
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26. The Journey of Life depends on inborn desires 

சம்ஸ்காபங்களப் பாருத்தது வாழ்க்ளகப் னணம்: 

 நிதர்கள் ல்வயறு செனற்ாடுகில் பழ்கியிடுகிார்கள்;  யிதநா 
கடமநகில் ஈடுடுகிார்கள்.  இது நறுக்கபடினாத உண்மந.  அமயகள் 
ப்யாக இருப்தால் ஒரு ாமக்கு 24 நணி வப கா அயகாெம் வாதாது 
ன்று ஒருயர் ண்ணக்கூடும்.   ருகல், உண்ணல், டித்தல், டத்தல், அநபல், 
கவுகாணல், சயறுத்தல், தற்சருமநனடித்தல், வாற்றுதல், அமல், ெிரித்தல், 
வொர்வுல், ம்புதல் இப்டி படியில்ாநல் ற் வயமகள் யாழ்ாள் 
பழுயமதபம் ஆக்பநித்துக் சகாள்கின்.  இச்செனல்கள் அமத்தும் நதுடன் 
சருக்கநா சதாடர்புமடனமய.  அது யாழ்மய சயறும் ெம்ஸ்காபக் குயினாக 
நாற்ியிடுகிது.  அது டத்மதனிலும் ஆளுமநனிலும் திந்துயிடுகிது. 

   ல்மய, சகட்டமய  இருயமக செனல்கள் உள்.  நாிட 
யாழ்யில் அமய ற்டுத்தும் யிமமயச் ெிந்தித்துப் ார்க்கவயண்டும்.  
ெிறுகரும்மகனில் ெிறுயன் ழுதும் ழுத்மதப்வால் இம் யனதில் உடால் 
செய்னப்டும் செனல்கள் நமந்து யிடுகின்.  ஒருயரின் சொந்த 
உடலுமமப்வ நந்சதாமிபநாகில் பன்ியி ிகழ்ச்ெிகள் ப்டி ிமயில் 
ிற்கும்?  அது ஒருபுநிருக்க, ிமயில் ிற்கும் ிகழ்ச்ெிகள் நட்டுவந 
டந்தமய ன்றும் அல்து அமயகள்தான் டத்மதகம உருயாக்குகின் 
ன்றும் அனுநாிப்து தயாகும்.  டந்து படிந்த செனல்களும் 
டயடிக்மககளும் அடுத்தடுத்த ிகழ்ச்ெிகால் நதி காபணநாகப் ின்ணிக்குத் 
தள்ப்ட்டவாதும் அயற்ின் யிமவுகள் நதில் சுயடுகாக உள்;  
கெடுகள் அங்வக கீவம தங்கினிருக்கும்.  டுக்கும்வாது அயற்ம ிமவுடுத்திப் 
ார்த்தால், அன்மன ிகழ்ச்ெிகள் சதியற், சதியா ிகழ்ச்ெிகள் 
அமத்தும் ிமவுக்கு யந்துயிடாது;  அழுத்தநாகப் திந்தமய நட்டுவந 
ிமவுக்கு யரும். 

 ஒரு ாள் ெங்கதிகவ இந்த ட்ெணத்தில் இருந்தால் கடந்தயாபம் அல்து 
நாதம் அல்து யருடம் டந்தயற்ம இன்வநா, துன்வநா துயாக 
இருப்ினும் பழுமநனாக நப்தில் யினப்தற்கு ன் இருக்கிது? 
பக்கினநா ிகழ்ச்ெிகள் நட்டுவந சதியாகப் தியாகின்.   நற்மய 
குமப்பற்று, நங்கி, நமந்து யிடுகின்.  இப்டிப்ட்ட ெிவய 
ெம்ஸ்காபங்கள் ஆகின். 



 ண்ணற் செனல்கமச் செய்தல், பாநா அனுயங்கம, அிமயக் 
குயித்தல், ற் செனல்கள் பம் ல்வயறு வாதமகமக் கற்ல் இப்டி 
த்தமவனா செனற்ாடுகள், இயற்றுள் யலுயாக, ஆமநாக வயர்யிட்ட, 
இன்ினமநனாத ான்மகந்து நட்டுவந அயது பதநாக அயிடம் 
தங்குகின்.  

27. Direct your life to acquire your last moment’s mental tendencey 

வாழ்க்ளக வாணித்தில் மூழ்கின நிதன் சம்ாதிப்து சம்ஸ்காபங்கள: 

 யணிகன் ஒருயன் யாபம் அல்து நாதம் அல்து யருட படியில் யபவு, 
செவு கணக்குப் ார்த்து அயன் ெம்ாதித்தது வ்யவு ன்று நதிப்ிடுகிான்.  
அமதப் வாவய யாழ்க்மக யாணித்திலும் ஒவ்சயான்றும் வதா ெி சநாத்த 
ெம்ாத்தினத்தில் படிவுறுகிது.  அப்வாது யபவு செவு கணக்கு ஒரு படிவுக்கு 
யந்துயிடுகிது.  யாழ்யின் இறுதிக்கட்டத்தில் ெிிதவுதான் ிமவுக்கு யரும்; 
கமடெி சாடியமப அந்த அனுயங்கள்தான் நிஞ்சும்.  யாழ்யில் டந்த 
அமத்மதபம் ிமத்துப் ார்க்கும்வாது அியில் அழுத்தநாகப் திந்த 
இபண்டு அல்து பன்று நட்டுவந சதாடரும்; இமயகள்தாம் அெல் ொதமகள், 
உண்மநனாக யாழ்மய.  

 இதால் நற் செனல்கள், அனுயங்கள் அமத்தும் யணீாகி 
யிட்டயா?  இல்ம. நந்துு் யிட்வடாம்.  அவ்யவுதான்; அதாயது 
அச்செனல்கின் (நதிப்ிந்து) அருமநமன உணர்ந்து அயற்ம ிமவு 
செய்துயிட்வடாம் ன்றுதான் சாருள். 

 ஆனிபக்கணக்கா ரூாய் யாணித்தில் ெி ஆனிபங்கள் ட்டநாகி 
யிட்டால் அயது இதனம் சுருங்கி யிடுகிது;  ெி ஆனிபம் ரூாய் ாம் 
கிட்டியிட்டால் அது இன்த்தில் நிதக்கிது.  யாழ்க்மக னும் யாணித்தின் 
கமதபம் அப்டிப்ட்டதுதான்;  ொகும் தருயானில் ாக்கு அமெபம் யமகனில் 
இருந்தால் யாழ்க்மக பழுயதும் ாக்வக தமயாக இருக்கப்வாகிது 
ன்மத அது ிரூணநாக்குகிது.  நபணத்தருயானில் நாசதாருத்தி தன் 
நமமச் செல்யத்மத ிமத்துத் தழுய யிரும்ிால், அயது யாழ் ாள் 
பழுயதும் குமந்மதப் ாெம் னும் ெம்ஸ்காபம் (யிமதிவு) ஓங்கி 
இருந்திருக்கிது ன்று தான் சாருள்.  நற் அனுயங்கள் ல்ாம் நங்கி 
நமந்துயிட்ட ன்து சயள்ிமட நமனாகிது. 

 இப்டினாக யாழ்யின் ெம்ஸ்காபங்கில் (யிமதிவுகள்) து நற்மத 
யிட யலுயாக இருக்கிவதா அது இறுதியமப ிமக்கும்.  யாழ்யின் இனல்பு 
அப்டிப்து;  இமதக் கற்றுக்சகாள் வயண்டும்.  யாழ்யிலும் உமமப்ிலும் 



ஞ்ெி ிற்து யாழ்யின் இறுதி சாடினில் ிமவுக்கு யரும்.  வய மத 
நிகநிகச் ெிந்தசதக் கருதுகிரீ்கவா அது இறுதி பச்ெின்வாது ிமவுக்கு 
யரும் யமகனில் யாழ்யின் பழு ஆற்மபம் யமிப்டுத்துங்கள்.  இபவும் 
கலும் அவத கயநாக இருங்கள்.   யாழ்யின் இறுதினில் ந்த உணர்வு 
வநவாங்கி ிற்கிவதா அதுவய அடுத்த ியினில் வபாற்லுடன் செனல்டும்.  
இதுதான் உண்மந.  தற்வாமதன யாழ்க்மகப் னணத்தில் யமிகாட்டினாக 
இருப்மதப் வாவய அடுத்தப் ியிகிலும் யமிகாட்டினாக இருக்கப்வாயது 
இந்த ெம்ஸ்காபங்கவ. 

 வய ாம பதல் ீங்கள், ொவு தயிர்க்க படினாதது ன்மத 
ப்வாதும் உங்கள் ிமயாகின கண்ணில் ிம ிறுத்தி, ெத்தினத்மதக் 
கண்டிப்ாகப் ின்ற்ி, ல்யர்கின் ட்மவன ப்வாதும் ாடி, நமத 
இமடயிடா இமச் ெிந்தமனில் ஆழ்த்தி, ல்வாரும் த்துடன் இருக்க 
வயண்டுசநன் ண்ணத்துடன் உங்கள் யாழ்க்மகப் னணத்மதத் சதாடருங்கள்.  
தீனச்செனல்கம, சயறுப்ா, துன்ம் தரும் ண்ணங்கமத் தயிர்த்து 
யாழுங்கள்;  உகின்நீது ற்று மயனாதிருங்கள்.  இப்டி ீங்கள் யாழ்ந்தால், 
உங்கள் இறுதி சாடி தூய்மநனாக, இிமநனாக, ஆெீர்யதிக்கப்ட்டதாக 
இருக்கும்.  இந்த உன்த ிமமன உறுதிப்டுத்துயதற்கு யாழ் ாள் பழுயதும் 
கட்டுப்ாட்டுடன் உமமப்து இன்ினமநனாதது.  ல் யிமப்திவுகின் நீது 
நமதத் திருப்ினாக வயண்டும்.   ஒவ்சயாருயரும் தன்மத் தீயிபநாக 
ஆபாய்ந்து தது குற்ங்கமபம், குமகமபம் வொதிக்க வயண்டும்.   ஒருயர் 
தன் குமகமக் கண்டுிடித்து உணர்யது நறுியி டுப்தற்குச் ெநநாகும்; 
அதன் ின் அயர் ஒரு புதின குமந்மதமனப் வா யாம ஆபம்ிப்ார்.  
உண்மநனா யிமிப்புணர்வு சறுயதற்கு இதுவய தக்க தருணம். 

 யாழ்மய ொவு பற்றுமகனிடுயது ஒரு ிமனா செனல்.  இருப்ினும் 
ொவு ன்று சொல்யமதக் கூட நிதால் ெகித்துக் சகாள் படியதில்ம.  
ஒவ்சயாரு உனிரும் ஒவ்சயாரு சாடிபம் அதன் அருவக சயகு அருவக 
சென்வாதும். சயறும் சொல் துனர் தபாதிருப்ினும் அச்சொல்மக் வகட்து 
அநங்கநாகக் கருத்தப்டுகிது.  னணத்துக்கு ற்ாடு செய்துயிட்டு அதற்குரின 
டிக்கட்மடபம் யாங்கின ின்பு, பனிில் ினின் அதில் ீங்கள் டித்தாலும், 
டுத்தாலும், அநர்ந்தாலும், தினாத்தில் ஆழ்ந்தாலும் அயற்மசனல்ாம் பனில் 
சாருட்டுத்தாநல் தன் ல்மமன வாக்கி அது உங்கமச் சுநக்கத்தான் 
செய்பம்.  அமதப்வாவய ஒவ்சயாரு  உனிரும் ிக்கும்வாவத ொவுக்குரின 
டிக்கட்மட டுத்துக்சகாண்டு தன் னணத்மதத் சதாடர்கிது.  வய உங்கள் 
வாபாட்டபம் பசச்ெரிக்மகபம் ாதுகாப்புகளும் ப்டிப்ட்டதாக இருப்ினும் 
அந்த இறுதி ல்மமன ஒரு ாள் அமடந்வத ஆக வயண்டும்.  



உறுதினற்யாக த்தமவனா இருக்காம்; ஆால் ொயது உறுதி.  ெட்டத்மத 
ஒருக்காலும் நாற் படினாது. 

 நிதன்  இமடயிடாநல் ஆடம்பநாயற்மப், புதுமநனாயற்ம 
அனுயிக்க கண், காது, ாக்குக்குப் மக்கினிருக்கிான்; இப்வாது அமய 
அயற்ிற்கு திபாயற்மப் மகினாக வயண்டும்.  நமத ல்யற்ின் க்கம் 
திருப்ினாக வயண்டும்;  ஒவ்சயாரு செனலும் இந்தக் வகாணத்தில் 
செனல்டுகிதா ன்று ஒவ்சயாரு சாடிபம் வொதித்து அின வயண்டும்.  
அப்டி செய்னப்டும் ஒவ்சயான்றும் நிதின் ஆளுமந னும் ாமமனச் 
செதுக்கும் உினாகும்.   தயாகச் செதுக்கிால் ாமனின் உருயம் ெிமதந்து 
சகட்டுயிடும்.  வய நிகநிக அற்நாது க் கருத்தப்டும் செனல்கூட 
நிகுந்த அக்கமபடனும் ஈடுாட்டுடனும் செய்னப்ட வயண்டும். 

  ீரில் பழ்கிக்சகாண்டிருக்கும் ஒரு நிதனுக்கு ெிறு துரும்புகூட ஓர் 
ஆதபவுதான்.  அமதப்வாவய ெம்ொப ொகபத்தில் தத்திக்கும் நிதனுக்கு ெி 
இன் சொற்கமப் வசுயதுகூட வருதயினாக இருக்கக்கூடும்;  ற்செனல் துவும் 
யணீாயதில்ம; அதற்குரின யிமவு இருக்கத்தான் செய்பம்.  வய 
தீச்செனின் ெிறு தடனம்கூட இல்ாத அவுக்கு ச்ெரிக்மகபடன் இருங்கள்.  
உங்கள் யிமிகள் தூனமயனாக இருக்கட்டும்;  செயிகில் இம ாநபம் 
இமயின் நகிமநகளும் ிபம்ட்டும்; அர்த்தநற்யற்மக் வகட்க அயற்ிற்கு 
இடம் சகாடாதீர்கள்.   ாக்கு ல் சொற்கம, அன்ா, உண்மநனா 
சொற்கம யிட்டும்.  அது ப்வாதும் உங்களுக்கு இமயம 
ிமவுடுத்தட்டும்; இப்டிப்ட்ட இமடயிடா பனற்ெி உங்களுக்கு சயற்ிமன 
அருளும்.  இப்டிப்ட்ட புிதநா யிமப்திவுகமச் (ெம்ஸ்காபங்கம) 
ெம்ாதிக்கும் யமகனில் ஒருயரின் ண்ணங்களும், உணர்வுகளும் தமடப்டாநல் 
ாபம் யண்ணம் ார்த்துக்சகாள் வயண்டும். 

 

28. Perform good deeds and saturate the mind with God 

கபங்கள் ற்பசனிலும் உள்ம் இளவிடத்திலும் மூழ்கினிருக்கட்டும்  

கபங்கள் ற்செனல்கமச் செய்ன னன்டவயண்டும்.  உங்கள் உள்த்தில் இம 
ாநம் இருக்கட்டும்.  அமத சயிப்டுத்தாநல் (நதுக்குள் சொல்ின யண்ணம்) 
ஸ்யதர்நத்தில் னிற்ெி சறுங்கள்;  நம் இமச் ெிந்தமனில் பழ்கினிருக்க 
வயண்டும்.  மககள் ச்வெமயனிலும் ஈடுடாம், அதால் தயில்ம.  
நமெிகபங்கள் நீது நமம சாமிபம்வாது தண்ணரீ் தாமப தாமபனாக ல்ாப் 
க்கங்கிலும் யமிகிது.  அப்வாது ஆறு உருயாயதில்ம.  இருப்ினும் 



அந்ீபாது ஒவப திமெனில் ஓடும்வாது பதில் ஒரு ெிற்வாமட, அதன்ின் 
ஒரு யாய்க்கால், இறுதினில் அது சயள்நாகப் சருக்சகடுத்து ஒரு சரின 
ஆாக ஓடிக் கடம அமடகிது.  ெம்ஸ்காபங்களும் இப்டிப்ட்டமயதான்;  
இன்மக்கு இப்டிபம் ாமக்கு அப்டிபநாக அமய சயறுநவ யந்து யந்து 
வாயதால் ன் னன்?  தூன யிமப்திவுகின் சருசயள்ம் ெீபாகவும், 
சருநயிலும் புிதநா ண்ணங்கள் னும் யனல்கில் ாய்ந்து இறுதினில் 
(நபணத்தின்வாது) அது ஆந்தசநனும் சரும் ெபத்திபத்துடன் கக்க 
வயண்டும்.  இப்டி குிக்வகாம அமடயர்கவ உண்மநனில் 
ாபாட்டுக்குரினயர்கள். 

 20 பம ெம்நட்டினால் அடித்தும் கல் உமடனாதிருக்காம்;  இருத்தி 
ஓபாயது அடினில் கல் உமடனக்கூடும்.  அதால் அந்த 20 அடிகளும் யணீ் ன்று 
சாருா?  இல்ம. 20 அடினில் உள் ஒவ்சயாரு அடினின் ஒட்டு சநாத்தப் 
ால்தான் இறுதினில் சயற்ி கிட்டினது.  இருத்தி ஓபாயது அடினில் 
கிமடத்த அந்த இறுதி யிமவுக்கு காபணம் அதற்கு பந்தின 20 அடிகவ.  
அமதவாவய நபம் அகம் பும் இபண்டிலும் உகின் வாபாட்டத்தில் 
ஈடுட்டுள்து.  சயற்ி உங்கள் க்கம் ப்வாதும் இருக்க இனல்யதில்ம 
ன்மதச் சொல்த் வதமயனில்ம.  ஆால் ற்செனல்கள் செய்யதன் 
பபம் நம் இமச்ெிந்தமனில் ஆழ்ந்து வாயதன் பபம் நிதன் 
ிமனா ஆந்தத்மத அமடனபடிபம்.   யாழ்யின் ஒவ்சயாரு சாடிபம் 
அப்டிப்ட்ட அன்புடன் ின்ிப்ிமணனட்டும்.  அப்வாது தீன இனல்புகளுக்கு 
அந்த யமினில் குறுக்கிடும் துணிவு இருக்காது;  அயன் நம் ப்வாதும் 
இமயன்ால் ஈர்க்கடுயதால் அயன் தாாகவய ற்கருநங்கமத்தான் 
ஆற்றுயான்.  ொதமகள் அமத்தின் குிக்வகாளும் ன்ாயது ஒரு ாள் 
நமத அமிக்க வயண்டும் ன்தால்  இருத்வதாபாயது அடி,க் கல்ம 
உமடத்தமதப் வால் அந்த ற்செனல் ஒரு ாள் நமத சயற்ிகபநாக 
அமித்துயிடும்.  இந்த சயற்ிக்காகத்தான் கடந்த கா ற்செனல்கள் அமத்தும் 
ஒத்துமமத்த;  ஒவ்சயாரு ெிறு செனலும் உதயத்தான் செய்பம். ந்த 
ற்செனலும் யணீாயதில்ம. 

29. Be engaged in good actions with God in your thoughts 

இளடவிடா இளச்சிந்தளயுடன் ற்காரினங்கில் ஈடுட்டுக்பகாண்டு 
இருங்கள்.  

 ஆன்நீகத் துமனில் வாபாடும்வாது உங்கள் ாதுக்கப்ாபாக 
பவநஸ்யபமவன சகாள்வயண்டும்.  வெய் ெி அடிகள் டுத்துமயக்க 
மதரினம் ஊட்டும் யமகனில் தாய் ின்சதாடர்ந்து ின்றுயிடுகிாள்.  ஆால் 



அயள் அமதத் தடுநா அனுநதிப்தில்ம;  வெய் கீவம யிழும் பன் 
யிமபந்துசென்று தாய் ிடித்துக் சகாள்கிாள்.  அமதப் வாவய ஈஸ்யபனும் 
அயபது கயத்மத ஜயீன்நீது செலுத்தின யண்ணம் இருக்கிார்.   நிதன் 
னும் ட்டத்தின் நூல் இமயின் திருக்கபத்தில் இருக்கிது;  ெிெநனம் அயர் 
தது மகனால் சுண்டி இழுக்கக்கூடும்.  ெி ெநனம் தாபாநாகப் க்கயிடவும் 
கூடும்,   ஆல் அயர் ன் செய்தவாதும் ம்ிக்மகபடன் கயமப்டாநல் 
இருங்கள்.  சில் நூல் அயரிடம்தாவ இருக்கிது.  அந்த ஆழ்ந்த 
ம்ிக்மக ப்வாதும் இருக்குநாகில், அந்த உணர்வு உறுதிப்ட்டு 
ெம்ஸ்காபநாகுநாகில் ப்வபமந பெம் உங்கிடம் சாங்கி யமிபம்.  

 அந்த நூல் அன்பு,  அருின் ிமணப்ாகும்.  இப்டினாக அந்தப் ட்டம் 
அல்து ஜயீன் ெியனுடன் இமணக்கப்டுகிது.  அந்த அன்ின் அருின் 
ிமணப்பு ின்று ிமக்கும் யமகனில் ீங்கள் செனாற்ி நங்கநா 
யிமப்திவுகமச் ெம்ாதிக்க வயண்டும். 

 ஜயீம ஆாக்குயதும் ாமாக்குயதும் ெம்ஸ்காபங்கவ; அமத்து 
ஜயீன்களும் குிக்வகாம அமடன உதவும் டிகட்டுகள் அமயகள்.  இமப்ிலும் 
துனரிலும் ஜயீமத் தத்திக்க மயப்து ெம்ஸ்காபங்கவ.  ல் 
யிமப்திவுகின் பவந நிதன் இமயம அமடன படிபம்.  வய 
ஒவ்சயாரும் ஜயீனும் பழுக்க பழுக்க ெத் கருநங்கமவன ஆற் வயண்டும்.  
ெத்கர்நாக்கள் அதிகாபப் பூர்யநா பூமஜனாகும்.  இமயம ிமயில் 
சகாள்யதற்குரின நிகநிகச் ெிந்த உானம் அது.  அதி உன்தநா ஜம அது.  
ாகுாடும், வயறுாடும் ாபாது அன்மப் பப்புயது அது.  ஜயீின் கடமநனாகச் 
செய்னப்டும் வெமய அது. 

 இப்டிப்ட்ட கர்நாக்கில் ஈடுடுங்கள்.  இமடயிடா இமச்ெிந்தமமன 
மநனநாகக் சகாள்ளுங்கள்.  உங்கள் குிக்வகாம அமடனமயக்கும் பாஜாட்மட 
இதுதான். 

 

 

 

 


