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உளத்தூய்மை 

மூலம்: ஹுஜ்ஜத்துல் இஸ்லாை் இைாை் கஸ்ஸாலி 

ரழியல்லாஹு அன்ஹுஅவரக்ள் எழுதிய இஹ்யா 

உலூமுத்தீன் 

தமிழில்: மைௌலவி S. அப்துல் வஹ்ஹாப் பாகவி அவரக்ள் 

1. உளத்தூய்மை 

மனிதன் உயரவ்தற்கும் அவன் தாழ்வதற்கும் உள்ளம்தான் காரணம். நேரம்மயான 

உள்ளம் ககாண்டவன் நேரிய வழியில் கெல்கிறான். ேற்பண்புகமளயும் உயரே்்த 

குணங்கமளயும் தன்னுள் உண்டாக்கிக் ககாள்கிறான். ேல்ல காரியங்கமள விரும்பிெ ்

கெய்கிறான். தீய உள்ளம் ககாண்டவன் நேர ் எதிரானவன். அவனிடம் உயர ்

குணங்கமளயும் ேற்பண்புகமளயும் எதிரப்ாரக்்க முடியாது. நேரிய வழியும் அதன் 

உயரவ்ும் அவனுக்குத் கதரியாது. 

அறிஞரக்ள் ேற்குணம் கபற்றிருே்தாரக்ள். திருதத்ூதரக்ள் அமனவரும் உயரே்்த 

பண்புமடயவரக்நள. அவரக்ளின் உள்ளங்கள் ேீநராமடமயவிடத ் கதளிவானமவ. 

அவற்றில் அழுக்குக்கு இடமில்மல. கமறபடிய மாரக்்கமில்மல. இத்தமகய 

குணங்களுக்ககல்லாம் அண்ணல் ேபியவரக்ள் ேிமலக்களனாக விளங்கினாரக்ள். 

அவரக்ள் மடட்ுமல்ல. அவரக்மளப் பின்பற்றி ேடே்த நமமதகள், ெட்ட ேிபுணரக்ள், 

உத்தமரக்ள் அமனவருநம குணதத்ின் குன்றுகளாகத் திகழ்ே்தனர.் பண்பின் 

சிகரங்களாக விளங்கினர.் 

ஒரு மனிதமன உயரத்த்ுவது அவனுமடய பண்புதான். இன்னும் கொல்வதானால், 

ேற்பண்புகமளப் கபற்றிருப்பது மாரக்்கதத்ில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று என்று 

கூறலாம். இே்த ேற்குணங்கமள உண்டாக்கிக் ககாள்வதற்குத ் தான் இமறயெெ்ம் 

ககாண்டவரக்ள் அல்லும் பகலும் இமறவணக்கம் புரிே்தாரக்ள். இமறயன்பு 

பூண்டவரக்ள் மனப்பயிற்சியில் மூழ்கினாரக்ள். ஆம். மனப்பயிற்சியின் உதவியால் 

ேற்குணங்கமளயம் உயர ் பண்புகமளயும் உண்டாக்கிக் ககாள்ள முடியும் என்று 

அவரக்ள் தங்கள் குறிக்நகாமள அமடே்தாரக்ள். 

தீய குணம் மனிதனின் விநராதி. உயிமரக் குடிக்கும் ககாடிய விஷத்திற்கு அமத 

ஒப்பிடலாம். தீய பண்புமடயவன் அதன் ககாடிய ேெச்ுப் பல்லுக்கு இமரயாகிநய தீர 

நவண்டும். தீய குணம் இமறவனின் அருளுக்கு அப்பாற்பட்டது. ேற்பண்பு 

சுவனப்பாமதக்கு வாயிலாக இருப்பது நபால் தீயபண்பு ேரகப் பாமதக்கு வாயிலாக 

இருக்கிறது. 

தீய குணங்கமள மநனா வியாதிகள் என்று குறிப்பிடலாம். ஆனால் இது ெரீர 

வியாதிமயவிடக் ககாடியது. ஏகனனில் இே்த வியாதி முற்றிப் நபாகும் நபாது 

ேிரே்தரமான மறுமம வாழ்க்மகநய பாழாகி விடுகிறது. இே்த ககாடிய பிணி எங்நக? 

அே்தெ ்ொதாரண உடல் வியாதி எங்நக? இவ்விரண்டிற்கும் இமடயிலுள்ள தூரம் மிகவும் 

அதிகம். 
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உடல் வியாதியின் விஷயம் இப்படி இல்மல. இது விெயத்தில் மவத்தியரக்ள் ; அமனவரும் 

மகமய விரிதத்ு விடட்ாலும் இே்த வியாதியால் ஏற்படும் மிகப் கபரிய ேஷ்டம் மரணம். 

ெடலத்தின் அழிவு! இதனால் தற்காலிகமான உலக இன்பத்மத இழக்க நேரிடுகிறது. 

அவ்வளவுதான். 

மநனா வியாதியின் விெயத்தில் மவத்தியரக்ள் மகமய விரிதத்ு விட்டால் அதனால் 

இம்மம மடட்ுமல்ல, மறுமமயும் பாழாகிவிடுகிறது. மநனா வியாதி ககாண்டவனுக்கு 

மறுமமயில் ஏது மதிப்பு? 

தன் மநனா வியாதிக்கு பரிகாரம் நதடிக் ககாள்ளும் அளவிற்கு மவத்திய ொஸ்திரம் 

கற்றுக் ககாள்ளுவது அறிவுமடய ஒவ்கவாரு மனிதனுக்கும் கடமமயாகும். ஏகனனில் 

எே்த உள்ளமும் முழுக்க முழுக்க வியாதியற்ற ேிமலயில் இருக்க முடியாது. ஒவ்நவார ்

உள்ளமும் ஏதாவகதாரு வியாதிமயத ்தன்னுள் மவதத்ுக் ககாண்டுதான் இருக்கும். அமத 

அெடம்ட கெய்யக் கூடாது. ேன்கு கவனிக்க நவண்டும். இல்மலநயல் மிகவும் 

ொதாரணமாயிருே்த அே்த மநனாவியாதி ோளமடவில் வலுநவறிப் நபாய் கவளிப்பட 

ஆரம்பிதத்ு விடும். இப்படி அது பகிரங்கமாகும்நபாது அதற்குரிய காரணங்கமளயும் 

அமத அகற்றுவதற்குரிய மாரக்்கத்மதயும் ஆராய நவண்டிய அவசியம் உண்டாகிறது. 

இதற்குப் பிறகு மநனா வியாதிக்குெ ் சிகிெம்க கெய்யப்படும். இே்த சிகிெம்ெ 

குறிதத்ுதான் வல்ல ோயன், 'உள்ளத்மதப் பரிசுதத்ப்படுத்தியவரக்ள் கவற்றி கண்டு 

விட்டாரக்ள்' என்று கூறுகிறான். 

இே்த நூலில் கபரும்பாலான மநனா வியாதிகமளயும் அவற்மற அகற்றுவதற்குரிய 

வழிவமககமளயும் விளக்கப் நபாகிநறன். மநனா வியாதி உண்டாவதற்குரிய 

காரணங்கள், மநனாவியாதியின் நபாதுது கவளிப்படும் அமடயாளங்கள் 

முதலியவற்மற முமறநய எழுதியிருக்கிநறன். சிறு வயதிலிருே்நத ேற்பண்புகமள இளம் 

உள்ளத்தில் பதிய மவக்கும் முமறகமளயும் தன் துரக்்குணங்கமளத் தானாகநவ 

பாரத்்தறியும் வமகமயயும் விவரித்திருக்கிநறன். 

2. நற்பண்புை் துர்ப் பண்புை் 

'ேபிநய! ேீர ் உயரே்்த குணங்கமளப் கபற்றிருக்கிறீர'் என்று இமறவன் 

அண்ணலவரக்மளப் புகழ்கிறான். அவன் அவரக்ளுக்கு அளிதத்ிருக்கும் 

அருடக்காமடமய கவளியிடுகிறான். 

ேபியவரக்ளின் ேற்குணங்கமள 'திருமமற' என்று அன்மன ஆயிஷா ரழியல்லாஹு 

அன்ஹா அவரக்ள் கூறியுள்ளாரக்ள். 

ஒரு ெமயம் திருேபியவரக்ளிடம் ஒருவர ்ேற்குணங்கமளப் பற்றிக் நகடட்ார.் 

ேபியவரக்ள் விமடயளித்தாரக்ள்: 'மன்னிக்கும் மனப்பான்மமமய உண்டாக்கிக் ககாள். 

ேன்மமயானவற்மறெ ் கெய்யத் தூண்டு. மூடரக்ளின் ேிே்தமனமயப் 

கபாருட்படுத்தாநத... உன் கதாடரம்ப துண்டித்தவனுடன் இமணே்து ேட. உனக்கு உதவி 

கெய்யாதவனுக்கு ேீ உதவி கெய். உனக்குத் தீங்கிமழதத்வமன ேீ மன்னிதத்ு விடு. 

உயரே்்த பண்புகமளப் பாரில் பரப்பநவ ோன் அனுப்பப்பட்டிருக்கிநறன்' 

மற்கறாரு ெமயம் அண்ணலவரக்ளுக்கு எதிரில் வே்து ேின்றார்; ஒரு ேண்பர,் 

'மாரக்்கம் என்றால் என்ன?' 
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'ேற்குணம்' என்று ேபியவரக்ள் பதிலிறுத்தாரக்ள். 

வே்தவர ்திருப்தியமடயவில்மல. ேபியவரக்ளுக்கு வலப்பக்கம் வே்து ேின்றார ்அவர.் 

'மாரக்்கம், மாரக்்கம் என்று எல்நலாரும் கொல்லிக் ககாடுக்கிறாரக்நள, அப்படி என்றால் 

என்ன' என்றார.் 

'ேற்குணம்' ெடக்டன்று வே்தது அநத விமட. 

அே்த ேண்பர ் இமதப் புரிே்து ககாள்ளவில்மலநயா என்னநவா! முகத்தில் நகள்விக் 

குறிநயாடு இடப்பக்கம் வே்து ேின்றார.் 

'ேபியவரக்நள! மாரக்்கம் என்றால் என்ன? எனக்குப் புரியும்படி கூறுங்கநளன்' என்று 

பணிவுடன் வினவினார.் 

அண்ணலவரக்ள் ஏறிடட்ுப் பாரத்த்ாரக்ள். உமக்குப் புரியவி;ல்மலயா?' 

நகாபப்படாமல் இருப்பதுதான் மாரக்்கம் என்று ேீர ்இன்னும் புரிே்து ககாள்ளவில்மலயா?' 

இனிநமல் ஏன் நகள்விப் நபாடப் நபாகிறார.்? நபொமல் அவ்விடத்மத விடட்கன்றார.் 

ஒருெமயம் ேபியவரக்ள் உபநதெம் புரிே்தாரக்ள்: 

'மக்கநள! இமறவனுக்கு அஞ்சுங்கள். எங்நகயும் எப்நபாதும் அவனுக்கு அவனுமடய 

ஒப்பற்ற ஆற்றலுக்கு அஞ்சுங்கள். தீமமமய ேீங்கள்கெய்து விடட்ால் உடநன 

ேன்மமமயெ ் கெய்யுங்கள். அே்த ேன்மம, தீமமமய அழிக்கடட்ும். மக்களிடம் 

பண்புடன் பழகுங்கள். ேற்குணங்கமள அவரக்ளுக்குக் கற்றுக் ககாடுங்கள்...' 

மற்கறாரு ெமயம், 'உயரே்்த காரியம் எது?' என்று ேபியவரக்ள் வினவப் பட்டாரக்ள். 

அதற்கு 'ேற்குணம்' என்று பதிலுறுத்தாரக்ள். 

ேபியவரக்ளிடம் ஒரு கபண்மணிமயப் பற்றிய புகார ் கெய்யப்பட்டது. 'ேபியவரக்நள! 

அவள் ேல்ல முமறயில் வணங்குகிறாள். அதிகமாக வணங்குகிறாள். பககலல்லாம் 

நோன்பு நோற்று இரகவல்லாம் இமறவணக்கம் புரிகிறாள். ஆனால் அவளது ோவு 

துடுக்கானது. அக்கம் பக்கதத்ிலுள்ளவரக்மளகயல்லாம் அவள் தன் ோவினால் 

துன்புறுதத்ுகிறாள்...' 

'அப்படியானால் அவளுமடய ேன்மமகளால் எே்த பயனுமில்மல. பிறர ் மனதம்தப் 

புண்படுதத்ும் மனப்பான்மம ககாண்ட அவள் சுவன வாழ்க்மகக்கு அருகமதயற்றவள்!' 

அண்ணலவரக்ள் பிறிநதார ்இடதத்ில் கூறியுள்ளாரக்ள்: 

'இஸ்லாம் எனப்படும் இம்மாhரக்்ம் புனிதமானது. இமதத ் தனக்நக உரிதத்ான அன்பு 

மாரக்்கமாக இமறவன் ஏற்றுக் ககாண்டிருக்கிறான். இே்த மாரக்்கதம்தப் பின்பற்றி 

ேடக்கும் ேீங்கள் உயரே்்த குணங்கமளப் கபற்றிருக்க நவண்டும். தயாளத்தாலும் 

ேற்குணத்தாலும் இம்மாரக்்கதம்த அழகுப்படுதத்ுங்கள்' 

'மக்களுக்கு உங்கள் கெல்வங்கமளகயல்லாம் அள்ளிக் ககாடுக்க நவண்டியதில்மல. 

அது உங்களால் முடியாது. இன்முகம் காடட்ி அன்பு கமாழி கூறிப் பண்புடன்; பழகுங்கள். 

அதுநபாதும்' என்று கூறியிருக்கிறாரக்ள். 

மீண்டும் கூறினாரக்ள்: 
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'ேீ மனிதன். உன்மன இமறவன் அழகிய நதாற்றதத்ுடன் பமடதத்ிருக்கிறான். உன் புற 

அழமகப் நபான்று அக அழமகயும் - குண அழமகயம் உண்டாக்கிக் ககாள்.' 

ேபியவரக்ள் இமறவனிடம் இப்படி இமறஞ்சுவதுண்டு: 

'இமறவநன! என்மன அழகிய உருவதத்ுடன் பமடத்திருக்கிறாய். என் புற அழமகப் 

நபான்று என் அக அழமகயும் குணங்கமளயும் அழகுமடயமவயாக ஆக்குவாயாக! 

ஆநராக்கியத்மதயும் ேற்குணதம்தயும் எனக்குதத்ே்தருள்வாயாக!' 

'உங்களில் ேற்பண்புமடயவரக்நள மறுமமயில் என்நனாடு மிகவும் 

கேருங்கியிருப்பாரக்ள்' என்று கூறியுள்ளாரக்ள். 

'அடியிற் கண்ட மூன்று விெயங்களில் ஒன்று ஒருவனிடம் இல்மலயாயின் அவனுமடய 

காரியங்கள் ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட மாட்டாது. துரெ் ்ெகயல்கமளத ்தடுக்கும் இமறயெெ்ம், 

முட்டாள்கமள மன்னிக்கும் மனப்பான்மம, மக்களுக்கு மத்தியில் பழகுவதற்கு 

நவண்டிய மனப்பக்குவம்... உயர ்பண்பு!' என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

இமறவணக்கத்தின் ஆரம்பத்தில் அண்ணலவரக்ள் இப்படிப் பிராரத்்திப்பாரக்ள்: 

'இமறவநன! ேற்பண்புகளுக்கும் ேற்குணத்திற்கும் எனக்கு வழிகாடட்ு. உன்மனத ்

தவிரத்த்ு நவறு யாராலும் எனக்கு அவற்றின் பால் வழிகாட்ட முடியாது. என் உள்ளதம்தத ்

தீய மனப்பாங்கிலிருே்து திருப்பிவிடு. உன்மனத ் தவிரத்த்ு நவறு யாராலும் என் 

உள்ளத்மதத் திருப்ப முடியாது!' 

இதுவமர திருமமறயிலிருே்தும் மாேபியின் மணிகமாழியிலிருே்தும் மனப்பக்குவத்மத 

ஆராய்ே்நதாம். ேற்குணத்தின் சிறப்பு என்ன, தீய குணதம்த அகற்ற மனப் பயிற்சியில் 

ஈடுபடுவது எதத்ுமண அவசியமானது என்று ஆராய்ே்நதாம். இப்நபாது முற்காலப் 

நபரறிஞரக்ளின் கருதத்ுக்கமள ஆராய்நவாம். 

ஒரு ெமயம் தமலசிறே்த ஓர ்அறிஞருக்கும் அவரக் மமே்தனுக்குமிமடயில் உமரயாடல் 

ேடே்தது. 

'தே்மதநய! மனிதனின் குணங்களில் உயரே்்தது – பயன் மிக்கது எது?' என்று மமே்தன் 

நகட்டான். 

'அன்பு மகநன! இமற மாரக்்கதம்தப் பின்பற்றி ேடக்கும் மனப்பான்மமமய விட 

உயரே்்தது நவகறான்றுமில்மல!' என்று பதிலளித்தார ்தே்மத. 

'மாரக்்கதத்ிற்கு அடுத்தபடியாக உயரே்்தது எது?' 

'கபாருள்!' என்றார ்அறிஞர.் கபாருள் உலக வாழ்க்மகக்கு அவசியம். உலகிநலநயதான் 

மாரக்்கம் மலரக்ிறது. 

'இதற்கும் அடுத்தபடியாக?' 

'கவடக்ம்! தவறான கெயலில் ஈடுபடும் நபாது ஏற்படும் இயற்மகயான கவடக்த்மதநய 

ோன் குறிப்பிடுகிநறன். இே்த கவடக்த்தின் காரணமாக தீய கெயல்கள் 

தடுக்கப்படுகின்றன. 

'இதற்கடுதத்ப்படியாக?' 

'ேற்குணம்! இதன் உதவியால் தான் மக்களின் மத்தியில் கேருங்கிப் பழக முடியும்!' 
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'இதற்குப் பிறகு எது?' 

'தயாளம்' 

'அடுதத்படியாக எது?' 

அறிஞர ்லுக்மானுல் ஹகீம் ஏறிடட்ுப் பாரத்த்ார.் 

'மகநன! இதற்குநமல் நபாக நவண்டாம். நமற்குறிப்பிட்ட ஐே்து ேன்மமகள் ஒருவனிடம் 

காணப்படட்ால் அவன் மிகவும் உயரே்்தவன். இமறவனுக்கு கேருங்கியவன். 

மஷத்தானுக்கு தூரமானவன்!' 

'துரக்்குணம் ககாண்ட இமற பக்தன் ஒருவனுமடய ேடம்பவிட ேற்குணம் ககாண்ட 

பாவியின் ேடம்ப ோன் அதிகமாக விரும்புகிநறன்!' என்று புமலல் கூறினாரக்ள். 

உமர ்ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவாக்ள் கூறினாரக்ள்: 

'ேற்குணங்களால் மக்களுடன் கலே்துறவாடுங்கள்...' 

அதாவு கூறினாரக்ள்: 

'உயர ்பதவி அமடே்தவரக்ள் அமனவரும் ேற்குணத்தால் தான் உயரே்்தாரக்ள். அண்ணல் 

ேபியவரக்நள பரிபூரண ேற்குணம் கபற்றிருே்தாரக்ள். அதத்ுமண சிறப்பு நவறு 

யாருக்குமில்மல. ேற்குணங்கமள அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு ேடப்பவரக்நள 

இமறயாண்மமமயப் கபற்றவரக்ள்!' 

3. பண்புகமளப் பற்றி 

அறிஞரக்ள் ேற்குணங்கமளப் பற்றி ஆராய்ே்தாரக்ள். 'ேற்குணம் என்றால் என்ன?' என்று 

சிே்தித்தாரக்ள். அதன் அே்தரங்கம் குறிதத்ு அவரக்ள் எவ்வித விளக்கமும் தரவில்மல. 

ேற்குணதத்ின் பயன்கமளப் பற்றித ் தான் அவரக்ள் விளக்கம் தே்தாரக்ள். அதிலும் 

அவரக்ள் ேற்குணத்தின் பயன்கள் எல்லாவற்மறயும் விவரிதத்ு விடவில்மல. 

அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாக விவரித்தாரக்ள். ஒவ்கவாரு அறிஞரும் தமக்குப் 

பட்டமத தம் உள்ளதத்ில் நதான்றியமதக் கூறினார.் 

ஆனால் அவரக்ளில் யாரும் அதன் அே்தரங்கதம்த உற்று நோக்கவில்மல. அதன் 

முக்கியதத்ுவதம்தயும் அவரக்ள் உணரவில்மல. எனநவ அவரக்ள் ேற்குணத்தின் 

அே்தரங்கத்மதத் கதளிவான முமறயில் எழுதத் தவறி விட்டாரக்ள். 

அறிஞரக்ள் ஒவ்கவாருவரும் இது விெயத்தில் ஒவ்நவார ் அபிப்பிராயம் 

மவத்திருக்கிறாரக்ள். 

'இன்முகம் காடட்ுவதும் உள்ளன்மபத் தருவதும் பிறருக்குத் தீங்கிமழக்காதிருப்பதும் 

தான் ேற்குணங்கள்' என்று ஹஸன் கூறுகிறாரக்ள். 

'மக்களிடம் அன்நபாடு பழக நவண்டும். அவரக்ளில் ொதராரணமானவனாக இருக்க 

நவண்டும். இதுதான் ேற்குணம்' என்று நவறு சிலர ்கூறியிருக்கிறாரக்ள். 

எே்ேிமலயிலும் மக்கமள இன்புறெ ் கெய்வநத ேற்குணம்' - இது வாசிதீ அவரக்ளின் 

கருதத்ு. 
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'ேற்குணம் என்றால் இமறவனின் தீரப்்மப ஏற்று அவனுக்கு அடிபணிவதுதான்' என்று 

அபூஉஸ்மான் கூறியிருக்கிறாரக்ள். 

'பழிக்குப்பழி என்னும் கரவ்ம் ஒழிய நவண்டும்.. தீங்கிமழதத்வன் மீது அன்பு கெலுத்த 

நவண்டும். அவனுக்கா இமறவனிடம் பாவமன்னிப்புக் நகார நவண்டும். இதுதான் 

ேற்குணம் - ேற்பண்பு!' இது இன்கனாரு அறிஞரின் கருதத்ு. 

அலீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: 

'ேற்குணம் மூன்று கெயல்களில் கடட்ுப்படட்ிருக்கிறது. மாரக்்கதத்ில் தடுக்கப்பட்டமதத் 

தவிரத்்தல், ஹலாலான – உண்ணத ்தகுதியான உணமவத ்நதடியமடதல், பே்துகளுக்கு 

ஒத்தாமெ புரிதல்.' 

ஹுமஸன் பின் மன்சூர ்அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: உண்மமமய அறிே்து ககாண்ட பிறகு 

மக்களின் உணரெ்ச்ிமயப் பற்றிக் கவமலப் படக் கூடாது. இதுதான் ேற்பண்பு!' 

'இமறவனின் விெயத்மதத் தவிரத்த்ு நவறு எே்த விெயத்திலும் அக்கமற 

ககாள்ளாதிருப்பநத ேற்குணம் என்று கூறப்படுகிறது. 

இமவநபான்று பல அபிப்பிராயங்கள் ேிலவுகின்றன. இமவ ஒவ்கவான்றும் 

ேற்குணதத்ின் பயன்கமளநய விளக்குகின்றன. அதன் அே்தரங்கத்மதயல்ல. அநதாடு 

இவற்றில் முழுப் பயமனயும் விளக்கிவிடவில்மல என்பது கவளிப்பமட. னநவ 

அபிப்பிராயங்கமள எழுதுவமதவிட இதன் திமரமய அகற்றி உண்மமiமயத ்

கதளிவுபடுத்திவிடுவது ேல்லது என்று எண்ணுகிநறன். 

குணம் என்றால் என்ன? 

இமத முதலில் ஆராய்நவாம். குணம் என்பது ஒருவித மனப்பாங்கு. உறுதியான 

மனப்பக்குவம். இே்த மநனாேிமலதான் கெயல்கமள உற்பதத்ி கெய்கிறது. இே்த 

மநனாேிமல அறிவுக்கும் மாரக்்கத்திற்கும்  நேரம்மயான கெயல்கமள உற்பதத்ி 

கெய்யும்நபாது அதற்கு 'ேற்குணம்' என்று கபயரிடுகிநறாம். பகுத்தறிவுக்கும் 

மார்;க்கதத்ுக்கும் முரண்பட்ட கெயல்கமள அது கவளிக்ககாணரும்நபாது அதற்கு 

'துரக்்குணம்' என்னும் பட்டம் கிமடக்கிறது. 

இத்தமகய மனப்பக்குமற்றவரக்ள். என்னதான் ேற்காரியங்கள் கெய்தாலும் 

அவரக்ளுக்கு 'ேற்குணவான்' என்ற கபயர ் கிமடக்காது. அவசியத்திற்ககன்று ஒருவன் 

கபாருமளெ ் கெலவிடலாம். இதனால் அவமனத் 'தயாளன்' என்று அமழக்க முடியாது. 

ஏகனனில் இே்த இடத்தில் கெயமல உற்பத்தி கெய்தது காரியம். அே்தக் 

காரியத்திற்காகநவ அவன் கெலவிட்டான். இவனிடம் கெயமல உற்பதத்ி கெய்யும் 

மனப்பாங்கு கிமடயாது. 

இே்தத ோன்கு கபாருள்கள் கவளிப்படுகின்றன. 

1. ேற்கெயல் - துர ்கெயல் 

2. இவற்மறெ ்கெய்வதற்குரிய ஆற்றல் 

3. இவற்மறப் பற்றிய அறிவு 

4. இவற்மற கவளிப்படுதத்ும் மனப்பாங்கு 
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இே்த ோன்மகயும் முமறநய ஆராய்நவாம். ேற்குணதம்த, கெயமலப் பாரத்த்ுத ்

தீரம்ானிதத்ு விட முடியாது. எத்தமனநயா குணவான்கள் தங்கள் குணதம்தெ ்கெயலில் 

காட்ட முடியாத ேிமலயில் இருக்கிறாரக்ள். ஒன்று வறுமம காரணமாயிருக்கலாம் 

அல்லது கபாருமளெ ் கெலவிட முடியாதபடி தமடகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். இது இப்படி 

இருக்க, கஞ்ெரக்ளில் சிலர ் வாரி வாரிெ ் கெலவிடுவமத ேீ பாரத்்திருக்கலாம். இதற்கு 

அவரக்ளிடம் ெரியான காரணம் இருக்கும். சுய ேலத்மதக் கருதிநயா பிரபலதம்த 

ோடிநயா பிறர ் தயமவ விரும்பிநயா அவரக்ள் இப்படிெ ் கெய்யலாம். எனநவ 

ேற்குணதம்தயும் துரக்்குணதம்தயும் ஒரு மனிதனின் கெயமலக் ககாண்டு தீரம்ானிதத்ு 

விட முடியாது. 

அடுத்தபடியாக ேற்கெயமலயும் துரெ் ்கெயமலயும் கவளிக்ககாணருதல் ஆற்றல், ெக்தி. 

இத்தமகய ெக்தியிலும் ேற்குணம் அல்லது துரக்்குணம் கடட்ுப்படாது. ஏகனனில் கெலவு 

கெய்யும் ஆற்றலும் கெலவு கெய்யாது தடுதத்ு ககாள்ளும் ஆற்றலும் உண்மமயில் 

ஒன்றுதான். ஒவ்கவாரு மனிதனிடமும் இே்த ஆற்றல் உண்டு. ககாடுப்பதற்கும் 

தடுப்பதற்கும் ெக்தியுள்ளவனாகநவ ஒவ்கவாரு மனிதனும் பமடக்கப்படட்ிருக்கிறான். 

எனநவ இே்தெ ்ெக்திமய மவதத்ு எமதயும் தீரம்ானிதத்ு விட முடியாது. இே்த ஆற்றலின் 

அடிப்பமடயில் யாமரயும் 'ேற்குணவான்' என்நறா 'துரக்்குணவான்' என்நறா தீரப்்புக் 

கூறிவிட முடியாது. 

அடுத்தபடியாக ேம் சிே்தமனக்குரியது ேற்கெயமலயும் துரக்ெயமலயும் பற்றிய அறிவு. 

ஒரு கெயமல கெய்வதற்கு அறிவுதான் முக்கியம். ேற்கெயல் துரக்ெயல் ஆகிய 

இரண்டிலும் அறிவுக்கு ெம்பே்தமுண்டு. இே்த அறிமவ மடட்ும் ேற்குணம் என்று கூறிவிட 

முடியாது. துரக்்குணம் என்ற கபயரும் கபாருே்தாது. 

அடுத்தது மநனாேிமல. இதற்குதான் குணம் என்னும் கபயர ்உண்டு. இக்குணம் பூரணத ்

தன்மமயமடய நவண்டுமாயின் நமற்குறிப்பிடட் மூன்றும் பூரணதத்ுவம் கபற நவண்டும். 

மூக்கு, வாய், கன்னம் ஆகியமவ அழகற்றிருக்கும்நபாது கண்கள் 

அழகுமடயமவயாயிருப்பதால் ஒரு மனிதமன அழகன் என்று குறிப்பிட முடியுமா? 

முடியாது. இமவ ோன்குநம அழநகாடு காணப்பட நவண்டும். அப்நபாதுதான் அவற்மறப் 

கபற்றிருப்பவனுக்கு 'அழகன்' என்ற கபயர ்கிமடக்கும். புற அழமகப் பற்றிய விெயம் 

இது. இநதநபான்று அக அழகின் விெயதத்ிலும் நமற்குறிப்பிடட் ோன்கு தன்மமகளும் 

பூரணதத்ுவம் கபற்றிருக்க நவண்டும். இமவ ோன்கும் ஒழுங்காக அமமே்து விட்டால் 

ேற்குணம் உண்டாகி விடும். இதத்மகய தன்மமகளுமடய மனிதமன 'குணவான்' என்று 

துணிே்து கூறலாம். 

புற அழகுக்கு இருப்பது நபால அக அழகுக்கும் ோன்கு அங்கங்கள் உள்ளன. அவற்மற 

ேடுேிமலமமயில் அமமக்க நவண்டும். இதன் பிறநக குணம் மணம் வீசும். 

1. அறிவாற்றல் 

2. சின உணரெ்ச்ி 

3. காம உணரெ்ச்ி 

4. இவற்மற ேடுேிமலப்படுதத்ும் ஆற்றல் 

இமவ ஒவ்கவான்மறயும் முமறநய ஆராய்நவாம்.. 
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அறிவாற்றல்: இவற்மற ேல்ல முமறயில் பயன்படுத்த நவண்டும். உண்மமமயயும் 

கபாய்மயயும் இதன் உதவியால் பிரித்தறிய நவண்டும். நேரம்மமயயும் ேீதிமயயும் 

உய்தத்ுணர நவண்டும். ேல்ல ககாள்மக எது, ககடட் ககாள்மக எது, ேற்கெயல் எது, 

துரெ் ்கெயல் எது என்று பகுத்தறிய நவண்டும். 

இே்த ஆற்றல் பக்குவப்படும்நபாது நபரறிவு உற்பத்தியாகிறது. இத்தமகய அறிவு 

ேற்பண்பின் ஆணிநவர.் 'அறிவு அளிக்கப்பட்டவரக்ள் அதிகமான ேன்மம அளிக்கப்படட்ு 

விட்டாரக்ள்' என்று இமறவன் குறிப்பிடுவது இே்தப் நபரறிமவத் தான். 

சின உணரச்ச்ி: சின உணர்;ெச்ி ஓரளவுக்கு அவசியம்தான். நகாபநம அற்றுப் நபாய் 

மரக்கடம்டயாகி விடக் கூடாது. நகாபதத்ால் மதியிழப்பதும் கூடாது. அறிவாற்றலுக்குத் 

தகுே்தபடி அது இயங்க நவண்டும். அப்நபாதுதான் சின உணரெ்ச்ிக்குப் கபருமமயும் 

அழகும் உண்டாக முடியும். 

காை உணரச்ச்ி: சின உணரெ்ச்ிமயப் நபான்றது தான் காம உணரெ்ச்ியும். 

பகுதத்றிவுக்கும் மாரக்்கதத்ுக்கும் கடட்ுப்படட்ு அது இயங்க நவண்டும். அப்நபாது தான் 

காம உணரெ்ச்ிக்குப் கபருமமயும் அழகும் உண்டாக முடியும். 

நடுநிமலப்படுத்துை் ஆற்றல்: இது பிரதானமான ஒன்று. சின உணரெ்ச்ிமயயும் காம 

உணரெ்ச்ிமயயும் பகுத்தறிவுக்கு, மாரக்்கதத்ுக்கு அடிபணியெ ்கெய்வது இே்த ஆற்றல். 

பகுதத்றிமவ நேரவ்ழி காடட்ும் பிரெங்கிக்கு ஒப்பிடலாம். 

அமதெ ்  கெயல்படுதத்ுவதுதான் இே்த ேிமலப்படுதத்ும் ஆற்றல். அறிவின் 

மெக்கிமனமயப் புரிே்து  கெயலாற்றுவது இே்த ஆற்றமலப் கபாறுதத் விெயம். இது 

விெயத்தில் ஒரு கருவிமயப் நபான்று சின உணரெ்ச்ி பயன்படுகிறது. சின உணரெ்ச்ிமய 

நவடம்ட ோய்க்கு ஒப்பிடலாம். முதலில் நவடம்டக்ககன்று அமதப் பக்குவப்படுத்த 

நவண்டும். அதன்பிறகு அது மெக்கிமனக்கு அடிபணிய ஆரம்பிதத்ு விடும். அதன்பிறகு 

அதனிடம் சுய விருப்பு கவறுப்மபக் காண முடியாது. இநதநபான்று முதலில் சின 

உணரெ்ச்ிமயப் பக்குவப்படுதத் நவண்டும். பின்னர ் அது அறிவின் மெக்கிமனக்கு – 

மாரக்்கத்தின் மகயமெப்புப்படி இயங்க ஆரம்பிதத்ு விடும். இத்தமகய 

தன்மமயுமடயது தான் காம உணர்;ெச்ியும். 

நமற்குறிப்பிட்ட ோன்கு தன்மமகளும் ஒருவனிடம் கெவ்மவயாக அமமே்திருே்தால் 

அவமன 'ேற்குணவான்' என்று தயக்கமின்றி கூறலாம். இப்படி எல்நலாரிடமும் 

எதிரப்ாரக்்க முடியாது. 

நகாப உணர்;ெச்ி ேடுேிமலயில் அறிவுக்;குக் கடட்ுப்படட்ு இயங்கும்நபாது அதற்கு 'வீரம்' 

என்ற கபயர ் உண்டாகிறது. காம உணரெ்ச்ி  ேடுேிமலயில் இயங்கும்நபாது 

'களங்கமின்மம' என்னும் கபயர ்ஏற்படுகிறது. 

சின உணரெ்ச்ி ேடுேிமலயிலிருே்து நமல் நோக்கிெ ்ொயும்நபாது 'கவறி' உண்டாகிறது. 

காம உணர்;ெச்ி நமல் நோக்கிப் நபாகும்நபாது 'காமகவறி' உதயமாகிறது. 

 

சின உணரெ்ச்ி கீழ்நோக்கி ொயும்நபாது 'நகாமழதத்னம்' தமல தூக்குகிறது. காம 

உணரெ்ச்ி கீநழ இறங்கும்நபாது 'ஆண்மமயின்மம' ஏற்படுகிறது. 
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இே்த இரண்டு ேிமலகளும் விரும்பத்தக்கமவகளல்ல. உணரெ்ச்ி வரம்பு மீறி வலுநவறக் 

கூடாது. வலுநவா இல்லாமலும் இருக்கவும் கூடாது. ேடுேிமலதான் விரும்பப் படுகிறது. 

புகழுக்குரியது. 

அறிவாற்றலுக்கும் இே்த விதியுண்டு. அறிவு ேடுேிமலயில் கெயல்படும்நபாது பல்நவறு 

ேன்மமகள் உற்பதத்ியாகின்றன. நேரம்மயான சிே்தமன, கூரம்மயான ஆராய்ெச்ி, 

கதளிே்த கருதத்ு, தீரம்ானமான கண்நணாட்டம் எல்லாம் அதன் விமளவுகநள. 

அறிவாற்றல் எல்மலமய மீறும்நபாது, சூழ்ெச்ி, தே்திரம், வஞ்ெகம், நமாெடி, குறுக்குவழி 

முதலியமவ உற்பதத்ியாகின்றன. அறிவாற்றல் குமறயும்நபாது முட்டாள்தனம், மே்த 

புத்தி, மடமம முதலியமவ நதான்றுகின்றன. அனுபவமின்மமயும் மபதத்ியமும் கூட 

இதன் விமளவுகநள! 

சின உணரெ்ச்ி ேடுேிமலயில் இயங்கும்நபாது 'வீரம்' உண்டாகிறது என்று 

குறிப்பிட்நடன். வீரதத்ிலிருே்து ெகிப்புத் தன்மம, தயாள மனப்பான்மம, மநனாபலம், 

சினதம்த அடக்கியாண்டு கவற்றி ககாள்ளுதல், கம்பீரம் முதலியமவ உதயமாகின்றன. 

அன்பும் ேட்பும் கூட இதன் விமளவுகநள! இமவ அமனதத்ும் புகழுக்குரிய 

ேற்குணங்கநள, உயர ்பண்புகநள! 

ஆனால் இே்த உணரெ்ச்ி வலுநவறிப் நபாகும்நபாது கவறுக்கதத்க்க பல தன்மமகள் 

உற்பத்தியாகின்றன. தற்கபருமம, கபாருட்படுதத்ாமம, அலட்சிய மனப்பான்மம, 

உயரக்வண்ணம் முதலியன முமளக்கின்றன. இே்த உணரெ்ச்ி வலுவிழப்பதும் 

விரும்பத்தக்கதல்ல. அப்நபாது நகவல மனப்பான்மம, இழிகவண்ணம், தன்மனத் 

தாநன தாழ்வாக மதிக்கும் குணம் இப்படிப் பல தன்மமகள் தமல தூக்குகின்றன. 

காம உணரெ்ச்ி ேடுேிமலயில் இயங்கும்நபாது வரநவற்கத் தக்க பல ேல்லம்ெங்களள் 

நதான்றுகின்றன. தயாளம், கவடக்ம், கபருே்தன்மம, ெகிப்புத ் தன்மம, அடக்கம், 

நபணுதல் முதலியமவ அதன் விமளவுகள். காம உணரெ்ச்ி எல்மலமய மீறும்நபாது 

நபராமெ, கவறி, தயாளமின்மம, கபாறாமம, எதிரியின் இன்னல் கண்டு சிரிதத்ல், 

கெல்வே்தரக்மள இழிவாக கருதுதல், அறிஞரக்மளத் தாழ்வாக எண்ணுதல் முதலியமவ 

கவளிப்படுகின்றன. இே்த உணரெ்ச்ி வலுவிழக்கும் நபாது ேல்லம்ெம் எதுவும் ஏற்படட்ு 

விடாது. கவறுக்கதத்க்க பல குணங்கநள உண்டாக முடியும். 

நமற்குறிப்பிட்ட ோன்கு அம்ெங்கள்தாம் ேற்குணத்தின் ஆணிநவர.் மற்றமவ அமனதத்ும் 

இதன் பிரிவுகநள! 

இே்த ோன்கு விெயங்களிலும் பரிபூரண கவற்றியமடே்தவரக்ள் அண்ணலவரக்மளத் 

தவிரத்த்ு நவறு யாருமில்மல. அவரக்ளுக்குப் பின்னர ்வே்தவரக்ள் பல் தரப்படுகிறாரக்ள். 

சிலர ் உயரே்்தும் தாழ்ே்தும் காணப்படுகிறாhக்ள். இக்குணங்கள் அமனத்மதயும் 

ஒருங்நக கபற்றவரக்மள மக்களிநலநய மாணிக்கம் - வானவர ் என்று கருதலாம். 

அவரக்மள மக்கள் விரும்புவாரக்ள். அவரம்ளப் பின்பற்றி ேடப்பாரக்ள். 

இத்தமகய குணமற்றவரக்மள வருணிக்க எதிரப்தங்கள் இருக்கநவ கெய்கின்றன. 

மக்கமள விடட்ு, ோடம்ட விடட்ு, அவரக்ள் கவளிநயறிவிடுவது தான் ேல்லது. ஏகனனில், 

இவரக்ள் மஷத்தாமன அணுகிவிடட்ாரக்ள். மஷத்தான் விரட்டப்பட 

நவண்டியவனல்லவா? 

நமற்குறிப்பிட்ட ேற்குணங்கமளத் திருமமற பல இடங்களில் விவரித்திருக்கிறது. 

விசுவாசிகமளப் பாராட்டி இருக்கிறது. 
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4.ைாற்ற முடியுைா? 

மக்களின் மத்தியில் மடமமயில் மூழ்கியவரக்ள் சிலர ் இருக்கிறாரக்ள். மனப்பயிற்சி 

புரிவது, உள்ளுணரெ்ச்ிநயாடு நபாராடுவது, உள்ளத்மதப் பரிசுத்தமாக்க முமனவது, 

குணங்கமள சீரப்டுதத்ுவது - இமவ அமனதத்ும் அவரக்ள் விெயத்தில் ேடக்க 

முடியாதமவ. தங்களால் கெயலாற்ற முடியாததால் பிறராலும் கெயலாற்ற 

முடியாகதன்று கருதுகிறாரக்ள் இவரக்ள். 'குணம் என்பது இயற்மகத ் தன்மம. அமத 

மாற்றியமமக்க முடியாது. அப்படிக் கற்பமன கூடெ ் கெய்ய முடியாது. ஏகனனில் 

இயற்மகமய பயிற்சியால் கவல்ல முடியாது' என்று வாதிக்கிறாரக்ள். 

அப்படி அவரக்ள் வாதிப்பதற்கு இரண்டு ஆதாரங்கள் மவத்திருக்கிறாரக்ள். 

1. குணம் என்பது அகத் நதாற்றத்மத – அக அழமக குறிக்கிறது. புற அழகு – புறத ்

நதாற்றம் எப்படிநயா, அப்படிநய அமமே்திருக்கிறது அகத் நதாற்றம். ஒரு மனிதனின் 

நதாற்றதம்த எப்படி மாற்ற முடியாநதா அப்படிநய அவன் குணணதம்தயும் மாற்ற 

முடியாது. குடம்டயான ஒஒருவன் கேடம்டயாக மாற முடியுமா?  குரூபியானவன் 

அழகனாவது எப்படி? அவனுமடய அமமப்பிநல இருக்க நவண்டியதுதான். இநதநபான்று 

ஒவ்கவாரு மனிதனும் இயற்மகயான தன் குணதத்ுடநனநய இருக்க நவண்டியதுதான். 

குணதம்த சீரத்ிருத்த எடுதத்ுக் ககாள்ளும் பிரயாமெ வீணானது. 

2. அவரக்ள் தங்களுக்கு ொதகமாக வாதிக்கிறாரக்ள். 'ேற்குணம் என்றால் 

காமத்மதயும் நகாபத்மதயும் நவநராடு கமளே்கதறிய நவண்டும். ஆனால் இப்படிக் 

கமளே்கதறிவது ேடக்கக் கூடியதல்ல. ேீண்ட ோள் பயிற்சிக்குப் பிறகு இமத ோங்கள் 

உணரக்ிநறாம். மனிதனின் இயற்மகமய விடட்ு காமத்மதயும், நகாபதம்தயும் அகற்ற 

முடியாது என்று அறிே்து ககாண்நடாம். இது விெயத்தில் பயிற்சியில் இறங்குவது 

நேரதம்தப் பயனின்றிப் பாழ்படுதத்ுவதாகும். எனநவ மனப் பயிற்சி என்பது வீண் 

முயற்சி. ேடக்காத ஒன்று!' 

இப்படி அவரக்ள் ஆதாரம் தருகிறாரக்ள். இே்த ஆதாரதம்தநய ோம் முதலில் 

ஆராய்நவாம். 

குணதம்தத் திருத்த முடியாது என்பது இவரக்ள் வாதம். இது உண்மமயானால், 

முன்நனாரக்ள் மரணப் படுக்மகயில் கெய்த அறிவுமரகளும் உபநதெங்களும் 

பயனற்றமவகளாகின்றன. இது இப்படியிருக்க, 'உங்கள் குணங்கமள 

அழகுப்படுதத்ுங்கள்' என்று திருேபியவரக்் கூறியிருப்பதன் அரத்த்கமன்ன? குணம் 

மாற்ற முடியாத, திருத்த முடியாத ஒரு தன்மமயாயிருே்தால் ேபியவரக்ள் இவ்வாறு 

கூறியிருக்க நவண்டியதில்மலநய! 

மிருகங்களின் குணங்கமளப் பக்குவப்படுதத்ுவமதயும் அவற்றின் மிருகத் தன்மமயின் 

இடத்தில் மனிதத ் தன்மமமய ேிமலகபறெ ் கெய்வமதயும் ேம்மால் மறுக்க முடியாது. 

இவற்மறகயல்லாம் ோம் கண்கூடாகக் காண்கிநறாம். கதருவில் அமலே்து திரிே்து 

கண்டமதகயல்லாம் உடக்காள்ளும் ோய் மனிதனின் உணமவ உடக்காள்கிறது. தன் 

இயற்மகக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டமதத ் தன் இயற்மகயாக்கிக் ககாள்கிறது. காடட்ுக் 

குதிமரமயப் பழக்கி மனிதனுக்கு ஒதத்ாமெயாக அமமதத்ுக் ககாள்வது ொத்தியநம. 

இம்மிருகங்கள் குணம் மாறும் நபாது மனிதனின் விெயத்தில் மடட்ும் ஏன் விதிவிலக்கு? 

நகவலம் மிருகதத்ுக்குள்ள ெலுமக மனிதனுக்கு அளிக்கப்படவில்மலயா? 
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இதில் சிக்கல் இருக்கலாம். இநதா சிக்கமல அகற்றிக் கருத்மதத் கதளிவு 

படுதத்ுகிநறாம். 

சினதம்தயும், காமத்மதயும் நவநராடு கமளே்கதறிய முடியாது. அவற்மற முற்றிலும் 

அடக்கியாண்டு விட முடியாது. இது மனிதனின் ஆற்றலுக்கு அப்பாற்படட் விெயம். 

ஆனால் பயிற்சியால் அவற்றின் நபாக்மகத் திருத்தியமமக்க முடியும். இவ்வாறு ோம் 

பணிக்கப்பட்டிருக்கிநறாம். ேம்முமடய ஈநடற்றத்திற்கும் ோம் வல்லவமன 

அமடவதற்கும் இதுதான் வழி. 

எனினும் மனிதனின் தன்மமகள் பலதரப்பட்டிருக்கின்றன. சிலரது தன்மம 

உடனுக்குடநனநய சீரப்டும்படி அமமக்கப்பட்டிருக்கும். நவறு சிலரது தன்மம விமரவில் 

சீரப்டாது. 

இப்படி மனிதனுக்கு மனிதன் வித்தியாெப்படுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் கூறலாம். 

1. மனிதனின் வாழ்க்மக எங்கும் ேிமலதத்ு ேிற்கும் இயற்மக. சினம், கபருமம, 

ஆமெ முதலிய உணர்;ெச்ிகள் அமனதத்ும் ஒவ்கவாரு மனிதனிடமும் 

காணப்படுகின்றன. எனினும், இவற்றில் மிகவும் வலுவானது, தீவிரமானது ஆமெதான். 

ஏகனனில் ஆமெ என்பது மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் முன்னநர பமடக்கப்படட்ு விடட்து. 

குழே்மதமயப் பார.் முதன்முதலில் குழே்மதயின் உள்ளத்தில் இடம் கபறுவது ஆமெ. அது 

வளரே்்து ஏழு வயமதக் கடக்கும்நபாது சின உணரெ்ச்ி முமளக்கிறது. இதன் பிறகுதான் 

கருதத்ுத் கதரியும் பிராயம் ஆரம்பமாகிறது. 

மனிதனின் குணங்கள், தன்மமகள் அவன் கெய்து வே்த கெயல்களால் 

மாறுபடுவதுண்டு. ஒருவன் ேற்கெயமலெ ் கெய்துவரும் நபாது அவன் குணமும் 

ேன்மமக்குத் தக்கபடி மாறுவதுண்டு. என்றாலும் மானிடரக்மள ோன்கு 

பிரிவினரக்ளாகப் பிரிக்கலாம். துரக்்குணம் ககாண்டவரக்ள் அமனவமரயும் இே்த 

ோன்கு பிரிவுகளில் கடட்ுப்படுதத்ி விடலாம். 

முதற் பிரிவினர:் இவரக்ள் ொதாரணமானவரக்ள். உண்மமமயயும் கபாய்மயயும் 

பிரித்தறியும் ஆற்றல் இவரக்ளிடம் கிமடயாது. ேல்லமதயும், ககட்டமதயும் 

இவரக்ளுக்குப் பகுதத்றியத் கதரியாது. இயற்மகயான சுபாவத்நதாடு இவரக்ள் 

காணப்படுவாரக்ள். இவரக்ளின் உள்ளத்தில் எதத்மகய ேிரண்யமும் இருக்காது. 

இவரக்ளின் காம உணரெ்ச்ியும் வலுநவறிப் நபாயிருக்காது. காமலீமலகளிலும் 

அதிகமாக ஈடுபட்டிருக்க மாட்டாரக்ள். இதத்மகயவரக்மள விமரவில் திருத்தி விடலாம். 

இதற்ககன்று தீவிரமான முயற்சி எதுவும் எடுதத்ுக் ககாள்ள நவண்டியதில்மல. 

உண்மமமயக் காடட்ும் ேல்லறிஞர ் ஒருவரம்டட்ுநம நதமவ. அவரது உதவியால் 

இவரக்மளப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்திப் பண்பமடயெ ் கெய்யலாம். குறுகிய 

காலத்திநலநய இவரக்ள் 'குணவான்க'ளாக மாறிவிடுவாரக்ள். 

இரண்டாை் பிரிவினர்: இவரக்ள் முதல் பிரிவினருக்குெ ் ெற்று மாற்றமானவரக்ள். 

இவரக்ள் தீமமமயயும் அதன் ேெச்ுத் தன்மமமயயும் அறிே்திருப்பாரக்ள். ேன்மமமயப் 

பற்றியும் இவரக்ளுக்குத் கதரியும். ஆனால் ேன்மமமயெ ் கெய்யும் பழக்கம் மடட்ும் 

இவரக்ளிடம் இருக்காது. இவரக்ளுமடய கண்களுக்குத் தீமமகள் அழகுடன் 

நதாற்றமளிக்கும். எனநவ இவரக்ள் தீமமமய விழுே்து விழுே்து கெய்வாரக்ள். காமத்தின் 

கட்டமளமய இவரக்ள் குமறவின்றிெ ் கெய்து முடிப்பாரக்ள். நேரம்மயான 

கருதத்ுக்கமளப் புறக்கணிதத்ு விடுவாரக்ள். ஏகனனில் இவரக்ள் காம மன்னனின் 

அடிமமகள்! அநத ெமயம் இவரக்ள் தங்கள் குமறமயயும் உணரவ்ாரக்ள். 
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இத்தமகயவரக்ளுக்குப் பரிகாரம் கெய்வது முதலாமவரக்மள விடக் கடினமானதாகும். 

ஏகனனில் இவரக்ள் தீமமமயெ ்கெய்து  கெய்து பழக்கப்படட்ு விட்டாரக்ள். இவரக்மளத ்

திருத்த நவண்டுமாயின் முதலில் இவரக்ளின் உள்ளத்தில் ஊறிப் நபாய் இருக்கும் 

தன்மமகமளக் கமளயநவண்டும். அடுத்தபடியாக அவரக்ளின் உள்ளதத்ில் 

ேற்காரியத்திற்குரிய வழக்கதம்த உண்டாக்க நவண்டும். இத்தமகயவரக்ள் உறுதி 

பூண்டு பயிற்சி புரிே்தால் கவற்றி காணலாம். 

மூன்றாை் பிரிவினர்: இவரக்ள் ெற்று விசிதத்ிரமானவரக்ள். தீய குணங்கள் 

யாவற்மறயும் இவரக்ள் அவசியமான தன்மமகள் நபான்று கருதுவாரக்ள். 

மழகுமடயமவ – நேரம்மயானமவ என்று எண்ணுவாரக்ள். அதன்படிெ ்

கெயலாற்றுவாரக்ள். இத்தமகயவரக்ளுக்குப் பரிகாரம் கெய்வது மிகவும் கடினம். இதில் 

கவற்றி காண்பது மிகவும் அரிது. அபூரவ்ம். ஏகனனில இவரக்ள் விெயத்தில் தீய 

தன்மமகள் வலுநவறிப் நபாய்விட்டன. 

நான்காை் பிரிவினர:் இவரக்ள் தவறான வழியில் பிரநவசிப்பமத மிகவும் 

விரும்புவாரக்ள். அதன்படி ேடப்பாரக்ள். உள்ளத்மதப் பாழ்படுதத்ுவதிலும் தீமமமயெ ்

கெய்வதிலும் ஏநதா கபருமம – உயரவ்ு இருப்பதாக கருதுவாரக்ள். இமவகள்ப தங்கள் 

மதிப்மப உயரத்்திவிடுவதாகவும் இவரக்ள் எண்ணுவாரக்ள். இவரக்ள் விெயத்தில் 

பயிற்சியால் எே்தப் பயனும் விமளவதிற்கில்மல. இவரக்மளத் திருதத் முடியாது. 

'ஆண்மமயற்றவன் வநயாதிகத்திற்குரிய பயிற்சியில் ஈடுபட நவண்டியதுதான்'  என்று 

இது விெயத்தில் கூறலாம். 

'பயிற்சியால் பலனில்மல' என்று வாதிப்பவரக்ளின் முதல் ஆதாரத்திற்கு 

விமடயளித்தாகிவிடட்து. இப்நபாது இரண்டாவது ஆதாரத்மதப் பாரப்்நபாம். 

'சினம், காமம் முதலிய உணரெ்ச்ிகமள மனிதனிடமிருே்து அகற்ற முடியாது' என்று 

அவரக்ள் வாதிக்கிறாரக்ள். இதுமுற்றிலும் தவறு. பயிற்சியின் பயன் காமத்மதயும் 

சினதம்தயும் கடந்டாடு அழிப்பதுதான் என்று சிலர ்எண்ணிக் ககாண்டிருக்கிறாரக்ள். 

காமம் என்பது வீணான ஒன்றல்ல. பயமனக் கருதிநய காம உணரெ்ச்ி 

பமடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆமெயும் இப்படித்தான். அதுவும் வாழ்க்மகக்கு 

அத்தியவாசியமான பயமனக் கருதிநய உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. உணவின் மீது 

ஆமெ இல்லாவிடில் யாரும் உணமவ உடக்காள்ளப் நபாவதில்மல. புணரெ்ச்ிமய 

விரும்பாவிடில் ஒரு மனிதனால் எப்படிப் நபாகம் கெய்ய முடியும்? இதனால் ெே்ததித் 

கதாடரப்ு அறுபடுகிறது. ஒரு மனிதனுக்கு நகாப உணரெ்ச்ிநய இல்லாமற் நபாய்விடட்ால், 

அவனால் தனக்கு வரும் அபாயத்மத – தீங்மகத ்தடுக்க ககாள்ள முடியுமா? 

ஆமெ இருக்கும் நபாகதல்லாம் கபாருளாமெயும் இயற்மகயாகநவ உண்டாகிவிடுகிறது. 

இே்த ஆமெ ோளமடவில் 'நெமிப்பு' என்று மாறுகிறது. கபாருமள இப்படித் நதங்கெ ்

கெய்வது குறிக்நகாளல்ல. கபாருமள வாரி இமறப்பதும் கூடாது. ேடுேிமலயில் அமதெ ்

கெலவிடட்ு பயனமடயநவண்டும். இதுநபான்று சினதத்ால் மதியிழக்காமல் அமத 

ேடுேிமலயில் இயங்கெ ் கெய்ய நவண்டும். அப்நபாது நகாமழத ் தனதத்ுக்நகா 

கவறியுணரெ்ச்ிக்நகா இடமிருக்காது. ஆக, ஒரு மனிதனின் உணரெ்ச்ி அதற்கு நவண்டிய 

வலுநவாடிருக்க நவண்டும். அநத ெமயதத்ில் அது அறிவின் அமறகூவலுக்கு அடிபணிய 

நவண்டும். 'அவரக்ள் காபிரக்ளின் விெயத்தில் கடின 

சுபாவமுமடயவரக்ளாயிருே்தாரக்ள்...' என்று இமறவன் கூறுகிறான். 'கடினம்' என்பது 

சினதத்ால் ஏற்படும் விமளவு. இே்த விமளமவ இமறவன் புகழ்ே்துமரக்கிறான். 
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சினதம்த அடிநயாடு கமளயவும் முடியாது. அதற்குத ் நதமவயுமில்மல. சின 

உணரெ்ச்ிமய அடிநயாடு அழிக்கும் நபாது மாரக்்கப் நபார ் - புனிதப் நபார ் எதுவும் 

ேமடகபற முடியாது. இப்படியிருக்க சினதம்தயும் காமத்மதயும் கட்நடாடு அழிப்பமத 

எவ்வாறு குறிக்நகாளாய்க் ககாள்ள முடியும்? ொதாரண மனிதரக்ள் ஒரு புறமிருக்க 

தீரக்்கதரிசிகளும் கூட இது விெயத்தில் கடட்ுப்படட்வரக்நள. அவரக்ளுக்கும் சினம் - 

காமம் எல்லாம் உண்டு. 'ோன் மனிதன் தான். எனநவ மற்றவரக்மளப் நபால் ோனும் 

சினமுறுகிநறன்' என்று திருேபியவரக்ள் கூறியிருக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் விரும்பாத 

ஒன்மறப் பற்றி அவரக்ளுக்ககதிரில் நபெப்படும் நபாது அவரக்ளின் வதனம் 

சிவே்துவிடுமாம்! ஆனால் அவரக்ள் திருேபி, தீரக்்கதரிசி, உண்மமமயத் தவிரத்த்ு – 

ேியாயதம்த விடுதத்ு நவறு எமதயும் கூறமாட்டாரக்ள். சினத்தினால் அவரக்ள் 

மதியிழக்க மாட்டாரக்ள். 

ேபித ் நதாழரக்மள இமறவன் 'சினத்மத கமன்று விழுங்கக் கூடியவரக்ள்' என்று 

பாராடட்ுகிறாநனகயாழிய 'சினமற்றவரக்ள்' என்று குறிப்பிடவில்மல. 

எனநவ சினதம்தயும் காமத்மதயும் ேடுேிமலயில் ககாண்டு வருவநத ேம் குறிக்நகாள். 

அவற்மற கட்நடாடு அழிப்பதல்ல. பயிற்சியால் இமதத்தான் ோம் எதிரப்ாரக்்கிநறாம். 

சில ெமயங்களில் காம உணரெ்ச்ி நவகமாக இயங்கி அறிமவNயு ஆட்டி மவப்பதுண்டு. 

அப்நபாது அறிவுக்கு அமத அடக்கியாளும் ஆற்றல் இருக்காது. இமதப் பயிற்சியால் 

சீரப்டுத்த முடியும். இதற்கு அனுபவ அறிநவ ஆதாரம். 

கெலவு கெய்யும் விெயத்திலும் ேடுேிமலமயப் பின்பற்ற நவண்டும். அவரக்ள் கெலவு 

கெய்யும் நபாது வீண் விரயமும் கெய்ய மாட்டாரக்ள். நதமவக்குதவாதபடி குமறதத்ுக் 

ககாள்ளவும் மாட்டாரக்ள். இவ்விரண்டிற்கும் ேடுவில் ேிற்பாரக்ள்!'  என்று இமறவன் 

தயாளரக்மளப் பாராட்டுகிறான். 'உன் மகமய கழுத்நதாடும் இமணதத்ுக் ககாள்ளாநத. 

அளவுக்கு அதிகமாகவும் ேீட்டி விடாநத! என்று எெெ்ரிக்கிறான். 

இநதநபான்று உணவாமெயின் விெயத்திலும் கெயலாற்ற நவண்டும். 

'உண்ணுங்கள், பருகுங்கள். வீண் விரயம் கெய்யாதீரக்ள். வீண் விரயம் கெய்நவாமர 

இமறவன் விரும்புவதில்மல!' என்று கூறுகிறது திருமமற. 

'ேடுேிமலமமநய எல்லாவற்றிலும் சிறே்தது!' என்று அண்ணலவரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

இப்படி எதற்காக ேடுேிமலமம நவண்டப்படுகிறது. இதில் ஒரு மரம்ம் - ததத்ுவம் உண்டு. 

இமவயாவும் உள்ளதம்தப் கபாறுத்த விெயங்கள். உள்ளம் பரிசுத்தத ்தன்மமயமடே்தால் 

தான் மறுமமயில் கவற்றியுண்டு. அது கபாருமள வாரி இமறப்பதிநலா கெலவிடாமல் 

கட்நடாடு தடுதத்ுக் ககாள்வதிநலா ஆரவ்ம் காட்டக் கூடாது. இவ்விரு தன்மமகமள விடட்ு 

அது தனிதத்ியங்க நவண்டும். அதுதான் உள்ளத்திற்கு அழகு. காமத்தின் விெயத்திலும் 

சினத்தின் விெயத்திலும் அது ேிதானமாய் இருக்க நவண்டும். அப்நபாது கபாருளினால் 

'தயாளம்' பிறக்கும். சினத்தினால் 'வீரம்' உதயமாகும். காமத்தினால் 'களங்கமின்மம' 

உதயமாகும். இதுதான் ேம் குறிக்நகாள். 

ஆனால் மக்களுக்கு வழிகாடட்ும் கபரிநயாரக்ள். தனிப்பட்டவரக்ள். அவரக்ள் 

ேடுேிமலமயப் பிடிதத்ுக் ககாண்டு அழ நவண்டியதில்மல. கூடாது. சினத்மதநய 

அவரக்ள் கட்நடாடு கவறுக்க நவண்டும். காமதம்தநய அடிநயாடு மறக்க நவண்டும். 
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கெலவிடாமல் தடுக்கும் குணதம்த கவறுக்க நவண்டும். இது விெயத்தில் அவரக்ளுக்குெ ்

ெலுமக கிமடயாது. 

உணரெ்ச்ிகமள அழிக்க முடியாது என்றாலும் அது விெயத்தில் அவரக்ள்  முமனே்தால் 

ஓரளவு கவற்றியுண்டு. அவற்மற அடிநயாடு அகற்றுவமதநய அவரக்ள் விரும்ப 

நவண்டும். அது ெம்பே்தமாக அவரக்ள் கெய்யும் பயிற்சி அவரக்மள விரும்பத்தக்க 

ேிமலக்கு ககாண்டு வே்து விடும். 

இே்த மரம்த்மதப் கபரும்பாநலார ் உணரே்்து ககாள்ளவில்மல. ஏகனனில் அவரக்ள் 

மடமமயின் மடியில் உறங்குகிறாரக்ள். 'சின உணரெ்ச்ி முக்கியம். சினமுறுவது 

அவசியம். கபாருமளெ ்நெமிதத்ு மவப்பது அத்தியாவசியம்!' என்று அவரக்ள் பிதற்றிக் 

ககாள்கிறாரக்ள். 

5. நற்குணத்தின் வித்து! 

உணரெ்ச்ிகமள ேடுேிமலயில் இயங்கெ ் கெய்வதில் தான் ேற்பண்பு பிரகாசிக்கிறது 

என்று அறிே்து ககாண்டு விட்டாய். இத்தமகய ேடுேிமல மனப்பான்மம இரண்டு 

காரணங்களால் உண்டாகலாம். 

1. இமறவனருளால் உண்டாகலாம். இத்தமகய நபறு கபற்றவரக்ள் பிறக்கும்நபாது 

ேற்பண்புமடயவரக்ளாக பிறப்பாரக்ள். அவரக்ளின் அறிவு பூரணதத்ுவம் கபற்றிருக்கும். 

சினதம்தயும் காமத்மதயும் ேடுேிமலப்படுத்த நவண்டிய நதமவ இவரக்ளுக்குக் 

கிமடயாது. இயற்மகயிநலநய அமவ இரண்டும் ேடுேிமலயில் இயங்குமாறு 

அமமக்கப்பட்டிருக்கும். அறிவுக்கும் மாரக்்கதத்ுக்கும் தமல ொய்ப்பது அவற்றின் 

கடமம. இவரக்ள் பள்ளிக்குெ ் கெல்லாமநல கல்வி கற்றவரக்ள், பயிற்சி இன்றிநய 

பண்பட்டவரக்ள். இதத்மகயவரக்ளுக்க ேபி ஈஸா அமலஹிஸ்ஸலாம் அவரக்மளயும் 

ேபி யஹ்யா அமலஹிஸ்ஸலாம் அவரக்மளயும் உதாரணங்களாகக் காட்டலாம். 

இவரக்ள் மடட்ுமல்ல, மற்ற ேபிமாரக்ள் அமனவரக்ளும் இதத்மகயவரக்நள! 

பயிற்சியாலும், முயற்சியாலும் அமடயக் கூடிய ஒரு தன்மம இயற்மகயிநலநய 

அமமே்திருப்பது ஆெெ்ரியமான விெயமல்ல. எத்தமனநயா குழே்மதகள் 

பிறக்கும்நபாநத ேல்லம்ெங்கள் உமடயமவயாகப் பிறக்கின்றன. சில நவமளகளில் 

இதற்கு நேர ்எதிராகவும் பிறப்பதுண்டு. இத்தமகய குழே்மதகமள ேல்ல காரியங்களில் 

ஈடுபடுத்தியிருக்கலாம். ேற்குணவான்களுக்கு மத்தியில் பழக்கப்படுத்தலாம். சில 

ெமயங்களில் இே்தக் குறிக்நகாள் கவறும் நபாதமனயாநல உண்டாகி விடும். 

2. பயிற்சியாலும் முயற்சியாலும் உண்டாகலாம். ேற்பண்புக்கு எே்தக் காரியங்கள் 

கேருங்கியமவநயா அவற்மறெ ் கெய்ய நவண்டும். உதாரணமாக ஒருவன் தன்னிடம் 

'தயாளம்' உண்டாக நவண்டும் என்று விரும்புகிறான். முதலில் அவன் தயாளத்தின்  

கெயலாகிய 'கெலவிடுதல்' என்னும் விெயத்தில் தன்மனப் பழக்கப்படுத்த நவண்டும். 

இே்தப் பயிற்சிமய இமடயில் விடட்ுவிடாமல் கதாடரே்்து ேடத்த நவண்டும். அதன்பிறகு, 

கெலவிடும் தன்மம அவனுமடய இயற்மகத் தன்மமகளில் ஒன்றாக மாறிவிடும். பிறகு 

அவமன 'தயாளன்' என்று கூறலாம். அவனிடம் 'தயாளம்' குடியிருக்க ஆரம்பிதத்ு விடும். 

நவகறாருவன் கபருமம ககாண்டமலபவனாக இருக்கலாம், தன் குணதம்த மாற்றி 

எளிமமக் குணதம்த உண்டாக்கிக் ககாள்ள விரும்பலாம். அவனும் நமற்கொன்னபடி 

கெயலாற்ற நவண்டியதுதான். முதலில் எளிமமமய நமற்ககாண்டு ேடே்த 

உத்தமரக்மளப் பல ோடக்ள் பின்பற்ற நவண்டும். அவரக்ள் கெய்து வே்தவற்மறெ ்
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கெயல்படுத்த நவண்டும். இது விெயத்தில் தன் உள்ளத்நதாடு நபாராட நவண்டும். அமத 

அடக்கியாள நவண்டும். இே்தக் கடின முயற்சிக்குப் பிறகு எளிமமக் குணம் அவனுமடய 

இயற்மகக் குணமாக மாறிவிடும். 

இம்முமறயின் உதவியால் ேற்பண்புகள் அமனத்மதயும் உண்டாக்கிக் ககாள்ள முடியும். 

இப்படிப் பயிற்சிகளின் உதவியால் கவற்றியமடயும் நபாது ேற்பண்பிற்குரிய கெயல்கள் 

ஒவ்கவான்றும் இனிக்க ஆரம்பிதத்ு விடும். கெலவு கெய்வமதத் தயாளனின் உள்ளம் 

விரும்பும். தணிே்து நபாவமத எளிமமக் குணவானின் உள்ளம் விரும்பும். ஓர ் உள்ளம் 

பரிபூரணப் பண்பு கபற நவண்டுமாயின் அது ேற்பண்புகள் அமனத்மதயும் 

உண்டாக்கிக் ககாண்டால் மடட்ும் நபாதாது, தீய குணங்கள் அமனத்மதயும் 

கவறுதக்தாதுக்க நவண்டும். அதன்பிறகு தான் பண்பின் பூரணத ் தன்மமமய 

எதிரப்ாரக்்க முடியும். இப்படிெ ்சில ோடக்ள் பின்பற்றி ேடே்துவிடட்ால் மடட்ும் நபாதாது. 

இத்தன்மம ேிரே்தரதத்ுவம் கபற்றிருக்க நவண்டும். எப்நபாதும் கெயலாற்ற நவண்டும். 

ஒரு மனிதனுக்கு ேீண்ட ஆயுள் அளிக்கப்பட்டிருே்தால், தன் பண்புகமள வலுநவற்றிக் 

ககாள்ளும் வாய்ப்பு அவனுக்குண்டு. அவன் உயிநராடிருே்து கெயலாற்ற கெயலாற்ற 

அவன் பண்பும் உயரே்்து ககாண்நடநபாகும். இதனால்தான் அண்ணலவரக்ள், ஈநடற்றம் 

குறிதத்ு வினவப்படட்நபாது, 'ேீண்ட ஆயுள், இமறவழிபாட்டில் கெலவாகும் ேீண்ட ஆயுள்! ; 

என்று விமடயிறுத்தாரக்ள். 

இே்தத ் ததத்ுவத்தின் அடிப்பமடயில்தான், தீரக்்கதரிகளில் அநேகர ் மரணதம்த 

கவறுத்தாரக்ள். இமறயருள் கபற்ற கபரும்பாநலார ் மரணணதம்தப் பாரத்த்ு முகம் 

சுளித்தாரக்ள். ஏகனனில் உலகில்தான் மாரக்்கம் மலரக்ிறது. இம்மமதான் மறுமமக்கு 

நவண்டிய வயல்! ஆயுள் முழுவதும் இமறவணக்கநம பிரகாசிக்கும்நபாது அதற்குரிய 

பயனும் உயரே்்ததாகநவயிருக்கும். அப்படித் தன் வாழ்க்மகமய வணக்கத்திற்ககன்று 

அரப்்பணித்த ஒரு மனிதனின் உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருக்கும். அவன் குணம் ஒப்பற்று 

விளங்கும். அவன் வதனம் கபாலிவுற்றுப் பிரகாசிக்கும். 

இமறவணக்கத்தின் குறிக்நகாள் உள்ளத்மதத் தூய்மமப்படுதத்ுவதுதான். இப்படி 

ஏற்படும் தூய்மம வலுநவற நவண்டுமாயின் ேற்காரியங்கமளத ் கதாடரே்்து கெய்ய 

நவண்டும். இதன் கமடசி எல்மல, உலக ஆொபாெங்கமள கவறுப்பது. உலக 

ஆொபாெங்கமள கவறுப்பநதாடு இமறயன்புக்கும் இமறயெெ்தத்ுக்கும் உள்ளத்தில் 

பூரண இடமளிக்க நவண்டும். 

இே்த ேிமலமய ஒரு மனிதன் வே்தமடே்து விட்டால் 'இமற ெே்திப்பு' ஒன்மறத் தவிரத்த்ு 

நவறு எமதயும் அவன் அதிகமாய் விரும்பமாட்டான். தன் கெல்வம் அமனதம்தயும் 

இமறவழிபாட்டிநலநய இமறவனுக்காக கெலவிடுவான். காம உணரெ்ச்ியும் நகாப 

உணரெ்ச்ியும் அவனுக்குக் கடட்ுப்படப் உணரெ்ச்ிகளாகி விடும். இமறவனின் 

விருப்பத்திற்ககாப்ப அவற்மற அவன் பயன்படுதத்ுவான். மாரக்்கம் என்னும் 

ேிலுமவயில் அவற்மற எமட நபாடட்ுெ ் கெயலாற்றுவான். அறிகவாளியில் அவற்மற 

ஆராய்ே்து கெயல்படுதத்ுவான். இப்படி ேடப்பதில் அவன் நபரின்பம் அனுபவிப்பான். 

இத்தமகய ேிமலமய ஐங்காலத் கதாழுமகயால் அமடயலாம். எல்லாவற்றிற்கும் 

பழக்கம்தான் காரணம். பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு மனிதனின் உள்ளத்தில் எத்தமன 

விசித்திரமான இன்பங்கமள உண்டாக்கி விடுகின்றன. கெல்வத்தில் மிதக்கும் 

அரெரக்ளில் அநேகர ்எப்நபாதும் துக்கதத்ுடநனநய இருப்பமத ோம் பாரத்்திருக்கிநறாம். 

இதற்கு மாறாய், வறுமமயில் உழலும் குடிகாரரக்ள் மகிழ்ெச்ிக் கடலில் 

இன்பமமடகிறாரக்ள். இதற்குக் காரணம் அவரக்ளின் குடிப்பழக்கம். நபாமதப் 
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கபாருளின் உதவியால் அவரக்ள் தங்கள் துன்பத்மத இன்பமாக மாற்றிக் 

ககாள்கிறாரக்ள். 

குடிப்பழக்கத்தால் ககாடிய பல தீங்குகள் விமளகின்றன. வீடு வாெமலக் கூட அது 

இழக்கெ ்கெய்து விடும். 'வறுமமயின் தூதன்' என்று அமதக் குறிப்பிடலாம். 

இப்படியிருே்தும் அமதெ ்சிலர ்விரும்புகிறாரக்ள். ஏகனனில் அதன் மீது அவரக்ளுக்குள்ள 

நமாகம் பல ோடக்ளாய் ேீடித்திருக்கிறது. ஆகநவ அவரக்ளால் அமத கவறுக்க 

முடியவில்மல. 

இது ஒருொராரின் குணம். இவரக்ள் தங்கள் அன்பிற்குரிய கபாருளாகப் நபாமதப் 

கபாருமள எடுதத்ுக் ககாண்டு விட்டாரக்ள். 

மற்கறாரு பிரிவினர ் இருக்கிறாரக்ள். இவரக்ள் புறாமவப் பறக்க விடட்ு 

விமளயாடுவாரக்ள். இதுவும் ஒரு பழக்கம்தான். இதில் ஈடுபட்ட ஒருவன் பகல் முழுவதும் 

பமத பமதக்கும் கவளியில் ேிற்பது ஆெெ்ரியமல்ல. இதன் சிரமம் அவனுக்குத் கதரியாது. 

காரணம் அவன் தன் பறமவமயப் பற்றிய இன்பத்தில் லயித்திருக்கிறான். அே்த 

இன்பத்தின் ேிழலில் கவளிலின் கடுமம மமறே்து விடுகிறது. தன் பறமவ நவகமாய் 

பறப்பமதயும் இறக்மககமளப் படபடகவன்று அடிதத்ுக் ககாள்வமதயும் அவன் 

ஊன்றிக் கவனிப்பான். அது பரே்து விரிே்த ஆகாயத்திநல காற்மறக் கிழிதத்ுக் ககாண்டு 

கெல்வதிநல அவன் கவனம் இருக்குநம தவிர, கவயிமலப் பற்றியும் அதன் கடுமமமயப் 

பற்றியும் அவன் கவமலப்பட மாட்டான். இது கூட பழக்கதத்ால் ஏற்பட்டதுதான். 

ககாடிய குற்றம் புரிே்து தண்டமனயமடே்த குற்றவாளிகமளப் பார.் தாங்கள் வாங்கிய 

அடிகமளயும்  தண்டமனகமளயும் அப்நபாது அவரக்ள் ெகிதத்ுக் ககாண்டமதயும் 

கபருமமநயாடு கொல்லிக் காட்டுவாரக்ள். ொடம்டயடிக்கு அவரக்ள் தயங்காமல் 

ேின்றமதயும் கலக்கமின்றிெ ் சிலுமவமயப் பாரத்த்ு முன்நனறியமதயும் 

புன்முறுவலுடன் எடுதத்ுமரப்பாரக்ள். இப்படிக் கூறுவதில் ஏநதா கபருமம இருப்பதாக 

இவரக்ள் எண்ணுவாரக்ள். இவற்மறகயல்லாம் 'வீரப் பிரதாபங்கள்' என்று ேிமனதத்ுக் 

ககாள்வாரக்ள். அளிக்கப்பட்ட தண்டமனமயப் பற்றி அவரக்ளுக்கு அக்கமற கிமடயாது. 

இப்படிப் நபசிப் நபசிப் பழக்கப்படட்ு விட்டாரக்ள். 

ஆனால் உண்மமயில் இவரக்ள் கபருமமப்பட முடியுமா? நகவலம்! அறியாமம! 

இமவ அமனதத்ும் பழக்கவழக்கங்களால் ஏற்பட்ட விமன! ேிரே்தரமாக ஒரு கெயமலெ ்

கெய்து வரும்நபாது – அது ேல்லதாயினும், ககட்டதாயினும் - அே்தெ ்கெயல் ோளமடவில் 

இன்பம் தருவதாக மாறிவிடும். கபண்கநளாடு பழகிப் பழகி தங்கள் ஆண்மமமயப் 

பணயம் மவத்தவரக்ளும் இத்தமகயவரக்நள. தங்கள் 'ஆண்மம'மயப' பற்றி இவரக்ள் 

கபருமமயடிதத்ுக் ககாள்வதும் உண்டு. அரெரக்ளும் அறிஞரக்ளும் 

தற்கபருமமநயாடிருக்கலாம். இதற்கும் பழக்கம்தான் காரணம். 

மனிதனின் மனம்; விசித்திரமானது தான். அது தீயவற்மறநய அதிகமாக விரும்பெ ்

கெய்கிறது. ஆனால் அே்த மனத்தில் ேல்ல காரியங்களின் விதம்த விமதத்தால் பயன் 

கிமடக்காமற் நபாகாது. இயற்மகயில் உள்ளம் ேற்காரியங்கமள விரும்புவதில்மல. 

மண்மண உடக்காள்ள கவறுப்பது நபால் அவற்மற கவறுக்கிறது. 

உள்ளம் புனிதமானது. அதற்குரிய உணவு ேல்லறிவு, ஞானம், இமறயன்பு இமவதாம். 

இவற்மற அது இயற்மகயாகநவ விரும்ப நவண்டும். அப்படி விரும்பாவிடில் அதற்கு 

மநனா வியாதிநய காரணம் என்று எளிதில் உணரே்்து ககாள்ளலாம். இதற்கு மனிதனின் 
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உடமலநய உதாரணமாக எடுதத்ுக் ககாள்ளலாம். அதன் வளரெ்ச்ிக்கு உணவும் ேீரும் 

நதமவ. ஆனால் இமரப்மபயில் ரணம் காணும் நபாது இவ்விரண்டுநம - 

அத்;தியாவசியமான, இவ்விரண்டும் – கவறுதக்தாதுக்கப் படுகின்றன. 

இமறவமனத ் தவிரத்த்ு மற்ற எமதநயனும் விரும்பி நேசிக்கும் ஒவ்நவார ் உள்ளமும் 

வியாதியுமடயதுதான். 

ஆக, நமற்கூறிய ேற்பண்புகமளப் பயிற்சியின் உதவியால் உண்டாக்கிக் ககாள்ள 

முடியும் என்று உணரே்்து ககாண்டு விட்டாய். இே்தத ் ததத்ுவம் உள்ளத்திற்கும் 

அவயங்களுக்கும் இமடயிலுள்ள விே்மதயான ஆற்றமல – கதாடரம்ப விவரிக்கிறது. 

உள்ளத்தில் நதான்றும் எண்ணங்கள் ஒவ்கவான்றும் தன் முத்திமரமய அங்கங்களில் 

பதிக்கின்றன. உள்ளம் அமமதியுற்றிருக்கும் நபாது அங்கங்களும் ஓய்கவடுதத்ுக் 

ககாள்ளும். இதில் ெே்நதகத்திற்கு இடநமயில்மல. கெயலில் நதான்றும் ஒவ்கவான்றும் 

முதலில் உள்ளத்தில் உருப்கபற்றதுதான். கெயலாற்றப்படும் ஒவ்கவாரு ேன்மமயும் 

உள்ளத்தின் கேளிவில் பங்கு கபறுகிறது. 

ஒநர ஒரு தடமவ கெய்யப்படும் ேன்மமயாலும் இத்தமகய பயனுண்டு. ஆனால் அதனால் 

குறிப்பிடதத்க்க எவ்வித முன்நனற்றதம்தயும் எதிரப்ாரக்்க முடியாது. உள்ளத்மதத் 

திருதத்ும் விெயத்தில் அதற்குப் பங்கு இருே்தாலும் அே்தப் பங்கு மிகவும் ொதாரண 

அளவுமடயது. ஒநர ஒரு ேன்மமமய ஒநர ஒரு தடமவ கெய்து விட்டால் ேற்பண்பு 

உண்டாகி விடும் என்று எதிரப்ாரக்்க முடியாது. கதாடரே்்து கெய்யப்படும் 

ேன்மமகளுக்குத் தான் உள்ளத்தின் நபாக்மக முழுக்க முழுக்கத் திருப்பும் ஆற்றல் 

உண்டு. 

இநதநபான்று தான் தீமமயும். ஒநர ஒரு தடமவ கெய்வதால் உள்ளம் இருண்டு 

நபாய்விடும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

அது தவறு. எனினும் அனுபவப்பட்டவரக்ள் தீமமமய கவறுக்க முடியாது. ஒநர 

தடமவநயாடு ேிறுதத்ிக் ககாள்வது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல. பாவெ ்கெயமலெ ்

ொதாரணமாக மதிக்கும் மனப்பான்மம சிலருக்குண்டு. இது அபாயகரமானது. இே்த 

மனப்பான்மம ககாடிய –கபரிய பாவங்களுக்ககல்லாம் வழி காட்டி விடும். அதன்பிறகு 

பாவத்தமளமய தகரத்க்தறிவது ொதாரண காரியமல்ல. அதன் நகாரப் பிடியிலிருே்து 

உள்ளத்மதத கண்டிப்பாய் மீடக் முடியாது. இே்த ேிமலமயத ்தான் ' பாவ மன்னிப்பின் 

கதவு அமடபடும் நேரம்' என்று அறிஞரக்ள் குறிப்பிடுகிறாரக்ள். 

இமதப் பற்றித்தான் இமறவன் குறிப்பிடுகிறான்: 'அவரக்ளுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் 

திமரமய உண்டாக்கி விட்நடாம். அவரக்ள் எமதயும் பாரக்்க மாட்டாரக்ள்.' 

அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள் கூறுகிறாரக்ள்: 'ஈமான் என்பது ஆரம்பதத்ில் 

உள்ளத்திநல கவண் புள்ளியாகத் நதான்றும். ஈமானின் வளரெ்ச்ிமயப் கபாறுதத்ு அே்த 

கவண் புள்ளி வளரே்்து ககாண்நட நபாகும். பரிபூரண ஈமான் ஏற்படட்ால் உள்ளநம 

கவள்மளயாக மாறி விடும்.' 

இதிலிருே்து ேீ அறிே்து ககாண்டது என்ன? ேற்குணம் என்பது இயற்மகயாகவும் 

அமமே்திருக்கலாம். பயிற்சியாலும் உண்டாகலாம் என்று உணரே்்து ககாண்டாய். 

ேன்மமமயெ ் கெய்தவரக்ளுக்கு ேற்கூலியுண்டு. தீமமக்குக் கூலி தீமமமயத் தவிரத்த்ு 

நவகறதுவுமில்மல. இமறவன் அேியாயம் கெய்வதில்மல. மக்கள் தாங்களாகநவ தங்கள் 

உள்ளங்களுக்கு அேியாயம் கெய்து ககாள்கிறாரக்ள். 
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6. பயிற்சியின் முமற 

மன வளரெ்ச்ிக்கு உடல் வளரெ்ச்ிமய ஒப்பிடலாம். அதிகமான உஷ்ணநமா 

நதமவக்கதிகமான குளிரெ்ச்ிநயா இல்லாமல் உடல்ேிமல ேடுேிமலயிலிருப்பது தான் 

ஆநராக்கியம், இத்தமகயதுதான் மனப்பக்குவமும். உணரெ்ச்ிகள் வரம்பு மீறிப் 

பாயாமலும் மரக்கடம்டமயப் நபால இல்லாமலும் ேடுேிமலயில் இருக்க நவண்டும். அது 

தான் உள்ளத்தின் ஆநராக்கிய ேிமல. இே்த ேிமல மாறினால் அது மநனாவியாதியின் 

அறிகுpற என்று எளிதில் உணரே்்து ககாள்ளலாம். 

கபாதுவாகப் கபரும்பாநலார ் ேடுேிமல என்னும் ஆநராக்கியதத்ுடநனநய 

காணப்படுகிறாரக்ள். இநதநபான்று பிறக்கும் குழே்மத ஒவ்கவான்றும்பரிசுத்மான 

உள்ளத்நதாடு தான் பிறக்கிறது. எனினும் அதன் கபற்நறார ் பழக்க வழக்கத்தாநலா 

நபாதமனயாநலா அே்தப் பரிசுத்தத் ன்மமமயப் நபாக்கி விடுகிறாரக்ள். 

மனிதனின் உடல் ஆரம்பத்திநலநய பூரணத ்தன்மம கபற்றிருக்கவில்மல. ோளமடவில் 

அது வளரே்்து பூரணதத்ுவமமடகிறது. அதற்கு உணவு உதவி புரிகிறது. அநதநபான்று 

மனிதனின் ஆத்மா முதலிநலநய பூரணத ் தன்மமநயாடு பமடக்கப்படவில்மல. அதில் 

பல குமறகள் இருே்தன. அவற்மறப் பயிற்சியாலும் ேற்கெயலாலும் கமளே்து 

ஆத்மாவுக்குப் பூரணதத்ுவம் அளிக்க நவண்டும். அதற்கு உணவு எது? அறிவு! 

ஆநராக்கியமுள்ளவன் தன் ஆநராக்கியதம்தப் பாதுகாக்கும் விெயத்தில் அக்கமறக் 

ககாள்வான். வியாதியுள்ளவன் ஆநராக்கியத்மத உண்டாக்கிக் ககாள்ளும் விெயதத்ில் 

அக்கமறக் ககாள்வான். இநதநபான்று பரிசுத்தமான உள்ளம் ககாண்டவன் அதன் 

பரிசுத்தத் தன்மமமயக் காப்பாற்ற நவண்டும். மநனா வியாதி ககாண்டவன் மநனா 

ஆநராக்கியத்மத உண்டாக்கிக் ககாள்ள நவண்டும். 

ஆநராக்கியத்மதக் குமலக்கும் காரணங்கள் ஒவ்கவான்மறயும் அதற்கு எதிரிமடயான 

காரணதம்தக் ககாண்டுதான் அழிக்க நவண்டும். உஷ்ணம் அதிகப்படட்ு விடட்ால் 

குளிரெ்ச்ிமயெ ் கெலுத்திப் பயன் காணலாம். குளிரெ்ச்ி நமலிட்டால் உஷ்ணத்தின் 

உதவியால் ஆநராக்கியத்மத அமடய முடியும். இநதநபான்று உள்ளத்மதக் ககடுக்கும் 

துரக்்குணங்கள் ஒவ்கவான்மறயும் அதற்கு எதிரிமடயான ேற்குணத்தால் அழிக்க 

நவண்டும். அறியாமமப் பிணிமய அறிகவாளியால் விரட்டலாம். கஞ்ெத்தனதம்தத ்

தயாள குணதத்ால் அப்புறப்படுத்தலாம். 

உடலின் வியாதிமயப் நபாக்குவதற்காக மருே்து குடிக்கிநறாம். மருே்தின் கெப்மபப் 

கபாறுதத்ுக் ககாள்ள நவண்டியதிருக்கிறது. ஆநராக்கியத்தின் இனிப்மப எண்ணி 

இே்தக் கெப்மப மறக்கிநறாம். இநதநபான்று மநனா வியாதியுள்ளவரக்ள் கடுமமயான 

பயிற்சியில் ஈடுபட நவண்டும். அது கெப்பாகதத்ானிருக்கும். வரப்நபாகும் பயமன 

எண்ணிப் கபாறுதத்ுக் ககாள்ளத் தான் நவண்டும். உடலின் வியாதிக்கு மரணம் முற்றுப் 

புள்ளி. மரணத்திற்குப் பின்னர ் எே்த உடல் வியாதியும் கவளிப்படாது. ஆனால் 

மநனாவியாதி பயங்கரமானது. இம்மமயில் மடட்ுமல்ல மரணதத்ிற்குப் பிறகு 

மறுமமயிலும் அே்தப் பிணி கதாடரே்்து வரும். கதால்மப தரும். இமறவன் 

காப்பாற்றுவானாக! 

குளிரெ்ச்ியால் ஏற்பட்ட வியாதிமய அழிக்க உஷ்ணம் முக்கியம். என்றாலும் கடினமான 

குளிரால் ஏற்பட்ட வியாதிமயெ ் ொதாரண உஷ்ணதத்ால் அகற்ற முடியாது. அே்த 

உஷ்ணம் நபாதிய அளவு வலுப்கபற்றிருக்க நவண்டும் ;. இநதநபான்று தீய 

காரியங்களால் ஏற்பட்ட வியாதிமய ேற்காரியங்கள் கெய்வதால் அழிக்க முடியும். 
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என்றாலும் ககாடிய கெயலால் ஏற்படும் மனக் கமறமயப் நபாக்கும் ஆற்றல் ொதாரண 

ேன்மமக்குக் கிமடயாது. அமத அகற்ற பலமான ேன்மம கெய்ய நவண்டும். 

ஒரு மவதத்ியன் முதலில் வியாதிக்குரிய காரணத்மத ஆராய்கிறான். குறிப்பிட்ட வியாதி 

உஷ்ண நமலீட்டால் ஏற்பட்டதா அல்லது குளிர ் அதிகரிதத்தால் ஏற்பட்டா என்று 

சிே்திக்கிறான். வியாதியின் காரணதம்த அறியாமல் எே்த மவத்தியனும் சிகிெம்ெ 

கெய்ய முன் வரமாட்டான். காரணத்மத அறிே்து ககாண்ட பின்னர ் மவத்தியன் 

வியாதியஸ்தனின் உடல் ேிமல, அப்நபாமதய பருவேிமல, வியாதியின் நபாக்கு 

முதலியவற்மற ஆராய்கிறான். இநதநபான்று கமய்ஞ்ஞானிகள் தங்கமளப் பின்பற்றி 

ேடக்கும் மக்களின் பண்புகமளயும் தன்மமகமளயும் உணரே்்து அதற்குத ் தக்கவாறு 

அவரக்மள மனப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்த நவண்டும். 

ஒரு மவதத்ியன் தன்மனத் நதடிவரும் நோயாளிகள் அமனவருக்கும் ஒநர விதமான 

சிகிெம்ெ கெய்வதால் பயனில்மல. இநதநபான்று எல்லாவிதமான மநனா 

வியாதிமயயும் ஒநர விதப் பயிற்சியால் ேீக்கிவிட முடியாது. பயிற்சியில் ஈடுபடப்நபாகும் 

ஒருவன் அறியாமமயில் மூழ்கியவனாயிருக்கலாம். மாhக் ;கத்தின் வரம்புகமள அவன் 

உணராதிருக்கலாம். இதத்மகயவரக்ளுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி நவறுவிதமானது. 

முதலில் இவரக்ளுக்குப் பரிசுத்தம், கதாழுமக மற்ற வணக்க வமககமள 

முதலியவ்றமறப் நபாதிக்க நவண்டும் பாவெ ் கெயல்களில் ஊறித்திமளப்பவரக்ள் 

பயிற்சிமயத் நதடி வரலாம். இவரக்ளது முதற் பயிற்சி, பாவெ ் கெயமல மறப்பது. 

அடுத்தபடியாகத ்தான் மற்றமவககளல்லாம். இப்பபடிநய ஒவ்கவான்மறயும் பாரத்த்ுக் 

ககாள். ஒவ்கவான்மறயும் விவரிக்கெ ்ொதத்ியமில்மல. 

இப்படிதத்ான் மநனாவியாதிக்குெ ் சிகிெம்ெ கெய்ய நவண்டும். மநனா வியாதிகள் 

ஒவ்கவான்றினுமடயவும் சிகிெம்ெமயப் பற்றி எழுதுவது என் நோக்கமல்ல. கபாதுவான 

முமறமயெ ்சுட்டிக் காட்டநவ இே்த அத்தியாயத்மத எழுதிநனன். 

இே்தப் பாமதயிநல மிகவும் முக்கியமானது மன உறுதி. 'காமத்;மத அடக்கியாள 

நவண்டும்' என்று மன உறுதி பூண்டு விட்டால் அதன்படி ேடப்பது அவ்வளவு கடினமான 

காரியமல்ல. 

7. அறிகுறி என்ன? 

உடலிலுள்ளஅங்கங்கள் ஒவ்கவான்றும் ஒவ்கவாரு கெயலுக்காக 

பமடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஓர ் அங்கத்தின் கெயல் தமடபடட்ால் அல்லது அமர 

குமறயாக கவளிப்பட்டால் அமத அே்த அங்கத்தின் வியாதி என்று குறிப்பிடலாம். மக 

தன்னுமடய ெக்திமய பிடிப்பதற்கும் எடுப்பதற்குமுள்ள தன் ஆற்றமல இழே்து விட்டால் 

அமதக் மகயின் வியாதி என்று கொல்லலாம். ெரியானபடிப் பாரக்்காவிட்டால் அது 

கண்ணின் வியாதி. 

இநதநபான்று உள்ளம் எதற்காகப் பமடக்கப்பட்டநதா எே்தெ ் கெயலுக்காக 

உண்டாக்கப்பட்டநதா அே்தெ ் கெயல் உருவாகாவிடில் அமத 'மநனா வியாதி' என்று 

குறிப்பிடலாம். அறிவு, இமறஞானம், இமறயன்பு, இமற வணக்கம் முதலிய 

கபான்னான நோக்கங்களுக்காகநவ உள்ளம் பமடக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

'மனிதரக்மளயும் 'ஜின்' கமளயும் என்மன வணங்குவதற்காகநவ பமடத்நதன்' என்று 

இமறவன் கூறுகிறான். 
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ஒவ்கவாரு அங்கதத்ிலும் பயனுண்டு. இதுநபாலநவ உள்ளத்திலும் பயனுண்டு. 

அறிகவாளி, கதய்வீக ஞானம் முதலிய பயமன அதிலிருே்து அமடயலாம். இே்தத் 

தனித்தன்மம தான் மனிதமன மிருகக் கூட்டத்தினிடமிருே்து பிரிதத்ு உயரத்த்ுகிறது. 

மிருகங்களுக்கு இதத்ன்மம கிமடயாது. அமவ எமத அறிே்திருே்தாலும் இமறவமனப் 

பற்றி அறியும் நபறு அவற்றிற்குக் கிமடயாது. அது மானிடனின் கொதத்ு. இமறவமனப் 

பற்றி அமவ அறியாதிருக்கும் நபாது மற்ற எே்த அறிவும் அவற்றிற்குப் பயனளிக்காது. 

ஒருவன் இமறவமன அறிே்திருே்தால் அமத ஓர ் அறிகுறியின் மூலம் அறிே்து 

ககாள்ளலாம் - இமறயன்பு! இமறவமன அறிே்தவன் கடட்ாயம் அவன் மீது அன்பு 

கெலுதத்ுவான்! இமறயன்புக்கு அறிகுறி என்ன கதரியுமா? உலமக மதிக்காத – அமதத ்

துெெ்மாக எண்ணும் தன்மம! உணமவயும் ேீமரயும் விட அதிகமாகக் கல்மலயும் 

மண்மணயும் விரும்பும் இமரப்மப எப்படி வியாதியுமடயநதா, அப்படிநய இமறவமன 

விட அதிகமாக மற்ற எமதயும் விரும்பும் உள்ளமும் வியாதியுமடயநத! 

இதுதான் மநனா வியாதியின் அறிகுறி. இப்படிப் பாரக்்கும் கபாழுது மிக மிகெ ்சிலமரத் 

தவிரத்த்ு மற்றவரக்ள் அமனவரும் மநனா வியாதி ககாண்டவரக்நள என்று தீரம்ானிக்க 

நவண்டியிருக்கிறது. வியாதிகள் ; பலவிதம். சில வியாதிகள் அவற்மறத ் தங்களிடம் 

மவதத்ுக் ககாண்டிருப்பவரக்ளுக்நக நதாற்றமளிக்காது. இே்த வமகமயெ ்

நெரே்்ததுதான் மநனா வியாதி. இதனால்தான் அநனகர ் இது விெயத்தில் அக்கமற 

கெலுதத்ாதிருக்கிறாரக்ள். அமதக் கண்டு ககாண்டவரக்நளா அமத அகற்றுவதற்குரிய 

மருே்தின் கெப்மப எண்ணி ேடுங்குகிறாரக்ள். காமத்மத அடக்கியாள்வது என்பது 

ொதாரண காரியமா என்ன? உடலிலிருே்து உயிமரப் பிடுங்கி எடுப்பது நபான்ற 

கடுமமயான காரியம். 

மருே்தின் கெப்புக்குத் துணிே்தவரக்ள் சிலர ்இருக்கலாம். ஆனால் அவரக்ளுக்குத் தக்க 

மவத்தியன் கிமடப்பது அரிதாயிருக்கிறது. மநனா வியாதிக்குெ ்சிகிெம்ெ கெய்பவரக்ள் 

அறிஞரக்ள். இவரக்மளயும் இே்தக் ககாடிய வியாதி பற்றிக் ககாண்டு விடட்நத. 

மவத்தியரக்நள நோயாளிகளாகி விட்டாரக்நள! இவரக்ளால் என்ன சிகிெம்ெமயெ ்

கெய்ய முடியும்? வியாதி ககாண்ட மவத்தியன் ொதிப்பது மிகக் குமறவு. இதனால் 

மநனா வியாதி முற்றிப் நபாய்விட்டது. அதற்குரிய மவத்திய ொஸ்திரம் மக்களின் 

மத்தியிலிருே்து மமறே்து நபாய்விடட்து. மக்கள் இே்த ொஸ்திரத்மத மறுப்பதுநபால 

மநனா வியாதிமயயும் மறுக்க ஆரம்பிதத்ு விட்டாரக்ள். உலக ஆொபாெங்களில் 

உள்ளத்மத பறி ககாடுக்கத ்துவங்கி விட்டாரக்ள். 

இே்த ேிமலமய பயிற்சியின் உதவியால் ேல்ல ேிமலமய நோக்கித் திரும்பும் நபாது சில 

அறிகுறிகள் நதான்றுகின்றன. கெலவு கெய்யும் மனப்பான்மம கஞ்ெத்தனம் மாறி 

வருகிறது என்பதற்கு அறிகுறி. இே்த அறிகுறி வரம்பு மீறிப் Nபுhய் 'வீண் விரயம்' என்ற 

ேிமலமமக்குக் ககாண்டு நபாகலாம். குளிரெ்ச்ியால் ஏற்பட்ட வியாதிமயத் தணிக்கப் 

நபாய், அதிகமான உஷ்ணதம்தெ ்கெலுதத்ி உஷ்ண வியாதிமய உண்டாக்குவது நபால் 

தான் இருக்கிறது. இப்படித் நதமவக்கதிகமாகெ ்கெலவு கெய்வது மடட்ும் என்ன? இதுவும் 

ஒரு வித மனப்பிணி தான்! ேடுேிமல தான் நவண்டப்படுவது. அமதத் தவிரத்த்ுள்ள மற்ற 

அமனதத்ும் வியாதிகநள! 

இமதகயல்லாம் எப்படி அறிே்து ககாள்வது? முதலில் மனப்பான்மமமய ஆராய 

நவண்டும். கபாருமளெ ்நெரத்த்ுப் புடம் நபாடுவதில் உன் உள்ளம் உவமக ககாண்டால் 

அமத கெலவிடுவதில் ெங்கடமமடே்தால், உன்னிடம் கஞ்ெத்தனம் ஓங்கி ேிற்கிறது 
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என்று உணரே்்து ககாள். இே்த ேிமலமம உனக்கிருே்தால் நமலும் நமலும் அதிகமாகெ ்

கெலவு கெய்து பண்பு மாறெ ்கெய்யலாம். 

ேடுேிமலமயப் பற்றிெ ்ொதாரணமாக எழுதிவிடலாம். ஆனால் அமதக் கமடப்பிடிப்பது 

ொதாரண காரியமல்ல. மயிரிமழ நபான்றது – வாமளப் நபான்ற கூரம்மயுமடயது. 

மயிரிமட நபான்ற நேரம்மயும் வாமளப் நபான்ற கூரம்மயுமடய இே்தப் பாமதயில் 

ேடே்து பழக்கப்படட்ு விட்டால், மறுமமயின் பாலதம்த எளிதில் கடே்து விடலாம். 

ஈநடற்றதம்த விரும்பும் ஒவ்கவாருவரும் கிரியாம்மெயால் தான் அமத அமடய 

நவண்டும். ேற்காரியங்கள் ேல்ல பண்பினால் தான் உண்டாகின்றன. எனநவ ஒவ்கவாரு 

மனிதனும் தன் குணதம்தயும் தன்மமமயயும் ஆராய்ே்து பாரக்்கடட்ும். ஒவ்கவான்றும் 

முமறநய சிகிெம்ெ கெய்யத ்துவங்கடட்ும். 

இமறவநன! எங்கமள எல்லாம் இமறயெெ்ம் பூண்டவரக்ளாக ஆக்குவாயாக! 

8. தன் குற்றை் பற்றி... 

ஒரு மனிதனின் விெயத்தில் இமறவன் ேன்மம கெய்ய எண்ணினால், அவமனத் தன் 

குற்றங்கமள உணரெ ் கெய்கிறான். கதளிே்த உள்ளம் ககாண்டவரக்ளுக்குத் தங்கள் 

குற்றங்கமள கண்டறிே்து ககாள்வது எளிதான காரியம். தங்கள் குற்றங்கமள அறிே்து 

ககாண்ட பிறகு அவற்றிற்குப் பரிகாரம் நதடிக் ககாள்வது ொத்தியநம! ஆனால் 

கபரும்பாநலார ் தங்கள் குற்றங்கமள துரப்்பண்புகமள உணராதிருக்கிறாரக்ள். தன் 

ெநகாதரனின் விெயதத்ிலும் குற்றம் காணும் ஒரு மனிதன், தன்னுமடய குற்றங்கமள 

எல்லாம் கண்டு ககாள்ளத் தவறி விடுகிறான். 

தன் குற்றங்கமள எப்படி அறிே்து ககாள்வது? இதற்கு ோன்கு வழிகள் இருக்கின்றன. 

1. கதளிே்த உள்ளம் ககாண்ட கமய்ஞ்ஞானிக்கு எதிரில் அமரே்்து அவரது 

மெக்கிமனயின்படிெ ் கெயலாற்ற நவண்டும். இது ஒரு மனிதனுக்கும் அவன் பின்பற்றி 

ேடக்கும் கபரியாருக்கும் இமடயில் ேமடகபறும் முமற. ஆசிரியருக்கும் 

மாணாக்கனுக்கும் ேடுவில் உருப்கபறும் முமற! இே்த முமற தற்காலதத்ில் மிகவும் 

அபூரவ்ம்! இத்தமகயவரக்மளக் காணுவநத அரிது! 

2. மாரக்்கப்பற்றுமடய அகப்பாரம்வயுமடய சிறே்த ேண்பன் ஒருவமனத ்

நதடியமடய நவண்டும். அவன் மற்றவரக்ளின் குற்றங்கமளயும் துரக்்கணங்கமளயும் 

கண்டறிே்து எெெ்ரிக்மக கெய்வான். இே்த முமறமயத் தான் மாரக்்க நமமதகளில் பலர ்

நமற்ககாண்டிருே்தாரக்ள். 

'ஒரு மனிதன் என் குமறகமள எடுதத்ுக் கூறினான்!' என்று உமர ்ரலியல்லாஹு அன்ஹு 

அவரக்ள் கூறினாரக்ள். 

இே்த முமறமயக் கமடப்பிடிப்பவரக்ளும் தற்நபாது மிகவும் குமறே்து நபாய்விட்டாரக்ள். 

குற்றங்குமறமய எடுதத்ுமரக்கும் ேண்பமனக் காணுவது அரிதாயிருக்கிறது. உன் 

ேண்பரக்ளில் கபாறாமம ககாண்டவரக்ளும் இருக்கிறாரக்ள். உன் 

தவறுகமளகயல்லாம் 'நேரம்ம' என்று கூறுபவரக்ளும் இருக்கிறாரக்ள். இவரக்ள் உன் 

குற்றங்கமள உன் கண்ணில் காட்டநவ மாட்டாரக்ள். 

இதன் காரணமாகநவ தாவூத ் தாயீ எனும் கபரியார ் மக்கமள விடட்ு ஒதுங்கி 

வாழ்ே்தாரக்ள். 
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இமதப் பற்றி ஒருவர ் நகடட்ார.் 'ேீங்கள் ஏன் மக்கநளாடு கலே்துறவாடாமல் 

ஒதுங்கியிருக்கிறீரக்ள்?' 

பதில் வே்தது: 'என் குற்றங்கமள எல்லாம் என் கண்ணில் படாமல் மமறதத்ுவிடும் 

மக்களிடம் ோன் எப்படி பழக முடியும்?' 

தீய மனப்பான்மமமய பாம்பு, நதள் என்று கூட கொல்லலாம். ோம் அணிே்திருக்கும் 

துணிக்கு அடியில் நதள் ஒன்று இருப்பதாக ஒருவன் ேம்மிடம் கூறினால் அது குறிதத்ு ோம் 

ெே்நதாஷப்பட நவண்டுநம தவிர, வருே்தக் கூடாது. உடநன நதமள 

அப்புறப்படுதத்ுவதற்குரிய நவமலமயப் பாரக்்க நவண்டும். இது நவதமன தரும் விெயம் 

- அதுவும் உடலுக்கு! நதள் கடிதத்ால் ஒரு ோமளக்கு அல்லது அமதவிட குமறே்த நேர 

அளவிற்கு நவதமனப் படும்படியாகும். அவ்வளவுதான். இதனால் ஒன்றும் குடி முழுகிப் 

நபாய்விடாது. ஆனால் பாவத ் நதள் உள்ளத்தில் கடிதத்ு விடட்ால் அதன் நவதமன 

இம்மமயில் மடட்ுமல்ல. மறுமமயிலும் ேீடிதத்ு ேிற்கும். 

ஆனால் ேம்முமடய ேிமலமம என்ன? ேம் குற்றத்மதத் தப்பித் தவறி யாராவது 

கூறிவிட்டால் அமதக் கமளய முயற்சி கெய்கிநறாமா? இல்மலநய. 'ேீயும் தான் குற்றம் 

கெய்கிறாய்!' என்று திருப்பிக் நகடக்ிநறாம். விநராதிதத்ுக் ககாள்கிநறாம். அவனது 

நபாதமனயால் பயனமடவமத விடட்ுப் பமகமம வளரத்த்ுக் ககாள்கிநறாம். இதற்கு 

அடிப்பமடயான காரணம், ஈமானின் பலவீனம். 

இமறவா! எங்கள் குற்றங்கமள கண்டுணரே்்து நேரவ்ழியமடயும் ஆற்றமலத ்

தே்தருள்வாயாக! 

3. எதிரிகளின் ோவின் உதவியால் தன் குற்றங்கமள ஓரளவு அறிே்து ககாள்ளலாம். 

தவறான கண் ககாண்டு பாரக்்கும் எதிரிகளால் உன் குற்றங்கமள எளிதில் 

கண்டுபிடிதத்ுவிட முடியும். ேண்பரின் புகழுமரயிலிருே்து அமடயும் பலமன விடப் 

பன்மடங்கு அதிகப் பயமன விநராதியின் ேிே்தமனயிலிருே்து அமடயலாம்! ஆனால் 

எதிரியின் வாரத்்மதமய மட்டம் தடட்ுவதில் தான் எல்நலாரும் ஆரவ்ம் ககாள்வாரக்ள். 

அவமனப் 'கபாய்யன்' என்று கூறுவாரக்ள். எனினும் ேன்மதியுமடயவரக்ள் எதிரியின் 

ேிே்தமனமயயும் ேல்ல முமறயில் பயன்படுத்திக் ககாள்வாரக்ள் என்பதில் ஐயமில்மல. 

4. மக்கள் மதத்ியில் ேன்கு கலே்துறவாட நவண்டும். அவரக்ளிடம் தவறு ஒன்மறக் 

கண்டால் அது நபான்ற தவறு தன்னிடம் இருக்கிறதா என்று ஆராய நவண்டும். 

முஃமினுக்கு முஃமின் கண்ணாடியல்லவா? ேீ முஃமின் அல்லவா? உன்னால் மற்றவனின் 

குற்றங் குமறகமளக் காண முடியும். அதன் பின்னர ் அே்தக் குற்றங்கள் - குமறகள் 

உன்னிடம் இருக்கின்றனவா இல்மலயா, ஆராய்ே்து அறியலாம். இெம்ெக்கு 

அடிபணியும் விெயதத்ில் மக்கள் அமனவரும் ஏறத்தாழ ஒநர இனதத்வராகத ் தான் 

இருக்கிறாரக்ள். ஒவ்கவாரு மனிதனும் தன்மனத் துழாவி ஆராய நவண்டும். மற்றவரக்ள் 

விெயத்தில் ேீ துரப்்பண்புகளாய் கருதும் ஒவ்கவான்மறயும் உன் உள்ளத்மத விடட்ு 

அப்புறப்படுதத்ு. அது நபாதும் உனக்கு. மக்கள் அமனவரும் பிறரிடம் தாங்கள் 

கவறுக்கும் தன்மமகமள விடட்ு விடுவாரக்ளாயின் அவரக்ள் அமனவரும் 

ேற்பண்பினரக்ளாக மாறிவிடுவாரக்ள். நபாதிதத்ுத் திருத்தக் கூடிய எே்தெ ் சீரத்ிருத்த 

வாதியும் நதமவயில்லாமற் நபாய் விடும். 

'உங்கமள திருத்தியது யார?்' என்று ேபி ஈஸா அமலஹிஸ்ஸலாம் அவரக்ளிடம் யாநரா 

நகட்டாரக்ள். 
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'யாருநம என்மனத ் திருத்தவில்மல!' என்று விமடயிறுத்தாரக்ள் ேபியவரக்ள். 

'முட்டாளின் மடமமமயப் பாரத்்நதன். அமதக் Nகுவலமாய் மதித்நதன். அத்தமகய 

தன்மமமய என்மன விடட்ு அகற்றிநனன். இப்படி என்மன ோன் திருத்திக் ககாண்நடன்!' 

உன் தவறுகமளத ்திருதத்ும் உண்மமயான கமய்ஞ்ஞானி ஒருவமர ேீ அமடே்து விட்டால் 

அவரத்ான் உனக்கு மவத்தியம் கெய்ய வே்திருக்கும் மவத்தியர ் என்று அறிே்து ககாள். 

உன்மனப் பிணியின் பிடியிலிருே்து காப்பாற்றி ஈநடற்றப் பாமதயில் ேடக்கெ ்கெய்வது 

அவருமடய காரியம்! 

9. மபரியயாரக்ளின் கருத்துக்கள் 

நமநல ோன் கூறியவற்மற ேீ ேன்கு கவனித;்தால் உன் அகப்பாரம்வயின் கதவு தானாகத ்

திறே்து ககாண்டு விடும். மனத்தில் வியாதிமயயும் அதற்குரிய காரணங்கமளயும் 

சிகிெம்ெ முமறமயயும் ேீ அறிே்து ககாள்ளலாம். இமவ அமனதத்ும் அறிகவாளியின் 

உதவியால் தான் ொதத்ியம். காமத்தின் கூப்பாடட்ுக்கு முரண் கெய்வநத இமற பாமத 

என்ற ேம்பிக்மக. இது பிரதானமான ஒன்றாகும். அறிவுக்குப் பல படித்தரங்கள் இருப்பது 

நபால இே்த ேம்பிக்மகக்கும் பல படித்தரங்கள் இருக்கின்றன. 

'ேம்பிக்மக ககாண்டவரக்மள இமறவன் உயரத்த்ுகிறான். அறிவு தரப்படட்வரக்ளுக்குப் 

பல பதவிகள் இருக்கின்றன' என்று திருமமற கூறுகிறது. காமதத்ின் இழுப்புக்கு எதிராக 

ேடப்பது தான் ேன்மாரக்்கம் என்று ேம்பியவரக்ள் பலர ் இருக்கிறாரக்ள். இவரக்மளப் 

பற்றித் தான் 'ேம்பிக்மகக் ககாண்டவரக்ள்' என்று நமநல குறிப்பிடப்படுகிறது. இே்த 

ேம்பிக்மகநயாடு ேின்று விடாமல், அமதப் பற்றிய மரம்ங்கள் -நுடப்ங்கள் 

பலவற்மறயும் சிலர ்அறிே்திருப்பாரக்ள். இவரக்ள் 'அறிவு தரப்பட்டவரக்ள்'. 

இமதப் பற்றிக் குரஆ்னிலும் ஹதீதிலுமாக எண்ணற்ற கருதத்ுக்கள் காணப்படுகின்றன. 

அவற்மறகயல்லாம் இே்தெ ்சிறிய நூலில் கூறி முடிக்க முடியாது. 

'இெம்ெமயத் தடுதத்ு கவற்றிக் ககாண்டவரக்ள்' என்று இமறவன் பாராட்;டுகிறான். 

'இவரக்ள் ஒதுங்கும் இடம் சுவனம்' என்கிறான். 

வாட்நபார ் புரிே்து வாமக சூடி வரும் ேண்பரக்மளப் பாரத்த்ு அண்ணலவரக்ள் 

கூறினாரக்ள்: 'உங்கமளப் பாராடட்ுகிநறன். சிறிய யுதத்த்திலிருே்து திரும்பி 

வே்திருக்கிறீரக்ள். கபரிய யுதத்தத்ில் ஈடுபடுங்கள்.' 

'ேபியவரக்நள! கபரிய யுதத்ம் என்றால் என்ன?' என்று யாநரா நகட்டாரக்ள். 

அண்ணலவரக்ள் விமடயிறுதத்ாரக்ள்: 

'அதுதான் மனப்நபாராட்டம், உள்ளத்நதாடு நபாராடும் கடும் நபாராட்டம்'. 

'இமறவழியில் தன் இெம்ெநயாடு நபாராடி கவற்றி கண்டவநன உண்மமயான கவற்றி 

வீரன்' என்றும் கூறியிருக்கிறாரக்ள். 

சுப்யான் கதௌரீ ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறினாரக்ள்: 

'என் உள்ளத்மதப் நபான்று அதத்மன கடினமான சிகிெம்ெமய எனக்கு நவறு யாரும் 

கெய்யவில்மல. சில ெமயம் அது எனக்கு ொதகம் கெய்கிறது. நவறு சில ெமயம் பாதகம் 

புரிகிறது!' 

அபுல் அப்பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவரக்ள் தமக்குத ்தாநம கூறிக் ககாண்டாரக்ள்: 
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'மனநம! ேீ இவ்வுலகில் இளவரெரக்மளப் நபான்று இன்பமமடயவதுமில்மல. மறுமம 

வாழ்க்மகமயத ் நதடி உத்தமரக்மளப் நபால கெயல் புரிவதுமில்மல. உன்னால் ோன் 

ேரகதத்ுக்கும் சுவனதத்ுக்குமிமடயில் தடுமாறுகிநறன். கவடக்மில்மலயா உனக்கு – 

மனநம. கவடக்மில்மலயா?' 

யஹ்யா பின் மஆத் கூறினாரக்ள்: 'பயிற்சி எனும் வாளின் உதவியால் உன் இெம்ெநயாடு 

நபாராடு' 

பயிற்சிக்கு அடியிற்கண்ட ோன்கு காரியங்கள் அவசியமாகும். உணமவக் குமறதத்ுக் 

ககாள்வது, தூக்கதம்தெ ் சுருக்கிக் ககாள்வது, உமரயாடமல மடட்ுப்படுதத்ிக் 

ககாள்வது, மக்களால் ஏற்படும் துன்பங்கமளெ ் ெகிதத்ுக் ககாள்வது. உணமவக் 

குமறதத்ுக் ககாள்வதால் காமத்தின் நவகம் முறியடிக்கப்படுகிறது. தூக்கதம்தெ ்

சுருக்கிக் ககாள்வதால் கதளிவான எண்ணங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. உமரயாடமல 

மடட்ுப்படுத்திக் ககாள்வதால் பல்நவறு துன்பங்களிலிருே்து விடுதமல கிமடக்கிறது. 

துன்பத்மதெ ்ெகிதத்ுக் ககாள்வதால் படிதத்ரம் உயரக்ிறது. 

இெம்ெமய அடக்கிக் ககாள்வது நபான்ற கடினமான ஒன்று கிமடயாது. கபாறுமமயும் 

இப்படிப்பட்டதுதான். பாவத்மதப் பற்றிய எண்ணமும் காமதம்தப் பற்றிய இன்பமும் 

உள்ளத்தில் ேடமாட ஆரம்பிதத்ு விடட்ால், வீணான உமரயாடல் ேிகழ்தத்ுவதில் 

தித்திப்புத ்நதான்ற ஆரம்பிதத்ு விடும். அதன்பிறகு குமறதத்ு உண்ணுதல், குமறவாகத ்

தூங்குதல் எதுவும் ேமடகபறாது. திறே்த கவளியில் கவருண்நடாடும் குதிமரமயப் நபால் 

உணரெ்ச்ிகள் கடட்ுமீறிப் பாய ஆரம்பிதத்ு விடும். நதாட்டத்தில் உலாவும் அரெமனயும் 

ஒப்பிடலாம். 

'மனிதனின் விநராதிகள் மூவர.் உலகம், மெத்தான், மனம். துறவறத்மத நமற்ககாண்டு 

உலகின் தீங்கிலிருே்து தப்பலாம். மெத்தானுக்கு எதிரிமடயாக ேடப்பதால் அவன் தீங்கு 

ேீங்கும். காமத்மத ஒடுக்குவதால் மனத்தின் தீங்கு மாறும்!' என்று யஹ்யா பின் மஆத ்

கூறியுள்ளாரக்ள். 

'உலக ஆொபாெங்கமள விரும்பியவன் நகவலத்திற்கும் இழிவிற்கும் தயாராக இருக்க 

நவண்டியதுதான்' என்றும் கூறப்படுகிறது. 

ஒரு ெமயம் ஸுமலகா கூறினாரக்ள்: 

'அரெரக்ள் பாவத்தின் காரணமாக எவ்வளவு தூரம் நகவலப்படுகிறாரக்ள். நபராமெயும் 

காமகவறியும் மதிப்புள்ள அரெரக்மளகயல்லாம் அடிமமகளாக்கி விடுகின்றனநவ! 

இதுதான் அவரக்ளுக்குரிய தண்டமன. கபாறுமமயும் இமறயெெ்மும் அடிமமகமள 

அரெரக்ளாக்கும் தன்மமயுமடயமவ!' 

ேபி யூசுப் அமலஹிஸ்ஸலாம் இதற்கு விமடயளித்தாரக்ள்: 

'ஆமாம். ெே்நதகமில்மல. இமறவனுக்கு அஞ்சி ேடே்து கபாறுமமமய 

நமற்ககாண்டவரக்ளின் கூலிமய இமறவன் குமறக்க மாட்டான்'. 

மாலிக் பின் தீனார ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள் விே்மதயான பழக்கதத்ுடன் 

காணப்படட்ாரக்ள். கமடத் கதருகவங்கும் சுற்றித ் திரிவது அவரக்ள் வழக்கம். 

அவரக்ளின் விருப்பத்திற்குரிய கபாருடக்ள் கண்ணில்; பட்டால் தமக்குத் தாநம 

ெமாதானம் கொல்லிக் ககாள்வாரக்ள். 'மனநம! கபாறுமமநயாடிரு! உன் 

ேன்மமக்காகநவ கூறுகிநறன்' என்பாரக்ளாம். 
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இெம்ெமய அடக்கியாள்வது தான் இமறவழி என்பதில் அறிஞரக்ள் அமனவரும் 

ஏநகாபித்த அபிப்பிராயம் ககாண்டிருக்கிறாரக்ள். இமதெ ் ெே்நதகமின்றி ேம்புவது 

அவசியமாகும். 

இெம்ெயமய அடக்கியாள்வது அவசியமாயினும் எல்லா நேரத்திலும், எல்லா 

விெயத்திலும் இது அவசியமல்ல. எது விெயத்தில் இெம்ெ ககாள்ளலாம். எது விெயத்தில் 

இெம்ெ மவக்கக் கூடாது என்று விபரிப்பது ொத்தியமில்மல. அது விரிவான விெயம். 

இெச்ிறிய நூல் இடம் தராது.  

நமநல ோன் கூறியவற்றிலிருே்து ஓரளவுஅறிே்து ககாள்ளலாம். சுருங்கக் கூறுமிடதத்ு 

மண்ணமறயில் கிமடக்காத, கிமடக்க முடியாத ஒன்றின் மீது மனதம்த லயிக்க 

விடக்கூடாது எனலாம். இது நபான்ற விெயத்தில் மிகவும் குமறே்த அளவில்தான் 

மனதத்ுக்கு இடமளிக்க நவண்டும். அவற்றிநலநய மூழ்கிவிடக் கூடாது. உணவு, விவாகம்,  

உமட, இடம் முதலியவற்நறாடு நதமவகமளெ ்சுருக்கிக் ககாள்ள நவண்டும். இவற்றில் 

அளவுக்கு மீறிய அக்கமற கெலுதத்ுவது அபாயம்.  

ஏகனனில் மனிதன் மாண்ட பிறகு அவற்றிற்காக மறுதடமவ அவன் மாேிலத்திற்கு 

வரப்நபாவதில்மல. அவனுக்கு என்னநவா அே்த எண்ணம் இருக்கத் தான் கெய்யும். 

மீண்டும் ஒருதடமவ உலகில் பிறக்க மாடந்டாமா! என்று எண்ணும்படியாகும். எண்ணிப் 

பயன் என்ன? இவனுக்கு இம்மம கிட்டப் நபாவதில்மல. மறுமமயும் கிட்டவில்மல. 

பரிதாபம்! 

உள்ளத்மத இமற பாமதயில் திருப்பிவிட்டால் இே்தத் கதால்மலகள் எதுவும் கிமடயாது. 

இமற சிே்தமன, தியானம், வணக்கம் - இமவ தாம் அவனது நவமலகள். இவற்றிற்கு 

இமடயூறு ஏற்படாமல் தடுப்பவற்மற அவன் அளவுக்கு அதிகப்படாமல் விரும்புவான். 

உணவில்லாவிடில் அங்கங்கள் நொரவ்மடே்து விடுமல்லவா? இத்தமடமயப் 

நபாக்குவதற்கு அவனுக்கு உணவு நதமவ. இதன் ததத்ுவத்மத இப்நபாதாகிலும் 

உணரே்்து ககாள். 

இது விஷயத்தில் மக்கமள ோன்கு பிரிவினரக்ளாய் பிரிக்கலாம். 

1. இமறவனின் பாமதயில் தங்கள் கவனம் அமனதம்தயும் கெலுத்தியவரக்ள். 

வாழ்க்மகக்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு சிலவற்மறத ் தவிரத்த்ு மற்ற எே்த 

விெயத்மதயும் திரும்பியும் பாரக்்க மாட்டாரக்ள். இவரக்ள் உயரே்்தவரக்ள். ேீண்ட ோள் 

பயிற்சிக்குப் பிறநக இே்தப் படித்தரதம்த அமடய முடியும். கவகுோள் காமத்நதாடு 

நபாராட நவண்டியிருக்கும். 

2. உலக ஆொபாெங்களில் மூழ்கியவரக்ள். இவரக்ளின் உள்ளதத்ில் இமறவனுக்கு 

இடமிருக்காது. சில ெமயங்களில்  இவரக்ளின் ோவுகளில் இமற திருோமம் 

அடிபடுவதுண்டு. ஆனால் அதற்கும் உள்ளத்திற்கும் யாகதாரு கதாடரப்ும் இருக்காது. 

இவரக்ள் வழி ககட்டவரக்ள். 

3. மாரக்்கத்திலும் உலகிலும் ஈடுபட்டவரக்ள். உலமகவிட இவரக்ள் 

மாரக்்கதம்ததத்ான் அதிகம் விரும்புவாரக்ள். இவரக்ளுக்கு கவற்றி கிமடப்பது 

ொத்தியம். இவரக்ளின் உள்ளத்தில் படிே்திருக்கும் இமறதியானதம்தப் கபாறுதத்ு 

இவரக்ளுக்கு மறுமமயில் உயரவ்ு உண்டு. 

4. மாரக்்கதம்த விட உலக இன்பதம்த அதிகமாக விரும்புவாரக்ள். இவரக்ள் 

மறுமமயில் ேீண்ட ோள் தண்டமன அனுபவிக்க நவண்டியதாயிருக்கும். இமறவனின் 
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விஷயத்தில் இவரக்ளுக்கு ஒரு கண் இருப்பதால் மிகுே்த சிரமத்திற்குப் பிறகு இவரக்ள் 

கவற்றி காணலாம். 

இங்கு ஒரு வினா உதயமாகிறது. 'உலக இன்பங்கமளத ் திருமமற அனுமதிக்கிறது. 

அவற்மற இமறவழி கெல்ல முடியாது என்று எப்படிக் கூற முடியும்? 

இது தவறான பலவீனமான எண்ணம். உலக இன்பத்மத விரும்புவது தான் எல்லா 

பாவங்களுக்கும் சிரம் நபான்றது. அவசியமான இன்பத்மதப் பற்றிப் நபெச்ில்மல. 

அவசியமற்ற இன்பங்கள் அமனதத்ும் இமற பாமதயில் குறுக்கிடும் முள் நவலிகநள! 

இமதப் பற்றி 'உலகின் இழிவு' என்னும் நூலில் விரிவாய் எழுதியிருக்கிநறன். 

புறம் நபெக் கூடாது என்று எண்ணுபவன் முதலில் வாய் மூட நவண்டும். ொதாரணப் 

நபெச்ுக்கு மாரக்்கதத்ில் தமடயில்லாவிடட்ாலும் வாய்மூடித்தான் ஆக நவண்டும். 

இல்மலநயல் ொதாரண நபெச்ு அொதாரணப் நபெெ்ாய் மாறிப் 'புறம்' என்னும் 

ேிமலமமக்கும் வே்துவிடும். இப்படி அவன் வாய் மூடியிருப்பநத ஒரு வமகயில் 

வணக்கம்தான். இப்படி ேடப்பதால் ோளமடவில் 'நபெச்ின்பம்' அழிே்து விடும். 

உண்மமமயத ் தவிரத்த்ு – அவசியமானமத விடுதத்ு நவறு எமதயும் நபெ மாட்டான். 

அவனுமடய கமௌதம்தப் நபால அவன் நபெச்ும் வணக்கமாய் மாறிவிடும். 

அழகிய கபாருடக்மளப் பாரத்த்ு பழக்கப்பட்ட கண்களுக்கு பாரக்்கக் கூடாதவற்மறப் 

பாரக்்காமல் தடுதத்ுக் ககாள்ளும் ஆற்றல் கிமடயாது. 

இநதநபான்றது தான் எல்லா உணரெ்ச்ியும். 'ஹலாலா'னவற்றில் இன்பம் காணும் 

உணரெ்ச்ி ோளமடவில் 'ஹராமா'னவற்றிலும் இன்பம் காண ஆரம்பிதத்ு விடும். காமம் - 

இெம்ெ என்பது ஓர ் உணரெ்ச்ி. 'ஹராமா'னவற்றின்பால் அமதெ ் கெல்ல விடாமல் 

தடுப்பது ஒவ்கவா மனிதனுக்கும் கடமம. அவசியமான அளவுடன் அது 

திருப்தியமடயாவிடில் அபாயம்தான். அதற்குப் பின்னால் நபராபதத்ுக்கள் பல 

காத்திருக்கின்றன. 

உள்ளம் முதலில் உலக இன்பதம்த நுகரே்்து பாரக்்கும். பின்னர ் அதில் மமயல் 

ககாள்ளும். பிறகு நபருவமக அமடயும். அடுதத்படியாகப் நபாமதயில் சிக்கிக் 

ககாள்ளும். இே்தப் நபாமத என்மறக்குநம கதளியாது. 

உலக இன்பம் என்பது ககாடிய விெம். அது ேரம்புகளில் விமரே்து கென்று இமறயெெ்ம், 

மரணம் பற்றிய எண்ணம் முதலிய அமனதம்தயும் உள்ளத்திலிருே்து பிடுங்கி எறிே்து 

விடும். இே்த ேிமலமயத்தான் 'மரணம்' என்று குறிப்பிடுகிநறாம். 

'உலக வாழ்க்மகமய விரும்பியவரக்ள் அதில் திருப்தியமடே்தவரக்ள்' என்று 

இழிதத்ுமரக்கிறான். 

'உலக வாழ்க்மக மிகவும் அற்பமானது' என்றும் குறிப்பிடுகிறான். 

இன்னும் கூறுகிறான்: ' அறிே்து ககாள்ளுங்கள்.உலக வாழ்க்மக என்பது விமளயாட்டு, 

வீண் காரியம், அலங்காரம், தற்கபருமம, கபாருள் திரட்டல், மக்கமள விருத்தி கெய்தல் 

- இமவதாம்' இமவ அமனதத்ும் இழிவிற்குரியமவதாநன! எனநவ இமறவனிடநம ோம் 

மன்றாட நவண்டியிருக்கிறது. 

உள்ளத்தின் தன்மமமயெ ் சிலர ் ஆராய்ே்தாரக்ள். 'உலக இன்பத்தில் லயித்திருக்கும் 

நபாது அதன் ேிமல என்ன?' என்பது பற்றி சிே்தித்தாரக்ள். 'அப்நபாது இமற 

தியானத்திற்கு வழிநய கிமடயாது' என்றாரக்ள். ஆனால் அநத உள்ளம் துயர 
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வெப்படட்ிருக்கும் ேிமலமம நேரம்ாறானது. எனநவ தியானதத்ில் இன்பம் கண்ட 

அவரக்ள் அடியிற் கண்ட முடிவிற்கு வே்தாரக்ள். ேிரே்தரத் துன்பத்தில் தான் ஈநடற்றம் 

உண்டு. மகிழ்ெச்ியிநல - இன்பதத்ிநல அமதக் காண முடியாது. 

இமவகயல்லாம் ேிமனதத்ும் பின்பற்றக் கூடிய காரியங்களல்ல. ஆரம்பத்திநல இது 

மிகவும் கடினமாய்த ் நதான்றும் -குழே்மத பால் குடிமய மறப்பது நபால். பால்குடி 

மறக்கடிப்பது சிரமமான காரியம். தாய்ப்பால் இல்லாமல் குழே்மதயால் அமர 

விோடியும் கழிக்க முடியாது. எனநவ அது அலறும். கால்கமளயும் மககமளயும் உதறிக் 

ககாண்டு கதறும். பாலுக்குப் பதிலாயக் ககாண்டுவரப்பட்ட உணமவ கவறுக்கும். இது 

ஆரம்ப ேிமல. ஆனால் ோளமடவில் அது பாமல முற்றிலும் மறே்து விட்டால் தானாகநவ 

உணவின் பக்கம் திரும்பி விடும். பின்னர ்உணவு அதன் ஜீவோடியாகிவிடும். அதன்பிறகு 

அே்தெ ்சிறுவனுக்குத் தாய்ப்பால் புகட்ட முடியாது. முதலில் உணமவ கவறுத்தது நபால் 

அவன் இப்நபாது தாய்ப்பாமல கவறுப்பான். 

குதிமர முதலிய மிருகங்கமளயும் இப்படித்தான் பழக்க நவண்டும். ஆரம்பத்தில் குதிமர 

கடிவாளதம்தயும் நெணதம்தயும் ஏற்றுக் ககாள்வதில்மல. மிருகத்மத ோம் பழக்குவது 

நபால ேம் மனதம்தப் பழக்க நவண்டும். இன்பத்தில், மகிழ்ெச்ியில் அமத லயிக்க விடக் 

கூடாது. மரணதத்ால் இறக்க நவண்டிய ஒவ்கவான்மறயும் உள்ளத்மத விடட்ு 

அப்புறப்படுத்த நவண்டும். 'ேீ எமத நவண்டுமானாலும் விரும்பு. ஆனால் ேீ அமவ 

அமனத்மதயும் விடட்ுப் பிரிபவநன என்பமத மடட்ும் மறே்து விடாநத!' என்று 

மனதம்தப் பாரத்த்ுக் கூற நவண்டும்.  

விரும்பும் ஒவ்கவான்றும் ேம்மம விடட்ுப் பிரிவதாயிருே்தால், ேம்மம விடட்ுப் பிரியாத 

ஒன்மற விரும்புவதுதான் ேியாயம். அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா? இருக்கிறது - இமற 

எண்ணம், இமற தியானம்! இமவ என்மறக்குநமம பிரியமாட்டா! மண்ணமறயிலும் 

இவற்மறப் பிரிய நவண்டிய ேிமல ஏற்படாது. இவற்றிற்ககல்லாம் முதற்படி கபாறுமம. 

கபாறுமமயால் தான் எதுவும் பூரணதத்ுவம் அமடய முடியும்.  

'சில ோடக்ள் கபாறுமமமயக் கமடப்பிடிக்க நவண்டும்... ஆமாம். மறுமம 

வாழ்க்மகநயாடு இமணதத்ுப் பாரக்்கும் நபாது இம்மமயின் வாழ்க்மக எல்லாம் 'சில 

ோடக்ள்' தாம். ஓர ் ஆண்டிற்கு அல்லது ஆயுள் முழுமமயும் இன்பமமடவற்காகப் 

பிரயாணதத்ிலும் வியாபாரத்திலுமாக ஒரு மாதம் - ஒநர ஒரு மாதம் கஷ்டப்படுவமத 

எே்த அறிவுள்ள மனிதனும் கவறுக்க மாட்டான். வறுமம வாழ்க்மகமய ஒநர ஒரு மாதம் 

என்றுதான் கொல்ல நவண்டும். 'ஒநர ஒரு மாத' காலத்மதப் கபாறுமமயிலும் மனப் 

நபாராட்டத்திலும் கழிக்க நவண்டும். இே்தப் நபாராட்டம் மரணதத்ுடன் முடிவுற்று விடும். 

அதன் பிறகு ேிரே்தர வாழ்க்மக என்கறன்றுமுள்ள மறுமம வாழ்க்மக. 

10.  சிறுவர் சிறுமியர் குறித்து 

சிறுவர ் சிறுமியருக்குப் பயிற்சியளிப்பது மிகவும் முக்கியமான காரியமாகும். 

சிறுவமனப் நபணி வளரத்த்ுப் பண்பாடமடயெ ் கெய்வது கபற்நறாரின் கபாறுப்பு. 

சிறுவனின் உள்ளம் பரிசுத்தமானது. கதளிவானது. எே்தக் கருதம்தயும் ஏற்கும் 

தன்மமயுமடயது. எே்த அறிவுக்கும் அதில் வித்திடலாம். ேற்காரியங்கமள அதில் 

விமததத்ு அமதப் பற்றிய அறிமவ அதில் கதளிதத்ால் இம்மம மறுமம இரண்டிலும் 

அவன் கவற்றிக் ககாடி ோட்ட முடியும். இவனுக்கு அளிக்கப்படும் கபருமமகளில் இவன் 

கபற்நறாருக்கும் பங்குண்டு. கபற்நறாருக்கு மடட்ுமல்ல, ஆசிரியருக்கும் உண்டு. அே்த 
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உள்ளத்தில் தீமமமய விமததத்ால் மிருகங்கமள விடக் நகடுககட்டவனாய் மாறி 

விடுவான்... 

'விசுவாசிகநள, உங்கமளயும் உங்கள் குடும்பத்தாமரயும் ேரக கேருப்பிலிருே்து 

காப்பாற்றிக் ககாள்ளுங்கள்' என்று இமறவன் கூறுகிறான். 

தே்மத ததன் மமே்தமன கேருப்பிலிருே்து காப்பாற்றுகிறான். அவன் மீது கேருப்பு 

படுவமத விரும்ப மாட்டான். ஆனால் இது ொதாரண கேருப்பு. மறுமமயின் 

கேருப்பிலிருே்து அவமனக் காப்பாற்றுவது தான் முக்கியம். படிப்பிமனயாலும் 

நபாதமனயாலும் பயிற்சியாலும் மறுமம கேருப்பிலிருே்து காப்பாற்ற முடியும். இதுதான் 

அதற்கு வழி! 

சிறுவனின் உள்ளத்தில் தூய எண்ணங்கமள உண்டாக்க நவண்டும். ககட்டவரக்நளாடு 

பழக விடக் கூடாது. அவனிடம் ககட்ட பழக்க வழக்கங்கமள அனுமதிக்கக் கூடாது. 

இன்பத்திலும் மகிழ்ெச்ியிலும் அவன் உள்ளம் பற்றுதல் ககாள்ளாமல் பாரத்த்ுக் ககாள்ள 

நவண்டும். வீண் விரயம், அலங்காரம் முதலியவற்மற அவன் கவறுக்குமாறு கெய்ய 

நவண்டும். இவற்றிநல தவறு நேரே்்தால் அவன் ஆயுள் முழுவதும் பாழ். அவன் வளரே்்து 

விட்ட பிறகு அவசியத்மத அவனால் உணர முடியாது. தவறான பாமதயில் பாய்ே்து 

கெல்வான். ஆகநவ தான் எே்தப் பயிற்சிமயயும் பிஞ்சு மனத்திநலநய பதிய மவக்க 

நவண்டுகமன்று கருதுகிநறன். 

அவமன வளரப்்பதற்கும் பால் ஊடட்ுவதற்கும் ேற்பண்புள்ள கபண்மணிமய அமரத்்த 

நவண்டும். அவள் ேல்லல உணமவ - ஹலாலான உணமவ உடக்காள்ள நவண்டும். 

ஏகனனில் தவறான - ஹறாமான உணவிலிருே்து உற்பத்தியாகும் பாலில் மங்களத ்

தன்மம கிமடயாது. அே்தப்பால் வளரே்்து வரும் குழே்மதயின் உள்ளத்தில் 

தன்னாலியன்ற 'மகவரிமெ'மயெ ்கெய்யும். ஆரம்பநம இப்படியாகிவிட்டால் முடிமவப் 

பற்றிக் நகடக்நவ நவண்டாம். 

சிறுவன் வளரே்்து கருத்தறியும் பிராயதம்த அமடயும் நபாது ேற்பண்புகமள அவன் 

மனத்தில் பதிய மவக்க நவண்டும். இே்தெ ் ெமயத்தில் அவனிடம் 'கவடக்ம்' 

தமலதூக்கும். ஏநதனும் ஒரு கெயமல அவன் கவடக்த்தின் காரணமாய்ெ ் கெய்யாது 

விடட்ுவிட்டான் என்றால், அப்நபாது தான் அறிகவாளி பளிெச்ிடுகிறது என்று புரிே்து 

ககாள்ளலாம். அதன் பிறகு நவறு சிலவற்மறக் 'நகவலமானமவ' என்று எண்ணுவான். 

நவறு சிலவற்மற 'நமலானமவ' என்று எண்ணுவான். எனநவ சிலவற்மற கவறுக்கும் 

அவன் நவறுசிலவற்மற விரும்புவான். கவறுப்பிற்குரியமதெ ் கெய்வதற்கு அவன் 

கவடக்ப்படுவான். இமத இமறயருள் என்றுதான் குறிப்பிட நவண்டும். தன்மமகள் 

ேடுேிமலயில் இயங்க ஆரம்பிதத்ு விட்டன என்பதற்கு இது ஓர ்அறிகுறி. 

இப்படி ஒரு சிறுவனிடம் ககட்ட மனப்பான்மமமயக் கண்டால் அவமன அப்படிநய 

விடட்ு விடக் கூடாது. நமலும் நமலும் நபாதிக்க நவண்டும். சீரத்ிருத்த நவண்டும். முதில் 

ஏற்படுவது உணவாமெ. இதன் விெயத்தில் ேடுேிமலமயயும் பண்பாடம்டயும் நபாதிக்க 

நவண்டும். 'வலக்கரத்தால் தான் உணமவ எடுதத்ு உண்ண நவண்டும்' என்று கூற 

நவண்டும். உடக்காள்ளத் துவங்கும்நபாது 'பிஸ்மில்லாஹி' கொல்ல நவண்டும் என்றும், 

ொப்பாட்டின் விஷயத்தில் மற்றவரக்மள முே்திக் ககாண்டு பாயக் கூடாது என்றும் 

அவனுக்குப் நபாதிக்க நவண்டும். உணமவநயா அமத உடக்காள்ளும் 

மற்றவரக்மளநயா முமறதத்ுப் பாரக்்கக் கூடாது. விமரவாகப் புசிக்கக் கூடாது. 

இப்படிகயல்லாம் நபாதிக்க நவண்டும். அதிகமாய்ப் புசிக்கும் குழே்மதகமள 
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அவனுக்ககதிரில் இகழ்வதால் - குமறவாகப் புசிக்கும் குழே்மதகமளப் பாராட்டுவதால் 

ேல்ல பலமன அமடயலாம். அவன் உள்ளத்தில் இது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்மத 

விமளவிதத்ு விடும். 

உமடயின் விஷயம் அடுதத்ு வருகிறது. வரண் உமடகமள விடுதத்ு கவண்மமயான 

ஆமடகளில் அவனுக்குப் பிரியத்மத உண்டாக்க நவண்டும். படம்ட அவன் கண்களில் 

காட்டக் கூடாது. வரண்த ் துணி, படட்ாமட முதலியமவ கபண்களுக்குரியமவ என்று 

அவன் மனத்தில் பதியுமாறு கூற நவண்டும். வீண் விமளயாடட்ுக்களிலும், உமடயின் 

விெயத்தில் அதிகக் கவனம் கெலுதத்ுவதிலும் பழக்கப்பட்ட சிறுவரக்ளுடன் அவமனக் 

கலே்துறவாட விடக் கூடாது. 

பின்னர ்பள்ளிப் பருவம், திருமமற, ேபிமணி கமாழி, கபரிநயார ்வரலாறு, முன்நனார ்

கருதத்ு - இப்படி ஒவ்கவான்மறயும் நபாதிக்க நவண்டும். அதற்குரிய எல்லா 

ஏற்பாடுகமளயும் கெய்ய நவண்டும். ேற்நபாதமன தரும் கவிமதகமள அே்த இளம் 

உள்ளத்தில் தூவ நவண்டும். இதனால் அவன் ேல்லவரக்மளயும் அறிஞரக்மளயும் 

விரும்பும் சுபாவத்மதப் கபறுவான். அவனிடமிருே்து ேற்கெயல் கவளிப்பட்டால் 

அவமனப் பாராட்ட நவண்டும். இதனால் அவனுமடய ேல்லுணரவ்ு வலுவமடகிறது. 

அப்படி அவன் தப்பித் தவறி ஒருதடமவ தவறிமழதத்ு விட்டால் அமத மன்னிதத்ு விட 

நவண்டும். மறே்து விட நவண்டும். கிண்டிக் கிளரி அே்தப் பிஞ்சு உள்ளத்மதப் 

புண்படுதத்க் கூடாது. அமதப் பற்றி யாரிடமும் கூறக் கூடாது. ஆனால் அநத தவற்மற 

அவன் மறுதடமவ கெய்தால் இரகசியமாய்க் கண்டிக்கலாம். 'இநதா பார!் மறுபடியும் 

இே்த நவமலமயெ ்கெய்தாநயா ோன் சும்மா இருக்க மாட்நடன். இமத மக்கள் அறிே்தால் 

ேீ மிகவும் நகவலப்படுவாய்!' என்று எெெ்ரித்தால் நபாதும். அதற்குநமல் ஒன்றும் கெய்ய 

நவண்டியதில்மல. 

இப்படிெ ்கெய்தால் அவனுக்கு உண்மம கதரிே்து விடும். 

ேன்மமக்குப் பாராடட்ுக் கிமடப்பதுநபால் திண்மமக்குத் தண்டமன கிமடக்கிறது 

என்று உணரே்்து ககாள்வான். 

தே்மத தன் மமே்தநனாடு அதிகமாகப் நபெக் கூடாது. மதிப்நபாடு ேடே்து ககாள்ள 

நவண்டும். அவனுமடய நபாதமனக்ககன்று குறிப்பிட்ட நேரதம்த ஏற்படுத்திக் ககாள்ள 

நவண்டும். தாய் தன் தனயமனத்  தே்மதமயக் காட்டிப் பயமுறுத்த நவண்டும். 

அவமனப் பகலில் தூங்க விடக் கூடாது. ஏகனனில் இது நொம்நபறித ்தனத்மத இழுதத்ு 

வருகிறது. இரவில் அவன் தாராளமாயத் தூங்கடட்ும். அவன் உடமல அளவுக்கதிகமாய்ப் 

பருக்காமல் கவனிதத்ுக் ககாள்வது அவசியம். கபற்நறாருக்குத ் கதரியாமல் அவன் 

கெய்யும் ஒவ்கவாரு கெயமலயும் தடுக்க நவண்டும். ஏகனனில் ஒன்மறக் நகவலமானது 

– கெய்யத ் தகாதது என்று அவன் கருதினால் தான் அமத மமறவிடதத்ில் கெய்ய 

முற்படுகிறான். இப்படிெ ் கெய்யப்படுபமவ கபரும்பாலும் கெய்யத ் தகாதமவநய. 

நொம்நபறித் தனதம்தத் தடுப்பதற்காக அவவமன பகல் நேரத்தில் பயிற்சி, ேமட 

முதலியவற்றில் ஈடுபடுத்தலாம். ெற்றுத ் தூரம் காலார ேடக்கெ ் ெே்தரப்்பதம்த 

ஏற்படுதத்லாம். 

தன்னிடமுள்ள கபாருள்கமளக் காட்டித ் தன் ேண்பரக்ளுக்கு மத்தியில் அவன் 

கபருமமயடிதத்ுகு; ககாள்கிறாநனா என்று ஊன்றிக் கவனிக்க நவண்டும். தன் 

கபற்நறாரக்ளின் உமடமமகள், தான் புசிக்கும் உணவு வமககள், தான் அணியும் 

ஆமடகள் முதலியமவ அவன் கபருமமயடிதத்ுக் ககாள்வதற்குப் பயன்படுகின்றன. 
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இப்படிகயல்லாம் அவமன கெய்ய விடக் கூடாது. ேண்பரக்நளாடு எப்படிப் பழக 

நவண்டும். அவரக்ளிடம் எே்த முமறயில் உமரயாட நவண்டும் என்கறல்லாம் நபாதிக்க 

நவண்டும். 

பிறருமடய உமடமமமய அவன் விரும்பக் கூடாது. 'இதில் கபருமமயில்மல. உன் 

உமடமமமயப் பிறருக்குக் ககாடு. அதில்தான் கபருமமயுண்டு.' என்று அவனிடம் கூற 

நவண்டும். ஏமழெ ் சிறுவரக்ளுமடய மனப்பான்மம பிறர ் உமடமமமயப் பாரத்த்ு 

ஆமெப்படுவதில் ஆரவ்ங் ககாண்டது. 'பிறருமடய கபாருமள விரும்புவதும், அமதப் 

பறிதத்ுக் ககாள்வதும் ோயின் குணங்கள்... மனிதனாகிய ேீ உயரே்்தவனாயிருக்க 

நவண்டும்' என்று நபாதிக்கலாம். 

கபாதுவாய்க் கூறினால், தங்கம், கவள்ளி முதலியவற்றின் மீது ஆமெ ஏற்படாதபடி 

பாரத்த்ுக் ககாள்ள நவண்டும் எனலாம். பாம்பு, நதள் ஆகியவற்மறவிடக் கடடினமான 

முமறயில் அவற்மறப் பாரத்த்ு அவமன ேடுங்கெ ் கெய்ய நவண்டும். பாம்பினால், 

நதளினால் ஏற்படும் ேெச்ு விபரீததம்த விடக் ககாடிய விமளவு கபான், கவள்ளி 

நமாகதத்ால் சிறுவரக்ளுக்கு ஏற்பட முடியும். இது சிறுவரக்ளுக்கு மடட்ும்தானா? இல்மல. 

கபரிநயாரும் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறாரக்ள். 

மற்றவரக்ளுக்கு முன்னிமலயில் எெச்ில் துப்புவது, மூக்குெ ் சிே்துவது முதலியவற்மறத் 

தடுக்க நவண்டும். கால்நமல் கால் நபாடட்ுக் ககாள்வநதா, முதுகுப் புறதம்தக் காடட்ிக் 

ககாண்டு அமரே்்திருப்பநதா கூடாது என்று கொல்ல நவண்டும். மகமயத ் தாமடயில் 

மவதத்ுக் ககாள்வதும், தமலமய முழங்காலில் ொய்தத்ுக் ககாள்வதும் தகாதமவ என்று 

எெெ்ரிக்க நவண்டும். 'இமவ இரண்டும் நொம்நபறித் தனத்தின் அறிகுறிகள்' என்று கூற 

நவண்டும். 

கபரிநயார ்முன்னிமலயில் எப்படி அமரே்்திருக்க நவண்டும் என்று நபாதிக்க நவண்டும். 

'அதிகமாய்ப் நபொநத! உண்மமநயா, கபாய்நயா – எதுவாயிருே்தாலும் தமலயிலடிதத்ுெ ்

ெத்தியம் கெய்யாநத! இது ககட்டப் பழக்கம். நபெம்ெ ேீநய ஆரம்பிக்காநத. பிறர ்

உன்னிடம் நகடக்ும் நகள்விக்குப் பதில் ககாடுத்தால் நபாதும்' -இப்படிகயல்லாம் விளக்க 

நவண்டும். 

வயதில் கபரியவரக்ளுக்கு மரியாமத ககாடுக்க நவண்டும். அவரக்ளின் நபெம்ெ உற்றுக் 

நகடக் நவண்டும். அவரக்ளுக்காக இடம் விடட்ு வெதி பண்ண நவண்டும். 

கபரியாரக்ளுடன் பழகும் ெே்தரப்்பங்களில் ககட்ட வாரத்்மதகமள உபநயாகிக்கக் 

கூடாது. 

 

ககட்டவரக்நளாடு பழகவிடாமல் சிறுவமனத் தடுதத்ு மவப்பது தான் மிகவும் 

முக்கியமான காரியம். மீறினால் அடிதத்ுப் பயமுறுத்த நவண்டும். பள்ளியிலிருே்து 

திரும்பிய பிறகு அவனுக்குப் பள்ளியின் கமளப்புத ் திரும்பும்படியான 

விமளயாடட்ுக்களில் ஈடுபடுவதற்கு அனுமதியளிக்க நவண்டும். விமளயாட்டினால் 

கமளப்பு ஏற்படாமல் பாரத்த்ுக் ககாள்ள நவண்டும். விமளயாடம்ட முற்றிலும் தடுதத்ு 

முழுக்க முழுக்க அவமனக் கல்வியில் ஈடுபடெ ் கெய்வது ெரியல்ல. இதனால் அவன் 

உள்ளம் மாண்டு நபாகிறது. அப்நபாது அவனுமடய கூரம்தி மங்கிப் நபாய் விடும். 

இன்பத்மதயும் ஆடம்பரத்மதயும் விமளயாட்மடயும் அது விரும்ப ஆரம்பிதத்ு விடும். 

கல்வியின் பிடியிலிருே்து மீடச்ி  கபற நவண்டும் என்று அவன் துடிக்க ஆரம்பிதத்ு 

விடுவான். பின்னர ்ஏற்படுவது விபரீதநம! 
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கபற்நறார,் ெநகாதரரக்ள், ஆசிரியரக்ள் மற்றும் வயதில் உயரே்்த அமனவரின் 

வழிபாட்டுணரெ்ச்ிமயயும் அவன் பாரத்்தறிய நவண்டும். கபற்நறாருக்ககதிரில் அவமன 

விமளயாட அனுமதிக்கக் கூடாது. 

கருத்தறியும் பிராயம் வரும்நபாது பரிசுத்தம், கதாழுமக முதலியவற்றில் அவன் 

கவனதம்தத் திருப்ப நவண்டும். ரமலான் மாதத்தில் சில தினங்களுக்நகனும் நோன்பு 

நோற்குமாறு அவனிடம் கூற நவண்டும். கட்டமளயிட நவண்டும். பட்டாமட, 

கபான்னமக முதலியவற்மறத் தமட கெய்ய நவண்டும். மாரக்்கத்தின் வரம்புகமளயும் 

மனிதன் ேடக்க நவண்டியவற்மறயும் எடுதத்ுமரக்க நவண்டும். திருடு, ஹராமான 

உணவு, நமாெடி, கபாய், இழி வாரத்ம்த இன்னும் சிறுவரக்ளுக்கு அடிக்கடி ஏற்படும் 

துரக்்குணங்கள் முதலியவற்றின் மீது அவனுமடய உள்ளத்தில் தனிப்பட்ட 

கவறுப்மபயுண்டாக்க நவண்டும். சிறு வயதில் இத்தமகய எண்ணங்கமள விமததத்ு 

விட்டால் அவன் பிரயாத்மத அமடயும் நபாது அவற்றின் அே்தரங்கங்கமளயும் 

மரம்ங்கமளயும் அவனால் அறிே்து ககாள்ள முடியும். உணவு என்பது மருே்து. இமற 

வழிபாட்டில் நொரவ்ு ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கு இே்த மருே்து பயன்படுகிறது. அே்த 

அளவுக்குத ்தான் ோம் உணமவ விரும்ப நவண்டும் என்று எடுதத்ுமரக்க நவண்டும். 

நமலும் அவனுக்குப் நபாதிக்க நவண்டும். 'இே்த உலகம் இருக்கிறநத, அது 

அடிப்பமடயற்றது, ஸ்திரமில்லாதது. அது ேிரே்தரமாய் இருக்கும் என்றா எண்ணுகிறாய். 

ேிரே்தரதத்ுவம் இம்மமக்கு கிமடயாது. இம்மமயின் இன்பங்கள் அமனத்மதயும் 

மரணம் கவட்டி வீழ்த்தி விடுகிறது. இது ேிமலயற்ற உலகம். ஆம். மறுமமதான் 

ேிமலயான இன்ப உலகம். அது என்மறக்கும் அழியாது. அதன் ேிமல என்மறக்கும் 

குமலயாது. மரணம் ஒவ்கவாரு வினாடியும் ேம்மம அணுகிக் ககாண்டிருக்கிறது. 

இம்மமமய ேல்ல முமறயில் பயன்படுத்தி மறுமமக்கு நவண்டிய ேன்மமகமளெ ்

நெரத்த்ுக் ககாள்பவநன உண்மமயான அறிவாளி! இதனால் இமறவனிடத்தில் அவன் 

மதிப்பு உயரும். சுவனத்தில் அவனுக்கு அளிக்கப்படும் இன்பங்கள் விரியும்' 

சிறுவன் ேல்ல பண்புள்ளவனாயிருே்தால், இே்தப் நபாதமன அவன் உள்ளத்தில் 

குறிப்பிடதத்க்க பயமன விமளவிதத்ு விடும். கல்லில் கெதுக்கிய உருவதம்தப் நபான்று 

அவன் மனத்தில் இக்கருதத்ுக்கள் கெவ்மவயாய்ப் பதிே்து விடும். 

இதற்கு மாற்றமாய்ெ ்சிறுவன் வளரே்்தால் வீண் விமளயாடட்ு, ஆடம்பரம், உணவாமெ, 

உமடயாமெ, கபருமம முதலியவற்றின் மீது அவனுக்கு ஆரவ்ம் ஏற்பட்டால், அவன் 

உள்ளம் உண்மமமய ஒப்புக் ககாள்ளத் தயங்குகிறது என்று புரிே்து ககாள்ளலாம். 

ஆரம்பத்தில் ோம் நபாதித்த நபாதமனகளின் விமளவுதான் இது. எனநவ முதில் ோம் 

மிகவும் ேிதானதத்ுடன் கெயலாற்ற நவண்டும். குழே்மத என்னநவா பரிசுத்தமாய்தத்ான் 

பிறக்கிறது. ேல்லது, ககட்டது ஆகிய இரண்மடயும் அது ஏற்றுக் ககாள்ளும் 

தன்மமயுமடயது. ஆனால் கபற்நறாரக்நள இவற்றில் ஒன்மறத ் நதரே்்கதடுதத்ுக் 

ககாள்கிறாரக்ள். 

அண்ணல் ேபி ஸல்லல்லாஹு அமலஹி வஸல்லம் அவரக்ள் கூறியிருக்கிறாரக்ள்: 

'ஒவ்கவாரு குழே்மதயும் இயற்மகத ்தன்மமநயாடு தான் பிறக்கிறது. அதன் கபற்நறார ்

அதமன யூதனாக அல்லுது கிறிதத்ுவனாக அல்லது கேருப்பு ஆராதமனக்காரனாக 

மாற்றிவிடுகிறாரக்ள்.' 

ெஹ்ல் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள் கூறினாரக்ள்: 
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'அப்நபாது எனக்கு வயது மூன்று. அப்நபாதிருே்நத இரவில் வணங்கும் பழக்கம் என்னிடம் 

கதாடரே்்து இருே்து வருகிறது. என் மாமா முஹம்மத் பின் ஸவார ்அவரக்மளப் பாரத்த்ு 

ோனும் வணங்குநவன். ஒருோள் அவரக்ள் என்னிடம் உன்மனப் பமடத்த ஆண்டவமன ேீ 

தியானிக்க நவண்டாமா?' என்றாரக்ள். இது ஆரம்பத்தில் ேடே்தது. அப்நபாகதல்லாம் என் 

உள்ளத்தில் வணக்கதத்ின் தித்திப்பு உண்டாகவில்மல. 

'அவமன எப்படி ோன் தியானிப்நபன்?' என்று ோன் நகட்நடன். தியானத்மதப் பற்றி 

அப்நபாது எனக்கு ஒன்றும் கதரியாது. 

'ேீ உமடயணியும் நபாது மனதத்ுக்குள்நளநய 'இமறவன் என்நனாடிருக்கிறான். அவன் 

எல்லாவற்மறயும் பாரக்்கிறான். என் ொடச்ியங்கள் அவனிடநம கெல்கின்றன' என்று 

கொல்லிக் ககாள். ோவு அமெயக் கூடாது! கதரிே்ததா என்று விமடயிறுத்தாரக்ள்.' 

'அவரக்ள் கூறியது நபால் சில ோட்கள் ேடே்து வே்நதன். பின்னர ்அவரக்மள மறுபடியும் 

அணுகிநனன். 

'தினம் ஏழு தடமவ அவ்வாறு கூறிவா!' என்றாரக்ள். 

 

'அப்படிநய சில ோடக்ள் ேடே்நதன். பின்னர ்மறுபடியும் அவரக்மள அணுகிநனன். 

'தினம் பதிகனாரு தடமவ கொல்லிவா!' என்று கட்டமளயிட்டாரக்ள். இப்படி என்மன  

அவாக்ள் பழக்கப்படுத்தினாரக்ள். அதன்படி ோனும் கெயலாற்றிநனன். அப்நபாது அே்தப் 

பயிற்சியில் ோன் இனிப்மபக் கண்நடன். அே்தத் தியானத்தில் என்னுள்ளம் இனிமம 

கண்டது. இப்படிநய ஓராண்டு கழிே்தது. 

ஒரு ோள் மாமா என்மனக் கூப்பிட்டாரக்ள். 

'ோன் உனக்குெ ்கொல்லிக் ககாடுத்தமத ேிமனவில் மவதத்ுக் ககாள். அமத எப்நபாதும் 

ஓதிக் ககாண்டு வா. ேீ மண்ணமறயில் புகும்வமர கதாடரே்்து கெயல்படுதத்ு. ஏகனனில், 

அது இம்மமயிலும் மறுமமயிலும் உனக்குப் பலனளிக்கும்' என்றாரக்ள். 

'பல்லாண்டுகள் அமதத ் கதாடரே்்து கெய்நதன். என் உள்ளத்தில் இனிமமமய 

உணரே்்நதன். 

'பின்னர ்மறுபடியும் ஒருோள் மாமா என்மனக் கூப்பிட்டாரக்ள். 

'ெஹ்ல்! இமறவன் உன்நனாடிருக்கிறான். அவன் எல்லாவற்மறயும் பாரக்்கிறான். 

அவனிடம் உன் ொட்சியம் கெல்கிறது. அப்படியிருக்க ேீ அவனுக்கு முரண் கெய்யலாமா? 

அவனுமடய கட்டமளக்கு எதிராய் ேடக்கலாமா? தீய கெயல்கள் குறிதத்ு உன்மன 

எெெ்ரிக்கிநறன்' என்றாரக்ள். 

'இதன் பின்னர ் என்னுள்ளத்தில் இனமறியாத நபரூக்கம் பிறே்தது. என் உள்ளத்நதாடு 

ோன் தனிதத்ு உமரயாட ஆரம்பித்நதன். அதன்பிறகு ோன் பள்ளியில் நெரக்்கப்படந்டன். 

ஆனால் ோன் மறுத்நதன், மாமாவிடம் முமறயிட்நடன். 

 

'எல்லா நேரமும் பள்ளியிநலநய இருப்பதால் ஆரவ்ம் குமறயுநமா?' என்று வாதித்நதன். 
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'மாமா ெலுமக தே்தாரக்ள். ஆசிரியரிடம் தக்க ஏற்பாடு கெய்தாரக்ள். அதன்படி 

குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பாடம் படிதத்ுக் காண்டு வீடு திரும்பி விடுநவன். குரஆ்ன் ஓதிநனன். 

மனனம் கெய்நதன். அப்நபாது எனக்கு வயது ஆறு அல்லது ஏழு. காலகமல்லாம் நோன்பு 

நோற்நறன். பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் வமர என் உணவு கதாலிக் நகாதுமம – அதிலிருே்து 

தயாரிக்கப்பட்ட கராட்டி. 

'எனக்கு வயது பதிமூன்றானநபாது என் உள்ளத்தில் புதியகதாரு பிரெச்ிமன தமல 

தூக்கிற்று. என் உறவினரக்ளிடம் அமதக் கூறிநனன். என்னுமடய பிரெச்ிமனமயத் 

தீரத்த்ுக் ககாள்வதற்காக 'பஸ்ரா'விற்குப் புறப்பட்நடன். அங்நகயும் திருப்தியில்மல. என் 

வினாவிற்கு விமட கிமடக்கவில்மல. அங்குள்ள அறிஞரக்ள் அமனவரிடமும் நகடட்ுப் 

பாரத்்தாகிவிட்டது. 

'கமடசியாக அபூஹபீப் ஹம்ஸா அவரக்ளிடம் வே்நதன். அவரக்ள் தாம் என் 

பிரெச்ிமனமயத ் தீரத்்தாரக்ள். என் வினாவிற்கு விமடயிறுதத்ாரக்ள். பல ோடக்ள் 

அவரக்ள் அண்மமயிநலநயயிருே்து, அவரக்ளது ேமடயிலிருே்து என் ேமடமயத் 

திருத்திக் ககாண்நடன். 

'பின்னர ் ஊர ் திரும்பி எளிய முமறயில் வாழ்க்மகமயத் துவக்கிநனன். ஒரு தங்கக் 

காசுக்குக் நகாதுமமமய வாங்கி அமத இடித்:து கராட்டி தயாரிதத்ுப் புசிக்கும் 

பழக்கதம்த உண்டாக்கிக் ககாண்நடன். இே்த கராட்டியில் உப்பும் நபாட்டுக் ககாள்வது 

கிமடயாது. இது எனக்குப் நபாதுமானது. இவ்வாறு ோன் இருபது ஆண்டுகள் கழிதந்தன். 

இதன்பிறகு பல்லாண்டுகள் பல இடங்கமளயும் சுற்றிப் பாரத்த்ு இமறவனின் 

மகிமமமய அறியும் பணியில் ஈடுபடந்டன். பின்னர ் மறுபடியும் ஊர ் திரும்பிநனன். 

இப்நபாது இரகவல்லாம் ேின்று வணங்கும் பழக்கம் தானாகநவ எனக்கு வே்து விட்டது.' 

இப்படிக் கூறுகிறாரக்ள் ெஹ்ல் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவரக்ள். இவரக்மளப் பற்றி, 

'அவரக்ள் உப்பு உடக்காள்ள ோன் பாரத்த்தில்மல. இறக்கும்வமர அவரக்ள் அப்படிெ ்

கெயலாற்றி விட்டாரக்ள்' என்று அஹ்மத் ரஹிமஹுல்லாஹ் கூறுகிறாரக்ள். எல்லாம் 

இமறவனின் நபரருள். 

முற்றும். 

 

 

 

 

 

 

  


