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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் குவைத்த பத்து
அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதுனுள் வள. . . . . .
1. விவனப் பதிவுகவள மாற் றி அவமக்கலாமா?
2. விவனத் தூய் வமயும் மனத்தூய் வமயும்
3. குற் றமும் குணமும் மனித இயல் பு
4. அறியாவமவய அகற் றலாமா?
5. அவனத்தும் சுத்தவேளிவய!
6. வசயலுக்குத்தக்கபடி தான் இவறேன் வகாடுப்பான்
7. நன்றும் பிவையும் நீ வய வசய் ோய் !
8. ஆண்டேன் வபாடும் கணக்கு
9. உறவிவல கண்ட உண்வமநிவலத் வதளிவே துறவு.
10.வபரிய பதம் எனக்கு வேண்டும்
பவையக் வகாடுவிவனகள் தம் வமத் வதாடர்ந்து ேருத்தும்
இன்னலுக்கு ஆற் றாது ேருந்தினார் மாணிக்கோசகர்.
அத்துன்பங் களுக்குக் காரணமாகத் தாம் வசய் த பிவைகவள
நிவனந்து நிவனந்து இரங் கினார்.
இவறேனது அன்வபயும் கருவணவயயும் , தாம் வபற வேண்டும் என
இவறேவன வநாக்கி மனம் உருகி உருகி அரற் றிக் கூறும்
முவறயீடாக அவமந்தது “குவைத்த பத்து” என்னும் இப் பதிகமாகும் .
இே் யாக்வகவயத் தாங் கி விவனகவள வமலும் வமலும் இவைத்வதன்:
இனிக் கணமும் வபாறுக்வகன்; அடிவயவன வமலிவிப்பது எற் றுக்கு?
பிவை வபாறுத்து ஆட்வகாள் ளவேண்டும் என்று இரங் கிக் கூறுதல்
குவைத்த பத்தாம் என்று கூறும் திருப் வபருந்துவறப் புராணம் .
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இப்பதிகத்திற் கு “ஆத்ம நிவேதனம் -வநயத்வதாடு ஒன்றல் ” என்பது
பவையகுறிப்பு. தனக்வகன்று ஓர் உரிவம.

1.விவனப் பதிவுகவள மாற் றி அவமக்கலாமா?
ஆவட வநகிை் ந்தேனுவடய வக, உடவன உதவிக் காப்பது வபால்
(நண்பனுக்குத் துன்பம் ேந்தால் ) அப்வபாவத வசன்று துன்பத்வதக்
கவளேது நட்பு என்பது ேள் ளுேம் .
உடுக்வக இைந்தேன் வகவபால ஆங் வக
இடுக்கண் கவளேதாம் நட்பு.
நாமும் இவறேனிடம் வபசும் வமாழியாகிய வமௌனத்தில் இருந்து,
துரியாதீத தேத்தில் இவறேனிடம் நட்பு வகாண்டால் நிச்சயமாக
நமது துன்பத்வத கவளோன்.
”குவைத்தால் பண்வடக் வகாடுவிவனவநாய்
காோய் உவடயாய் வகாடுவிவனவயன்
உவைத்தால் உறுதி உண்வடா தான்
உவமயாள் கணோ எவன ஆள் ோய்
பிவைத்தாற் வபாறுக்க வேண்டாவோ
பிவறவசர் சவடயாய் முவறவயாஎன்று
அவைத்தால் அருளா வதாழிேவத
அம் மாவன உன்னடி வயற் வக.
(திருோச.பா.496)

என்வன அடிவமயாக உவடயேவன! உவமயாள் கணேவன! பிவறச்
சந்திரவனச் சூடிய சவடவய உவடயேவன! தந்வதவய!
பவைய வகாடிய விவனயாகிய வநாய் என்வன ோட்டும் வபாது
காப்பாற் றுோயாக!
முயற் சி வசய் தால் மட்டும் பயன் விவளயுமா?
அடிவயன் பிவை வசய் தால் வபாறுத்துக் வகாள் ள வேண்டியது உனது
கடவம அல் லோ?
துன்ப காலத்தில் கூவி அவைத்தால் நீ உதவிக்கு ேராது இருக்கலாமா?
இது முவறவயா? கூறுோயாக!” என்று மாணிக்கோசகர்
முவறயிடுகிறார்.
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பவைய வகாடிய விவனயாகிய வநாய் என்வன ோட்டும் வபாது
காப்பாற் றுோயாக!” என வேண்டும் மாணிக்கோசகருக்கு- விவனப்
பதிவு பற் றி வதளிவுபடுத்துகிறது வேதாத்திரியம் .
“முன்வனார் வசய் த விவனப்பதிவு வித்தில் உண்டு
மூவளயிவல உன் வசயலின் பதிேவனத்தும் உண்டு.
பின்வனநீ வசய் விவனக்குப் புலவனந்தும் இயக்கிப்
வபற் ற பைக்கப்பதிவு உண்டு இம் மூன்றும் ,
உன்வனநீ உள் ளுணரும் அகத்தேத்வத ஆற் றி,
ஒே் வோன்றாய் ப் பழிப்பதிவே அகற் றிேர வேண்டும் .
தன்னில் பதிோன விவனப் பதிவுகவளமாற் றி,
தணிக்க வபாருள் , வசல் ோக்குப் பயனாகாதுணர்வீர்”
(ஞாக.பா.1283)

மனிதர்கள் அவனேரும் இருபத்தி மூன்று வ ாடி
குவராவமாவசாம் களால் உருோகியிருக்கிறார்கள் .
அதில் ஒரு வ ாடி குவராவமாவசாம் கள் பாரம் பரியமான தன்வமகவள
எல் லாம் உள் ளடக்கமாகப் வபற் றுள் ளதாக மருத்து விஞ் ஞானம்
வசால் லுகிறது.
நம் முவடய முன்வனார்கள் உடவலயும் மனவதயும் இயக்கிப் வபற் ற
வசயல் பதிவுகள் அவனத்தும் நமது வபற் வறார் மூலம் நமக்குக்
கிவடக்கப் வபற் றுள் ளது.
அதன் தரத்வத அடிப்பவடயாகக் வகாண்டு பி ற் நதது முதல்
இதுேவரயில் வசய் த அவனத்துப் பதிவுகளும் மூவள வசல் களில்
எண்ணமாக உள் ளது.
அந்த எண்ணங் கவள வசால் லாக, வசயலாக, விவளோக, பைக்கமாக
ேைக்கமாக மலர்ச்சி வபற் று ஐந்து புலன்கள் மூலம் வசயல் களாற் றிப்
வபற் ற அனுபேப் பதிவுகளும் உள் ளன. அேற் றில் நல் விவன தீ
விவன என்ற இரு பிரிவுகளும் உள் ளன.
தன்வன அறியும் உள் ளுணர்வு தேமாகிய அகவநாக்குப் பயிற் சி
வசய் து பாேப் பதிவுகளாகிய பழிச் வசயல் பதிவுகவள நீ க்கி ேர
வேண்டும் .
வபாருவளா வசல் ோக்வகா தீ விவனகளாகிய பழிச்வசயல் பதிவுகவள
மாற் றிக் வகாள் ேதற் கும் குவறத்துக் வகாள் ேதற் கும் பயன்படாது
என்பவத உணர்வீர்களாக.
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2. விவனத்

தூய் வமயும் மனத்தூய் வமயும்

முன்பிறவி விவனவய உயிர் துய் ப்பதற் காகவே இந்தத் வதகம் . விவன.
பிறவி ோராது. 'விவனப் வபாகவம இந்தத் வதகம் கண்டாய் ” என்று
பட்டினத்தார் வசால் கிறார்.
“விவனப்வபாக வமவயாரு வதகங் கண் டாய் விவன தாவனாழிந்தால்
திவனப்வபா தளவும் நில் லாதுகண் டாய் சிேன் பாதம் நிவன
நிவனப்வபாவர வமவு நிவனயாவர நீ ங் கிஇந் வநறியினின்றால்
உவனப்வபால் ஒருேருண் வடாமன வமவயனக் குற் றேவர”
*ஒருேனுவடய மகன் வியாபாரம் வசய் யப் புகுந்து அறியாவமயால்
கடன் ோங் கிச் சுவமவய ஏற் றிக் வகாள் கிறான்.
கருவணயுவடய தந்வத மகனுக்குப் வபாருவளத் தந்து, ‘கடவன
வயல் லாம் வபாக்கி விட்டுச் சாமர்த்தியமாக வியாபாரம் வசய் து
வபாருவள ஈட்டு’ என்று வசால் கிறான்.
அறிேற் ற அந்தப் பிள் வள தந்வத தந்த வபாருவளக் வகாண்டு பவைய
கடன்கவளக் வகாடுத்து மீண்டாலும் , மறுபடியும் தன் அறியாவமயால்
புதிய கடன்கவள ோங் கி இன்னல் அவடகிறான்,
இவறேன் நமக்கு இந்தப் பிறவிவய அளித்து, தனு கரண புேன
வபாகங் கவள ேைங் கி, பவைய விவனவயப் வபாக்கிக் வகாண்டு
விவனயற் றேனாக “ோ” என்று அனுப்புகிறான்.
நாவமா பவைய விவனவய அனுபவித்துக் கழித்துக் வகாண்டிருக்கும்
வபாவத புதிய விவனகவளச் வசர்த்துக் வகாள் கிவறாம் ; விவனகவள
அழிக்காமல் தூய் வம வசய் யாமல் இருக்கிவறாம் .
“விவன எனும் சரக்குக் வகாண்வடன்;

அழித்திவலன்.
வபாருவளல் லாம் அழிந்துக் கடனில் மூை் கித் தத்தளிக்கும் வபாது, ‘இனி
என்ன வசய் ேது?’ என்று அயர்ந்து நிற் கிவறாம் , கடன் சுவமயினின்றும்
நீ ங் க
ேழி
வதரியாமல்
அலமந்து
வசயவலாழிந்து
அயர்ந்து
ோடுகிவறாம் .
மாணிக்கோசகரும் விவனகவள சுமந்து
உடவல அழிக்கலாமா? என வகட்கிறார்.

வகாண்டிருக்கும்

இந்த

“அடிவயன் அல் லல் எல் லாம் முன்
அகல ஆண்டாய் என்றிருந்வதன்
வகாடிவயர் இவடயாள் கூறாஎம்
வகாவே ஆஆ என்று அருளிச்
வசடிவசர் உடவலச் சிவதயாதது
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எத்துக்கு எங் கள் சிேவலாகா
உவடயாய் கூவிப் பணிவகாள் ளாது
ஒறுத்தால் ஒன்றும் வபாதுவம”
.

(திருோ.பா.497)

வகாடி வபான்ற இவடயிவன உவடய உவம பாகவன! எம் அரவச!
எங் கள் சிேவலாக நாதவன! என்வன அடிவமயாக உவடயேவன!
அடிவயனது துன்பம் முழுேதும் தீருமாறு ஆட்வகாண்டாய் என்றுதான்
நிவனத்துக் வகாண்டு இருந்வதன்.
ஐயவகா! என ேருந்துமாறு விவனகள் வசர்ேதற் கு இடமாக விளங் கும்
உடவல அழி்க்காதது ஏன்? எங் கவளக் கூவி அவைத்து ஏேல்
வகாள் ளாது தண்டித்தால் மட்டும் வபாதுமா? கூறுோயாக!
மனிதன் விவனகவளத் தூக்கிவகாண்டு சுமக்கிறான். தனக்கு துன்பம்
ேரும் வபாது மட்டும் யாவர வநாந்து வகாள் ேது என்று
வேதவனப்படுகின்றார் மாணிக்கோசகர்.
விவனகவள வபாக்கிவிட்டால் யாவரயும் வநாந்து வகாள் ள
வேண்டியதில் வல என்பது வேதாத்திரியம் .
மாணிக்கோசகர் வகட்ட வமலான விளக்கத்வத வேதாத்திரியம்
தருகிறது. (ஞானக் களஞ் சியத்தில் தங் க வநற் கதிர் வபான்ற பாடல் .)
“விவனஎதுவும் நலம் தீது என்பது இல் வல
விவளவும் அதவன ஆற் றுபேர் வநாக்கம் வகாண்வட
விவனயதவன நலம் தீது எனப் பிரிப்வபாம் .
விழிப்புடவன எண்ணம் எழும் வபாவத வதர்வோம் .
விவன, காலம் , இடம் , வதாடர்புப் வபாருளுக்கு ஏற் ப
வேே் வேறு அளவு இன்ப துன்பம் நல் கும் .
விவனகள் தவம உடல் தகுதி, உலகம் ஒப்ப,
உயர்இயற் வக நியதி ஒக்க ஆற் றவமலாம் .” (ஞாக.பா.1285)
இயற் வக என்ற வபராற் றலானது,, பல நீ ண்ட காலமாக, மிகவும்
நுட்பமாகத் தனது ேயிற் றில் வேத்து. மனித உடவல பல லட்சம்
தவலமுவறகளாக ேடிேவமத்து அளித்துள் ளது.
அகக் கருவிகள் ஐந்து, வசயல் கருவிகள் ஐந்து ஆகிய பத்துக் கருவிகள்
மூலம் உடல் இயங் குகின்றது.
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வதவேக்வகற் ற மலர்ச்சி, சூை் நிவலக்வகற் ற மாற் றம் என்ற ேவகயில்
இயற் வகயின் தன்மாற் றத்தால் உடல் கிவடத்துள் ளது என்ற
உண்வமவயத் தன் முவனப்பின் காரணமாக மனிதன் மறந்து
விடுகிறான்.
அந்த வபராற் றலுவடய இயற் வகவய தன்னுள் இருந்து இயக்கிக் காத்து
முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமகவளயும் மறந்து விடுகிறான்.
புலன்களின் துய் ப்பில் இன்பம் இருப் பதாகக் கருதி மயக்க நிவலயில்
வமலும் வமலும் இன்பம் வேண்டி எந்த உறுப்வபப் பயன்படுத்தி
துய் த்துக் வகடுத்தாலும் , மனிதனுக்குள் இருக்கிற இயற் வக
அேனுக்குப் பாடம் கற் றுத் தருேதற் காக, அந்த உறுப்பின் அணு
அடுக்குகவள சீர்குவலத்து துன்பத்வத ஏற் படுத்தி வநாய் என்ற
விவளவேயும் வகாடுக்கிறது என்ற உண்வமகவள அறிவோமாக.
வசயலுக்குத் தக்க விவளவு என்பவத இவறநீ தியாகும் . (ஞானக்
களஞ் சியத்தில் தங் க வநற் கதிர் வபான்ற பாடல் .)
“விவனத்தூய் வம வபறவேண்டின், மனத்தின் தூய் வம
வேண்டுேது இன்றியவம யாததாகும் .
விவனத்தூய் வம ஒழுக்கமுடன் கடவம, ஈவக,
விளங் கும் அறவநறி நிற் க விவரந்து ஓங் கும் .
விவனத்தூய் வம வித்தான மனத்தின் தூய் வம
விண்ணுணரும் அகத்தேத்தால் ஓங் கும் உய் ய.
விவனத்தூய் வம மனத்தூய் வம ஒன்வற ஒன்று
உயர்த்தி மனிதன் வதய் ேமறியச் வசய் யும் .” (ஞாக.பா.1286)
விவன என்பது கர்மா அல் லது வசயல் ஆகும் . வசயல் களில்
நன்வமயானது தீவமயானது என்பது எல் லாம் இல் வல.
வசயலின் மூலமாக ஏற் படும் விவளவு வசயலாற் றுபேரின் வநாக்கம்
ஆகியேற் வறக் வகாண்வட, நன்வமயானது அல் லது தீவமயானது
என்று பிரித்துக் கூறுகிவறாம் .
எண்ணம் தான் வசயலாக மலர்ச்சி வபறுகிறது. வசயலுக்கு முன்
நிவலயாகிய எண்ணம் எழும் வபாவத விவளவேத் வதரிந்து
விழிப்புடன் வசயல் படுவோம் .
வசயல் , வசயலுக்குரிய காலம் , வசயலுக்குரிய இடம் , வசயலால்
வதாடர்பு வகாள் ளும் வபாருள் ஆகியேற் றிற் கு ஏற் றபடி வேே் வேறு
அளவுகளில் இன்பம் துன்பம் வேளிப்படும் .
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உடல் ஆற் றலின் தகுதிவயாடு, உலக மக்கள் ஏற் றுக் வகாள் ளத்தக்க
ேவகயில் , இயற் வக நியதிக்கு உட்பட்டு வசயல் கவளச் வசய் தால்
அச்வசயல் கள் எல் லாம் உயர்ோனவேயாகும் . சரி.
விவனப் பதிவுகவள கழிப்பது எப்படி? விவடயாக மீண்டும் ேருகிறது
வேதாத்திரியம் ஞானக் களஞ் சியத்தில் தங் க வநற் கதிர் வபான்ற
பாடல் .
“தேமுவறயும் அறவநறியும் பற் றப் பற் றத் தருக்வகன்ற
தருக்வகன்ற தன்முவனப்புக் குன்றிப் வபாகும் .
பேவிவனகள் புதிது எைா. முன்னம் வசய் த
பதிவுகளும் மவறந்து வமய் ப்வபாருள் காணும் .
சிேநிவலவய சீேனிவல உணர்ந்து வகாண்டால் ,
சிறுவமதரும் மனமயக்க மாவய ஏது?
எேவரனினும் இே் ேழியால் அன்றி உய் ய
ஏதுேழி வேறுலகில் ? எண்ணிப் பாரீர!் ” (ஞாக.பா.1578)
தேத்வதயும் அறவநறிவயயும் பற் றி ோை் ந்தால் விவனப்பதிவுகவள
வபாக்கிவிடலாம் .
“விவனவபாகவம வதகம் கண்டாய் ” என்பவத உணர்ந்து, நாமும்
தேத்வதயும் அறவநறிவயயும் இருகண்களாகப் வபாற் றி ஆனந்தமாக
ோை் வோமாக.

3.குற் றமும் குணமும் மனித இயல் பு
மனிதர்களாகப் பிறந்தேர்கள் தர்மப்படி ோை் வு நடந்த
வேண்டுமானால் , சகல காரியங் களிலும் விதிப்படி நடக்க
வேண்டியிருக்கிறது. இந்த விதிமுவறகவள அேர்களுக்கு எடுத்துச்
வசால் ல வேண்டியது வராம் பவும் அேசியம் .
ஆனால் அேற் வற அேர்களாக ஏற் று, சுவயச் வசயா கப
பின்பற் றுேவத அைகு. ஒருேவர நிர்பந்தப்படுத்தி விதிகவள அநுச
ரிக்கச் வசய் ேதில் வபருவம இல் வல.
‘சம் பிரதாயம் ’ என்பது தானாக ேழிேழியாக ேந்திருக்கிறது. மக்கள்
அவதத் தாமாக ஏற் றுப் பின்பற் றி ேந்திருக்கிறார்கள் .
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சம் பிரதாயத்தில் ேந்துள் ள அத்தவன விதிமுவறகவளயும்
சாஸ்திரத்தில் சட்டம் வபால் எழுதி வேக்கவில் வல.
சட்டம் என்று எழுதிவிட்டால் அது நிர்பந்தமாகிவிடுகிறது என்பவத
காரணம் . ‘ஸஹஸ்ரம் ேத; ஏகம் மா லிக’ (ஆயிரம் விஷயங் கவள
ோயால் எடுத்துச் வசால் லு; ஆனால் ஒன்வறக்கூட எழுத்திவல எழுதி
வேத்துக் கட்டாயப்படுத்தாவத) என்பது ஆன்வறார் ோக்கு.
ஆனால் இப்வபாது ‘இவதச் வசய் , அவதச் வசய் ’ என்று
எதற் வகடுத்தாலும் , எங் வக பார்த்தாலும் வநாட்டீஸ் வபாடுேதும் , எழுதி
வேப்பதுமாக இருக்கிறது.
நான் பூவ

வசய் கிற இடத்திவலவய ‘வபசாவத, சட்வட வபாட்டுக்

வகாள் ளாவத’ என்வறல் லாம் எழுதி வேக்கிறீர்கள் . இனிவமவல இப்படிச்
வசய் ய வேண்டாம் .
நான் இப்படி விதி மாதிரி உங் கவளக் கண்டித்து, நிர்பந்தப்படுத்திச்
வசால் லும் வபாது, நாவன இதுேவர வசான்ன நல் ல விதிவய
மீறுகிவறன்.

‘வசய் ய வேண்டாம் ’ என்கிற வபாவத நிர்பந்தமாகச் சட்டமாக்கி
விடுகிவறன். அது தப்புதான். ‘இப்படிவயல் லாம் எழுதலாமா என்று
நீ ங் கவள வயாசித்துப் பாருங் கள் ’ என்று நான் வசால் லியிருந்தால்
அதுதான் முவற.
வதய் ந்து வபான சந்திரனுக்கு மரியாவத
‘ஒருேரிடம் எத்தவன வதாஷம் இருந்தாலும் அவதப்
வபரிதுபடுத்தாவத. சிறிது குண விவசஷம் இருந்தாலும் அவதவய
வகாண்டாட வேண்டும் ’ என்பது வபரிவயார் உபவதசம் .
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பிறரது குவறகவள வேளிப்படுத்தக்
கூடாது; அேர்களிடம் உள் ள நல் ல
அம் சங் கவளவய வேளிப்படுத்த
வேண்டும் .
வதய் ந்துவபான சந்திர
கவலக்கும் கூடக் குளுவமயும்
பிரகாசமும் இருப் பதால் அவதப்
பரமசிேன் தம் தவலயில் தரித்து உலகவமல் லாம் பார்த்துப்
புகழும் படி வசய் கிறார்.
அவத ஈசுேரன் மகா வகாடிய ஆலகால விஷத்வத யார் கண்ணிலும்
வதரியாமல் தம் கண்டத்தில் ஒளித்து வேத்திருக்கிறார். இே் ோறு
தண்டி என்ற கவி கூறுகிறார்.
ஆனால் வதாஷம் பார்க்கிறதும் , அவதப் வபரிதுபடுத்திப் வபசுேதும்
எழுதுேதுவம வபாதுவில் தற் காலத்தில் மிக அதிகமாகியிருக்கிறது.
அதிலும் நிவறயப் படித்தேர்கள் நிவறயக் குற் றம் காண்பார்கள் .
“குற் றம் கண்டுபிடிப்பதுதான் அறிோளியின் காரியம் . ‘வித்ோன்’
என்றாவல ‘வதாஷக்ஞன்’ என்று லட்சணம் வசால் லியிருக்கிறது” என்று
இேர்கள் ோதம் வசய் யலாம் .
‘வதாஷக்ஞன்’ என்றால் குற் றம் அறிந்தேன் என்வற அர்த்தம் .
குற் றத்வதப் வபரிதுபடுத்திப் பிரசாரம் வசய் பேன் என்றல் ல. குற் றம்
குவறகவள உணர வேண்டும் . உணர்ந்து அேற் வற நாம் தவிர்க்க
வேண்டும் .
குற் றம் உள் ளேர்களுக்கும் இவத இதமாக எடுத்துச் வசால் லலாம் .
ஆனால் ஓயாமல் வதாஷம் பாராட்டிக் வகாண்டும் அவதப் பிரசாரம்
பண்ணிக்வகாண்டும் இருக்கக் கூடாது.
உபவதசிப்பதற் கு முன்னர்
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வதாஷமுள் ளேரிடம் அவத எடுத்துக் காட்ட வேண்டுமானால் நமக்குப்
பூரண வயாக்கியவத இருக்க வேண்டும் . நம் மிடவம ஏராளமான
வதாஷங் கவள வேத்துக் வகாண்டு இன்வனாருத்தருக்கு உபவதசம்
வசய் தால் , அது பிரவயா னப்படாது.
சில சமயங் களில் நாம் வசால் ேதாவலவய அேர்கள் முன்வனவிட
வீம் பாகத் தங் கள் தேற் வற வேளிப்படச் வசய் யவும் வதாடங் கலாம் .
‘நமக்கு வயாக்கியவத இருக்கிறது. ஸ்தானம் இருக்கிறது. நம்
ோர்த்வத எடுபடும் ’ என்று நிச்சயமானாவல பிறருக்கு
உபவதசிக்கலாம் .
ஒருேரது நல் ல அம் சத்வதக் வகாண்டாடுேதால் அேருக்கு வமலும்
உற் சாகம் உண்டாகிறது. இந்தக் குணங் கவள விருத்தி வசய் து
வகாள் கிறார்.
ஆனாலும் ஒருேவரப் புகழுேதிலும் நமக்குக் கட்டுப்பாடு இருக்க
வேண்டும் . ஒவரயடியாக ஸ்வதாத்திரம் வசய் து, ஒருேவர
அகங் காரத்திற் கு ஆளாக்கி விடக்கூடாது.
புகை் சசி
் ஒரு நுட்பமான விஷயம் . இதனால் தான் வபரிவயார்கள் ,
“ஈசுேரவனயும் குருவேயும் மட்டுவம வநரில் துதிக்கலாம் ; பந்து
மித்திரர்கவள வநரில் புகைாமல் மற் றேர்களிடவம வபாற் றிப் வபச
வேண்டும் ; (சோரி முடிந்த பின் குதிவரவயத் தட்டிக் வகாடுப்பது
வபால் ) வேவலவய முடித்த பின்னவர ஊழியவரப் பாராட்டலாம் ;
பிள் வளவய ஒரு வபாதும் புகைக் கூடாது” என்றார்கள் .
இப்வபாது, நான் உங் கள் வமல் குற் றப் பத்திரிவக படித்ததற் கும்
சமாதானம் வசான்ன மாதிரி ஆகிவிட்டது. தன் வசாந்தக்
குைந்வதகவள ஒரு வபாதும் ஸ்வதாத்திரம் பண்ணக் கூடாது.
அேர்கவள இடித்தும் காட்டலாம் என்று சாஸ்திரவம வசான்னதால் ,
நான் உங் கவளத் வதாஷம் வசான்னதிலும் வதாஷமில் வலதான்.
(வதய் ேத்தின் குரல் (முதல் பகுதி)
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மவல வபான்ற குற் றங் கவளயும் குணமாக நீ எடுத்துக் வகாண்டால் ,
என வகட்டு விடப் வபாகிறது? மனம் இரங் குோயாக!” என
வேண்டுகிறார் மாணிக்கோசகர்.
ஒன்றும் வபாதா நாவயவன
உய் யக் வகாண்ட நின்கருவண
இன்வற இன்றிப் வபாய் த்வதாதான்
ஏவை பங் கா எம் வகாவே
குன்வற அவனய குற் றங் கள்
குணமாம் என்வற நீ வகாண்டால்
என்றான் வகட்டது இரங் கிடாய்
எண்வதாள் முக்கண் எம் மாவன.

(திருோ.பா.498)

உவமவயாரு பாகவன! எம் அரவச! எட்டுத் வதாள் கவளயும் மூன்று
கண்கவளயும் உவடய எம் தந்வதவய!
ஒன்றுக்கும் வபறாத நாவயவன உய் யுமாறு ஆட்வகாண்ட திருேருள்
இப்வபாழுது இல் லாமல் வபாய் விட்டதா?
மாணிக்கோசகரின் வேண்டுவகாளுக்கு விவட தருகிறது
வேதாத்திரியம் . நாம் நமது கருவமயத்வத களங் கப்படுத்தாமல்
தூய் வம வசய் து வகாண்டால் குற் றமில் லா குணங் களுடன் ோைலாம் .
“நிவறவு வபறாமல் இருக்கும் ஆவசகளின் கூட்டம் ,
வநஞ் சம் மனம் வபச்சுஇவட பிணக்காகும் வபாய் கள் ,
மவறமுகமாய் வநர்முகமாய் பிறர்உளம் ேருத்தல் ,
மற் ற உயிர் ச தந்திரமும் ோை் வின்ேளம் பறித்தல் ,
நிவறேழிக்கும் வபாறாவம சினம் ேஞ் சம் காத்தல் , வமலும்
வநறிபிறை் ந்த உணவு உவைப்பு உறக்கம் உடலுறவு
கவறபடுத்தும் எண்ணம் இவே கருவமயம் தன்வனக்
களங் கப்படுத்திவிடும் . கருத்வதாடு சீர் வசய் வோம் .” (ஞாக.பா.1805)
கருவமயத்தில் அவமந்துள் ள பதிவுகளுக்வகற் பவே எண்ணம் , வசால் ,
வசயல் கள் வேளிப் படுகின்றன.
கருவமயவம அேரேர் ஆற் றும் வசயல் களுக்வகற் ப விவளவுகவள
நல் குகிறது. எனவே. கருவமயத்வதத் வதய் விக நீ திமன்றம் என்று
வசால் லுகிவறாம் .
எண்ணம் , வசால் , வசயல் களின் தூய் வமக்வகற் பவும் .
களங் கத்திற் வகற் பவும் கருவமயமும் தூய் வமவயவயா,
களங் கத்வதவய அவடகிறது.

12

4.அறியாவமவய அகற் றலாமா?
நான் என்ற எண்ணம் காலம் , இடம் சம் பந்தமான கருத்துகவளக்
வகாண்டு ேருகிறது. மனம் என்னும் மரத்தின் விவதயாக இருப்பது
இந்த ‘நான்’ என்ற எண்ணம் .
இந்த அகங் காரம் என்னும் விவதயிலிருந்து முதலில் முவளவிடுேது
புத்தி ஆகும் .
இந்த முவளயிலிருந்து எண்ணங் கள் என்ற கிவளகள் உதிக்கின்றன.
மனத்தின் மரக்கிவளகவள தினசரி வேட்டி எரியுங் கள் .
காலப்வபாக்கில் மரத்வதயும் அதன் வேவரயும் முற் றிலுமாக
அழித்துவிட வேண்டும் .
ஒழுக்கம் , நீ திவநறி, நற் குணம் , தன்னலமற் ற வதாண்டு ஆகிய
பண்புகவளப் வபற முயற் சி வசய் ேது அகந்வதவய அழிக்கத்தான்.
‘நான்’, ‘எனது’ என்பது அறியாவம. ‘நாம் ,’ ‘நம் முவடயது’ என்பது
அறிவுவடவம. நாம் பூரண நிவலவய அவடய விரும் பினால்
அகந்வதவய முழுவமயாக அகற் றி விடுவோம் .
“அடிவயனுவடய அறியாவமவய அறிந்து வகாண்டு, நீ வய ேந்து அருள்
வசய் து, என்வனக் கூவி அவைத்துக் வகாள் ளும் நாள் , எந்த நாள் என்று
உன்னிடவம வகட்குமாறும் வசய் து விட்டாய் .” என வேண்டுகிறார்
மாணிக்கோசகர்.
மாவனர் வநாக்கி மணோளா
மன்வன நின்சீர் மறப்பித்து இே்
ஊவன புகஎன் தவனநூக்கி
உைலப் பண்ணு வித்திட்டாய்
ஆனால் அடிவயன் அறியாவம
அறிந்து நீ வய அருள் வசய் து
வகாவன கூவிக் வகாள் ளும் நாள்
என்றுஎன்று உன்வனக் கூறுேவத.

(திருோ.பா.499)
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மான் வபான்ற பார்வேயிவன உவடய உவமயாளின் கணேவன! எம்
அரவச!
உன்னுவடய வபருவமவய மறக்குமாறு வசய் து, இந்த ஊன் உடம் பில்
என்வனத் தள் ளி, துன்புறுமாறு வசய் து விட்டாய் .
அடிவயனுவடய அறியாவமவய அறிந்து வகாண்டு, நீ வய ேந்து அருள்
வசய் து, என்வனக் கூவி அவைத்துக் வகாள் ளும் நாள் , எந்த நாள் என்று
உன்னிடவம வகட்குமாறும் வசய் து விட்டாய் .” என்பது இப்பாடலின்
வபாருளாகும் ..
ஓர்வம நிவலப் பயிற் சிவய பைக்கப்படுத்தி ேைக்கப்படுத்திக்
வகாண்டால் நிவற நிவல தானாக ேந்து விடும் . வமலான நிவலவய
எப்வபாதும் பற் றி நிற் கலாம் .
இவறநிவலவய கூவி அவைத்து வகாள் ளும் நாளாக எல் லா நாளும்
அவமந்துவிடும் . (ஞானக் களஞ் சியத்தில் தங் க வநற் கதிர் வபான்ற
பாடல் .)
“இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க விட்டு,
ஏற் படும் ஓர் அவமதியிவல விழிப்பாய் நிற் க,
நிவறநிவலவய தானாக உணர்ே தாகும் .
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங் கு மட்டும் ,
உவறந்து உவறந்து இந்நிவலயில் பைகிக் வகாள் ள,
உலக இன்பங் களிவல அளவு கிட்டும் .
கவறநீ ங் கி அறிவு வமய் ப்வபாருளாய் நிற் கும் .
கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு. காணும் வதய் ேம் .” (ஞாக.பா.1487)
இவறநிவல இல் லாத இடவமா, வபாருவளா, இயக்கவமா, விவளவோ
இல் வல.
இடமாக இருப்பதும் சுத்தவேளி. வபாருளாக இருப்பதும் சுத்தவேளி,
இயக்கமாக இருப்பதும் சுத்தவேளி. விவளோக இருப்பதும்
சுத்தவேளி.
அந்த சுத்தவேளிவயத்தான் இவறநிவல என்கிவறாம் . மனிதன்,
“தான்” என்று உடவல எல் வல கட்டிய மனவத அறிவு என்ற நிவலக்குக்
வகாண்டுேந்து. அறிவே விரித்து, உயர்த்தி சுத்தவேளியில் கலப்புற
வேண்டும் .
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அந்த நிவலயில் அறிோனது விழிப்பாக இருக்கும் . சுத்தவேளி என்ற
இவறநிவலவய தன்மாற் றமவடந்த எல் லாமாக இருப்பவதயும் ,
எல் லாேற் றிலும் தன்வனயும் , தன்னிவல எல் லாேற் வறயும்
காண்கின்ற நிவல அறிவிற் கு அனுபேமாகும் .
உறக்கமும் விழிப்பும் அற் ற அந்த நிவலவய, உயிரானது உடலில்
இயங் குகின்றேவர, தினசரி அனுபேமாக்க வேண்டும் .
சிற் றறிவே வபரறிவோடு இவணத்து, உவறந்து உவறந்து
சுத்தவேளியாகவே மாறி விடுகிறவபாது,
நில உலக ோை் க்வகயின் இன்பங் களில் அளவுகிட்டி, தன்னிவறவு
உண்டாகும் .
ஆன்மக் களங் கங் களாகிய கவறகள் நீ ங் கி அறிோனது உண்வமப்
வபாருளாகவே உணரப் வபறுேதால் , தன்முவனப்பு கவரந்து இவற
முவனப்பாகிய வதய் ேநிவல உணரப்வபறும் . இந்நிவலவய
முழுவமப்வபறு என்னும் நிவறவபற் று நிவலயாகும் .
இந்த நிவலவய அறிேதற் கும் அவடேதற் குவம எடுத்ததுதான்
மனிதப்பிறப்பு ஆகும் .

5.அவனத்துவம சுத்தவேளிதான்!
புத்தம் என்றால் உருேத்வதவயா, மதத்வதவயா குறிப்பது அல் ல
புத்தம் என்றால் “வதளிந்த புத்தி”
அதுவபாலவே கிருஷ்ணம் என்பதும்
விநாயகர் என்பதும் ,
முருகன் என்பதும் ,
பராசக்தி என்பதும்
இன்னும் உள் ள அவனத்து உருே வகாட்பாடுகளும்
உருேத்வதவயா, மதவதத்வதவயா குறிப்பது அல் ல
ஆதியுமாகி,
அந்தமுமாகி,
ஆவனத்துமும் ஆகி,
அந்த அவனத்திற் கும் அடித்தளமாக இருக்கும் சுத்தவேளி
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தத்துேத்வத உணர்ந்து வதளிேது தான்
ஒரு சாரார் கடவுள் ரூபத்தில் இருப்பதாகவும்
மற் வறாருசாரார் கடவுள் அரூபமானது என்றும்
இன்னும் சிலர் எங் கும் வியாபித்திருப் பேர் என்றும்
வேறு சிலவரா பரம பிதா என்றும்
பிறிவதாரு சிலர் (அல் லாஹ்) நிகரற் றேர் என்றும்
வமலும் சிலர் கடவுள் ஒளி ேடிோனர் என்றும்
உணர்ந்வதார் சிலர் சூன்யம் என்றும்
பலப்பல கருத்துக்கவள பகிர்ந்து
மனிதகுலத்திற் கு எப்படியாேது கடவுள் தத்துேத்வத புரிய வேக்க
வேண்டும் என்று எண்ணி முயன்றுவகாண்டிருக்கிறார்கள் .
எல் லாம் உண்வமவய என்றவபாதும் ........
கடவுள் என்பதும் , உண்வம என்பதும் ஒன்றாக மட்டும் இருப்பதால்
அந்த ஒன்று எது என்று ஆராயும் வபாது கிவடத்த விளக்கம் தான்
சுத்தவேளி என்னும் சூன்ய தத்துேம் .
சுத்தவேளி என்பது தன்னகத்வத அவனத்வதயும் இருப்பில்
வேத்துக்வகாண்டு இருப்பதால்
அது கருவம நிறமாக காட்சி ஆகிறது
அந்த கருவம நிறவம கிருஷ்ணம்
கிருஷ்ணம் என்றால் அது கருவம நிறத்வதவய குறிக்கும் வசால் .
விநாயகர் என்றால் அது முதல் நிவலவயக் குறிக்கும் வசால்
எந்தவோன்று வதான்றினாலும் ,
அந்த வதாற் றத்தின் மூலக்கூறு ஏவதா ஒன்றாகத்தாவன
இருக்கமுடியும் !
அந்த மூலக்கூறு தான் சுத்தவேளி
அந்த சுத்தவேளி தான் பூரணம் ,
அது தான் முழுவம,
ஆதி, அந்தம் அவனத்தும் .
இந்த தத்துேத்வத உணர்துேதற் வக ஒே் வோருேரும்
அந்த காலம் வதாட்டு இந்தக் காலம் ேவர புரிய வேக்க
முயல் கிறார்கள் .
அவத நிவனவு கூறும் ேவகயில் தான் ஒே் வோரு புராணங் கவளயும் ,
சம் பேங் கவளயும் உண்டுபண்ணி
ஒே் வோரு ஆண்டும் விைாோக வகாண்டாடி
நமக்குள் இருக்கும் இவறத் தன்வமவய உணர வேண்டும் என்று
உருோக்கினார்கள் .
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நாமும் ஒே் வோரு ஆண்டும் விைாவே மட்டும் வகாண்டாடிக்
வகாண்டும் ,
ோை் த்துக்கவள வதரிவித்துக் வகாண்டும்
காலத்வத மட்டுவம கடந்து வகாண்டிருக்கிவறாம் .
விைாவின் விவேகத்வத உணராமவல
ஒே் வோருகுள் ளும் இருக்கும் சிேமும் , விநாயகமும் , கிருஷ்ணமும் ,
புத்தமும் , பரமபிதாவும் , நிகரற் றதுமான இவறசக்தி மலர்ந்து
மகத்துேத்வத உணரும் நன்னாள் இந்நாள் மட்டுமல் ல எந்நாளும்
மலர்ந்து மகிைட்டும் .
சுத்தவேளியின் இருப்வப நமக்குள் உணர்ேவத அவனத்து
விைாக்களும் .
நன்வம தீவம எல் லாமும் நீ வய!” என்று மாணிக்கோசகரும்
அவனத்தும் சுத்தவேளிவய என்று இப்பாடலில் குறிப்பிடுகிறார்.
கூறும் நாவே முதலாகக்
கூறுங் கரணம் எல் லாம் நீ
வதறும் ேவகநீ திவகப்பும் நீ
தீவமநன்வம முழுதும் நீ
வேவறார் பரிசு இங் கு ஒன்றில் வல
வமய் ம் வம உன்வன விரித்துவரக்கில்
வதறும் ேவகஎன் சிேவலாகா
திவகத்தால் வதற் ற வேண்டாவோ.

(திருோச.பா.500)



சிேவபாக நாதவன! உனது உண்வமத் தன்வமவய விரித்துப்
வபசுேதாக இருந்தால் , வபச உதவும் நான்கு முதல் எல் லாக்
கருவிகளாக இருப்பேனும் நீ வய!



திவகப்பு உண்டாக்குபேனும் நீ வய! நன்வம தீவம எல் லாமும்
நீ வய!

உனக்கு வேறாக வேவறாரு தன்வமயும் இங் கு இல் வல. நான்
திவகத்து நிற் கும் வபாது. வதறும் ேழிவய எடுத்துக் கூறி, என்வனத்
வதற் ற வேண்டாமா?” என வேண்டுகிறார் மாணிக்கோசகர்.
திவச வதரியாது தவிக்கும் மானுடத்திற் கு பாவதவய திவசவயக்
காட்டுகிறது வேதாத்திரியம் .

திவச காட்டும் வேதாத்திரியம்
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வேதாத்திரியம் ஒரு பவடப்பிலக்கியமாகவோ- பக்தி
இலக்கியமாகவோ -கருத்வத திணிக்கும் கசாய இலக்கியமாகவோ
இல் லாமல் - ஒரு பட்டறிவு இலக்கியமாக இருக்கிறது.
வேதாத்திரியம் - ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல் ல. ஓர் உயர்ந்த
நாகரிகத்தின் -ஒட்டுவமாத்த வதளிவின் திரள் .
வேதாத்திரியம் - ஒரு பவடப்பு முயற் சி அல் ல. பரிணாம ேளர்ச்சி. மிக
உயர்ந்த மீமிவசவய -பூமிக்கு குவடயாக முடியும் . மிக உயர்ந்த
உன்னதவம -உலகுக்கு வகாவடயாக முடியும் .
வேதாத்திரியத்வத -நாம் எதற் காக இன்றும் வகாண்டாடுகிவறாம் .
காரணம் -வேதாத்திரியம் இன்றும் வதவேப்படுகிறது.
தவலகுனியச் வசய் யும் - தவலப்புச் வசய் திகள் . தினந்வதாறும்
ோனிவல அறிக்வக வபால ோசிக்கப்படுகிற ேக்கிரங் கள் .
சிவறோசலில் நின்று சிரித்து வகயவசக்கும் -சில் லவர மற் றும்
வதசிய கயேர்கள் .
குற் றங் கவள விடவும் -வகாடுவமயாய் ேலிக்கிறது. குற் ற உணர்வு முற் றிலும் அற் றுப்வபான அேலநிவல. சுற் றும் உலகம் சுருங் கிவிட்டது.
ஆனால் -வீடும் வீதியும் விலகிச் வசல் கிறது.பலேவகயிலும் குைம் பிக்
கிடக்கிறது -ோை் க்வக.
இருந்தாலும் குவைத்துப் வபாட- ஒரு மருந்து வகயில் இருக்கிறது.
இப்வபாதும் -இது நாட்டு மருந்து.
இந்த நாட்டு மருந்து எத்தவன ஆண்டுகாலம் ஆன பின்னாலும் காலாேதி ஆகாத வகமருந்து.
இது மருந்தாகித்- தப்பா மரம் இல் வல. மானிடம் நிவலக்க -இந்த
மண்ணில் என்வறா -முவளத்து இன்னும் தவைக்கும் அறம் .
திவசகாட்டும் கருவி -திவசகளின் வதர்வு வதளிோய் இருந்தால்
ேழிகள் பிறக்கும் ; ோசல் கள் திறக்கும் . ேழிகாட்டிகள் உடன்
ேருபேர்கள் -அேர்கள் வயாசிக்க விடுேதில் வல.
ஆனால் - திவசகாட்டும் கருவி தீர்க்கமானது. வதற் கு -ேடக்வக
வதரிவிக்கும் . வதர்ந்வதடுக்கவேண்டியது -நாம் தான். திவச என்பது
திக்கு.
வேதாத்திரியம் காட்டும் திவச -வதளிோனது. தீர்க்கமானது.அறத்தின்
திவசயாகவும் - வேதாத்திரியம் உள் ளது.
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அறம் வநாக்கமாகவும் , பயன்பாடாகவும் , ேழிமுவறயாகவும்
இருக்கிறது. அறவநாக்கம் , அறேழி, அறப்பயன். அதுவே அறத்வத
வபாருவள, இன்பத்வத ேழி நடத்துகிறது.
பிறர்க்வகா-தனக்வகா-தற் காலத்திவலா-பிற் காலத்திவல அறிவிற் வகாஉடல் உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் எைாத அளவோடும் - முவறவயாடும் ோை் க்வகவயத் துய் க்கின்ற ஒழுக்கமும் , பிறர்க்கு ஒத்துதவி
ோை் கின்ற ஈவகயயும் - தனது உவைப்வபக் வகாண்வட தனது
வதவேகவளக் பூர்த்தி வசய் து வகாள் கின்ற கடவமயும் -இவணந்த
வதாகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும் .
ோை் வின் ஒே் வோரு பகுதிவயயும் -வேதாத்திரியம்
வதளிவுபடுத்துகிறது.
மகரிஷியின் அறம் , சமயம் சாராத அறம் . இடம் , காலம் , ேலிவம
சார்ந்த நவடமுவற அறம் . மனித ேளத்தில் -முதலீடு வசய் யும் முதல்
அறநூல் .
வேதாத்திரியம் காட்டும் - அடிப்பவடத் திவச- அறம் . அந்த
அடிப்பவடக்கு அடிப்பவடயாய் -அவடயாளம் வபறுேது மனச்சான்று.
அச்சம் சார்ந்த அறம் -அறமல் ல. பயன், புகை் வநாக்கும் அறம்
உண்வமயில் அறம் அல் ல. மனநலம் காக்க மருந்வதான்று உண்டு
என்றால் - அது தினம் ஒரு வேதாத்திரியம் படித்து உணர்ேது தான்.

6. வசயலுக்குத்தக்கபடி தான் இவறேன் வகாடுப் பான்
ஒரு தடவே முல் லா கப்பல் பிரயாணம் வசய் து வகாண்டிருந்தார்.
கப்பல் திவசமாறி தாறுமாறாக அவலயத் வதாடங் கியது. கவரவய பல
நாட்கள் கண்களில் வதன்படவே இல் வல.
உணவும் குடிநீ ரும் முற் றிலும் தீர்ந்து விட்டன.
கப்பலின் பயணம் வசய் தேர்களுக்குத் தாங் கள் உயிர்பிவைக்க
மாட்வடாம் என்ற அச்சம் ஏற் பட்டு விட்டது.
அதனால் பிரயாணிகள் அவனேரும் தவரயில் மண்டியிட்டுப்
பிரார்த்தவன வசய் யத் வதாடங் கினர்.
தான் உயிர் பிவைத்தால் தன்னுவடய வீடு ோசல் கவள எல் லாம் ஏவை
எளிய மக்களுக்குத் தருமம் வசய் து விடுேதாக ஒருேர் வசான்னார்.
மற் வறாரு பிரயாணி தாம் உயிர் பிவைத்தால் ஆயிரம் ஏவை
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மக்களுக்கு நாள் தேறாமல் உணேளிப்பதாக ோக்குறுதி வகாடுத்தார்.
இே் ோறு ஒே் வோரு பிரயாணியும் தம் மிடமிருக் கம் விவல
மதிப்புள் ள வபாருட்கவளவயல் லாம் தானம் வசய் து விடுேதாக
ோக்குறுதிகள் தந்தனர்.
இந்தக் காட்சிகவள வயல் லாம் ஒருபக்கமாக நின்றோறு வேடிக்வக
பார்த்துக் வகாண்டிருருந்தார் முல் லா.
திடீவரன்று அேர் அவதா கவர வதரிகிறது நாவமல் லாம் உயிர்
பிவைத்து விட்வடாம் என்று கூவினார்.
பிரயாணிகள் அவடந்த மகிை் சசி
் க்கு அளவே இல் வல. எல் வலாரும்
வசர்ந்து ஆனந்தக் கூத்தாடினார்கள் .
முல் லா உடவன உரத்த குரலில் அன்பர்கவள நமக்கு உயிர்ப்பிச்வச
அளித்த கடவுளுக்கு நன்றி வசலுத்தம் வித் தத்தில் நாம் எல் வலாரும்
வசர்ந்து பிரார்த்தவன வசய் வோம் என்றார்.
அேர் வபச்சுக்கு யாரும் வசவிசாய் க்கவே இல் வல. உயிர்பிவைப்பது
உறுதியாகி விட்டதால் இனி கடவுளின் தயவு தங் களுக்குத்
வதவேயில் வல என்று அேர்கள் கருதினார்கள் .
சற் றுமுன் அேர்கள் வசய் த ோக்குறுதிகவளவயல் லாம் மற் ந்து
விட்டார்கள் .
அந்த வநரத்தில் ஏவதா உணர்ச்சிேசப்பட்டு கடவுளுக்கு ோக்குறுதி
வகாடுத்து விட்வடாம் . ஓவரயடியாக வசாத்து சுகங் கவளத் தியாகம்
வசய் துவிட முடியுமா? என்வறல் லாம் வபசத் தவலப்பட்டார்கள் .
முல் லா அட்டகாசமாக் கலகலவேன நவகத்தார்.
“ஏன் சிரிக்கிறீர்?” என்று பிரயாணிகள் வினவினார்கள் .
“கவர கண்களுக்குத் வதரிேதாக நான் வசான்னது உண்வமயல் ல ஒரு
விவளயாட்டுக்காக அே் ோறு வசான்வனன் “ என்றார் முல் லா.
பிரயாணிகள் நாலாபுறமும் கடலில் கண்கவள ஒட்டினர். முல் லா
வசான்னது உண்வமதான் கவர எந்தப் பக்கமும் கண்களுக்குத்
வதரியவே இல் வல.
உடவன பிரயாணிகள் அவனேரும் அழுகுரல் எழுப்பியோறு
கடவுவளப் பிரார்த்தவன வசய் ேதற் காக மண்டியிட்டு அமர்ந்தனர்.
இங் கு மாணிக்கோசகரின் பிரார்த்தவன வித்தியாசமாக இருக்கிறது.
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வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ
வேண்டமுழுதுந் தருவோய் நீ
வேண்டும் அயன்மாற் கு அரிவயாய் நீ
வேண்டி என்வனப் பணிவகாண்டாய்
வேண்டி நீ யாது அருள் வசய் தாய்
யானும் அதுவே வேண்டின் அல் லால்
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில்
அதுவும் உன்றன் விருப்பன்வற.




(6) (திருோ.பா.501)

யான் வேண்டத் தகுதி உவடயது எது என்பவத அறிந்தேன்
நீ !யான் வேண்டிய அவனத்வதயும் தருபேனும் நீ .
வேண்டும் என்ற விருப்பம் வகாண்ட பிரம் மனுக்கும்
திருமாலுக்கும் அரியேன் நீ !
விரும் பி என்வன ஏேல் வகாண்டாய் .

எனது விருப்பமும் அதுோகவே இருந்தது. வமலும் அடிவயன் ஏவதனும்
விரும் பினால் அதுவும் உன்னுவடய விருப்பவம.
வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ
வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ ”
என்ற திருோசகம் மனதுக்கு வநருக்கமாக இருக்கிறவத. சடங் குகளிடம்
இருந்து ேந்து வசரும் இடமா இந்த திருோசக ேரிகள் ?
வகாயிலாேது ஏதடா? குளங் களாேது ஏதடா?
வகாயிலும் குளங் களும் கும் பிடும் குலாமவர!
வகாயிலும் மனத்துவள குளங் களும் மனத்துவள!
என்ற சித்தர் பாடலில் உள் ள defiance (maybe seeming defiance) வசால் ல
ேருேது என்ன?
வேண்டதக்கது அறிவயாய் நீ ! வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ !
வேண்டும் அயன்மாற் கு அறிவயாய் நீ !
வேண்டி என்வனப் பணி வகாண்டாய் !
வேண்டி நீ யாது அருள் வசய் தாய்
யானும் அதுவே வேண்டின் அல் லால்
வேண்டும் பரிவசான்று உண்வடன்னில் ,
அதுவும் உந்தன் விருப் பன்வற!
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திருவாசகம் -குழைத்த பத்தில் , உள் ள இப்பாடல் , உண்வமயான
பக்தியுவடவயார், இவறேன், எவதத் தந்தாலும் , அவத
விருப்பத்வதாடு, ஏற் றுக்வகாள் ளும் வதளிோன மன
நிவலவயக்வகாண்டிருப்பர் என்பவத வதளிவுபடுத்துகிறது
உண்வம பக்தி, இவறேன், வசால் லின்படி நடப்பது. இவறேன், நாம் ,
வேண்டும் ,எவதயும் , முழுதாய் , தரும் , கருவண ேடிோனேர்.
ஆதலால் , வேண்டத்தகாதேற் வற வேண்டினாலும் , தருபேர். ஆனால் ,
இவறேனிடத்தில் , உண்வம அடியேர், இவறேன், தரும் , எழதயும் ,
ஏற் றுக்ககாள் வர்.
இவறேன், மாணிக்க ோசகருக்கும் , மற் ற நாயன்மாருக்கும் , துன்பம் ,
தந்த வபாதும் , அேர்கள் , பக்தி நிவலயில் இருந்து மாறவில் வல.
'இடரினும் தளரினும் , எனதுறு வநாய் வதாடரினும் , உனகைல் ,
வதாழுவதழுவேன்'- சம் பந்தரின் பதிகம் , ஒப்பு வநாக்கத் தக்கது.
வசயலுக்குத்தக்கபடி தான் இவறேன் வகாடுப்பான் மகரிசி
எந்தத் வதவேயுமற் ற இவறேனிடம் நமது வதவேகவள
முவறயிடுேது தான் பிரார்த்தவன என்ற அடிப்பவடவயக் கூட
அதிகமான மக்கள் விளங் காமல் உள் ளனர்.
தாங் களாகவே வசய் து வகாண்ட கற் சிவலகளிடமும் , இறந்து விட்ட
வபரியார்களின் சமாதிகளிலும் வபாய் பிரார்த்திக்கின்றனர்.
இதற் குக் காரணம் , இவறேனின் பண்புகவளப் பற் றியும் , அேனது
ேல் லவம பற் றியும் அறியாமல் இருப்பது தான்.
எனவே இவறேனின் பண்புகவள எடுத்துக் காட்டி, அேனிடம் மட்டுவம
பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பவத விளக்குேதுடன், இவறேனிடம்
நமது பிரார்த்தவன ஏற் றுக் வகாள் ளப்பட வேண்டுமானால் அதற் கான
நிபந்தவனகள் என்ன? அதற் கு இவடத்தரகர்கள் வதவேயா?

7. நன்றும் பிழையும் நீ யய கசய் வாய் !
கடவம தேறாத முதலவமச்சரான மணிோசகர், இவறேன்
ஆட்வகாண்ட பின் கடவம தேறியதற் கு இவறேவன வபாறுப்பு!
இவத இவறேனும் அறிோன்; இத் திருவிவளயாடவல மணிோசகரின்
ஒரு அற் புதமான திருோசகம் நமக்கு அறிவிக்கின்றது.
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“குன்றுவபால் என்றும் மாறாத தன்வம வகாண்ட இவறேவன!
ஆட்வகாண்ட அன்வற என் ஆவிவயயும் , உடவலயும் , உவடவம
அவனத்வதயும் நீ ஏற் றுக் வகாண்டுவிட்டாவய! இன்று எனக்வகன ஓர்
இவடயூறு எப்படி ேரும் ? எட்டுத் வதாள் களும் , முக்கண்களும் உவடய
எம் மாவன! நாவன உன் உவடவம என்பதால் என் வசயல் என்று
எதுவுமில் வல; நன்வற வசய் ோய் ! பிவை வசய் ோய் ! அவனத்தும்
சிோர்ப்பணம் ! நாவனா இச்வசயல் களின் நாயகன்?” என்றார்
மணிோசகர் உறுதியுடன்.
“எனது உயிவர ஆண்டேனாகிய உனக்கு உரிவம வசய் து அளித்தபின்
என் உயிர்க்கு உளோகும் இன்ப துன்பங் கள் அவனத்திற் கும் யான்
வபாறுப்பாளி அல் லன்;
என்வன உவடயேனாகிய நீ வய அேற் றுக்கு உரியன்’ என்பார், தீவம
தன்வம முழுதும் நீ என்றும் , நன்வற வசய் ோய் பிவை வசய் ோய்
நாவனா இதற் கு நாயகவம என்றும் , ஆயக் கடவேன் நாவனாதான்
என்னவதா இங் கதிகாரம் , காயத் திடுோய் உன்னுவடய கைற் கீை்
வேப்பாய் (8) என்றும் அடிகள் இவறேவன வநாக்கி முவறயிட்டருளிய
திறம் இங் கு நிவனத்தற் குரியதாகும் . இே் விடத்தில் ,
அன்வற என்தன் ஆவியும்
உடலும் உவடவம எல் லாமும் ,
குன்வற அவனயாய் என்வனஆட்
வகாண்டவபாவத, வகாண்டிவலவயா,
இன்று ஓர் இவடயூறு எனக்குண்வடா?
எண்வதாள் முக்கண் எம் மாவன
நன்வற வசய் ோய் பிவை வசய் ோய்
நாவனா இதற் கு நாயகவம.

(7) (திருோச.பா.502)

மவல வபான்றேவன! என்வன ஆட்வகாண்டவபாவத என்னுவடய உடல் ,
வபாருள் , ஆவி ஆகிய மூன்றியும் நீ ஏற் றுக் வகாள் வில் வலயா?
எட்டுத் வதாள் கவளயும் மூன்று கண்கவள யம் உவடய வபருமாவன!
இப்வபாழுது எனக்கு ேரும் துன்பம் உண்வடா? நல் லது வசய் தாலும்
தேறு வசய் தாலும் அதற் கு நானா அதிபதி? (நீ வய அன்வறா?)
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இவறநிவல அன்பும் கருவணயும் உவடயது. மாணிக்கோசகவரப்
வபால் நாமும் இவறேனிடம் பிராத்திக்கலாம் . எப்படி? வேதாத்திரியம்
விவடயாக ேருகிறது.
“அன்பும் கருவணயுமாய் அகன்ற நிவலயுலுள் ளாய்
என் மனவத விரித்து இவணத்துக் வகாண்டாய் உன்னுள் வள
கன்ம விவகவளல் லாம் கழிந்தன உணர்கின்வறன்
உன்வனயறிந்து உய் ய உலவகார்க்குத் வதாண்டு வசய் வேன்.”
(ஞாக.பா.1651)

அன்பும் கருழணயும் :
இயற் வகவய ஆராய் ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருவணயும் தான் எங் கும்
எதிலும் அவமந்திருக்கக் காணலாம் .
அன்பு என்பது எந்த ஒன்வறயும் உடலாவலா, மனத்தாவலா தன்வனாடு
இவணத்துப் பிடித்துக் வகாண்டிருப்பது. அப்படி இவணந்துள் ள
மற் வறான்றுக்குத் தனது ஆற் றவலத் வதாடர்ந்து அளித்து அதவனக்
காத்து ேருேது கருவண.
“உளநிவலயறிந்து, உயர்ந்த அறிவில்
உதிக்கும் ஆர்ேவம, அன்பு.”
(மாக்வகாலம் )
என்றும் ,
“அறிவின் அவசயா உறுதியில் சுரக்கும்
விவளவேயும் அறியும் , அன்பு.” (மாக்வகாலம் )
என்றும் அன்வபப் பற் றி வேதாத்திரியம் பதிவு வசய் துள் ளது.
ஒரு முட்வடவயப் பாருங் கள் . அதிலுள் ள அவணத்துப்
வபாருட்கவளயும் ஒன்றிவணத்து அதன் ஓடு பிடித்துக்
வகாண்டிருக்கிறது. இது வபான்றது அன்பு.
முட்வடக்குள் ளிருக்கும் மஞ் சட் கருதான் குஞ் சு ஆக உருோக
இருக்கிறது. அந்த மஞ் சட் கருவுக்கு அதவனச் சுற் றியுள் ள
வேள் வளக்கரு வதவேயான எல் லாப் வபாருட்கவளயும் அளித்து
நலமளிக்கின்றது. இது வபான்றது கருவண.
ஒரு மாமரத்தில் பிஞ் சுவிடுகிறது. அதவனச் சிறு காம் பின் மூலம்
விழுந்துவிடாமல் மரமானது பிடித்துக் வகாண்டிருக்கிறது. இது அன்பு.
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அே் ோறு பிடித்துக் வகாண்வட பிஞ் சு ேளர்ேதற் குத் வதவேயான
ரசாயன நீ வர அந்த மரம் பாய் ச்சிக் வகாண்வட இருக்கிறது. அது தான்
கருவண.
உயிரினங் களில் ஒரு குைந்வதவயப் வபற் ற தாய் அதவன எப்வபாதும்
தன்வனாடு இவணத்துப் பிடித்துக்வகாண்வடா அல் லது அது பிரிந்து
வபாய் விடாமல் கண்காணித்துக் வகாண்வடா இருக்கிறாள் . இது அன்பு.
அவத காலத்தில் அந்தக் குைந்வத ேளர்ேதற் கும் ோை் ேதற் கும்
வதவேயான பால் , உணவு இவேகவள அது ேளர்ச்சி வபரும் ேவரயில்
ஊட்டிக் வகாண்வட இருக்கிறாள் . இதுதான் கருவண.

8. ஆண்டவன் யபாடும் கணக்கு
ஆண்டேன் வபாடும் கணக்கு அது புரியுமா நமக்கு!
ஒரு புகை் வபற் ற வகாவிலில் , பணியாள் ஒருேர் இருந்தார். வகாவிவல
வபருக்கி சுத்தம் வசய் ேது தான் அேரது பணி.
அவத குவறவின்றி வசே் ேவன வசய் து ேந்தார். வகாவில் , தன் வீடு.
இரண்டும் தான் அேரது உலகம் . இவத தவிர வேவறான்றும் வதரியாது.
தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ேந்து இவறேவன தரிசனம்
வசய் த ேண்ணமிருந்தனர்.
‘இவறேன் இப்படி எல் லா வநரமும் நின்றுவகாண்வட இருக்கிறாவர
அேருக்கு வசார்ோக இருக்காதா?’ என்று எண்ணிய அேர் ஒரு நாள் ,
இவறேனிடம் “எல் லா வநரமும் இப் படி நின்று வகாண்வட
இருக்கிறாவய… உனக்கு பதிலாக நான் வேண்டுமானால் ஒரு நாள்
நிற் கிவறன். நீ சற் று ஓய் வேடுத்துக் வகாள் கிறாயா?” என்று கள் ளம்
கபடமில் லாமல் வகட்க,
அதற் கு பதிலளித்த இவறேன், “எனக்கு அதில் ஒன்றும்
பிரச்வனயில் வல. எனக்கு பதிலாக நீ நிற் கலாம் . ஆனால் ஒரு முக்கிய
நிபந்தவன. நீ என்வனப் வபாலவே அவசயாமல் நிற் கவேண்டும் .
ேருபேர்கவள பார்த்து புன்முறுேலுடன் ஆசி ேைங் கினால் வபாதும் .
யார் என்ன வசான்னாலும் வகட்டாலும் நீ பதில் வசால் லக் கூடாது.
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நீ ஒரு சாமி விக்ரகம் என்பவத மறந்துவிடக்கூடாது. என் மீது
நம் பிக்வக வேத்து அவசயாது நின்றாவல வபாதுமானது” என்று கூற,
அதற் கு அந்த பணியாள் ஒப்புக்வகாண்டார்.
அடுத்த நாள் , இவறேவனப் வபாலவே அலங் காரம் வசய் துவகாண்டு,
வகாவில் கர்ப்பக்ரஹத்தில் இேர் நிற் க, இவறேவனா இேவரப் வபால
வதாற் றத்வத ஏற் று வகாவிவலப் கூட்டிப் வபருக்கி சுத்தம் வசய் து
ேந்தார்.
முதலில் , ஒரு மிகப் வபரிய வசல் ேந்தன் ேந்தான். தன் வியாபாரம்
சிறப்பாக இருக்கவேண்டும் என்று இவறேனிடம் பிரார்த்தவன
வசய் துவிட்டு, ஒரு மிகப் வபரிய வதாவகவய உண்டியலில்
காணிக்வகயாக வபாட்டான்.
வசல் லும் வபாது, தேறுதலாக தனது பணப்வபவய அங் கு தேற
விட்டுவிடுகிறான்.
இவத கர்ப்பக்ரஹத்தில் இவறேன் வேடத்தில் நின்றுவகாண்டிருக்கும்
நம் ஆள் பார்க்கிறார்.
ஆனால் , இவறேனின் நிபந்தவனப்படி அேரால் ஒன்றும்
வபசமுடியவில் வல. அப்படிவய அவசயாது நிற் கிறார்.
சற் று வநரம் கழித்து ஒரு பரம ஏவை அங் கு ேந்தான். அேனிடம்
உண்டியலில் வபாட ஒவர ஒரு ரூபாய் மட்டுவம இருந்தது.
“என்னால் இது மட்டும் தான் உனக்கு தர முடிந்தது. என்வன
மன்னித்துவிடு இவறோ. என்றும் வபால, என்வன காக்கவேண்டும் .
எனக்கும் என் குடும் பத்தினருக்கும் அடிப்பவட வதவேகள் கூட
கிவடப்பது கஷ்டமாக இருக்கிறது.
எல் லாேற் வறயும் உன்னிடவம விட்டுவிடுகிவறன். நீ யாக பார்த்து
ஏதாேது எனக்கு ஒரு ேழி வசால் ” என்று மனமுருக கண்கவள மூடி
நம் பிக்வகயுடன் பிரார்த்தவன வசய் துவகாண்டான்.
சில வினாடிகள் கழித்து கண்வண திறந்தேனுக்கு எதிவர, அந்த
வசல் ேந்தன் தேறவிட்ட பணப்வப கண்ணில் பட்டது. உள் வள
பணத்வத தவிர தங் கக் காசுகளும் சில வேரங் களும் கூட இருந்தன.
இவறேன் தனக்வக தன் பிரார்த்தவனக்கு வசவிமடுத்து அவத
அளித்திருக்கிறான் என்வறண்ணி, அப்பாவித்தனமாக அவத எடுத்துக்
வகாள் கிறான்.
இவறேன் வேடத்தில் நின்றுவகாண்டிருந்த, அந்த வசேகரால்
இப்வபாதும் எதுவும் வசால் ல முடியவில் வல. அவத புன்சிரிப்புடன்
நின்று வகாண்டிருந்தார்.
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சிறிது வநரம் கழித்து, ஒரு கப்பல் வியாபாரி ேந்தான். ஒரு நீ ண்ட தூர
பயணமாக கப்பலில் அன்று அேன் வசல் லவிருப்பதால் , இவறேவன
தரிசித்து அேர் ஆசி வபற வேண்டி ேந்தான். இவறேனிடம்
பிரார்த்தவன வசய் தான்.
அந்த வநரம் பார்த்து, பணப் வபவய வதாவலத்த வசல் ேந்தன்,
காேலர்களுடன் திரும் ப வகாவிலுக்கு ேந்தான்.
அங் கு, கப்பல் வியாபாரி பிரார்த்தவன வசய் ேவத பார்த்து, “இேர்
தான் என் பணப்வபவய எடுத்திருக்க வேண்டும் . இேவர பிடித்து
விசாரியுங் கள் ” என்று காேலர்களிடம் கூற, காேலர்களும் அந்த கப்பல்
வியாபாரிவய பிடித்து வசல் கிறார்கள் .
“இவறோ என் பணத்வத அபகரித்தேவர அவடயாளம்
காட்டியவமக்கு நன்றி!” என்று அந்த வசல் ேந்தன் இவறேவனப்
பார்த்து நன்றி கூறிவிட்டு வசல் ல,
நம் ஆள் உடவன இவறேவன நிவனத்துக் வகாள் கிறார். “இது
நியாயமா? அப்பாவி ஒருேன் தண்டிக்கப் படலாமா? இனியும்
என்னால் சும் மாயிருக்க முடியாது…” என்று கூறி,
“கப்பல் வியாபாரி திருடவில் வல. தேறு அேர் மீது இல் வல!” என்று
இவறேன் வேடத்தில் நின்றிருந்த நம் பணியாள் நடந்த உண்வமகவள
அவனேரிடமும் வசால் கிறார்.
உடவன, வசல் ேந்தரும் , கப்பல் வியாபாரி இருேரும் வநகிை் ந்து வபாய் ,
உண்வமவய கூறியவமக்கு இவறேனிடம் நன்றி வசால் லிவிட்டு
வசல் கின்றனர்.
இரவு ேருகிறது. வகாவில் நவட சாத்தப்படுகிறது. இவறேன்
ேருகிறார். மூலஸ்தானத்தில் நின்று வகாண்டிருந்த நம் பணியாளிடம்
இன்வறய வபாழுது எப்படியிருந்தது என்று வகட்கிறார்.
“மிகவும் கடினமாக இருந்தது. உன் வேவல எத்தவன கஷ்டம் என்பவத
புரிந்துவகாண்வடன். ஆனால் ஒரு நல் ல காரியம் வசய் வதன்….” என்று
காவல வகாவிலில் நடந்தவத கூறினான்.
இவறேவனா இவத வகட்டவுடன் மிகவும் அதிருப்தியவடந்தார்.
என்னடா இது, நம் வம பாராட்டுோர் என்று நிவனத்தால் இப்படி
வகாபித்து வகாள் கிறாவர என்று பணியாள் துணுக்குற் றான்.
“நாம் ஏற் படுத்திக் வகாண்ட ஒப்பந்தப்படி நீ ஏன்
நடந்துவகாள் ளவில் வல? என்ன நடந்தாலும் வபசக்கூடாது,
அவசயக்கூடாது என்ற என் நிபந்தவனகவள நீ ஏன் மீறினாய் ….
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உனக்கு என் மீது நம் பிக்வக இல் வல. இங் கு ேருபேர்களது
மனநிவலவய அறியாதேனா நான்?”
இவறேன் வதாடர்ந்து வபசலானார்…. “வசல் ேந்தன் அளித்த
காணிக்வக, தேறான ேழியில் சம் பாதித்தது. அது அேனிடத்தில்
வமாத்தமாக உள் ள வசல் ேத்தில் ஒரு சிறு துளி தான். ஒரு துளிவய
எனக்கு காணிக்வகயாக அளித்துவிட்டு, நான் பதிலுக்கு அேனுக்கு
எண்ணற் றவேகவள தரவேண்டும் என்று அேன் எதிர்பார்க்கிறான்.
ஆனால் அந்த ஏவை வகாடுத்தவதா அேனிடம் எஞ் சியிருந்த இருந்த
ஒவர ஒரு ரூபாய் தான். இருப்பினும் என் மீது முழு நம் பிக்வக வேத்து
என்வன ேணங் க ேந்தான். அன்வபாடு அவத வகாடுத்தான்.
இந்த சம் பேத்தில் , கப்பல் வியாபாரியின் தேறு எதுவும் இல் வல.
இருந்தாலும் , இன்வறக்கு அேன் திட்டமிட்டபடி கப்பல் பயணம்
வசய் தால் , விபத்வத சந்திக்க வநரிடும் .
புயலில் தாக்குண்டு அேனும் அேன் கப்பலும் காணாமல்
வபாயிருப்பார்கள் . அதிலிருந்து அேவன காக்கவே அேவன
தற் காலிகமாக திருட்டு பட்டம் சுமக்க வசய் து சிவறக்கு அனுப்ப
நிவனத்வதன்.
அந்த ஏவைக்கு அந்த பணமுடிப்பு வபாய் வசரவேண்டியது சரி தான்.
அேன் அவத நான் வகாடுத்ததாக எண்ணி வபாற் றுோன்.
இதன் மூலம் அந்த வசல் ேந்தனின் கர்மா ஓரளோேது
குவறக்கப்படும் . அேன் பாேப் பலன்கள் துளியாேது குவறயும் .
இப்படி ஒவர வநரத்தில் அவனேவரயும் நான் ரட்சிக்க நிவனத்வதன்.
ஆனால் , நீ வயா என் எண்ணங் கள் எல் லாம் உனக்கு வதரியுவமன்று
நிவனத்து, உன் எண்ணங் கவள வசயல் படுத்தி அவனத்வதயும்
பாை் படுத்திவிட்டாய் .” என்றான் இவறேன் வகாபத்துடன்.
வசேகன், இவறேனின் கால் களில் விழுந்து தன் தேறுக்கு மன்னிக்க
வேண்டினான்.
“இப்வபாது புரிந்துவகாள் . நான் வசய் யும் அவனத்திற் க்கும் காரணம்
இருக்கும் . அது ஒே் வோன்வறயும் மனிதர்களால்
புரிந்துவகாள் ளமுடியாது.
அேர்களின் நலம் வேண்டிவய நான் ஒே் வோருப் வபாழுவதயும்
கழிக்கிவறன். அேரேரது கர்மாவின் படி பலன்கவள அளிக்கிவறன்.
நான் வகாடுப்பதிலும் கருவண இருக்கிறது. வகாடுக்க மறுப்பதிலும்
கருவண இருக்கிறது.” என்றான் இவறேன் புன்னவகத்தபடி.
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மீண்டும் உடலில் தங் க வேப்பதும் (பிறப்பு தருேது) திருேடியின் கீை்
வேப்பதும் , (வீடுவபறு தருேது) இரண்டும் உனது விருப்பத்தின்படி
உனது கணக்கின்படி தாவன நடக்கும் .
நாயிற் கவடயாம் நாவயவன
நயந்து நீ வய ஆட்வகாண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்ேசவம
வேத்திட்டு இருக்கும் அதுேன்றி
ஆயக் கடவேன் நாவனாதான்
என்னவதா இங் கு அதிகாரம்
காயத்து இடுோய் உன்னுவடய
கைற் கீை் வேப்பாய் கண்ணுதவல.

(8) (திருோச.பா.503)



வநற் றியில் கண்வண உவடயேவன! நாயினும் கவடப்பட்ட
நாயிவனவன விரும் பி நீ தான் ஆட்வகாண்டாய் .



சூை் சசி
் யால் ேரும் பிறவி பற் றிய இரகசியத்வத, உன்னிடவம
ஒப்பவடத்து விட்டு, சும் மா இருப்பது அல் லாமல் , அது பற் றி
ஆராயும் உரிவம உவடயேனா நான்?

அதற் கான அதிகாரத்வத நானா வபற் றிருக்கிவறன்?
மீண்டும் உடலில் தங் க வேப்பதும் (பிறப்பு தருேது) திருேடியின் கீை்
வேப்பதும் , (வீடுவபறு தருேது) இரண்டும் உனது விருப்பத்தின்படி
தாவன நடக்கும் .
இவதத்தான் “ஆண்டேன் கணக்கு” என்றும் “வசயல் விவளவு தத்துேம் ”
என்றும் வேதாத்திரியம் வசால் கிறது.

ஆண்டேன் கணக்கு
“தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்வற எதிர்ப்பார்த்தால்
ஒப்புவமா இயற் வகவிதி? ஒழுங் கவமப்புக் வகற் றபடி
அப்வபாவதக் கப்வபாவத அளிக்கும் சரிவிவளவு
எப்வபாதும் கேவலயுற் று இடர்படுேர் இவதயுணரார்”! (மாக்வகாலம் )
ஆண்டேவனக் வகட்டு இனிவமல் எதுவும் ோங் கிட முடியும் என்று நீ ங் க
கணக்குப் வபாட்டால் அேன் ஏமாந்தேன் அல் லன். அேனிடம் ஒரு
நியதி இருக்கிறது.
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நீ ங் கள் என்ன வசய் தீர்கவளா அந்தச் வசயலின் விவளோக,
நல் லவதவயா, வகட்டவதவயா, உங் கள் வநாக்கத்திற் குத் தக்கோறு,
வசய் யும் திறனுக்குத் தக்கோறு அேன் வசயல் விவளோகத் தருோன்.
அதுதான் அேன் வகாடுக்கக்கூடிய ேரம் என்று எடுத்துக் வகாள் ள
வேண்டும் .
இந்த இடத்தில் சமுதாயத்திற் கு நலம் தர வேண்டும் , கடவம
வசய் கின்வறாம் என்பது ஒன்று ஆயிற் று, இரண்டாேது நல் லவதவய
ஒே் வோரு வசயலிலும் வசய் துவகாண்வட ேந்தால் இவறேனுவடய
ஆற் றல் நாம் காணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விழிப்பு நிவல
ேந்துவிடுகிறது.
ஆக இவறேவன உணர்ந்து வகாள் ேது என்பது சமுதாயத்திற் கு நலம்
தருேதாகும் . இந்த வநாக்கம் வேற் றிவபற வேண்டுமானால்
ஒே் வோருேரும் நல் ல வசயவல வசய் யப் பைகிக் வகாள் ள வேண்டும் .
அதன் பிறகு அே் ோறு வசய் து பலன் காண வேண்டும் . அவத
மற் றேர்களுக்கும் பரப்ப வேண்டும் .

9. உறவிவல கண்ட உண்வமநிவலத் வதளிவே துறவு.
“இந்த உலக ோை் வே விடுேதும் உன் திருேடிகளில் ேந்து வசர்ேதும்
பற் றி நிவனப்பதற் கு நான் உரிவம உவடயேவனா? இல் வல.
இதுதாவன அடிவமக்கு மிகவும் அைகு வசர்ப்பது.” என
மாணிக்கோசகர் இவறேனிடம் வகட்கிறார். இப்வபாது ஒரு கவததான்
நிவனவுக்கு ேருகிறது.
கங் வக நதி வபருக்வகடுத்து ஓடிக்வகாண்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு படகு.
படகில் ஓடக்காரனும் சில பயணிகளும் . பயணிகளுள் ஓர் அவரகுவற
பண்டிதர்.
தான் படித்தவதப் பிறருக்குப் வபாதித்தாவல அேர் இன்னும்
பலேற் வறக் கற் றிருக்க முடியும் .
ஆனால் கற் று விட்வடாம் என்ற கர்ேம் அேவர அதிகம் அலட்டிக்க
வேத்தது. அேர் ஓடக்காரனிடம் தனது அறிவே பவறசாற் றத்
வதாடங் கினார்.
‘ஏய் ஓடக்காரா, இப்படி நீ தற் குறியாக இருக்கிறாவய?
பகேத்கீவதவய நீ படித்திருக்கிறாயா? என்று ஏளனமாக வகட்டார்.”
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‘ஐயா, சாமி என் அப்பன் கூட அவத படித்ததில் வலவய?’ என்றான்
ஓடக்காரன்.
‘உனது ோை் நாளில் கால் பங் கு வமாசமாக வபாச்சு’ என பண்டிதர்
சாபம் தருேது வபால் வசான்னார்.
‘சரி திருக்குறளாேது படித்திருக்கிறாயா?’ என வகட்டார். அதற் கு
ஓடக்காரன் ‘அவத நான் வதாட்டது கூடகிவடயாவத, சாமி’ என்றான்.
‘தண்டவம இரண்டு பங் கு உன் ோை் க்வகவய வீணாக்கி விட்டாவய,
வபாகட்டும் பாகேதமாேது ோசித்திருக்கிறாயா’? என்றார்.
சிரமத்துடன் படகு வசலுத்திக் வகாண்டிருந்த ஓடக்காரன் தவல
குனிந்து நின்றான்.
‘அதுவும் இல் வலயா? உன் ோை் க்வகயில் முக்கால் ோசி நஷ்டமாகி
விட்டது. இனி நீ என்ன வசய் யப்வபாகிறாய் ? கடவுளுக்குதான்
வேளிச்சம் ’ என்று பண்டிதர் வசால் லி முடித்தார்.
அப்வபாது கவர புரளும் வேள் ளம் . அவலயடித்து படகு கவிை் ந்து விடும்
என்ற நிவலயில் நீ ந்தத் வதரிந்தேர்கள் நதியில் குதித்து நீ ந்திக்
கவரவயறினர்.
ஓடக்காரனும் , பண்டிதரும் மட்டும் தத்தளிக்கும் படகில் இருந்தனர்.
‘குதிங் க சாமி. இல் வலன்னா மூை் கிடுவீங் க.’ என்று ஓடக்காரன்
வசால் ல, ‘ஐவயா, எனக்கு நீ ச்சல் வதரியாவத...’ என்று பண்டிதர்
வசான்னார்.
அந்த அேசரத்திலும் ஓடக்காரன், பண்டிதரிடம் , ‘சாமி, எனக்கு கீவத,
பாகேதம் திருக்குறவளன்று எதுவும் வதரியாது. ஆனால் நீ ச்சல்
வதரியும் . இவதல் லாம் வதரிஞ் ச நீ ங் க இப்வபா முழு ோை் க்வகவயயும்
இைக்கப்வபாறீங் கவள’ என்று கூறி நதியில் குதித்துக் கவர வசர்ந்தான்.
பலேற் வறக் கற் ற பண்டிதர் பரிதவித்தார்.
இந்தக் கவத பகோன் ராமகிருஷ்ணர் கூறியது. இன்று மனிதர்களுள்
பலரும் இப்படித்தாவன வசய் திகவள சுமக்கும் வபாதி மாடுகளாக
உள் ளனர்.
உலவகப்பற் றிய, இயற் வகப்பற் றிய, பிறவரப்பற் றிய வசய் திகள்
ஏராளம் அேர்களுக்குத் வதரியும் . அனால் மனிதனுக்கு
தன்வனப்பற் றிய அறிவும் , ஞானமும் அதிகமில் வல என்பது
ேருத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று.
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நான் யார்? நான் பிறந்ததற் கு வநாக்கம் எதாேது உண்டா?
எல் வலாவரயும் வபாலவே நானும் பிறந்து, இறந்து வபாய் விட
வேண்டியது தானா? அல் லது எனது ோை் க்வகக்கு ஒரு பயனுண்டா?
என்வறல் லாம் வயாசிப் பவத இல் வல.
தன்வனப் பற் றிய தகேல் கள் தான் மனிதனிடம் இன்று இருக்கிறது.
அந்தத் தகேல் கவள அேவன திருப்தியவடயச் வசய் திடுமா?
பஞ் சாங் கத்தில் இந்த வநரம் மவை வபய் யும் என்று
வசால் லப்பட்டிருக்கிறது. மவை பற் றிய வசய் திவய வசால் லியதால் ,
பஞ் சாங் கத்வத பிழிந்தால் மவைநீ ர் ேந்து விடுமா? என்று ராம
கிருஷ்ணர் வகட்பார். சமய, சாஸ்திர நூல் கவளப்பற் றியும் அந்த
வகள் விவய வகட்பார்.
சிலருக்கு பால் எங் கிருந்து ேருகிறது என்று வதரியும் . சிலர் பாவலப்
பார்த்திருக்கிறார்கள் . சிலர் பாவல வதாட்டிருக்கிறார்கள் . ஏவதா ஒரு
சிலவர பாவல பருக முடிகிறது.
அது வபால சாஸ்திரங் கவளச்சிலர் படித்திருக்கிறார்கள் . சிலர்
வமற் வகாள் காட்டுகிறார்கள் . ஒரு சிலவர சாஸ்திரம் கூறும்
ஞானத்வதயும் , வதய் ேசக்திவயயும் உணர்கிறார்கள் . பிறருக்கும்
உணர்த்துகிறார்கள் .
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கும் , துறவிகளுக்கும் கூறும் வபாது
முதலில் கடவுள் . பிறகு உலகம் . இந்த ேவகயில் தான் மனிதனின்
கற் றலும் , கேனமும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்.
அே் ோவற அேர் ோை் ந்தும் காட்டினார். வலாக மாதாவேத்
தரிசிப்பதிலும் , வதய் ே ஞானத்வத வபறுேதற் கும் தமது ஆரம் ப கால
ோை் க்வகயின் 12 ஆண்டுகவள வசலவிட்டார்.
இவறேனிடத்தில் தன்வன முற் றிலுமாக கவரத்துக் வகாண்டதால்
ஊரார் ராமகிருஷ்ணவர வபத்தியம் என்றும் , பித்தர் என்றும் ஏளனம்
வசய் தனர்.
அப்வபாது அேர் சுோமி விவேகானந்தர் வபான்ற தமது சீடர்களிடம்
புன்னவகயுடன் ‘உலக மக்கள் ஒே் வோருேரும் ஒே் வோரு
விஷயத்தில் வபத்தியமாக இருக்கிறார்கள் . சிலர் பணத்தின் மீது,
சிலர் உடல் இன்பத்தின் மீது, வேறு சிலர் வபயர், புகை் மீது
வபத்தியமாக இருக்கிறார்கள் .
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நான் இவறேன் மீது வபத்தியமாக இருக்கிவறன். இந்த எல் லா
வபத்தியங் களுள் எது சிறந்த வபத்தியம் ... வசால் லுங் கள் ? என்று
வகட்டு அேர்கவள சிந்திக்க வேப்பார். சிரிக்க வேப்பார்.
இவறேவன பற் றிய ஞானம் அதிமுக்கியமானது. எவதப் வபற் றால்
எல் லாம் வபற் றதற் குச் சமவமா அந்த அறிவேப் வபறுேதில் தான் ராம
கிருஷ்ணரின் ஆர்ேம் இருந்தது.
எந்த அறிவேயும் வபறாமல் ோை் வில் வசாத்து, சுகம் என்று ஏவனய
அவனத்தும் வபற் றிருந்தும் மனிதன் நிவறோன நிவலவயயும் ,
நிம் மதிவயயும் அவடய முடியாவதா, அதில் ராமகிருஷ்ணர் கூடுதல்
கேனம் காட்டச் வசால் கிறார்.
ராமகிருஷ்ணர் நமக்குக் காட்டுேது இந்த உலகம் இவறேனால்
பவடக்கப்பட்டது. இதில் தர்மத்துடன் கூடிய ோை் க்வக ோை் ந்து நீ யும்
முன்வனறி, பிறருக்கும் வசவே வசய் து ேந்தால் ஆனந்தமாக இருப்பது
நீ மட்டுமல் ல, ஆண்டேனும் தான் என்பது தான்.
ஆண்டேனின் ஆனந்தத்வதவய வபருக்கும் ோை் க்வகவய
ோைக்கற் றுக் வகாடுப்பது தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மிக
ோை் க்வக வநறி.
வீடு வபற் று வநறிவய அறிேது எப்படி என வகட்கிறார்.
மாணிக்கேசாகர் திருோசகத்தில் . வேதாத்திரியம் விவட தருகிறது.
கண்ணார் நுதவலாய் கைல் இவணகள்
கண்வடன் கண்கள் களிகூர
எண்ணாது இரவும் பகலும் நான்
அவேவய எண்ணும் அதுேல் லால்
மண்வமல் யாக்வக விடுமாறும்
ேந்து உன் கைற் வக புகுமாறும்
அண்ணா எண்ணக் கடவேவனா
அடிவம சால அைகுவடத்வத.

(9) (திருோச.பா.504)



கண் உவடய வநற் றியவன! மகிை் சசி
் வபாங் க கண்ணார நினது
இரண்டு திருேடிகவளக் கண்வடன்.



இரவு பகல் என்று எந்வநரமும் நான் அதவனவய நி வத்துக்
வகாண்டு இருக்கிவறன்.
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இந்த உலக ோை் வே விடுேதும் உன் திருேடிகளில் ேந்து வசர்ேதும்
பற் றி நிவனப்பதற் கு நான் உரிவம உவடயேவனா? இல் வல.
இதுதாவன அடிவமக்கு மிகவும் அைகு வசர்ப்பது.
வீடு வபற் று வநறிவய அறிேது எப்படி என வகட்கிறார். வேதாத்திரியம்
விவட தருகிறது.
“வேட்டவேளி பிரபஞ் சப் வபாருள் கட் வகல் லாம்
வீடாகும் . விண்கடந்த ோனறிந்தால் ,
வேட்டவேளி அணுஅறிவு ஒன்றாய் ப் வபாகும் .
வீடுவபறு எனும் உயர்ந்த பதமும் ஈவத!” (ஞாக.பா.1848)
நாம் நில உலகில் ோை் ந்து வகாண்டுள் வளாம் . உலகவமா சூரியக்
குடும் பத்தில் மூன்றாேது ேட்டப் பாவதயிவல தற் சுைல் இயக்கத்துடன்
சூரியவனச் சுற் றி ேருகிறது.
சூரியக் குடும் பவமா பால் வேளி மண்டலத்தில் பலவகாடி சூரியக்
குடும் பங் களிவல ஒன்றாக சுைன்று வகாண்டுள் ளது.
பால் வேளி மண்டலவமா, எண்ணிலடங் காத மண்டலங் கவள
உள் ளடக்கிக் வகாண்டு சுைன்று வகாண்டுள் ள பிரபஞ் ததி
் ன் ஒரு
பகுதியாக சுைன்று வகாண்டுள் ளது.
பிரபஞ் சத்திற் கு அப்பாலும் சுற் றிலும் சூை் ந்தும் உள் ள சுத்தவேளி
என்னும் வேட்டவேளியின் ஒரு பகுதியில் பிரபஞ் சவம சுைன்று
வகாண்டுள் ளது.
ஆகவே பிரபஞ் சத்திவல நாம் காணும் சடப்வபாருள் , சீேன் ஆகிய
அவனத்துத் வதாற் றப் வபாருட்களுக்கும் இடமாக வீடாக இருப்பது
சுத்தவேளியாகும் .
உடல் பற் று, உலகியல் பற் றுக்களிலிருந்து விடுதவல வபற் றால்
வீடுவபறு என்னும் உயர்ந்த நிவலவய மனிதன் வபறலாம் .
இவதத்தான் “உறவிவல கண்ட உண்வமநிவலத் வதளிவே துறவு” என
வேதாத்திரியம் வசால் கிறது.
மனம் தான் மனிதனாக இயங் கிக் வகாண்டுள் ளது. அந்த மனவத,
மனத்திற் கு மூலமான விண் என்னும் உயிரில் ஒடுக்கிப் பைகினால் ,
மன அவல நின்று நிவலக்கு ேரும் .
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மனதின் அடித்தளமாகிய அறிவில் நிவலத்தால் அறிவு விரிந்து.
பிரபஞ் சத்வதக் கடந்து அப்பாலாக உள் ள சுத்தவேளியில் கலப்புற் று
விடும் .
மனிதனின் சிற் றறிவேப் வபரறிவே உள் ளடக்கமாகக் வகாண்ட
சுத்தவேளியில் கலப்புறச் வசய் ேவத வீடுவபறு என்ற உயர்ந்த பதம்
என்னும் பக்குேம் ஆகும் .
வீடுவபறு என்னும் வபரும் பதம் அவடந்தேர்கள் தானும் ோை் ந்து
மற் றேர்கவளயும் ோை வேக்கக் கூடியேர்கள் ஆேர்.
நாமும் அேர்கவளப் வபால் ோை் ந்து மற் றேர்களுக்கும் வதாண்டாற் றிஇன்புற் று -ஆனந்தமாக ோை் வோமாக!

10.வபரிய பதம் எனக்கு வேண்டும்
முக்தி என்றால் என்ன?
பிறப்பு-இறப்பு மீண்டும் பிறப்பு என்ற சுைற் சியிலிருந்து விடுபட்டு பரம
பதத்வத அவடேவத முக்தி எனப்படும் .
எண்ணிலடங் கா முற் பிறவிகளில் வசயல் வசய் து வசர்த்து
வேத்திருக்கும் மிக அதிக அளவிலான சஞ் சித கர்மங் கள் தீருேதற் குள்
ஒே் வோரு பிறவியிலும் அதன் அளவே எஞ் சியுள் ள ஆகாமி கர்மங் கள்
மூலம் அதிகரித்து ேருகிவறாம் .
எனவே கர்ம பலன்கள் தீர்ந்து நாம் முக்தி அவடேது என்பது நமது
முயற் சியில் லாமல் தானாக நவடவபறாது.
பரமவன வதரிந்து வகாள் ேதால் மட்டுவம நாம் முக்தியவடய முடியும் .
எப்வபாழுது ஞானம் அவடகிவறாவமா அப்வபாழுது நாம் வசர்த்து
வேத்துள் ள வமாத்த சஞ் சிதகர்மமும் ஆகாமி கர்மமும் அழிந்து விடும்
என்று வேதம் கூறுகிறது.
வமலும் பரமவன பற் றிய ஞானத்வத அவடந்தவுடன் புதிதாக ஆகாமி
கர்மம் வசராது.
எஞ் சியிருப்பது ப்ராரப்த கர்மம் மட்டுவம. எனவே பரமன் யார் என்ற
ஞானம் அவடந்தபின் நம் ோை் வு ப்ராரப்த கர்மத்தின்
கட்டுப்பாட்டின்படி நடந்து அது தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் பிறோ
நிவலவய அவடந்து விடுவோம் .
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எனயவ, முக்தி என்றால் முற் றுப்வபற் ற நிவலவய குறிக்கிறது.
இவறயுணர்வு வபற் று இவறநிவலவய உணர்ந்து புரிந்து அவதாடு
இவணந்து வபரின்ப நிவலவய அவடதல் ஆகும் ..
“அைவக புரிந்திட்டு அடிநாவயன்
அரற் று கின்வறன் உவடயாவன
திகைா நின்ற திருவமனி
காட்டி என்வனப் பணிவகாண்டாய்
புகவை வபரிய பதம் எனக்குப்
புராண நீ தந்து அருளாவத
குைகா வகால மவறவயாவன
வகாவன என்வனக் குவைத்தாவய.”

(திருோ.பா.505)

அைகவன! என்வன அடிவமயாகக் வகாண்டேவன! புகைாய்
விளங் குபேவன! பைவமயானேவன! மாறாாத இளவம உவடயேவன!
அைகிய வேதியவன! தவலேவன!
ஒளி விங் குகின்ற நினது திருவமனிவயக் காட்டி, என்வன ஏேல்
வகாண்டாய் .
ஆனால் பதமுத்தி எதுவும் தந்து அருளாது என்வன ோட்டம் உறுமாறு
வசய் துவி்ட்டாய் . நானும் புலம் பித் திரிகிவறன்.
இன்பம் இன்பம் இன்பம் இன்பம்
“பிறவியின் வநாக்கத்வத அறிந்த வபாதும் ,
பின்அந்த எல் வலயிவன அவடேதற் கு
அறவநறியில் விழிப்வபாடு வபாறுப் புணர்ந்து,
ஆற் றி மனம் வசயல் தூய் வம ஆனவபாதும் .
உறவுகளில் உண்வமநிவல உணர்ந்து ஆற் றி,
உயர்ோன துறவுநிவல உணர்ந்த வபாதும் ,
துறவுநிவல முடிோகப் வபற் ற வபாதும் ,
துய் த்த வபரின்பம் எே் ோறுவரப்வபன்? (ஞாக.பா.1849)
வீடு வபற் று வநறிவய அடிவயன் அறிேது எப்படி? என்று
மாணிக்கோகேர் இப்பாடலில் வினா எழுப்புகிறார்.
ஆன்மீகப் பயணத்தில் ோை் வின் வநாக்கம் என்ன? எந்த
மூலத்திலிருந்து ேந்வதாவமா அந்த மூலத்வத-- வேளிவய
அவடேதுதான் வநாக்கமாக இருக்கும் . இதற் கு இவறயுணர்வு வபற
வேண்டும் . அறவநறி ோை் க்வக ோை வேண்டும் .
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துவணநின்ற நூல் கள் .
1. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , வி யா பதிப்பகம் , வகாவே.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. மாணிக்கோசகர் நூல் கள் , சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய் த்துவற.
4. உள் முகப் பயணம் , வ .வேண்ணிலா, இவணயதள முகநூல் பக்கம் .
5. இவணயதள தகேல் கள் .
6. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள் வமாகன்தாஸ்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , வபாள் ளாச்சி
7. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். அைகுப் பதிப்பகம் , வசன்வன.
8. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் , மன்னார்குடி
பானுகுமார்.
9. “யாதுமாகி” வ .வேண்ணிலா, இவணயதள முகநூல் பக்கம் .
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