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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

பாரதியாரின் ஞானப் பாடல் கள்
அருள் நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள
1. மனதில் உறுதி வேண்டும் .
2. சாவுமிங் வக அழிந்து வபாகும்
3 மவைப்பபாருவள உணர வேண்டும்
4. தேவம புரியும் ேவகயறிவயன்
5. அவனத்தும் இன்புை வேண்டுதல்
6. பபாடியாக்குவேன் மாவயவய!
7. முக்தி என்று ஒரு நிவல சவமத்தாய்
8. மன சஞ் சலப்படாவத!
9. கேவலயை் றிருத்தவல முக்தி
10.நல் லனவே எண்ணல் வேண்டும்

1.மனதில் உறுதி வேண்டும் .
ஒரு

சமயம்

சுோமி

விவேகானந்தர்

லண்டன்

மாநகருக்குச்

பசன்றிருந்தார். அங் கு அேரது நண்பர் ஒருேரின் பண்வண வீட்டில்
தங் கியிருந்தார்.
அந்தப் பண்வண வீடு மிகப் பபரிய நிலப்பரப்பில் , இயை் வக எழில்
சூழ் ந்த இடத்தில் இருந்தது. அங் வக நிவைய மாடுகள் ேளர்க்கப்பட்டன.
ஒரு நாள் மாவல, பண்வண வமதானத்தில் விவேகானந்தர் ோக்கிங்
பசன்று

பகாண்டிருந்தார்.

அேருடன்

நண்பரும் ,

நண்பரின்

மவனவியும் நடந்து பசன்று பகாண்டிருந்தனர்.
அப்வபாது—
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சை் றும்

எதிர்பாராதவிதமாக

ஒரு

மாடு

அேர்கவள வநாக்கி சீறிப் பாய் ந்து ேந்தது.
அதன்

மூர்க்கத்தனமான

ஓட்டத்வதப்

பார்த்து பயந்து வபான நண்பரின் மவனவி,
அப்படிவய மயங் கி விழுந்து விட்டார்.
அவதக்

கண்டதும்

விவேகானந்தரும் ,

அேரது நண்பரும் துணுக்குை் ைனர்.
மவனவிவயத் தூக்க நண்பர் முயன்ைார்.
அப்வபாது

மாடு

அேர்கவள

பநருங் கி

விட்டது. நண்பருக்கு வகயும் ஓடவில் வல;
காலும் ஓடவில் வல.
இன்னும் சில பநாடிகள் அங் வக இருந்தால் மாட்டின் பகாம் புகளுக்கு
இவரயாக வநரிடும்

என்பவத உணர்ந்த நண்பர், தன் உயிவரக்

காப்பாை் றிக் பகாள் ள எழுந்து வேறு திவசயில் ஓடினார்.
ஆனால் , விவேகானந்தர் அப்படி இப்படி அவசயாமல் ஆணி அடித்தது
வபால் அந்த இடத்திவலவய நின்றுவிட்டார்.
பாய் ந்து ேந்த மாடு, கீவழ விழுந்து கிடந்த நண்பரின் மவனவிவயயும்
விவேகானந்தவரயும் விட்டு விட்டு, ஓடிக் பகாண்டிருந்த நண்பவரத்
துரத்தியது.
அவதக் கண்ட நண்பர் பின்னங் கால் பிடறியில் அடிக்க, உயிவரக்
வகயில் பிடித்துக் பகாண்டு ஓடினார். மாடும் விடாமல் அேவரத்
துரத்தியது.
அதிர்ஷ்டேசமாக ஒரு கட்டடத்திை் குள் புகுந்து தப்பினார் நண்பர்.
அதன் பிைவக பண்வண ஊழியர்கள் ஓடிேந்து மாட்வடப் பிடித்துக்
கட்டிப் வபாட்டனர்.
விவேகானந்தர் அதன் பிைவக அந்த இடத்வத விட்டு அவசந்தார்.
அங் கு ேந்த நண்பருக்வகா ஒவர ஆச்சரியம் . அப்வபாது நண்பரின்
மவனவியும் மயக்கம் பதளிந்து எழுந்தார்.
”சிறிது கூட பயவம இல் லாமல் அந்த ஆபத்தான வநரத்திலும் ஒவர
இடத்தில்

உறுதியாக உங் களால்

எப்படி நிை் க முடிந்தது?” என்று

வகட்டார் நண்பர்.
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அவதக்

வகட்டு

பமல் லப்

வித்தியாசமாக எவதயும்
சமாளிப்வபாம்
ஓடுபேவரக்
குணம் .

என்ை

புன்னவகத்த

அதனால் தான்

”நான்

பசய் து விடவில் வல. ேருேது ேரட்டும் ;

ஒருவித

கண்டால்

விவேகானந்தர்,

மன

உறுதியுடன்

துரத்திச் பசல் ேது
மாடு

என்வன

நின்றுவிட்வடன்.

மிருகங் களுக்கு
விட்டு

உரிய

விட்டு,

ஓடிக்

பகாண்டிருக்கும் உங் கவளத் துரத்தியது,” என்று முடித்தார்.
உயிருக்கு ஆபத்தான வநரத்தில் கூட, அவதக் கண்டு பயந்து ஓடாமல் ,
ேருேது

ேரட்டும்

என்ை

மன

உறுதி

பபை் றிருந்த

சுோமி

விவேகானந்தவரப் பார்த்துப் பபரிதும் வியந்தார் நண்பர்.
உயிரே ர ோகும் நிலை வந் தோலும் லதேியத்லத விடோரத! நீ சோதிக்க
பிறந் தவன் துணிந் து நிை் , எலதயும் வவை் .
”மனதில் உறுதி வேண்டும் .
ோக்கினி வலயினிவம வேண்டும் ;
நிவனவு நல் லது வேண்டும் ,
பநருங் கின பபாருள் வகப்பட வேண்டும் ;
கனவு பமய் ப்பட வேண்டும் ,
வகேசமாேது விவரவில் வேண்டும் ” (பாரதியார்)

மன உறுதி பபறுேது எப் படி? வேதாத்திரியம்
ஏன் நாம் இயை் வகவய உணர்ந்து பகாள் ளவும் , ோழ் க்வகயின்
உண்வமவய உணர்ந்து பகாள் ளவும் முடியாமல் தடுமாறுகிவைாம் ?
ஏன் அவமதியான, சீரான ோழ் வேப் பபை முடியாமல்
அல் லலுறுகிவைாம் ? ஏன் இந்த நிவல என ஆய் ந்து பார்க்க வேண்டும் .
உதாரணத்திை் கு ஒன்று பசால் வேன், நீ ங் கள் ஒரு வபவய எடுத்துக்
பகாண்டு நல் ல காய் கறி ோங் குேதை் காகக் கவடத் பதருவுக்கு
புைப்பட்டு வபாகிறீர்கள் . வபாகும் ேழியில் விதவிதமாக பூக்களும்
பழங் களும் உங் கள் கண்ணில் படுகின்ைன, அேை் வை ோங் கி வபவய
நிரப்பிக் பகாள் கிறீர்கள் .
பின்னர் கவடத்பதருவுக்குப் வபாய் காய் கறி ோங் கிய பிைகு
பார்த்தால் அேை் வை வேக்க வபயில் இடமில் வல, வபயில் தான்
ஏை் கனவே நிரப்பிவிட்டீர்கவள!
இப்வபாது உங் கள் பிரச்சவன என்ன?
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ஏை் கனவே வபயில் உள் ளேை் வை பேளிவய பகாட்டிவிட்டு, எவத
ோங் குேதை் காக கவடத் பதருவுக்கு ேந்தீர்கவளா, அந்தக்
காய் கறிவய ோங் கிப் வபாட்டுக் பகாள் ேதா?
அல் லது, காய் கறிவய ோங் காமல் ஏை் கனவே ேழியில் ேரும் வபாது
வபயில் நிரப்பிக் பகாண்டு ேந்தேை் றுடன் வீடு திரும் புேதா?
கவடத் பதருவுக்குப் புைப்படும் பபாழுவத காய் கறி தான் ோங் கிக்
பகாண்டு திரும் ப வேண்டும் என்ை உறுதி வேண்டும் .
.ஒே் போரு ேவகயிலும் அத்தவகய மன உறுதிவயப் பபை் று
இவைநிவல உணர்ந்து, உண்வம பநறியில் அறிேறிந்து ோழ் ேது தான்
தேம் (Yoga).
அறிேறியும் தேம் :
"இரு விழிகள் மூக்கு முவன குறிப்பாய் நிை் க,
எண்ணத்வதப் புருேங் களிவட நிறுத்தி,
ஒருவமயுடன் குருபநறியில் பழகும் வபாது,
உள் பளாளிவய பூரித்து மூலமான
கருவுக்கு வமவனாக்கு வேக மூட்டும் ;
கருத்துக்கு இந் நிகழ் சசி
் உணர்ோய் த் வதான்றும் .
அருே நிவலயாம் ஆதி உருோய் ேந்த
அத்துவித ரகசியமும் விளக்கமாகும் ." (ஞாக.பா.1466)
.
தான் உயரவும் , பிைவரயும் உயர்த்தவும் ஏை் ை பயிை் சியும் , பதாண்டும் ,
இரண்டும் மனேளக்கவலயில் அடங் கியுள் ளன.
இரண்டு வேவலயும் ஆக்கிவன, துரியம் , சாந்திவயாகம் தேைாமல்
தேமியை் றி ோருங் கள் . மன அவமதி, அறிவுக்கூர்வம, அறிவின்
ஓர்வம, மன உறுதி இவே உண்டாகும் .

2. சாவுமிங் வக அழிந்து வபாகும் .
மனிதன் புலன் மயக்கத்திவலவய சிக்கி துன்பங் கவள
அனுபவிக்கிைான், ோழ் வின் வநாக்கமான இவைநிவல உணர்தல்
என்ை வநாக்கத்வத மைந்துவிடுகிைான்.
தை் வபாதுள் ள கல் விமுவையில் இருட்டடிப்பு ேந்துள் ளது, 1)
பாலுணர்வுக்கல் வி 2)ஆன்மீகக் வமம் பாட்டுக்கல் வி இந்த இரண்டு
பபாருள் பை் றி எல் வலாரும் விளக்கம் பபை வேண்டும் ,
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அதை் கான பயிை் சி முவைகளும் அறிந்து பகாள் ள வேண்டும் ,
பாலுணர்வு சிை் றின்பத்வதயும் ,ஆன்மீக உணர்வு வபரின்பத்வதயும்
தருகின்ைன.
முை் காலத்தில் ஆன்மீக வமம் பாட்டிை் கு பாலுணர்வு தவடயாக
இருப்பதாக எண்ணி ஆண்கள் தேம் கை் றுக் பகாள் ேதாக இருந்தால்
இளவம வநான்பு (பிரமச்சரியம் ) அேசியம் என்ைனர்.
அதுவபால் பபண்களுக்கு மாதவிலக்கு ஏை் படுேதால் தேம்
வதவேயில் வல என்ைனர்.
ஆனால் இக்காலத்தில் இல் லத்தாருக்கும் மனேளம் அேசியம்
என்பவத எலவலாரும் உணர்ந்துள் ளனர்.
இல் லைத்தாருக்குதும் மனேளம்
அேசியம் என்பவத எல் வலாரும்
உணர்ந்துள் ளனர்,
இல் லைத்திலிந்து பகாண்வட
ஆன்மீக வமம் பாட்டிை் கான
பசயல் கவளச் பசய் து ோழ் வில்
முழுவமப்வபறு அவடய முடியும் .
இே் விருேவக கல் வியும் அவனேருக்கும் அேசியம் , காயகல் பப்
பயிை் சிவயச் பசய் து இல் லைத்திலுள் ள பபண்கள் உயிர் ேளம்
பபைமுடியும் , தேம் இயை் றி ஆன்மீக உணர்வு பபை் று வமம் பாடு
அவடயமுடியும் .
அறிவின் முழுவமப்வபறு, அதாேது முக்தி பபை முடியும் , ஆண்களும்
இல் லைத்தில் இருந்துபகாண்வட ஆன்மீக வமம் பாடு அவடய முடியும் .
காயகல் பபயிை் சி பாலுணர்வேக் கட்டுப்பாட்டிை் குள் வேப்பவதாடு
தேம் ஆன்மீக வமம் பாடு அவடய உதவுகிைது.
காயகல் பப் பயிை் சியும் தேமும் எல் வலாரும் பசய் து ோழ் வின்
வநாக்கமாகிய இவை உணர்தவலப் பபை முடியும் . முக்தி அவடய
முடியும் .
சாவும் இங் வக அழிந்து வபாகும் என்கிைார் பாரதியார்.
பபான்னார்ந்த திருேடிவயப் வபாை் றி யிங் கு
புகலுவேன் யானறியும் உண்வம பயல் லாம் :
முன்வனார்கள் எே் வுயிரும் கடவுள் என்ைார்,
முடிோக அே் வுவரவய நான்வமை் பகாண்வடன்;
அன்வனார்கள் உரத்ததன்றிச் பசய் வகயில் வல
அத்வேத நிவலகண்டால் மரணமுண்வடா ?
6

முன்வனார்கள் உவரத்தபல சித்த பரல் லாம்
முடிந்திட்டார்,மடிந்திட்டார்,மண்ணாய் விட்டார்
பபாந்திவல யுள் ளாராம் ,ேனத்தில் எங் வகா
புதர்களிவல யிருப்பாராம் , பபாதிவக மீவத
சந்திவல சவுத்தியிவல நிழவலப் வபாவல
சை் பை யங் கங் வகபதன் படுகின் ைாராம் ,
பநாந்தபுண்வணக் குத்துேதில் பயபனன் றில் வல;
வநாோவல மடிந்திட்டான் புத்தன் கண்டீர்!
அந்தண்னாம் சங் கரா சார்யுன் மாண்டான்;
அதை் கடுத்த இராமா நுஜனும் வபானான்!
சிலுவேயிவல அடியுண்டு வயசு பசத்தான்,
தீயபதாரு கவணயாவல கண்ணன் மாண்டான்,
பலர் புகழும் இராமனுவம யாை் றில் வீழ் ந்தான்;
பார்மீது நான்சாகா திருப்வபன்,காண்பீர்!
மலிவுகண்டீர் இே் வுண்வம பபாய் கூ வைன்யான்,
மடிந்தாலும் பபாய் கூவைன் மானுடர்க்வக,
நலிவுமில் வல,சாவுமில் வல!வகளீர,் வகளீர!்
நாணத்வதக் கேவலயிவனச் சினத்வதப் பபாய் வய
அச்சத்வத வேட்வகதவன அழித்துவிட்டால்
அப்வபாது சாவுமிங் வக அழிந்து வபாகும் .
மிச்சத்வத பின்பசால் வேன்,சினத்வத முன்வன
பேன்றிடுவீர்.வமதினியில் மரணமில் வல;
துச்சபமன பிைர் பபாருவளக் கருதலாவல.
சூழ் ந்தபதலாங் கடவுவலனச் சுருதி பசால் லும்
நிச்சயமா ஞானத்வத மைத்த தாவல.
வதர்ேவத மானுடர்க்குச் சினத்தீ பநஞ் சில் .
(பாரதியார்)
மரணமில் லா ோழ் வு பபை வேதாத்திரியம்
இந்நூை் ைாண்டில் , எல் வலாரும் எளிதாக மரணமில் லாப் பபருோழ் வு
நிவலவய அவடேதை் கான வயாக ோழ் க்வக பநறிவய
மனேளக்கவலயாக தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகாக்ஷி ேடிேவமத்து
பயிை் றுவித்திருக்கிைார்.
மனேளக்கவலயில் உச்சகட்ட பயிை் சியாக இருப்பது காய
கல் பபயிை் சியாகும் .
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இக்கவலயில் மூலம் மரணமில் லாப் பபருோழ் வு சித்தியாகும்
என்பவத கீழ் கண்ட கவிகள் மூலம் வேதாத்திரி மகரி கஷி அேர்கள்
உணர்த்துகிைார்கள் .
"காயகை் ப வயாகபமனும் உயர் சஞ் சீவி
கருத்துடவன பசய் து ேந்தால் வித்துகட்டும்
துாய முவை நரம் பூக்கம் ஓஜஸ் மூச்சு
பதாடர்ந்து இரண்டும் குருேழிவய பசய் ய
வபாயபிவழகள் வபாகும் பிணிகள் நீ ங் கும்
புத்துணர்வும் இவையருளும் ஊை் பைடுக்கும்
மாயபமன வித்தமுத ரசமாய் மாறி
மரணமிலாப் பபருோழ் வு சித்தியாகும் .” (ஞாக.பா.1508)
மகான்கள் நீ ண்ட நாட்கள் பதாண்டாை் றிய பின் இயை் வகயாக உடல்
தளர்ந்து உயிர் பிரியும் காலம் பநருங் குேது பதரிந்து தங் கள்
ோழ் க்வகவய முடித்துக்பகாண்டனர்.
அத்தவகயேர்கள் தன் உடல் அடக்கம் பசய் யப்படுேதை் கான சமாதி
அவைவயத் தாங் கவள அவமத்து அதில் அமர்ந்து சமாதி தேத்தில்
நிவலத்து (துரியாதீதம் ) தங் கள் எண்ணம் வபால் உடலியக்கத்வத
நிருத்தி விடுோர்கள் .
வித்தின் நீ ர்ப்புத் தன்வமவயயும் குவைத்து உயிராை் ைல் உடவல
விட்டுப் பல ேவகயிவல பேளிவயறும் தன்வமவய குவைத்து,
மூலதாரத்திவல வதக்கமுறும் வித்திலிருந்து சுத்த சக்தியான ஓஜவஸப்
பதங் கமாக பிரித்து அவத முதுகுத்தண்டு ேழியாக வமவலை் றி,
மூவலயில் உை் பத்தியாகும் வித்து சக்திவயாடு இவனயச் பசய் ய
வேண்டும் .
இத்தவகய வித்து சுழை் சிவய ஆங் கிலத்தில் 'Recycling of Sexual Vital Fluid'
என்று கூறுேர், இதை் கு முவையான காயகல் பப் பயிை் சியிவன
பின்பை் ை வேண்டும் . ோழ் க ேளமுடன்.

3. மவைப் பபாருவள உணர வேண்டும்
நமக்கு ஒரு இன்பம் கிவடத்தால் , அது நமக்கு மட்டும் வேண்டும் என்று
நிவனப்வபாம் .
ஆனால் , பபரியேர்கள் அப்படி நிவனக்க மாட்டார்கள் . அேர்கள்
பபை் ை இன்பத்வத இந்த உலகமும் பபை் று இன்புை வேண்டும் என்று
நிவனப்பார்கள் .
தாம் இன்புறுேது உலகு இன்புறுேது கண்டு
காமுறுேர் கை் று அறிந்தார்
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தனக்கு கிவடத்த மந்திரத்வத உலகுக்கு எல் லாம் ேழங் கி இன்புை் ைார்
இராமானுஜர்.
யாம் பபை் ை இன்பம் பபறுக இே் வேயகம் என்று இந்தப் பாடலில்
கூறுகிைார் திருமூலர்.
“யான் பெற்ற இன்ெம் பெறுக இவ்வையகம்

ைான்ெற்றி நின்ற மவற பொருள் ப ால்லிடின்
ஊன் ெற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம்

தான் ெற்றப் ெற்றத் தவலப்ெடும் தானே”

(jjjjj

(திருமந்திரம் )

பகாஞ் ம் ைரிகவை இடம் மாற்றிப் னொட்டால் அர்த்தம் புரியும்.
”ஊன் ெற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம் ப ால்லிடின்
ைான் ெற்றி நின்ற மவற பொருள்
தான் ெற்றப் ெற்றத் தவலப்ெடும் தானே
யான் பெற்ற இன்ெம் பெறுக இவ்வையகம்”
நம் உடலுக்குள்னை ஒரு மந்திரமாேது உணர்வு ைடிைில் உள்ைது.
அவத ப ால்லிடின், இந்த அகிலபமல்லாம் நிவறந்த அந்த மவற
பொருள் நாம் ெற்றிக் பகாள்ளும் ைவகயில் தவலப்ெடும்.
அப்ெடி தேக்கு தவலப்ெட்டதால் ைந்த இன்ெம் இந்த உலகத்திற்கும்
கிவடக்க னைண்டும் என்று ைிவைகிறார் திருமூலர்.

அது என்ே மந்திரம்? திருமூலர் ப ால்லைில்வல. நம் உடலுக்குள்
உணர்ைாய் இருக்கும் மந்திரம் ப ால்லச் ப ால்ல இந்த
உலகபமல்லாம் நிவறந்த அந்த மந்திரமும் வகை ப்ெடும் என்கிறார்
திருமூலர்.
ொரதியாரும் இந்த மவறபொருள் ெற்றி ொடுகிறார் இந்தப் ொடலில்.
கண்ணில் பதரியும் பபாருளிவனக் வககள்
கேர்ந்திட மாட்டாவோ? - அட,
மண்ணில் பதரியுது ோனம் , அதுநம்
ேசப்பட லாகாவதா?
எண்ணி பயண்ணிப்பல நாளு முயன்றிங்
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கிறுதியிை் வசார்வோவமா? - அட,
விண்ணிலும் மண்ணிலும் , கண்ணிலும் எண்ணிலு
வமவு பரா சக்திவய.
என்ன ேரங் கள் , பபருவமகள் , பேை் றிகள் ,
எத்தவன வமன்வமகவளா தன்வனபேன் ைாலவே யாவும் பபறுேது
சத்திய மாகுபமன்வை
முன்வன முனிேர் உவரத்த மவைப்பபாருள்
முை் று முணர்ந்தபின்னும்
தன்வனபேன் ைாளும் திைவம பபைாதிங் குத்
தாழ் வுை் று நிை் வபாவமா?
என்ன ேரங் கள் , பபருவமகள் , பேை் றிகள் ,
எத்தவன வமன்வமகவளா
தன்வனபேன் ைாலவே யாவும் பபறுேது
சத்திய மாகுமன்வை
முன்வன முனிேர் உவரத்த மவைப்பபாருள்
முை் று முணர்ந்தபின்னும்
தன்வனபேன் ைாளும் திைவம பபைாதிங் குத்
தாழ் வுை் று நிை் வபாவமா?
மவைப்பபாருவள உணர வேண்டும் ? வேதாத்திரியம்
மனம் , உயிர்,பதய் ேநிவல ஆகியவே மவைபபாருள் கள் , அேை் வை
விஞ் ஞானத்தால் அறிய முடியாது. புலன்கவளக் பகாண்டு அறிேது
விஞ் ஞானம் . புலன்களுக்கு உபகருவிகள் துவணவயக் பகாண்டு
அறிேது விஞ் ஞானம் . அறிவேக் பகாண்டு ஆராய் ேது பமய் ஞ் ஞானம் .
உடவலப்பை் றி நிவைய அறிந்து வேத்திருக்கிவைாம் . மனவதப்
பை் றியும் அறிய வேண்டும் . இந்த ஆராய் ச்சி உயிவரப் பை் றி அறிேதில்
பகாண்டு வபாய் விடும் . உயிவரப் பை் றிய ஆராய் ச்சியின் முடிவு
தன்னிவல விளக்கத்தில் முடியும் . இந்த இடவம எல் லா
ஆராய் ச்சிகளின் முடிவு. அருள் துவைக்கு உயிர் என்ை பசால் வல
வமயமாக வேத்து ஆன்மிகம் [ஆங் கிலத்தில் கூட ...... Spirit .......
Spiritualism] என பபயர் வேத்திருக்கிைார்கள் .
தன்வன அறியாதேவர மனதிை் கு அவமதி இல் வல. ஏபனனில் இந்தப்
பிைவி எடுத்ததின் வநாக்கவம தன்வன அறிேதை் காக எடுக்கப்
பபை் ைவத.
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தன்வன அறிய தத்துே விளக்கங் கள் உதவியாகத் தான் இருக்கும் .
ஆனால் தன் மூலத்வத தாவன எட்டி, உள் ளுணர்ோக, அகக்
காட்சியாக அறிய வயாகவம துவண பசய் யும் .
அந்த வயாகத்வத இக்காலத்திை் வகை் ப எளிவமப்படுத்தப் பபை் ைவத
எளிய முவை குண்டலினி வயாகம் என்னும் மனேளக்கவல.
இதவன மாணேர்கள் பயில் ேதால் , அறிவுத் பதளிவும் ,
கடவமயுணர்வும் பபைலாம் . படிப்புக்கும் நன்வம தரும் .
பிை் கால ோழ் க்வகயின் உயர்வுக்கு இப்வபாவத நம் அடித்தளம்
அவமத்ததாகும் .
படிப்புக்வகா, வேறு அன்ைாட காரியங் களுக்வகா சிறிதும்
இவடயூறின்றி மனேளக்கவல பயிலலாம் .
இதை் கு ஒதுக்கிய சிறிது வநரம் , படிக்க ஒதுக்கும் பபரிய வநரத்வதயும்
குவைக்க உதவும் . மனம் பசம் வமயும் , பிரகாசமும் பபறும் . தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி. ோழ் க ேளமுடன்.

4. தேவம புரியும் ேவகய றிவயன்
தேம் என்ைால் உருக்குதல் , மாை் றுதல் , பக்குேம் பசய் தல் , ஒரு
குறிக்வகாவளப் பபை ேலியவே துன்பத்வத வமை் பகாள் ளுதல்
என்பைல் லாம் பபாருள் படும் .
மணிக்கோசகர் ஊனிவன உருக்கி உள் பளாளி பபருக்கித் தாவன
தேம் பசய் தார்.
பதன் தமிழ் நாட்டில் வகாமதி அம் மனின் தேசு பை் றிப் வபசும் மக்கள் ,
உணவேச் சவமத்துப் பக்குேப்படுத்துபேவரயும் தேசி பிள் வள
என்பர்.
உடலும் , மனமும் பக்குேமாேது வபால் , உணவும் உருகி, பபருகி
கவரந்து, பக்குேமாகிைது என்பது பபாருள் .
பபாதுோக நை் பண்புகவள அவடய நாம் பசய் யும் அவனத்துச்
சாதவனகளும் தேம் தான்.
காமம் , குவராதம் , வலாபம் , வமாகம் , மதம் , மாச்சரியம் முதலிய தீய
பண்புகவள விடுத்து அன்பு, சத்தியம் , தர்ம ோழ் க்வக, தானம்
பசய் தல் , இன்முகத்வதாடு இன்பசால் கூைல் முதலிய பல
நை் குணங் கவள முயை் சி பசய் து கவடபிடித்தவல தேமாகும் .
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வலாபத்வத மாை் ை பசய் யும் தேம் தானம் . உடை் பயிை் சிகள் உடல்
ேலிவம பபை பசய் யும் தேம் .
இன்பசால் , பமன்பசால் , குவைந்த அளோன பசாை் கள் வகாபத்வதக்
குவைக்க பசய் யும் தேம் . பமௌனமும் ஒரு தேவம.
கீவத படிப்பது, வதாத்திரம் படிப்பது, நல் ல நூல் கவள மறுபடி மறுபடி
ஆழ் ந்து படித்தல் எல் லாவம மனவத மாை் ைச் பசய் யும் , ஒருேரது
அடிப்பவடக் குணத்வதப் புடம் வபாடச் பசய் யும் தேம் தான்.
துரிவயாதனன் கவதவயப் படித்தாவல பபாைாவம, வபராவச முதலிய
தீயகுணங் கவளத் தள் ள வேண்டும் எனப் புரியும் .
மகாபாரத துருபதனின் வகாப ோர்த்வதகளும் , பழிோங் கிய
துவராணரின் ோழ் வும் வகாபம் , பழிோங் குதல் , மன்னிக்காத பான்வம
இேை் றின் தீய விவளவுகவளப் படம் பிடித்துக் காட்டும் .
நம் மனவதப் புடம் வபாட்டு அறிவேத் பதளிோக்கும் . ஒரு முகப்பட்ட,
கண்ணாடி வபான்ை பதளிோன அறிவின் வமன்வமவய
விளக்குகின்ைனர் துருேனும் , பக்த பிரகலாதனும் .
தாங் கள் பபை் ை பபரும் வபை் ைால் தூல சரீரத்வத உருக்கி, அந்தக்
பகாழுப்வப எரித்து அல் லது உருக்கி இவளப்பவத கடினபமன்ைால்
சூக்சுமமாக உள் ள மனவத மாை் றுேது எத்தவன கடிய தேம் .
ேள் ளுேர் ஓர் அழகிய விளக்கம் தருகிைார் தேத்திை் கு. உை் ை வநாய்
வநான்ைல் உயிர்க்கு உறுகண் பசய் யாவம அை் வை தேத்திை் கு உரு.
தனக்கு ேந்த கஷ்டங் கவள, வநாய் கவளப் பிைவரக் குவை கூைாமல் ,
கிரகங் களின் மீது பழி ஏை் ைாமல் , விதிக்கு மதியில் வல என
விசாரப்படாமல் , ஏை் றுக் பகாண்டு கர்மவயாகமாக ோழ் ேவத தேம் .
பிைரால் துன்பம் ேந்தால் துன்பத்வதப் வபாக்க முயல வேண்டுவம
யன்றிப் பழிோங் க நிவனக்கக் கூடாது.
அவத சமயம் பிைருக்குத் தீங் கு இவழக்கக் கூடாது. எனக்குப் பிைரால்
ேந்த கஷ்டங் கவள நான் பபாறுப்வபன். அே் ேளவே.
அேர்களுக்கு என்னால் ேரும் கஷ்டங் கவள ஏை் றுக் பகாள் ளட்டும்
என்று ோதம் பசய் தால் நை் பண்புகள் ேளராது. பாபமும் , பழியும் தான்
ேரும் .
நம் மீது சுடுநீ ர், பகாதி நிவலயில் விழுந்தால் தீப்புண் ஏை் படுகிைது.
காயத்தின் தீவிரம் அதிகம் ஆனால் மரணம் கூட வநரிட்டு விடும் .
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அமிலமும் பகாடிய புண்வண உண்டாக்குகிைது. பேளிக்காயத்திை் வக
இந்த கதி. ேயிை் றில் உள் வள சதா வகாபத்தினால் ஓர் அமிலம் சுரக்கும் .
பபாைாவமயால் ஓர் ஊழித்தீயும் வதான்றிக் பகாண்வட இருந்தால்
உடல் நலனும் , உள் ளப் பாங் கும் , அவமதியான அறிவின் பதளிவும்
பகட்டு விடாதா? அதனால் தான் நல் ல பண்புகவளத் வதடித் வதடி
பயில வேண்டும் .
தாயுமானேர் பாடுகிைார். "உண்வடா நவமப் வபால ேஞ் சர்' என்று.
ஒருேன் தன் பவகேவன அழிக்க நிவனப்பான். நமது எண்ண ஓட்டவம
பவகயாகி நம் வமவய அழித்தால் என்ன பசய் ேது?
கேவலப்படாவத. என்வனப் வபால் தேம் பசய் . நான் ஒரு நல் ல
பாட்வடச் பசால் லித் தருகிவைன். எளிய பசால் - அரிய கருத்து.
அருவமயான ோழ் க்வக பநறி என்கிைார் பாரதியார்.
வபசாப் பபாருவளப் வபச நான் துணிந்வதன். வகட்கா ேரத்வதக் வகட்க
நான் துணிந்வதன். மண் மீதுள் ள மக்கள் , பைவேகள் , விலங் குகள் ,
பூச்சிகள் , புை் பூண்டு, மரங் கள் யாவும் என் விவனயில் இடும் வப
தீர்த்வத இன்பமுை் று அன்புடன் இவணந்து ோழ் ந்திடவம பசய் தல்
வேண்டும் வதே வதோ என்று தேம் பசய் ய வேண்டுமாம் .
இே் ோறிருக்க மணிக்கோசகவரத் திருவிவளயாடல் புராணம் தேத்வத சிவையிலிட்டு அேவர தேமாம் , தேத்தின் உருோம் என்று
பாடி புகழ் கிைது. பாரதியார், இந்த நூை் ைாண்டின் அத்துவேத ஞானி
தேம் புரியும் ேவகயறிவயன் என முடித்து விடுகிைார்.
தேவம புரியும் ேவகய றிவயன்,
சலியா துைபநஞ் சறியாது,
சிேவம நாடிப் பபாழுதவனத்துந்
தியங் கித் தியங் கி நிை் வபவன
நேமா மணிகள் புவனந்தமுடி
நாதா!கருணா லயவன!தத்
துேமா கியவதார் பிரணேவம!
அஞ் பசல் என்று பசால் லதிவய (பாரதியார்5)
வீண் காலம் வபாக்க வேண்டாம் - வேதாத்திரியம்
”நன்ைாக பத்மா சனத்தில் ஆழ் ந்து,
நாள் வபாக்கத் தூங் கிவிடப் பழகிக் பகாண்டு,
அன்ைாடத் வதவேக்குப் பழம் , பால் , காய் கள்
ஆகாரமாய் உண்டு, அறிவேப் பை் றி
என்வைனும் , எேவரனும் வகள் வி வகட்க
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இடமின்றி ”பமௌனம் ” என்று இருந்தீர் வபாதும் .
இன்வைனும் விழிப்பவடந்து எழுந்து ோரீர ்
ஈசன்நிவல எளிதாக உணர்த்து கின்வைாம் .” (ஞாக.பா.1442)
தேம் என்ைால் என்ன? வேதாத்திரியம்
நம் வமயும் நம் வமச் சுை் றியுள் ள புைத்வதயும் உள் ளவத உள் ளோறு
உணர்ேதை் கான பக்குேத்வத பபறுேதை் கான பயிை் சிதான் ‘தேம் ’.
அறிய வேண்டியவேகவள முழுவமயாக அறியப்பபை் று
பசய் யவேண்டிய பசயல் கவள பநறிபிைழாமல் பசய் ய நம் வமத்
தூண்டுேவத ‘தேம் ’.
ஞானம் பபருகி அஞ் ஞானத்தின் அேலம் குவைகிைது.
கானகம் பசன்றுதான் ‘தேம் ’ பசய் யவேண்டுமா? வேண்டாம் !
இல் லைத்திலிருந்வத ‘தேம் ’ பசய் யலாம் தேத்தில் தான் ‘அவமதி’யான
மனம் நமக்கு அவமகிைது.
அந்த அவமதியால் தான் இல் லைத்தின் ஒே் போரு பசயலிலும்
இனிவமவயக் காண்கின்ை பக்குேத்வத பபைமுடியும் .
ஞானிகள் தான் ‘தேம் ’ இயை் ைவேண்டுமா? இல் வலயில் வல!
குடும் பத்தாறுக்வக தேமும் , அகத்தாய் வும் (தை் வசாதவன) மிகவும்
அேசியம் .
மன அவமதிக்கு அகத்தேமும் , விவனத்தூய் வமக்கு அகத்தாய் வும்
வதவே. அகத்தேம் மன ஆை் ைவல பபருக்கும் அகத்தாய் வு மன
அழுக்வக நீ க்கும் !
இரண்வடயும் பபை அன்பர்கவள ோரீர!் ‘தத்துேம் , விஞ் ஞானம் ,
ோழ் க்வக பநறி‘ இவே பை் றிய சிந்தவனத் தூண்டல் தான்
மனேளக்கவல தே வமயங் கள் , அறிவுத்திருக் வகாயில் களில்
தரப்படுகிைது. ோழ் க ேளமுடன்.

5. அவனத்தும் இன்புை வேண்டுதல்
‘வேண்டுதல் ’ என்பது, கடவுள் தம் சக்தியால் பக்தர்களின் விருப் பத்வதப்
பூர்த்தி பசய் ேதை் காகக் வகட்பது என்று பபாருள் படும் .
மக்கள் தமக்கு ஏவதனும் துன்பம் ஏை் பட்டால் , அந்தத் துன்பம் நீ ங் கவும் ,
உலக ோழ் க்வகக்குத் வதவேயான விருப் பங் கள் நிவைவேைவும்
இவைேனிடம் வேண்டுேர்.
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இவைேனிடம் மிகுந்த ஈடுபாடு பகாண்ட பக்தர்கள் தங் கள் துன்பம் நீ ங் க
இவைேனிடம் வேண்டவில் வல.
இவைேவனாடு வசர வேண்டும் என்வை விரும் புகின்ைனர். இந்த
மண்ணுலக ோழ் க்வகத் துன்பமானது. ஆகவே, பிைவி வேண்டாம் என்று
அேர்கள் பாடுேவதக் காணலாம் . காவரக்கால் அம் வமயார்
சிேபபருமானிடம் ,
பிைோவம வேண்டும் மீண்டும்
பிைப் பு உண்வடல் உன்வனஎன்றும்
மைோவம வேண்டும்
(பபரியபுராணம் : காவரக்கால் அம் வமயார் - 1781)

வேண்டுகிைார். அேர் பிைப் வப விரும் பவில் வல, பிைந்துவிட்டால்
சிேபபருமாவன மைக்காமல் இருக்க விரும் புகிைார். வேறு எந்த
வநாக்கமும் அேருக்கில் வல.
திருநாவுக்கரசர், ‘சிேபபருமானின் குனித்த புருேத்வதயும் , குமிண்
சிரிப் வபயும் , நடனமாடுேதை் காக எடுத்த பாதங் கவளயும்
காண்பபதன்ைால் மனிதப் பிைவி வேண்டும் (வதோரம் - 4941) என்று
வகட்கிைார்.
இராமலிங் க அடிகள் , ‘அடித்தது வபாதும் அவணத்திடல் வேண்டும்
அம் வமயப் பா’ என்று சிேபபருமாவன வேண்டுகிைார்.
ஆண்டாள் ,
”எை் வைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிைவிக்கும் உன்தன்வனாடு
உை் வைாவம ஆவோம் ; உனக்வகநாம் ஆட்பசய் வோம் ”
(திருப் பாவே - 29)

எனக் கண்ணனிடம் விண்ணப் பிக்கிைாள் .
இேர்கள் நல் ல உள் ளம் , நல் ல சிந்தவன உவடயேர்கள் . இவைேவன
உறுதியாக நம் பினர்.
ஆயினும் , இேர்கள் வேண்டுதல் கள் தங் கவளக் கவடத்வதை் றும்
வநாக்கத்தில் உள் ளன. வீடு வபறு அவடயப் பிைவியாகிய துன்பத்வதக்
கடக்க விரும் புகின்ைனர்.
பாரதிக்கு முன்வனாடியாக, அப் பா நான் வேண்டுதல் வகட்டு அருள்
புரிதல் வேண்டும் ஆருயிர்கட்பகல் லாம் நான் அன்பு பசயல் வேண்டும்
என்று இராமலிங் க அடிகள் இவைேனிடம் வேண்டுகிைார்.
இேர்கவளப் பின்பை் றிப் பாரதியின் வேண்டுதல் கள் விளங் குகின்ைன.
பாரதியின் வேண்டுதல் கள் என்ன என்று பார்க்கலாமா?
.
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இந்த நாட்டு மண்வணயும் வமந்தர்கவளயும் தம் உயிராக மதித்தேர்
பாரதி. ஆகவே, உலகிலுள் ள ஓரறிவுவடய உயிரினம் முதல் ஆைறிவுவடய
மனித இனம் ேவர இன்புை் று ோழவேண்டும் என்று வேண்டுகிைார். தம்
வேண்டுதல் கவள விநாயகர் விவரவில் நிவைவேை் றுோர் என்று
நம் புகிைார். ஆகவே,

வகட்கா ேரத்வதக் வகட்கநான் துணிந்வதன்;
மண்மீ துள் ள மக்கள் , பைவேகள் ,
விலங் குகள் , பூச்சிகள் , புை் பூண்டு,மரங் கள் ;
யாவும் என் விவனயால் இடும் வப தீர்ந்வத,
இன்பமுை் று அன்புடன் இணங் கி ோழ் ந்திடவே
பசய் தல் வேண்டும் , வதே வதோ!. (விநாயகர் நான் மணிமாவல - 32)
என்று பாரதி வேண்டுகிைார்.
மனிதன் முதல் புல் பூண்டு ேவர
இன்பமாக ோழ விரும் புகிைார் பாரதி.
அந்த அரிய பசயவல விநாயகர் தம்
உள் இருந்து அருள் புரிந்து தாவம பிை
உயிர்களின் துன்பத்வத நீ க்க அருள்
புரிய வேண்டும் என்று வகட்கிைார்.
எல் லா உயிர்களிலும் உள் ளிருந்து
ஆட்டுவிப் பேன் இவைேவன!.
எல் வலாரும் இன்புை் றிருக்க நிவனத்தார் தாயுமானேர். ோடிய பயிவரக்
கண்டு ோடினார் இராமலிங் க அடிகள் . பாரதியும் புல் , பூண்டு, பூச்சி
இவேகளும் இன்புை் று ோழ வேண்டும் என்பவதத் தம் வேண்டுவகாளாக
முன் வேக்கிைார்.

கூடி ோழும் பண்பு ேளரும் – வேதாத்திரியம்
”தனிமனிதன் அறிவு உடல் ஆை் ைல் பகாண்டு
சமூகத்திை் கு எந்தேவகத் துன்பவமனும்
இனி உலக ஆட்சியின்கீழ் எேரும் பசய் யார்
இயை் வக எனும் ஒருமூலத்து ேந்தான்
மனிதஇனம் ஈைாக அவனத்துமாகி
மதிக்கும் ரசிக்கும் அளவில் அறிோயுள் ள
புனிதநிவலவய அறிந்த கூட்டுோழ் வின்
பபாறுப்புணர்ந்து பசயலாை் றும் பண்பு ஓங் கும் . (உலக சமாதான பா.187)
உலகப் பபாது சமாதான ஆட்சி நிறுேப்பட்டால் தனி மனிதர்கள்
சக்திவயக் பகாண்டு சமூகத்திை் கு எே் ேவகயான பாதகங் கவளயும்
பசய் ய முடியாது. பசய் யவும் மாட்டார்கள் .
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இயை் வக என்ை ஒவர மூல சக்தி அணு முதல் அண்டங் கள் ஜீேராசிகள்
அவனத்துமாகி இயங் கி, அதுவே நிவன க்கும் நிவலயிலும் ரசிக்கும்
நிவலயிலும் அறிோகவும் இருக்கும் என்ை ஆன்மீக நிவலவய அறிந்து,
கூட்டு ோழ் வின் தத்துேத்வத அறிந்து, பபாறுப்பு உணர்ந்து. கடவம
பசய் யும் பண்வப ஓங் கி நிை் கும் அந்த உலகப் பபாது சமாதான
ஆட்சியின் கீழ் .

6. பபாடியாக்குவேன் மாவயவய!
பஜன் கவத: இன்று என்பவத நிஜம்
ஒரு முவை பஜன் துைவி தனது சீடர்களுக்கு அறிவுவர ேழங் கிக்
பகாண்டிருந்தார்.

“இன்று
என்பது
மட்டுவம
நிஜம் , நாவள
என்பது
மாவய.
அதனால் எந்த
ஒரு

காரியத்வதயும் நாவள பசய் து பகாள் ளலாம் என்று
தள் ளிப்வபாடாமல் , இப்பபாழுவத பசய் துவிட வேண்டும் .
அவதசமயம் நாவள நடக்க இருப்பவத நிவனத்து, இன்வைய
பபாழுவத இழந்து விடக் கூடாது” என்று அறிவுறுத்திக்
பகாண்டிருந்தார்.
அப்வபாது அந்த ேழியாக ேந்த ஒரு வபார்வீரன், துைவியின் கூை் வை
ஆழ் ந்து கேனித்துக் பகாண்டிருந்தான்.
பின்பு ஒரு நாள் அந்த வபார் வீரன் தனது எதிரிகளால் வகப்பை் ைப்பட்டு
சிவையில் அவடக்கப்பட்டான்.
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அன்றிரவு முழுேதும் அேனால் தூங் க முடியவில் வல. ஏபனனில் ,
அடுத்த நாள் நடக்க இருக்கும் சித்தரேவதகவள பை் றி வயாசித்து
பகாண்டிருந்ததால் அேனது தூக்கம் கவலந்தது.
சிவையில் இருந்த ஜன்னல் கம் பிவய ேவளத்து கூர் கம் பியாக
மாை் றினான்.
அவத வேத்து தை் பகாவல பசய் து பகாள் ேது அேனது எண்ணமாக
இருந்தது. அப்வபாதுதான் பஜன் துைவியின் அறிவுவரகள் நிவனவுக்கு
ேந்தன.
“நாவள என்பது மாவய, இன்று என்பது மட்டுவம நிஜம் ” என்ை பஜன்
துைவியின் கூை் வை மனதில் பகாண்டு நிம் மதியாக உைங் கினான்.
மறுநாள் பபாழுதும் விடிந்தது. அதிசயம் நிகழ் ந்தவத வபான்று,
வபார்வீரவன அேனது நண்பர்கள் காப்பாை் றினர்.
மாவயப் பை் றி பாடுகிைார் பாரதி….
உண்வம யறிந்தேர் உன்வனக் கணிப்பாவரா?
மாவயவய!-மனத்
திண்வமயுள் ளாவர நீ பசய் ேது
பமான்றுண்வடா!-மாவயவய!
எத்தவன வகாடி பவடபகாண்டு ேந்தாலும்
மாவயவய! நீ
சித்தத் பதளிபேனுந் தீயின்முன்
நிை் பாவயா?-மாவயவய!
என்வனக் பகடுப்பதை் பகண்ணமுை் ைாய்
பகட்ட மாவயவய!-நான்
உன்வனக் பகடுப்ப துறுதிபயன்
வையுணர் மாவயவய!
சாகத் துணியிை் சமுத்திர பமம் மட்டு
மாவயவய!-இந்தத்
வதகம் பபாய் பயன்றுணர் துரவர பயன்
பசய் ோய் மாவயவய!
இருவம யழிந்தபின் எங் கிருப்பாய் ,அை் ப
மாவயவய!-பதளிந்
பதாருவம கண்வடார் முன்னம் ஓடாது
நிை் வபவயா?-மாவயவய!
நீ தரும் இன்பத்வத வநபரன்று பகாள் ேவனா
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மாவயவய-சிங் கம்
நாய் தரக் பகாள் ளுவமா நல் லர
சாட்சிவய-மாவயவய!
என்னிச்வச பகாண்டுவன பயை் றிவிட
ேல் வலன் மாவயவய!-இனி
உன்னிச்வச பகாண்படனக் பகான்றும்
ேராது காண்-மாவயவய!
யார்க்கும் குடியல் வலன் யாபனன்ப
வதார்ந்தனன் மாவயவய!-உன்தன்
வபார்க்கஞ் சு வேவனா பபாடியாக்குவேன்
உன்வன-மாவயவய! (பாரதி பா.)
“பிைப்பு இைப்பு நடுவே பூவுலக ோழ் வு இவத
மைப்பு நிவலயில் உள் ள மதியின் வபாக்வக மாவய.” (மாக்வகாலம் )
”மாவயயும் ஞானமும் ” வேதாத்திரியம்
”உருேத்தின் முன்பதாடர்வபா வித்தின் மூலம் ,
உயர் அறிவிை் வகா மூலம் உருேமாகும் .
பருேத்திை் வகை் ைபடி உணர்ச்சியூவட,
பல பதாழில் கள் ஆை் றும் மதி வேகம் கூட,
அருேத்தில் வியாபித்தாம் அகண்டாகாரம்
அந்நிவலயில் அனுபேமாம் . இே் விரண்டில்
மருவித் தான்பபை் ை பலத்துக் வகை் ப,
மைப்பதும் பின் நிவனப்பதுவம மாவய-ஞானம் ” (ஞாக.பா.1362)
ஞானம் – பக்தி – மாவய – முக்தி
ஒரு குழந்வதக்குத் தகப்பன் யார்? என்ை உண்வமவயப் பபாதுோகத்
தாயார் அறிந்துள் ள நிவலவயப் வபான்று, மை் ைேர்களால் அறிந்து
பகாள் ள முடியாது.
இது வபான்று ஒரு தத்துேத்வதச் சந்வதகமை, மாைமுடியாத, மாை் ை
முடியாத ேவகயில் அறிந்து பகாண்ட திட நிவல ஞானம் எனப்படும் .
ேளர்ப்வபார் பசால் லிக் பகாடுத்தவதத் திருப்பித் திருப்பிச் பசால் லும்
கிளிவயப் வபான்று, தன் தாயார் சுட்டிக் காட்டிய ஒருேன் தான் தனது
தகப்பன் என்று உறுதியாகச் பசால் லும் மகனின் மவனா
நிவலவயார்களால் எழுதப்பட்டுள் ள கருத்துக்கவள சரிபயன நம் பி
உறுதி பகாண்டிருக்கும் நிவலயும்
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இம் மாதிரிவய. கை் பவன வேகத்தால் இயை் வகவய மைந்து,
சமூகத்தின் அவமப்வபயும் , மக்களின் எண்ணம் பசயல் களால்
விவளந்து ேரும் விவளயப் வபாகும் நிகழ் சசி
் கவளயும் மைந்து,
உடலளவின் வதவேகவளயும் அறிவுக்கு அந்தச் சமயப்
பபாருத்தத்வதயும் ஞாபகத்தில் பகாண்டு, புலனறிவின்
எல் வலயிவலவய மட்டும் விரிந்து, மயக்க நிவலயில் எண்ணிச்
பசயலாை் றுேது மாவய எனப்படுகிைது.
எள் ளுக்குள் எண்பணவயப் வபான்று பிரபஞ் சம் எங் கும்
எல் லாேை் றிலும் நீ க்கமை நிவைந்து நின்று இயங் கும் ஆன்மா, ஜீேன்,
கடவுள் , இயை் வக, சக்தி என்று பலோைாகச் பசால் லப்படும் அரூப
சக்தி நிவலவய அறிோல் அறிந்து, ோழ் வில் அவமதி பபறுேவத,
அறிவில் பதளிவு பபறுேவத முக்தி எனப்படும் .

7. ”முக்தி என் று ஒரு நிவல சவமத்தாய்
சீடன் குருவிடம் வகட்டான்,
“எல் லாப் பாவதகளும் புத்தரின் ராஜ் ஜியத்துக்குத்தான் வபாய் ச்
வசரும் . ஆனால் , ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத முக்தியின் ோசலுக்வக
வநரடியாக அவழத்துச் பசல் லும் என்று பசான்னீர ்கவள, அந்தப் பாவத
எங் வக துேங் குகிைது?”
பஜன் குரு, சீடன் நின்ை இடத்வதச் சுட்டிக்காட்டி, “இங் வக...” என்ைார்.
நீ ங் கள் முக்திக்குப் வபாேதானாலும் சரி, மும் வபக்குப்
வபாேதானாலும் சரி, பயணத்வத எங் வக பதாடங் க முடியும் ?
இப்வபாது எங் வக இருக்கிறீர்கவளா, அங் வக இருந்துதாவன புைப்பட
முடியும் ?
அவத விடுத்து, முக்திக்கான பாவத வேறு எங் வகா துேங் குேதாகக்
கை் பவன பசய் தால் , அதிவல சிக்கிப் வபாவீர்கள் .
இயை் வகயில் உடலுக்கு அவமந்திருக்கும் ஆயுட் காலத்திை் குள் முக்தி
நிவலவய அவடய முடியும் .
இச்சமாதி நிவலவய அவடேதை் கு முன்னால் வநாயின்
காரணமாகவோ பிை காரணங் களாவலா உடல் சிவதந்த உயிர் பிரிந்து
விடுமானால் அதுதான் உடலுக்கு மரணம் எனப்படும் .
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உடலுக்கு மரணம் ஏை் படுேதை் கு முன்னர் சீேகாலத்திவலவய முக்தி
அவடேதுதான் "சீே பிரம் ம ஐக்கியம் " அல் லது "மரணமில் லாப்
பபருோழ் வு "ஆகும் .
சீேன் உடலில் இயங் கும் காலத்திவலவய மனம் துாய் வம பபை் று
ஆதிக்குச் சமமான நிவலவய அவடந்து விடுேதால் இந்நிவலவய "சீே
சமாதி" என்கிவைாம் .
முக்தி என் று ஒரு நிவல சவமத்தாய் – அங் கு
முழுதிவனயும் உணரும் உணர்வுஅவமத்தாய்
பக்திபயன் று ஒரு நிவல ேகுத்தாய் – எங் கள்
பரமா பரமா பரமா!” (பாரதியார்)

முக்தி என்ைால் - வேதாத்திரியம் .
எல் லா உயிரினங் களின் ோழ் க்வகக்கும் வநாக்கம் உண்டு, மனித
ோழ் வின் வநாக்கம் இயை் வக அறிவில் முழுவம பபை் று இயை் வக இன்
பஙக வள அனுபவித்து அறிவில் நிவைவும் அவமதியும் பபறுேவத
என்பவத ோழ் ோங் கு ோழ் ந்த பபரியேர் கள உணர்த்தி
ேந்திருக்கின்ைனர்.
இந்த அறிவு முழுவம நிவலவய முக்தி என்பதாகும் .
முக்தி நிவலவய அவடந்தேர்களுக்கு நீ டித்த அவமதியில் மனம்
இயங் கும் , அத்தவகயேர்களுக்கு உலக இன்பஙகளில் நிவைவு பபைாத
ஆவச இருக்காது.
இயை் வக இரகசியங் கவள உணர்நத அறிவு நிவலயில் அறிவுக்கு
நிவைவு நிவல கிட்டுேவதாடு அன்பும் கருவணயும் இயல் பாக
ஊை் பைடுக்கும் .
தான் அவடந்த வபரின்ப நிவலவய வேயகம் பபை பதாண்டாை் றி
வபரின்பத்தில் திவளத்திருப்பார்கள் , ஆணேம் , கன்மம் , மாவய
என்னும் ஆன்ம களக்கங் கள் நீ ங் கி மரண பயம் அை் ை நிவலயில்
ோழ் ோர்கள் .
இதுவே இவைநிவல அவடதல் , சமாதி நிவல அவடதல் என்பதாகும் ,
மரணமில் லாப் பபருோழ் வு
மனிதனின் ஆைாேது அறிவிை் கு இயை் வகயின் நியதிகவள உணர்ந்து
அவத ஓரளவு பே ல லும் ஆை் ைல் உண்டு.
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அந்த ஆை் ைவலப்
பயன்படுத்தி உயிர் உடலில்
இருந்து பிரியும் வேகத்வத
கட்டுப்படுத்திக் பகாண்டால்
மரணத்வத நீ ண்ட நாட்கள்
தள் ளிப்வபாடலாம் .
சீேகாந்த ஆை் ைல் அதிகமாக
இருக்க வேண்டுமானால் ,
உயிர்த்துக்கள் அதிகமாக
இருக்கவேண்டும் .
உயிர் சத்துக்கவள
அதிகரிக்க விந்துநாதம் , துாய் வமயாகவும் இருக்க வேண்டும் .
வித்துசக்திவய அளவு அதிகமாகவும் , அழுத்தமாகவும்
துாய் வமயாகவும் ஆக்கிவிட்டால் நீ ண்ட நாள் உயிர் ோழலாம் .
முதுவமவயத் தள் ளி வபாடலாம் . இளவமவயாடு ோழலாம் .
வநாயில் லாமல் உடல் நலத்துடன் ோழலாம் .
வதவேயான வித்துவே வபாதிய அளவு பகட்டிப்படச் பசய் துவிட்டால்
உயிர் பிரியாமவல அவத உடலிவலவய நிவலக்க வேத்து விடவும்
பசய் யலாம் .
ோழ் ந்தது வபாதும் என்ை நிவனவு ஏை் படும் வபாது மன இயக்கத்வத
மாத்திரம் நிறுத்திக் பகாள் ளலாம் .
மனஇயக்கம் ,உடலியக்கம் இரண்டும் நின்றுபிட்ட பின் உடலிவலவய
உயிர் அடக்கம் பபை் று இருக்கும் நிவலவயத்தான் சீேசமாதி என்றும்
மரணமில் லாப் பபருோழ் வு என்றும் முன்வனார்கள்
கூறியிருக்கிைார்கள் .
எனவே நீ ண்ட நாள் உயிர் ோழ காயகல் ப பயிை் ச்சி நமக்கு உ ரு
துவண யாகவும் , உடலுக்கும் , மனதிை் கும் , ோழ் க்வகக்கும் சிைந்த
துவணயாக உள் ளது.
மலர்மிவச ஏகினான் மாணடி வசர்ந்தார்
நிலமிவச நீ டுோழ் ோர்
பபாறிோயில் ஐந்து வித்தான் பபாய் தீர் ஒழுக்க
பநறிநின்ைார் நீ டுோழ் ோர்.
கூை் ைம் குதித்தலும் வககூடும் வநாை் ைலின்
ஆை் ைல் தவலப்பட் டேர்க்கு.
தன் உயிர் தான் அைப் பபை் ைாவன ஏவனய
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மன்உயிர் எல் லாம் பதாழும் .
மகான்கள் "ோழ் ோங் கு ோழ் ந்து உணர்த்திய ோழ் வியல்
உண்வமகள் உலகம் உள் ளளவும் ோழும் என்பதால் அேர்களுவடய
அறிவு மரணமில் லா நிவலயில் ோழ் ந்து பகாண்டிருக்கிைது. இதுவே
வேண்டும் வபாது உயிர்விடுதல் என்பதாகும் . ோழ் க ேளமுடன்.
.

8. மன சஞ் சலப் படாவத!
மனச்சங் கிலி என்பவத பை் றி பதரியுமா? உங் களுக்கு.
நாம் அவனேரும் வகாவிலில் யாவனவய பார்த்திருப்வபாம் . அதன்
காலில் ஒரு சங் கிலி கட்டபட்டிருக்கும் . பாகன் வகயில் ஒரு கம் வப
வேத்து குத்தி அடக்கி வேத்திருப்பான்.
யாவன மனிதவன விட பல மடங் கு பலம் ோய் ந்தது. ஆனால் சிறிய
பாகனுக்கு பயந்து கட்டுப்பட்டு நடக்கிைது. அேன் பசான்னால்
ஆசீர்ோதம் பகாடுக்கிைது.
உண்வமயில் யாவனவய கட்டுபடுத்துேது அதன் ஆழ் மனதில் பதிந்த
எண்ணம் . யாவன சிறுேயதில் இருக்கும் வபாவத பாகன் சங் கிலியால்
கட்டி வேத்து கட்டு படுத் துகிைான்.
யாவன சங் கிலிவய உவடக்க முயன்று முடியாமல் முயை் சிவய வக
விட்டிருக்கும் . இப்வபாது அது ேளர்ந்து பபரிய யாவனயாக இருக்கும் .
ஆனால் அது சங் கிலிவய உவடக்க இப்வபாது முயை் சி பசய் யாது.
நீ ங் கள் உை் று வநாக்கினால் அே் ேப்பபாழுது தன் கால் கவள
அவசக்கும் யாவன சங் கிலி கட்டிருக்கும் காவல அவசப்பது இல் வல.
சங் கிலிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்ை எண்ணம்
யாவனயின் ஆழ் மனதில் நன்கு பதிந்துவிட்டது. அதனால் தான்
கட்டுப்பட்டு நிை் கிைது.
யாவனய வபால நம் மில் பலவபர் நிவைய மன சங் கிலிகவள கட்டி
பகாண்டிருக்கிவைாம் .
உதாரணத்திை் கு எனக்கு கணக்கு ேராது, எனக்கு தேம் ேராது, அது
பராம் ப கஷ்டம் , அது என்னால் பசய் ய முடியாது முதலியன.
இந்த சங் கிலிகவள நாம் உவடத்து எறிய வேண்டும் . தியானம்
பழகினால் இந்த சங் கிலிகவள உவடத்து எரிந்து விடலாம் .
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மூட பநஞ் வச! முப்பது வகாடி
முவையுனக் குவரத்வதன், இன்னும் பமாழிவேன்;
தவலயிலிடி விழுந்தால் சஞ் சலப் படாவத;
ஏது நிகழினும் ‘நமக்பகன்?’ என்றிரு;
பராசக்தி யுளத்தின் படியுலகம் நிகழும் 15
மனவத அடக்க ேழி உண்டு என்ை ேழி காட்டுகிைது வேதாத்திரியம் .
எப்படி?
மனம் என்பது என்ன?
மனம் எண்ணங் கவள பகாண்டது. காந்த அவலதான் மனமாக
பசயல் படுகிைது. ஒரு மனிதனின் அறிவு என்பது - அேன் ோழ் வில்
ஏை் படுகின்ை அனுபேம் . பநருப்பு சுடும் என்று ஒரு அனுபேம்
ஏை் படுகிைது.
அந்த அறிவு நம் மனதில் பதிகிைது (Register). மறுமுவை பநருப்வப
பார்த்ததும் சுடும் என்ை அறிவு நிவனவிை் கு ேருகிைது.
நாம் பிைந்ததில் இருந்து இப்வபாது ேவர நமது மூவளக்குள்
வபாடப்பட்ட பல விஷயங் கவள பபாறுத்வத நமது சிந்தவன
அவமகிைது.
ஒரு மனிதனின் சிந்தவன அேனுக்கு கிவடக்கும் பசய் திகள்
(Data/Information) பபாறுத்வத அவமகிைது.

மனதின் நிவலகள் :
மூவளயிலிருந்து பமல் லிய மின் வீச்சுகள் பேளிபடுகின்ைன. இவத
Electroelectroencephalogram (EEG) என்ை கருவி மூலம் அளவிட
முடியும் .
இந்த மின் வீச்சுக்களின் வேகம் அே் ேபபாழுது நமது மூவளயின்
பசயல் பாட்வட பபாருத்து மாைக்கூடியது. இது வினாடிக்கு இத்தவன
Cycles என்று கணக்கிடப்படுகிைது.
கீழ் க்கண்டோறு நான்கு நிவலகளாக பிரிக்கப்படுகிைது.
1.பீட்டா நிவல
2.ஆல் ஃபா நிவல
3.தீட்டா நிவல
4.படல் டா நிவல

1. பீட்டா நிவல:
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வினாடிக்கு 14 வசக்கிள் களுக்கு வமல் . நாம் விழித்திருக்கும் வநரத்தில்
மூவளயின் பசயல் பாடு பீட்டா அளவில் இருக்கும் .

1. ஆல் ஃபா நிவல
வினாடிக்கு 7 முதல் 14 வசக்கிள் ேவர. தூக்கத்திை் கும் விழிப்பிை் கும்
இவடப்பட்ட நிவல.

2. தீட்டா நிவல
வினாடிக்கு 4 முதல் 7 வசக்கிள் ேவர. நாம் ஆழ் ந்த
நித்திவரயிலிருக்கும் நிவல.

3. படல் டா நிவல
வினாடிக்கு 0 முதல் 4 வசக்கிள் ேவர. மிகவும் ஆழமான நிவல.
”ஆதிபயனும் பிரம் மம் அறிவு. அது கடல் வபால் ஒன்று.
அதிலிருந்து எழும் அவலகள் மனம் எண்ணங் கள்
வபதமுடன் அவலகளது விரிந்த வபாதும் ,
பிரியாது கடவலவிட்டு. கடல் ஒன்வைனும்
ோதமி ட ம் பலவகாடி அவலகள் ஊடும்
ேழுோது உள் நிவைந்து நின்று முடிவில் தன்னுள்
நீ தமுடன் ஐக்கியங் பகாள் தன்வம வபால,
நிவலயில் லா மனம் அறிவில் ஒடுங் கிப் வபாகும் .” (ஞாக.பா.1178)
நாம் தியானம் பசய் யும் வபாது எண்ணங் களின் வேகம் குவைந்து
மனம் பீட்டா நிவலயில் இருந்து ஆல் ஃபா நிவலக்கு ேருகிைது.
நமது ஆழ் மனம் திைக்கப் படுகிைது. இந்த ஆல் ஃபா நிவலதான்
முன்வனார்கள் கூறும் துரிய நிவல ஆகும் .
தியானம் - ஆழ் மனவத திைக்கும் அை் புத சாவி.
”ஆவராக்கிய ோழ் வுக்கு, வயாகமும் தியானமும் அேசியம் .
நிவலயில் லா மனம் அறிவில் ஒடுங் கிப் வபாகும் என்பது
வேதாத்திரியம் .
மனவத பசம் வம படுத்த வேதாத்திரி மகரிஷி கூறிய இரத்தின
கருத்துக்கள் ...
* மனம் தான் மனிதோழ் வின் விவளநிலம் . அவத பசம் வமயாக
வேத்துக் பகாண்டால் ோழ் வு ேளம் பபறும் .
* மனவத அடக்க நிவனத்தால் அவலயும் . அவத அறிய நிவனத்தால்
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அடங் கும் . தேறு பசய் ேதும் மனம் தான். இனி தேறு பசய் யக்கூடாது
என்று தீர்மானிப்பதும் மனம் தான்.
* அன்ைாடம் மனம் பலவிதமான விஷயங் களில் அவலயவிட்டு
தடுமாை் ைம் பபறுகிைது. குறிப்பிட்ட வநரம் தியானம் பசய் து மனவத
தூய் வமப்படுத்தினால் மனநலம் வமம் பாடு அவடயும் .
* ோழ் வில் இவடயிவடவய சிக்கல் கள் ஏை் படுேது இயை் வகவய.
அவதக் கண்டு மிரள் ேது அறிவுவடவம ஆகாது. அேை் வை எப்படி
எதிர்பகாள் ேது என்று சிந்தித்து தீர்வு காண்பவத சிைந்தது.

9. கேவலயை் றிருத்தவல முக்தி
ஒரு மனிதனுக்கு அதிக கேவலகள் இருந்தது இவத தீர்க்க ஒரு
நண்பரின் அறிவுவரப்படி கடவுவள வநாக்கி தேம் இருந்தான்
பல ேருடம் கழித்து கடவுள் அேன் முன்வன வதான்றினார், என்ன ேரம்
வேண்டும் என்று வகட்டார்?
உடவன இேன் கடவுவள என்வன சுை் றி எல் லாரும் கேவல இல் லாமல்
சந்வதாசமா இருக் கா ஙக ஆனால் நான் மட்டும் ஏகப்பட்ட
பிரச்வனயால அேதிப்படுகிவைன் என்கிைான், நீ ங் கள் என்
கேவலகவள எல் லாம் தீர்த்துவிடுங் கள் நான் துயரவம இல் லாத
மனிதனாக ோழ ஆவசப்படுகிவைன்.
கடவுள் சிரித்தார் ” மகவன , கேவல இல் லாத மனிதனாக ோழ் ேது
உன் வகயில் தான் உள் ளது அவத நான் பசய் யமுடியாது
உடவன அந்த மனிதன் அப்படிபயன்ைால் சரி இந்த உலகத்துல
குவைோன கேவலவயாடு யாரு இருக்காங் கவளா அேர்கவள எனக்கு
காட்டுங் கள் அேர்கள் கேவலயும் என்னுவடய கேவலயும் இடம்
மாை் றிவிடு என்கிைான்
கடவுள் பசால் கிைார் அவதயும் நீ வய கண்டுபிடிக்கலாம் ” நான் உனக்கு
ஒரு விவசஷ ேரம் தருகிவைன். உன்னுவடய கேவலகவள எல் லாம் ஒரு
மூட்வடயாக கட்டிக்பகாள் . அந்த மூட்வடவய சுமந்துபகாண்டு ஊர்
ஊராக நாடு நாடாக சுை் றி ோ
நீ சந்திக்கிை ஒே் போரு மனிதனின் முதுகுகிலும் ஒரு கேவல மூட்வட
இருக்கும் . அதில் யாருவடய மூட்வட சிறியதாக இருக்வகா அவத நீ
எடுத்துக்பகாண்டு உன்னவத மாை் றிக்பகாள் என்கிைார் .
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இேனும் கடவுளுக்கு நன்றி பசால் லி கிளம் பினான் இேனிடம் இருந்தது
வதங் காய் வசஸ் கேவல மூட்வட, முதல் வேவலயாக தன்னுவடய
பணக்கார நண்பர்கள் பசாந்தகாரங் க வீட்டுக்பகல் லாம் வபானான்
அேர்கள் எல் லாருவம கேவல இல் லாம சந்வதாசமாக இருக்காங் கனு
ஒரு எண்ணம் .
ஆனால் இேன் நிவனத்ததுக்கு மாைாக அேங் க எல் லாருவம பாவன
வசஸ், யாவன வசஸ் கேவல மூட்வடகவள ேச்சிருந்தாங் க,
திவகத்துப்வபான இேன் எல் லா மனிதர்கவளயும் கேனித்தான்.
ஆனால் எல் லாருவம குவைந்தபட்சம் இேன் வேத்திருக்கும் அளோேது
கேவலகவள வேத்திருந்தாங் க. அப்வபாதுதான் இேனுக்கு ஒன்று
புரிந்தது.
இங் வக கேவலகள் இல் லாத மனிதர்கவள இல் வல. மை் றும் நம் வம விட
பிைர் அதிக துன்பத்துல தான் இருகாங் கனு .. இவத உணர தான்
கடவுள் இந்த ேரம் பகாடுத்திருக்காங் க.
அன்பர்கவள, இங் வக நமக்கு மட்டும் கேவல இல் ல எல் லாருக்கும்
இருக்கும் ஆனால் அவத பேளிகாட்டமாக நகர்ந்து வபாயிட்வட
இருக்கனும் .. இனிவமல் கேவல இருக்குனு ேருந்தாம அடுத்து
ேருேவத சந்திக்க தயாராக இருப்வபாம் . இவதத்தான் பாடுகிைார்
பாரதியார்…
கேவலப் படுதவல கருநர கு, அம் மா!
கேவலயை் றிருத்தவல முக்தி;
சிபனாரு மகனிவத நினக்கருள் பசய் வகவே!
( ோேதியின் விநோயகே் நோன்மணி மோலை வவண் ோ)

கேவல ஏன்? வேதாத்திரியம்
பபாருள் , புகழ் , பசல் ோக்கு, புலனின்பம் என்பனேை் றில் வபராவச
பகாண்டு, கை் பவனயால் சில ேரவுகவள எதிர்பார்ப்பார்கள் அல் லது
பிைரிடம் இருந்து கிவடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் .
பசயலுக்குத் தக்க விவளவு என்பது இவையாை் ைலின்
திருவிவளயாடலாக இருக்கிைது.
இந்த உண்வமயறியாமல் பசயலின்றிக் கை் பவனயால் ஒரு விவளவே
எதிர்பார்ப்பதும் , கடவமக்கும் உைவுக்கும் பபாருந்தாமல்
பிைரிடமிருந்து ஒன்வை எதிர்பார்ப்பவதா அல் லது ஆவசயின்
பபருக்கத்தால் அளவுக்கதிகமாக எதிர்பார்ப்பவதா
பேை் றியவடேதில் வல.
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இது இயை் வக நியதி. சிந்தவனயின்றி இயை் வகயின் நியதிப்படி
அவமந்த விவளவுகவள ஏை் றுக் பகாள் ளாமல் எதிர்பார்த்த
ஆவசவயயும் அப்படிவய வேத்துக் பகாண்டு, ஏமாை் ைத்வதயும்
ஒப்புக் பகாள் ளாமல் , ஏை் படும் மனப்பிணக்கு தான் கேவல.
இங் கு கடவமகவள ஒட்டி, பசயல் கவள பயாட்டித் திட்டமிட்ட
விவளவுகவள எதிர்பார்ப்பது தேைாகாது. இது கடவமவயச்
சார்ந்ததாகும் .
கை் பவன எதிர்பார்ப்பும் நீ தியான வதால் வியும் பை் றிவய இங் கு
சிந்திக்கிவைாம் .
வதால் வி தான் இயை் வக நீ திபயன்று ஒப்புக் பகாண்டால் தனது தேறு
என்ை கை் பவன எதிர்பார்ப்புக் கவலந்து வபாகும் .
இந்த இரண்வடயுவம ஒன்வைாடு மை் பைான்வைச் வசர்க்காமல்
வேத்துக் பகாண்டு இரு நிவனவுகளுக்கு மத்தியிவல மனவத
வேத்துக் பகாண்டு ேருந்துேது தான் கேவல.
எனவே, ஒருேர்படும் கேவலயும் உள் ஒன்றி ருக்கப் புைம் ஒன்று
நிவனக்கும் பபாருந்தா மன நிவலவய. இந்நிவலயும் அறிவின்
ேளர்ச்சிவயத் தடுக்கும் .
அறிவின் ேளர்ச்சியுவடய உயிர்தான் ஆக்க ோழ் வு பபை முடியும் .
அறிவின் மதிப்புக் குவையாமல் உயிர் வபானாலும் சரி அவத ஏை் றுக்
பகாள் வோம் .
அறிவு பகட்டு உயிர் நீ டித்துப் பயனில் வலபயன்பது அறிஞர் கண்ட
பதளிவு. ோழ் க ேள முடன்.

கேவலவய பேை் றி பகாள் வோம் - வேதாத்திரியம்
கேவல என்பதுள் ளத்தின் பகாடிய வநாயாம் .
கணக்குத் தேைாய் எண்ணம் ஆை் ைலா லாம் .
கேவல என்பவதா ோழிவில் சிக்கல் கண்டு,
கலங் கி மனம் திவகப்பவடயும் நிவலவம ஆகும் .
கேவல உடல் நலம் உள் ளநலன் பகடுக்கும் .
கண்முதலாயப் பபாறிஐந் தி ன ேளம் பகடுக்கும் .
கேவலயி ன, முயை் சி சிந்தவன இேை் ைால்
கடவமயிவனத் வதர்ந்தாை் றி பேை் றி பகாள் வோம் .” (ஞாக.பா.1571)
கேவல இல் லாத மனிதன் - வேதாத்திரியம்
திைவமயின்வம, அச்சம் இவேயிரண்டும் கேவலகவளப் பபருக்கும்
மனநிவலவமகளாகும் .
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மனதின் மயக்க நிவலயும் , இயை் வகயின் ஒழுங் கவமப்பு
அறியாவமயும் , எளிதில் தீர்வு காணத்தக்க கூர்வம அறிவே
ேளர்க்கும் சிந்தவனப் பயிை் சியின்வமயும் திைவமயின்வமயாகும் .
தேைான பசயல் களின் விவளவேக் கண்வடா அல் லது தனது ோழ் வின்
வபாக்கில் ஊறு விவளவிக்கும் என்று கை் பவன பசய் து பகாண்வடா,
துணி விழ் ந்து ேருந்துதல் அச்சமாகும் .
கேவலயால் உடல் , உள் ள நலங் கள் பகடுகின்ைன. ோழ் வே
கேவலயால் உடலில் உள் ள நலன்கள் பகடும் .
ோழ் வே துன்பமாகவும் , வதால் வியாகவும் அவமந்து விடுகிைது.
இதவன மனிதன் ஒழித்வதயாக வேண்டும் . அதை் கு இயை் வகயின்
ஒழுங் கவமப்பு, சிந்திக்கும் அறிவுத் திைன், தன்னம் பிக்வக, முயை் சி,
துணிவு வேண்டும் .
மாைாத இயை் வக விதிகவள உணர்ந்து பகாள் ளல் , சமுதாய
ஒழுங் கவமப்வப புரிந்து, மதித்து ோழ் தல் , தன்னிவல விளக்கம்
பபை் றுப் பிைவியின் லட்சியத்திை் கு ஏை் ை ேவகயில் தாவன ோழ் க்வக
நவடமுவைகவள அவமத்து பகாள் ளல் என்ை அறிவு ேந்து விட்டால் ,
தாவன சிக்கல் கவளத் வதாை் றுவித்துக் பகாள் ளாத தவகவம
கிவடக்கிைது.
சிக்கல் கள் இல் லாமல் வபாகவே, துன்பமும் இல் வல, கேவலயும்
இல் வல. எனவே ோழ் வே ஒர் இன்பச் வசாவலயாக மாறிவிடும் .
ோழ் க ேளமுடன்.

10. நல் லனவே எண்ணல் வேண்டும்
பாரதியின் "எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் " இந்தப் பாடல் ஒரு
முக்கியமான பாடல் . பாரதியாரின் தீர்க்கதரிசனத்வத உணர்த்தும்
பாடல் .
அடிவமப்பட்டு கிடந்த இந்த வதசத்தில் என்ன எண்ணி இருப்பார்?
சுதந்திரம் வேண்டும் என்று தாவன? அேர் எண்ணி கிவடக்காமல்
வபாய் விடுமா? இவதா கிவடத்து விட்டது.
ஆம் ! சுதந்திர காை் வை சுோசிக்கின்வைாம் . இந்த ஒன்று வபாதாதா?
"எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் " என்ை பாடலின் உதாரணத்திை் கு.
இந்த பாடலின் ஒே் போரு ேரிகளும் வேர ேரிகள் .
வமவலாட்டமாக பாடலின் நுட்பம் நமக்கு பதரியாது.
வேண்டும் ...வேண்டும் ..என்று வகட்பதாக வதான்றும் .
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ஆனால் கூர்ந்து பார்த்தால் ஒே் போரு ேரியும் அடுத்த
ேரியுடன் பதாடர்பு பகாண்டவே. இந்த பாடல் பூக்கள்
அன்று.பூக்களால் பதாடுக்கப் பட்ட பூச்சரம் இது.
நம் முவடய ோழ் க்வகயில் நம் முவடய உயர்வு எது? என்று வகட்டால்
என்ன பசால் ேது? ேள் ளுேர் தான் பசால் லிவிட்டாவர! பின்பு
மறு வபச்சு உண்டா?
குளத்தில் உள் ள தாமவரப் பூவின் உயரம் என்பது குளத்தின் நீ ரின்
உயரம் .அது வபால் நம் முவடய உயரம் நம் உள் ளத்தின் உயரம் .
உள் ளத்தில் இருந்து என்ன பேளிப்படுகிைது? எண்ணங் கள் தான்.
எனவே நாம் எண்ணும் எண்ணங் கள் நடந்து முடிக்க வேண்டும் என்பது
இங் வக முதல் ேரிக்காக விளக்கம் .
மனித ோழ் க்வகவய எண்ணங் களால் கட்டவமக்கப்பட்ட கட்டடம்
அன்றி வேறில் வல.
அப்படிவய அடுத்த ேரிக்கு பசல் வோம் . நல் லவே எண்ணல் வேண்டும் ;
இரு ேரிகவளயும் பபாருத்திப் பாருங் கள் . நிவனக்கின்ை
அவனத்து பசயல் களும் நடக்க வேண்டும் .
பபாதுோக நிவனப்பவே நடக்க வேண்டும் என்ைால் , நல் லதும்
நிவனக்கலாம் ,தீவமயும் நிவனக்கலாம் .
அப்படி நல் லன நிவனப்பது நமக்கும் நல் லது,பிைருக்கும் நல் லது.சில
வநரங் களில் நல் லன நடக்காது வபாகலாம் .
ஆனால் நாம் பதாடர்ந்து நல் லன எண்ணிக் பகாண்வட இருத்தல்
வேண்டும் . எனவே தான் அடுத்த ேரியாய் நல் லவே எண்ணல்
வேண்டும் என்கின்ைார்.
இப்வபாது "திண்ணிய பநஞ் சம் வேண்டும் " என்கின்ைார். ஏன் பநஞ் சம்
வேண்டும் என்று பசால் லி இருக்கலாம் . பேறும் பநஞ் சம் /உள் ளம்
எப்படிப்பட்டது பதரியுமா?
அது நல் லன,அல் லன என இரண்வடயும் தரும் . நாம் ஏை் கனவே
பசால் லியது வபால் , நல் லவே எண்ண வேண்டும் என்ைால் உறுதியான
பநஞ் சம் அல் லோ வேண்டும் .
நாம் சில நல் ல விசயங் கவள நிவனக்கின்வைாம் .அது நடக்காது
வபாகின்ைது.உடவன என்ன பசய் கின்வைாம் ?
தீயன பமல் ல பமல் ல உள் வள ேருகின்ைது? ஏன் ேருகின்ைது?
உறுதியை் ை உள் ளமாய் உள் ளதால் தாவன?
உள் ளம் உறுதியானால் நல் லன ேரும் . எண்ணும் எண்ணம் யாவும்
ஈவடறும் என்பது பதளிேல் லோ !
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உள் ளம் உறுதியானால் வபாதுமா? அடுத்து ேருகிைார் "வதளிந் த
நை் ைறிவு ரவண்டும் ;" என்று. நாம் நிவனக்கின்ை எண்ணங் களின்
பிைப்பிடம் நமது உள் ளம் .
அந்த உள் ளம் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும் .ஆயினும் உள் ளத்தில்
வதான்றும் எண்ணங் கள் நமக்கு நன்வமயா? தீவமயா? என்பது நம்
அறிவிை் கு தாவன பதரியும் . அந்த அறிவு நூை் கவள கை் று ேரலாம் ,
தை் வபாது "Google Search" ல் ேருகின்ை காலம் . அனுபேத்தில் ேரலாம் .
பசய் யும் பசயல் கள் பேை் றி பபறுேது நம் முவடய அறிவினால்
தான்.இவத உணர்ந்ததால் தான் வேதாத்திரி மகரிஷி அறிவிை் கு
வகாவிலாய் "அறிவுத் திருக்வகாயில் " கட்டினார் என்பது பதளிோய் ப்
புரிகின்ைது.கீழ் க்கண்ட கவிவயப் படியுங் கள் .உண்வம புரியும் .
“அறிவே தான் பதய் ேபமன்ைார் தாயுமானார்
அகத்ததுதான் பமய் ப்பபாருள் என்பைடுத்துக்காட்டி
அறிேதவன அறிவித்தார் திருேள் ளுேர்
அே் ேறிவே அறிேதை் கு முவைகள் பசான்னார்
அறிஞர் திருமூலர் அே் விறிவில் ஆழ் ந்து
ஆனந்தக் கவியாத்தார் இராமலிங் கர்
அறிவில் அறிோய் நிவலத்து அைம் ேகுத்வதார்
அதவன ோழ் ந்து காட்டிவனார்நிவனவு கூர்ோம் .”(ஞாக.பா.7)
அடுத்த நான்கு ேரிகள் தான் இந்தப் பாடலின் கருப்பபாருவள நமக்கு
உணர்த்துகின்ைது.
முதல் நான்கு ேரிகவள மட்டும் எடுத்து பபாருள் பகாண்டால் நமக்கு
வமம் வபாக்காகத் பதரியும் .அடுத்த நான்கு ேரியில் தான் பாடலின்
உண்வமப் பபாருவள வேத்துள் ளார்.
இத்தவனயும் இருந்தால் தான் நாம் நிவனத்தது வககூடும் . சில
சமயம் அவேகள் கூடாமலும் வபாகலாம் . எண்ணியவே
நல் லனோகவே இருக்கலாம் .
பதளிந்த அறிோல் நம் பநஞ் சம் உறுதியாக இருக்கலாம் ஆனால்
ஏவதா ஒன்று நாம் நிவனப்பவத நடக்கவிடாமல் தடுக்கிைது. அது நாம்
பண்ணிய பாேம் .
மனிதனாகப் பிைந்தாவல பாேங் கள் பசய் யாமல் இருக்க முடியாது.
மனித ஜன்மவம நாம் பாேங் கள் பசய் ததால் தான் எடுக்கிவைாம் .
விவனப் பதிவே பல வதகம் கண்டாய் ...பாேங் கள் கூடலாம் இல் வல
குவையலாம் , ஆனால் பாேங் கள் பசய் யாமல் உலக உயிர்கள்
ஜனிப்பதில் வல.

31

ஆவசயால் பாேமும் பாேத்தால் பிைப்பும் மனித ோழ் க்வகயில்
சுழலும் ேட்டங் கள் . அதை் காக பாே விவமாசனவம இல் வல என்று
பசால் லமுடியாது.
சூரியன் முன் பனித்துளி எே் ோறு ஆவியாகிவிடுகிைவதா அவதவபால்
இவைேன் எனும் மகா சூரியன் முன் நின்று கண்ணீர ் விட்டு
கதறும் வபாது நாம் பசய் த பாேங் கள் பதாவலந்துவிடுகின்ைன
என்கிைான் பாரதி.
எனவே நாம் பாேங் கள் அழிய ...இவைேனிடம் முழுவமயாக
சரணாகதி அவடந்து கண்ணீர ் விட்டு கதறி அழுவோம் .
ஏன் கதறி அழ வேண்டும் .வயாசித்துப் பாருங் கள் . இந்த ஒரு நாளில்
நாம் எே் ேளவு பாேம் பசய் திருப்வபாம் என்று. ஒரு நாள் கணக்வக
பசால் லி மாளாது எனில் இந்தப் பிைவியில் பிைந்த நாள் முதல் இன்று
ேவர? அப்பப்பா அழத் வதான்றுகின்ைதா?
எந்தப் பாேத்வதயும் நாம் இனிவமல் பசய் யாமல் இருப் வபாம் ! பசய் த
பாேத்திை் கு இவைேனிடம் வேண்டுவோம் .
ஆக, இவைேன் முன் நம் பாேங் கள் நீ ங் கிவிடும் வபாது, நமக்கு
நல் லறிவு கிவடக்கும் . நல் லறிோல் மன ேலிவம உண்டாகும் . மன
ேலிவமயால் நாம் நல் லனவே நிவனப்வபாம் . நல் லன எண்ணும் வபாது,
நாம் எண்ணியன நடப்பதில் தவடவயதும் இல் வல.
அன்பர்கவள, இந்த மகத்துேம் மிக்க பாடவல தினமும் உங் கள்
பிரார்த்தவனயில் வசர்த்து வேண்டுங் கள் .கண்டிப்பாக ஒரு
மாதத்திை் குள் மாை் ைத்வத உணர்வீர்கள் .இந்த பாடல் சிைந்த
சுயமுன்வனை் ை சிந்தவனவய தூண்டும் பாடல் .
எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் ,
நல் லவே எண்ணல் வேண்டும் ;
திண்ணிய பநஞ் சம் வேண்டும் ,
பதறிந்தநல் லறிவு வேண்டும் ;
பண்ணிய பாே பமல் லாம்
பரிதி முன் பனிவய வபால,
நண்ணிய நின்முன் இங் கு
நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய் ! (பாரதி அன் வனவய வேண்டுதல் 14)

எண்ணம் ஆேோய் தை் !(Analysing thoughts)
நல் ல உச்சி பேயில் , நவட பாவதயின் அருகிலிருந்த கல் லின் மீது
ஒருேர் படுத்து உைங் கிக் பகாண்டிருந்தார்.
அே் ேழிவய பசன்ை கூலியாள் ஒருேர் உைங் கிக்பகாண்டிருந்த
நபவரப் பார்த்தார். வேவல பசய் த அலுப்பு வபாலும் என்று
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நிவனத்தார்.
ேழியில் பசன்ை பிச்வசக்காரர் தன்வனப்வபால் ஒரு
பிச்வசக்காரர் பசியினால்
மயங் கி கிடப்பதாக நிவனத்தார்
அவத ேழியில் திருடன் ஒருேன்
நடந்து பசன்றுபகாண்டிருந்தான்.
உைங் கிபகாண்டிருந்த நபவரப்
பார்த்து , முதல் நாள் இரவில்
எங் வகவயா திருடிவிட்டு பகலில் தூங் கிக் பகாண்டிருப்பதாக
நிவனத்தான்.
அே் ேழிவய பசன்ை அரசியல் ோதி உைங் கி பகாண்டிருந்த நபவரப்
பார்த்து, கட்சித் பதாண்டன் ஒருேன் தண்ணியடித்துவிட்டு படுத்துக்
கிடப்பதாக எண்ணினார்.
அே் ேழியில் பசன்ை ஒரு சாது - இேர் முை் றும் உணர்ந்த
ஞானியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் . பகாளுத்தும் பேயிலிலும் இரவு,
பகல் இல் லாமல் தூங் கிக் பகாண்டிருக்கிைாவர என ேணங் கிவிட்டுச்
பசன்ைார்.

வேதத்திரியம் என்ன பசால் கிைது?
"எண்ணம் எங் கும் பசல் லும் ேல் லவமயது. விழிப்புத் தேறும் வபாது
அது அசுத்தத்திலும் பசல் லும் . அப்படித் வதான்றும் தேைான
எண்ணங் கவள உஷாராக இருந்து தவிர்க்கவேண்டும் . அதை் கு ஒவர
ேழி தான் உண்டு. நல் ல எண்ணங் கவள – நாவம விரும் பி, முயன்று –
மனதில் இயங் க விட்டுக் பகாண்டிருக்க வேண்டும் ."
"எண்ணத்தின் அளவேபயாட்டிவய மனதின் தரமும் , உயர்வும்
அவமகின்ைன. மனதின் அளவில் தான் மனிதனின் தரமும் , உயர்வும்
உருோகின்ைன.
எனவே, எண்ணத்வதப் பண்படுத்த வேண்டும் . எண்ணத்திை் கு
உயர்வூட்ட வேண்டும் . எப்படி?
எண்ணத்வதக் பகாண்டு தான் எண்ணத்வதப் பண்படுத்த வேண்டும் .
எண்ணத்தின் தன்வமவயப் பயன்படுத்தித் தான் எண்ணத்திை் கு
உயர்வூட்ட வேண்டும் ."
"தூய் வமயான நல் எண்ணங் கவள வமை் பகாண்டால்
உங் களிடமிருந்து இனிய அதிர்வுகள் புைப்பட்டு பேளிவயறிப்
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பரவுகின்ைன. அவத வபான்று நீ ங் கள் ஒருேவர ோழ் த்த நிவனக்கும்
பபாழுது உங் கவள அறியாமல் நீ ங் கவள முதலில் உங் களால்
ோழ் த்தப் படுகின்றீர்கள் ! ோழ் தது
் உங் கள் மனதில் ஆழப் பதிந்து
விடுகின்ைது.
அதுவபாலவே நீ ங் கள் ஒருேருக்குத் தீவம நிவனத்துச் சபிக்கும்
பபாழுது முதலில் உங் கவள நீ ங் கவள பகடுேதை் குச் சபித்துச்
பகாள் கிறீர்கள் .
உங் களிடம் முதலில் தீவம வித்து உங் களிடம் ஊன்றிப் பிைகு
மை் ைேர்களுக்குப் பரவுகின்ைது. இவத நன்கு புரிந்து பகாள் ள
வேண்டும் ."
"எண்ணம் தானாக எழுந்து அவலயாமல் எண்ணத்தில்
எண்ணமாய் இருப் பவத வயாகம் ". (ஞாக.பா.1539) ோழ் க ேளமுடன்

துவணநின்ை நூல் கள் .
1. பாரதியார் பாடல் கள் , உமா பதிப்பகம் , பசன்வன.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. இவணயதள தகேல் கள் .
4. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள் வமாகன்தாஸ்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , பபாள் ளாச்சி
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
6. ஞாலம் வபாை் றும் ஞானிகள் , மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜய
பதிப்பகம் , வகாவே
7. பாரதியார் பாடல் கள் , பாரதியார் இவணயதளம்
8. பஜன் கவதகள் , இவணயதளம்
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