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1. பபாய் யர் தம் பமய் யும் அஞ் வசன்
அச்சம் தரும் பபாருள் கவளக் கண்டு அஞ் சலாகது என்றும்
இவேேவன ேணங் காதேவரக் காணவே அஞ் சுேதாகும் என்று
பசால் லும் பகுதியாகும் இது.
பத்து பாடல் கவள அச்சப் பத்து என்ே பகுதியில் திருோசகத்தில் நாம்
காணலாம் .
திருோசகத்திே் கும் வேதாத்திரியத்திே் கும் உருகார் ஒரு
ோசகத்திே் கும் உருகார் என்பது மகாோக்கியம் .
கல் பநஞ் சம் பகாண்டாவரயும் உருகச் பசய் யும் , பநகிழ் ந்து கவரய
வேக்கும் பாக்கள் அவே.
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இதே் குவமல் வேபோரு ோசகம் உண்வடா எனும் நிவலயில்
இவேயனுபூதிவய, ஞானத்வத, பரிதவிக்கும் பக்திவய பிவசந்து
பிரம் மானுபேம் பசாட்டச் பசாட்ட ஊறும் வதன் பலா பகாண்ட
பாடல் கள் பகாண்டவே.
திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும் உணர வேண்டுபமனில்
அது கூறும் அனுபூதியில் நிவலபபே வேண்டும் .
அச்சம் என்பவத பாரதியாரின் அகராதியில் கிவடயாது.
அேரது அச்சமில் வல அச்சமில் வல பாடல் மானுடத்வத இன்வேக்கும்
தட்டி எழப்பி தன்னம் பிக்வகவத தந்து பகாண்டிருக்கிேது.
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்ப தில் வலவய
இச்சகத்து பளாபரலாம் எதிர்த்து நின்ே வபாதிலும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய
துச்சமாக எண்ணி நம் வமத் தூறு பசய் த வபாதினும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய
பிச்வச ோங் கி உண்ணும் ோழ் க்வக பபே் று விட்ட வபாதிலும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்ப தில் வலவய
இச்வச பகாண்ட பபாருபளலாம் இழந்த விட்ட வபாதிலும் ,
பபாய் யர் தம் பமய் யும் கண்டு அஞ் சுகிேது திருோசகம் .
”புே் றில் ோழ் அரவும் அஞ் வசன்
பபாய் யர் தம் பமய் யும் அஞ் வசன்
கே் வே ோர் சவடஎம் அண்ணல்
கண் நுதல் பாதம் நண்ணி
மே் றும் ஓர் பதய் ேம் தன்வன
உண்டு என நிவனந்து எம் பபம் மாே் கு
அே் றிலா தேவரக் கண்டால்
அம் ம நாம் அஞ் சு மாவே.” (திருோசக. பா.516)




புே் றில் ோழும் ஒளி பபாருந்திய பாம் வபக் கண்டு பயப்பட
மாட்வடன்.
பபாய் யர்கள் வபசும் பமய் வபான்ே பபாய் வயக் கண்டு
பயப்படமாட்வடன்.
நீ ண்ட சவடக் கே் வேயும் பநே் றியில் கண்ணும் உவடய
பபருமானது திருேடிகவள அவடந்து, வேறு ஒரு பதய் ேம் உண்டு
என்று நிவனப்பேவரயும் , எம் பபருமாவனப் பே் றி
அறியாதேவரயும் கண்டு நான் மிகவும் பயப்படுவேன்.
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”பபாய் யும் பமய் யும் ” வேதாத்திரியம் என்ன பசால் கிேது?
“பமய் ” என்ோல் ஒன்றுபட்டது என்றும் , “பபாய் ” என்ோல்
இரண்டுபட்டது என்றும் பபாருள் படும் .
பபாய் என்ோல் இல் லாதது என்று பலரால் கருதப்படுகிேது. இல் லாதது
எப்படி இருக்க முடியும் ?
அவத எப்படிச் பசால் ல முடியும் ? இருப்பவதத் தான் கருதுகிவோம் ,
வபசுகிவோம் .
ஒருேன் ஒரு பபாருவள வேத்திருக்கிோன். ஆனால் வகட்பேர்களுக்கு
அப்பபாருள் இல் வல என்று பசால் லுேவதப் பபாய் என்று
பசால் லுகின்வோம் .
அந்தப் பபாருவள அேன் வேத்திருப்பது அேன் உள் ளத்தில் மவேந்து
விடவில் வல, வேறு ஏவதா காரணத்தால் இல் வல என்று
பசால் லுகின்ோன்.
அேனுவடய உள் ளத்தில் அப்பபாருள் இருப்பது, இல் வல என்று
பசால் ல வேண்டுபமன்பது ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்ேன.
இருக்கிேது என்ே ஞாபகத்வதாடு இல் வலபயன்று பசால் ல வேண்டிய
ஞாபகமும் கூடி இரண்டுபட்டு விட்டது.
அவத பிளவுபட்ட கருத்து, பசால் லிலும் ேந்தால் அவதப் பபாய் என்று
பசால் லுகிவோம் .
இவத வபான்று ஏக நிவலயாக – அரூப நிவலயாக இருந்த
பதய் ேநிவல, அணுோகவும் பரிணாமம் அவடந்து விட்டபின், அது
இரு நிவலப்பட்டு விட்டது.
இவேகளில் பின்னர் வதான்றிய அணு முதல் அண்ட வகாடிகவளயும்
அவேகளின் இயக்க நிகழ் சசி
் கவளயும் , வேதாந்திகள் பபாய் என்று
பசால் லுகின்ோர்கள் .
அதாேது இரண்டுபட்ட நிவல என்று பசால் லுகின்ோர்கள் .
இப்படி இரண்டுபட்ட நிவலகளில் , ஏக நிவலயாக உள் ள அரூப
நிவலவய உணர்ந்து பகாள் ளும் ஆே் ேவல ஞானம் என்றும் ,
அவத மேந்து இரண்டுபட்ட நிவலவய மாத்திரம் கண்டு அறிவு மிரட்சி
பகாண்டு இயங் கி நிே் கும் நிவலவய மாவய என்றும்
கூறுகின்ோர்கள் . ோழ் க ேளமுடன்
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2. விவனக் கடல் பகாளினும் அஞ் வசன்
கர்ம வினைகனை கழிக்க எைிய வழி ச ொல் லுகிறொர்விவவகொைந் தர்.
நீ உண்னமயிவலவய உலகிற் கு நை்னம / வ னவ ச ய் ய
விரும் புகிறொயொ?
அப் படி ச ய் ய முடியொமல் வபொைதிற் கொக வருந் துகிறொயொ?
அப்படியானால் நீ எப்பபாழுதும் நல் ல எண்ணங் கவளவய எண்ணி
பகாண்டிரு,
அதாேது கஷ்டபடுகிேேர்களுக்கு என்னபனன உதவிகள் வதவேவயா
அவத பே் றி எண்ணி பகாண்டிரு.
பிரதிபலன் கருதாமல் , நாம் உலகிே் கு பசலுத்தும் ஒே் வோர் நல் ல
எண்ணமும் நமக்குள் வசகரித்து வேக்கபடுகிேது.
அத்தவகய நல் ல எண்ணம் நமது கர்ம சங் கிலிவய (கர்ம விவனவய)
இவணக்கும் ேவளயம் ஒன்வே உவடத்பதறிகிேது
மக்களுக்குள் மிகவும் துன்பப் படுபேர்கள் ேவர வமலும் வமலும் அது
நம் வம தூய் வம படுத்திக்பகாண்வட இருக்கிேது .
பதாடர்ந்து புனிதமான எண்ணங் கவள சிந்தித்தபடி நன்வம பசய் து
பகாண்வட இரு, தீய விஷயங் கள் நமக்குள் தவலக்காட்டாதபடி
அழுத்திவேக்க அதுதான் ேழி .
நாம் நிவனக்கும் ஒே் வோர் எண்ணமும் , நாம் பசய் யும் ஒே் போரு
பசயலும் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திே் கு பிேகு சூட்சம தன்வம
அவடகிேது,
பின்பு அது வித்து ேடிேத்வத பபே் று மவேந்திருக்கும் நிவலயில்
நமது சூட்சம உடலில் ோழ் கிேது,
மீண்டும் சிறிது காலத்திே் கு பிேகு அது பேளிவய ேந்து தனக்கு உரிய
பலன்கவள தருகிேது,
இந்த பலன்கவள மனிதனுவடய ோழ் க்வகவய தீர்மானிக்கி ேது
இே் விதவம மனிதன் தனக்கு தாவன ோழ் க்வகவய
உருோக்கி பகாள் கிோன் .
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உன்னுவடய ஒே் போரு நல் ல எண்ணமு ம் , பசயலும் ஒரு நூோயிரம்
வதேவதகளின் ஆே் ேலுடன் உன்வன நிரந்திரமாக பாதுகாக்க
தயாராக இருக்கிேது என்பவத நீ எப்வபாதும் நிவனவில் வேக்க
வேண்டும்
உன்னால் முடிந்த ேவர நல் ல எண்ணங் கவளவய எண்ணு, உலக
நன்வமயின் பபாருட்டு அந்த எண்ணம் யாரால் பசயல் படுத்த
முடியுவமா அேர்கள் மனதில் வதான்றி அது (உன் எண்ணம் ) பசயலுக்கு
ேந்து விடும் , (பசயல் படுதவல)
குறித்து ேருந்தாவத” என்கிோர் சுோமி விவேகாந்தர்.
“விவனக் கடல் பகாளினும் , அஞ் வசன்” என்கிேது திருோசகம்
இப்பாடலில் .
”பேருேவரன், வேட்வக ேந்தால் ;
விவனக் கடல் பகாளினும் , அஞ் வசன்;
இருேரால் மாறு காணா
எம் பிரான், தம் பிரான், ஆம்
திரு உரு அன்றி, மே் று ஓர்
வதேர், எத் வதேர்? என்ன
அருேரா தேவரக் கண்டால் ,
அம் ம! நாம் அஞ் சுமாவே!” (திருோசக. பா.517)


ஆவச ேந்து என்வனப் பே் றினால் பயப்பட மாட்வடன்.



விவனயாகிய கடல் என்வன விழுங் கினாலும் பயப்பட
மாட்வடன்.



தங் களுக்குள் மாறுபட்டு நின்ே இருேர் வதடியும் காண முடியாத
எமது தவலேனாகிய, (வேபோரு தவலேன் இல் லாத) தாவன
தனக்குத் தவலேனாய் விளங் குபேனது திருஉருேம் தவிர
மே் போரு பதய் ே உருேமா, அந்தத் பதய் ேம் எந்தத் பதய் ேம்
என்று வகட்டு அருேருப்புக் பகாள் ளதேவரக் கண்டு நான்
மிகவும் பயப்படுவேன்.

”விவனயாகிய கடல் என்வன விழுங் கினாலும் பயப்பட மாட்வடன்.”
என்கிேது திருோசகம் .
விவனவயாகிய கடவல எப்படி நீ ந்துேது என்று ேழி பசால் கிேது
வேதாத்திரியம் .
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மனிதன் இரண்டடுக்கு விவனப்பயவன உவடயேன். பிேந்தது முதல்
இன்று ேவர என்பனன்ன பசயல் கவளச் பசய் தாவனா அது பிராரப்த
கர்மம் எனப்படும் .
கருேழிவய அேனது முன்வனார்களிடமிருந்து என்ன பதிவுகவளப்
பபே் ோவனா அது சஞ் சித கர்மம் என்று பசால் லக்கூடிய
பழவிவனயாகும் .
இவேயிரண்டும் வசர்ந்த பதாகுப்வப ஒரு மனிதனின் தன்வம
(Personality) ஆகும் .
இதன் ேழியாகத்தான் மனிதன் பசயல் கவளச் பசய் து பகாண்வட
வபாோன்.
இந்தப் பதிவுகளில் நல் ல பதிவுகளும் உள் ளன, துன்பம் விவளவிக்கும்
தீய பதிவுகளும் உள் ளன.
தீயேே் வேத் தவிர்த்து நல் ல பதிவுகவளவய வசர்த்துக் பகாள் ள
வேண்டும் .
தீய பதிவுகள் அே் ேப்பபாழுது வதான்றித் தீய பசயல் கவளச் பசய் ய
வேத்து, அதன் மூலமாகத் துன்பங் கவள மனிதன் அவடய
வேண்டியிருக்கும் .
இே் ோறு ோழ் வின் வநாக்கத்திே் கு முரணான தீயபதிவுகள்
அதிகரித்துக் பகாண்வட வபானால் பிேவிகள் பல பபருங் கடலாக
நீ ளும் . ோழ் வில் சலிப்புதான் ஏே் படும் .
அப்படியின்றி, துன்பத்திே் கு முடிவு கட்ட வேண்டும் . வேண்டாத
பதிவுகவள மாே் றி யவமக்க வேண்டும் .
இந்த விஷயத்தில் தான் இன்று பழக்கத்திே் கும் , விளக்கத்திே் கு
மிவடவய மனிதன் வபாராடிக் பகாண்டிருக்கின்ோன்.
எண்ணம் , பசால் , பசயல் ஆகிய இம் மூன்றிலான பழக்கப்
பதிவுகளிலிருந்து மனிதன் விடுபட்டு, தான் விரும் பிய நல் ேழியில்
பசல் ல அேனுக்கு முவேயான உளப்பயிே் சி முவே வேண்டும் .
அவதத்தான் நமது சித்தர் பபருமான் திருமூலர் ஒரு கவியில் ,
"திவளக்கும் விவனக்கடல் தீர்வுறு வதாணி
இவளப்பிவன நீ க்க இருேழி யுண்டு
தனக்கும் கிவளக்கும் அக் வகடில் முதல் ேன்
விவளக்கும் தேம் அேம் வமே் றுவண யாவம.
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என்று குறிப்புட்டுள் ளார்.
ோழ் க்வக என்ே சிறிய வதாணிவயப் பே் றிக் பகாண்டு கடல் வபான்ே
விவனவய கடக்க முடியாமல் தத்தளித்துக் பகாண்டுள் ள மனிதன்,
அதிலிருந்து பேளிேர இரண்டு ேழிகள் உள் ளன.
ஒன்று தேம் ; மே் போன்று அேம் . இவேயிரண்வடயும் பசய் தால் அேன்
மாத்திரம் அல் லாமல் அேனுக்குப் பின்ேரும் சந்ததிகளும் நன்வம
பபறுோர்கள் என்கிோர் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி.
மனவத உயிர்வமல் வேத்து, ஒடுங் கி நின்று தேம் பசய் யும் பபாழுது,
மன அவல விவரவு குவேந்து, உயிரின் தன்வமவய உணர்கிோன்.
விவனயின் பதிவுகள் அேே் றின் பிரதிபலிப்புகள் இேே் வே
உணர்கிோன்.
தகாத தீய விவனப்பதிவின் காரணமாக உடலிவல ேரக்கூடிய
வநாய் கவளயும் , மனதில் ேரக்கூடிய களங் கங் கவளயும் அறிந்து
அேபநறி மூலம் அகே் றிக் பகாள் கிோன்.
மனிதன் மனிதனாக ோழ வேண்டுமானால் அதே் கு முவேப்
படுத்தப்பட்ட உளப்பயிே் சி வேண்டும் . அப்பயிே் சிக்குத்தான்
அகத்தேம் என்று பபயர்.
அகத்தேமின்றி மன அவலச் சுழல் குவேயாது. விவளேறிந்த
விழிப்புநிவல ேராது. பதிவு நீ க்கம் பபே முடியாது.
வீடுவபே் று நிவலகிட்டாது. ோழ் வின் வநாக்கம் நிவேவேோது. ஆகவே
நல் ோழ் வு பபே அகத்தேம் மிக மிக அேசியம் .
சிக்கல் களில் அகப்பட்டுக் பகாள் ள காரணம் என்ன?
ஆன்மீக ேழியிவல நமது ோழ் க்வகவய ேகுத்துக் பகாண்டாலும் , சில
சமயங் களில் சிக்கல் களில் அகப்பட்டுக் பகாள் ள வேண்டி இருக்கிேவத
- இதே் குக் காரணம் என்ன? இவத மாே் ே ேழி இல் வலயா?
வேதாத்திரியம் பதில் பசால் கிேது.
மனித ோழ் க்வகயில் துன்பமும் , துயரமும் வநர்ேதே் கு மூ ன்று
சூழ் நிவலகள் உள் ளன.
அவே:
1) ஆகாம் ய கர்மம் ,...
2) பிராரப்த கர்மம் ,
3) சஞ் சித கர்மம் .
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சஞ் சித மர்மம் என்பது நமது முன்வனார்கள் பசய் த புண்ணிய
பாேத்தின் பதாகுப்பாகும் .
அவே ேழி ேழியாகச் சந்ததிகளுக்கு ேந்து வசரும் விவனப்பதிோகும் .
எனவேதான் ஒரு மனிதனானேன் தான் எந்தத் தேறும்
பசய் யாவிட்டாலும் கூட துன்பமும் தூரமும் அேனது ோழ் க்வகயில்
உண்டாகி பகாண்டிருக்கின்ேன.
சஞ் சித கர்ம விவனப்பதிவுகவளத் தீர்த்துக் பகாள் ள கீழ் க்காணும்
மூன்று ேழிகள் உள் ளன. அவே :
1) பிராயச்சித்தம்
2) வமல் பதிவு
3) தேம் .
விவனப்பதிவுகவள கழித்து ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக!

3. அன்பு இலாதேவரக் கண்டால் அஞ் சுமாவே
ஒருநாள் பென் குருவும் அேரது சீடனும் குளக்கவரயில்
அமர்திருந்தார்கள் .
சீடன் பல வகள் விகவள குருவிடம் வகட்டுக் பகாண்டிருந்தான்; குருவும்
நிதானமாக பதிலளித்துக் பகாண்டிருந்தார்.
“குருவே! சுயநலமிக்க அன்பிே் கும் சுயநலமில் லாத அன்பிே் கும்
வித்தியாசம் என்ன? எனக்கு பகாஞ் சம் விளக்கமாக கூறுங் கவளன்”
என்ோன்.
பென் குரு சீடனுக்கு பதிவல எப்படி விளக்குேது என்று சே் றும் முே் றும்
பார்த்தார்.
ஒரு இவளஞன் குளக்கவரயில் தூண்டிவலப் பிடித்துக்பகாண்டு
அமர்திருந்தான். அேனருகில் கூவடயில் அேன் பிடித்துப் வபாட்ட
மீன்கள் துடித்துக் பகாண்டிருந்தது.
குரு அந்த இவளஞனிடம் வபச்சு பகாடுத்தார். “தம் பி! மீன் என்ோல்
பராம் ப பிடிக்குவமா?” என்ோர்.
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அேனும் “ஆமாம் ஐயா! மீன் என்ோல் எனக்கு உயிர். பிடித்து வேத்த
மீன்கவளபயல் லாம் இன்றிரவு என் மவனவிவய சவமக்கச் பசால் லி
ஒரு பிடி பிடிக்கப் வபாகிவேன்;
உங் களுக்கு வேண்டுமானால் பகாஞ் சம் எடுத்துக் பகாள் ளுங் கள் ;
குளத்தில் நிவேய மீன் கிடக்கிேது” என்ோன்.
குருவோ, “எனக்கு வேண்டாம் தம் பி!” என்று புன்சிரிப்புடன் கூறி
மறுத்துவிட்டார்.
நடப்பவதபயல் லாம் சீடன் அவமதியாக பார்த்துக் பகாண்டிருந்தான்.
அந்த இவளஞனும் சே் று வநரத்தில் மீன் பிடித்து விட்டு
கிளம் பிவிட்டான்.
ஒரு ேயது முதிர்ந்த பபரியேர் குளக்கவரவய
வநாக்கி ேருேவத பென் குரு பார்த்துவிட்டார்.
அேர் வகயில் ஒரு பேள் வள நிேப் வப
இருந்தது. குரு அவத உே் றுப் பார்த்தார்; அது
வபயின் நிேமல் ல, அதிலிருக்கும் பபாரியின்
நிேம் என்பவத பதரிந்து பகாண்டார்.
அந்த பபரியேர் குளக்கவரயில் ேந்து
அமர்ந்தார்.
வபயிலிருந்த பபாரிவய எடுத்து தண்ணீரில்
தூவினார். நூே் றுக்கணக்கான மீன்கள் பபாரி
இருக்கும் இடத்வத எறும் புகள் வபால
பமாய் த்தன.
குரு அேரிடமும் வபச்சு பகாடுத்தார். “என்ன பபரியேவர! மீன் என்ோல்
பராம் ப பிடிக்குவமா?” என்று சே் றுமுன் அந்த இவளஞனிடம் வகட்ட
அவத வகள் விவய பபரியேரிடம் வகட்டார்.
பபரியேரும் , “ஆமாம் ஐயா! மீன் என்ோல் எனக்கு உயிர்; வநரம்
கிவடக்கும் வபாபதல் லாம் இங் கு ேந்து இங் குள் ள மீன்களுக்கு
உணேளிப்வபன்” என்ோர்.
அேரிடம் வபசிமுடித்து விட்டு சீடனின் பக்கம் திரும் பினார்.
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“பார்த்தாயா! இருேரும் மீனின் மீது அளவுகடந்த அன்பு
வேத்திருக்கிோர்கள் என்பது அேர்கள் ‘மீபனன்ோல் உயிர்’ என்று
கூறும் வபாவத பதரிந்திருக்கும் .
அந்த இவளஞன், மீன்கவள ‘ருசி’ என்னும் சுயநலத்திே் காக
பயன்படுத்திக் பகாண்டான். அேன் தன்னுவடய சந்வதாஷத்தில்
மட்டுவம கேனம் பசலுத்தினான்.
ஆனால் அந்த பபரியேர் மீன்கள் பசியாறுேதே் கு சுயநலமில் லாமல்
உணேளித்தார்.
இருேருக்கும் மீன்கள் பிடித்திருந்தது, ஆனால் இருேரின் வநாக்கம்
வேறு.
பமாத்தத்தில் , அன்பில் சுயநலம் இருந்தால் அது அன்வப இல் வல;
சுயநலமில் லாத அன்பு தான் உண்வமயானது, நிரந்தரமானது” என்று
குரு சீடனுக்கு புரியவேத்தார்.
அன்பு இல் லாதேவரக் கண்டால் நான் பபரிதும் பயப்படுவேன்
என்கிேது திருோசகம் .
”ேன்புலால் வேலும் அஞ் வசன்
ேவளக் வகயார் கவடக்கண் அஞ் வசன்
என்பு எலாம் உருக வநாக்கி
அம் பலத்து ஆடு கின்ே
என் பபாலா மணிவய ஏத்தி
இனிது அருள் பருக மாட்டா
அன்பு இலாதேவரக் கண்டால்
அம் ம! நாம் அஞ் சு மாவே.” (திருோசக. பா.518)




தவசவயப் பறிக்கும் ேலிய வேவலக் கண்டு பயப்பட மாட்வடன்.
ேவளயல் அணிந்த பபண்களின் கவடக்கண் பார்வேக்கு
பயப்பட மாட்வடன்.
எலும் பு எல் லாம் உருகுமாறு அம் பலத்தில் நின்று கூத்து
நிகழ் த்தும் என்னுவடய பசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணி
வபான்ேேவன, அேனது இனிய திருேருவளப் பருக மாட்டாத
அன்பு இல் லாதேவரக் கண்டால் நான் பபரிதும் பயப்படுவேன்.

அன்பின் அவழப் பு - வேதாத்திரியம்
”பஞ் சமகா பாதகங் கள் பசய் வதா வரனும் ,
பகுத்தறிோல் விவளேறிந்து எண்ணி எண்ணி,
சஞ் சலத்தில் ஆழ் ந்துள் ளம் உருக்கத் வதாடு,
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சன்மார்க்க நிவலகாணத் துடித்து நின்ோல் ,
அஞ் சாதீர்! அன்புடவன உவமயும் ஏே் வபாம் !
அறிவுநிவல அறிவிப்வபாம் ! அவமதி காண்பீர்!
துஞ் சாமலும் கூட நாடு வோர்க்குத்
துவணபுரிதல் எம் கடவம ஆகக் பகாண்வடாம் .” (ஞாக.பா.1386)
பபாய் , பகாவல, களவு, சூது, கே் பழிப்பு ஆகிய ஐந்து பபரும்
பழிச்பசயல் கவளச் பசய் தேர்களாக இருப்பினும் ,
பகுத்தறிவின் விவளவே அறிந்து, பசயல் விவளவு நியதியாகிய
இவேநீ திவயயும் உணர்ந்து, தமது பசயல் களுக்காக ேருந்தி,
ஆழ் ந்து மன உருக்கத்துடன் திருந்தி ோழ எண்ணுபேர்கள் சத்திய
மார்க்கமாகிய, உண்வம உணர்வுடன் ோழ வேண்டும் என்று
வீரும் புோர்கள் .
தமக்குத் தகுதியில் வலவயா என்று பயப்பட வேண்டாம் .
அன்பு பகாண்டு உங் கவளப் வபான்ேேர்கவளயும் ஏே் றுக்
பகாள் வோம் .
உடலுக்குள் உயிர், அந்த உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே
பதய் ேமாகவும் உள் ளது என்ே அறிவின் நிவலவய உங் களுக்குச்
பசால் லிக் பகாடுப்வபாம் .
அதன் மூலம் அவமதி நிவல காண்பீர்களாக.
அம் மாதிரியான அன்பர்கள் எவம நாடி ேருோர்கவளயானால் , கண்
உேங் காமல் , வசாம் புதல் இல் லாமல் அேர்களுக்குத் துவண புரிய
வேண்டும் என்பவத நமது கடவமயாகக் பகாண்டுள் வளாம் என்கிேது
வேதாத்திரியம் . ோழ் க ேளமுடன்.

4. அளி இலாதேவரக் கண்டால் அஞ் சு மாவே
அஞ் சுேது அஞ் சுேது வபதவம என்ேபடி அச்சம் என்பது பாரதியார்
பாடல் களில் கிவடயாது.
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய.
கச்சணிந்த பகாங் வக மாதர் கண்கள் வீசு வபாதினும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய.
நச்வச ோயி வலபகாணர்ந்து நண்ப ரூட்டு வபாதினும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய.
பச்வசயூ னிவயந்த வேே் பவடகள் ேந்த வபாதிலும் ,
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அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய.
உச்சிமீது ோனிடிந்து வீழுகின்ே வபாதினும் ,
அச்சமில் வல அச்சமில் வல அச்சபமன்பதில் வலவய.
”இவேேனின் திருேடிகவள அவடந்து, கண்களில் நீ ர் துளிர்க்க,
கும் பிட்டு, அழுது, உள் ளம் பநகிழ் ந்து, அன்பு பசய் யாதேவரக்
கண்டால் , நான் மிகவும் பயப்படுவேன்” என்கிோர் மாணிக்கோசகர்
இப்பாடலில் .
”கிளி அனார் கிளவி அஞ் வசன்
அேர் கிறி முறுேல் அஞ் வசன்
பேளிய நீ று ஆடும் வமனி
வேதியன் பாதம் நண்ணித்
துளிஉலாம் கண்ணர் ஆகித்
பதாழுது அழுது உள் ளம் பநக்கு இங் கு
அளி இலாதேவரக் கண்டால்
அம் ம! நாம் அஞ் சு மாவே.” (திருோசக. பா.518)




கிளி வபான்ே பமாழி உவடய மகளிரது இனிய பசால் லுக்குப்
பயப்பட மாட்வடன்.
அேர்களது பபாய் யான சிரிப்புக்குப் பயப்பட மாட்வடன்.
பேண்ணிே திருநீ று பூசிய திருவமனி உவடய மவேயேனாகிய
எம் இவேேனின் திருேடிகவள அவடந்து, கண்களில் நீ ர்
துளிர்க்க, கும் பிட்டு, அழுது, உள் ளம் பநகிழ் ந்து, அன்பு
பசய் யாதேவரக் கண்டால் , நான் மிகவும் பயப்படுவேன்.

நீ ர் துளிர்க்க, கும் பிட்டு, அழுது, உள் ளம் பநகிழ் ந்து, இவேயுணர்வு
பபேவேண்டும் என்கிேது திருோசகம் .
உச்சிக்குள் அமர்ந்து (துரியத்தில் ) இவேேனின் திருேடிகவள
அவடயலாம் என்று ேழி காட்டுகிேது வேதாத்திரியம் .
உச்சிக்குள் அமர்ந்த உயர் ோழ் வு - வேதாத்திரியம் .
”உச்சியிவல நீ பசன்ோல் உடவன காணும்
ஓர் அதிசயம் ேலமாம் சுே் று ஆகும் .
அச்சமயம் அறிவிே் வகார் வியப்புக் காணும் .
அே் விடத்வத நிவலத்திருக்கப் பழகிவிட்டால் ,
இச்வசபயலாம் பிேக்குமிடம் கண்டு பகாள் ோய் ,
எதுவேண்டும் ? வேண்டாபமன் றிரண்டுங் கண்டு,
நச்சுவிவள இச்வசபயலாம் அழித்து விட்டு,
நலமீயும் எண்ணவம மீதங் பகாள் ோய் ! (ஞாக.பா.1476)
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தவல நடு உச்சியல் மனவத நிறுத்தி துரிய தேம் இயே் ேத்
பதாடங் கினால் , உயிரானது சிரசில் ேலப்புேமாக சுே் றுேது வபான்ே
ஒரு அதியமான உணர்வே உணரலாம் .
அந்த உணர்ோனது அந்த சமயத்தில் அறிவிே் கு வியப்பு
அளிக்கக் கூடியதாகக் காணலாம் .
தவல நடு உச்சி எனப்படும் சகஸ்ராரத்தில் மனவத நிறுத்தி
நிலத்திருக்கப் பழகும் வபாது, மன அவலச்சுழல் வேகம் குவேந்து
குவேந்து உயிர் உயிராகவே ஒன்றி நிே் கும் .
அந்நிவல அகத்துணர்ோக அவடகின்ே நிவலயில் மன அவமதியின்
காரணமாக எண்ணங் கள் , ஆவசகள் எே் ோறு வதான்றுகின்ேன
என்பது அறிவிே் குப் புலப்படும் .
சிந்தவனயினால் நல் லது பகட்டது பிரிக்கும் திேன் ஏே் படுேதால் ,
தனக்கு வேண்டியது எது? வேண்டாதது எது? என்ே இரண்வடயும்
அறிந்து, துன்ப விவளவே ஏே் படுத்தக்கூடிய ஆவசகள் எல் லாம் ,
விலகி நலமான எண்ணங் கவள பசயலூக்கம் பபறும் .
உச்சியில் மனவத அமர்த்தி தேம் இயே் றி ோழும் வபாது உயர்ோன
நல் ோழ் வு கிட்டும் . ோழ் க ேளமுடன்.

5. பிணி எலாம் ேரினும் அஞ் வசன்
அபிராமி அன்வனவய, அவலகடலில் உேங் கும் மாயன் திருமாலின்
தங் வகவய, பழவம நிவேந்த திருக்கடவூரின் ோழ் வே, அமுத ஈசன்
உன்வன விட்டு விலகாமல் எப்வபாதும் ஒருபக்கம்
பபாருந்தியிருக்கிேேவள,
பதினாறு பசல் ேங் கவளயும் எனக்குத் தருோய் , அவதாடு, உன்னுவடய
பக்தர்களுடன் என்பேன்றும் கலந்து பழகி மகிழும் ேரத்வதயும்
அருள் ோய் !
கவலயாத கல் வியும் குவேயாத ேயதும் ஓர்
கபடு ோராத நட்பும்
கன்ோத ேளவமயும் குன்ோத இளவமயும்
கழுபிணியிலாத உடலும்
சலியாத மனமும் அன்பகலாத மவனவியும்
தேோத சந்தானமும்
தாழாத கீர்த்தியும் மாோத ோர்த்வதயும்
தவடகள் ோராத பகாவடயும்
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பதாவலயாத நிதியமும் வகாணாத வகாலுபமாரு
துன்பமில் லாத ோழ் வும் - - - அருள் ோமி! அபிராமிவய!
இராமலிங் க ேள் ளலாரும் உடல் ோழ் க்வக உறுதி பயத்தே் கு
வநாயே் ே ோழ் வில் நான் ோழ வேண்டும் ” என்றும் இயம் புகின்ோர்.
”- - - - - - - வநாயே் ே
ோழ் வில் நான் ோழ வேண்டும் ”
திருோசகமும் ”பிணி எலாம் ேரினும் அஞ் வசன்” என்ே வநாயே் ே
உடவல இந்தப் பாடலில் வகட்கிேது,
”பிணி எலாம் ேரினும் அஞ் வசன்
பிேப்பிவனாடு இேப்பும் அஞ் வசன்
துணி நிலா அணியினான் தன்
பதாழும் பவராடு அழுந்தி அம் மால்
திணிநிலம் பிளந்தும் காணாச்
வசேடி பரவி பேண் நீ று
அணிகிலா தேவரக் கண்டால்
அம் ம! நாம் அஞ் சு மாவே.” (திருோசக. பா.520)




வநாய் முதலியன ேந்தாலும் பயப்பட மாட்வடன்.
பிேப்புக்கும் இேப் புக்கும் பயப்பட மாட்வடன்.
பிவேச் சந்திரவன அணிந்திருப்பேனின் அடியார்கவளாடு கூடி,
அேனது வபரின்பத்தில் முழ் கித் திவளத்து. ேலிய நிலத்வதப்
பிளந்து பசன்று திருமால் காணமுடியாத சிேந்த திருேடிகவள
ோழ் த்தி. பேண்ணீே்வேப் பூசாதேவரக் கண்டால் நான் மிகவும்
பயப்படுவேன்.

பிணியே் ே - உடல் நலம் காக்க வயாக ோழ் வு? வேதாத்திரியம் .
வீட்டில் உள் ள அவனத்து மின்சார கருவிகளும் சீராக இயங் குேதே் கு
மின்காந்த சக்தியின் அழுத்தத்வதயும் ஒட்டத்வதயும் சீராக வேத்துக்
பகாள் ேதில் விழிப்வபாடு பசயல் படுகிவோம் .
அதுவபால்
உடலில் உள் ள அவனத்து உறுப்புகளும் சீராக இயங் குேதே் கு உடலில்
உே் பத்தியாகும் உயிராே் ேலாகிய சீேகாந்தச க்தியின்
அழுத்தத்வதயும் ஓட்டத்வதயும் சீராக பராமரிக்கும் ோழ் க்வக
முவேவய உடல் நலம் காக்கும் வயாக ோழ் வு.
உடல் நலம் காக்க கவடப்பிடிக்க வேண்டிய வயாக பநறிகள் !
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1) உணவு சீரணமாகும் வபாது உண்டாகும் கழிவுப்பபாருட்கள்
யாவும் உடலில் வதங் காமல் நாள் வதாறும்
பேளிவயறுேதே் கும் , இரத்தம் , பேப்பம் , காே் று, உயிர்
ஆகிய நான்கும் தவடயில் லாமல் சீராக ஓடுேதே் கும் ,
எளியமுவே வயாகா உடே் பயே் சிகவள முவேயாக
பசய் துேர வேண்டும் .
2) உடல் உறுப்புகவள இயக்குேதே் குத் வதவேயான
சீேகாந்தசக்தி, உடல் பசல் களில் தான் உே் பத்தியாகிேது.
உடல் பசல் களில் சீே ரசாயனங் களின் அளவும் தரமும்
பராமரிக்கப்படும் அளவுக்குத்தான் பசல் களில்
உே் பத்தியாகும் உயிர்ச்சக்தியின் அழுத்தமும் அவமயும் .
3) சீேகாந்தசக்தியின் அழுத்தம் சீராக இருக்கும் வபாது தான்
அது உடல் உறுப்புகளில் தவடயில் லாமல் ஓடும் .
4) உடலுறுப்புகள் யாவும் வநாயில் லாமல் இயங் கும் .
5) உடல் பசல் களில் சீே ரசாயனங் களின் அளவும் தரமும்
பராமரிக்கப்பட, உணவு உவழப்பு, உேக்கம் , உடலுேவு,
எண்ணம் ஆகிய ஐந்திலும் அளவுமுவே காக்க வேண்டும் .
6) சுே் றுப்புே சூழல் , சந்தர்ப்ப வமாதல் , வகாள் களின்
சஞ் சாரம் , கருேவமப்பு இேே் ோலும் உடலில் ரசாயனக்
குழப்பம் ஏே் படாமல் காத்துக்பகாள் ேதில் விழிப்பு
ணர்வுடன் பசயல் பட வேண்டும் .
உடல் நலம் காக்கும் அறிவில் முழுவமபபே உடலின் அவமப்பு,
இயக்கம் ,மே் றும் விவளவுகள் பே் றிய பதளிோன அறிவு மனிதனுக்கு
வேண்டும் .
இே் ேறிவேத்தான் ”தன்வன அறிந்த அறிவு' என்று ோழ் ோங் கு
ோழ் ந்தேர்கள் கூறுகிோர்கள் .
வயாகக்கவலயின் வநாக்கவம தன்வன அறிேதுதான். தன்வன அறிந்த
அறிவே துன்பமில் லாமல் ோழ் ேதே் கான அறிவும் ஆகும் . உடல் நலம்
காப்வபாம் . பிணியின்றி ஆனந்தமாக ோழ் வோம் . ோழ் க ேளமுடன்.

6. ஆள் அலாதேவரக் கண்டால் அஞ் சுமாவே
ஔவேயாரின் மூதுவர பசால் கிேது…….
நல் லேர்கவள காண்பதும் நல் லவத, நல் லேர்கள் பசால் லும் பயன்
நிவேந்த பசாே் கவள வகட்பதும் நல் லவத.
நல் லேர்களின் உயர்ந்த குணங் கவள பிேரிடம் பசால் ேதும் நல் லவத,
அத்தவகய நல் லேர்கவளாடு வசர்ந்து இருப்பதும் நல் லவத தான்.
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”நல் லாவரக் காண்பதுவும் நன்வே நலமிக்க
நல் லார்பசால் வகட்பதுவும் நன்வே - நல் லார்
குணங் கள் உவரப்பதுவும் நன்வே; அேவரா(டு)
இணங் கி இருப்பதுவும் நன்று”
தீயேர்கவளப் பார்ப்பதும் , பயனே் ே அேர் பசால் வலக்
வகட்பதுவும் , அேர்கவளப் பே் றி அடுத்தேர்களிடத்தில்
பசால் ேதுவும் , அேர்கவளாடு வசர்ந்து இருப்பதுவும் நமக்குக்
பகடுதிவய.
தீயாவரக் காண்பதுவும் தீவத திருேே் ே
தீயார்பசால் வகட்பதுவும் தீவத - தீயார்
குணங் கள் உவரப்பதுவும் தீவத; அேவரா(டு)
இணங் கி இருப்பதுவும் தீது.
இவேேனது திருேடிகவள தம் தவல வமல் சூடிக் பகாள் ளாத
மனிதவரக் கண்டால் , நான் மிகவும் பயப்படுவேன் என்கிோர்
மாணிக்கோசகர்.
”ோள் உலாம் எரியும் அஞ் வசன்;
ேவர புரண்டி டி னும் , அஞ் வசன்;
வதாள் உலாம் நீ ே் ேன், ஏே் ேன்,
பசால் பதம் கடந்த அப்பன்,
தாள தாமவரகள் ஏத்தித்,
தட மலர் புவனந்து, வநயும்
ஆள் அலாதேவரக் கண்டால் ,
அம் ம! நாம் அஞ் சுமாவே!” (திருோசக. பா.521)




ஒளிவயாடு கூடிய பநருப்புக்குப் பயப்பட மாட்வடன்.
மவல புரண்டு ேந்தாலும் பயப்பட மாட்வடன்.
வதாளில் நீ ேணிந்த, இடப ோகனமுவடய, பசால் லுக்கும்
பதத்துக்கும் அப்பாே் பட்டு விளங் கும் தந்வதயின் திருேடித்
தாவரகவள ோழ் த்தி, அத்திருேடிகவளத் தம் தவல வமல் சூடிக்
பகாள் ளாத மனிதவரக் கண்டால் , நான் மிகவும் பயப்படுவேன்.

சத்சங் கம் – வேதாத்திரியம்
.
மனிதன் அறிவு ஐயுணர்வுகளிலும் பமய் யுணர்வு நிவலயிலும் மாறி
மாறி இயங் கிக் பகாண்டிருப்பதால் புலன் கேர்ச்சியில் சிக்கி அடிக்கடி
உணர்ச்சி ேயமாகி பசயல் கள் விவளகின்ேன.
அதன் விவளோக ோழ் வில் துன்பங் களும் பதால் வலகளும்
சிக்கல் களும் பபருகுகின்ேன.
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இச்சிக்கல் களிலிருந்து விடுபட பமய் யுணர்வு நிவலயில் அடிக்கடி
அறிவேச் பசலுத்திேர வேண்டும் .
இந்த நன்வமவயப் பபே சத்சங் கம் ஒன்றுதான் தக்க உதவியாய்
இருக்கும் – என்கிோர் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி
"மனேளக்கவல மன்ேத்தில் ' பயிே் சி எடுத்துப் பாருங் கள் . கணக்குப்
வபாட்டுப் பாருங் கள் .
'மனேளக்கவல மன்ேத்திே் கு' ேந்ததால் என்பனன்ன நன்வமகள்
ேந்தன? சினிமாவுக்கு, வகாயிலுக்குப் வபானதால் என்பனன்ன
நன்வமகள் ேந்தன?
இரண்டு மாதங் கள் கழித்து மனதுக்கு, பதளிவோ, அவமதிவயா,
பேே் றிவயா, மகிழ் வோ இருக்கிேது என்ோல் அவதப் பின் பே் றி
ோருங் கள் .
இல் வல, இவதவிட எனக்குக் வகாயிலுக்குப் வபானதனால் ,
சினிமாவுக்குப் வபானதனால் நன்ோக இருக்கிேது என்று பசான்னால் ,
இன்னும் சில நாட்களுக்கு அவதவய பதாடருங் கள் .
ஆனால் , 'மனேளக்கவல மன்ேம் ' மனிதவன மனிதன் ஆக்க ேல் லது.
மனவதத் திடப்படுத்த ேல் லது.
மனது திடம் இல் லாததனால் தான் ோழ் க்வகச் சிக்கல் கவளப் புரிந்து
பகாள் ள முடியவில் வல; தாங் கிக் பகாள் ள முடியவில் வல; அவதப்
வபாக்கிக் பகாள் ள முடியவில் வல.
அப்வபாதுதான் சினம் உண்டாகிேது. துன்பம் உண்டாகிேது. மனதிவல
நல் ல ேலு இருக்குவமயானால் இபதல் லாம் தானாகவே வபாக்கி விட
முடியும் .
உங் கள் வகயில் ஏவதனும் பபாருள் இருக்குவமயானால் , அப்வபாது
விருந்தினர் ேந்துவிட்டால் அச்சமில் வல. 'உட்காருங் கள் . இவதச்
சாப்பிடுங் கள் . அவதச் சாப்பிடுங் கள் ' என்பீர்கள் .
உங் கள் வகயில் பபாருள் இல் வலயானால் எப்படி இருக்கும் ? வசார்வு
இருக்கும் . அவத வபால,
மனம் ேளமாக இருக்குவமயானால் ஏவதனும் புதிய சிக்கல் கள்
வதான்றும் வபாது அவதச் வசார்வு இல் லாது தாங் கிக் பகாள் ளலாம் .
ோழ் க்வகயில் ஏே் படும் சிக்கல் கள் எவதபயடுத்தாலும் வபாக்கிவிட
முடியும் என்று நிவனக்காதீர்கள் .
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அல் லது பிேருவடய ோழ் க்வகச் சிக்கல் கவள நாம் வபாக்கிவிட
முடியும் என்ே அகம் பாேமும் யாருக்கும் வேண்டாம் .
அேரேர்கவள வபாக்கிக் பகாண்டால் தான் முடியும் . அதே் கு
மே் ேேர்கள் உதவி பசய் ய முடியும் ; ஒத்துவழக்க முடியும் .
ஒரு கிணே் றுக்கு, இன்பனாரு கிணே் றிலிருந்து குழாய் மூலம் நீ வரச்
பசலுத்தி நிரப்ப இயலாது; அந்தக் கிணறு நிவேயாது.
அதனுவடய தன் ஊே் று ேந்தால் தான் எப்வபாதுவம கிணறு நி ரம் பும் .
ஒருேருக்கு ஏவதா ஒரு சிரமம் இருக்கிேது.
பத்து ரூபாய் பகாடுத்வதாம் . அந்தச் சிரமம் வபாய் விட்டது என்பது
இல் வல. இன்வேக்குப் பத்து ரூபாய் பகாடுத்வதாம் என்ோல்
நாவளக்கு இருப்பது ரூபாய் பகாடுக்க வேண்டிய நிவலேரும் .
ஒே் போருேருவடய உள் ளமும் ஒரு பபரிய சுரங் கம் . அறிோலும் ,
ஆே் ேலாலும் அவத ேளர்க்க வேண்டும் . அவதத் தான் 'மனேளக்கவல
மன்ேம் ' பசய் கிேது.
உடலாலும் மனதாலும் மனிதவன வமல் வநாக்கி ேரச் பசய் ய அேர்கள்
பசய் ய வேண்டிய பசயல் கவளபயல் லாம் ேழிப்படுத்தி ோழ வேக்கத்
வதவேயானப் பயிே் சிகவள அளிக்கிேது."

7. சாதவல முன்னம் அஞ் வசன்
மரணமில் லா ோழ் வு யாருக்குத்தான் வேண்டாம் ? ஆனால் அவத
எப்படி அவடேது?
சத்தியமாக பசால் லுகிவேன், பபாய் இல் வல...நிச்சயமாக அப்படி ஒரு
மரணம் இல் லா பபருோழ் வேப் பபேலாம் என்கிோர் ேள் ளலார்.
”நிவனந்து நிவனந்து உணர்ந்து உணர்ந்து பநகிழ் ந்து பநகிழ் ந்து
அன்வப
நிவேந்து நிவேந்து ஊே் று எழும் கண்ணீர ் அதனால் உடம் பு
நவனந்து நவனந்து அருள் அமுவத நன்னிதிவய ஞான
நடத்து அரவச என்னுரிவம நாயகவன என்று
ேவனந்து ேவனந்து ஏத்துதும் நாம் ேம் மின் உலகியலீர்
மரணம் இல் லாப் பபருோழ் வில் ோழ் ந்திடலாம் கண்டீர்
புவனந்துவரவயன் பபாய் புகவலன் சத்தியஞ் பசால் கின்வேன்”
திருோசகத்தில் இப் பாடலில் ” சாதவல முன்னம் அஞ் வசன்” என்கிோர்
மாணிக்கோசகர்.

”தவகவு இலாப் பழியும் அஞ் வசன்;
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சாதவல முன்னம் அஞ் வசன்;
புவக முகந்து எரி வக வீசி,
பபாலிந்த அம் பலத்துள் ஆடும் ,
முவக நவகக் பகான்வே மாவல,
முன்னேன் பாதம் ஏத்தி,
அகம் பநகாதேவரக் கண்டால் ,
அம் ம! நாம் அஞ் சுமாவே!” (திருோசக. பா.522)




தடுக்க முடியாத பழிக்குப் பயப்பட மாட்வடன்.
முன்னவம சாேதே் குப் பயப்பட மாட்வடன்.
புவகயயும் பநருப் வபக் வகயில் ஏந்தி அம் பலத்தில் நின்று
கூத்து நிகழ் த்தும் மலரும் பருேத்துக் பகான்வே மாவல
அணிந்த முன்னேனின் திருேடிகவளப் புகழ் ந்து, உள் ளம்
பநகிழாதேவரக் க் ணடால் , நான் மிகவும் பயப்படுவேன்.

மரணமில் லா நிவல வேதாத்திரியம்
”மனம் புலன் உணர்வில் மயங் கிட மாவய ஆம் .
மனம் உயர் பேளியி னல் மருவித் வதாய் ந்திட!
மனம் விரிந்து அறிபேனும் மாபதம் எய் திடும் !
மனம் அறிோகிய மனதினும் பதய் ேவம. (ஞாக.பா.1176)
பல வகாடிப் பிேவிகளிலும் , பழகிக் பகாண்ட பழக்கத்தால் மனிதன்
தன் அளவில் , உடல் அளவில் மனவத எல் வலக் கட்டிக் பகாண்டு புலன்
உணர்வில் மயங் கிய நிவலயில் , உண்வமக்கு மாோன முவேயில்
ோழ் ேது மன மயக்கமாகிய மாவயயின் காரணமாகும் .
மனமானது தனது எல் வல கட்டியுள் ள தவளகவளத் தகர்த்து மனவத
உயிரில் ஒடுக்கி, அறிவு என்ே நிவலயில் வி ேவட யும் வபா து.
உயர்ோன பதய் வீக நிவல வகேல் யமாகும் .
மனம் அறிவு என்ே நிவலயில் இயங் கும் வபாது அேனில் அடங் கியுள் ள
பதய் வீகத் தன்வமகள் பேளிப்படும் .
”மனம் மாய என்பார்கள் மனநிவல மாே் ேத்வத
மனம் மாய் ேவத இல் வல,மனம் பமய் ப் பபாருளாகி
மனவம அறிோக மறு பிேப்பு எய் திடும்
மனம் அறிோன பின் மரணமில் லா நிவல.”
மனநி வலயாது மாறிக் பகாண்வட இருப்பதால் மனவத அடக்க
வேண்டும் . அழிக்க வேண்டும் என்பார்கள் .
மனம் அடங் காது மனவத அடக்க நிவனத்தால் அடங் காது. அறிய
நிவனக்க வேண்டும் .
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மனமானது விரிேவடந்தால் பமய் ப் பபாருளாகி அறிோக
மறுபிேப்வப அவடயும் .
மனம் அறிோக இருந்து பசல் படுவம யானால் இேப்பும் இல் வல.
பிேப்பு இல் வல. அதுவே மரணமில் லா பபருோழ் வு ஆகும் .
”மனமது இயே் வகயதன் மாபபரும் நிதியவலா
மனமவதத் தாழ் த்திட மயக்கத்தால் துன்பவம
மனமவத உயர்த்தினால் மட்டில் லா இன்பமாம்
மனத்திவல உள எல் லாம் மேபேங் கு வதடுவீர்?”
மனம் என்பது இயே் வக என்னும் இவேநிவலயின் ஒரு பகுதியாக
பதய் வீகப் பபரிய நிதியாக மனிதனுக்கு கிட்டியுள் ள பபரும் வபோகும் .
மனம் உலகியல் சார்ந்த விஷயங் களில் தன்முவனப்வபாடு
தாழ் வுறுவமயால் மனிதன் துன்பத்வத அனுபவிக்கிோன்.
மனவத உயர்த்தி விரித்து அறிவு என்ே நிவலயில் இவே
முவனப்பினால் இன்பம் அனுபவிக்கிோன்.
இன்பம் , துன்பம் , அவமதி, வபரின்பம் ஆகிய அவனத்தும் மனித
மனதிவலவய உள் ளது.
மனவத அறிய முே் படாமல் வேே எங் கு வதடினாலும் எவதயும்
கண்டறிய முடியாது. ோழ் க ேளமுடன்.

8. அறிவு இலாதேவரக் கண்டால் அஞ் சு மாவே
காட்டின் நடுவே ஒரு சிறு வகாயில் . அதில் ஒரு பென் குரு.
அேர் இயே் வகயுடன் ஒன்றி ோழ் ந்தார். மக்கள் நடுவே பசல் ேவதா,
அறிவுவர, வபாதவன என்று தடபுடல் பசய் ேவதா கிவடயாது.
ஒரு சமயம் அே் ேழியாகப் புத்த பிட்சுக்கள் சிலர் ேந்தனர். அேர்களது
முகவம அேர்கள் மிகப் பபரிய படிப்பாளிகள் என்பவத உணர்த்தியது.
ேந்தேர்களுக்கு குரு உபவதசித்தார்.
''உங் கள் பபயர்?'' என்று வகட்டனர் ேந்தேர்கள் .
''என் பபயர் வ

ாகன்!'' என்ோர் குரு.
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''ஞான குரு வ

ாகன் தாங் களா?''

''இல் வல. நான் குருவும் அல் ல. பபரிய ஞானம் எதுவும் எனக்குக்
கிவடயாது!'' என்ோர் குரு.
உணவு முடிந்து இரவு அங் வகவய தங் கினர் பிட்சுக்கள் . இரவு குளிராய்
இருக்கவே குளிர்காயத் தீமூட்டிச் சுே் றிலும் அமர்ந்து பகாண்டனர்.
தங் களுக்குள் பமதுோகப் வபசிக் பகாண்டனர். வபச்சு பமல் ல பமல் ல
மத சம் பந்தமான தத்துேங் களில் திரும் பியது. அதுவே விோதமாக
மாறியது.
சிறிது வநரத்தில் விோதம் சூடுபிடித்தது. உரத்த குரலில் அேர்கள் வபச
ஆரம் பிக்கவே, தூக்கம் கவலந்த குரு வ
ாகன் பமல் ல எழுந்து ேந்து
அேர்கள் நடுவில் அமர்ந்தார்.
பிேகு விோதம் மனிதனின் அகோழ் வு, புேோழ் வு பே் றித் திரும் பியது.
''மனிதனின் புேோழ் வே மாயம் . அக ோழ் வுதான் மரணத்துக்குப்
பின்பும் பதாடரும் . எனவே அதுதான் சாசுேதம் !'' என்ோர் ஒருேர்.
''அகம் என்பவத பேறும் எண்ணங் களின் குவியல் . கனவில் கண்ட
பசல் ேம் ஒருேனுக்கு நிெ ோழ் வில் உதோது. ஆகவே அகம் என்பது
மாவய. வதான்றும் உலகம் பதாடரும் ோழ் வு இதுவே உண்வம!''
என்ோர். வேபோருேர்.
''உலகவம ஒரு மவனா ரீதியான மாவய!'' என்பது இன்பனாருேரின்
ோதம் .
''இல் வல. உலகம் உண்வம. புேநிவலயின் பிரத்தியட்சம் !'' என்ே
கருத்வத ேலியுறுத்தினார் ஒருேர்.
''உலகம் உண்வமதான். அவதத் தாண்டிய மானஸ ோழ் வும்
உண்வமதான். அவதயும் தாண்டிய பயணம் தான் மிக
முக்கியமானது!'' மே் போருேர் விோதம் இப்படி இருந்தது.
கவடசியில் தீர்ப்புக் வகட்டு, அேர்கள் குரு வ
திரும் பினார்கள் .

ாகன் பக்கம்

''உங் கள் கருத்து என்ன? உலகம் பிரத்தியட்சமான உண்வமயா?
அல் லது மவனா ரீதியான மாவயயா?'' வகள் விகளால்
துவளத்பதடுத்தார்கள் குருவே.
வ

ாகன் அேர்கவளப் பார்த்துக் வகட்டார்.
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''அவதா ஒரு பபரிய பாவே பதரிகிேவத, அது மனதின் மாவயயா?
அல் லது பிரத்தியட்சக் கண்கூடா?''
''வபாதி சத்துேரின் கண்வணாட்டத்தில் எல் லாவம மனத்தின்
மாவயதான். வதான்றும் பபாருட்கள் , வதான்ோப் பபாருட்கள் யாவுவம
மனத்தின் சலனக் காட்சிகள் தான். அந்த ேவகயில் அந்தப் பபரிய
''பாவே நிெம் அல் ல. அது என் மூவளயில் இருப்பதுதான்.''
''அே் ேளவு பபரிய கல் வல உங் கள் மூவளயில் சுமந்து பகாண்டு
திரிகிறீர்கவள! உங் கள் தவல பராம் பக் கனக்காவதா?''
குரு வ
ாகன் வபாட்ட வபாடு அேர்களுக்கு பமய் யறிவே
உணர்த்தியது. தங் கள் ோத ேல் லவமகவளயும் , அறிவின்
கனத்வதயும் மூட்டிய தீயில் பபாசுக்கிவிட்டு அேரின் சீடராயினர்.
”திருேடிகவளக் கண்டு ேணங் கி. சிேப்புே் று இருக்க முடியாத, அறிவு
இல் லாதேவரக் கண்டால் நான் மிகுதியும் பயப்படுவேன்” என்கிோர்
மாணிக்கோசகர் இப்பாடலில்
”தறி பசறி களிறும் அஞ் வசன்
தழல் விழி உழுவே அஞ் வசன்
பேறி கமழ் சவடயன் அப்பன்
விண்ணேர் நண்ண மாட்டாச்
பசறிதரு கழல் கள் ஏத்திச்
சிேந்து இனிது இருக்க மாட்டா
அறிவு இலாதேவரக் கண்டால்
அம் ம! நாம் அஞ் சு மாவே.” (திருோசக. பா.523)





தறி பகட்டுத் திரியும் யாவனவயக் கண்டு பயப்பட மாட்வடன்.
பநருப்வபக் கக்கும் கண்ணிவன உவடய (வகாபக் கனல் வீசும் )
புலிவயக் கண்டு பயப்பட மாட்வடன்.
மணம் வீசும் மலர்மாவல சூடிய சவடயுவடய எம் தந்வத.
வதேர்களும் பநருங் க முடியாதேன்.
அேனது வீரக் கழல் அணிந்த திருேடிகவளக் கண்டு ேணங் கி.
சிேப்புே் று இருக்க முடியாத, அறிவு இல் லாதேவரக் கண்டால்
நான் மிகுதியும் பயப்படுவேன்.

அறிவில் முழவம பபே் ேேர்களாக இருந்தால் இவேேனின்
திருேடிகவள அவடயலாவம?
அறிவின் முழுவம நிவல வேதாத்திரியம்
”அறிவு உடலில் உயிரில் புலன்கள் மூலம்
அனுபேத்தால் ேளர்ந்து, அகத்தேம் ஆய் ோே் றி,
அறிவு உயர்ந்தகன்று, ”பமய் ப்பபாருள் ” நான் என்று
23

அனுபேமாய் உணர்ந்தவமதி பபே் ே காவல,
அறிவு அகத்ததுோயும் , ஆதிபேளி நிவலயாயும் ,
அதனின்நுண் சுழல் அணுோய் இயங் கும் உண்வம
அறிவு உணர்ந்துணர்ந்து. பிரபஞ் சம் தன்னுள்
அடங் கி இயங் கல் அறிய, நிவே வபோகும் .” (ஞாக.பா.1235)
மனித அறிோனது, உடலிலும் உயிரிலும் இயக் கம பபே் று
புலன்களின் மூலம் அவடயும் அனுவபாக அனுபேங் களால்
ேளர்ச்சியவடகிேது.
அகவநாக்குப் பயிே் சியாகிய தேத்தின் மூலம் மன அவலச்சுழல்
வேகத்வதக் குவேத்து, அகத்தாய் வின் மூலம் மனவதத்
தூய் வமப்படுத்திக் பகாள் ள வேண்டும் .
அந்நிவலயில் அறிோனது உயர்ந்தும் விரிந்தும் பமய் ப்பபாருளாகிய
இவேநிவலவய நான் என்று அனுபேமாக உணர்ந்து அவமதி
பபறுகிேது.
அந்த அவமதி நிவலயில் இவேநிவலயில் பின்நிவலயாகிய அறிவே
அகத்துணர்ோக உணர முடியும் .
அறிவே அறிந்த பின், எல் லா இயக்கங் களுக்கும் ஆதியாக மூலமாக
இருக்கக் கூடியது சுத்தபேளி நிவலயானது.
அதனுவடய நுண்ணிய இயக்கம் தே் சுழல் உவடய அணு என்ே
உண்வமவய உணர்ந்து பகாள் ளலாம் .
அந்த அனுபேத்வத மீண்டும் மீண்டும் உணரும் வபாது பிரபஞ் சம்
என்ே வபரியக்க மண்டலவம தன்னில் அடங் கி இயங் கிக்
பகாண்டுள் ளது என்பவத அறியும் நிவல, நிவலவபறு எனப்படும் . அந்
நிவலவய அறிவின் முழுவமப்வபறு ஆகும் .
அந்நிவலவய அறிந்து, அவடந்து அனபவிப்பவத மனிதப் பிேவியின்
வநாக்கம் ஆகும் . நாமும் அந்நிவலவய அவடந்து ஆனந்தமாக
ோழ் வோமாக.

9. மன்னவராடு உேவும் அஞ் வசன்
நவரந்திரனுடன், வபசிக்பகாண்டிருந்த அந்த வேவளயிவலவய திடீபரன
பரேசநிவலக்கு வபாய் விட்டார் ராமகிருஷ்ணர்.
அேர் எந்த வநரத்தில் இப்படிப்பட்ட நிவலவய அவடோர் என
யாராலும் கணிக்க முடியாது.
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அந்த நாராயணவன கதாதரனாக (ராமகிருஷ்ணரின் முந்வதயப்
பபயர்) அேதரித்துள் ளார் என்பது ராமகிருஷ்ணருக்கும் , அேரது
சீடர்களுக்கும் பதரியும் .
அேர் இப்படிப்பட்ட நிவலவய அவடயும் வபாது அேரது சீடர்கள்
அேவரத் பதய் ேப் பிேவியாக எண்ணுேர். மே் ேேர்களின் பார்வேயில்
அேர் பித்தராகப் படுோர்.
நவரந்திரன் அேவர அப்படிவய உே் றுப்பார்த்தார். இப்வபாது
ராமகிருஷ்ணரின் வக பமதுோக நவரந்திரவரத் பதாட்டது.
அே் ேளவு தான்! இதே் கு முன் கால் கட்வட விரலால் தன்வன
அழுத்தியவபாது ஏே் பட்ட அந்த உணர்வு மீண்டும் ஆட்பகாண்டது.
ஆனால் , முதல் முவே அலறியது வபால இம் முவே அேர் அலேவில் வல.
தாங் கமுடியாத ஏவதா ஒரு உணர்வு ஆட்பகாண்டாலும் கூட, நவரந்திரர்
அப்படிவய தன்வன மேந்துவிட்டார்.
அதன் பிேகு அேரது மனதில் எழுந்த எண்ண அவலகள் எப்படிவயா
இருந்தன.
அேர் சிேபபருமானின் அேதாரமாக தனக்குத்தாவன பதரிந்தார்.
அேரது முே் பிேப்பு அேரது மனக்கண் முன் ேந்தது. அப்வபாது
ராமகிருஷ்ணர் அேரிடம் பல வகள் விகவளக் வகட்டார்.
நவரந்திரா! உன் பூர்ே பென்ம கவதவயச் பசால் ? என்ேதும் ,
நவரந்திரன் வபச ஆரம் பித்தார்.
அடுத்த வகள் விகள் , நீ எே் ேளவு காலம் இந்த பூமியில் ோழ் ோய் ?, நீ
இந்த உலகில் என்பனன்ன ஆன்மிகப் பணிகள் பசய் யப் வபாகிோய் ?...
இப்படிவய வகள் விகள் பதாடர்ந்தன.
இதே் கு நவரந்திரன் ஒே் போன்ோக பதில் பசால் லிக் பகாண்வட
ேந்தார். ஒரு கட்டத்தில் பரேசநிவலவய விட்டு பேளிவய ேந்ததும் ,
அேருக்கு என்ன நடந்தது என்பபதல் லாம் மேந்து விட்டது.
எப்படிவயா, இவேேவனப் பார்க்க முடியும் என்ே தன் கருத்வத
மக்களிடம் பரப்ப ஒரு நல் ல சீடன் அவமந்து விட்டான் என்பதில்
ராமகிருஷ்ணருக்கு பரமதிருப்தி.
சில சமயங் களில் விவேகானந்தர் பதாடர்ந்து ேராமல் வபாய் விடுோர்.
அப்வபாபதல் லாம் தன்வனத் வதடி ேருகிேேர்களிடம் , நவரந்திரவன
எங் கு பார்த்தாலும் ேரச் பசால் லுங் கள் , என்பார் ராமகிருஷ்ணர்.
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பபாதுோக சிஷ்யர்கள் தான் குருவேத்வதடி பசல் ோர்கள் . இங் வக
சிஷ்யவனத் வதடி குரு அவலந்து பகாண்டிருந்தார். அதுதான்
விவேகானந்தர் என்ே மாபபரும் மனிதனின் தனிச்சிேப்பு.
சுோமி விவேகானந்தவர ராமகிருஷ்ண பரம
ம் சர்
ஆட்பகாண்டவதப் வபால இவேேவன மாணிக்கோசகவர
ஆட்பகாண்டார்
”மஞ் சு உலாம் உருமும் அஞ் வசன்;
மன்னவராடு உேவும் அஞ் வசன்;
நஞ் சவம அமுதம் ஆக்கும்
நம் பிரான் எம் பிரான் ஆய் ,
பசஞ் பசவே ஆண்டு பகாண்டான்
திருமுண்டம் தீண்ட மாட்டாது,
அஞ் சுோர் அேவரக் கண்டால் ,
அம் ம! நாம் அஞ் சுமாவே!” (திருோசக. பா.524)



வமகத்தினிடம் உண்டாகும் இடிக்குப் பயப்பட மாட்வடன்.
எந்வநரத்திலும் பவகயாக மாறும் மன்னர்களது நட்புக்கும்
பயப்பட மாட்வடன்.

விடத்வத அமுதாமாகும் நம் தவலேனாகிய இவேேன் நம் வமச்
பசம் வமயான முவேயில் ஆட்பகாண்டான். பநே் றியில் திருநீ று
பூசாதேர்கவளயும் . பூச அஞ் சுபேர்கவளயும் கண்டால் நான்
மிகுதியும் பயப்படுவேன்.
இவேயுணர்வு பபே் ோல் இவேேனின் திருேடிவய அவடயலாவம”
இவேநிவல - வேதாத்திரியம்
”இவேநிவல என்னுள் ளும் ,
யான்இவே நிவலயுள் ளும் ,
உவேயும் உண்வமவய,
உணர்ந்துணர்ந்வத மகிழ,
நிவேநிவல பபே் ேபின்,
நிவனப்பதும் உவரப்பதும் ,
மவேபயனப் வபாே் றிவய
மக்கள் மகிழ் கிோர்.” (ஞாக.பா.1690)
இவேநிவல தன் நிவலயில் மாே் ேம் பபே் று, பிரபஞ் சத் வதாே் ேமாகி,
ஓரறிவு சீேன் முதல் ஆேறிவு மனிதன் ேவர மலர்ச்சி பபே் றுள் ளது.
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இவேநிவலயின் ஒரு பகுதிவய நானுமாகி உள் ளது. எனக்குள் ளாக
இவேநிவலயும் , இவேநிவலக் குள் ளாக நானும் இருப்பவத உணர்ந்து
பகாண்வடன்.
ஒரு வகப்பிடி பயவே தண்ணீரில் ஊேப் வபாட்டால் , சிறிது வநரத்தில்
தண்ணீருக்குள் பயறும் , பயறுக்குள் தண்ணீரும் இருப்பதுவபால
உணர்ந்து மகிழ் ச்சியுே் வேன்.
இவேநிவலவய எல் லாமாக ஆகி நானுமாக ஆகியிருக்கிேது, என்ே
நிவேநிவல உணர்வு பபே் ே பின்னர், நிவனப் பது, கூறுேது என்ே
அவனத்துவம மவேபபாருளாக உள் ள இவேநிவலவயதான் என்று
மக்கள் வபாே் றி மகிழ் கிோர்கள் . ோழ் க ேளமுடன்.

10. கூே் றுேன் சீே் ேம் அஞ் வசன்
உங் களுக்கு ஒன்று பதரியுமா? பகௌதம புத்தர் அேரிடம் புதிதாக
வசர்ந்து படிக்கும் மாணேர்கவள ஒரு மூன்று மாத காலம் சுடுகாட்டில்
பிணங் கள் எரிேவத பார்த்து ேரச் பசால் ோராம் , அதுதான் ஆரம் ப
பயிே் சி.
உலகத்திவலவய இன்று ேவர அதிகளவில் கிட்டத்தட்ட ஐம் பதாயிரம
வபர்கவள ஞானம் அவடய வேத்த ஒரு வதர்ந்த குரு பகௌதம புத்தர்.
பயத்திவலவய மிக உச்சமான பயம் மரணம் . இன்னும்
பசால் லப்வபானால் மே் ே அவனத்து பயங் களுக்கும் மூல காரணம்
மரணம் தான்.
உண்வமயான ஆன்மிகம் கடவுவள காண்பவதா அல் லது தரிசனம்
பசய் ேதே் கு முன்னர், நாம் மரணத்வத பே் றி பதரிந்துபகாண்டு அவத
கடந்து ேர வேண்டியிருக்கும் .
ரமண மகரிஷி ஆன்மிக ோழ் க்வகவய ோழ் ேதே் கு முன்னதாக
வீட்டில் யாரும் இல் லாத சமயம் ஒரு மரண பய அனுபேத்வத
அனுபவிப்பார். அதுவே அேர் பிே் காலத்தில் பபரிய ஆன்மீக ோதி
ஆேதே் கு காரணமாக இருந்தது
சுோமி விவேகானந்தர் ஒரு வீர துேவி இளவமயில் மல் யுத்தம் பயின்ே
மல் யுத்த வீரர், அேரது மல் யுத்த குரு அம் பிகா வசரன் குகா என்பேர்.
மிக திடமான உறுதியான மனம் பகாண்டே ர் சிறு ேயதில் தன்வன
ஒத்த ேயதுவடய பிள் வளகள் வபய் கள் என்ேவுடன் பயந்த வபாது இேர்
துணிச்சலாக பயமில் லாமல் இருந்தேர்.
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அப்படிப்பட்டேர் ஒருமுவே அேருவடய குரு ராமகிருஷ்ண
பரம
ம் சரிடம் நீ ங் கள் கடவுவள கண்டிருக்கிறீர்களா எனக்கு அவத
காட்ட முடியுமா? என்று வகட்டார்.
ராமகிருஷ்ண பரம
ம் சர் தன்னுவடய ேலது காவல சுோமி
விவேகானந்தரின் இருதயத்தில் வேத்தார்.
அேருக்கு ஒரு அனுபேம் ஏே் பட்டு அனுபேத்தில் தான் இேந்து
விடுவோம் என்ே ஒரு பயம் ஏே் பட்டது.
சுோமி விவேகானந்தர் அேருவடய குருவிடம் நீ ங் கள் என்ன
பசய் கிறீர்கள் ? எனக்கு பபே் வோர்கள் சவகாதரர்கள் மே் றும்
சவகாதரிகள் என்வன நம் பி இருக்கிோர்கள் என்ே பயத்துடன்
ராமகிருஷ்ணரிடம் முவேயிடுோர்.
அடிப்பவடயில் பயம் ஏன் ேருகிேது என்று பார்த்தால் நாம் உடல் மீது
பகாண்டுள் ள அதிகமான பே் று தான் அதே் குக் காரணம் .
உடல் தான் நாம் என்று நிவனத்து விடுகிவோம் அதனுவடய ஆழமான
பே் றின் காரணமாக அவதப் பே் றிய பயம் ேருேது தவிர்க்க
முடியாதது.
தியானம் என்ே கருவியின் மூலம் உடல் தாண்டிய நம் உண்வமயான
பசாரூபம் நிதர்சனமான உண்வமத்தன்வம என்னபேன்று பதரிந்து
பகாண்டபின் எவதக் கண்டும் பயம் இருக்க வபாேதில் வல.
ஆனால் தியானம் பசய் ேதே் வக பயம் என்ோல் , தனிப்பட்ட முவேயில்
ஏன் எதே் கு எே் ோறு என்ே ஆராய் ந்து பார்த்து அந்த பயத்வத கவளய
வேண்டியிருக்கும் .
மாணிக்கோசகர் எமனுக்கும் பயப்படமாட்வடன். மரணபயம் தனக்கு
கிவடயாது என்று இப்பாடலில் பசால் லுகிோர்.
”வகாண் இலா ோழி அஞ் வசன்
கூே் றுேன் சீே் ேம் அஞ் வசன்
நீ ள் நிலா அணியி னாவன
நிவனந்து வநந்து உருகி பநக்கு
ோழ் நிலாம் கண்கள் வசார
ோழ் த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா
ஆண் அலாதேவரக் கண்டால்
அம் ம! நாம் அஞ் சு மாவே. ” (திருோசக. பா.525)




பகால் லும் தன்வம உவடய அம் புக்கு பயப்பட மாட்வடன்.
எமனது வகாபத்திே் கும் பயப்பட மாட்வடன்.
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நீ ண்ட பிவேச் சந்திரவன அணிந்துள் ளேவன, நிவனத்து, மனம்
கசிந்து உருகி.
ஒளி பபாருந்திய கண்களில் கண்ணீர ் ேழிய, ோழ் த்தி ேணங் க
மாட்டாத ஆண்தன்வம இல் லாதேவரக் கண்டு, மிகவும் அஞ் சுவேன்.
இவேநிவலவய உணர்ந்தேர்க்கு மரணபமன் தில் வல!
”இவேநிவலவய உணர்ந்தேர்க்கு மரணபமன் தில் வல!
எனினும் வபாே் ேலுள் ள இயே் வக நீ திகாண
மவேேதுண்வம மண்ணுலகில் பிேந்தேர் எல் லாரும்
மே் ேபடி ஞானியர்கட்கு மரணம் எே் ோபேன்ோல் ,
உவே உயிா் உடலில் ஆம் உயிர்சமாதி ஒன்ே
உே் ேநண்பர் வபால நடித்துப் பணம் பபாருள் பறிக்க
இவேநிவலவய உணர்ேதுவபால் பாசாங் கு பசய் து
இவணந்த நண்பர் பகான்றிடுோர் உலகறிந்த உண்வம!”
(ஞாக.பா.1057)
பிேப்பு என்னும் வபாவத இேப்பு என்பதும் அதவன ஒட்டிவய ேந்து
விடுகிேது.
கருவமயக் களங் கங் கள் நீ ங் காதேவர பிேப்பும் இேப்பும் மனித
குலத்தில் பதாடர்ந்து பகாண்டுதான் இருக்கும் .
இவேநிவலவய உணர்ந்தேர்கள் பிேவித் தவளயிலிருந்து விடு gLதால்
அேர்களுக்கு மரணம் என்பது ேராது.
ஆனாலும் வபராே் ேலான இவேநீ தியானது வதாே் ேங் கவள எல் லாம்
மவேயச் பசய் கிேது என்ே உண்வமவயயும் காண்கிவோம் .
மண்ணுலகில் பிேந்தேர்கள் எல் வலாரும் ஒருநாள் மவேந்வத
விடுகிோர்கள் .
ஞானியர்களின் மரணவமா, உடலில் உயிவர உவேய வேத்து, உயிவர
பேளிவயே் ோமல் உயிருடன் சமாதி ஆகிோர்கள் .
இப்படி ஒரு ேவகயில் மவேவு நிகழ் கிேது.
மே் போரு ேவகயானது மிகவும் பநருக்கமான நண்பர்கவளப் வபால
நடித்து, பணம் , பபாருட்கவளப் பறிக்க வேண்டும் என்ே கபட
எண்ணத்துடன் ஞானியர்களிடம் பபாய் யாக நடித்து, இவேநிவலவய
உணர்ேது வபால பாசங் குகள் பசய் து பகான்று விடுோர்கள் என்பது
உலகம் அறிந்த ஒன்று ஆகும் . ோழ் க ேளமுடன்.
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துவணநின்ே நூல் கள் .
1. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவே.
2. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விெயா பதிப்பகம் , வகாவே.
3. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
4. மாணிக்கோசகர் நூல் கள் , சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய் த்துவே.
5. இவணயதள தகேல் கள் .
6. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள்

வமாகன்தாஸ்,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , பபாள் ளாச்சி
7. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விெயா பதிப்பகம் , வகாவே.
8. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும் ,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
9. சுோமி

விவேகானந்தரின்

ஞானதீபம் ,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் ,

பசன்வன
10. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஒர் அமுதபமாழிகள் ,
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் , பசன்வன
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