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பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்
(கண்ணதாசனும்

வவதாத்திரி மகரிசியும்)

ஆசிரியர்கள்
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
அருள்நிதி வவண்ணிலா

ராஜம் பதிப்பகம்

EBOOK PUBLISHERS
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வபாருளடக்கம்
எங்களுரர
1. கண்ணதாசன் வாழ்க்ரக வரலாறு
2. வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்ரக வரலாறு.
3. கவியரசரும் புவியரசரும்.
4. மானுடம் வவன்ற கவிஞர்கள்.
5. வாழ்க்ரகத் தத்துவம் தந்த தயாளர்கள்
6. கண்டவர்கள் விண்டதில்ரல
7. கடிவாளம் இல்லாத குதிரர
8. உன்ரனயறிந்தால் உன்ரனயறிந்தால்
9. எல்வலாருக்கும் தந்ரத இரறவன்
10. முற்வபாக்குச் சிந்தரனகள்.
11. பற்றற்ற வாழ்க்ரக
12. நீ வந்த கரதவயன்ன?
13. ஆண்டவன் கணக்கு
14. சமுதாயச் சிந்தரனகள்.
15. மனிதன் என்பவன் வதய்வமாகலாம்
16. மானிடர் ஆன்மா மரணவமய்தாது….
17. என்ரனத் வதாண்டி ஞானம் கண்வடன்.
18. ஆரசவய அரலவபாவல…..
19. கருரண என்னும் கண் திறந்து பார்க்க வவண்டும்.
3

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. விதி வசய்த குற்றம்
21. இரறவன் ஒருவவன
22. மனிதன் மாறிவிட்டான்
23. இரறவன் இருப்பது எங்வக?
24. ஒருவன் மனது ஒன்பதடா
25.மயக்கமா? கலக்கமா?
26.அவன்தான் இரறவன்!
27.ஞானம் அரடவது எப்படி?
28. கவரலயில்லாத மனிதன்
29. தூக்கத்தில் நிம்மதி
30. ஆறுமனவம ஆறு
31.கரடசி வரர யாவரா?
32.பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்.
33. உலக அரசு வவண்டும்.
34. ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம!!!

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் & அருள்நிதி வவண்ணிலா

ஆசிரியர்கள்
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எங்களுரர
•

இயக்கத்திலிருந்து

“ஒரு

அரல

பிறக்கிறது.

அந்த

அரலயானது இயக்கத்திற்குத் தகுந்தவாறு வமாதி அழுத்தம்,
ஒலி, ஒளி, சுரவ, மணம் என்ற ஐந்தாகவும், அரத உணர்ந்து
வகாள்ளக்
வதரிந்து

கூடிய

மனமாகவும்

வகாண்டால்,

இயங்கும்

உலக

உண்ரமரயத்

தத்துவ

இரகசியம்

அத்தரனரயயும் புரிந்து வகாள்ளலாம்.”
-அருட்தந்ரத வவதாத்திரி மகரிசி
வள்ளலார்
வாழ்ந்தவராதலால்,

வவதாத்திரியின்
எமது

வவதாத்திரிய

உடலில்
ஒப்பாய்வு

புகுந்து
வரிரசயில்

முதலில் எடுத்துக் வகாண்டது “வள்ளலாரும் வவதாத்திரி மகரிசியும்”
என்ற நூவல ஆகும்.
இப்புத்தகத்ரத வமய்ப்பு பார்த்துக் வகாண்டிருந்தார் புரூப் ரீடர்.
அங்வக

வந்த

மகாபுருஷர்.

அவருரடய

நண்பர்

வள்ளலார்

“என்னய்யா!

அவருடன் வபாய் இவரர ஓப்பீடு வசய்யலாமா?” என

வினவினாராம்.
எம்முரடய
தத்துவங்கவளாடு
வபாது,

ஒப்பாய்வு
மகரிசியின்

வரிரசயில்
தத்துவங்கரள

அதற்கு என்ன தரலப்பு ரவக்கலாம்

“கண்ணதாசன்
ஒப்பீடு

என்று

வசய்யும்

என்னுரடய

முகநூலில் பதிவு வசய்திருந்வதன்.
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“பாமர மக்களின் தத்துவஞானி” என்ற தரலப்வப வபரும்பாவலார்
கருத்தாக அரமந்தது.
ஒரு வாசகர் மட்டும் “வவதாத்திரி மகரிசி என்ற மகானுடன்
கண்ணதாசரன

வபாய்

ஒப்பிடாதீர்கள்”

என்று

வவண்டுவகாள்

விடுத்தார்.
அவர்

கவிஞரா?

ஞானியா?

இவர்

கவிஞரா?

அவர்

ஞானியா?

இவர்

என்ற ஆராய்ச்சியில் நான் வசல்ல விரும்பவில்ரல.

ஒவ்வவாரு

பாமரமக்களின்

இல்லத்திலும்

கண்ணதாசன்

தத்துவங்கள் இன்றும் ஒலித்துக் வகாண்டிருக்கின்றன.
அது வபால் மகரிசியின் மனவளக்கரல மன்றங்கள் இல்லாத
ஊர்கவள

இல்ரல

என்ற

நிரலரம.

இது

மட்டுவம

எனது

பார்ரவக்குத் வதரிந்தது.
தமிழ்த் திரரயுலகில், பணம் சம்பாதிக்கும் முயற்சிரயயும்
மீ றி, தன்ரனயும் அறியாமல் வபாங்கி வரும் கவித்துவத்தின் மூலம்
மனிதகுலம் எழுச்சியுற, ஞானமுற பல அரிய தத்துவப் பாடல்கரள
எழுதிய

கவியரசு

பாடல்கரளயும்

கண்ணதாசரனயும்

மகரிசியின்

அவரின்

தத்துவங்கவளாடு

ஒப்பிலா

ஒப்பிடுவவத

என்

பணி.
வவறும் பத்து பாடல்கரள எழுதி மரறந்த ஒரு பாமர கவிஞன்
அல்ல. 5000 பாடல்கரளயும் 6000 கவிரதகரளயும் பரடத்த ஒரு
அசுரன். அவர் எழுதிய புத்தகங்களின் எண்ணிக்ரக 232
நான்

மானிட

ஜாதியில்

மாண்டு

விட்டால்

நான்

நிரந்தரம்

ஆட்டி
அரத
ஆனவன்

ரவப்வபன்
பாடி

-

அவர்

ரவப்வபன்
அழிவதில்ரல

எந்த நிரலயிலும் எனக்கு மரணம் இல்ரல.
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“கண்ணதாசன்

எழுத்துக்களில்

முரண்பாடு

அதிகம்”

என்று

விமர்சித்தவர்கள் கூட அவரின் புத்துருவாக்கப் பார்ரவரயக் கண்டு
மகிழ்ந்து புன்னரக புத்தார்கள்.
தன்னுடைய

பலவனங்கடை
ீ

வவைிப்படையாக

ஒப்புக்வகாண்டு, சுய வரலாறு எழுதியவர். “வனவாசம், மனவாசம்”
இரண்டும் ஒருவன் எப்படி வாழக்கூைாது என்பதற்கான உதாரணம்
என்றார்.
“முரன்பாவட
கருத்துப்படி,

வளர்ச்சியின்

முதற்படி” என்ற

பழரமயிலிருந்து

புதுரமக்குச்

காரல்

வசல்லும்

மார்க்சின்
வளர்ச்சி

என்ற கருத்துப்படி, “மாற்றம் என்பது மானிடத் தத்துவம் “ என்று
வாழ்ந்து காட்டியவர் கண்ணதாசன்.
“மாற்றம் எனது மானிடத் தத்துவம்
மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவவன்
எவ்வவரவ தீரம எவ்வவரவ நன்ரம
என்பதறிந்து ஏகுவமன் சாரல
தரலவர் மாறுவர் தர்பார் மாறும்
தத்துவம் மட்டுவம அட்சயப் பாத்திரம்”

என்று பாடிய அவர் எது மாறினாலும் தத்துவம் மாறக் கூடாது எனக்
கருதியவர்.
இரறரயப்

பற்றிய

விஞ்ஞானப் பார்ரவ.

மகரிசியின்

பார்ரவ

முற்றிலுமான

வசால்லால் மட்டும் நம்பாவத!

ஒரு

சுயமாய்

சிந்தித்வத வதளிவாய்! என்பது அவரது அறிவுரர.
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தத்துவத்ரத

விஞ்ஞானமாக்கி,

இரண்ரடயும்

இரண்டறக்

வவதாத்திரி

மகரிசிரயச்

விஞ்ஞானத்ரத

கலந்து

தத்துவமாக்கி,

பிரம்மஞானமாக்கிய

வசரும்.

வபருரம

இவ்விரணப்வப,

இந்நூற்றாண்டிற்கு மகரிசி தந்த ஒப்பற்ற பரிசு.

பல்வவறு

தத்துவங்களின்

சாரத்ரத,

அறிவியவலாடு

கலந்து

மகரசி பரடக்கும் ஆன்மீ க விருந்வத வவதாத்திரியம்.
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பலத்ரத தக்க ரவத்துக் வகாண்டு. பலவனத்ரத
ீ
அகற்றுவவத
வவதாத்திரியம்.
உள்ள

கிரந்த வமாழியிலும், சமஸ்கிருத வமாழியிலும்

வவதவாக்கியங்களுக்கு
ரவகயகம்,

“வாழ்க

வாழ்க

இரணயான

தாரக

வளமுடன்” என்ற

மந்திரமாகிய

வாழ்த்தரலகரள

வதாடர்ந்து எழுப்புவதன் மூலம் அரனத்து ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா
நலன்களும்.

வளங்களும்

கிரடக்க

வழி

காட்டியவர்

வவதாத்திரி

மகரிசி.
மகரீசியின் வவதாத்திரியக் கருத்துக்கரள மனதிற்குள் ஆழமாக
வாங்கிக் வகாண்டால் மட்டுவம, தனிமனித அரமதிகிட்டும்.
அதன் மூலம் உலக அரமதிக்கு வித்திட்டது வவதாத்திரியம்
என்ற உண்ரம விளங்கும்.

உலக சமாதானவம, வவதாத்திரியத்தின்

வநாக்கமாகும்.
இவ்விருவரும்
வபாருளாதார,

சமய

வாழ்ந்த

காலத்தில்

பிரிவிரனகவள

சமுதாய,

இவர்கரள

அரசியல்,

மக்கள்

நலன்

பற்றிச் சிந்திக்கத் தூண்டியது.
கண்ணதாசனின் அர்த்தமுள்ள இந்துமதம் 10 வதாகுதிகளும்
பகவத்கீ ரதயின்

விளக்கமும்,

கிருஷ்ணகானப்

பாடல்களும்,

வதய்

தரிசனம், கரடசிப் பக்கம் வபான்ற நூல்களும் ,
வவதாத்திரி
வதாகுதிகளும்,

மகரிசியின்
பிரம்மஞான

ஞானக்களஞ்சியம்

விளக்கமும்,

இரண்டு

மனவளக்கரல

மூன்று

பாகங்களும். காயகற்பப் பயிற்சி, உடற்பயிற்சி வபான்ற நூல்களும் --என்வறன்றும் மக்கள் வாழ்க்ரக ஏற்றமுறுவதற்கான வழிவரகரள
வகுத்துத்

தருகின்ற

வவதாத்திரி

மகரிசியும்

கவியரசர்

கண்ணதாசன் “காலத்தை வவன்ற கவிஞர்கள்.”
குருவின் வதாண்டில்
9
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அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
அருள்நிதி வவண்ணிலா
Mail id. banukumar.v@gmail.com

வசங்கற்பட்டுு்
14.08.2019
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1.கண்ணதாசன்

வாழ்க்ரக வரலாறு

கண்ணைாசன்

புகழ்

வபற்ற

தமிழ்த்

பாைலாசிரியரும் கவிஞரும் ஆவார்.
நான்காயிரத்திற்கும்
மேற்பட்ை
எழுதியவர்.

திடரப்பைப்

சண்ைோருதம்,

மேற்பட்ை
பாைல்கள்,

திருேகள்,

(1927 – 1981)

கவிடதகள்,
நவனங்கள்,
ீ

திடர

ஒலி,

திரரப்படப்

ஐந்தாயிரத்திற்கும்
கட்டுடரகள்

மேதாவி,

பல

வதன்றல்,

வதன்றல்திடர, முல்டல, கண்ணதாசன் ஆகிய இதழ்கைின் ஆசிரியராக
இருந்தவர்.

தேிழக அரசின் அரசடவக் கவிஞராக இருந்தவர். சாகித்தய அகாதமி
விருது வபற்றவர்.
கண்ணதாசனின்

இயற்வபயர்

முத்ரதயா.

தமிழ்நாடு

சாத்தப்பனார்.

இவருடன்

சிறுகூடல்பட்டியில் வணிகர் மரபில் பிறந்தார்.
தாய்

விசாலாட்சி

ஆச்சி,

தந்ரத

உடன்பிறந்வதார் 8 வபர். சிறு வயதில் இவரர ஒருவர் 7000 ரூபாய்க்கு
தத்து எடுத்துக்வகாண்டார். அவர் வட்டில்
ீ
நாராயணன் என்ற வபயரில்
வாழ்ந்தார்.
ஆரம்பக்

கல்விரய

சிறுகூடல்பட்டியிலும்,

அமராவதி புதூர் உயர்நிரலப்பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு
வரர படித்தார். 1943 ஆம் ஆண்டில் திருவவாற்றியூர்
ஏஜாக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியில் வசர்ந்தார்.
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1950ல்

கண்ணதாசனின்

மண

கவிஞருக்கு மூன்று மரனவிகள்.
முதல்

மரனவி

வபயர்

வாழ்க்ரக

வபான்னழகி

என்கிற

வதாடங்கியது.

வபான்னம்மா.

இவர்களுக்கு கண்மணிசுப்பு, கரலவாணன், ராமசாமி, வவங்கடாசலம்
ஆகிய 4 மகன்கள். அலவமலு, வதனம்ரம, விசாலாட்சி ஆகிய 3 மகள்கள்
.
இரண்டாவது மரனவி பார்வதிக்கு காந்தி கண்ணதாசன், கமல்,
அண்ணாதுரர, வகாபால கிருஷ்ணன், சீனிவாசன் ஆகிய 5 மகன்கள்.
வரவதி,

கரலச்வசல்வி

ஆகிய

மகள்கள்.

2

(காந்தி

தற்வபாது 'கண்ணதாசன் பதிப்பக'த்தின் அதிபர்).
மூன்றாவது

மனைவி

மனைாகரன் என்ற ஒனர மகள்.
இந்து
ஏசுகாவியம்

மதத்தில்

பாடல்களிலும்

புலவர்

வள்ளியம்னமக்கு,

பிறந்தவராயினும்

பாடியவர்.
மிகுந்த

கம்பரின்
ஈடுபாடு

மானசீகக் குருவாகக் வகாண்டவர்.

கண்ணதாசன்

மதவவற்றுரம

வசய்யுளிலும்,

வகாண்டவர்.

இவர்

விசாலி

கருதாமல்

பாரதியாரின்
பாரதியாரர

அரசியல் ஈடுபாடு
அண்ணாவின் திராவிட கழகத்தில் இருந்த கண்ணதாசன்
கருத்து வவறுபாட்டால் அக்கட்சியில் இருந்து வவளிவயறினார்.
மரறவு
உடல்நிரல காரணமாக 1981, ஜீ

ரல

24 இல் சிகாவகாநகர்

மருத்துவமரனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அக்வடாபர் 17 சனிக்கிழரம
இந்தியவநரம் 10.45 மணிக்கு மரறந்தார்.
அக்வடாபர்

20ல்

வசன்ரனக்குக்வகாண்டு

அவமரிக்காவிலிருந்து
வரப்பட்டு,

அவரது

இலட்சக்கணக்கான

சடலம்
மக்களின்

12

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

இறுதி அஞ்சலிக்குப் பிறகு அரசு மரியாரதயுடன்
எரியூட்டப்பட்டது.

அக்வடாபர்

22ல்

மணிமண்டபம்
தமிழ்நாடு அரசு கண்ணதாசன் நிரனரவப் வபாற்றும் வரகயில்

சிவகங்ரக

மாவட்டம்

மணிமண்டபம்
இங்கு

காரரக்குடியில்

கவியரசு

அரமத்துள்ளது.
கவியரசு

அரமக்கப்பட்டுள்ளது.

கண்ணதாசன்

அரங்கம்

ஒன்று

மார்பளவு

உள்ளது.

நூல்களுடன் ஒரு நூலகமும் இயங்கி வருகின்றது.
கவியரசு

கண்ணதாசன்

கண்ணதாசன்

அவர்களின்

இங்கு

வாழ்க்ரக

சிரல
2400

வரலாறு

வதாடர்பான புரகப்படங்கள் கண்காட்சியாக ரவக்கப்பட்டுள்ளது.
பனடப்புகள்
•

இவயசு காவியம்

•

அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் (10 பாகங்கள்)

•

திரரப்படப் பாடல்கள்

•

மாங்கனி

கவினை நூல்கள்
•

வபான்மரழ

(ஆதிசங்கரரின்

தமிழ்ப்பாடல் வடிவம்)
•

கனகதாரா

ஸ்வதாத்திரத்தின்

கண்ணதாசன் கவிரதகள் - 6 பாகங்களில் * பாடிக்வகாடுத்த
மங்களங்கள் * கவிதாஞ்சலி * தாய்ப்பாரவ* ஸ்ரீகிருஷ்ண கவசம்

•

சுருதி வசராத ராகங்கள்

•

முற்றுப்வபறாத காவியங்கள்

•

பஜவகாவிந்தம்

•

கிருஷ்ண அந்தாதி, கிருஷ்ண கானம்
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•

புைிைங்கள்
•

அவளுக்காக ஒரு பாடல்

•

அவள் ஒரு இந்துப் வபண்

•

சிவப்புக்கல் மூக்குத்தி

•
•

ரத்த புஷ்பங்கள்

சுவர்ணா சரஸ்வதி

•

நடந்த கரத

•

மிசா

•

சுருதி வசராத ராகங்கள்

•

முப்பது நாளும் பவுர்ணமி

•

அரங்கமும் அந்தரங்கமும்

•

ஆயிரம் தீவு அங்கயர்கண்ணி

•

வதய்வத் திருமணங்கள்

•

ஆயிரங்கால் மண்டபம்

•

காதல் வகாண்ட வதன்னாடு

•
•
•
•

அரதவிட ரகசியம்
ஒரு கவிஞனின் கரத

சிங்காரி பார்த்த வசன்ரன
வவலங்காட்டியூர் விழா
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•
•
•

விளக்கு மட்டுமா சிவப்பு
வனவாசம்

பிருந்தாவனம்

வாழ்க்னகச்சரிைம்
•

எனது வசந்த காலங்கள்

•

வனவாசம் (பிறப்பு முதல் தி.மு.க.விலிருந்து பிரியும் வரர)

•

எனது சுயசரிதம் (வனவாசத்தின் விடுபட்ட பகுதிகள்)

•

மனவாசம் (காங்கிரசு கட்சியில் இருந்த காலத்தின் வாழ்க்ரக)

கட்டுனரகள்
•
•
•

கரடசிப்பக்கம்
வபாய் வருகிவறன்
அந்தி, சந்தி, அர்த்தஜாமம்

•

நான் பார்த்த அரசியல்

•

எண்ணங்கள்

•
•
•

வாழ்க்ரக என்னும் வசாரலயிவல
குடும்பசுகம்
ஞானாம்பிகா

•

ராகமாலிகா

•

இலக்கியத்தில் காதல்

•
•

வதாட்டத்து மலர்கள்
இலக்கிய யுத்தங்கள்

நாடகங்கள்
•

அனார்கலி

•

சிவகங்ரகச்சீரம

•

ராஜ தண்டரன
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இரவ

தவிர

எழுதியுள்ளார்,

கவிஞர்

அபிராமி

கண்ணதாசன்

பகவத்

பட்டரின்

விளக்கவுரரயும் எழுதியுள்ளார். விருதுகள்
•

கீ ரதக்கு

அபிராமி

உரர

அந்தாதிக்கு

சாகித்ய அகாதமி விருது (வசரமான் காதலி பரடப்பிற்காக)

2.வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்ரக வரலாறு(1911-2006)
எக்காலத்திலும் வாழும் மக்களின் நல்வாழ்விற்காக வவதாத்திரி
மகரிசி

அவர்கள்,

சமாதானம்

அரனத்துத்

பற்றியும்

துரறகரளப்

ஓருலக

பற்றியும்,

ஆட்சிக்கான

உலக

திட்டங்கரளயும்

தந்துள்ளார்கள்.
வவதாத்திரி மகரிஷி ஆன்மிகத்ரத அடிப்பரடயாகக்

சமுதாயப் பணி ஆற்றி வந்தவர்.

கிராமத்தில்

வகாண்ட

அருட்தந்ரத வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும்
வநசவுத்

வதாழில்

வசய்யும்

வரதப்பன்,

முருகம்மாள்

(சின்னம்மாள்) தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குழந்ரதயாகப் பிறந்தார்.
சிறுவயது

முதவல

வவதாத்திரி

மகரிஷி

அவரது

தாயார்

சின்னம்மாளிடம் நிரறய பக்தி கரதகரளயும், புராணக்கரதகரளயும்
அறிந்து வகாண்டார்.
இவரது

குடும்பசூழல்

இவருக்கு

அதிகம்

படிக்க

வாய்ப்பு

இல்லாமல் வபாய்விட்டது. தன்னுரடய வசாந்த ஊரில் மூன்றாவது
வகுப்பு வரர படித்த இவர், பின்னர் தங்கள் குடும்ப வதாழிலான தறி
வநய்தரல வசய்யத் வதாடங்கினார்.
18வது

வயதில்

வசன்ரனயில்

தனியார்

பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.

நிறுவனம்

ஒன்றில்
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வசன்ரனயில்

இவருக்கு

ஆயுர்வவத

மருத்துவர்

எஸ்.

கிருஷ்ணாராவின் நட்பு கிரடக்க, அவர் மூலமாக தியானம், வயாகா
வபான்றரவகரள கற்றார் மகரிஷி.
தனது
உணரும்
வ

வாழ்க்ரகயின்

வநாக்கத்தால்

ாமிவயாபதி

வபற்றார்.
வமலும்

வபான்ற

குறிக்வகாளாகிய

உந்தப்பட்டு;
மருத்துவ

இரண்டாவது

உலகப்

சித்த,

ஆயுர்வவத

துரறகரளக்

வபாரின்

முழுரமரய

கற்று

வபாது

மற்றும்
வதர்ச்சிப்

முதலுதவிப்

பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.
பின்பு வபாருளாதாரத் தன்னிரறவு வபற வவண்டும் என்று, தனது
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வவரல அளிக்கக்கூடிய
அளவிற்கு ஒரு வபரிய வநசவுத் வதாழிற்சாரலரய உருவாக்கினார்.
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அச்சமயத்தில்

அரசாங்கத்

வதாழிற்வகாள்ரக

மாற்றம்

காரணமாக வியாபாரம் திடீர் சரிவு நிரலரய அரடந்தது,
இருப்பினும்

தன்னிடம்

பணிபுரிந்த

2000

குடும்பங்கரளயும்

காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டிய வபாருள் அரனத்ரதயும் அவர்களுக்வக
வசலவழித்து அரனத்து வபாருள் வளத்ரதயும் இழந்தார்.
அப்படியிருந்தும் மனத்ரத தளரவிடாது மீ ண்டும் கடுரமயாக
உரழத்து
வகாள்ள

படிப்படியாக

அரிசி

வபாருளாதாரத்தில்

வியாபாரம்

வபான்ற

தன்ரன

வமம்படுத்திக்

பல்வவறுபட்ட

வதாழில்கரள

வசய்து தனக்கும், தன்ரன சுற்றியுள்ளவர்களின் துன்பத்ரத வபாக்கவும்
பாடுபட்டவர்.
தன் இரண்டு மரனவியருரடய மனத்ரதயும் நன்கு புரிந்தவராய்
இருவரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் வாழ்ந்து காட்டினார்.
வறுரமயிவலவய

வாழ

அடிவயடுத்து

ரவத்த

அவரது

உள்ளத்தில் வறுரம என்றால் என்ன? கடவுள் என்பது எது? அரத ஏன்
காண முடியவில்ரல? மனித வாழ்க்ரகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள்
வதான்றுகின்றன

வபான்ற

வகாண்வட இருந்தன.
இவற்றிற்கு

வகள்விகள்

காரணங்கள்

அவ்வப்வபாது

கண்டு

வதளிவு

வயதில்

தன்னிரல

ஆராய்ச்சியிலும் வதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.
விரளவாக

தனது

35வது

ஒலித்துக்

வபறுவதற்காக

விளக்கமாக

இரறநிரலரய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பரடயில் உலக மக்களுக்காக
அவர் அளித்த வாழ்க்ரக வநறிவய மனவளக்கரல ஆகும்.

நூல்கள் இயற்றல்
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இந்தப்பிரபஞ்சத்ரதப்

பற்றியும்

மனித

வாழ்க்ரகரயப்

பற்றியும் தவநிரலயில் தான் வபற்ற கருத்துக்கரள பல கவிகளாகவும்,
கட்டுரரகளாகவும் புத்தக

அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.

வடிவங்களில்

இரண்டாயிரத்திற்கும்

இந்த

உலகுக்கு

வமற்பட்ட

மகரிஷி

விஞ்ஞானமும்

வமய்ஞ்ஞானமும் கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கரள இயற்றியிருக்கிறார்.
பாமர மக்களும் புரிந்து வகாள்ளும் வரகயில் எளிய தமிழில் தனது

தத்துவங்கரள எடுத்துரரத்தார். எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்வற
என்பரத மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்.
1957ல்

மகரிஷி

'உலக

சமாதானம்'

என்னும்

நூல்

ஒன்ரற

வவளியிட்டார். வதாடர்ந்து பல்வவறு நாடுகளுக்கு வசல்லும் வாய்ப்பு
இவருக்கு கிட்ட அங்வகல்லாம் ஆன்மீ கச் வசாற்வபாழிவு நிகழ்த்தினார்.
மனிதகுலம் அரமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகரளயும் சாதரன
முரறகரளயும் உலகவமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் வவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய வசவா சங்கம் இன்று
இந்தியாவிலும்,

சிங்கப்பூர்

மவலசியா,

ஜப்பான்,

வதன்வகாரியா,

அவமரிக்கா, வபான்ற நாடுகளிலும் பல கிரளகரளக் வகாண்டு இயங்கி
வருகிறது.
வவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குரறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
வசர்த்து எண்பது நூல்கரள எழுதியுள்ளார். அவற்றில் சில:
1 வவதாத்திரியத்தின் இரறநிரல விளக்கம்
2 வாழ்வியல் விழுமியங்கள்
3 பிரம்மஞான சாரம்
4 நான் யார் ?
5 ஞானக்களஞ்சியம்
வசயல் விரளவு
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“ஒவ்வவாரு

வசயலுக்கும்

விரளவு

உண்டு” என்ற

இயற்ரக

நியதிரய உணர்ந்து வகாள்ளக்கூடிய முரறயிவல உள்ள கல்விதான்
இன்ரறக்கு
இயற்ரக

அவசியமாக

தத்துவ

வகாள்ளலாம்.

உள்ளது” என்ற

அறிவுக்

வார்த்ரதகளில்

கல்வியின்

அவசியத்ரத

இருந்து

உணர்ந்து

காந்தம்.
“உயிர்த் துகள்கள் மிக மிக நுண்ணியது.

தாவன

சுற்றிக்

வகாண்டிருக்கக்கூடிய

சுழல்

அரவ தன்ரனத்

அரலகள்.

அப்படி

சுழலவ்வதனால் ஏற்படும் விரிவரலகள் சுழலாத இருப்பு நிரலயில்
உராயந்து கரரந்து விடுகிறது.
அப்வபாது தள்ளும் வகாள்ளும் சக்தியான இரட்ரட ஆற்றலாக
காந்தம்
இயக்கம்

என்ற

வபயரில்,

பிரபஞ்சத்தில்

வசால்லப்படுகிறது.

ஜீவன்களில்
இருப்பரத

ஜீவகாந்தம்
வான்

என்றும்,

காந்தம்

அவத

என்றும

மனம்
“புலன்கள்

மூலமாகப்

எண்ணம் எனப்படுகிறது.
மனிதனில்

அது

வபறும்

அனுபவங்கள்

எண்ணங்களின் வதாகுப்பு மனம் என்றும்

ஆறாவது

வபசப்படுகிறது.”

அனுவபாக

அறிவு

என்று

சிறப்பாகவும்

அரல இயக்கம்
“உடல்

முழுவதும்

சுழன்று

வகாண்ருக்கக்மகூடிய

ஜீவகாந்தம்

உடல் என்னும் பஞ்ச புதக்கூட்டில் திணவுறும்வபாது அழுத்தம், ஒலி,
ஒளி,

சுரவ,

அதததற்குரிய

மணம்

என்று

வபாறிபுலன்கள்

மாற்றமரடந்து
மூலம்

அரல

எப்வபாதும்

வடிவில்

வவளிவயறிக்

வகாண்டுள்ளது.
அவ்வவபாது
உணர்வாக

வவளிவயறும்

மலர்கிறது.

வபாது

வமாதுதல்,

ஏற்படும்

பிரதிபலித்தல்,

தரடதான்
சிதறுதல்,
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ஊடுறுவுதல், இரண்டிரடவய

ஓடிக்

வகாண்டிருத்தல்

என் ஐவரக

இயக்கம் ஒவ்வவாரு அரலக்கும் உண்டு.”
மரறவு
மகரிசி

28.03.2006ல்

உலவகங்கும்

உள்ள

வபராசிரியர்களும்
விரும்பும்

அவரால்

வதாடர்ந்து

அன்பர்களுக்கு

வருகிறார்கள்.

அவரது

புத

உடல்

உருவாக்கப்பட்ட

மரறந்தாலும்,

ஆசிரயர்களும்,

மனவளக்கரலப்
முரறயாகக்

கற்றுக்

பயிற்சிகரள
வகாடுத்து
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3. கவியரசரும் புவியரசரும்.
கவிக்கு அரசர் கண்ணதாசன். கவியரசர் கவிரதகள் காலத்ரத
வவன்று

நிற்கின்றன.

சிந்தரனரயத்

தூண்டுகின்றன.

அறிவுச்

சுடரரக் வகாளுத்துகின்றன.
மனவளக்கரல மூலம் மானுடத்ரத தட்டி எழுப்பிய வவதாத்திரி
மகரிசி,

புவிக்கு

தூண்டுகிறார்.

அரசராக

அறிவுச்

விளங்குகிறார்.

சுடரரக்

சிந்தரனரயத்

வகாளுத்துகின்றார்.

ஆன்மீ க

உணர்ரவப் வபாங்கச் வசய்கின்றார்.
•

வவதாத்திரி மகரிசி அவதரித்து சரியாக

16 ஆண்டுகள் கழித்து

கண்ணதாசன் அவதரிக்கிறார்.
•

இப்புவியுலகில்

கண்ணதாசன்

54

ஆண்டுகவள

வாழ்ந்தார்.

வவதாத்திரி மகரிசி 95 ஆண்டுகள் வரர வாழ்ந்தார்.
•

கண்ணதாசன் மரறந்து 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வவதாத்திரி
மகரிசி மரறந்தார்.

•

உலகம்

கண்ணதாசரன

கருதிக் வகாண்டிருக்கிறது.
என்பவதா

வதய்வநிரல

திரரப்பட

பாடலாசிரியர்

என்வற

அவர் மிகச்சிறந்த ஆன்மிகவாதி
உணர்வு

வபற்ற

தத்துவ

ஞானி

என்பவதா பலருக்குத் வதரியாது.
•

பல

வசய்திகரள

அறிவியல்

கண்ணதாசன்

முன்வமாழிகிறார்.

கண்வணாட்டத்துடன்

அரவகரள

மகரிசி
வழி

வமாழிகின்றார்.
•

எளிய

வசாற்களால்

எழுச்சியூட்டும்

வரிகளில், வமாழி வளர்ச்சிக்கும்,

இவர்களது

கவிரத

சமுதாய வமம்பாட்டிற்கும்

உரத்த சிந்தரனகள் வதரிகின்றன.
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•

கண்ணதாசனும்

மகரிசியும்

வார்த்ரதகரளத்

தள்ளி,

பரழய

துருப்பிடித்த

சுறுசுறுப்புச்

வசாற்களுக்குச்

உரவமற்றியவர்கள்!
•

வமாழி வளம், கற்பரன நயம், சமூகப் பார்ரவ, பிரக்ரஞயுடன்
கூடிய

சீற்றம்

எல்லாம்

ஓர் இரணயற்ற
•

கண்ணதாசனும்,

இரணந்து-இணக்கமாகி,

இவர்கரள

தத்துவ ஞானிகளாக ஆக்கியிருக்கின்றன.
மகரிசியும்

இத்தரணிரயத்

தட்டி

தம்

கவிரதக்

எழுப்புவரதத்

ரககளால்
தரலயாயக்

கடரமயாய்க் வகாண்டிருந்தனர்.
•

கண்ணதாசனும் மகரிசியும் சமய சமரசவாதிகள்.

•

கண்ணதாசனும்

மகரிசியும்

கவிஞர்கள்

வரிரசயிலும்,

ஞானியர்கள் வரிரசயிலும் வருபவாு்கள்.
•

கண்ணதாசனும், மகரிசியும் பரழய மூடபழக்க வழக்கங்கரள
மாற்றி புதிய சமுதாயத்ரதப் பரடக்க வந்த ஞானிகள்.

•

கண்ணதாசனும் மகரிசியும் சமய சமரசவாதிகள்.

•

காதலில்

வதாடங்கி

வவதாத்திரி

பக்தியில்

மகரிசி

முடிக்கிறார்

ஞானத்தில்

கண்ணதாசன்.

வதாடங்கி

ஞானத்தில்

முடிக்கிறார்.
•

கண்ணதாசனும் மகரிசியும் சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள்.

•

ஒரு

சமூக

விழிப்ரப

ஏற்படுத்துவவத

இலக்காக இருந்திருக்கிறது.

இவர்களது

இருவரது

அந்த முயற்சியிவல இவர்களுக்கு

வவற்றியும் கிரடத்திருக்கிறது.
இவ்வாறு

பல

தத்துவவாதிகள்

ஒற்றுரமகளுடன்

““பாமரமக்களின்

விளங்கும்

தத்துவ

இந்த

ஞானிகளாக”

வபாற்றப்படுகிறார்கள்.
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மானுட வாழ்வியலுக்கும், மானுடத்திற்கும் உணர்வும் உரமும்
ஊட்டிய

தத்துவவாதிகள்

பலருள்,

கண்ணதாசனுக்கும்

மகரிசிக்கும் உன்னத இடமுண்டு.

வவதாத்திரி

இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர்கள் ஒவ்வவாருவரும்
சில தனித்தன்ரமகரளத் தம் கவிரதகளில் பிரதிபலித்தனர்.
பாரதியின் பாடல்களில் அறிவின் ஆதிக்கமும், பாரதிதாசன்
பாடல்களில்
குரறவின்

பாடல்களில்

அழகின்

ஆதிக்கமும்,

ஆதிக்கமும்
ஓர்

கவிமணியின்

விளக்குவது

இனிரமயில்

வபால்

ஆதிக்கமும்,

பாடல்களில்

கண்ணதாசன்

வவதாத்திரியின்

பாடல்களில் அறிவியல் புர்வமான ஆன்மீ க ஆதிக்கமும் நிலவுகிறது.
இவர்களது
சமுதாயத்தில்

தனி

ஏற்பட்ட

இரணந்திருந்தன.

வாழ்க்ரகயில்
அனபவமும்

இவர்களது

ஏற்பட்ட

இவர்களது

பாடுவபாருவளாடு

ஏற்படக்கூடிய

இன்ப-துன்பங்கள்,

கவிரதகள்

ஈர்த்ததற்கு ஈதுவும் ஒரு காரணமாகும்.
வாழ்க்ரகயில்
ஏற்ற-இறக்கங்கள்,
பாடல்களும்

மனிதனுக்கு
பிறப்பு

கவிரதகளும்

அனுபவமும்,

முதலாய்

பாமர

மரணம்

எதிவரலாலிக்க

மக்கரளயும்

முடிவாய்

வவண்டும்

“

கண்ணதாசன் தன் விருப்பத்ரத வவளியிட்டுள்ளார்.
மனிதனுரடய
துன்பங்கரள
காட்டினார்கள்.

அறிந்து

அன்றாட

அவற்ரறத்

தங்கள்
பிரச்சரனகரளயும்

வாழ்க்ரகயில்
தன்

காலத்தின்
உணர்வுப்

புர்வமாகத்

ஏற்படும்

கவிரதகளில்

என்

என்று

இன்ப

வடித்துக்

அவலங்கரளயும்,
வதளிவாகத்

வதரிந்து

வகாண்டதால் கால உணர்வுடன் கவிரதகள் எழுதியுள்ளார்கள்.
இவ்விருவர்களும் மிகப்வபரிய சாம்ராஜ்யம். ஒரு சகாப்தம்.

நம்

வாழ்க்ரகயின் அனுபவம்.
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காலம்

சில

சிந்தரனயாளர்கரள

நிர்ணயத்தாற்

வபாலவவ,

கண்ணதாசரனயும் மகரிசிரயயும் நிர்ணயித்திருக்கிறது.

4. மானுடம் வவன்ற கவிஞர்கள்
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மானுடத்திற்கு

வழிகாட்ட

பலவரகயினர்.
அவர்களில்

தீர்க்கதரிசிகள்,

முயன்ற

வபரிவயார்கள்

வநறிபடுத்தும் சான்வறார்கள், மக்களுக்கு உணர்த்தும்

முன்வனற்றத்திற்கு

வழிகாட்டும்

விஞ்ஞானிகள்

என்ற வரிரசயில் பலவரகயினர் வருகின்றனர்.
முன்ரனப் பழரமக்கும் பின்ரனப் புதுரமக்கும் பாலமாக
விளங்குவது நமது வதான்ரமயான தமிழ்வமாழி.
காலந்வதாறும்
எழுத்தாளர்களும்
வந்துள்ளனர்.

ஆற்றல்

வதான்றி,

மிகு

தமிழின்

கவிஞர்களும்
இளரமப்

புலவர்களும்

வபாலிரவ

காத்து

அவர்களில் முக்கியமான இடம் வகித்தவர்கள் இருவர். ஒருவர்

கண்ணதாசன்.

மற்வறாருவர் வவதாத்திரி மகரிசி.

வவள்ளித்திரரயிலும் வமல்லிய தமிரழ வாழரவக்க முடியும்
என்று

நிரூபித்தவர்

வபாற்றப்பட்டவர்.

கவியரசர்

கண்ணதாசன்

‘கவியரசு’

எனப்

ஆன்மீ க உலகில் ஆன்மீ கத்திற்கு புதிய விளக்கம் வகாடுத்தவர்
மகரிசி.

மனவளக்கரல

மூலம்

சமுதாயத்தில்

மாவபரும்

எழுச்சிரய ஏற்படுத்தியவர்.
ஆயிரத்திற்கும்
ஞானக்களஞ்சியமாக

–

வமற்பட்ட
ஞானப்

அவரது
வபாக்கிஷமாகத்

கவிரதகள்
திகழ்ந்து

வகாண்டிருக்கின்றன.
வதசிய

உணர்ச்சி

சுயமரியாரதக்

பாரதியின்

கருத்துக்கள்

பாடல்களுக்கு

பாரதிதாசன்

எழுச்சி

தந்தது.

பாடல்களுக்கு

ஏற்றம்

தந்தது.
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அறியாரம இருள் சூழ்ந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் கண்ணதாசனின்
பாடல்களுக்கு வித்திட்டன.
மனவளக்கரல

கருத்துக்கள்

வவதாத்திரி

மகரிசியின்

பாடல்களுக்கு ஆன்மீ க உலகில் ஒரு எழுச்சிரய ஏற்படுத்தியது.
அறிரவயும்

உணர்ச்சிரயயும்

இரணத்துக்

கவிரதயின்

சிகரங்கரளத் வதாட்டவர் கண்ணதாசன். அறிரவயும் ஞானத்ரதயும்
இரணத்து

கவிரதயின்

சிகரங்கரளத்

வதாட்டவர்

வவதாத்திரி

மகரிசி.
காட்டுக்
பாடவல்ல
வமரத

வகாள்ரளக்காரன்

ஞானியானார்.

என்று

வால்மீ கி

தடுமாறும்

பாராட்டப்வபற்ற

இராமன்

வபாரதயிலும்

கண்ணதான்

பாமர

புகரழப்
கவிபாடும்
மக்களிடம்

தத்துவத்ரத வகாண்டு வசன்றார்.
காதரலப்

பாடிய

மில்டரனப்வபால்,

ரபரரனப்வபால்,

வபாரரப்

புரட்சிரயப்

பாடிய

பாரதிரயப்

வபால்

பாடிய

வஷல்லிரயப்
மானுடம்

கடவுரளப்

பாடிய

மயாவகாஸ்கிரயப்வபால்,
வபால்,

விடுதரல

பாடியவர்கள்,

பாடிய

மானுடத்திற்கு

தத்துவத்ரத எளிரமயாகச் வசான்னவர்கள் வவதாத்திரி மகரிசிக்கும்
கண்ணதாசனுக்கும் தனித்துவம் உண்டு.
கம்பர்

இராமரன

வவன்றதம்மா

“மானுடம்

என்று பாடினார்.
இருபதாம்

நூற்றாண்டில்

மானுடத்ரத

வவற்றிக்

வகாண்ட

மனிதர்கள் என்ற வரகயிலும் மானுடத்தின் வவற்றிக்குச் சாட்சியாக
நின்ற

கவிஞர்

எளிரமயாகச்

என்ற

வரகயிலும்,

வசான்ன

மானுடத்திற்கு

தத்துவஞானிகள்

என்ற

தத்துவத்ரத
வரிரசயிலும்

இருவரும் புகழ் வபற்றனர்..
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கண்ணதாசன்

தமக்வகனத் தனிப்பாணிரய உருவாக்கிக்

வகாண்டவர். அரசியலிலும் ஆன்மிகத்திலும் அவர் வாழ்வில் வநர்ந்த
மாற்றங்களுக்வகற்ப, அவர் சிந்தரனப் வபாக்கில் மாற்றங்கள் வநர்ந்தன;

அவற்ரறவயாட்டி அவர் கவிரதயும் முரண்பாடுகரளக் கண்டு
வளர்ந்தது. தமிழ் வழங்கும் இடங்களில் எல்லாம் அவரரச் சிறப்பாகத்
திகழ ரவத்தரவ அவர் எழுதிய ஆயிரக்கணக்கான திரரப்பாடல்கவள..
கண்ணதாசனின் ஆளுரம என்பது, அவரது சாகாவரம் வபற்ற

இலக்கியங்களில் தான் நிரலவகாண்டுள்ளது.
நான்காயிரத்திற்கு

வமற்பட்ட
கூடிய

வமற்பட்ட

திரரப்பாடல்கள்,

நூல்கள்,

கவிரதகள்,

அற்புதமான

கட்டுரரகள்,

சிறு

எழுதியது கண்ணதாசனின் சாதரன.

ஐயாயிரத்திற்கு

துள்ளுதமிழ்

காப்பியங்கள்,

நரடயுடன்

நவனங்கரள
ீ

தமிழில் புதிய மறுமலர்ச்சிரய பாரதிக்குப் பிறகு ஏற்படுத்தியவர்
கண்ணதாசவன.
உணர்ச்சிகரளச்

வசால்லும்வபாது

வநராகவும்

அவர் வவளிப்படுத்த தவறியதில்ரல.

கூராகவும்

“நிரனக்கத் வதரிந்த மனவம உனக்கு மறக்கத் வதரியாதா?”
“நான்வபச நிரனப்பவதல்லாம் நீவபச வவண்டும்.”
“வசால்வலன்றும் வமாழிவயன்றும் வபாருவளன்றும் இல்ரல”.
“வசால்லாத வசால்லுக்கு விரலஏது மில்ரல.”
தத்துவத்ரதத்

திரரப்பாடல்களில்

மனமுருகக்

காட்டியவர்

கண்ணதாசன்.
எறும்புத் வதாரல உரித்துப் பார்க்க யாரன வந்ததடா-என்
இதயத் வதாரல உரித்துப் பார்க்க ஞானம் வந்ததடா.
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நூற்றுக்கணக்கான பாத்திரங்களின் ஆயிரக்கணக்கான உணர்வுகளின்

நுட்ப வவறுபாடுகரளக் கண்ணதாசன் சித்திரித்ததுவபால வவவறாருவர்
சித்திரித்ததில்ரல என்பது மறுக்க முடியாத உண்ரம.

தமிழ்த் திரரயுலகின் மறக்க முடியாத பாடல்கரள பரடத்த
கவிஞன்

கண்ணதாசன்.

திரரப்படக்

கவிஞராக

புகழ்வபற்ற

கண்ணதாசன் தான் இந்துவாக இருந்தாலும் மதவவற்றுரம கருதாமல்
ஏசுகாவியம் பாடியவர்.
கம்பரின்

வசய்யுளிலும்,

ஈடுபாடு வகாண்டவர்.

பாரதியாரின்

பாடல்களிலும்

மிகுந்த

பாரதியாரர மானசீகக் குருவாகக் வகாண்டவர். பகவத் கீ ரதக்கு
உரர

எழுதியுள்ளவதாடு

அபிராமி

விளக்கவுரரயும் எழுதியுள்ளார்.
மக்கள்

மைங்களிலும்

பட்டரின்

அபிராமி

உைடுகளிலும்

அந்தாதிக்கு

அன்றும்

இன்றும்

என்றும் அனசப்னபாடும் பாடல்கள்:
“கலங்காதிரு மனவம ,உன் கனவவல்லாம் நிரனவாகும் ஒரு

தினவம.” என்று பாடல் எழுதி அவரது கனரவ எல்லாம் நனவாக்கிய
கவிஞர் அடுத்து...
“வபானால் வபாகட்டும் வபாடா .
இந்த பூமியில் நிரலயாய் வாழ்ந்தவர் யாரடா ?”
“மனிதன் மாறி விட்டான்
மதத்தில் எறி விட்டான்”
“உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காவதன்பது”
“உள்ளம் என்பது ஆரம -அதில்
உண்ரம என்பது ஊரம”
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“பிறக்கும் வபாது அழுகின்றான் .”
கவரல

இல்லாத

மனிதன்

கவரலப்பட்ட வரலாறும் உண்டு.

படம்

எடுத்து

நஷ்டப்பட்டு

“வநாட்வடழுதி வாங்கிய கடனுக்கு
பாட்வடழுதி வாங்கிய பணம் வபாகத் வதாடங்கியது .”
என்று

வசான்ன

வரிகள்

இன்றும்

பலரின்

உதடுகளில்

உறவாடி

வருகின்றன.
கவிஞரின் இரங்கல் கவினை: மரறந்த பிரதமர் வநரு மீ து

மிகுந்த பற்று ரவத்திருந்த கண்ணதாசன். 1964-ல் வநரு மரறந்தவபாது
அவர் மீ து வகாண்டிருந்த பக்திக்கு சான்றாக கண்ணதாசன் 'சாவவ

உனக்வகாரு நாள் சாவு வந்து வசராதா' என்று எழுதிய இரங்கல் கவிரத
விளங்குகிறது.
தத்துவஞானி

வவதாத்திரி

அவர்கள்

உய்விக்க வந்த ஒரு “விடிவவள்ளி”.

இந்த

உலக

உயிர்கரள

இந்த அவனியில் ஆழியாற்ரறத் வதரிந்து வகாண்டு அண்டிவரும்
அத்தரன

பக்தர்களுக்கும்அருளும்,

ஆசியும்

வழங்கி

ஆற்றுப்பரட நூல் என்று அவரர குறிப்பிடுகிறார்கள்.
•
•
•

மகான்களின்
வசுகிறது.
ீ
மகாவரர்
ீ

வமௌனவம

வமௌனத்தால்

வகாடுக்கப்பட்டது.
புத்தனின்

வமௌத்தால்

மகத்துவமாய்

மலர்ந்து

உயிர்களுக்வகல்லாம்
பூவுலகவம

வரும்

மணம்
உயர்வு

வபாற்றும்படியாக

ஆரசரய அறவவ ஒழித்தல் என்ற வவதாந்தம் விண்ரண
•

முட்டியது.
வியாச

முனிவரின்

வமௌனத்தால்

விரலமதிக்கப்படாத

பகவத்கீ ரத பாமர மக்களுக்குப் பரடக்கப்பட்டது.
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•
•
•
•
•

இரறமகன்

இவயசுவின்

வமௌனத்தால்

இவ்வுலக

உயிர்களுக்கு இதமளிக்கும் விவிலியம் உதயமாகியது.

ரம்ஸான் மாதத்தில் நபிகள் வமற்வகாண்ட வமௌனத்தால்
திருக்குரான் திரண்வடழுந்தது.
கம்பனின்

வமௌனத்தல்

இராமாயணம்

என்ற

காவியம்

பிறந்தது.
கண்ணதாசன் வமௌனத்தால் காவியங்கள் பல வதான்றின.
தத்துவங்கள் குடிரசக்குள்ளும் வசன்றது.
தத்துவ

வமரத,

மகரிசியின்

தரணி

வபாற்று

வமௌனத்தில்

வவதாத்திரியம்.

தனயன்,

மலர்ந்த

தாரக

வவதாத்திரி
மந்திரவம

மனித சமுதாயத்திற்கு மகத்துவத்ரத விளம்பி நின்றரவகளில்
ஒன்றான

வவதாத்திரியம்

வமாழிந்த

தவிர வமாழியப்பட்ட வநாக்கம் ஒன்வற!

காலம்

தான்

வித்தியாசவம

“வாழ்க ரவயகம்! வாழ்க ரவயகம்! வாழ்க வளமுடன்!”
என்ற
மகரசி.

தாரக

மந்திரத்ரத

மானுடத்திற்கு

தந்தவர்

வவதாத்திரி

இருபதாம் நூற்றாண்டில் தன்னுரடய பழுத்த ஆன்மீ கம் என்ற
நவனக்
ீ

கருவி

நிஷ்ரடயில்

வகாண்டு,
அமர்ந்து,

தனது

வலிரமயால்,

வபரூண்ரமகரள

வழங்கியவர் வவதாத்திரி மகரிசி.

வந்த

தவ

ஞான

மானுடத்திற்டகு

வாரழயடி வாரழயாய் வள்ளுவர் முதல் வள்ளலார் வரர
தமிழ்திருநாட்டில்

வாழ்வுக்கு

வழிகாட்டியாய்

வந்தவர்

வவதாத்திரி மகரிசி.
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“எண்ணிறந்த மதங்கள் உண்டு மனிதருக்கு
எனினும் வதய்வம் என்பவதான்வறயாகும்
நுண்ணிய ஆராய்ந்தறிந்த அறிஞர் வசய்த
நூல்கள் எல்லாம் மனிதர் தங்கள் முயற்சியாவல
எண்ணத்ரதத் தியானத்தால் பண்படுத்தி
எங்கும் நிரற பூரணத்தின் தன்ரமகண்டு
மண்ணுலகில் ஏழ்ரம, பஞ்ச பாதகத்ரத
மாற்றி உயர்வாய் வாழும் வழிரயக் காட்டும்”

திருமூலர் வதாடங்கி முரறயாய் வாழும் முரறரய பயிற்சியாக்கி
மானுடத்திற்கு தந்தவர் நமது வவதாத்திரிய மகரிசிவய.

கண்ணதாசனும் வவதாத்திரியும்
அகல ஆழங்கரள காண்பது அரிது.

அரிய
நுண்வபாருள்கள்
கிடக்கின்றன.
வகாள்ளலாம்.

வபரியதத்துவ
எவ்வளவவா
அவரவர்

வபரிய சமுத்திரம்.

அதன் நீள

நுண்வபாருள்கள்,

சித்தாந்த

அவர்களது

ஆற்றலுக்கு

பாடல்களில்
ஏற்றாற்வபால்

வகாட்டிக்
வாரிக்
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இந்த

கண்ணதாசன்

ஞானக்களஞ்சியமும்

காவியங்களும்

ஒவ்வவாருவருரடய

வவண்டிய அரிய வபாக்கிஷங்களாகும்.

இந்த

நூல்கரள

அடிக்கடி

மகரசியின்

இல்லத்திலும்

ஆழ்ந்து

வாசிப்பதன்

இருக்க

மூலம்

வாழ்வில் அவ்வப்வபாது ஏற்படும் அரனத்துப் பிரச்சிரனகளுக்கும்
தீர்வு

காணத்

வதரவயான

அறிவு

கிரடக்கும் என்பதில் ஐயமில்ரல.

இன்ரறய

ஞானவழிகாட்டியாக

விளக்கம்

மகரிசியும்

அரனவருக்கும்

திருமூலரும்

வபாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள்.
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5. வாழ்க்ரகத் தத்துவம் தந்த தயாளர்கள்
குருவிற்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது.எழுந்து

நடக்க

முடியாத

நிரல.படுக்ரகயில் அன்ன ஆகாரம் இன்றி அவர் இருக்கும் நிரலயறிந்
த அவரது சீடர்கள் கவரலயில் ஆழ்ந்தனர்.
குரு சமாதி அரடந்து
விட்டால், பிறவியின் வநாக்கத்ரத யார் நமக்கு உணர்த்துவது?
பிறவிக்கடல் நீந்த யார் துரண புரிவது?

இப்படிக்,

குழப்பமான

நிரலயிற் சீடர்கள் தங்களுக்குள் விவாதிக்கத் வதாடங்கினர்.

சீடர்களின் மன நிரலரயப் புரிந்துவகாண்ட குரு, அரனவரரயும் தனத
ருகில் அரழத்தார். அப்வபாது அவரது பிரதான சீடர்களில் ஒருவன்
“குருவவ! எனக்கு ஒரு உண்ரம வதரிந்தாகணும், “வாழ்க்ரகயின்
தத்துவம் என்ன?” என்று வகட்டான்.
“உங்கள் அரனவருக்கும்
வாழ்ரகயின் தத்துவத்ரத விளக்க இருக்கிவறன், சீடர்கவள வாழ்ரகயி
ன் தத்துவம்
இதுதான்” என்று கூறித் தனது 'வபாக்ரக வாரயத்'
திறந்து காட்டினார்.
அரனவரும்

குருவின் வாரயப் பார்த்த

பின்னர்

அவரது படுக்ரகரயச் சுற்றி அமர்ந்தனர்.
சீடர்களிற்
எரதவயா

சிலர் ”குருவிற்கு ரபத்தியம்தான் பிடித்துவிட்டது.

வகட்டால்

எரதவயா

காட்டுகிறாவர”

என்று

முணுமுணுத்தனர்.
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ஆனால், வகள்வி வகட்ட சீடனுக்வகா ஒன்றுவம புரியவில்ரல.
குருவின்

வாய்க்குள்

அப்படி

என்ன

வாழ்க்ரகத்

தத்துவம்

அடங்கியிருக்கிறது என்று குழம்பிப் வபானான்.
வமதுவாகக்

குருரவ

அணுகி

அவரிடம்

“குருவவ!

எனக்கு

ஒன்றுவம புரிய வில்ரலவய, அப்படி என்னதான் தங்கள் வாயில்
இருக்கிறது”?

என்றுக்

அதற்கு அவர்
வினவினார்.

அவவனா

“என்

வாய்க்குள்

“நாக்கு

வகட்டான்.
என்ன

மட்டும்தான்

வதரிந்தது?”என்று
வதரிந்தது”

என்று

கூறினான்.
'பல் இருந்ததா?' என்று வகட்டார். அவவனா 'இல்ரல' என்றான்.
அதற்கு அவர், “அதுதான் வாழ்க்ரகயின் தத்துவம்.
பல் வன்ரமயானது. அழிந்து வபானது. நாக்கு வமன்ரமயானது
அழிந்து வபாகவில்ரல. இன்னமும் வாழ்ந்து வகாண்டிருக்கிறது” என்று
கூறி “வன்ரமயானது அழியும்,வமன்ரமயானது வாழும். இதுதான்
வாழ்க்ரகயின் தத்துவம்” என்று விளக்கிக் கூறினார்.
ஒரு கவிஞன் வாழ்க்ரகத் தத்துவம் பற்றி எழுதுகிறான்,
“விடியும் வரர வதரிவதில்ரல கண்டது கனவு என்று...
வாழ்க்ரகயும் அப்படிதான்...
முடியும் வரர வதரிவதில்ரல...
வாழ்வது எப்படி என்று....”

36

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ஆனால் வவதாத்திரி மகரிசியும்
கண்ணதாசனும் வதள்ளத் வதளிவாய் வாழ்க்ரகத் தத்துவம்
பற்றி விவரிக்கிறார்கள்.
“வாழ்க்ரகரய விளங்கிக் வகாண்டு, காரணத்ரதயும் உணர்ந்து
வகாண்டு நடத்தினால் அது வவள்ளத்திற் படகு விடுவரத ஒக்கும்.
மாறாக அவ்விளக்கம் இல்லாமல் நடத்தினால் அது
வவள்ளத்தில் அகப்பட்ட துரும்பின் நிரல வபாலாகும்.
வாழ்க்ரகவயா, இயற்ரக, சமுதாயம், தான் என்ற மூன்றின்
இரணப்பில் நரடவபறுகிறது. இவற்றில் சமுதாயம் என்ற தத்துவத்ரத
ஆராய்வவத நாம் இப்வபாது எடுத்துக் வகாண்டுள்ள வாழ்க்ரகத் தத்துவ
ஆராய்ச்சியாகும்.
வாழ்க்ரக வவற்றிமிக்கதாக அரமய வவண்டுமாயின், நாம்
இயற்ரகரயயும், சமுதாயத்ரதயும் உணர்ந்து, மதித்து வாழ
வவண்டும்.
அவதாடு

எந்தக்

காரியத்துக்காக

இந்தப்

பிறவிரய

எடுத்து

வந்வதாவமா, அந்த வநாக்கத்திற்கு ஒத்ததாக அதாவது பிறவித் வதாடரர
முடித்துக் வகாண்டு வடுவபறு
ீ
எய்த வவண்டும் என்ற அந்த உயரிய
வநாக்கத்திற்கு ஒத்ததாக வாழும்முரற அரமய வவண்டும்.
அப்வபாது தான் துன்பத்ரதத் வதாற்றுவித்துக் வகாள்ளாமலும்
வாழலாம்.

தவறுதலாக

துன்பத்திலிருந்தும்

மீ ண்டு

நாம்

வதாற்றுவித்துக்

வகாள்ளலாம்.

பிறரால்

வகாள்ளும்

வதாற்றக்கூடிய

துன்பங்களிலிருந்தும் நம்ரம நாம் காத்துக் வகாள்ளலாம்.
எனவவ,

வாழ்க்ரகயின்

தத்துவத்ரதப்

பற்றிய

வதளிவான

விளக்கம் வபற்று அதன்படிவய வாழ்ந்து வரவவண்டும்”என்கிறார்.
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பிறப்பு,
வாழ்க்ரக.

வாழ்வு,

இறப்பு

என்ற

அளவவாடு

முடிவது

விலங்கு

இறந்த பின்னும் இருப்பவர்களால் வபசப்படும் வபருரம

வபறுவது மனித வாழ்க்ரக.
வளமாக வாழும் மனித வாழ்க்ரகயில் , ஞானம் முழுவரதயும்
நாட்டும் வல்லரம வகாண்ட மனிதன் சில வநரங்களில் எழுகின்ற
சிக்கல்களால் வசார்ந்து வபாகின்றனவர?
இவர்கரள வதளியரவப்பது எப்படி?

வாழ்க்ரகயில் சாரத்ரத

வகுத்துச் வசால்லில் அரமதிரய இழந்து நலிந்தவர்களின் மனதில்
நம்பிக்ரக

விளக்ரக

ஏற்றி

ரவக்கிறர்கள்

கண்ணதாசனும்

வவதாத்திரி மகரிசியும்.
“வாழ்க்ரக என்பது மண்ணில் வதாடங்கி
வானகம் வரரக்கும் வளர்ந்து மலர்ந்து
பார்க்கும் கண்ணிலும் பழகும் வநஞ்சிலும்
மாவபரும் புகரழ வளர ரவப்பதுவாம்”

என்று

வாழ்க்ரகரயப்

பற்றிய

ஒரு

வதளிவான

சிந்தரனரய

ஒவ்வவாரு மனிதனுக்கும் கண்ணதாசன் எடுத்துக் காட்டுகிறார்.

“வாழ்க்ரக என்றால் ஆயிரம் இருக்கும்
வாசல்வதாறும் வவதரன இருக்கும்
வந்த துன்பம் எதுவவன் றாலும்
வாடி நின்றால் ஒடுவதில்ரல!”
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என்பரத உணர்ந்து வாழ்க்ரகரய நம்பிக்ரகவயாடு எதிர்வகாள்ளத்
வதரவயான துணிச்சரல ஊட்டுகிறார்.
கடல்

அரலகள்

எப்படியாவது

கரரரயக்

கடந்துவிட

வவண்டுவமன்று ஆர்ப்பரிப்பது வபாதுத் தளராத முயற்சியும். சலியாத
உரழப்பும் வகாண்டு வாழ்வவத மனித வாழ்வுக்கு அழகு என்கிறார்.

வாழ்க்ரகத் தத்துவம்
வாழ்க்ரகரய விளங்கிக் வகாண்டு, காரணத்ரதயும் உணர்ந்து

வகாண்டு நடத்தினால் அது வவள்ளத்தில் படகு விடுவரத ஒக்கும்.

மாறாக அவ்விளக்கம் இல்லாமல் நடத்தினால் அது வவள்ளத்தில்

அகப்பட்ட துரும்பின் நிரலவயயாகும்.

வாழ்க்ரகவயா, இயற்ரக, சமுதாயம், தான் என்ற மூன்றின்
இரணப்பில் நரடவபறுகிறது.
இவற்றில்

சமுதாயம்

என்ற

தத்துவத்ரத

ஆராய்வவத

நாம்

இப்வபாது எடுத்துக் வகாண்டுள்ள வாழ்க்ரகத் தத்துவ ஆராய்ச்சியாகும்.

வாழ்க்ரக வவற்றிமிக்கதாக அரமய வவண்டுமாயின், நாம்

இயற்ரகரயயும்,

சமுதாயத்ரதயும்

உணர்ந்து,

மதித்து

வாழ

வவண்டும்.
அவதாடு

எந்தக்

காரியத்துக்காக

இந்தப்

பிறவிரய

எடுத்து

வந்வதாவமா, அந்த வநாக்கத்திற்கு ஒத்ததாக அதாவது பிறவித் வதாடரர
முடித்துக் வகாண்டு வடுவபறு
ீ
எய்த வவண்டும் என்ற அந்த உயரிய
வநாக்கத்திற்கு ஒத்ததாக வாழும்முரற அரமய வவண்டும்.
அப்வபாது தான் துன்பத்ரதத் வதாற்றுவித்துக் வகாள்ளாமலும்
வாழலாம்.

தவறுதலாக

நாம்

வதாற்றுவித்துக்

துன்பங்களிலிருந்தும் மீ ண்டு வகாள்ளலாம்.

வகாள்ளும்
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பிறரால்

வதான்றக்கூடிய

துன்பங்களிலிருந்தும்

நம்ரம

நாம்

காத்துக் வகாள்ளலாம். எனவவ, வாழ்க்ரகயின் தத்துவத்ரதப் பற்றிய
வதளிவான விளக்கம் வபற்று அதன்படிவய வாழ்ந்து வரவவண்டும்.
“பரமசிவன் கழுத்ைிலிருந்து பாம்பு ககட்டது
கருடா வசௌக்யமா யாரும்
இருக்குமிடத்ைில் இருந்து வகாண்டால்
எல்லாம் வசௌக்யகம கருடன் வசான்னது
அைில் அர்த்ைம் உள்ளது!”
பாம்பிற்கும், கருைனுக்கும் படக என்றமபாதும், பாம்பானது
பரேசிவனின் கழுத்தில் இருப்பதால் தனக்கு கருைனால் துன்பம்
வராது என்று அறிந்து கருைடன சுகோ? என்று நலம்
விசாரிகிறதாம்.
கருைமனா இப்மபாடதக்கு ஒன்றும் வசய்ய முடியாது

என்வறண்ணி ‘நீ இப்மபாது பாதுகாப்பான இைத்தில் இருக்கிறாய்,
அதனால் நீயும் சுகாோத்தான் இருக்க முடியும்’ என்று கருைன்
கூறுவதில் அர்த்தம் அைங்கி இருக்கிறது. இதுமவ தத்துவமும்
ஆகும்.
ேனிதனும் இப்படித்தான், இருக்கும் இைத்தில் இருந்து
வகாண்ைால் பிறரின் இம்டசக்கு ஆைாகும் நிடல ஏற்பைாது.
ேனிதனுக்கு எது பாதுகாப்பான இைம்? அமத பரேசிவன்
இருக்கும் இைம் தாமன! என்று அருடேயாய் விைக்கி உள்ைார்
கவிஞர்.

“சிவம் சக்ைி என்பது வவளி, பரமாணுகவ
சிவம் சக்ைி கசர்க்தககய சீதரந்து பூைங்கள்
சிவம் சக்ைி கூத்துத்ைான் சிறந்ை கபரண்டம்
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சிவம் சக்ைி சிறப்புத்ைான் சீவ ககாடிகளாகும்”
- கவைாத்ைிரி மகரிசி
சிவம் இருப்பமதா சுத்தவவைி என்னும் பிரவாகத்தில்.

இருப்பமதா மபரண்ைத்தின் ஒரு பகுதியான அண்ைத்தில்.
இங்கிருந்து
கலப்புற்று

வகாண்மை

இருந்தால்

ேனடத

ேனிதனுக்கு

ஒடுக்கி,
அதுமவ

நாம்

சிவத்மதாடு
பாதுகாப்பான

இைோகும்.
ஏவனனில்,

அந்நிடலயில்

இருக்கும்

மபாது

அடலச்சுழல் குடறந்து ேனோனது எழுச்சி வபறாது.

எழுச்சியுற்றால் தாமன வம்பு பண்ண முடியும்.

பிறரால் துன்பம் வரும்.
ஆக,

பாம்பிற்கும்

ேட்டுேல்ல,

எல்லா

ேனோனது

அதனால்

ஜீவன்களுக்கும்

பாதுக்காப்பான இைம் சிவம் வாழும் இைமே தான் என்று விைக்கம்
கூறுகிறார் ேகரிஷி.

“உயர்ந்ை இடத்ைில் இருக்கும் கபாது
உலகம் உன்தன மைிக்கும் உன்
நிதலதம வகாஞ்சம் இறங்கி வந்ைால்
நிழலும்கூட மிைிக்கும்!
மைியாைார் ைதலவாசல் மிைிக்காகை என்று
மானமுள்ள மனிைனுக்கு ஒளதவ வசான்னது
அைில் அர்த்ைம் உள்ளது.
-

கண்ணைாசன்
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உயர்ந்த இைத்தில் இருக்கும்மபாது ேனிதனுக்கும் உயர்ந்த

தன்டேயான எண்ணங்கள்தான் வரும்.

அப்மபாது உலக ேக்களும்

ேதிக்கச் வசய்வார்கள்.
அமத

எண்ணங்கைால்

மவடையில்

தாழ்டே

ேனிதனாவான்

வகாண்டிருந்தால்

அவனின்

தம்முடைய
நிழல்

கூை

ேிதிக்கும் நிடல ஏற்படும் என்று கூறுகிறார்.
ேதியாதார்

என்றால்

இடறத்தன்டேடய

யார்?

யாவராருவர்

புரிந்துவகாள்ை

உள்ைார்கமைா அவமர ேதியாதார் ஆவார்.

எப்படி

அவரிைம்
ேனிதனின்

நட்பு

வகாண்ைாமலா,

ோண்பு

நிடலக்கும்

வாக்டகயும் மசர்த்திடனக்கிறார் கவிஞர்.
ேனிதனுடைய

பண்பு

உயர

ேனிதனிைம்

முடியாத

உறவு
என்று

மவண்டுோனால்

உள்ை

நிடலயில்

வகாண்ைாமலா
ஒைடவயின்

அவனுடைய

எண்ணங்கள் முதலில் வசம்டே வபற மவண்டும். அதற்கு சான்றாக

“எண்ணம், வசால், வசயல்கவளல்லாம் ஒன்றுக்வகான்று
இதணந்துள்ள ைன்தமதயக் காணும்கபாது
எண்ணகம அதனத்துக்கும் மூலமாகும்
இன்பதுன்ப விருப்பு வவறுப்பு உயர்வு ைாழ்வு
எண்ணத்ைின் நாடககம......”

என்று

மகரிசி

கூறுகிறார்.

இப்படிப்பட்ை உயர்ந்த எண்ணங்கள் வகாண்ைவரனத் தான் ேனிதன்
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தான் உயர்ந்த ேனிதன் என்றும், இப்படி இருந்தால் தான் உலகமும்
ேதிக்கும் என்றும் கூறுகிறார்.

யார்

ேனம் இதம் படைத்தவமன ேனிதன் என்றும், அந்த இதத்டத

புரிந்து

வகாண்டு

இதோக

ேதிக்கிறார்கமைா

அவர்கள்

தான்

ோன்புடையவர்.
அப்படி ேதிக்கும் இைத்தில் உறவு வகாண்ைால் ேனிதனின்
நிடல ோன்புடையதாக நிடலக்கும், இல்டலமயல் தம் நிழல் கூை
நிந்தடன வசய்யும் என்று கூறுகிறார்.

“வண்டி ஓடச் சக்கரங்கள்
இரண்டு மட்டும் கவண்டும் அந்ை
இரண்டில் ஒன்று சிறியவைன்றால் எந்ை வண்டி ஓடும்
உதனப்கபால் அளகவாடு உறவாட கவண்டும்

உயர்ந்கைாறும் ைாழ்ந்கைாறும் உறவு வகாள்வது
அது சிறுதம என்பது அைில் அர்த்ைம் உள்ளது”
கண்ணைாசன்

-

வண்டியானது சுலபாக ஓடுவதற்கு இரண்டு சக்கரங்களும்
ஒமர

அைவில்,

ஒமர

சீரான

ஓட்ைத்தில்

அலுங்காேல், குலுங்காேல் ஓடும்.
இதில்
வண்டிடயயும்

வண்டி
தான்.

ேடனவியும் தான்.
இவர்களுக்கு
சீர்வகட்டுப்

மபாகும்.

என்று
இரண்டு

ஒப்பிடுவது

ஓடினால்

வாழ்க்டக

சக்கரங்கள்

என்பது

பிணக்கு

எழுந்தால்

இடையில்
உயர்ந்மதார்,

தாழ்ந்மதார்

தான்

என்ற

கணவனும்,

என்ற

வாழ்க்டக
உணர்வு

43

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

வகாள்வது

சிறுடேக்கு

இட்டுச்வசல்லும்

ஒப்புடே கருத்டத கூறுகிறார்.

என்று

அருடேயான

“அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்ைில் ஆண்வபண் இருவபரும்
அவர்கள் துதணவர்கதள மனம் வருந்ைச் வசய்ைால்
துன்ப உணர்வதல எழும்பி ைாக்கிகயாதரத் ைாக்கும்
வைால்தலைரும் சாபமாம் கநாய்கள் வரும் கைர்வர்”
ீ

- கவைாத்ைிரி மகரிசி
இல்லற

வாழ்வில்

உயர்வு

தாழ்வு

இருந்தால் ேனம் சுருங்கி மவதடனப்படும்.

மவண்ைாம்.

அப்படி

அந்த மவதடனமய சாப அடலயாக ோறி அவர்களுக்மக

துன்போக விடையும். அதமவ குடும்பம் சிறுடே அடைவதற்கு
காரணோகிவிடும் என்று வழிகாட்டுகிறார்.
“நீயும் நானும் கசர்ந்ைிருந்கைாம்
நிலவும் வானும் கபாகல நான் நிலவு

கபாலத் கைய்ந்து வந்கைன் நீ வளர்ந்ைைாகல
என் உள்ளம் என்தனப் பார்த்து ககலி வசய்யும்கபாது
இல்லாைான் இல்வாழ்வில் நிம்மைிகயது இது

கணவன் வசான்னது இைில் அர்த்ைம் உள்ளது”

கணவனும் ேடனவியும் மசர்ந்து வாழ்க்டக நைத்தும்மபாது
ஒருவருக்வகாருவர் விட்டுக்வகாடுத்து மபாவது இயல்பான ஒன்றாக
இருக்க மவண்டும்.
அப்படி விட்டுக்வகாடுக்கும் நிடலடய தனக்கு சாசுவதோக
ஏற்றுக்வகாண்டு

அதடனமய

பழக்கோக்கிக்

வகாண்ைால்

இருவருக்கும் இடைமய உயர்வு தாழ்வு ேனப்பான்டே வந்துவிடும்.

44

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

விட்டுக்வகாடுத்த

நிற்கிமறாம்

என்ற

வாழ்க்டகயால்

எண்ணேில்லாேல்

தான்

கணவடன

உயர்ந்து

குடறவாக

நிடனத்து மகலி வசய்தால் நிம்ேதி இருக்காது என்று கூறுகிறார்.

“இல்லம் வகாண்டு வபாருள்கள்
ஈட்டிக் காத்துத் துதணயாம்
நல்லாகளா டின்புற்று
நாட்டுக் கீ தக புரிந்து
பல்லுயிரும் இன்புற ஆம்,
பரந்ை நிதனவில் வாழும்
நல்ல வாழ் வில்லறமாம்”

- கவைாத்ைிரி மகரிசி

“வநடுநிலமும் ஏற்கும் வநறி” என்று இல்லற மேன்டேயாக
கூறுகிறார்.
உயர்வு

நிலவும், வானும் மபால இருக்க மவண்டிய உறவில்

தாழ்வு எண்ணம்

வந்துவிட்ைால்

அவரவர்

வசய்யும் நிடல வந்துவிடும்.
இதில்
குடும்பத்தில்

யாரும்
அடேதி

விதிவிலக்கல்ல.
இல்டல,

இன்பம்

இருக்க வாய்ப்பில்டல என்று கூறுகிறார்.
உலகில்

வாழும்

அடனத்து

ேனமே

இந்நிடல
இல்டல,

மகலி

வந்தால்
நிம்ேதியும்

உயிர்களுக்கும்

மதடவ

இருக்கிறது. அந்த மதடவகடை பூர்த்தி வசய்து வகாள்ை பிறர் உதவி
நாை மவண்டி இருக்கிறது.
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இப்படி, ஒழுக்கம், கைடே, ஈடக என்ற அறவநறி வாழ்க்டக

வாழ்தால் தான் வாழ்வின் மநாக்கோகிய முழுடேப்மபறு அடைய
முடியும்.

இதற்கு,

தான்,

சமுதாயம்,

இயற்டக

என்ற

இடணப்டப

புரிந்துவகாண்டு இணக்கோக வாழ மவண்டுோய் கூறுகிறார்.
யாரும் தாம் பாதுகாப்பான இைத்தில் இருக்கிமறாம் என்ற
துணிவில் ேற்றவடர ஏைனமும் வசய்ய மவண்ைாம்.
உயர்ந்துவிட்ை
மபாைவும்

காரணத்தால்

மவண்ைாமே.

உயர்ந்மதார்

பிறடர
என்றால்

குடறயாக

வாழ்க்டகயாக வகாண்டு வாழ்வமதயாகும்.
இதம்

நைத்திடுமவாம்.
வகாள்மவாம்.

படைத்த

ேனம்

இல்லறத்தில்

வகாண்டு

உயர்ந்த

இனிமத

இனிடேடய

எடை
பண்மப

வாழ்டவ

தக்கடவத்துக்
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6. கண்டவர்வர்கள் விண்டதில்ரல
உலகில் உள்ள மக்கள் அரனவரும் வபாய்யான கடவுரள
வணங்கி

அழிந்து

கண்டவர்கள்

வகாண்டு

யாரும்

இருக்கிறார்கள்.

இல்ரல

உலகுக்கு

உண்ரமக்

கடவுரள

காட்டியவர்கள்

யாரும்

இல்ரல .
கண்டவர்கள் விண்டதில்ரல ,விண்டவர்கள் கண்டதில்ரல என்று
வபாய்யான கருத்துக்கரள வசால்லி ஏமாற்றிக் வகாண்டு உள்ளார்கள்
மக்கரளயும் ஏமாற்றி விட்டார்கள்
அதனால் அருட்பிரகாச வள்ளலார் அவர்கள் கடவுரள கண்ணால்
காணமுடியும் - கண்வடன் – களித்வதன் - கண்டு வகாண்வடன்
என்கிறார். அருள் முழுரம வபற்றால்தான் கடவுரள காண முடியும்
என்கிறார்.
மனிதன் இயற்ரக சட்டத்ரத ஏற்று ஒழுக்கமுடன் வாழ்ந்தால்
அருள் என்னும் அமுதம் நம் ஆன்மாவில் இருந்து சுரக்கும்,அந்த
அமுதம் தரட இல்லாமல் முழுரமயாக ஊற்று எடுத்து உடம்பு
முழுவதும் பரவி ,ஊன உடம்பு ஒளி உடம்பாக மாறும் வபாதுதான்
உண்ரமக் கடவுரளக் கண்ணால் காணமுடியும் அப்படிக் கண்டவர்தான்
வள்ளலார்்ு்

உண்ரமயான கடவுரளக் கண்ணால் கண்டதால் தான்
''அருட்வபரும்வஜாதி !அருட்வபரும்வஜாதி !தனிப்வபரும் கருரண
!அருட்வபரும்வஜாதி !என்று வபயர் ரவத்தார்கள்.
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அந்தக் கடவுள் தான் அருட்வபரும் வஜாதியாக உள்ளார் தனிப்
வபரும் கருரணயுடன் உலகத்ரத இயக்கிக் வகாண்டு உள்ளார் என்பரத
உலக மக்களுக்கு வதளிவுப் படுத்தி உள்ளார்.
விண்டவர்

“
பழவமாழி.

கண்டிலர்

இதரனத்தான்

வசான்னதில்ரல,

கண்டவர்

கவிஞர்

வசான்னவரும்

விண்டிலர்”

கண்ணதாசன்

கண்டதில்ரல

என்பது

கண்டவரும்

என்று

வசால்லி

ரவத்தார்.

“உள்ளத்தில் உள்ளவன்
ஒளிவிளக்காய் நிற்பவரன
பாவரங்கும் வதடினாலும்
ஒருநாளும் கண்டதில்ரல
கண்டவரும் வசான்னதில்ரல
வசான்னவரும் கண்டதில்ரல
காற்ரறப்வபால புமியிவல
கலந்திருப்பான் ஆண்வவத!

இந்த தத்துவத்தின் ஆழத்ரத,

பாமரனுக்கு புரியும் வரகயில் “

விந்தரயிலும் விந்ரதயடா” என்று வசால்லி அவனது அறிரவயும்
தூண்டிவிட்டார்.
கவிஞருக்குத்
மானுடத்திற்குச்

வதரியும்.

வசால்லி

ரவக்க

இந்த
ஒரு

மகான்

தத்துவத்ரத
வருவார்

என்று

உணர்ந்தவர் கவியரசர்.
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“கண்டவர்கள் வசான்னதில்ரல
வசான்னவர்கள் கண்டதில்ரல
விண்டுரரக்க எவருமில்ரல
விந்ரதயிலும் விந்ரதயடா!

“இரறநிரல

மீ து

நம்பிக்ரக

வகாண்டவர்களுக்கு

விளக்கம்

வதரவயில்ரல. இரறயாற்றல் மீ து நம்பிக்ரக இல்லாதவர்களுக்கு
எந்த விளக்கமும் பயன் தராது” .
இரதவய

தான்

நாம்

தமிழில்

“விண்டவர்கள்

கண்டவர்கள் விண்டதில்ரல” என்கின்வறாம்.

கண்டதில்ரல,

வதய்வத்தின் அருரள உணர்ந்தவர்கள் வதய்வம் இருக்கின்றதா,

இல்ரலயா என்று வகள்வி வமல் வகள்விகரளக் வகட்டுக் வகாண்வட
இருக்க மாட்டார்கள்.
காரணம் அவர்கள் கடவுளின் அருகாரமரயப் பல நிகழ்வுகளில்
கண்டிருப்பார்கள், அனுபவித்திருப்பார்கள்.
ஆனால்

வகட்பதிவலவய

அந்த

வநரம்

நம்பிக்ரக
வபாக்கிக்

இல்லாதவர்கள்

வகாண்டு

வகள்விகரளக்

இருப்பதால்

கடவுளின்

அருகாரமரய உணர்வது கடினமாகிவிடுகின்றது.

கவிஞர் கண்ணதாசனின் பாடல் வரிகள் எனக்கு வராம்பப்
பிடித்தரவ.

“வதய்வம்

சிரலவயன்றால்

அது

என்றால்
சிரலதான்,

அது

வதய்வம்,

உண்வடன்றால்

இல்ரலவயன்றால் அது இல்ரல” என்று பாடல் வரிகள்.

அது

வவறும்
உண்டு,
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இந்தப்

எப்வபாழுதும்

பாடல்

அபிராமி

வகாள்வவன்.

அமாவாரசரய

வரிகள்

பட்டரின்

மனதில்

வதான்றியதும்

வாழக்ரகரயத்தான்

என்று

“வபௌர்ணமி”

நான்

நிரனத்துக்

கூறிவிட்டு

அரசனின்

வகாபத்திற்கு ஆளாகி அரத நிரூபித்துக் காட்ட வவண்டும் என அவன்
ஆரணயிட அபிராமி மீ து அந்தாதி பாட ஆரம்பிக்கின்றார்.
நானல்ல,

“வசான்னது

வசால்ல

ரவத்தது

நீதான்,

என்ரனக் காப்பாய்” என்ற நம்பிக்ரகயுடன் பாடினார்.

எப்படியும்

அந்தாதியின் எழுபத்தி ஒன்பதாவது பாடலின்வபாது அவள் தனது

தாடங்கத்ரத (வதாடு) எடுத்து வானத்தில் வசினார்.
ீ

வானத்தில் நிலவு வதான்றியதாகவும் - நாம் அறிவது வசவி வழிச்

வசய்தியின் வாயிலாக அறிகிவறாம்.

அரசனின் வகாபத்திலிருந்து பட்டர் விடுவிக்கப்பட்டார் என்றும் பல
பரிசுகள் வபற்றார் என்றும் அறிகிவறாம்.
. அமாவாரசயன்று எப்படி முழு நிலவு வதான்றியது, அதற்கு

விஞ்ஞான பூர்வமான ஆதாரம் உண்டா என்று வகட்டால் அதற்குப் பதில்
“ஏவதா

அற்புதம்

தீக்குழியில்

நிகழ்ந்திருக்கின்றது,

அழுத்துவதாகச்

வாழ்வளித்துத்

தங்கமும்

வகாடுத்திருக்க முடியும்?

இல்ரலவயன்றால்

வசான்ன

ரவரமும்

அரசன்

பணமும்

எப்படி
நிலமும்

அவரது

அவருக்கு
பரிசாகக்

அணுவின் கூட்டுதான் பிரபஞ்சம் – மனிதன் – மனிதனின் மனம்.
மனரத

வலுப்படுத்தினால்

அமாவாரசரயப்
அமாவாரசயாக்கலாம்.

இவதல்லாம் சாத்தியவம.

ஒருமுகப்படுத்தினால்

வபௌர்ணமியாக்கலாம்,
ஞானநிஷ்ரட

-

வபௌர்ணமிரய
அரடந்தவர்களுக்கு
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அறிவு

தான்

இரறவன்.

அன்பினால்

இரறவரனத்

தர்சிக்கலாம் என்றும் கூறிய சித்தர்கள் “காயமான பள்ளியில் காணலாம்

இரறயய்வய” என்றும் கூறுகின்றனர்.

“நட்ட கல்ரலத் வதய்வவமன்று”, “வகாயில் பள்ளி ஏதடா” என்றும்

உருவ வழிபாட்ரட வவறுத் வதாதுக்கிய புரட்சியாளர்கள்.

கவிஞர் கண்ணதாசன் பட்டினத்தார் பாடரல பாமரரும் புரியும்

படி “வடு
ீ வரர உறவு ; வதி
ீ வரர மரனவி”என்ற நிரலயாரமரய
விளக்கியுள்ளார்.

பாம்பாட்டிச் சித்தர் “கண்டவர்கள் விண்டதில்ரல; விண்டவர்

கண்டதில்ரல” என்று இரறநிரலக் குறித்துக் கூறுகின்றார்.

ராமலிங்க அடிகளார் கூறியபடி “தன்ரன யறிந்து இன்புறவவ”

என்ற கருத்துப் படி எல்லா சித்தர்களும் ஒத்துப் வபாகின்றனர்.
கண்டவர் ஏன் விண்டதில்ரல :
“ஆதிவயன்ற வவளியினிவல அணு எவ்வாறு
அவதரித்தது என்றறியப் வபானார் எல்லாம்

ஆதியாம் நிரலயரடந்தார் அறிவு அங்வகது?

அறிவுநிரல அரடந்தபின்னர் அரத யூகிப்பார் யார்
ஆதிவய அணுவான காரணத்ரத

அறிஞவரலாம் விளக்காதது இதனால் என்று
ஆதிநிரல, அணுநிரல இவ்விரண்டு மாகி

அறிந்தநிரலயில் விளக்கம் வபற்று விட்வடன்.”

-

வவதாத்திரி மகரிஷி.

வவட்டவவளியிவல அணு எவ்வாறு வதான்றியது என்று அறியும்
ஆராய்ச்சியல்

ஊன்றியவர்கள்

அரனவரும்

அந்நிரலயரடயும்

வபாது, அறிவவ இயக்கமற்ற நிரலயரடவயார் ஆனார்.
அறிவின்

யுகித்தார்.

நிரலக்கு

வந்த

பின்னர்தான்

முன்

நிரலரய
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எந்த

ஆதிவய

அணுவாயிற்று

அறிவாளியாலும்

–

வபானது.

இதனால்தான்
குறிப்பிடுகின்றார்.
“

என்தற்குக்

திட்டமாகத்

தான்

காரணம்

வதரிவிக்க

உணர்ந்து

யாராலும்

–

முடியாமல்

வகாண்டதாக

மகரிசி

மானுடத்திற்கு எடுத்தும் வசால்கிறார்.

வவட்டவவளிவய

வதய்வம்”

என்று

உணர்ந்தவர்களால்

விளக்க முடியவில்ரல.
ஆனால்
உணரமுடியாது
காந்தத்

மகரிசி
பிரபஞ்சத்

தத்துவனத்தின

வதளிவு படுத்திவிட்டார்.
பிரம்ம

விஞ்ஞானிகளால்
வதாற்றத்ரத,

மூலம்

ஞானத்ரத

கூட

உயிரினப்

அரனவரும்

பரிணாமத்ரத

உணரும்

முழுரமயான

நுட்பமாக
வரகயில்

விளக்கங்களுடன்

உணாு்த்தியதில் தனித்துவமான தத்துவ ஞானியாகி விட்டார்.
இத்தரகய

உயர்ந்த

ஞானத்தால்

எந்த

ஒரு

உயிருக்கும

தீங்கு தரக்கூடாது என்று நமக்கும் உணர்த்தி நம் அரனவரரயும்
உயர்த்தியும் விட்டார்.

ஆதிநிரல அறியும் வழி
“ஆதி நிரல அறிய என்றால், அறிரவக் வகாண்டு
அணு முதலாய் அண்ட பிண்ட வதாற்றம் மற்றும்,
வசாதி, சப்தம், சுரவகவளாடு, மணங்கள் என்று,
வசால்லும் அரூபா ரூபங்கரள ஒவ்வவான்றாய்
ஊதித் தள்ளிக் கழித்து வர கரடசியாக
உளது அறிவவ, அரதயும் கழித்து விட்டால்
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மீ தி என்ன? இருள், அகண்டம், நிர்விகற்பம்
வமௌனம் எனும் புரணவம.
-

வவதாத்திரி மகரிசி.

ஆதிநிரலரயறிய

தருகிவறன்.

இதுவவ ஆதி.”

சுலபமான

முரற

ஒன்று

முதலில், ஒலி, ஒளி, சுரவ, மணம் இரவகரளத்

தள்ளி விட்டுப் பார்.

மீ தி இருப்பது உருவமும் அரூபமும் தான்.

பின் உருவத்ரதக் கழித்து விடு.
அரூபவம

கணக்கு

ஆதியாகவும்,

அறிரவக் கழித்து விடு.

அரூபவம மீ தி.

அறிவாகவும்

மீ தி என்ன?

இருக்கிறது.

இருள், பூரணம், நிர்விகற்பம், வமௌனம் ஆகும்.

என்றும் பிரம்மம் என்றும் வசால்லப்படுகிறது.

“ விண்டவர் கண்டிலர் கண்டவர் விண்டிலர்”

அங்வக

இது தான் ஆதி

என்பது பழவமாழி.

ஆனால், அரதப் வபாய்யாக்கியவா வவதாத்திரி மகரிசி.

பாமர

தான்

உணர்ந்ததரத

மக்களுக்கும்

உணர்ந்தவாறு

எளிதாகப்

புரியும்

விஞ்ஞானப்பூர்வமாகப்
வண்ணம்

உண்ரம

நிரலரயத் வதளிவாக விளக்கியுள்ளார் வவதாத்திரி மகரிசி.

54

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. கடிவாளம் இல்லாத குதிரர
மனம்

என்றால்

மனம் தான் மனிதன்.
மனம்

இரண்டு

தத்துவம்.

மனம்
வதாடர்ந்து

தான் அது.

ஒரு
வந்து

என்ன?

மனிதன்

என்றால்

என்ன?

மனிதன் தான் மனம்.

விரனப்பதிவுகளாவல

பருப்வபாருள்
வகாண்வட

அல்ல.

இருக்கக்கூடிய

ஆக்கப்பட்ட

நமது

ஒரு

உயிரிலிருந்து

ஓர்

அரலயியக்கம்

காரியங்களுக்கும்,

இன்பத்திற்கும்,

கடிவாளம் இல்லாத குதிரர - கண்ணதாசன்.
மனித

மனத்தின்

சகல

துன்பத்திற்கும்,

நன்ரமக்கும்,

வவளிச்சத்திற்கும்,

பாவத்திற்கும்

தீரமக்கும்,

இருட்டுக்கும்

புண்ணியத்திற்கும்,

அன்புக்கும்,

வவறுப்புக்கும மனவம காரணம் என்கிறார் கவிஞர்.
மனத்தின்

அரலகவள

உடம்ரபச்

வசலுத்துகின்றன.

பகுத்தறிரவயும் மனம் ஆக்கிரமித்துக் வகாண்டு வழி நடத்துகிறது.
கருரணாயாளரனக்

வகாரலக்காரனாக்குவதும்

வகாரலக்காரரன ஞானியாக்குவதும் மனம்தான்.
வசல்லும்

தடங்களின்

அனுபவத்ரதப்

வபற்று

மனம்

தான்.

அது வநாக்கிச்
வபதலிக்கின்றது.

அப்வபாதுதான் அறிவு வவரல வசய்கிறது.
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எந்த

அனுபவங்கரளயும்

வகாண்டு

வருவது

மனம்தான்.

இது சரி, இது தவறு என்று எரடவபாடக்கூடிய அறிரவ, மனத்தின்
ராகங்கள் அழித்து விடுகின்றன.
உடம்ரபயும்,
வகாள்கின்றது.

அறிரவயும்

மனவம

ஆக்கிரமித்துக்

உடம்ரபயும், அறிரவயும் மனவம ஆக்கரமித்துக்

வகாள்வதால், மனத்தின் ஆதிக்கத்தினாவலவய மனிதன் வபாகிறான்.
என்ன

இந்த

சிரிக்கிறது.

மனது?

காரலயில்

மாரலயில்

ஏங்குகிறது.

துடிக்கிறது.
இரவில்

மதியம்
அழுகிறது.

இன்பவமா, துக்கவமா எல்லாம் ஒன்றுதான்.
நடப்பது

நடக்கட்டும்

என்றிருக்க

மனம்

விடுவதில்ரல.

ஒவர சீரான உணர்ச்சிகள் இந்த மனதுக்குத் வதான்றுவதில்ரல.
மனிதன்

எவ்வளவு

அரலகளாவலவய

பக்குவப்பட்டாலும்

சஞ்சரிக்கிறான்.

கடிவாளம்

மனத்தின்

இல்லாத

மனக்

குதிரரரய ரவராக்கியத்தால் மட்டுவம அடக்க முடியும் என்கிறார்
கண்ணதாசன்.

மனரத அறியலாம் அடக்க முடியாது - மகரிசி
மனம்

என்ற

மதிப்புக்குரிய

மாவபாருரள

மனத்தால்தான்

உணரவவண்டும். மனம் என்பது காந்த அரலயாக இருக்கிறது.
மனம் காந்த அரலயாக இருப்பதால் , அது இயக்கத்தின் சுழற்சி
அரலகரள உரடயதாக இருக்கிறது.
மனதின்

சுழற்சி

அரலகரள

Frequency)என்று அரழக்கிறார்கள்.

“அதிர்வு

எண்”

(Mental
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மனரத

அரடயும்

வகாள்கிறது.

புறப்வபாருட்களின்

தன்ரமக்வகற்றவாறு

மன

வழிவய

வசயல்படும்வபாது

அரலநிளத்ரத

வகுத்துக்

ஒரு வினாடிக்கு எத்தரன அரலரகள் உருவாகிறவதா அந்த
எண்ணிக்ரகரய அதிர்வவண்

என்று வசால்வார்கள்.

வதாடர்ந்து வரும் உயரமான பகுதி அல்லது பள்ளமான பகுதி,
இவற்றிற்கிரடவயயுள்ள தூரத்ரத அரலநீளம் என்று வசால்வார்கள்.
மனித

மனம்

இதுவரரயில்

விஞ்ஞானக்

வகாண்டு குறிப்பாக Electro Encephalograph (EEG)

கருவிகரளக்

என்ற கருவிரயக்

வகாண்டு ஆராயந்த வபாது அது விநாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது
சுழல்

வரர இயங்கி வருகிறது

கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

என்ற உண்ரமய விஞ்ஞானிகள்

மனம் இயங்கு நிரலயில் விஞ்ஞானமாகவும், அடக்கநிரலயில்
வமய்ஞானமாகவும் திகழ்கிறது.
மனித மனரத விஞ்ஞானக் கருவிக் வகாண்டு ஆராய்ந்தவபாது.

அது விநாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது சுழல் வரரயில் இயங்கி
வருகிறது என்ற உண்ரமரய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தனர்.
இந்த மன அரலச்சுழல் இயக்க நியதிரயப் வபாதுவாக நான்கு
பிரிவுகளாக உளவியல் அறிஞர்கள் பிரித்துள்ளார்கள்.
அரவ 1. பீட்டா அரல (Beta Wave) 2.
Wave)

3. தீட்டா அரல (Theta Wave)

பீட்டா அரல – உணர்ச்சி அரல

ஆல்பா அரல (Alpha

4. வடல்டா அரல (Delta Wave).
40 – 14 சுற்றுகள் – விநாடிக்கு.

ஆல்பா அரல - அரமதி அரல – 13 - 8 சுற்றுகள் – விநாடிக்கு.
தீட்டா அரல – நுண்ணரல 7 – 4 சுற்றுகள் விநாடிக்கு.
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வடல்டா அரல – அறிதுயில் அரல 3 – 1 சுற்றுகள் விநாடிக்கு.

மன அரலச்சுழலின் வசயல்பாடுகள்
வபரும்பாலும் எல்லா மனிதர்களின் மன அரலச்சுழல் பீட்டா

அரலயிவலதான் இயங்குகிறது.
மனித

மனம்

அரலச்சுழல்

ஐம்புலன்களின்

விநாடிக்கு

14

வழியாக

முதல்

40

இயங்கும்வபாது,
சுழற்சி

மன

வரரயில்

இயங்குகிறது.
பீட்டா அரலயிவலதான் சீவகாந்தம் அதிகமாகச் வசயல்படுகிறது.
இதுவவ
மாறுகிறது.

நமது

மனம்

உருவமாகவும்,
பீட்டா

குணமாகவும்

அரலயில்

மயமான எண்ணங்கள் உண்டாகின்றன.

மனமாகவும்

இயங்கும்வபாது

உணர்ச்சி

தவம் வசய்யும்வபாதும், தூங்கும்வபாதும் மனம் ஆல்பா அரலக்கு
வருகிறது.
இருக்கிறது.

மன

அரலச்சுழல்

தூக்கத்தின்வபாது

மனம்

விநாடிக்கு

விழிப்பு

8

முதல்

13

நிரலயில்

வரரயில்

இருக்காது.

அதனால் அறிவுப் வபருக்கம் இல்ரல.
தவத்தில் அவத ஆல்பா நிரலயில் இருக்கும்வபாது தூங்காமல்
இருக்கிவறாம். விழிப்புடன் இருக்கிஆறாம்.
இந்த சுகத்ரதத்தான் “தூங்காமல் தூங்கி சுகம் வபறுவது “ என்று
வசால்லி ரவத்தார்கள்.
ஆல்பா

நிரலயில்

மனம்

நுண்ரமயான

நிரலக்கு

வருகிறது.

மனம் அரமதி அரடகின்றது.
ஆல்பா நிரலயில் அறிவு கூர்ரமயாகிறது. வபாருள் வயப்பட்ட

ஆறு தீய குணங்களும் நற்குணங்களாக மாறிவிடுகின்றன.
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நாம்

இன்னும்

தவத்தில்

ஆழ்ந்து

குரறந்து

வசல்கிறது.

தீட்டா

வபாகும்வபாது

அரலக்கு

மன

அதாவது

4

மனம் பிரபஞ்சம் வரர விரிவரடகிறது.

தவத்தில்
அரலக்குப்

வமலும்

ஆழ்ந்து

(விநாடிக்கு

1

–

வபாகும்வபாது

3)

வபாய்ச்

அரலச்சுழல்

–

7

மனம்

வசருகிறது.

சுழல்

–

வடல்டா
அப்வபாது

பிரபஞ்சத்ரத எல்லாம் தாண்டி சுத்தவவளி என்ற இரறநிரலவயாடு
மனம் ஒன்றாகக் கலந்து இறரநிரலயாகவவ மாறிவிடுகிறது.
மனிதன்

பீட்டா

அரலயிவலவய

வயப்பட்டுகிறான்.
ஆழந்து

சிந்திக்கும்வபாது

வருகின்றான்.
தீட்டா

அரலக்வகா,

வருகின்றார்கள்.

சில

வநரங்களில்

வடல்டா

எல்வலாராலும்

வாழ்கிறான்.

அரலக்வகா

உணர்ச்சி

ஆல்பா

அரலக்கு

சில

மனிதர்கவள

மன்றங்களில்

மனரத

நுண்ணிய

அரலக்கு

மனத்ரதக்

வகாண்டு வசல்ல முடியும்.
மகரசியின்

பக்குபவப்படுத்தும்

மனவளக்கரல
பல

தவநிரலகள்

கற்றுத்தரப்படுகின்றன.

பயற்சியினால் நமது அரலச்சுழல் வவகுவாக குரறந்து வளமாக
வாழலாம்.
மனம் இயங்கும் இடங்கள்.
மனம் ஐந்து நிரலகளில் இயங்குகிறது. 1. அன்னமய வகாசம் 2.
மவனாமய வகாசம். 3.பிராணமய வகாசம் 5. .விஞ்ஞானமய வகாசம் 6.
ஆனந்தமய வகாசம்
வகாசம் என்றால் உரற என்று வபாருள். இந்த ஐந்து உரற
என்ற

வகாசங்களுக்கு

மத்தியிவலதான்

மனம்

ரமயங்

வகாண்டு

இயங்கிச் வசயல்படுகின்றது. இதனால் பதிவுகள் ஏற்படுகின்றன.
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மனம் உடல் உணர்ச்சிகளால் குறுகிய நிரலயில் கட்டுண்டு

ஞான கர்வமந்திரியங்கள் மூலம் உலகப் வபாருட்கவளாடு வதாடர்பு
வகாண்டு

துய்க்கிறது.

வசயல்பட்டு

இன்ப

துன்பம்

என்ற

உணர்ச்சிகரளத்

உடல் வதரவகரள உணர்ந்து முடிக்கும் அளவில் இயங்குவது
அன்னமயவகாசம்

ஆகும்.

அப்வபாது

மனம்

புறமனமாகி

உடல்

கருவிகளில் அழுத்தப் பதிவுகள் ஏற்படுகின்றன.
மனம்

உடல்

அனுவபாக

வதாடர்பால்

அனுபவங்களால்

கடும்பற்று,

மனப்பான்ரம,

முரறயற்ற
வஞ்சம்

உணர்ச்சிவயப்பட்டு

நிரல

பால்

என்ற

திரிந்து

கவர்ச்சி,

ஆறு

இன்ப

ஆரச,

உயர்வு

குணங்களாகிய

நிரலயில் தன் தரகரமரய மறந்து வசயல் வசய்கிறது.
அப்வபாது

பதிவாகின்றன.

மனம்

இதனால்

நடுமனமாகியப்

விரளந்த

பதிவுகள்

துன்ப

சினம்,

தாழ்வு

படாக்ரக

மூரளயிலும்

புலனியக்கப்

பதிவுகரள

நிரனவரலகளாக நடுமனம் பிரதிபலித்துக் வகாண்வடயிருக்கும்.
இதனால்

ஏதாவது

ஒரு

வசயரலச்

வசய்வதிவலவய

இயங்கிக் வகாண்வட இருக்கும் நிரல மவனாமய வகாசம் ஆகும்.
மனம்
உயிராகத்

படர்க்ரக

தன்ரன

நிரல

ஒழிந்து

அறியும்

நிரல

உயிராற்றலில்

ஒடுங்கி

நுண்மாண்

நுரழபுலன்

ஆற்றும்

வவளிப்புறச்

நிரலயாகும்.
ஆன்மா,
வசயல்கரள

புலன்கள்
நிறுத்தித்

மூலம்

விரிந்து

தனக்குள்வள

தன்

உணர்வாற்றரல

நிரலவபறச் வசய்யும்வபாது அது பிராணமய வகாசமாகும்.
உயிர்,

உடல்

வதாடரியக்க

உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள
மண்டல

இயக்கங்கட்கும்

ஓழங்கரமப்ரப

உணர்ந்து,

வதாடர்ரபயும்,

அதற்குக்

வதாடர்ரபயும், அதற்கும் வபரியக்க

உள்ள
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காரணமான

பரமாணு

முதல்

வபரும்

வகாள்கள்,

நட்சத்திரங்கள்

வரர அவற்றின் வதய்விக ஒழுங்கரமப்ரபயும் உணர்ந்து நிற்கும்.
ஆன்மாவின்

இருப்பு

இயக்க

உண்ரமகரள

உணர்ந்தபின்

ஒடுங்கித் தனக்கு இயக்கக் களமாக அரமந்த வபரியக்க மண்டலத்
வதாற்றம்,

விரளவுகள்

ஆகியவற்ரற

உணரும்

வபாது

அது

விஞ்ஞானமய வகாசமாக விரிவு வபறுகிறது.
இயக்கங்கட்வகல்லாம் வபாருள்நிரல, உயிர்நிரல ஆகிய “விண்”

ணின்

உண்ரம

நிரலரயயும்,

சுத்தவவளியாக

இருக்கும்

வதய்வ

நிரலரயயும், அகம் வநாக்கி அமர்ந்து உணர்ந்து வதளிந்தால் அது
அடிமனமாக இருந்து வித்தில் தரப்பதிவாக ஆகிறது.
தனது இயக்கங்கரள எல்லாம் ஒழித்து நிரறவபறு அரடந்து
வமய்பவபாருளுணர்வு வபறும்வபாது ஆனந்தமய வகாசமாக நிரறவு
வபறுகிறது.
இந்த ஐந்தும் மனத்தின் எல்ரலகள் என்று வசால்லலாம்.
உடல்

உணரவப்

பற்றி

வகாசத்தில் இயங்குகிறது.
ஒரு
என்ன?

கருத்ரதப்பற்றி,
என்று

இயங்குகிறது.
தவத்தில்

எண்ணும்வபாது,

எடுத்துக்காட்டாக,

எண்ணும்வபாது

அமர்ந்து

மனம்

மனம்

மனம்

உடல்

மவனாமய

உள்வநாக்கி

அன்னமய

என்றால்
வகாசத்தில்

உயிரின்

மீ து

ரவக்கும்வபாது பிராணமய வசாகமாக இயங்குகிறறது.
மனம்

விரிந்து

சூரியன்

நட்சத்திரங்கள்,

பிரபஞ்சம்

தாண்டி,

இரறநிரலயான

எண்ணும்வபாது விஞ்ஞானமய வகாசமாக இயங்குகிறது.
பிரபஞ்சத்ரதயும்

என்று

சுத்தவவளியில்

மனம் ஒன்றி எண்ணும் வபாது ஆனந்தமய வகாசமாக இயங்குகிறது.
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மனரத வளப்படுத்துவவாம்.
மனரத

வளப்படுத்தவவண்டியது

அவசியம்

தான்.

வகட்கும்வபாழுது எல்வலாருக்கும் ஓர் எண்ணம் வதான்றுகிறது.
இந்த

மனமானது

ஓடிக்வகாண்வட

இருக்கிறவத,

இரதக்

இரத

நிறுத்திவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் அது நிற்க வவண்டுவம'
என்பதாகும்.
மனம்

நிற்கவவண்டுவமன்று

அப்வபாழுது

தான்

ஓடத்வதாடங்குகிறது!

அது

எப்வபாழுது

முன்ரப

நிரனக்கிறார்கவளா

விட

அதிவவகமாக

“மனரத அடக்க நிரனத்தால் அரலயும், மனரத அறிய நிரனத்தால்

அடங்கும்”.

மனரத அடக்கிவிட வவண்டுவமன்று நிரனத்துக் வகாண்டு எங்வக
அடக்குவது என்று நாம் வபாய்க்வகாண்வட இருக்கும்வபாது அதுவும்
ஓடிக்வகாண்வடதான் இருக்கும்.
ஆனால் அந்த “மனம் என்றால் என்ன” என்று மனரதவய மனரதக்
வகாண்டு வகட்கத் வதாடங்கினால் அப்வபாழுதுதான் அந்த மனதிற்கு
அரமதி கிட்டும்.
இந்தக் கட்டத்திவல நாம் அறிந்து உணர்ந்து வகாள்ளவவண்டியது
என்னவவன்றால், மனத்தாலன்றி மனரத நிரல நிறுத்திவிட முடியாது
என்பவத.
இந்த மனதிற்கு ஒரு பயிற்சிரய அளிக்க வவண்டியது அவசியம்
என்பது உணரப்படுகின்றதல்லவா? அத்தரகய உன்னதக்கரல தான்
“உலக சமுதாய வசவா சங்கத்தின்” “அகத்தவ (Meditation) பயிற்சியாகிய
“குண்டலினிவயாகமாகும்” (Simplified Kundalini Yoga)”.

அறிவாட்சித்தரமாக (Personality) உருவாகிறது.
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மனத்திற்கு

இரண்டடுக்குப்

பதிவுகள்

உள்ளன.

ஒன்று

கருவரமப்பினால் வபற்வறார்கரள அடிப்பரடயாகக் வகாண்டு வந்தது.
மற்றது பிறந்தது முதல் என்வனன்ன நிரனத்வதாவமா, என்வனன்ன
வசய்வதாவமா அரவ அரனத்தும் பதிவாகியுள்ளது.

இந்த இரண்டும் வசர்ந்து தான் ஒரு மனிதனுரடய தன்ரமயாக
அறிவாட்சித்தரமாக (Personality) உருவாகிறது.”
முன்பு மனரத இயக்கிப் பதிவுகரளப் வபற்று ஒரு தன்ரமரய நாம்

வகாண்டுள்வளாம்.

அரத மாற்றி மனரத நம்முரடய விருப்பப்படி நடத்தி நாம் அரடய
வவண்டிய

எல்லா

இலட்சியங்கரளயும்

அரடய

அதற்வகன

முரறயான ஒரு உளப்பயிற்சி (Systemic Psychic Practice) எல்வலாருக்கும்
அவசியம்

வவண்டும்.

அத்தரகய

குண்டலினிவயாகமாகும் .

உன்னதமான

கரல

தான்

“மனித உடலிலும் அதற்கப்பாலும் நரடவபறும் இயக்க அரலகள்
அரனத்ரதயும் புலன்கள் மூலம் ஈர்த்துச் சுருக்கி “கருரமயம்” (Genetic
Center) தன்னகத்வத இருப்பு ரவத்துக் வகாள்கிறது.
இந்த

புலனியக்க,

மன

இயக்கப்

பதிவுகளின்

வமாத்த

வதாகுப்வபதான் மனிதனின் அறிவாட்சித்தரம் (Personality) ஆகும்.
புதிதாகப்

பதிவு

எண்ணங்களாகவும்
பதிவுகள்

வசய்தல்,

வசயல்களாகவும்

எல்லாவற்ரறயும்

தரலமுரறகளுக்கும்

உள்ள

பதிவுகரள

வவளிப்படுத்துதல்,

கருத்வதாடர்

வதாடர்மாற்றம்

அவ்வப்வபாது

பதிவாகப்

வசய்தல்,

கருரமயத்தின் வதய்வகத்
ீ
திருவிரளயாடல்கவளயாகும்.

உள்ள
பல

இரவயாவும்

“இந்தக் கருரமயத்தில் திணிவு வபற்றுள்ள வபராற்றல் (Divine Power)
தான் “குண்டலினி” (Life Force) என்று வழங்கப்படுகின்றது.
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இந்த அறிவாட்சித் தரத்ரத முரறயான எண்ணச் சீரரமப்பு

பயிற்சியாகிய

அகத்தாய்வு

பயிற்சியின்

(Introspection)

மூலமும்,

அகத்தவப் பயிற்சியாகிய குண்டலினி வயாகத்ரத குருவின் மூலம்
முரறயாகக் கற்றுக் வகாண்டபின் நமது ஆக்க முரற வசயல்களாலும்,
வவண்டாத பதிவுகரளச் (Sins and Imprints) வசயலற்றதாக்கி நல்ல புதிய
பதிவுகரளப் புகுத்தி மனித வளத்ரதச் சீரரமப்பவத “உலக சமுதாய
வசவா சங்கத்தின்” 'மனவளக்கரல' என்ற வபருவநாக்கப் பயிற்சியாகிய
'குண்டலினி வயாக பயிற்சி' முரற ஆகும்.”

தவத்தால் மனரத வளப்படுத்தலாம்.
எளியமுதறக்

குண்டலினி

என்பது

அறிவின்

பைிதவக்

வகாண்ட உயிர்ச் சக்ைிதய கமகல கநாக்கி எழச் வசய்து அைிகல
ஒன்றி நின்று இயற்தக இரகசியங்கதள உணர்ந்து ைன்னிதல
உணரும் பயிற்சியாகும்.
உயகர
கமல்நிதல

வசால்லாமல்,
அனுபவ

கீ ழ்கநாக்கிப்

உணர்வு

வபறுவது

கபாகா
கபாய்,

விட்டால்
ைாழ்ந்ை

உணர்வுககள ைதலவயடுத்து ஓங்கும் நிதல ஏற்படும். அதைத் ைான்
இன்று வபரும்பாலும் காண்கிகறாம். அைனால் ைான் சிக்கல்கள்
ஏற்படுகின்றன.
மனிைனின் இந்ைப் பழக்கத்ைால் அவனின் உயிர்ச்சக்ைி கீ ழ்
கநாக்கிய

இடத்ைில்,

அைாவது

மூலாைாரத்ைில்

கைங்கிக்

கிடக்கின்றது; குண்டலிைிடத்து உள்ளது. இைதனகய குண்டலினி
சக்ைி என்கிகறாம்.
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சக்ைி என்ற உடன் அது உடல் எங்கும் நிலவுவைாயிற்கற என்ற
எண்ணம் எழலாம்.
எங்கும் இயங்கும் சக்ைிக்கு ஒரு இயக்க தமயம் கவண்டும்
அல்லவா? இந்ை இயக்க தமயகம மூலாைாரம் எனப்படும்.
எனகவ, இயக்க தமயத்தை முதறயாக உசுப்பி விடும்கபாது
மிகச் சிறப்பாகச் வசயல்படுவது இயல்பு. அதைத்ைான் எளியமுதறக்
குண்டலினிகயாகப் பயிற்சி என்கிகறாம்.
இந்ை உயிர்ச்சக்ைி உடலின் மற்ற எல்லா இடத்ைிலும் பரவி
இருப்பினும் அைற்கு ஒரு இயக்க தமயம் உண்டு.
இரத்ைம் உடல் முழுவைிலும் பரவி இருந்ைாலும் இருையத்தை
இயக்க தமயமாகக் வகாண்டிருப்பைதனப் கபால, காற்று உடல்
முழுவைிலும் பரவிஇருப்பினும் நுதரயீரதல இயக்க தமயமாகக்
வகாண்டிருப்பைதனப் கபால,உயிர்ச் சக்ைிக்கும் இயக்க தமயம்
இருக்கத்ைாகன கவண்டும்.
உயிருக்கு
தமயங்கள்

இயக்க

தமயங்கள்

உடம்பில்

ஆறு

பல

உள்ளன.

இடங்களில்

அத்ைதகய
இருப்பைாக

வமய்யுணர்வாளர்கள் உணர்ந்து உணர்த்ைி உள்ளனர். அதவகளின்
அடி மட்டத்ைில் இருக்கும் தமயம் மூலாைாரமாகும்.
ஒவ்வவாரு தமயத்ைிலும், உயிர்ச்சக்ைிதய இயக்கிவிட்டால்
அைற்ககற்ற பலன் ஏற்படும்.
கமலும்
இவ்வாறு

கீ கழ

இருந்து

கமகல

இயக்கிவிடப்படும்

கபாகப்

கபாக,

உயிர்ச்சக்ைியால்

பலன்மிகும்.

உடலில்

உள்ள

வசல்கதள ஒழுங்குபடுத்ைிச் வசயல்படுத்ை இயலும்.
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உயிர்ச் சக்ைியானது உடலின் வசல்களுக்கு ஒத்ை முதறயில்
அதமயவில்தலவயன்றால்

உடல்

கநாய்கள்,மன

கநாய்கள்

கபான்றதவ ஏற்படும்.
எனகவ,

ஆற்றல்

மிக்க

உயிர்ச்சக்ைிதயச்

கசர்க்கவும்,

பாதுகாக்கவும் அறிந்ைிருக்க கவண்டும். இைதனத்ைான் ஆன்மீ க
அறிவு என்கின்றனர்.
இந்ைத் வைளிதவயும்பயிற்சிதயயும் நல்குவகை எளிய முதறக்
குண்டலினிகயாகம் என்பது. உயிர்ச் சக்ைிதய உணர்ந்து அைன்
இயக்கத்தை

வநறிப்படுத்துவைன்

மூலம்,அைன்

படர்க்தக

நிதலயான மனதையும் சீரதமத்துக் வகாள்ள இயலும்.

8. உன்ரன அறிந்தால் உன்ரன அறிந்தால்
வமய்யுணர்வு என்றால் என்ன ?

தன்ரனயறிவதுதான்

வமய்யுணர்வு. ஆன்மாரவ உள்ளுணர்வால் அறிவது வமய்யுணர்வு.
ரமண மகரிஷி வசால்லுவது வபால, வகள்வி வகட்கிறவனாகிய
''நான் யார் '' என்று தனக்குத் தாவன வகட்டுத் வதளிவவத அவ்வுணர்வு.
அறிரவ அறிவால் அறிந்வத அறியும் அறிவு,
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''தன்ரன அறியத் தனக்வகாரு வகடில்ரல
தன்ரன அறியாமல் தாவன வகடுகின்றான்
தன்ரன அறியும் அறிரவ அறிந்தபின்

தன்ரனவய அர்ச்சிக்கத் தானிருந் தாவன.''
''என்ரன அறிந்திவலன் இத்தரன காலமும்
என்ரன அறிந்தபின் ஏதும் அறிந்திவலன்
என்ரன அறிந்திட்டு இருத்தலும் ரகவிடாது
என்ரனயிட்டு என்ரன உசாவுகின் றாவன.''
-- திருமந்திரம்.

என்ரன என்னிவல மறந்வத இருந்த பதியும் மறந்து

தன்ரனயும் தாவன மறந்து தனித்திருப்பது எக்காலம்?

என்னகத்துள் என்ரனநான் எங்குநாடி ஓடிவனன்

என்னகத்துள் என்ரனநான் அறிந்திலாத தாரகயால்
என்னகத்துள் என்ரனநான் அறிந்துவம வதரிந்தபின்

என்னகத்துள் என்ரனயன்றி யாதுவமான்றும் இல்ரலவய சிவவாக்கியர்.

தன்ரனயினிதானறியார் தலமுங்காணார் !
தான் பிறந்த சரித்திர முந்தடமுங் காணார் !
- ஞான வவட்டியான்.

இப்படி தன்ரனயறிதரலப் பற்றிப் பாடாத ஞானிகவளா,
சித்தர்கவளா கிரடயாது.
நான், எனது என்கிற நிரலயிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்ம உணர்ரவப்
வபறுவதுதான் தன்ரனயறிதவலயன்றி வவவறான்றும் இல்ரல.
இரதத்தான் ஆத்மஞானம் என்கிறார்கள். இந்த ஆத்ம ஞானவம
அமிர்தமுமாகும்.

இரதத்தான்

சிவ

வாக்கியச்

''நாவடாணாத அமிர்தம் உண்டு நானழிந்து நின்ற நாள்.'' என்பார்.

சித்தர்
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“உன்ரன வவல்லலாம் தன்ரன வவன்றவன் – எவனும்
உன்ரன வவல்லலாம்.”
விவவகானந்தர்
யாராலும்

வவல்ல

தன்ரன

அறிந்திருந்திருந்தார்.

முடியவில்ரல.

உலக

அவரர

பணக்காரர்களாலும்

வவல்ல முடியவில்ரல.

சுவாமி வினவகாைந்ைர் அவமரிக்கா வசன்றிருந்த காலத்தில்,

அவருரடய

வதஜசிலும்,

உரரகளிலும்

வசியமாகி,

அவரரப்

பின்பற்றிய வமல்நாட்டவர்கள் பலர் இருந்தனர்.
அவர்களுள்

வ

ன்றி

வபார்டும்

ஒருவர்.

வசய்திவயான்றும் வசால்லப்படுவது உண்டு.

அவரரப்

பற்றி
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வ

ன்றி வபார்டு
வ

அவர்

ன்றி வபார்டு மிகப்வபரும் வகாடீஸ்வரர்களுள் ஒருவர்.

சுவாமிஜிரயப்

பார்க்கச்

வசன்றார்.

அவருடன்

உதவியாளர்கள் சிலரும் வசன்றனர்.
அவர்

கடிதம்

சுவாமியிருந்த

எழுதிக்

அரறக்குள்

வகாண்டிருந்தாராம்.

அவருரடய

நுரழந்தவபாது,

வபார்ரடக்

வரவவற்கவவா மரியாரத வசய்யவவா இல்ரல.

சுவாமிஜி

கண்டதும்

அவர்

வபார்டுக்கு சுவாமிஜி தம்ரம அலட்சியம் வசய்கிறார் என்று
படவில்ரல; அதற்கு மாறாகப் பலரும் தம்ரமக் கண்டதும் வசய்யும்
எந்த மரியாரதரயயும் வசய்யாமல், இந்த சாதாரணச் சந்நியாசி தம்
கடரமயிவலவய மூழ்கியிருக்கிறாவர என்று வியந்தார்.
கடிதத்ரத

முடித்ததும்,

சுவாமிஜி

நிமிர்ந்தார்.

வபார்ரட

புன்சிரிப்புடன் வரவவற்றார்.
“சுவாமி! இந்த நாட்டிவல எல்வலாருவம என்ரனக் கண்டதும்
மரியாரதவயாடு

எழுந்து

நிற்கிறார்கள்.

எனக்கு

வணக்கம்

வசய்கின்றார்கள். தாங்கள் மட்டும் எவ்வித சலனமும் இல்லாமல்
இருப்பது ஏன்? நான் மிகப் வபரிய வகாடீஸ்வரர்களில் ஒருவன். நான்
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நிரனத்தால் உங்களுக்கு எவ்வளவவா உதவி வசய்ய முடியும் “ என்றார்
வபார்டு.

சுவாமிஜி மீ ண்டும் சிரித்தாராம். “நான், நான் என்று எல்லாம்

உமக்காகவவ

நீர்

வசய்யும்

வபாது,

என்ரனப்வபான்ற

ஆரசயற்ற

சந்நியாசி விரும்பிப் பாராட்டுவதற்கு என்ன இருக்கிறது?
நீர்

பிறருக்காக

என்ன

வசய்திருக்கிறீர்?

உலகுக்காக

என்ன

உதவியிருக்கிறீர்? உம்ரம எதற்காக நான் பாராட்டி மரியாரத வசய்ய
வவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்?” என்றார் விவவகானந்தர்.

இரண்வடாரு நாட்களில் வபார்டு திரும்பவும் சுவாமிஜிரய

சந்தித்தார். பல வகாடி ரூபாய்கரளத் தர்மத்துக்கு ஒதுக்கிரவத்து,
அதற்கான தஸ்தாவவஜுகரளயும் பதிவு வசய்துவிட்டு வந்திருந்தார்
அவர். அவற்ரற சுவாமிஜியிடம் காட்டி, “இப்வபாதாவது எனக்கு மதிப்பு
உண்டா? எனக்கு நன்றி வசால்வர்களா
ீ
? “ என்றார் வபார்டு.
“தரும

சிந்ரதரய

உம்மிடம்

தூண்டி,

உம்ரம

உலவகங்கும்

புகழும்படியான வசயரலச் வசய்ய ரவத்ததற்கு நீரல்லவா எனக்கு
நன்றி வசால்ல வவண்டும்?” என்றார் சிரித்தபடி சுவாமிஜி!
அவருரடய

நம்பிக்ரகயும்

ஆரசயின்ரமயும்

வபார்டின்

உள்ளத்ரத கவர்ந்தன. அவர் சுவாமிஜிக்கு மரியாரத வசய்து மிகவும்
மகிழ்ச்சியுடன் விரடவபற்றுச் வசன்றார்.
தன்னுரடய ஆத்ம சக்தியில், தன்னிடமிருந்த வதய்வக
ீ
பலத்தில். சுவாமிஜிக்கு வதளிவு இருந்தபடியால், அவரிடம் எளிரமயும்
இருந்தது. அஞ்சாரமயும் இருந்தது. அவர் ‘நாமார்க்கும் குடியல்வலாம்’
என்ற நிரலயில், மிக மிக உயர்ந்த நிரலயிவல நின்றார். அந்த நி
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ரலயிவல

தன்ரன

அறிந்ததனால்,

அவருக்குத்

வதருக்கூட்டும் ஒருவனும், வகாடீஸ்வரனும், மன்னனும், எல்வலாரும்
ஒவர மனித ஜீவர்களாகவவ, ஒவர சமமாகவவ வதான்றினார்கள்!
‘தன்ரன அறிதல்’ என்பது தன் சக்திரய அறிதல். சக்திரய

வளர்த்துக் வகாண்டுதான் அறிதல் வவண்டும்! தன்ரன அறிந்து, தன்ரன
வளர்த்து, எல்வலாருவம உயர்வு வபறலாம் ; வபறவும் வவண்டும்.

சுவாமி விவவகானந்தரின் வாழ்க்ரக நமக்கு உணர்த்தும் பல

பாடங்களில் இதுவும் ஒன்று !

“உன்டன அறிந்தால் நீ உன்டன அறிந்தால்
உன்டன அறிந்தால் உலகத்தில் மபாராைலாம்
உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தடல வணங்காேல் நீ வாழலாம்”

நம் வாழ்க்டக பிறடர அறிவதிலும் ஆராய்வதிலும் இருக்கும்
மவகமும் ஆர்வமும் தன்டன அறிவதில் இருப்பதில்டல.
அதனால்தான்

வாழ்க்டக

வாழ்வதற்மக!

எனப்டத

வாழ்க்டகமய மபாராட்ைோக இருக்கும் நிடல உள்ைது.
கவிஞர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

ேறந்து

என்படதக்
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தன்டன

அறிந்து

வாழ்ந்தால்,

நம்

நிடல

உயர்ந்து

இருந்தாலும் தாழ்ந்து இருந்தாலும் தடல வணக்கி வாழும் சூழல்
ஏற்பைாது என்று நம் அறிவுக் கண்டண தட்டி எழுப்புகிறார் கவிஞர்.
ேகரிஷியின் ேணிவோழியில்
‘நான் யார்’ என்ற மகள்விக்கு உள்
நாடி உண்டே விடை கண்மைார்
நான் நிடறவான பரம் என்றார்
நாவால் ேட்டும் பிறருக்கு
நான் வதய்வம் என்றுடரத்து பதில்
நல்ல உணர்டவ வபறுவர் பலர்
நாம் பிரம்ேம் ஆம் கருத்துதறிந்த
நல்மலார் உலகுக்கு ஒைி மபால்வர்”

’நீ யார்’ என்று பிறடரக் மகட்டு பழக்கோன நேக்கு ‘நான்

யார்’ என்ற மகள்வி நம்ேிைமே மகட்பது சற்று புதுடேயாகத்தான்
இருக்கும்.
அப்படி

நம்முள்

மகட்டு

வதைிவு

பிரம்ேத்தின் பின்னோக உருமவடுத்து உள்மைன்.’

வபற்றால்

‘நாமன

அப்படி உணர்ந்த பின் தன்டன அறிந்து வதைிவடைமவார்
உலகிற்கு விைக்வகாைியாய் விைங்குவர்.

வாழ்மவாம் கதாநாயகர்கைாக! வைர்மவாம் புகமழாடு!
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9. எல்வலாருக்கும் தந்ரத இரறவன்! இரறவன்!
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“பிள்தளக்குத் ைந்தை ஒருவன்

நம் எல்கலாருக்கும் ைந்தை இதறவன்
நீ ஒருவதன நம்பி வந்ைாகயா?

இல்தல இதறவதன நம்பி வந்ைாகயா?
தந்டத என்பவன் யார்? எவன் ஒருவன் தம் பிள்டைடய
கண்ணும், கருத்துோக, அதன் மதடவடய உணர்ந்து குழந்டதயின்
நலனுக்காக தன் உடழப்டப மபாடுகிறாமனா அவமன தந்டத.
வபாறுப்பும், கைடேயும் ஒன்றாக இடணந்து அறிடவப் புகட்டி,
ஆதரவு வகாடுத்து, குருடவ காட்டுகின்றாமனா அவமன தந்டத.
வபற்ற பிள்டைக்கு தந்டதயானவன் ஒருவனாகத்தான் இருக்க
முடியும்.

ஆனால்,

உலகம்

வபற்வறடுத்த

பிள்டைகள்

அடனவருக்கும் தந்டத இடறவனாகத்தாமன இருக்க முடியும்.

யாடர
வாய்ப்பில்டல.

நம்பி
ஆனால்

வந்மதாம்

என்றால்

இதடனமய

குழந்டதக்கு

பிடியாக

வதரிய

டவத்துக்வகாண்டு

தந்ரதயானவனும் தம் குழந்டதக்கு தாமன தந்டத என்று உறவு
வகாண்ைாடுகிறான் இடறவன் இருப்படத ேறந்து.
அதனால் தான் தம் பிள்டைக்கு வசாத்து மசர்த்து டவக்கும்
எண்ணமும் எழுந்துள்ைது மபாலும்.
இடத உணர்ந்த கவிஞர் தந்டதடய நம்பி வந்தாமயா என்று
மகட்காேல்

ஒருவடன

நம்பி

வந்தாமயா

வரியில்

ேனிதனின்

என்று

ேடறமுகோக

மகட்கிறார்.
அமத
வடகயில்

அடுத்த

இடறவடன

நம்பி

வந்தாமயா

சிந்தடனக்கு
என்று

எட்டும்

மகட்கிறார்.
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“ைந்தை ைாய் ஈருயிரும் ஒன்று கசர்ந்து
ைதழத்வைாரு உடலாகி உலகில் வந்கைன்
அந்ை ஈருயிர் விதனகள் அறகமா மற்கறா
அளித்ை பைிவுகவளல்லாம் ஏன் வசாத்ைாச்சு
இந்ை அரும் பிறவியில் முன்விதனயறுத்து
எல்தலயில்லா வமய்ப்வபாருதள அதடவைற்கு
வந்ை ஒரு உைவி குரு உயிரின் கசர்க்தக
வணங்கி குரு ைிருவடிதய வாழ்த்ைி வாழ்கவன்”

- னவைாத்ைிரி மகரிசி
தாய்,
வந்தது.

தந்டத

அவர்கைின்

விடனகள்

தான்

பிள்டையாக

நிடறவு

வபறாத

ஆடசகள்

வபறுவதற்கு பிள்டையாக பிறவி எடுத்து வந்தது.
அப்படிப்பட்ை

விடனகள்

உருவவடுத்து
தான்

நன்டேமயா,

நிடறவு

தீடேமயா

அதற்மகற்றார் மபாலத்தான் பிள்டையின் வாழ்க்டக அடேகிறது.
அத்துன்பத்தில் இருந்து ேீ ள்வதற்கும், முன் விடன அறுத்து
வேய்வபாருடை அடைவதற்குத்

தான் தந்டதயாயானவன் குருடவ

காட்டுகிறார். இரறவன்தான் குருவாக வருகிறார்.
குருமவா
வகாடுத்து

அக்குழந்டதக்கு

வழிநைத்துகிறார்.

மவண்டுவேன்றும் கூறுகிறார்.

வேய்ப்வபாருள்

அவரின்

திருவடிகடை

உணர்டவ
வணங்க

“ைாயாதரத் ைந்தை மறந்ைாலும்
ைந்தை ைாவனன்று வசால்லாை கபாதும்
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ஏவனன்று ககட்காமல் வருவான்

நம் எல்கலாருக்கும் ைந்தை இதறவன்”
தன்

இன்ப

கனவன்

துன்பகைில்

ேறந்த

மபாதும்,

கூறாேல்

தடல

டகவிட்ை

நிடலயில்

வந்து

டக

பங்வகடுத்த

இல்டல,

ேடறவாகி

தான்

ேடனவிடய

தந்டத

என்று

இருக்கும்

நிடலயிலும்,

தந்டத

தடுோறி

நிற்கும்மபாது

தானாக

குழந்டத

வகாடுப்பான்

தான்

உறவான

இடறவனான

தந்டத

என்று

ஆறுதல்

கூறுகிறார் கவியரசர்.
உலக
ேட்டும்தான்

நடை
என்னும்

முடறயில்
கருத்திற்கு

கற்பு

என்பது

ோற்றாக

வபண்களுக்கு

ஆணுக்கும்

உண்டு

என்றும், ஆண் கற்புவநறிமயாடு வாழ்ந்தால் வபண்களுக்கு கற்பிழந்து

துயருரும் நிடல ஏற்பைாது என்றும் வபண்டேக்கு உறுதிகரம் நீட்டி
விைக்குகிறார் மகரிசி.
இப்படிப்பட்ை
வபற்வறடுத்த

நிடலயில்

குழந்டதக்கும்

வாழும்

தந்டதயாகிய

வபண்களுக்கும்
இடறவன்

வகாடுத்து காப்பான் என்றும் வழிவோழிகிறார்.

வாழ

அவள்
வழி

“உள்களார்க்கு வசல்வங்கள் வசாந்ைம்
அது இல்லார்க்கு உள்ளங்கள் வசாந்ைம்
இல்லாை இடம் கைடி வருவான்

நம் எல்கலாருக்கும் ைந்தை இதறவன்”
வசதி வாய்ப்புகடை அடேத்து வகாண்டு வாழும் ேக்களுக்கு
அவர்களுடைய வசாத்து எவ்வைவு என்று கணக்கிை முடியும்.
ஆனால்
எண்ணிலைங்கா

அப்படி

வசாத்துக்கடை

வசாத்துக்கள்

அவர்கைின்

மசர்க்காதவர்களுக்மகா
உள்ைத்தில்

எப்மபாதும்

புதுடே ோறா தன்டேமயாடு இருந்து வகாண்மை இருக்கும்.
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வசாத்து உள்ைவர்கள் அனுபவிப்படத விை இல்லாதவர்கள்
தான் இன்போக வாழ்கிறார்கள்.

அதனால்தான் ‘ஏடழயின் சிரிப்பில்

இடறவடனக் காணலாம்’ என்று கூறியிருக்கிறார்கள் வபரிமயார்கள்

“வாங்கும்

கடனும்,

கைங்கும்

பணமும்

வளரவளர

வாழ்தவக் வகடுக்கும்” என்று மகரிசிகூறுகிறார்.
பைாமைாபோக

தன்னுடைய

வாழ

சக்த்திக்கு

தடலமுடறக்கு

ேீ றி

மசர்த்து

டவக்க

மதக்கி டவத்துக் வகாள்கிறான்.
பிறகு

அந்த

மவண்டும்
கைன்

என்ற

படுவதும்,

மவண்டும்

பணத்தாமலமய

எண்ணத்தால்

தன்

என்பதால்

இன்னல்கள்

அடுத்த

பணத்டத

எழுகின்றன.

அடதத் தீர்ப்பதற்கு இடறவனிைம் வசன்று முடறயிட்டுகிறான்.
அவனின்

துன்பங்கடை

சரி

வசய்வதற்காக

இடறவனிைம்

மபரம் மபசி பரிகாரம் வசய்வதும் வாடிக்டகயாக ஆகிவிட்ைது.
இந்த

நிடல

வசாத்து

இருப்பவர்களுக்கு

இருக்கிறமத

தவிர,

இல்லாதவர்களுக்கு இவ்வித துன்பம் எதுவும் இல்டல என்பது நாம்
அறிந்த ஒன்று தாமன என்று எைிடேயாக மகரிசி விைக்குகிறார்.
ஆக,

ேனித

வாழ்க்டகக்கு

பணம்

ஒரு

வபாருட்ைல்ல,

ேன நிடறமவ முக்கியம். அதமவ நிடற வசல்வம், நீங்காத வசல்வம்,
யாராலும் அழிக்க முடியாத அரிய வபாக்கிஷம்.
வபாறாடேக்கு இைம் வகாடுக்க முடியாத நல்லறம், பயந்து
வாழ

மவண்டிய

நிடல

இல்லாத

உன்னத

நிடல.

இடத

உணர்மவாம், வதைிமவாம்.
ேகிழ்ச்சி
ேனம்

இருக்கும்

வபருக

வாழ்மவாம்

இைத்தில்

தான்

நிடறவாக.

இந்நிடலயில்

இடறவன்

நம்ேிடைமய
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குடிவகாண்டு

நம்டே

அவனின்

அரவடணப்மபாடு

அடழத்துச்

வசல்வான் அவனின் ஏகமபாக இல்லத்திற்கு.
அங்கு
சேத்துவ

வசன்று

வாழ்வது

வாழ்க்டகயிலும்

எந்தவித

பாரபட்சேில்லாேல்

மபாலமவ

நாம்

வாழப்

இங்கும்

பழகிக்

சேரசோக

இந்த

வகாள்வமத

பூமலாக

இடறவனான

தந்டதக்கு நாம் வசலுத்தும் கைடேயாகும்.

10. முற்வபாக்குச் சிந்தரனகள்.
இருபதாம்

நூற்றாண்டில்

தத்துவஞானிகளுள்

மக்களின்

அருட்தந்ரத

கண்ணதாசனும் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவர்.
தன்னலம்

கருதாது

வபாது

மனங்கரளக்
வவதாத்திரி

நலவணர்வுடன்

கவர்ந்த
மகரிசியும்

மனித

இனம்

வம்படுதற்குரிய விழிப்புணர்வுக் கருத்துக்கரள கூறியுள்ளனர்.
சமுதாய

முன்வனற்றவம

கருதிப்

பாடுபட்ட

வமாழி

கடந்த

விரழந்த

கண்ணதாசனும்

வபாதுவில்

மகரிசியும்

வகாட்பாடுகள்

தம்

வாழ்நாளின்
காலம்,

அரமந்த

தத்தமது

அரனத்தும்

இடம்,

உலக

பார்ரவயில்

குறிக்வகாளாகக்
இனம்,

மதம்,

சமுதாயம்

காண

கண்ட

வகாள்ரக,

வபாதுரமயுரடயனவாகவவ

அரமகின்றன.
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வமவலாட்டமாகப் பார்க்கும் வபாழுது இவர்களது சிந்தரனகள்

வவறுபாடுரடயனவாகக்
வசால்லப்பட்டுள்ள
வளமாக்க

தீாு்வுகளின்

காணப்பட்டாலும்

உதவும் அடிப்பரடக்

வாயிலாக

வகாள்கரகளில்

மனித

முடிவில்

இருந்து

வாழ்ரவ
விலகிச்

வசல்லாமல் வபருமளவு ஒற்றுரமயுரடயனவாகவவ அரமகின்றன.
அந்த

வரகயில்

வபாருள்களில்

வபாதுவுரடரம,

இவ்விருவருரடய

கல்வி,

வறுரம

கருத்வதாட்டம்

எனும்

முற்வபாக்கு

உணர்வுடன் வவளிப்பட்டுள்ள பாங்கிரனப் பார்ப்வபாம்.

இல்லாரம

இல்லாத நிரல வவண்டும்.

தனிவயாருவனுக்கு
அழித்திடுவவாம்

உணவில்ரல

வாருங்கள்

என்ற

என்றால்
முழக்கம்

ஜகத்திரன
அன்ரறக்கு

எட்டயப்புரத்திலிருந்து புறப்பட்டது.
இன்று சிறுகூடல்பட்டியிலிருந்தும் கூடுவாஞ்வசரியிலிருந்தும்
சமதர்ம சமுதாயத்திற்கு வடிவம் தரப்பட்டுள்ளது.
மானுடம் முழுவரதயும் ஒன்றுபடுத்தும் வநாக்கத்ரத,
“உலகம் யாவும் மானிடர் வடு
ீ
உரிரம காப்வபாம் உறரவயும் காப்வபாம்
ஒன்றாய் இரணந்து என்றும் வாழ்வவாம்
சமத்துவம் காக்கும் உலகிரனச் சரமப்வபாம்”

என்ற கண்ணதாசனின் பரந்துபட்ட மனசு வதரிகிறது.

“இருவவறு வர்க்கம் இனிவமல் கிரடயாது
ஏரழக்கு வாழ்வு! எல்வலார்க்கும் ஒருவடு!
ீ
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ஆளுக்கு இவ்வளவு ஆதிக்கம் எனும்படிக்கு
மாறிவரும் காலம் மாறத்தான் வவண்டும் – இதில்
சாவுவரம் என்றாலும் சமுதாயம் துணிந்துவரும்”

என்று

பாடிச்

சமத்துவப்

வபாருளாதாரத்ரத

வநாக்கி

மனித

சமுதாயத்ரதத் திரண்வடழுந்து நரடவபாட ரவக்கிறார்.
குடிரசயும்
எல்லாரும்

வகாபுரமும்

ஓர்நிரல

ஒன்றாக்கப்பட

என்றாக்கப்பட

வவண்டும்

வவண்டும்.

என்பதற்கு

ஓர்

அரழப்பும் தருகிறார் கண்ணதாசன்.
“ஓட்ரடக் குடிரசக்குள் கூட்டுக் குடும்பங்கள்
வாட்டி வரதவரத மாற்றி – அரத
மாளிரக மஞ்சத்தில் ஏற்றி – இந்த
நாட்டுப்வபாருள் எங்கள் வட்டுப்வபாருள்
ீ
என்று
நாட்டிடுவவாம் பரடகூட்டி – விழி
காட்டிடுவவாம் கனல் ஊட்டி”

என்று

முழக்கமிடுகிறார்.

வபாருளாதார

சமத்துவத்ரத

எய்த

வவண்டுவமன்பவத அவரது இலட்சியமாக இருந்தது.
சமுதாயததில்

காணும்

வபாருளாதார

ஏற்றத்

தாழ்வுகரள

“வமடும் பள்ளமும் “என்ற கவிரதயால் கவியரசு உணர்த்துகின்றார்.
“அங்கம்
வருவதுவபால்

பருத்துவிட்டால்
பணமும்

அழகுக்

ஒருபக்கம்

கரலகளுக்வக

வசர்ந்து

வகாண்வட

பங்கம்
வபானால்

சீரான சமுதாயம் அழகிழந்து வபாகும்.”
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என்று

எச்சரிக்ரக

ஏற்றத்தாழ்ரவ

வசய்கிறார்.

சமப்படுத்த

இந்தப்

உலவகங்கும்

வபாருளாதார

சமதர்மம்

தரழக்கச்

வசய்ய வவண்டுவமன்ற வழிரயக் காட்டுகின்றார்.

“நூறுவவலி மிராசுதாரும் வநாய்பிடித்த உழவர்மாரும்
வசாறுக்வகன்று சண்ரடவபாடும் உலகவமங்கும் – அந்த
வசாஷலிசம் வகாண்டுவந்தால் உயிர்கள் தங்கும்”
என்பரத வலியுறுத்துகின்றார்.
“வபாதுவுடரம
வவண்டும்.

மலரத்

உலகத்திலுள்ள்

எல்வலாருக்கும்

தனிமனிதச்
எல்லாச்

வசாந்தமாக்கப்பட

வசாத்துரிரம

ஒழிய

வசாத்தும் உலகத்திலுள்ள

வவண்டும்

என்கிறார்

தந்ரத

வபரியார்.
அச்வசாத்துக்கள்

எரவவயரவ

என்று

பட்டியல்

தருகின்றார்

வவதாத்திரி மகரிசி.
“உணவு, வதாழில், உரட, வடு,
ீ
குழந்ரத எல்லாம் உலகப் வபாது
ஆட்சியின் கீ ழ் வபாதுவாய்ச் வசய்து” என்பது மகரிசியின் வாக்காய்
அரமகின்றது.
நிலத்ரதயும், இருப்பிடத்ரதயும். வதாழிரலயும் வபாதுவில்
ரவப்பவதாடு

குழந்ரதகரளயும்

வபாதுவில்

ரவக்க

வவண்டும்

என்கிறார் மகரிசி.
“பணம் என்ற நச்ரச முறித்வதன்றும் எங்கும்
பாசபந்தம் அற்ற சமுதாயம் காண்வபாம்”
“வபாருள்கள் வபற, அனுபவிக்க, உலவகார்க்வகல்லாம்
82

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

வபாறுப்பான வபாதுத்திட்டம் அரமத்துக் வகாள்வவாம்.”
என்ற

மகரிசி,

“அரசாங்கத்ரத

விட

நமக்கு

நாவம

உருவாக்கிக்

வகாள்ளும் அரமப்பு முரறயில் வபாதுவுடரமரய எளிதாக அமுல்
படுத்தலாம் என்கிறார்.

வபாதுவுடரமப் வபாருளாதாரம்.

“வாழ்வில்

அரனவரும்

சம

சுதந்திரம்

என்னும்

வபரும்

நன்ரம மக்ளுக்குக் கிரடக்க வவண்டுமானால் வதாழிற்சாரலகள்,
வடுகள்,
ீ

நிலம்

பிடியிலிருந்து

இரவகள்

சமூகப்

வபாது

தனி

மனிதர்களின்

உரடரமரயாக

உரிரமப்

மாறிவய

ஆக

வவண்டும்.
இந்த மாறுதல் பலத்தாகாரமும் இன்றி உயர்வான முரறயில்
வசல்வந்தர்களுக்கு

இன்னலும்

நஷ்டமும்

ஏற்படாத

வழியில்

நரடவபற வவண்டும் என மகரிசி கூறுகின்றார்.
“வதரவக்வகற்ற
நிரல

உருவாக,

உரழப்பு,

வசல்வக்

உரழப்புக்வகற்ற

குவிப்பு,

வசல்வச்சரிவு

ஊதியம்” என்ற
என்ற

முரண்

மரறய வவண்டுவமன்கிறார் கண்ணதாசன்.

“பாடுபடும் உழவருக்குப்
பணமும் உண்டு உணவும் உண்டு
நாடுவபறும் லாபத்திவல
பயனும் உண்டு-எல்லாம்
நமது என்று எண்ணுகின்ற
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நிரனவும் உண்டு!”
என்று உரழப்பாளிகளின் ஏக்கச்ந திரப் பாடுபடுகின்றார்.
உரழப்பவர்களின் வறுரமரய வபாக்க வவண்டுவமனில்
ஒவ்வவாரு

மனிதனின்

மனமும்

இச்

சிந்தரனரய

ஏற்க

வவண்டுவமன்பரத உணர்ந்த கண்ணதாசன்,
“வதாழில் வளர்த்து வறுரம நீக்கித்
துயர் துரடக்க எழுகவவ
வதான்றும் வசல்வம் வபாதுரமயாக்கத்
வதாள்கள் தட்டி எழுகவவ!”

என்று

கூறி,

ஒவ்வவாரு

மனிதனுக்குள்ளும்

மரறந்திருக்கின்ற

உணர்வுகரளத் தட்டிவயழுப்பி ஏற்றங்காண ரவக்கிறார்.

“ஓட்ரடக் குடிரசக்குள் கூட்டுக் குடும்பங்கள்
வாட்டி வரதவரத மாற்றி-அரத
மாளிரக மஞ்சத்தில் ஏற்றி-இந்த
நாட்டுப் வபாருள் எங்கள் வட்டுப்
ீ
வபாருவளன்று
நாட்டிடுவவாம் பரட கூட்டி-விழி
காட்டிடுவவாம் கனல் ஊட்டி”

ஏரழகளின்

இன்னல்கரளத்

வபாதுவுடரமயாக்கி,
ஒருங்கிரணத்து

தீர்க்கப்

அரனவரும்

நிரலப்படுத்த

வபாருள்கள்

அரனத்ரதயும்

துய்த்ததற்குரிய

வவண்டும்

என்ற

நிரலரய
சிந்தரனரய

விரதக்கிறார்.

கல்விச் சிந்தரன.
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தற்வபாரதய கல்விு்க் வகாள்கரயின் சீரற்ற வபாக்ரக எண்ணி
வருந்தும் கவிஞர் அதரன…..
“மக்கள் வதாரகயும் வபருகி வாழ வழிகாட்டாத கல்வி முரறயும்
இப்படிப் வபருகிக் வகாண்வட வபானால் இந்தியாரவக் கடவுள் கூடக்
காப்பாற்ற முடியாது” என்று ஆதங்கத்ரத வவளிப்படுத்துகிறார்.

“கல்விஇல் லாதவர்
கடரமஇல் லாதவர்
இல்ரலவயன் றாக்குவவாம்
இனியவதார் உலகிவல”
என்று

அரனவருக்கும்

கல்வி

புகட்ட

வவண்டும்

என்கிறார்.

முரறயான கல்வி கற்கும் வாய்ப்புக் கிட்டும் குழந்ரதகள் எரதயும்
சாதிக்கும் திறரம வபறுவார்கள் என்பரத,

“கல்விக் கடலில் மூழ்கிட ரவத்தால்
காலத்ரத வவன்று விடும்.”
என்று குறிப்பிடுகிறார்.
“கல்விவயனில் எழுத்து, வதாழில், ஒழுக்கம், ஞானம்
கற்பதும்

பின் வழுவாது நிற்பதும்ஆம்.”

என்று கல்வி அரமய வவண்டும் என்கிறார் மகரிசி.
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“வவயில்,

மரழ,

ஐம்புதங்களினால்

காற்று,

பனி,

உண்டாகும்

வநருப்பு

என்றரமந்துள்ள

துன்பங்கரளயும்

வகாள்களின்

இயகத்தினால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கரளயும் துன்பங்கரளயும்
எப்படிச் சமாளிப்பதது என்பதரனச் வசால்லித் தரும் வண்ணம் நம்
கல்வி அரமய வவண்டும்” என்கிறார் மகரிசி.

வதாழிற்கல்வியின் வதரவ.
பல்வரகத் வதாழில்களில் ஈடுபட்டுப் பணிவசய்ய விரும்புவவார்
அவரவர்
வவண்டும்

திறரமக்வகறபத்

தரம்

பிரித்துத்

என்பதற்கான

கல்வித்

தக்க

திட்டத்ரத

கல்விரய

நல்க

நரடமுரறப்படுத்த

வவண்டும் எனகிறார் கவிஞர்.
வதாழிற் கல்விரயப் பரவலாக்குவதன் மூலம்,

•

தாம்

வமற்வகாள்ள

வசய்திகரள,

வவண்டடிய

கருத்துக்கரள,

பணித்

வதாடர்பான

வழிமுரறகரளத்

வதளிவாக அறிந்து வகாள்ளல்•

வமாழி

–

இலக்கியக்

கல்வி

கற்வறார்க்கும்

வதாழில்

கல்வி நல்குவதால் பரந்துபட்ட அறிவு வபருகுதல்•

வதாழிலறிவு

பரடத்வதார்

எண்ணிக்ரக

வபருகுவதால்

வவரலயில்லாத் திண்டாட்டத்ரதக் குரறத்தல்என்ற பயன்கரளப் வபறலாம் என்று பரிந்துரரக்கிறார்.
கல்வியறிவவர்டு
கரல

வமம்படப்

பரடக்க முடியும்.

வசயல்

புரியும்வபாது

பரகவயாழிந்து

அன்பு

வதாழில்கள்

நிரறந்தவதார்

சிறந்து
உலரகப்

அத்தகு புதிய உலரகப் பற்றிக் கவிஞர்,

“எங்கணும் வதாழில்மயம்
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எங்கணும் கரலமயம்
வபாங்குவமார் சுகம்வரும்
பதியவதார் உலகிவல!
இனப்பரக வமாழிப்பரக
எப்பரக யாயினும்
நிரனப்பவர் தம்ரமவய
வநருப்பிவல விழ்த்துவவாம்.”
என்று விருப்பப்படுகிறார்.
•

“ஐந்து வயதிலிருந்து பத்து வயதிற்குள் குழந்ரதகளின் எழுத்துக்
கல்வி முற்றுப் வபற வவண்டும்.
வரரக்கும்
வதாழில்

வதாழிற்
கல்வி

பலவற்றிற்கும்
ஆங்காங்குள்ள

அதன் பிறகு இருபது வயது

கல்விதரனக்

கற்கும்
சுற்றுப்

கற்றுத்தர

காலங்களில்
பயணம்

வதாழிரலயும்

வவண்டும்.

உலக

வமற்வகாள்ளச்

கற்றுத்

வதறுவதற்கு

நாடுகள்
வசய்து
உரிய

வழிகரகரகரளச் வசய்ய வவண்டும்” என்று உணர்த்துகின்றார்

மகரிசி.

“எவவரவர்க்கு எக்கரலயில் திறரம ஆர்வம்
இயற்ரகயாய் அரமந்துள்ளவதா அரதயும் கண்டு
நவ உலக வாழ்க்ரகயிரன இனியதாக்க
நாம்வகுக்கும் வதாழில்கல்வி அரமய வவண்டும்.”
என்பது மகரிசியின் வதாழில் கல்வி குறித்த எண்ணமாகும்.

87

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

தற்வபாதுள்ள

நரடமுரறயில்

உள்ள

கல்விமுரற

படிக்கும் வபாவத வதாழில் கற்க வவண்டும்.

வமல் நாட்டில்

முற்றிலுமாக மாற்றப்பட வவண்டும்.

கல்விவயாடு

வதாழிரலயும்

கற்றுக்

வகாடுப்பது

வபால

நம்

நாட்டிலும் கல்வியில் மாறுதல் வசய்யப்பட வவண்டும்.
•

வதாழில்
வகாப்பது,
ஓட்டுவது.

கல்விக்வக

முக்கியத்துவம்

வகால்லன்

வவரல,

இயந்திரங்கரளக்

முதலியரவகரளப்
முதற்வகாண்வட

வகாடுத்து

தச்சு

வவரல

ரகயாளும்

பிள்ளரளகளின்

திருத்தவும்

உலகுக்கு

பயன்படவும்

முரறவய

சரியான

12வது

அவர்கள்

கற்ற்

இத்தரகய

கல்வி

எழுத்துக்
,

கார்

வவரல
வயது
கல்வி

வதாழிற்கல்வி

முரறயாகும்

என்பது

மகரிசியின் கருத்தாகும்.
கல்வி கற்பது எப்படி அவசியவமா அதுவபால் எத்தரகய கல்வி
முரறயிரன கற்க வவண்டும் என்பதரனயும் அக் கல்வியிரனயும்
எந்த

வயதிற்குள்

இருவபரும்

கற்று

முடிக்க

அறிஞர்களும்

தத்தமது

அக்கருத்துக்கள்

வவண்டும்
வநாக்கில்

வபரும்பாலும்

என்பரதரனயும்
கூறியிருந்தாலும்

ஒன்றுடன்

ஒன்று

வதாடர்புரடயனவாகவவ அரமகின்றன.
வபாதுவுடரம, கல்வி என்ற வபாதுநலம் கருதிய சிந்தரகரளத்
தம்

வபச்சாலும்

எழுத்தாலும்

கவியாலும்

சமுதாயத்திற்கு

உணர்த்தியுள்ள மகரிசியும் கவிஞரும் வமலும் பல்வவறு சீர்திருத்த
உணர்வுகரளயும் உலக நலம் கருதிச் சிந்தித்துள்ளனர்.
சாதி,

மதம்

வபான்றவற்றில்

குறுகிய

மனப்பான்ரமயுட்ன்

உருவாகும் வவறுபாடுகள் ஆகியவனவற்ரற இவ்விருவரும் வாய்ப்பு
வநரம்

சந்தர்ப்பங்களிவளல்லாம் தவறாமல் எடுத்துரரக்கிறார்கள்.
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11.பற்றற்ற வாழ்க்ரக.
வவரலக்காரி தான் வவரல வசய்யும் வட்ரடயும்
ீ
தன் வடு
ீ

என்று கூறிக்வகாள்வாள். ஆனால் உண்ரமயில் தன்னுரடய வடு
ீ
அதுவல்ல, வவறு இடத்தில் இருக்கிறது என்பது எப்வபாதும் அவள்
நிரனவில் இருக்கும்.
அந்த வவரலக்காரி வபாலவவ பற்று ரவக்காமல் கடரமகரளச்

வசய்யுங்கள் என்கிறார் ராமகிருஷ்ணர்.

பற்றற்ற நினல - கண்ணதாசன்.
மண்ணாரச

வளர்ந்துவிட்டால்,

வகாரல

வபான்னாரச வளர்ந்துவிட்டால் களவு நடக்கிறது.

விழுகிறது.
வபண்ணாரச

வளர்ந்துவிட்டால் பாவம் நிகழ்கிறது.
இந்த மூன்றில் ஒரு ஆரசகூட இல்லாத மனிதரர்கள் மிகவும்
குரறவு.
வபாதித்தது.

எனவவதான்
பற்றற்று

பற்றற்ற

வாழ்க்ரகரய

வாழ்வவதன்றால்

இந்து

மதம்

எல்லாவற்ரறயும்

விட்டுவிட்டு ஓடிப்வபாய் சன்னியாசி ஆவதல்ல.
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இருப்பது

வபாதும்,

வருவது

வரட்டும்,

வபாவது

வபாகட்டும்,

மிஞ்சுவது மிஞ்சட்டும் என்று சலனங்களுக்கு ஆட்படாமலிருப்பவத
பற்றற்ற வாழ்க்ரகயாகும்.
ஆரசகரள
ஒழித்து

அறவவ

விட்டால்

ஒழிக்க

என்ன

வவண்டியதில்ரல.

சுகம்?

அதனால்

அப்படி

தாமரர

இரலத்

தண்ணர்ீ வபால் என்று வபாதித்தது இந்து மதம்.
வநரிய

வழியில்

லாபமும் குரறவு.
ஆயிரம்
உனக்குப்

ஆரசகள்

வளரலாம்

ஆனால்

அதில்

அந்த

ஐநூறு

பாவமும் குரறவு.
ரூபாய்

பணமாகத்

மட்டும்

வதரியாது.

கிரடத்தால்
இருநூறு

ரூபாய்

எதிர்பார்த்து

உனக்கு ஐநூறு கிரடத்தால் நிம்மதி வந்துவிடுகிறது.
எதிர்பார்ப்பரதக்

குரறத்துக்

வகாள்.

வருவது

மனரத

நிரறய ரவக்கிறது.
லட்சக்கணக்கான

ரூபாய்

வசாத்துகரளப்

வப்றவன்

வமலும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கிரடக்கிறது என்றால் ஓடுகிறான்,
ஏன்?

அது ஆரச வபாட்ட சாரல.

ரகயில் இல்ரல.
வபான
அப்வபாது

அவன் பயணம் அவன்

ஆரசயின் ரகயில் இருக்கிறது.

வவகத்தில்
அவனுக்கு

அடி

விழுந்தால்

வதய்வம்

ஞாபகம்

நின்று

வயாகிக்கிறான்.

வருகிறது

என்கிறார்

கவிஞர்.
அன்பும்,

பற்றற்ற

நிரலயும்

வாழ்ரக

துரண

நிரலயில்

எவ்வாறு இரணயாக அரமயும்? என்ற வகள்வி எழலாம்.
ஆழ்ந்த

விருப்பு

நிரல,பற்றற்ற

நிரல

இரவ

இரண்டுவம

வதரவயானரவ. சாதரணமாக நாம்,” ஆழ்ந்த விருப்பம் இருக்கும்
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வபாது எவ்வாறு பற்றற்று இருக்க முடியும்?அது வபாலவவ பற்றற்ற
நிரலயில்

எப்படி

எரதயும்

ஆழ்ந்து

விரும்ப

முடியும்?”

என்று

எண்ணுவவாம்.
இதுதான்

உலகில்

மக்களிரடவய

நிலவி

வரும்

கருத்து.

ஆனால் அவ்வாறு அல்ல.மூச்சு எடுப்பது வபான்றது ஆழ் விருப்பம்,
மூச்சு

விடுவது

வபான்றது

பற்றற்ற

நிரல.

இரவ

இரண்டிற்கும்

இரடவய உள்ள நிரல தான் கருரண நிரல.இரவ மூன்றுவம மிக
அவசியம்.

பற்றற்ற நிரல - மகரிசி.
வதரவயுணர்வாலும்,
கிரடத்துள்ள

வதாடர்ந்து

சந்தர்ப்ப

பழக்கத்தாலும்

சூழ்நிரலகளாலும்

வளர்ச்சிக்வகற்றவாறு,

வதசம்,

வபாருட்கள்,

என்றரவகள்

பந்துக்கள்,

வந்த

மதம்,

ஜாதி,

மீ து

அறிவின்

வமாழி,

மனிதன்

தன்

இனம்,
உரிரம

வகாண்டாடுகிறான்.
அந்தந்த எல்ரலயில் குறுகியும் நிற்கிறான்.
ஞாபக

நிரலரய

(அறிவின்

நிரலரய)

இத்தரகய

பற்று

என்று

வசால்லுகிவறாம்.
இவ்வரகயான

பற்றுதல்

என்ற

ஞாபக

நிரலயால்,

சமுதாயத்தில வாழ்ந்து வருகின்ற மக்கள் அரனவரும், ஒவ்வவாரு
வரகயால் ஒவ்வவாரு வரும் வவறுபட்டிருப்பதாகத் வதான்றுகிறது.
இந்தக்

கற்பரயினால்

மனிதரிடம்

கர்வம்,

வபாறாரம,

பயம், வறுரம பஞ்சமகா பாதகங்கள் முதலியன வதான்றுகின்றன.
பலவிதமான துன்பங்களும் விரளகின்றன.
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மனிதனின் அனுவபாக அனுபவ ஆராய்சிகளினால் அறிவு வளர்ச்சி
வபற்று தன்னிரல விளக்கம் வபறுகின்ற வபாது, உருவ

அளவிவல

மனிதர்கள் வவறுபட்டிருந்தாலும் உயிர் என்ற நிரலயில் ஒன்றுபட்வட,
ஏகமாகவவ இருப்பது அறிவுக்குத் வதளிவாக விளங்கி விடுகிறது.
அவனுரடய ஞாபக எல்ரல அகண்ட நிரலரய அரடகின்றது.
அப்வபாது
தனவதன்று

பிரபஞ்சத்தில்
எண்ணிக்

உள்ள

சில

வகாள்ளுகின்ற

வபாருட்கரள
பற்றுதல்கள்

மாத்திரம்
தானாகவவ

விடுபட்டுப் வபாகின்றன.
இவ்விதமாக உயர் நிரலரய அறிந்து வகாண்ட வபரறிவின்
சிகரவம பற்றற்ற நிரலயாகும்.
“வநற்றி உச்சியில் ஞாபகமாயிரு,
உற்றுற்றுப் பார்த்திடு உன்ரன உலரக பின்,
கற்றபடி நட கருத்து விழிப்புடன்,
பற்றற்று வாழும் பழக்கம் உண்டாகிடும்.”

என்று பற்றற்ற வாழ்வு வாழ வழிகாட்டுகிறார் மகரிசி.
வபரிய
பரம

ம்சரிடம்

விரும்பினான்.
பரம

ம்சர்

வற்புறுத்தினான்.

பணக்காரன்
ஆயிரம்

வாங்க
“சரி,

ஒருவன்,

வபாற்காசுகரள

மறுத்தார்.
உன்

மை

ராமகிருஷ்ண

அன்பளிப்பாக

பணக்காரவனா
நிம்மைிக்காக

அளிக்க

விடாமல்
பபற்றுக்

பகாள்கினறன். இைி, நான் விரும்பியபடி இனைச் பசலவழிக்கத்
ைனடயில்னலனய?” என்று வகட்டார் பரம
இல்னல!” என்றான் வசல்வந்தன்.

ம்சர். “ஒரு ைனடயும்

“இந்ை ஆயிரம் பபாற்காசுகனளயும் பகாண்டு னபாய் கங்னகயில்

எறிந்துவிட்டு வா!” என்றார் அந்த மகான்.
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பணக்காரன்

அதிர்ந்து

வபானான்.

ஆனாலும்

அவருரடய

கட்டரளப்படி கங்ரகக் கரரக்குச் வசன்றவன் மிகுந்த துயரத்துடன்
ஒவ்வவாரு வபாற்காசாக எடுத்து நீரில் எறிந்தபடி நின்றான்.

அரர மணி வநரம் கடந்தும் அவன் திரும்பாததால் ராமகிருஷ்ணர்
கரரக்குச் வசன்று பார்த்தார்.
ஒவ்வவாறு வபாற்காசாக நீரில் எறிந்து வகாண்டிருந்தவனிடம்,
“என்ை முட்டாள்ைைம் இது? ஒனரடியாக ஒரு கணப்பபாழுைில்
வசிபயறிந்துவிட்டு,
ீ
வினரவாக ைிரும்பாமல் ஏன் ஒவ்பவான்றாக
எண்ணி எறிகிறாய்?” என்று வகட்டார்.
“ஒவ்பவாரு
நாணயங்கனள
வரவில்னல”.

நாளும்
ஒனர

ஒவ்பவான்றாக

கணத்ைில்

அதனால்தான்

நிற்கிவறன் என்றான் வசல்வந்தன்.
அவரனப்

பார்த்துப்

வசி
ீ

பரம

னசமித்ை

நீரில்

எறிந்தபடி

எறிந்துவிட

ஒவ்வவான்றாக

பரிதாபப்பட்ட

நான்

ம்சர்,

மைம்

“இழப்பைற்கு

முடிபவடுத்து விட்டால், ஒனர கணத்ைில் இழந்துவிட னவண்டும்”
என்றார்.
நம்மால்

அந்தப்

பணக்காரரனப்

இழப்பதற்குக்கூட முடிவதில்ரல.

வபால்

ஒவ்வவான்றாக

மனிதன் அனுவபாக அனுபவ ஆராய்சிகளினனால் அறிவு
வளர்ச்சி வபற்று தன்னிரல விளக்கம் வபறும்வபாது உருவ
அளவிவல மனிதர்கள் வவறுபட்டிருந்தாலும் உயிர் என்ற நிரலயில்
ஒன்றுபட்வட ஏகமாகவவ இருப்பது அறிவிற்கும் வதளிவாக விளங்கி
விடுகிறது.
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அப்வபாது
தனவதன்று

பிரஞ்சத்தில்
எண்ணிக்

உள்ள

சில

வகாள்ளும்

வபாருட்கரள

பற்றுதல்கள்

மாத்திரம்
தானாகவவ

விடுபட்டுப்வபாகின்றன என்கிறார் மகரிசி.
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12. நீ வந்தக் கரதவயன்ன
கவிஞர் ஒரு பாடலிவல பல தத்துவங்கரள வசால்லி விடுவார்.
எனக்கு

மிகவும்

பிடித்த

தத்துவப்

பாடல்களில்

இந்த

பாடலும்

ஒன்று.
“வைய்வம் ைந்ை வடு
ீ வைி
ீ இருக்கு
இந்ை ஊர் என்ன? வசாந்ை வவடன்ன?
ீ
ஞானப் வபண்கண!
வாழ்வின் வபாருள் என்ன? நீ வந்ை கதை என்ன?”
வதய்வம்

என்றால்

எங்கும்

நீக்கேற

என்பது நாம் அடனவரும் அறிந்த ஒன்மற.

நிடறந்திருப்பது

அப்மபா வதய்வத்திற்கு

இது தான் வடு
ீ என்று குறிப்பிட்டு கூற முடியாவத !
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வட்டிலும்,
ீ
என்றால்,

அந்த

வதியிலும்
ீ

வதய்வத்தின்

எங்கும்

பின்னோகிய

இருப்பது
(fraction)

வதய்வம்

நேக்குள்ளும்

இருந்து ஆட்சி வசய்து வகாண்டு தாமன இருக்க முடியும்.
எந்த ஊராகினும், வைாகினும்,
ீ
ஆணாகினும், வபண்ணாகினும்,
வாழ்வாகினும், வபாருைாகினும் அடனத்திற்குள்ளும் இருப்பது சிவம்
அன்றி மவறில்டல என்படதத்தான் கவிஞர் விைக்கியுள்ைார்.
இதடன வதய்வம் என்பது சுத்தவவைி தான் என்று வவதாத்திரி
மகரிசி கூறுகிறார்.
அணுக்களுக்கு
வவைியிலும்,

உள்ளாகவும்,

இடையிலும்

ேத்தியிலும்,

இருக்கிறது.

அணுக்களுக்கு

அணுக்கைால்

ஆன

வபாருட்கள் தாமன அத்தடன மதாற்றப் வபாருட்களும்.
அப்படி

அடனத்திற்குள்ளும்

நிடறந்திருக்கும்

இடறத்தன்டே வபருள் மவறு, மதாற்றம் மவறு, வடு
ீ
மவறு, ேக்கள்
மவறு,

அறிவு

மவறு,

ஒன்றிலிருந்து

ஞானம்

மவறு

வந்ததுதான்

அல்ல.

என்று

அடனத்தும்

விஞ்ஞானமதாடு

விைக்கேைிக்கிறார்.

நீ வந்த கரத என்ன? மகரிசி விரடதருகிறார்.
இந்த

பிரபஞ்ச

சரித்திரத்தில்

இறுதியாக

வந்தவன்தான்

மனிதன். இரறநிரலவய மனிதனாக தன்மாற்றம் வபற்றது. எப்படி?
1. இரறநிரல

தன்னிறுக்கத்தால்

வநாறுங்கி

இரறத்துகள்

ஆயிற்று.
2. இரறத்துகள்களின் வதாகுப்வப விண்
3. விண்களின் வதாகுப்பு மூலகம்.
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4. விண், காற்று. வநருப்பு, நீர். நிலம் என்று ஐந்து வபௌதிகப்
பிரிவுகளாகியது.
5. உயிரற்ற வபாருட்களாக மாறியது.
6. ஓரறிவு

முதல்

ஆறறிவு

உள்ள

உயிரனங்களாகத்

வதான்றியது.
7. முடிவில் மனிதனாக வந்தது.

“நான் ககட்டு ைாய் ைந்தை பதடத்ைானா? இல்தல
என் பிள்தள எதனக்ககட்டு பிறந்ைானா?
வைய்வம் வசய்ை பாவம் இது கபாடி ைங்கச்சி,
வகான்றால் பாவம், ைின்றால் கபாச்சு இதுைான் ஏன் கட்சி
ஆைி வடு,
ீ
அந்ைம் காடு,
இைில் நீ என்ன? அடிகய நான் என்ன? ஞானப்வபண்கண?
வாழ்வின் வபாருள் என்ன நீ வந்ை கதை என்ன?”

பிறக்க
பிறப்வபடுப்பதில்டல.

மவண்டும்
தாமன

என்வறண்ணி
பிறந்து

விட்மைாம்.

யாரும்
தரணியில்

வாழுகின்மறாம்.
இயற்டகயின்
அந்த

இயற்டகயின்

சக்தியால்
மவகத்தால்

இயல்பாய்
சூழப்பட்ை

இருப்பது
நாம்

காதல்.

அமதாமனாடு

இடசந்து தாமன மபாக முடியும்.
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முரண்பட்ைால்

துன்பமே

தான்

ேிஞ்சும்.

ஆக,

வதய்வம்

வசய்வது அடனத்தும் நலமே பயக்குமேத் தவிர பாவத்திற்கு ஏது
இைம்!
எங்கிருந்து

வந்மதாமோ

அதுமவ

ஆதி

வடு
ீ

நம்

அடனவருக்கும் அமதமபால மபாகும் இைமும் ஒன்மற தான். இதில்
எந்த பாரபட்ச்சமும் இல்டல.
இடறவனின்

ஆட்சியில்,

அரசனாக

இருந்தாலும்,

ஆண்டியாக இருந்தாலும் அடனவவருக்கும் ஒமர சட்ைம், ஒமர நீதி
தான் என்படத வவகு அழகாக கூறியுள்ைார் கவிப்மபரரசர்.

“ைகப்பனுதடய ஒரு கழிதவ ைாயார் ஏற்று
ைன கழிதவ அைகனாடு கசர்த்து கசர்த்து
மிகப்புனிை வமனும் இந்ை உடதல ஈந்ைால்
மீ ண்டும் அவள் உடல் கழிதவப் பாலாய் உண்கடாம்
சுகப்பிதணப்பின் அதடயாளமாக இந்ைச்
சுக்கில சுகராணிைம் கசர்ந்து உருவாய் வந்ை
முகப்பிதனகய உடல் வளர்ச்சி வபற்ற பின்னர்
முன் நிதனவால் நாடுவகை கமாகமாகும்”
-

மகரிசி
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இயற்டகயில்
ஒன்று

மசர்ந்து

அவர்கைின்

உண்ைான

பிள்டைப்

உயிரானது

வபறுவது

முன்மனார்கைின்

தாயும்

இயல்பான

எண்ணம்

தான்

தந்டதயும்

ஒன்று

தான்.

கருத்வதாைராக

வதாைர்ந்து வந்துள்ைது.
அமதமபால

நாமும்

நம்முடைய

பிள்டைகளும்

உைலில்

தனித்தனியாக இருக்கும்மபாது கழிவாக இருந்தது.
தாயும்
கட்டி

தந்டதயும்

பிள்டையாக

ஒன்று

மசர்ந்து

பிறக்கிறது.

புனிதம்

அதனால்

வபற்ற

யாரும்,

உைலாக
யாடரயும்

மகட்டுப் பிறப்வபடுப்பதில்டல.
இதுமவ வதய்வத்தின் விடையாட்டு. இந்த விடையாட்டில்
பாவம் என்பது இல்டல. இது இயற்டக தான்.
ஆதி வைான
ீ
சுத்தவவைி தன் இடறவனின் இருப்பான இைம்.
ேற்ற

அடனத்தும்

இடறவனின்

இயக்க

இைம்.

இைமோ

அமத

இந்த

இயக்க

இைத்தில்தான் நாம் இருக்கிமறாம்.
ஆனால்,
தான்

மசர

முடிவில்
மவண்டும்.

மசரும்

அப்மபாதுதான்

சுத்தவவைியில்

பிறவியின்

மநாக்கம்

பூர்த்தியாகும். யாரும் விதிவிலக்கல்ல.
அவரவர்

விடனகளுக்மகற்ப

காலம்

மவண்டுோனால்

ோறலாமே தவிர கருத்து அடனவருக்கும் சேோன ஒன்மற தான்
என்று சேரச விைக்கத்டதக் கூறுகிறார் ேகரிஷி.
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“வவறும் ககாவில் இைிவலன்ன அபிகேகம்?
உன் மனவமன்னும் ைிருக்கூத்து பகல் கவேம்.
கள்ளிக்வகன்ன முள்ளில் கவதல கபாடி ைங்கச்சி
காற்றுக்ககது கைாட்டக்காரன் இதுைான் ஏன் கட்சி!
வகாண்டவைன்ன? வகாடுப்பவைன்ன?
இைில் ைாய் என்ன? மணந்ை ைாரம் என்ன?
வாழ்வின் வபாருள் என்ன? நீ வந்ை கதை என்ன?”

மகாவில்

என்றால்

வதய்வம்

வாழும்

இைம்

என்பது

சராசரி ேனிதர்கைின் கருத்தாகும்.
அந்த

இைத்தில்

நிறுவப்பட்டிருக்கும்

சிடலக்கு

அபிமஷக

ஆராதடன வசய்வது ேனித ேனத்திற்குத் தான் திருப்திமய தவிர
இடறவன் இப்படி எல்லாம் வசய்யச் வசால்லவில்டலமய!
இதடன பகல் மவஷம் என்று சாடுகிறார் கவிஞர்.
முள்ளும்
என்ன?

ஒன்மற
கள்ைியும்,

தான் என்றாக
முள்ளும்

இருக்கும்மபாது

இடணவதற்கு

எது

அவசியம்

கள்ைியும்,
இருந்தால்
இல்டல

என்படதத்தான் குறிப்பிடுகிறார்.
இடவகளுக்கு மதடவ வகாடி தாமன தவிர முள் இல்டல.
இரண்டு

முட்கள்

உரசிக்வகாண்ைால்

அங்மக

வநருைல்கள்

தான்

உண்ைாகும்.
உதவி
இருக்கமவா

வசய்வமதா,

மதாள்

வாய்ப்பில்டல

வகாடுப்பமதா

என்படதக்

உறுதுடணயாக

கண்ைறிந்த

கவிஞர்

அருடேயாக கள்ைிடயயும், முல்டலயும் உதாரணம் காட்டியுள்ைார்.
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காற்டற
முடியாத

அைக்கவும்

ஒன்றுக்கு

முடியாது,

எதற்கு

அைக்கவும்

காவல்காரன்?

அது

முடியாது.
தன்டனமய

பாதுகாத்துக் வகாள்ளும் பக்குவம் தானாகமவ இருக்கும் தாமன!
இதில் வகாள்வதற்கும், வகாடுப்பதற்கும் என்ன மதடவ
இருக்கிறது.

இதடனமய

உவடேயாக

தாடயயும்,

தாரத்டதயும்

ஒன்று மசர்த்து பாடியுள்ைார்.

மகரிேியின் கருத்ைாய்வில்;
மகாவில் என்பது ஆலயம் எனப்படும். ஆலயம் என்றால் ஆ +
லயம்.

‘ஆ’

என்றால்

ஆன்மா.

எங்மக

லயோக

ஆன்ோ

லயோகும்

இைமே

ஆலயம்.
ஆன்ோ

முடியும்?

ஆன்ோவிமலமய

லயோனால் தாமன ஆன்ோடவப் பற்றி அறிந்து வகாள்ை முடியும்.
அப்படி
என்று

ஆன்ோவில்

மகட்கிறார்?

சிடல

லயோகும்
வழிபாடு

மபாது

அபிமஷகம்

சிறுபிள்டை

எதற்கு

விடையாட்டு

என்படத
“கடவுள் ைான் அதனத்துகம பதடத்ைான் என்கறன்
கண்காது மூக்குதவத்து கதைகள் வசான்கனன்
கடவுள் என்ற கற்சிதலதய அதறயில் தவத்துக்
கைவதடத்து பூட்டியும் தவத்கைன் பின் அந்ை
கடவுளுக்கு பசிைீர்க்க பால் வநய் கைங்காய்
கனிவதககள் கற்சிதலமுன் பதடத்கைன் ஆனால்
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கடவுள் நிதல அறிந்ைகபாவைன் வசய்தக எல்லாம்
கண்டுவிட்கடன் சிறுபிள்தள விதளயாட்டாக”
-

மகரிசி

கைவுடை அடறயிலிட்டு பூட்டி டவப்பதும், உணவைிப்பதும்,
ேனம் மபாடும் மவஷேன்றி மவறில்டல என்கிறார்.
கல்லிலும், முள்ைிலும்,இருப்பது அனுக்கூட்மை என்றாலும்கூை
ஒத்த

ஆற்றல்

இடணயாது.

இரு

மவறுபட்ை

ஆற்றல்

தாமன

இடணயும். .அதனால்தான் கள்ைிக்கு முள்ைிைம் மவடல இல்டல
என்பது இப்மபாது வதரிய வருகிறது தாமன!
காற்று
ஊடுருவும்

வவைியானது

ஆற்றல்

எங்கும்

இருப்பதால்

பரவி

அடத

அடனத்தினூடும்

தடுக்கமவா,

காவல்

படுத்தமவா முடியாது. வசாந்தம் வகாண்ைாைவும் முடியாது. அள்ைிக்
வகாடுக்கவும் முடியாது. அனுபவிக்க ேட்டுமே ேடியும்.
தாயும் தாரமும் வபண் என்ற அடிப்படையில் டவவதால்
இதில் மபதேில்டல.
ஆற்றல்

இருவருமே அன்பிற்கு அடிபணிந்து மபாகும்

நிரம்பியவர்கள்

தான்

என்பரத

விைக்கிக்

காட்டுகிறார்

ேகரிஷி.

“வைளிவாக வைரிந்ைாகல சித்ைாந்ைம் – அது
வைரியாமல் கபானாகல கவைாந்ைம்
மண்தணத் கைடி ைண்ண ீர் கைடும் அன்புத் ைங்கச்சி
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என்தனத் கைாண்டி ஞானம் கண்கடன் இதுைான் ஏன் கட்சி
உண்தம என்ன? வபாய்தம என்ன?
இைில் கைன் என்ன? கடிக்கும் கைள் என்ன? ஞானப்வபண்கண!
வாழ்வில் வபாருள் என்ன? நீ வந்ை கதை என்ன?”

இன்னதற்கு

இன்னது

தான்

என்ற

விடை

வதரிந்து

விட்ைால் மதைல் இருக்காது.
உைலுக்குள்

உயிர்

இருக்கிறடத

நம்ோல்

உணர

முடிகிறது. இது சித்தாந்தம்.
அந்த

உயிர்

எவ்வாறு?

எப்படி?

எங்கு?

என்படத சராசரி ேனிதன் ஆய்வு வசய்வதில்டல.

வசயல்படுகிறது?
அதனால் அவன்

முன்மனார்கள் என்ன கூறியுள்ைார்கமைா அடத அப்படிமய கருத்தில்
வகாண்டு வசயல்படுகிறான்.
அடதப்பற்றி விைக்கம் மகட்ைல் இப்படித்தான் மவதாந்தத்தில்
வசால்லப்பட்டு இருக்கிறது என்று தப்பித்து வசல்கிறான்.
ஆனால்

சிந்திக்கும்

ஆற்றல்

வபற்ற

ேனிதனுக்கு

சித்தாந்தத்திற்கும், மவதாந்தத்திற்கும் விைக்கம் கூற முடியும்.
எப்படி
பார்க்கிறான்,

என்றால்

ஞானிகள்

வதைிவடைகிறான்.

கூறியுள்ைடத

அதனால்தான்

ஆராய்ந்துப்

அடுத்த

வரியில்

‘என்டனத் மதாண்டி ஞானம் கண்மைன்’ என்று கவி பாடி இருக்கிறார்
கவிஞர்.
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எந்த

ஒரு

மகள்வியும்

வதைிவடையும்மபாது

அதில்

தனக்குள்ைாக

எந்த

சந்மதகமும்

மகட்டு
இருக்காது,

தடுோற்றமும் இருக்காது.
எது உண்டே எது வபாய்டே என்று தீர்க்கோக வதரியும்
தீர்க்கதரிசியாக இருக்க முடியும்.
இப்படிப்பட்ை நிடல வந்த பிறகு ஒரு ேனிதனுக்கு மதனும்,
மதளும் ஒன்றாகத் தாமன வதரியும்.
புகழ்ந்தாலும்,

இகழ்ந்தாலும்

யார் ஏசினாலும், மபசினாலும்,

எதற்கும்

அடிடேயாகாத

நிடலமய

ஞான நிடல.
இது தான் வாழ்வின் வபாருள் என்றும் நாம் வந்த கடத
என்றும்

வவகு

அருடேயாக

நம்

சிந்தடனக்கு

ஊற்றாக

விடை

வகாடுத்து இருக்கிறார்.
சித்ைாந்ைம் என்றால் சித் + ஆ + அந்ைம்.
‘சித்’ என்றால் ‘உயிர்’.

‘ஆ’ என்றால் ‘ஆன்மா’.

‘அந்ைம்’

என்றால் ‘முடிவான நிதல’.
உயிடரயும்

ஆன்ோடவயும்

வதைிவாக

விட்ைால் அந்தத்தின் நிடல தானாக வந்துமபாகும்.
இயங்கும்

நிடல.

உயிர்

இயங்கும்மபாது

உணர்ந்து

உயிர் என்றால்

உயிமர

ேனோக

வசயல்படுகிறது.
உைலுக்குள்ைாக

சுற்மறாட்ைோக

சுழலும்மபாது

அதுமவ

உயிர் எனப்படுகிறது.
அந்த

உயிரானது

புலன்கைின்

மூலம்

வவைிமயறும்மபாது

தடைபடும் வபாருட்கைில் பட்டு இது இன்னது என்று அறிவது உயிர்
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தான்

என்படத

‘உயிரின்

பைர்க்டக

நிடலமய

ேனம்’

என்று

கூறுகிறார்.
இந்த

உயிரின்

சுழற்ச்சியில்

வவைியாகும்

அடலக்கு

சீவகாந்தம் எனப் வபயரிடுகிறார்.
இடவ அடனத்டதயும் உணர்ந்து வகாண்ைால் சித்தாந்தம்.
ஏட்டில் பதிவிட்ைால் மவதாந்தம்.
இதடன
ஒருவடன

உணர்வதற்கு

சித்தாந்தி

ஆக்கவும்

ஏட்டில்

படிப்பது

முடியாது.

ேட்டும்

மவதாந்தியாகவும்

ஆகவும் முடியாது.
ஒவ்வவாருவரும் தனக்குள் இறங்கி மதைடலத் வதாைங்கினால்
ஆதிடயயும்

அறியலாம்.

அந்தத்டதயும்

அடையலாம்.

இதுமவ

சரியான மதைலின் பாடதயாகும்.
இந்தப் பாடதயில் வசன்று வதைிந்தால் தான் உண்டே எது,
வபாய்டே

எது

என்று

கண்ைறிய

முடியும்.

உண்டே

என்றால்

எப்மபாதும் அழியாத, ோறாத தன்டேயுைன் தான் இருக்க முடியும்.
வபாய்டே
உண்டே

என்று

என்றால்

வதரிந்து

ோறிக்வகாண்மை

வகாண்ைால்

அவமன

இருக்கும்.

எது

ஞானியாகிறான்.

ஞானியானப் பின் எந்தப் பாகுபாடும் இல்டல.
‘ஓடும் வசம்வபான்னும் ஒக்கமவ மநாக்குவார்’.
தானாக

வந்துமபாகும்.

இதுமவ

ஞான

நிடல.

இத்தன்டே

இந்த

நிடல

அடைவதற்குத் தான் நாம் பிறவி எடுத்து வந்துள்மைாம்.
இதுமவ வாழ்வின் மநாக்கமும் ஆகும்.
தான்

நாம்

எங்கிருந்து

வந்மதாம்

என்று

இந்த மநாக்கத்திற்கு
நம்

முன்மனாக்கிய
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பாடதடய

வதரிந்து

ஆராய்ச்சி பாடதடய

வகாள்ைத்தான்

“நான்

யார்”

என்ற

சுய

காட்டுகிறார் ேகரிஷி அவர்கள்.

கைந்து வந்த பாடதடய ஒரு கண்ணூட்ைம் இட்டு, வலம்
வருமவாம்.
நிடலக்கு

ஞானியாக

திடைப்மபாம்.

இட்டுச்வசல்லும்

அடனவடரயும்

அறிஞனாக

நம்டே

இமத
ஆக்கிக்

வகாள்மவாம்.
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13. ஆண்டவன் கணக்கு:
ஒவ்வவாரு வசயலுக்கும் ஏற்ற விரளவு அச்வசயலிவல வதாக்கி
நிற்கிறது என்பது இயற்ரக நியதி.
விரளவு இலா விரனயில்ரல .

விரனயினூவட விரளவு

பல வதாக்கி நிற்கும் இயற்ரக நீதி என்பார் மகரிசி.
“ஆண்டவரனக் வகட்டு எதுவும் வாங்கிவிட முடியாது.

அவன்

ஏமாந்தவன் அல்லன். நீங்கள் என்ன வசய்தீர்கவளா அந்தச் வசயலின்
விரளவாக,

நல்லரதவய

வகட்டரதவயா

உங்கள்

வநாகத்திற்குத்

தக்கவாறு, அவன் விரளரவத் தருவான் என்பது மகரிசி வாக்கு.
இரதத்தான் கண்ணதாசன் பாடலில்,

“அடுத்தவன் வாழ்விரனக்
வகடுத்தவன் ஒருநாள்
படுத்தபின் எழமாட்டான்
அவனது கணக்ரக
ஐந்வதாரக வபாட்டு
ஆண்டவன் விடமாட்டான்!

பலருக்கு சிலகாலம் – எதுவும்
சிலருக்குப் பலகாலம்
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எவருக்கும் ஒருகாலம் – உண்ரம
வவளிவரும் எதிர்காலம்!

ஆண்டவன் கணக்கு:
ஆண்டவரனக் வகட்டு இனிவமல் எதுவும் வாங்கிட முடியும்

என்று கணக்குப் வபாட்டால் அவன் ஏமாந்தவன் அல்ல.

நீங்கள் வசய்து விட்டு கணக்குப் பார்த்து, எனக்கு இவ்வளவு கூலி
வகாடுக்க வவண்டும் என்று வகட்டாலும் கூட கணக்கு சரியாக வராது.
முன்பு,

பின்பு

வசய்திருந்தால்

பிடித்துக் வகாள்வான்.

கூட

வசயல்

பாக்கி

இருந்தால்

அவனிடம் ஒரு நியதி இருக்கிறது.
நீங்கள் என்ன வசய்தீர்கவளா அந்தச் வசயலின் விரளவாக,
நல்லரதவயா,

வகட்டரதவயா

உங்கள்

வநாக்கத்திற்கு

தக்கவாறு,

வசய்யும் திறனுக்குத் தக்கவாறு, அவன் வசயல் விரளவாக தருவான்.
நீங்கள் நல்ல வநாக்கத்வதாடு நல்ல முரறயில் வசய்தால், வசய்த
வசயலின் விரளவு எல்லாம் நல்ல விரளவாகவவ இருக்கும்.
அது தான் அவன் வகாடுக்கக் கூடிய வரம் என்று எடுத்துக் வகாள்ள
வவண்டும்.
நல்ல

வசயரலவய

வசய்வதாமானால்

எல்லாவம

நலம்

விரளயும்.
நல்லரதவய ஒவ்வவாரு வசயலிலும் வசய்து வகாண்வட வந்தால்
இரறவனுரடய ஆற்றரல நாம் காணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விழிப்பு
நிரல வந்துவிடுகிறது.
பிறகு நாம் இரறவரனத் வதடிக் வகாண்வடா அல்லது வபாற்றிக்
வகாண்வடா இருக்க வவண்டியதில்ரல.
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ஒவ்வவாரு

நாளும்,

ஒவ்வவாரு

வசயலிலும்,

ஒவ்வவாரு

இயக்கத்திலும் அவனுரடய இருப்ரபக் கண்டுவகாள்ளலாம்என்பார்
மகரிசி.

வசயலில்லாத விரளவு இல்ரல.

விரளவில்லாத வசயலும்

இல்ரல, என்பார் மகரசி.
ஒவ்வவாரு வசயலிலும் அதன் விரளவு ஒட்டிக் வகாண்டுதான்
இருக்கிறது.
அரதச்
வசயலுக்கு இந்த

சந்திக்க

தமக்குச்

சிறிது

காலமாகலாம்.

இந்தச்

விரளவு என்ற நியதி தான் வதய்வ ஒழுங்கு.

“வசயலிவல விரளவாகத் வதய்வ ஒழுங்கு அரமப்பிருக்க
பயவனன்ன தவறிரழத்துப் பரமரனப் பின் வவண்டுவதால்”
நமது

விரனகளின்

வவண்டும்.
நிரலயில்

விரளவுகளுக்கு

விரளவுகரள

வசயலாற்றும்

உணர்ந்து,

வபாது,

நாம்

நாம்தான்

வபாறுப்வபற்க

விரளவறிந்த

துன்பத்ரதத்

விழிப்பு

தவிர்த்துக்

வகாள்ளலாம்.
மாறாக விரளரவக் கருத்தில் வகாள்ளாது, விரனகள் புரியும்

வபாது, விரளவு வரும்வபாது விசனப்படுகிவறாம்.

ஒரு விரனரயச் வசய்வதா கூடாதா என்று தீமானிக்க நமக்கு
அதிகாரம் இருக்கிறது.
ஆனால்
வவண்டுவமன்று

அந்த

விரளக்கு

தீர்மானிக்கும்

விரளவு
அதிகாரம்

அரதத் தீர்மானிப்பது இயற்ரக நீதி.

இப்படித்தான்.
நம்மிடம்

இருக்க
இல்ரல.

“கர்மன் ஏவ அதிகாரஸ்து
ந பவல ஷீஉறீ ம கதாசனா”
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என்பது பகவத்கீ ரதயின் சுவலாகம்.
உனக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

கர்மாரவச் வசய்வதற்குத் தான்

அதன் பலன் இப்படித்தான் இருக்க

வவண்டுவமன்று வசால்ல உனக்கு அதிகாரமில்ரல.
நாம்
நிகழ்கிற

எதிர்பார்த்த

விரளவிற்கும்,

விரளவுக்கும்,

இயற்ரகயின்

இரடவவளியிருக்கும்

நியதிப்படி

வபாது

நாம்

ஏமாற்றம் அரடகிவறாம்.
இந்த

ஏமாற்றத்தால்

வவண்டாவமன்று

பலப்

துன்பம்

பல

அரடயும்

வபாது,

வகாயில்களுக்குச்

வழிபடுவதாகச் வசால்லி முரறயிடகிவறாம்.

துன்பம்
வசன்று

“தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்ரற எதிர்பார்த்தால்
ஒப்புவமா இயற்ரக விதி, ஒழுங்கரமப்பிற்கு ஏற்றபடி
அப்வபாரதக் கப்வபாது அளிக்கும் சரிவிரளரவ
எப்வபாதும் துயருற்று இடர்ப்படுவார் இரத

கண்ணதாசன்

வசான்ன

ஐந்வதாரகக்

வசயல்விரளவுத் தத்துவமும் ஒன்வற.

உணரார்.”

கணக்கும்

மகரிசியின்
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14. சமுதாயச் சிந்தரனகள்.
“அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறப்பது அரிது” என்றார் ஔரவயார்.
“ மனிதப்பிறவி” என்பது கிரடப்பதற்கரிய வபறு.
மனிதனாகப் பிறந்தவன் அதன் மகத்துவத்ரதப் வபாற்றி வாழத்
வதரியாமல், பலவரகச் சிக்கல்கரளத் தனக்கும், மற்றவர்களுக்கும்
ஏற்படுத்தி உழன்று வகாண்டிருக்கின்றான்.
மனிதப்
வாழ்ரவப்

பண்புகரள

மறந்து,

புறக்கணித்துக்

இயற்ரகவயாடு

இரயந்த

குறிக்வகாளில்லாமல்

அரலந்து

வகாண்டிருக்கின்றான்.
“முரறயற்ற

வாழ்க்ரக

வநறியற்றுப்

வபாகும்” என்பரத

உணராமல் தான் வதான்றித்தனமாய்த் திரியும் மனிதன் வநறிபட்டு
வாழ

–

மகரிசியும்
ஆய்ந்து.

மனிதகுலம்
கவியரசர்

வமம்பட

–

உலகம்

கண்ணதாசனும்

அரனத்துலகம்

ஏற்றுக்

இன்புற

வவதாத்திரி

உலகளாவிய

நிரலயில்

வகாள்ளத்தக்க

வரகயில்

வபாருத்தமான முடிவுகரளத் தந்துள்ளார்கள்.
இந்த விரிந்த சமுதாயமானது, இனம், வமாழி, சாதி, சமயம்
ஆகியவற்ரறவயல்லாம் கடந்து, பரந்த வநாக்கத்வதாடும், நல்லிணக்க
மற்றும் ஒருரமப்பாட்டு உணர்வவாடும் ஒருவரரவயாருவர் சார்ந்து
சவகாதரப்

பிரணப்வபாடும்

திகழ

வவண்டுவமன்பது

இருவர்களது

ஆழமான விசாலமான சமுதாயப் பார்ரவயாகும்.

எண்ணம் என்வறாரு நற்சிந்தரன
“எண்ணம்

இனிதானல்

எல்லாம்

இனிதாகும்”

என்பது

ஆன்வறார் வமாழி.
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மனிதன்

எண்ணுகின்ற

நல்லவதாரு

எண்ணங்களில்தான்

இவ்வரகயகம் நல்படியாக இயங்குகின்றது.
அவ் எண்ணம் குறித்த
சிந்தரனயும்

பல

மகரிசியின் சிந்தரனயும் கவிஞரின்

முற்வபாக்கு

எண்ணங்களுக்கு

வழி

வகுக்குகின்றது.
எண்ணம்,

வசால்,

வசயல்

ஆகியன

ஒன்றுக்வகான்று

சங்கிலித் வதாடர் வபால அரமகின்றன.
மனிதனின்

அரனத்துவித

நடவடிக்ரககளுக்கும்

எண்ணவம

மூலதாரமாக அரமகின்றது என்கின்றார் மகரிசி.
அன்றாட
துன்பம்,

வாழ்வில்

விருப்பு,

எண்ணத்தின்

வவறுப்பு,

விரளவால்

மனிதனுக்கு
உயர்வு,

ஏற்படுகின்ற

தாழ்வு

ஏற்படுகின்ற

ஆகியன

நாடக

இன்பம்,
யாவும்

நிகழ்வாகும்

என்கின்றார்.
“எண்ணம் இல்ரலவயனில் எதுவுவமயில்ரல.

எண்ணத்துக்கு

அப்பாலும் வவவறான்றுமில்ரல” என்பது மகரசியின் வவதவாக்காக
அரமகின்றது.

“எண்ணம், வசால் வசயல்கவளல்லாம் ஒன்றுக்வகான்று
இரணந்துள்ள தன்ரமயரதக் காணும்வபாது
எண்ணவம அரனத்துக்கும் மூலமாகும்
இன்பதுன்பம் விருப்பு வவறுப்பு உயர்வு தாழ்வு
எண்ணத்தின் நாடகவம.

பிரபஞ்சத்தின்
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இரகசியங்கள் அரனத்துக்கும் ஈவத வபட்டி
எண்ணவம இல்ரலவயனில் ஏதுமில்ரல
எண்ணத்துக் கப்பாலும் ஒன்றுமில்ரல”

வவள்ளம்

வபருகிப்

வபருகி

நீரின்

மட்டம்

உயரும்வபாதுதான்

மலரின் தண்டும் வபரிதாக, உயரமாக வளரும்.
அரதப்வபாலத்தான்
வாழ்க்ரகயின

உள்ளத்தின்

உயர்வும்

உயர்வுக்வகாப்பவவ

இருக்கும்

என்று

கூறும்

திருக்குறளுக்வகற்ப கவிஞரின் பாடலும் ஒலிக்கிறது.
“பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும்
அவரவர் எண்ணங்கவள இருக்குமிடம் எதுவவா?
நிரனக்குமிடம் வபரிது வபாய்வரும் உயரமும்
புதுப்புது உலகமும் அவரவர் உள்ளங்கவள”

இத்தரகய
பூக்கும்

விழுமிய,

இடம்

மானுடத்திற்கு

விரிந்த

வவண்டிய

இயதமாகத்தாவன

கருத்துக்கள்

இருக்க

முடியும்.

அதுதான் இவ்விருவர்களது சமுதாயப் பார்ரவ.

சாதி வவற்றுரம நீங்கிய சமத்துவ சிந்தரன
பிறப்பினால் ஒருவன் தாழ்வரடவதில்ரல.
வசய்கின்ற

வதாழில்

அடிப்பரடயில்தான்

அவன் வசய்த,

சாதிகள்

வதாற்றம்

கண்டன.
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அந்தணன்,

அரசன்,

வாணிகன்,

வவளாளன்

என்ற

முரறயில்

பின்னாளில் அதுவவ நால்வரக சாதிகளாகத் வதாற்றம் கண்டன.
இவ்வாறு

வதாடர்ந்த

அந்தந்த

வதாழில்

வசய்பவர்களின்

பரம்பரரயினருக்கு எற்றிச் வசல்லப்பட்டன.
இந்நிகழ்விரன மறந்து மனதுக்குள்வள சாதி,மத வதச. வமாழி
இன

வவறுபாடுகரள

வவறுத்துப்

வபசும்

மனத்துள்

நீதிக்குப்

வதக்கி

புறம்பான

வபாதித்துக்

வகாண்டு

வசயரல,

உணர்ந்த

பண்பாவடன்று உரத்துப் வபசும் குரலிரன நம் சவகாதாரர்களிடவம
வழிவழியாய்க் காண்கின்றவறாம்.
இவர்களுக்கு

உணர்த்தும்

முகமாகவவ

மகரிசி

நல்லவரகச்

சாதிகளின் வதாற்றத்ரத
“வாழ்க்ரகத் வதரவப் வபாருரள உடல் வலுரவக் வகாண்டு
வழிவழியாய்ப் பரம்பரரயாய்ச் வசய்து வந்வதாவரல்லாம்
வாழ்க்ரகத் வதரவ முதலாய் அரமந்த காரணத்தால்
வழங்கப் வபற்றார்கள் சூத்திரர் என்ற வசால்லால்
வாழ்க்ரகத் வதரவ வபாருரளப் பண்டமாற்றம் வதாழிவலார்
ரவசியர், நாடாள்வவார் சத்திரியர், அறிவில்
வாழ்க்ரகயில் உடல் அறிவு உயிர் வதய்வ உறவின்
வரகயுணர்ந்து வாழரவத்வதார் பிராமணர் என்றானார்.”

என்று வசால்லியுள்ளார்.
நீதமுரற தவறாமல் உரழத்து அன்பால் ஒன்றுபட்டு வாழ்ந்த
நாட்டில்

சாதி,

வமாழி,

நாடு

இவற்றின்

வவறியால்

வபதப்பட்டு
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வாழ்கின்ற பித்துப் பிடித்த நிரல வபருங்களங்கமாகவவ அரமயும்
என்அறிவுறுத்திய மகரிசி……
•

“வரும் நாளில் கல்விவயாடு வபாருளாதாரம் வளர்ச்சி வபற்றால்
ஜாதிவயல்லாம் ஒழிந்திடாவதா”

என்று ஏக்கப் வபருமூச்சு விடுகிறார்.
விஞ்ஞானம்,

இயந்திரங்கள்

வபருகிய

பின்பும்

சாதி

வவற்றுரமகள் நீடித்து வாழக்கூடிய மனித வாழ்வில் தீரம என்பது
வவறு

எவ்வரகயிலும்

இருந்துவரப்வபாவதில்ரல

என்றும்

அறிவு

வகாளுத்துகின்றார்.
“ஆம்பரள வபாம்பரள இருஜாதி
ஆரசயில் மட்டும் ஒரு ஜாதி.”

என்ற

கண்ணதாசன்

கருத்ரதக்

காணும்வபாது

நமக்கு

ஔரவயாரின் நிரனவுதான் வருகிறது.
“சாதி இரண்வடாழிய வவறில்ரல சாற்றுங்கால்
நீதி வழுவா வநறிமுரறயின் வமதினியில்
இட்டார் வபரிவயார் இடாவதார் இழிகுலத்வதார்
பட்டாங்கில் உள்ளபடி”

இயற்ரகயில்
மறுப்பதற்கில்ரலதான்.

ஆண்சாதி
ஔரவ

வபண்சாதி”
கூறுவதும்

என்பது
கண்ணதாசன்

கூறுவதும் இந்த ஒவர உண்ரமரயத்தான்.
“வகாடுப்பவன் தாவன வமல் ஜாதி
வகாடுக்கதாவவன கீ ழ் ஜாதி”
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இரத வமலும் விளக்கமாக
“வகாடுப்பவர் எல்லாம் வமலாவார்-ரகயில்
வகாள்பவர் எல்லாம் கீ ழாவார்”

என்று கவிஞாு் சமூக விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துகிறார்.
வகாடுக்கிற

எப்வபாதுவம

“ரக”

வமவல

இருக்கும்.

வகாள்கின்ற “ரக” எப்வபதுவம கீ வழதான் இருக்கும்.
வகாரடயுள்ளம் வகாண்டவன் வமல்சாதி என்றும், வகாடுக்க
மனமில்லாதவன்

கீ ழ்

சாதியாவான்

என்றும்

கவிஞர்

வதளிவாகக்

கூறுகிறார்.
“கண்ணுக்கு குலவமது-கண்ணா
கருரணக்கு இனவமது?”

இனத்ரதப்

பார்த்தா

அன்பும்

கருரணயும்

பிறக்கிறது.

கருரணக்கும் குலத்திற்கும் வதாடர்பில்ரல.
“ஒன்று எங்கள் ஜாதிவய
ஒன்று எங்கள் நீதிவய
உரழக்கும் மக்கள் யாவரும்
ஒருவர் வபற்ற மக்கவள!”

உரழப்பவவன

உயர்சாதி

என்றும்

சமுதாயம்

வாழ,

உலகம்

உய்ய உரழப்பவன் உரழப்வப வவண்டும் என்கிறார்.

“ஆலயம் ஆலயம் ஆலயம் வகாயில் என்பதும் ஆலயவம
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குடும்பம் என்பதும் ஆலயவம நாணயம் என்பதும் ஆலயவம
நன்றியும் இரறவன் ஆலயவம…”

சமுதாயத்தின் அடிப்பரட அரமப்பான குடும்பம், சமுதாயத்தின்
அடித்தளப் பண்புகளான நாணயம், நன்றியுணர்வு. உரழப்பு, அன்பு,
ஈரக, கருரண, கல்வி ஆகிய அரனத்ரதயுவம வதய்வம் என்றும்,
ஆலயம் என்று சமூக வநாக்வகாடு கவிஞர் வணங்குகிறார்.
“குடும்பத்துக்குள்வளவய
என்பார் மகரிசி.

அரனத்து

ஞானங்கரளயும்

வபறலாம்”

குடும்ப அரமதிவய சமுதாய அரமதி என்றும்

வலியுறுத்துகிறார் மகரிசி.

வறுரம - பசி.
கண்ணதாசனின்,

கவிரதயில்,
வசாற்றுப்

ஓர்

“ஒரு

ஏரழக்

பாரனவய

பானையின்

குடும்பத்தின்

கரதயாய்ச்

கனை”

வறுரம

வசால்கிறது.

வறுரம ஓவியம் இது. கவிரதயின் இறுதியில்

என்ற

நிரலரயச்

அருரமயான

இப்படினய பசிநீ ளும் என்றால் இது
என்ை சுைந்ைிர பூமி ? - ஏன்

இத்ைனை ஆயிரம் சாமி ? - ஒரு

னகப்பிடியில் பலபூட்னட உனடத்து இன்று
காத்ைிடுனவாம் எங்கள் வட்னட
ீ
- பழி
ைீர்த்ைிடுனவாம் இந்ை நாட்னட!

என்று வகாதிக்கிறது பாரன. வறுரம வபாறுரமரய மீ றச்
வசய்கிறது. புரட்சிரய எழுப்பிடும் சித்தாந்தக் குரலாக
ஒலிக்கிறது.
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பநருப்பின் மக்கனள என்ற கவிரதயில் இந்தக் குரல் வபார்

முழக்கமாக ஒலிக்கிறது.
பநஞ்னச
னநருக்கு

நிமிர்த்துங்கள்

னைாழர்கனள

னநர்நின்று

நீ ைிக்குப் னபார்ப்பனட னசர்ப்னபாம்

சமஉரடரமப்

புரட்சித்

-

பார்ப்னபாம்

தத்துவம்

-

வபசுகிறது.

இைி
சம

வரச்சுரவ
ீ

வபாங்குகிறது.
இயற்ரக

ஒழுங்கரமப்ரபயும்,

உணராவதார்,

கடரம

என்கின்றார் மகரிசி.

உரழப்பின்

பிறழ்வவத

வபருரமரயயும்

வறுரமயாக

மலர்கின்றது

1. வதய்வநிரல, உயர்நிரல, அறிவு உரழப்பு இரண்டின் மதிப்பு,
இவற்ரற

உணாந்து

மனிதன்

வாழ்ந்தால்,

அரமதிவயாடும் எல்வலாரும் வாழலாம்.
2. சிலர்

உணாு்ந்து

கடரம

வசய்தும்,

பலர்

மகிழச்சிவயாடும்

உணராமல்

கடரம

பிறழந்தும் வாழ்வவத, உலகில் உள்ள வறுரமக்கும் துன்பங்கள்
அரனத்துக்கும் காரணம்.
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என்வறல்லாம்

குறிப்பிட்டு

வறுரமரயப்

வபாக்க

வழிகரளயும் குறிப்பிடுகின்றார்.
“பண்டங்கள் உடல் வவப்பதட்பம் காக்க
பசிதீர்க்க அவசியவம மனிதர்கட்கு
பண்டங்கள் இல்லாரம வறுரம வமலும்
பலபண்டம் அனுபவித்தும்; பழக்கத் தாவல
பண்டங்கள் வதரவ மிகுந்ததனால் பாரில்
பலர்

வறுரமக் குள்ளானார் அறிவின் தாழ்வால்

பண்டங்கள் தரம அளவுமுரற யில்லாமல்
பதுக்குவதால் வவறு வறுரம கண்வடாம்.”

என்கின்றார்.

மனிதன்

உரழப்ரபயும்,
இன்புற்று

அறிவுத்

வாழக்

இயற்ரக

திறரனயம்

கற்றுக்

வகாள்ள

வளத்ரதத்
வகாண்டு

தனது

உருமாற்றி

வவண்டும்

என்று

அறிவுறுத்துகின்றார்.
வறுரமக்கு

மகரிசி

அவரது

வாழ்வில்

நிகழ்ந்த

சில

நிகழ்ச்சிகரளவய அவர் தம்முரடய பல நூல்களில் எடுத்துக்
காட்டுகின்றார்.
இவ்விருவர் காட்டும் வசவ்விய வநறியில் மனித சமுதாயம்
மாண்வபாடு

நடந்துவசன்றால்

மனித வநயம் தரழக்கும்.

மனித

வாழ்க்ரக

இன்புறும்.

மனித சமுதாயத்தின் சாதரன

விண்ரணத் வதாடும்.
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15. மனிதன் என்பவன் வதய்வமாகாலாம்.
ஒரு முழுரமயான ஆற்றலுடன் எல்லாம் வல்ல
இரறவன் நம்ரமப் பரடத்திருக்கிறான்.
பக்தமானாக இருந்தாலும் சரி, ஞானவானாக இருந்தாலும்
சரி,

நாம்

அரனவரும்

இரறவனுரடய

பிரதிநிதிகவளயாவவாம்.
நாம்

எல்வலாரும்

அவனுரடய

பகுதியாகவவ

இருக்கிவறாம்.
இரறவனின்

வபராற்றல்

நம்முள்

அடங்கியுள்ளது.

இதரனக் வகாண்டு நமக்கு என்வனன்ன நலன்கரள வகாள்ள
வவண்டுவமா

அரவகரள

நாவம

விரளவித்துக்

வகாள்ள

வவண்டும்.
நம்முரடய
அவர்களுக்கு

உதவி
உதவி

பிறருக்கு

வசய்தும்,

வதரவான

இடத்தில்

அவர்களுரடய

உதவிரய

வதரயான சமயத்தில் நாமும் வபறுவவாம் என்ற அளவிவல கடரம

உணர்வவார்

எல்லாம்,

நாம்

வசயலாற்றி-

பதில்

உதவி

நமக்கு

வசய்து

உதவுபவர்களுக்கு
வகாண்வட

இருக்க

வவண்டும்.
அத்தரகய

அளவில்

வாழும்வபாது

ஒரு

மிகப்

வபரிய

சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் நம்முள் வபருகுவரத உணரலாம்.
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தினந்வதாறும்

நம்முரடய

வாழ்க்ரகயில்

அதரனப்

பயன்படுத்த வவண்டும்.
நாம்

ஒரு

வபரிய

அதிகாரத்தின்

கீ ழ்

அதிகாரியாக
பல

மக்கள்

இருக்கலாம்.
துன்பப்பட்டுக்

நம்
வகாண்டு

இருக்கக்கூடும்.
நாம்
என்ன
வபாதும்,

அவர்கள்
நன்ரம

பக்கம்

வசய்ய

அவ்வளவு

திரும்பி
முடியும்

நம்மால்
என்று

மனிதர்களின்

அவர்களுக்கு

எண்ணிவிட்டால்

வதரவகளும்

நமக்கு

வநரடியாகத் வதரியத் வதாடங்கும்.
அரவகரள

ஒவ்வவான்றாகச்

வசய்ய

ஆரம்பித்வதாமானால், ஒரு இன்ப ஊற்று தானாக நம் மனதில்
ஊற்வறடுக்கும்.
வதய்வத்வதாடு

வதய்வமாகவவ

நாமும்

நிற்கின்ற

ஒரு

அற்புதமான காட்சி நமது உள்ளத்தில் ஒளிவிடும்.
மகரிசியின்

இந்த

விளக்கத்ரத

கண்ணதாசன்

தனது

பாடலிவல மிகவும் எளிரமயாக தருகிறார்.

“ஆரச வகாபம், களவு வகாள்பவன்
வபசத் வதரிந்த மிருகம்
அன்பு, நன்றி, கருரண வகாண்டவன்
மனித வடிவில் வதய்வம் – இதில்
மிருகம் என்பது கள்ளமனம் – உயர்
வதய்வம் என்பது பிள்ரள மனம் – இந்த
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ஆறு கட்டரள அறிந்த மனது
ஆண்டவன் வாழும் வவள்ரளமனம்!

மனித

வடிவில்

வதய்வங்கரளாகக்

வதய்வங்கரள

கண்ட

நடமாடும்

திருமூலரரப்

வபால்

கண்ணதாசனும் பார்க்கிறார்.
மனிதரன மனிதன் வநசிக்க வவண்டும்; மதித்து நடக்க
வவண்டும். கூடுமானவரர ஒருவரர ஒருவர் எப்வபாதும் வாழ்க!
வாழ்க! என்று வாழ்த்திக் வகாண்வட இருக்கவவண்டும்.
அப்வபாது தான் வநசம் வளரும்; வவறுப்பு நீங்கும்; நன்ரம

ஏற்படும்.” இது அருட்தந்ரதயின் அருளமுதம்.
“மனிதன் என்பவன் வதய்வமாகலாம்”
மனிதன் எப்வபாது வதய்வமாக முடியும்?

என்ற வகள்விக்கு பதில் கூறும் முன், மனிதன் முதலில் மனிதனாக
இருக்கிறானா? என்று சிந்திப்வபாமா?

மனிதன் = மனம் + இதம் = மனிதம் = மனிதன் = மனம் இதம்
பரடத்தவன் மனிதன்.
காலால் நடப்பரவகள் கால்நரடகள்,
மனதால் நடப்பவர்கள் மனிதர்கள்.
அதனால் தான் மனிதரனப் பார்த்து
“கண் வபான வபாக்கிவல கால் வபாகலாமா? கால் வபான வபாக்கிவல

மனம் வபாகலாமா? மனம் வபான வபாக்கிவல மனிதன் வபாகலாமா?
மனிதன் வசன்ற பாரதரய மறந்து வபாகலாமா?”
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என்று வகட்கிறார் கவிஞர்.
கண்,

வபாகலாமா?

கால்,

மனம்,

வபான

வபாக்கிவல

மனிதன்

என்று வகட்கும் கவிஞர் கரடசியில் மனிதன்

வபான பாரதரய மறந்து வபாகலாமா? என்று வகட்கிறார்.

இதிலிருந்து கவிஞர் நமக்கு கூற வருவது யாவதனில், அப்படி
மனம்

வபாக்கில்

வசன்றால்,

அதனால்

அவன்

துன்பங்கரள எண்ணி வசயல்படு மானிடா.....!!!
அறிவுறுத்துகிறார்.
மனிதன்

என்பவன்

பல

என்றல்லவா

மிருகங்கரள

வதாகுக்கபபட்ட குணம் பரடத்தவன் தான் மனிதன்.
நாரய
இல்லாதவரரக்

எடுத்துக்வகாண்டால்,
கண்டால்

அரடந்த

தனக்கு

குரரக்கும்,

ஒன்றாக

அறிமுகம்
தனக்கு

வவண்டப்பட்டவர்கரளக் கண்டால் வாரல ஆட்டும்.
இரதத்தவிர நாயிடம் தந்திரத் தனம் வவறு எதுவும்
இல்ரல.

அவதப்வபால்

தான்

உலகில்

வாழும்

அத்தரன

உயிரினங்களும் தனக்கு துன்பம் வநரும்வபாது, யாரால் துன்பம்
வந்தவதா

அவர்களுக்கு
நாய் - குரரக்கும்,

துன்பம்

வகாடுக்கும்.

பாம்பு - சீரும், மாடு முட்டும்,

கழுரத உரதக்கும்...... இப்படி வசால்லிக் வகாண்வட வபாகலாம்.
ஆனால்
குணாதிசயங்களும்

மனிதனிடம்
ஒரு

வசரக்

மட்டும்
வகாண்டு

தான்

இத்தரன

வதரவக்கு

ஏற்ப

அந்தந்த ரூபத்ரத எடுத்துக் வகாண்டு வசயலாற்றும் பக்குவத்ரத
வபற்று வகாள்ளும் வாய்ப்பு மனிதனுக்கு மட்டுவம உண்டு.
காலாலும், ரகயாலும், வாயாலும், பல்லாலும், அறிவாலும்
(சூழ்ச்சியாலும்), ஆயுதம் வகாண்டு தாக்க முடியும் தாவன?
இப்படி

இருக்கும் தருவாயிலும்

மனிதன்

மனிதனாக
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வாழாமல் விலங்கினத் தன்ரமகவளாடு தாவன இருக்கிறான்.
மனம் எங்வக இதமாக இருக்க முடியும். மனம் இதமாக

இருப்பவதன்றால்,
வநாக்கத்ரதப்

மனிதன்

பற்றியும்

வதாற்றத்ரதப்

வதரிந்திருக்க

பற்றியும்,

வவண்டும்

?.

அரத

அழகாக விளக்க வருகிறார், பாமர மக்களின் பகுத்தறிவு பரடத்த
பரம ஞானி வவதாத்திரியார்.
மனம் அறிவாகிய மனிதனும் வதய்வவம”- மகரிஷி.
“அறிவின் நிரலகள் ஐந்துக்கும் அப்பால்
அறிவின் உயர்வாம் ஆறாம் நிரலயில்
வந்து பிறந்து வாழ்வவத மனிதன்

சிந்தரன அறிவின் சிறப்வப மனிதன்.”
விலங்கினம் வரர ஐயுறிவு. ஆறாவது அறிவு மனித
இனத்ரத வதாற்றம்.
அந்த ஆறாம் அறிவின் உயர்நிரலயில் மனரத
வசம்ரமப்படுத்தி சிந்தித்து வசயல் படுவவத மனிதனின்
நிரலயாக இருக்க வவண்டும்.
இந்த

நிரலயில்

இருந்து

தான்

அடுத்த

கட்டமாகிய

வதய்வம் என்ற வட்டதிற்குள் அடி எடுத்து ரவக்க முடியும்.
“The

peak

of

Evolution

is

Human

Mind”

-

Magarishi.

பரிணாமத்தின் உயர்ந்த நிரல மனித மனம் - மகரிஷி.

இந்த

நிரலரய

அறிந்து

வசயல்பட்டால்

“மனிதன்
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என்பவன்

வதய்வமாக

வாரி

“வாரி
யார்

வதய்வமாகலாம்

தாவன”.

வழங்கும்வபாது

மனித

வடிவில்

வாழலாவம?

வள்ளல்

ஆகலாம்”
வள்ளல்?

யாவராருவர் 'தான், தனது' என்ற குறுகிய வட்டத்திற்குள்

சிக்கிக் வகாள்ளாமல் அரனத்தும் அரனவருக்கும் வசாந்தம்
உண்டு
எண்ணுகிறவறாவமா அவரர வள்ளல் என்று கூறலாம் தாவன!
“உலகம் என்ற மண்மீ து அரனவரும் பிறந்வதாம்
உயிர்காக்கும் காற்று ஒன்வற மூச்சு விடுவதற்கு
உலவகங்கும் ஒளி வசும்
ீ
சூரியனும் ஒன்வற

உள்ள கடல் ஒன்வற நீர் ஆவியாகிப் வபாழிய

உலகில் உள்வளார் எவரும் இதில் ஒன்றும் வசய்ததில்ரல”
என்றும்,
“உணவு விரளநிலம் அற்ற நாட்டில் வாழ்வவார்
உற்பத்திவசய் வபாருரள வவற்று நாட்டார்

உணவு வகாடுத்தும் பதிலாய்க் வகாள்ளாவிட்டால்
உயிர் வாழ்வவதவ்விதம் உற்றாராவர்!
ீ
என்று மகரிஷி கூறுகிறார்.
வள்ளல் குணம் என்பரத நமது கடரம அறமாக இருக்க
வவண்டுவம என்றும் கூறுவவதாடு மட்டுமல்லாமல் கடரமக்கு
அழகாகவவ விளக்கமும் கூறுகிறார் பாருங்கள்.
“கடரம = கடன் + ரம

குணம்

என்பது

வவண்டும்.

மனிதனுக்வக

Duty = Due to the society” வள்ளல்
உரிய

கடரமயாக

இருக்க
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ஒவ்வவாரு

பட்டுத்தாவன

மனிதனும்

இருக்கிவறாம்.

சமுதாயத்திற்கு

அந்த

கடரன

கடன்

அரடப்பது

மனிதனின் வபாறுப்பு தாவன என்றும் வகட்கிறார்.

அந்த கடரன அரடக்கும் ஒரு வழி மரடயாக வள்ளல்
குணம் வகாண்டவராக இருப்பதும் மனிதனுக்கு அவசியமான
ஒன்று

தாவன!
“வாரழப் வபாலத் தந்து தியாகி ஆகலாம்”

மரத்தில்

உள்ள

அத்தரன

உறுப்புகளும்

வாரழ

மனிதனுக்கு

பயன்படும்படி தன்ரன அர்ப்பணித்துக் காட்டுவது மனிதனுக்கு
வழி காட்டவவ அன்றி வவவறன்ன காரணமாக இருக்க முடியும்.
வாரழப்

வபால,

மனிதனும்

தன்

உரழப்ரபயும்,

வசல்வத்ரதயும், அறிரவயும் பிறருக்கு வகாடுத்து வாழ முடியும்
.
“உறுதிவயாடு

வமழுரகப்

வமழுகுவர்த்தியானது

வபால

தன்ரன

ஒளிரய

அழித்து

வசலாம்”
ீ

பிறருக்கு

வவளிச்சத்ரதத் தருவதாக இருக்கும் பட்சத்திலும், தன் உறுதி
தன்ரமயில் இருந்து மாறுவதில்ரல.
“ஐவயா இப்படி மனிதனுக்காக நாம் அழிந்து வகாண்டு
இருக்கிவறாவம என்று எண்ணுவதில்ரலவய!
மனிதனுக்கு

வமழுகுவர்த்தி

உணர்த்தும்

வசய்தி

என்னவவன்றால், “பிறர்க்கு உதவியாக இருக்கும் நிரலயில்
நான் அழிந்து வபாகிவறன், ஆனால் மானிடா நீ அழிய மாட்டாய்,
பிறருரடய மனதில் வாழும் பக்குவமும், வாழ்த்துகளும் தாவன
உனக்கு பரிசாக கிரடக்கும்!
அதனால் உன் வாழ்வு வளர்ந்து வசழிப்பரடயுவம தவிர உனக்கு
நஷ்டம் ஏதுமில்ரலவய!,

நீ உயிருடன் இருக்கும் வரரயில்

மட்டுவம உன்னால் உதவி வசய்ய முடியும்.
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எனவவ காலம் தாழ்த்தாவத, துணிந்து களத்தில் இறங்கு,

அதனால நீ வாழ்வாவயத் தவிர வழ
ீ மாட்டாயப்பா!” என்றல்லவா
உரரக்கிறது.

“ஊருக்வகன்று வாழ்ந்த வநஞ்சம் சிரலகள் ஆகலாம்”

“யூகம், யுக்தி வயாசரனவயாடு
வவகம் நுட்பம் விரளவதற்குரிய

அறிவின் நிரலவய ஆறாம் நிரலயம்
அவ்வித அறிவின் ஆட்சிவய மனிதன்”

- மகரிஷி.

மனிதனின் சிறப்பாகிய யூகம், யுக்தியின் துரண
வகாண்டு விரளவின் நுட்பத்ரத அறிந்து வசயல்பட்டு ஆறாம்
அறிவின் சிறப்ரப உணர்ந்த நிரலயல்லவா சிறந்த மனிதன்.
தனக்வகன வாழாது, ஊரின் நலனுக்காக வாழும்
மனிதனுக்குத் தான் பலருரடய வநஞ்சங்களில் வாழக்கூடிய
பாக்கியம் கிரடக்கும். அப்படிப்பட்ட சிறப்புரடய மனிதனுக்குத்
தாவன சிரல ரவக்க முடியும்.
“உறவுக்வகன்று விரிந்த உள்ளம் மலர்கள் ஆகலாம்”
உறவு என்றால் என்ன? எது உறவு?
உறவு வகாண்டாடுவதற்கு அங்வக நட்பு தரழத்வதாங்கி
இருக்க வவண்டும் தாவன!
எந்தவவாரு உறவிலும் நட்புறவு இருந்தால் மட்டுவம அந்த
உறவு

நிரலத்த,

நீடித்த

உறவாக

இருக்க

முடியும்.

உறவு

என்றால் நம்முரடய இரத்த வசாந்தவமா, அல்லது சாதி, மதம்
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சார்ந்த வசாந்தவமா இல்ரல.
உலகத்தில்

வபாருட்கவளாடும்,
(இரறநிரல)

என்ற

இருக்கும்

அத்தரன

அத்தரன

வதாற்றப்

ஜீவன்கவளாடும்

இரறசக்தியால்

காந்தம்

இரணந்துள்வளாம்

என்பரதயும் மறக்கவும், மறுக்கவும் முடியாது தாவன!
அப்படிப்பட்ட அரனத்து உறவுகளுக்காகவும் நம் மனம்
விரிவரடந்து வசயல்படும்.
மலர்கிவறாம்.

மலரும் மலர் வபால அல்லவா

ஒரு மலர் விரிந்து எப்படி தன் நறுமணத்ரத நல்லவர்,

தீயவர் என்வறா சிறியவர் வபரியவர் என்வறா பாரபட்சம் பாராமல்
மணம் வசுகிறவதா,
ீ
அதுவபால அரனத்து உறவுகளுக்காகவும்
நாம் பரந்து விரிந்தால் நம்மிடம் இருக்கும் அன்வபனும் வாசரன
அரனவருக்கும் பகிரப்படும் என்பதில் எள்ளவும்
ஐயமில்ரலவய....!!!

“யாருக்வகன்று அழுத வபாதும் தரலவன் ஆகலாம்!”
தரலவன் என்வவன் அரனத்து உயிர்கரளயும்
ஒன்றாக சமமாக அன்பு பாராட்டும் உள்ளம் பரடத்த்கவனாக
இருக்கும்வபாது யாருக்கு துன்பம் வந்தாலும் உடவன

வசயல்படும் திறனுரடய மனிதவன தரலவன் எனப்படுவான்.
அப்படிப்பட்ட மனம் வகாண்டவவன கடவுளுக்குச்
சமமானவனாகிறான்.

“மனம் மனம் அது வகாவில் ஆகலாம்”
“மனமது இயற்ரகயின் மாவபரும் நிதியவலா” – மகரிஷி
அப்படிப்பட்ட

இயற்ரகயின்

மாவபரும்

நிதியாகிய

மனரதக் வகாண்ட மனிதனின் உள்ளன் தான் வதய்வமாகவும்,
அவனின் உடவல வகாயிலாகவும் இருக்கும் தாவன..!
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இரதத் தான் திருமூலரும்

“உள்ளவம வபருங்வகாவில்,

ஊனுடம்வப ஆலயமாகும்” என்றும் எடுத்துரரக்கிறார்.

“மனம் இருந்தால் பறரவக் கூட்டில் மான்கள் வாழலாம்”
“மனம் உயர் வவளியினில் மருவித் வதாய்ந்திட
மனம் விரிந்தறிவவன்னும் மாபதம் எய்திடும்” -மகரிஷி.
மனம் இருந்தால் தாவன மார்க்கம் உண்டு

என்பதற்வகற்ப......!

பறரவக்கு தான் வவறு மான்கள் வவறு அல்ல “எல்லாம்
இரறநிரலவய” என்று கூறும் மகரிஷியின் வாக்கிக்கிற்கு

இனங்க பறரவகளும் மான்களும் ஒவர கூட்டில் வாழமுடியும்
தாவன என்பரத அழகாகவும், எளிரமயாகவும் எடுத்துக் காட்டிய
விதம் அற்புதத்திலும் அற்புதவம...!!!
“வழி இருந்தால் கடுகுக்குள்வள மரலரயக் காணலாம்”
கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குரறவதில்ரல என்பதும்,
உறவு கண்டு எள்ளாரம வவண்டும் என்பதும் நாம் அறிந்தது
தாவன!
மரலயில் உள்ள மண்ணின் தன்ரம என்னவவன்றால்
தன் வமல் விழுந்த எரதயும் அது வளரவிடாமல் இருப்பதில்ரல.
“தன் வமல் விழுந்த விரதரய பாரவமன்று நிரனத்ததா நிலம்”
அவ்வளவு
தன்னுள்வள

வவகத்ரதயும்,

ரவத்துக்வகாண்டு

அடக்கமாக

வரியத்ரதயும்
ீ
இருந்து

தன்

கடரமரய வசயலாற்றுவது வபால, கடுகுக்குள்வள இருக்கும்
வவகம், வவளிப்படும் வபாது தாவன வதரியும்.

129

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அப்படிப்பட்ட

வவகம்

நிரறந்த

அடங்கும் தன்ரமரயக் காணுவதற்கு,

கடுகுக்குள்வள

கடலும்

மனதில் வழி இருந்தால்

மட்டுவம சாத்தியம் என்று வழிகாட்டும் கலங்கரர விளக்கமாக
நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் கவிஞர்......!!!
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16 மானிடர் ஆன்மா மரணவமய்தாது
மரணம் என்பது உயிரினங்கரள வரரயறுக்கும் உயிரியற்
வசயற்பாடுகள் நிரந்தரமாக நின்றுவிடுவரதக் குறிக்கும்.
நவன
ீ
அறிவியலின்படி இந் நிகழ்வு அவ்வுயிரினத்தின் முடிவு

ஆகும்.

பல மதங்களும், அரவ சார்ந்த வமய்யியலும்; உயிரும், உடலும்
வவவ்வவறானரவ

என்றும்

வாழும்

உயிரினத்தின்

உடலுக்குள்

இருக்கும் உயிர் உடரலவிட்டு நீங்கும் வபாது மரணம்

என்பது

உயிரினங்கரள வரரயறுக்கும் உயிரியற் வசயற்பாடுகள் நிரந்தரமாக
நின்றுவிடுவரதக் குறிக்கும்.
மரணம் என்றால் என்ன?

விரடயாக வருகிறார் வவதாத்திரி

மகரிசி.
வாழ்வு

என்பது

உடலும்

உயிரும்

வசர்ந்திருப்பது.

ஆயின்,

மரணம் என்பது உடரல விட்டு உயிர் பிரிந்து வபாவது.
உயிர் அவ்விதம் பிரிந்து விடாமல் காக்க வவண்டுமாயின், அந்த
உயிரினது

நிரலக்களமான

வித்துரவ

பத்திரமாக ரவத்திருக்க வவண்டும்.

(விந்து

அல்லது

நாதம்)
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ஏவனனில் உயிரானது உடல் முழுவதும் பரவியியங்கினாலும்,

அங்வகல்லாம் அது வமன்ரமயான அளவிவல தான் இருக்கும்.
ஆனால்,

வித்தில்

–

கூடுதலாக இருக்க முடியும்.

அளவிலும்

சரி

அழுத்தத்திலும்

சரி

–

அவ்வாறு எந்த அளவுக்கு வித்தினது தரம் கூடுகிறவதா, அந்த
அளவுக்கு உயிர் அங்வக வசறிந்து, வதங்கி நிரல வகாள்ளும்.
அளவிவல தான், வநாயும் வராது.

அந்த

மரணமும் தள்ளிப் வபாகும்.

உள்ளத்ைில் நல்ல உள்ளம் உறங்காவைன்பது
வல்லவன் வகுத்ைைடா கர்ணா
வருவதை எைிர்வகாள்ளடா
ைாய்க்கு நீ மகனில்தல
ைம்பிக்கு அண்ணனில்தல
ஊர்பழி ஏற்றாயடா
நானும் உன் பழி வகாண்கடனடா”

-

கண்ணைாசன்

உள்ைத்தில் இருப்பது நல்லது ேட்டுமே. ஏவனனில் அது
உள்ைிருப்பது. உள்ைிருக்கும் ஆத்ோவாக இருப்பது.
ஆத்ோவில்

நிடல

வகாண்டிருக்கும்

அன்பாக

இருப்பது.

அது வலிடேயானது. எதடனயும் ஏற்று துணிவுைன் வசயல்படுவது.

என்ன

அப்படிப்பட்ை
பாடுபடுகிறது

நல்ல

உள்ைம்

என்படத

எடுத்துக் கூறுகிறார் கவியரசர்.

வகாண்ை

ேனம்

கர்ணனின்

கசிந்துருகும்

ஆன்ோ

வடகயில்
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ஆன்ோவாகிய கர்ணன் உைலால் தான் கர்ணமன தவிர

ஆன்ோவால் இடறவன்.
அப்படி

இடறவனாக

இருக்கும்மபாது

எப்படி

தாய்க்கு

ேகனாகவும், தம்பிக்கு அண்ணனாகவும் இருக்க முடியும் என்றும்,
ஊர்

பழி

ஏற்று

அந்த

இடறவனும்

அந்த

பழிடய

வகாண்ைான்

என்படதத்தான் அருடேயாக விவரிக்கிறார் கவிஞர்.
ஆத்மா வாழ்வதற்கு உடல் அவசியமாகிகறது.

பின் ஆத்மாவவ மிஞ்சுகிறது என்கிறது வவதம்.

மரணத்திற்கு

குடத்திற்குள் இருக்கும் காற்றுக்கு வடிவம் இருக்கிறது.

உரடந்த

பின்

குடத்திற்கு

வவளியில்

உள்ள

காற்றில்

குடம்

கலக்கும்

வபாழுது அது தன் வடிவத்ரத இழந்து எங்கும் நிரறந்த தன்ரமரய
அரடகிறது.
அது வபான்வற ஆன்மாவும் இரறவவளியில் மனித வடிவத்ரத
விட்டு தன் தூய்ரமக்கு ஏற்ப நிற்கிறது.
இறக்கும் முன் மரண இரகசியத்ரத அறியாத ஆன்மா மீ ண்டும்

பிறவி வசய்கிறது என்கிறது வவதம்.

கவைாத்ரியின் ஆன்ம விளக்கம்;
உயிர் என்பது பரோணு. அந்த பரோணு உைல் முழுதும் சுற்றி
சுற்றி உணர்வாய் இயங்கும்.
உயிர்
மவண்டும்.

ேிதோக
இந்த

இயங்க

மூன்றில்

வவப்பம்,

ஒன்று

நீர்,

முடற

காற்று
ோறினால்

அைவாய்
உைடல

விட்டு பிரிந்து விண்வவைியில் மசரும்.
உயிர்

என்ற

ஆற்றலுக்கு

ேரணேில்டல

என்று

உயிரானது உள்ைிருப்பாக வகாண்டிருப்பது உள்ைம் ஆகும்.

அந்த
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உயிருக்கு அழிவு இல்டல என்னும்மபாது உள்ைத்திற்கு ேட்டும்

அழிவு உண்ைாகும்!

உைலாக கட்டி வந்த பின் தான் அடத மவறுபடுத்தி பார்க்க

முடியும்.

உயிராக இருக்கும்மபாது ஆண் என்மறா, வபண் என்மறா,

நல்லது என்மறா, தீயது என்மறா மவறுபாடுகள் இல்டல.
அப்படி மவறுபாடுகமை இல்லாதமபாது எப்படி ேகனாகவும்,
சமகாதரனாகவும்

இருக்க

முடியும்

என்றும்,

அல்லது ஏற்கமவா முடியும் என்றும் மகட்கிறார்.

பழி

சுேத்தமவா,

உயிராக இருப்பது பிரம்ேமே என்னும் வதைிவு வரும்

வடர மபதங்களும், வாதங்களும் வதாைரும் என்றும், உணர்ந்த பின்
இடவகள் எதுவும் எழாது என்கிறார்.

“மன்னவர் பணிகயற்கும்
கண்ணனும் பணி வசய்ய
உன்னடி பணிவானடா கர்ணா
மன்னித்து அருள்வாயடா கர்ணா
மன்னித்து அருள்வாயடா”

கர்ணனின்
ஆளும் ேன்னனும் பணி
பணி வசய்வான்.

உன்னத

தனடேடயக்

கண்டு

நாட்டை

வசய்வான், உலடக ஆளும் கண்ணனும்
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அப்படி

இரு

வசய்யும்மபாது

தானும்

இருக்கிறது.

இப்படிப்பட்ை
வகாள்ைோல்

வபரும்
பணி

அரசர்களும்

வசய்வடதவிை

உன்னத

இருந்ததற்கு

கர்ணனனுக்கு
மவறு

தன்டேடய

ேன்னிப்பும்

என்ன

இதுவடர

மகாருவதாக

பணி

பணி

புரிந்து

தம்முடைய

தன்டேடய ேிகவும் அழகாக பாைல் வரிகைில் அடேத்து விட்ைார்
கவிஞர்.

“கடதம உணர்ந்து அதை வசயலில் காட்டுபவன் ைியாகியாம்
கடவுகள மனிைனான கருத்ைறிந்கைான் ஞானியாம்”

-

வவதாத்திரி மகரிசி

ஒருவனுடைய
குறிப்பிடுகிறார்.
அற்புதோனது.

பணி

என்பது

அவரவர்

கைடே

என்மற

கைடேக்கும் ேகரிஷி கூறும் விைக்கம் ேிக ேிக

கடன்
சமுதாயத்திற்கும்,

+

தம
அந்த

=

கடதம.

சமுதாயத்தின்

குலத்திருக்கும் கைன் பட்டு உள்மைாம்.

நாம்

அடனவரும்

அங்கோகிய

ேனித
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எப்படி

என்றால்

கண்மைன்’

தீட்டுகிறார்.

என்று

‘ஒரு

ஒமர

பிடி

உணவில்

வரியில்

நம்

உலக

ஒற்றுடேடயக்

அறிவுப்

பட்டைடய

யார் எது மகட்ைாலும் இல்டல என்று கூறாேல் இருந்த
வள்ைல்

குணம்

படைத்த

கர்ணடன

எல்மலாரும்

கர்ணடன

மபாற்றிப்பாடி தம் கைடே உணர்டவ வவைிபடுத்திமய ஆவார்கள்.
அரசனாக

ஈன்வறடுத்த

இருந்தாலும்

தாயாக

சரி,

இருந்தாலும்

ஆண்டியாக
சரி,

சக

இருந்தாலும்

உதிரம்

சரி,

வகாண்ை

தடனயனாக இருந்தாலும் சரி. இப்படி அடனவரும் உனக்கு கைடே
ஏற்று வசய்யும்மபாது அந்த கைடேயில் அடனவருக்கும் பங்குண்டு
என்பது மபாலத்தாமன இருக்கிறது.

“வசஞ்கசாற்றுக் கடன் ைீர்க்க
கசராை இடம் கசர்ந்து
வஞ்சத்ைில் வழுந்ைாயடா
ீ
கர்ணா
வஞ்சகன் கண்ணனடா கர்ணா
வஞ்சகன் கண்ணனடா”
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கர்ணன்

ேிக்க

உடையவன்

நல்ல

குணம்

ஆனமபாதிலும்,

வகாண்ைமபாதிலும்,

வள்ைலாக

இருந்தமபாதும்

வலிடே
அவனின்

நிடல வசஞ்மசாற்றுக் கைன் தீர்பதற்காக தீயவர்கைின் கைடேக்கு
பாத்திரோகி விட்ைான்.

கைடே உணர்வின் கண்ணியத்டத மபாற்றிக் காப்பதில்
தன்

தாவயன்மறா,

சமகாதரர்

என்மறா

கர்ேமயாகோக வகாண்ைான் கர்ணன்.
அப்படி
உணர்வு
வசய்மத

சூழ்ச்சிக்காரர்கள்

ேட்டுமே
உலகிற்கு

என்று

மேமலாங்கிமய

வகாள்ைாேல்

வதரிந்த

நிடலயில்

கைடேயறத்டத

கைடேடய

மபாதும்
தம்

கைடே

கைடேடய

கற்றுக்வகாடுத்துவிட்ைான்

கர்ணன்.
இந்த சூழ்ச்சி அடனத்தும் அறிந்த கண்ணனும் கைடே
உணர்வின்
மநாக்கோக

வவைிப்பாைாக
இருந்ததால்

கர்ணன்

விைங்க

கண்ணடனயும்

மவண்டும்
சூழ்ச்சிக்

என்பதில்

காரனாகமவ

வதரிகிறான்.
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மேமலாட்ைோக பார்க்கும் ேக்களுக்கு என்றும், கண்ணனும்

வஞ்சகன் ஆகிவிட்ைான் என்று வோழிகிறார் கவிஞர்.

“கடவுதள உணர்ந்கைார் கடவுதள நாடுவார்
கடவுதள அறிந்கைார் கடதமயில் வாழுவார்”
வவதாத்திரி மகரிசி

-

கைவுைாக

அன்றி மவறில்டல.

இருப்பதும்,

கைடேயாக

கைடேடயச்

இருப்பதும்

வசய்யும்மபாது

கைவுள்

கருத்மதாடு

உற்றுப்பார்த்தால் கைவுமை கைடேயாய் உணரும் நிடல ஏற்படும்.
அப்படி

கைடேடய

கைவுைாகவும்,

கைவுடை

கைடேயாகவும் வகாண்ை ோனுைனுக்கு நல்லவர் என்ன?
என்ன?. எல்லாம் ஒன்று தாமன.
இந்த
இருக்கிறான்.

நிடலயில்

இதில்

சூழ்ச்சி

எங்மக? மவற்றுடே எங்மக?
பிரம்ேமே
பிரம்ேமே,
பிரேமே,
தாமன!

எங்மக?

அடனத்துோக

சூழ்ச்சியும்
நானும்

தாமன

பிரேமே,

பிரேமே,

கர்ணனும்
படகடே

கர்ணனும்

இடதப்

பிரேமே,

படிக்கும்

வசயாலாற்றி

எங்மக?

இருக்கும்மபாது

தீயவர்

வஞ்சம்

கைடேயும்
கண்ணனும்

நீங்களும்

பிரேமே

ஆக, கர்ணன் என்ற உைலுக்கு அழிவு வந்த மபாதும், அவன்
உயிருக்கு

அழிவு

இல்லாததால்

தாமன

இத்தடன

வருைங்கள்
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ஆகியும் நம்ேிடைமய இன்னும் வள்ைலாகமவ வாழ்ந்து வகாண்டு
இருக்கிறான் கர்ணன்.
இன்னும்

வரவிருக்கும்

மகாைானுமகாடி

சந்ததியினரும்

கர்ணனின் புகழ் பாடும் என்பதில் சிறிதும் ஐயேில்டல தாமன!
மரணத்ரத

நாம்

விவவகானந்தர்,

வநசிக்க

வவண்டும்.

கண்ணதாசன்,

மரணத்ரத வநசித்தார்கள்.

மகரிசி

இராமகிருஷ்ணர்,
வபான்றவர்கள்

தங்கள்

தங்கள் மரணத்ரத அறிந்திருந்தார்கள்.

கண்ணைாசைின் ஆனசயும் மனறவும்:
கண்ணதாசன் வபாது நிகழ்ச்சிகள், வபாதுக்கூட்டங்களில்

வபசி வந்தார். அப்வபாவதல்லாம் அவர் தனது இறுதி நாட்கள் பற்றியும்,
மரணத்ரதப் பற்றியும் குறிப்பிடலானார்.
தன்னுரடய மரணம் வநருங்கிக் வகாண்டிருக்கிறது என்பரத
அவவர

உணரலானார்.

ரகசியமாக

'மரணத்ரத

இரறவன்

ரவத்துள்ளதால்தான் மனிதன் ஓரளவுக்காவது மனிதாபிமானத்துடன்
நடக்கிறான்' என்று ஒரு நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

பட

மற்வறாரு சந்தர்ப்பத்தில், 'காமராஜர் வபால, மரறந்த
அதிபர்

சின்னஅண்ணாமரல

வபால

மரணம்

திடீர்

என்று

வரவவண்டும்.
என் கண்ணனிடம் எனது கரடசி ஆரசயாக இரதத்தான் வகட்டு
வருகிவறன்'

என்று

கூறிவந்த

கவிஞர்

வவள்ளித்திரரயில்

ஒரு

முடிசூடா மன்னராகத் திகழ்ந்தவர்.
யாருவம நிரனக்காத வநரத்தில் உடல்நிரல காரணமாக 1981,
ஜூரல 24 இல் சிகாவகா நகர் மருத்துவ மரனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு,
அக்வடாபர்
மரறந்தார்.

17

சனிக்கிழரம

இந்தியவநரப்படி

10.45

கண்ணதாசன்
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ோனுைர் ஆன்ோ ேரணம் எய்தாது. ஆன்மாரவ

புனிதப்படுத்துவவாம்.

அதன் களங்கங்கரள அகற்றுவவாம்.

அப்படிப்பட்ை புனித ஆன்டேடவக் வகாண்டு நாமும் நேது

கைடேயில் மதர்ந்து வாழ்வாங்கு வாழ முடனமவாம்!
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17 என்தனத் கைாண்டி ஞானம் கண்கடன்
பட்டிணத்தாரரப்

வபான்றும்

அருணகிரிநாதர்

வபான்றும்

பத்திரகிரியார் வபான்றும் புலம்புகிறார் கண்ணதாசனும்.
வகட்டபின்பு ஞானம் என்பது அந்த காலம்.
வபாவதற்கு

முன்

ஞானம்

வரும்

வழிரய

இன்று வகட்டுப்

வகுத்து

தந்துள்ளார்

வவதாத்திரி மகரிசி.
ஞானம் என்றால் என்ன ?
ஞானம் என்றால் மனஇயக்க இயல்பறிந்து
நான் என்ற இயற்ரகத் தத்துவம்உணர்ந்து
வமானவமன்ற ஒன்றாயும், வமாகமாதி
மூவிரண்டு குணங்களாய்ப் பரிணாமத்தால்
ஆனா வபாருளரனத்திலும் தான் அறிந்து நிற்கும்
அளவாயும் அரமயும் அறிவவல்ரல கண்டு
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மானம், மரியாரத, உடல் ஒழுக்கம் காத்து,
மனிதரிரட மனிதராய் வாழ்தல் ஆகும். –

வவதாத்திரி மகரிஷி

“கபானால் கபாகட்டும் கபாடா; இந்ை

பூமியில் நிதலயாய் வாழ்ந்ைவர் யாரடா?
கபானால் கபாகட்டும் கபாடா”
எது

மபாகும்?

எது

இடையில்

வந்தமதா

மபாக முடியும். எது இடையில் வந்தது?
தந்டத

வகாடுத்த

உயிர்,

தாய்

அது

தாமன

வகாடுத்த

உைல்,

அவர்கள் நேக்கு இட்ை வபயர், அதன பின் வபற்ற புகழ், அடத தக்க
டவக்க மவண்டி எழுந்த அதிகாரம், அதன் மேல்

உள்ை ஈர்ப்பால்

வந்த பற்று இடவகள் யாவும் ஒரு நாள் நம்டே விட்டு மபாகும்.
இடத

தடுக்கமவா,

ோற்றியடேகமவா

முடியாது

தாமன!

ஏவனனில் எதுவும் பூேியில் நிடலத்திருப்பதில்டல. இடத உணர்ந்து
வகாண்ைால் மபாவடதப் பற்றி கவடல எழாது.

ோடய.

இடவகள் எல்லாம் அைங்கியது தான் வாழ்க்டக என்ற
அந்த ோடயயில் இருப்பது

வருத்தத்டதத் தவிர ஒன்றும்

ேிஞ்சாது, என்று உணர்ந்த கவிஞர் அழகாய் பாடியுள்ைார்.

கவைாத்ரியின் விகவக சிந்ைதனயில்;
“வந்ைைதுைான் கபாகுகம அல்லாது
வருமுன்கன இருந்ை ஒன்று கபாவதுண்கடா?”
இந்த உண்டே எண்ணி எண்ணி உணர்ந்து வகாண்ைால் எவருக்கும்
எப்மபாதும் நஷ்ைமேது? ”வரும்முன்மன இருந்தது எது?
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அண்ைத்தில் அணுவாக இருந்தது, பிண்ைத்தில் வந்த பிறகு

அதுமவ

உயிரானது.

ேனிதனால்

அணுடவ

அழிக்க

இல்டல உருவாக்கத்தான் முடியுோ? முடியாமத!

முடியுோ?

பிறகு என் உயிர் என்று வசால்வதற்கு ஏது உரிடே?
அப்படி பிண்ைத்தில் வந்த அணு, பிண்ைத்டத விட்டு பிரிந்த பிறகு
ேீ ண்டும் அணுவாகத் தாமன ஆக முடியும்.
நிடலயாய்

உணர்ந்து

இருப்பது

வகாண்ைால்

அணுவவன்ற

வருத்தம்

இடறசக்தி

மதடவ

விைக்கேைிக்கிறார் மவதாத்ரியார்.

தான்.

அடத

இல்டல

என்று

“வந்ைது வைரியும் கபாவது எங்கக
வாசல் நமக்கக வைரியாது!
வந்ைவவரல்லாம் ைங்கிவிட்டால் இந்ை
மண்ணில் நமக்கக இடகமது?”
தாயின்
உலகிற்குள்

வாசம்

வயிற்றிலிருந்து

வசய்ய

வந்து

பிறந்த

விட்மைாம்

கருத்து. அதனால் வந்தது வதரியும் என்கிறார்கள்.

பிறகு
என்பது

தான்

நாம்

உலமகார்

மபாவது எங்மக என்று வதரிந்து விட்ைால் வாழ்வில்
சுவாரசியம் இருக்காது என்பதால் தான் மபாகும் இைத்டத ேடறத்து
டவத்து வாழ்க்டக என்னும் விடையாட்டை இயற்டக புதிராகமவ
டவத்திருக்கிறது மபாலும்.
வந்தவர்க்வகல்லாம்

மபாவதற்கு

விருப்பம்

இல்டல

என்றாலும் மபாவமத நீதி என்ற அடேப்டப டவத்திருக்கிறது.
இது

எதனால்

என்றால்

இன்னும்

உயிர்களுக்கு இைேைிக்க மவண்டுோதலால்.
வாழவும்,

மபாகும்

மபாது

மபாகவும்

மவண்டுோய் கூறுகிறார் கவியரசர்.

பிறப்வபடுக்க

உள்ை

ஆக, வாழும் மபாது

நம்டே

தயார்

படுத்த

மகரிேியின் கண்கணாட்டத்ைில்;
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“நான் எனும் எழுச்சிதய நாடி ஆராய்ந்ைிட
நான் முைலில் மனமாக பிடிபடும்
நான் மனத்ைின் மூலம் நாட அங்குயிராகி
நான் உயிர் மூலத்ைில் நற்சிவமாய் விடும்”

நாம் எங்கிருந்து வந்மதாம் என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் மபாது சிவம்
என்னும்

சுத்தவவைியில்

இருந்து

என்ற

பதில்

தான்

சரியான

பதிலாக இருக்கிறது.
அப்படி

சிவோய்

இருந்ததது

சீவனாய்

ஆன

ேீ ண்டும் சிவனாக அக மவண்டும் என்பமத இடறநீதி.

பின்,

வந்த வாசல்

சிவம் என்றால், மபாகும் வாசலும் சிவத்தின் வாசல் அன்றி மவறு
எங்கு மபாக முடியும்.
மபாவதற்கும்
நிதர்த்சனோன
ஆராயும்மபாது

மவறு

இைமும்

உண்டேயன்மறா.
முதலில்

இல்டல

நாம்

ேனோக

நம்டேப்

வசயல்படும்,

உயிரில் ஒடுங்கும் மபாது சிவத்தில் நிடலக்கும்.
அதுமவ
மபாகத்தான்

மூலமும்,

மவண்டும்.

முடிவும்

இருப்பது

ஆகும்.

என்றால்

என்பமத

அதுமவ

வந்தது

இருந்து

பற்றி
பின்

என்றால்

தாமன

ஆக

மவண்டும் என்று ஆராய்ந்து வதைிய டவக்கிறார் ேகான். .
“வாழ்க்தக என்பது வியாபாரம்; வரும்
ஜனனம் என்பது வரவாகும்; அைில்
மரணம் என்பது வசலவாகும்
கபானால் கபாகட்டும் கபாடா.”
வாழ்வதற்காக வந்த நாம் வாழ்க்டகடய வாழ்வதற்கு பதில்
அடத

வியாபார

சந்டதயாக

ோற்றி

லாப

நஷ்ை

பார்க்கும் அவல நிடலக்கு தள்ைப்பட்டு விட்மைாம்.

கணக்டக

சரி
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வியாபாரம்

என்றால்

வகாடுக்கல்

வாங்கல்

எடதக் வகாடுப்பது? எடத வாங்குவது?

தான்.

எது வபாருள் நிடலயில் உள்ைமதா அடதத்தான் வகாடுக்கவும்

வாங்கவும் முடியுமே தவிர வபாருள் தன்டேயற்ற அன்டப எப்படி
வகாடுக்க முடியும், இல்டல வாங்க முடியும்?
பகிர்தமல அன்பு என்றாகும்மபாது அது வியாபாரம் ஆகாமத.
இடத ஏமனா ேனிதன் ேறந்து விட்ைான்!
அமை! ேனிதா! வஜனனம் என்பது வரவு என்றால் ேரணம்
என்பது வசலவு என்படதக் ஏற்றுக்வகாண்டு தாமன ஆக மவண்டும்.
அடத

ேட்டும்

ஏன்

உன்

கணக்கில்

வாரா

கணக்காக்கி

விட்ைாய்? என்று ஆச்சிரியப் படுகிறார் கவியின் நாயகன்.

கவைாத்ைிரியின் கணக்குப் பட்டியலில்;
கைடே

விடனப்பயனால் வந்த நாம், விடனடய முடிப்பமத நேது
என்று

வதரியாேல்,

வபருக்கிக்வகாண்டு தாமன இருக்கிமறாம்.

இன்னும்

விடனகடைக்

நாம் பிறவி எடுத்து வந்தமத கைடன அடைப்பதற்குத்தான்.
கைடனயும், அடைக்காேல், மேலும் கைடன வபருக்கி அடுத்து நம்
சந்ததியினருக்கு

கைடனமய

பரிசாக

வழங்கும்

மதடவ தானா? என்று சிந்திக்க டவக்கிறார்.

வியாபாரமும்

“பிறந்து விட்கடாம், வாழ்கின்கறாம், அனுபவித்கைாம்;
வபற்றபலன் இன்பதுன்பம் இவரண்கட யாகும்.
இறந்துவிடப் கபாகின்கறாம் என்கறா ஒருநாள்.
இைற்குள்கள அதமைிவபற, உலக வாழ்தவத்
துறந்துவிட முடியாது! வைால்தல நீ ங்கிச்
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சுகமாக மனிைஇனம் வாழ்வைற் ககற்ப,
சிறந்ைபடி சூழ்நிதலகள் அதமக்க கவண்டும்,
சிந்ைதனயில் உயர்விலுள்களார் கடதம ஈது”

என்று கைடேடய கர்ேமயாக வநறியாக விைக்குகிறார் ேகரிஷி.
“இரவல் ைந்ைவன் ககட்கின்றான் ; அதை
இல்தல என்றால் அவன் விடுவானா?
உறதவச் வசால்லி அழுவைனாகல
உயிதர மீ ண்டும் ைருவானா?”

கைன்

உயிடர கைன் வகாடுத்து, உைடல வாைடக வைாக்கி
ீ

வகாடுத்த

இடறவன்

கைடனத்

திருப்பிக்

மகட்கும்

மபாது

உறவுகடைக் காரணம் காட்டி தவடண மகட்பது சரிமயா!
அந்த உறவுகமைாடு வாழ்ந்த காலத்தில் இணக்கோக வாழ
முடியாத

நிடல

இருந்தமபாது,

ேரணத்தின்

தருவாயில்

உறவுகைின் பிடணப்பு மதடவப் படுகிறமதா!

ேட்டும்

அப்படி உறடவச் வசால்லி அழுதால் ேட்டும் ேீ ண்டும்
தருவானா?

ோட்ைாமன!

உறவுகைால்

நிடறடவமயா,

என்பது.
அதனால்

ஏன்

என்றால்

அவனுக்கு

அடேதிடயமயா

இன்னும்

காலம்

அைிக்க

தாழ்த்தி

வதரியும்,
முடியாது

உன்டன

நீமய

ஏோற்றிக்வகாள்ை மவண்ைாம் என்று இடறவன் கூறுவதாக கவிஞர்
கூறுகிறார்.

மகரிேியின் கருத்ைாய்வில்;
இடறவன்

கைனாக

வகாடுத்த

உயிடர

கைடன அடைப்பது தான் நம் கைடே யன்மறா.
விைக்கம்

கைன்

விைக்குகிறார்.

+

டே.

நாம்

அவன்

கைடே என்பதற்கு

(Due to the society = Duty)

என்று

அழகாக
146

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

உதவிய

நம்

உயிரும்

அடனத்தும்

வாழ்க்டகயான

கைன்,

உைலும்

கைன்

வகாடுத்தவன்

கைன்,

மபாது

இப்படி

கைன்,

கைன்

நேக்கு கைடன அடைக்க ேனம் வருவதில்டல.
கைடேடய

நன்கு

உணர்ந்தால்

கைடே

உைடல

வைர்க்க

மகட்ைால்

ேட்டும்

ேட்டுமே

கைனாக

நேது

இருக்கும்

நிடல ோறி கர்ேமயாகோக ோறுேப்பா என்று கூறுகிறார்.
“கூக்குரலாகல கிதடக்காது; இது

ககார்ட்டுக்கு கபானால் வஜயிக்காது; அந்ை
ககாட்தடயில் நுதழந்ைால் ைிரும்பாது
கபானால் கபாகட்டும் கபாடா.”

வகாடுத்துத்

என்னதான்
தான்

ஆக

கூக்குரலிட்ைாலும்
மவண்டும்.

நீதிேன்றத்திலும் சட்ைம் இல்டல.
ேரணம்

என்ற

வாங்கி

அடத

மகாட்டைக்குள்

வந்த

கைடன

ோற்றியடேக்க

நுடழந்தால்

எந்த

ேீ ண்டும்

உயிர் திரும்ப முடியாது. ஏவனனில் நம்முடைய கைன் தீர்ந்துவிட்ை
நிடலயில் எது பிறப்பு?
அதனால்

உயிர்

மபாவடதப்

வபாறுத்து

கவடல

பை

மவண்ைாம் ‘மபானால் மபாகட்டும் மபாைா’ என்று கூக்குரலிடுகிறார்
கவிப்மபரரசர்.
மகரிேியின் மனக் ககாட்தடயில்;
“துவக்கமுண்டு முடிவுண்டு பரு உடற்கு
துவகுண்டு முடிவில்தல உயிர் ஆற்றற்கு
துவக்கமில்தல முடிவில்தல பரநிதலக்கு
துவக்கம் இயக்கம் முடிவு உண்தம கைர்வர்”
ீ
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பரு உைலுக்கு துவக்கமும் உண்டு, முடிவும் உண்டு.
உயிருக்கு துவக்கம் உண்டு, ஆனால் முடிவில்டல. பரநிடல என்ற
இடறசக்திக்கு துவக்கமும் இல்டல, முடிவும் இல்டல.
ஆக,

நாம்

என்பது

உைலா?

உயிரா?

என்ற

வதைிவு

கண்டுணர்ந்தால் கவடலப்பை அவசியம் இல்டல தாமன!.

உயிராக இருக்கும் பரநிடலமய தான் நானாக இருக்கிமறன் என்று
வதைிந்து

எடதப்பற்றியும்

கவடல

வகாள்ைாேல்,

வாழும்மபாது

வாழ்மவாம் மபாகும்மபாது மபாமவாம் நிடறவாக

.
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18. ஆரசவய அரலவபாவல
ஆரச

என்பது

ஒரு

எண்ணம்.

ஆரச

என்ற

எண்ணத்ரத

விருப்பம் – அவா-பற்று-இச்ரச-வவட்ரக-காமம்-காமியம-வவண்டுதல்
எனப் பலவாறாக அரழக்கிறார்கள்.
ஆரச

அளவவாடு

இருக்கலாம்.

வபராரசத்தான்

வபராரசக்கு உதாரணம் துரிவயாதனனும், இராவணனும்.

கூடாது.

“ஆடசமய அடல மபாமல,
நாவேல்லாம் அதன் மேமல
ஓைம் மபாமல ஆடிடுமவாமே வாழ்நாைிமல”

வதாைர்பு

உலக
வகாள்ை

வாழ்டகயில்

வபாருட்கமைாடும்,

மவண்டுவேன்ற

ஆடச என்றும் வசால்லலாம்.

அழுத்தோன

ேக்கமைாடும்,

எண்ணமே

தான்

அந்த ஆடசடய ஒரு நிடலயில் வகாள்ைாேல் அடல மபால
ஆர்பரித்துக்

வகாண்டு

இருக்கும்

நிடலடய

தான்

அடலமயாடு

ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ைார் கவிஞர்.
நீரின் அைர்த்தி குடறந்திருக்கும் இைத்ததில் காற்றின் மவகம்
நீடரத் தாக்கும்மபாது நீரானது அதற்மகற்றவாறு எழுச்சி வபறுவமத
அடல.
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என்ற

அமதப்மபால ேனித வாழ்க்டக என்ற கைலில் ஆடசகள்

காற்று

அடிக்கும்மபாது

ஆடசமய

வபறுவது இயல்பு தாமன!
ஆழ்கைலில்

அடலகள்

அடலகைாக

இருப்பதில்டல,

எழுச்சி

நடுக்கைலில்

அடலகள் பிறப்பதில்டல.
அதுமபால
ஆழ்ேனதில்

நாமும்

நிடல

பிறப்பிைம்?

நம்

வகாண்ைால்

நடுக்கைலில்

நீரின்

மேல்

ேனத்டதக்

ஆர்பரிக்கும்

அைர்த்தி

அடலக்கு

அதிகோக

காற்றின் மவகம் நடுக்கைலின் நீடர பாதிப்பதில்டலமய!
அடலயில்

சிக்கி

அவதிப்

பைாேல்

கைந்து
ஏது

இருப்பதால்

ஆழ்நிடலயில்

வகாள்ை மவதாத்ரியாரின் விைக்கத்தில்குள் நுரழவவாம்.

நிடல

“இச்டச எழும்மபாமத காரணம் கண்டிடு
இச்டச முடித்திை சூழ்நிடல பார்த்திடு,
இச்டச முடிந்தால் எழும் விடைடவ யூகி
இச்டச முடறயாய் இயங்கும் அடேதியில்”

ஒரு

ஆடச

ேனதில்

வதாைரும்

மபாமத

இது

ஏன்?,

கண்ைறிந்த

பின்

அந்த

அவசியாோ? என்று ஆராய்ச்சி வசய்ய மவண்டும் என்று விைக்கம்
கூறுகிறார் ேகரிஷியார்.

ஆடசடய
உள்ைதா?

அப்படி

அவசியம்தான்

நிடறவு

வசய்ய

அடனத்திற்கும்

வதாைர மவண்டும்.

என்று

உைல்,

ஆம்

என்ற

ேன,

வபாருைாதார

பதில்

வந்தால்

வசதி

ேட்டுமே
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பிறகு

தான்

அந்த

ஆடசக்கு

அடுத்த

விடைடவக் கணிக்க வசால்கிறார் நன்டேயா?

கட்ைோகிய

தீடேயா? என்று.

நன்டே என்றால் முயற்சி வசய்ய மவண்டுவேன்றும், தீடே என்றால்
டகவிை மவண்டும் என்றும் விைக்குகிறார்.

இப்படி ஆடசடய ஒழிக்காேல் சீரடேத்தால் ஆடசமய நம்
வாழ்க்டகக்கு சிறப்புறும், அடேதியுறும்.
உயரிய

கருத்டத

எைிய

முடறயில்

ஆழ்கைல் மபால என்றும்
விைக்கிக்

காட்டுவதில்

இருவரும் வல்லவர்கமை!
அந்த

அடலகைின்

மேல்

நாம்

பயணம்

வசய்யும்

வாழ்க்டக என்னும் பைகு ஓைம் மபால ஆட்ைம் மபாடும்.
அடல

இல்லாேல்

நிடலவகாண்ை

மபாது

வாழ்க்டகயாக

இருந்தால் வாழ்க்டக பயணத்தில் சுடே இல்டல, மசாகம் இல்டல,
மசார்வும் இல்டல ேிஞ்சுவது சுகம் ேட்டுமே என்று அருடேயாக
எடுத்துக் கூறுகிறார்கள் இருவரும்.

“பருவம் என்ற காற்றிமல
பறக்கும் காதல் மதரிமல
ஆணும் வபண்ணும் ேகிழ்வார்
சுகம் வபறுவார் அதிசயம் காண்பார்
நாடைய உலகின் பாடதடய இன்மற யார் காணுவார்?”

பருவம்

என்பது

எப்மபாதும்

அடல

வசும்
ீ

வதன்றல்

மபான்றது. உைலுக்கு பருவத்தின் காலத்டதக் கணிக்க முடியும்.
ஆனால் உள்ைத்தில் எழும் பருவத்திற்கு வரம்புகள் இல்டல
தாமன! உைலுக்கு பருவ நிடல ோற்றம் வந்ததால் உள்ைம் பருவப்
பட்ைதா?
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இல்டல உள்ைத்தில் பருவம் வந்ததால் உைல் தயாரானதா?

என்ற வினாவிற்கு அவரவர் ேனதில் எழும் எண்ணத்தால் ேட்டுமே
நிர்ணயிக்க முடியும்.

ேகரிஷியின்
இச்டசயின்

கூற்றுப்படி

மவகோகியது

இயற்டகயின்

என்படத

காயகல்பம்

மவகமே,

என்னும்

அற்புத

கடலடய அழகாய் விைக்கியுள்ைார்.
உருவேில்லாத

இயற்டகயின்

உயிருக்கு

மவகத்தால்

தான்

உைவலடுத்து

என்றும்,

வந்து

அப்படி

வைர்வது

வைரும்மபாது

ேனதாலும், உைலாலும் ஏற்படும் உணர்வுகடை அைக்குதல் கூைாது.
அடத

சேன்

படுத்த

மவண்டுவேன்றும்

ஐந்தில்

அைவுமுடற என்ற பட்டியலில் அழகாக எடுத்துக் கூறியுள்ைார்.
உைலால்

பருவம்

அடைந்தமபாது

காணும்

சுகத்டத

அதிசயோக உணரும் உள்ைம், நிடறவு வபற்றபின் பருவத்டதயும்
தாண்டி,

பக்குவப்பட்டு

நாடைய

உலகின்

நிடலடய

உணர்ந்து

வசயல்படும் அைவிற்கு நம்டே இட்டு வசல்லும் என்படதமய தான்
ேகரிஷியும், கவியரசரும் வலியுறுத்திக் கூறியிருக்கிறார்கள்.

““வாழ்டக எல்லாம் தீர்ந்த்தமத
வடிவம் ேட்டும் வாழ்வமதன்
இைடே ேீ ண்டும் வருோ? ேணம் வபறுோ?
முதுடேமய சுகோ!
காலம் மபாகும் பாடதடய இங்மக யார் காணுவார்?”
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வாழ்க்டக எப்படி தீரும்?

தீராமத!

வபட்ைகம் தாமன வாழ்க்டக!

நிடனவுகள் அைங்கியப்

உைல் வடிவம் ோறலாம் ஆனால் உள்ைத்திற்மகா வடிவம்

இல்டலமய! இருந்தால் தாமன ோற முடியும்.
உள்ைதிலிருக்கும்,

அதில்

உள்ை

நிடனவுகளுக்கும்

வடிவம்

இல்லாததால் ோறுவதும் இல்டல, ேடறவதும் இல்டலமய!
அதனால்

காணும்மபாது

முதுடேயிலும்

முதுடே

என்ற

இைடேக்

பள்ைத்தாக்கில்

என்னும் ேடல முகட்டில் நிற்க முடியுமே!

கனவுகடைக்

விழாேல்

இைடே

இைடேடய தக்க டவத்துக் வகாள்ைவும், முதுடேடயயும்,
ேரணத்டதயும்

தள்ைிப்மபாை

அறுதியிட்டு கூறிகிறார் ேகரிஷி.

ேனிதனால்

முடியும்

என்று

“காயகற்ப மயாகவேன்னும் உயர் சஞ்சீவி
கருத்துைமன வசய்து வந்தால் வித்து கட்டும்
தூயமுடற நரம்பூக்கம், ஓஜஸ் மூச்சு
வதாைர்ந்திரண்டும் குரு வழிமய வசய்ய வசய்ய
மபாயபிடழகள் மபாகும்! பிணிகள் நீங்கும்
புத்துணர்வும் இடறயருளும் ஊற்வறடுக்கும்
ேரணேில்லா வபருவாழ்வு சக்தியாகும்”

என்று

கிரியா

வதள்ைத்வதைிவாக

சக்தியாக

விைக்குகிறார்.

ோற்றியடேக்கும்

இச்சா

மபருண்டேடய

சக்திடய

பாேரரும்
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விைங்கும்படி

பாகுபாடில்லாேல்

வோழிந்துள்ைாமர!

பக்குவோய்

தன

கவியில்

இடத முயற்சி வசய்து பயிற்சி வகாண்ைால் காலம் என்னும்

கண்ணாடியில் நேது பிம்பம் இைடேயாக பிரதிபலிக்கும் என்பதில்
ஐயேில்டல தாமன!
“சூடறக்காற்று மோதினால்
மதாணி ஓட்ைம் மேவுமோ!
வாழ்வில் துன்பம் வரவு சுகம் வசலவு இருப்பது கைவு
காலம் வகுத்த கணக்டக இங்மக யார் காணுவார்?”

இதோக வசும்
ீ
வதன்றல் காற்று உைலுக்கும், உள்ைத்திற்கும்
இனிடே நல்கும். அதுமவ மவகம் வகாண்டு சூராவைியானால் உைல்
என்னும் மதாணி ஆட்ைம் மபாைத்தாமன வசய்யும்!
அந்த

ஆட்ைத்தின்

விடைவாக

வரும்

சுகமோ

துன்போகமவ இருக்கும். அதனால் அது கைவு மபால மதான்றும்.
கனவாக வாழ்வடதவிை நிடனவாக வாழ மவண்டும் என்று
நம்மேல் அக்கடற வகாண்ை கவிஞரின் ஆடசக்கு நாம் வதன்றலாக
வாழ்வமத

சிறப்பான

வாழ்க்டக

வகாண்டு வசயல்படுமவாோ!

என்ற

திண்ணோக

எண்ணம்

இதடனமய ேகரிஷியின் கண்மனாட்ைத்தில் ஆராய்ந்தால்
“ோயவேனும் காந்தம் உயிர் வித்துக்குள்
ேடறந்துள்ை இரகசியங்கள் விைங்கி வாழ்ந்தால்
தீய விடனகள் ஒழிய உலகுக்வகன்றும்
வதைிவான அருள் ஒைியாய் நிடலக்கும் ஆன்ோ”
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காந்தவேன்ற சக்திமய உயிராகவும் அந்த உயிருக்கு மூலோகவும்

வித்து சக்தியில் ேடறந்துள்ை இரகசியங்கடை கற்றுணர்ந்து அதன்
வழியில் வாழ்ந்தால்,

தீய விடனகள் ஒழிந்து அருள் ஒைி கிட்டும்.

இதனால் ஆன்ோ என்றும்
திட்ைவட்ைோக

அடேதியில் நிடலவபறும் என்று

எடுத்துக்கூறிய

விதமே

அற்புதத்திலும்

அற்புதோகும்.

வகுக்க

இப்படி

வாழும்மபாது

முடியாது.

நம்

ோற்றியடேக்க முடியும் !

காலமும்,

விதிடய

மநரமும்

ேதி

நம்

வகாண்டு

கணக்டக

நம்ோல்

19. கருரண என்னும் கண்திறந்து காட்டவவண்டும்.
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அகத்தின் பண்வப அன்பு.
ஒவ்வவாரு

மனிதனின்

அன்பின் வழிச் வசயவல கருரண.

அடித்தளத்தில்

இருப்பது

அன்பும்

நிரறந்தது.

இரற

கருரணயும் தான்.
இரறயாற்றல்
சரித்திரத்தில்

அன்பும்

இறுதியாக

கருரணயும்
வந்த

மனிதனிடம்

அந்த

அன்பும்

கருரணயும் இருப்பது இயற்ரகதாவன!
இரணந்துள்ள மற்வறான்றுக்குத் தனது ஆற்றரலத் வதாடர்ந்து
அளித்து அதரனக் காத்து வருவது கருரண.
மரமானது

பூ,

பிஞ்சு,

காய்,

ரவத்திருத்தல் அன்பு ஆகும்.

கனிரயத்

தன்னகத்வத

பிடித்து

அரவகளுக்கு வவண்டிய சத்து நீரர

(வவர் மூலம் உறிஞ்சி) பரவ விடுதல் கருரணயாகும்.

“ கருரண என்னும் கண்திறந்து காட்டவவண்டும்
காவல் என்னும் கண்திறந்து காட்டவவண்டும்
கனிமழரலக் குரல்வகாடுத்துப் பாடவவண்டும்
கண்மரறந்த தாயும் அரதக் வகட்கவவண்டும்
கவரலகரள உன்னித்தில் தந்வதன் கண்ணா!
கருரணவய அருள் வசய்ய வருவாய் கண்ணா!

கருடண
கண்ணனிைம்

என்னும்

கண்திறந்து

எப்மபாதும் இருக்க மவண்டும்.

அறிவுக்

பார்கமவண்டும்.

கண்டண
காவலாய்

திறக்க,
என்றும்

ேழடலயின் குரலாய் ஒழிக்க மவண்டும். அடதக் மகட்கும்

உணர்வாய் இருப்பதும் நீ தான்.
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தன்னுடைய

கண்ணனிைத்திமல

கவடலகள்

வகாட்டி

விட்ைதால்,

அடனத்டதயும்

கருடணமய

வடிவான

கண்ணனிைம் அடனத்திலும் கண்ணனின் உயிராக வர மவண்டுோய்
மகட்கிறார் கவியரசர்.

“அறிவின் உயர்நிதலயில் அன்பும் கருதணயுமாய்
வநறியில் சிறந்ைகபாது நீங்காை இன்ப ஊற்றாய்”
- கவைாத்ைிரி மகரிசி

என்று அறிவின் உயர்நிடலமய கருடண என்றும், அந்த கருடண
யாரிைத்தில் உள்ைமதா அவமர உயர்ந்தவர் என்றும் கூறுகிறார்.
அப்படி

உயர்ந்த

அவரவருக்கு

தன்டே

அவரவமர

குமராமலாடசயாகவும்,

காவலாகவும்,

அடதக்

கண்டு

இருப்பது சாத்தியம் தாமன!
இருப்பது

ஒன்மற

ஒருவரிைம்

தான்.

ேகிழும்

அந்த

ஒன்று

இருக்கும்மபாது
ேழடலயின்

தாயுணர்வாகவும்

தான்

தன்னில்

தன்ோற்றம் அடைந்து வவவ்மவறு நிடலகைில் உணரப் வபறுகிறது.
அந்த

ஒன்று

தான்

காந்தம்.

இடத

உணர்ந்து

ஆறாவது அறிவின் முழுடே என்று கூறுகிறார்.
இயற்ரகரய
எங்கும் எதிலும்

ஆராயந்து

பார்த்தால்

அன்பும்

வகாள்வது

தான்

கருரணயும்தான்

அரமந்திருப்பரதக் காணலாம்.

“கல்லிருக்கும் கைதரக் வகால்லாம்
கருதண ைந்ை வைய்வம்
கனியிலிருக்கும் வண்டுக் வகல்லாம்
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துதணயிருந்ை வைய்வம்……
வநல்லுக்குள்கள மணிதய
வநருப்பினிகல ஒளிதய
உள்ளுக்குள்கள தவத்ை வைய்வம்
உனக்கு இல்தலயா- ைம்பி
நமக்கு இல்தலயா?”

இனறயின்
வய்ற்றில்

கருனணைான்
நாம்

அனசவிைால்,
அங்னக

ஒரு

ஒரு

எத்ைனை

அணுவாக

ஆழமாைது.

ைாயின்

உருவாைனபாது,

ைாயின்

அந்ை அணு சிறிதும் சினைந்து விடாமல் இருக்கட,

ைண்ண ீர்க்

குடம்

அனமத்ை

அந்ைப்

கருனணனய என்ைபவன்று பசால்ல?

னபரறிவின்

கல்மல கடினோனது, அந்த கல்லுக்குள் இருக்கும் மதடரக்கும்
உணவைிக்கும் இடறவன், பூமலாக வாசிகைான ேனிதனுக்கு ேட்டும்
வகாடுக்க ோட்ைானா?

கனி

கனிமயா
உருவாகும்

ேிகவும்
முன்

வேன்டேயானது.
பூவாக

இருந்த

அந்த

மபாமத

வேன்டேயான
உள்மை

மபான

வண்டுக்கு பழுக்கும் வடரயிலும், அதற்குப் பிறகும் அடத காத்துக்
வகாண்டிருக்கும் இடறத்தன்டே துடண இருக்க நாம் வசால்லியா
வகாடுக்க

மவண்டுவேன

மகள்வி

சிந்திக்க டவக்கிறார் கவிஞர்.
வநல்லுக்குள்

இருக்கும்

ஞானத்டதக்

வகாடுத்து

வநல்ேணிடய

டவத்தது

நம்டே

யார்?,

வநல் ேணியாய் இருப்பது யார்?, அடத உண்பது யார்? ருசிப்பது
யார்?

வநருப்பாக

இருப்பது

யார்?

அந்த

வநருப்பில்

இருக்கும்

உஷ்ணோய் இருப்பது யார்? அடனத்தும் இடறசக்தி ஒன்று தாமன.
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இப்படி

அடனத்தும்

ஒன்றாக

இருக்கும்மபாது

யாருக்கு

இல்லாேல் மபாகும் என்று நம் சிந்தடனடய தட்டி எழுப்பிவிட்ைார்
கவியரசர்.

அறிவின் உயர்நிரல அரடந்து, அன்பும் கருரணயும் நம்மில்
வமவலாங்கச்

வசய்வதற்கான

உபாயங்கவள

மகரிசியின்

அகத்தவமும், அகத்தாய்வும்.
அகத்தாய்வு வசய்து வபராரச, சினம், கடும்பற்று, முரறயற்ற

பால்

கவர்ச்சி.

உயர்வு

தாழ்வு

மனப்பான்ரம,

வஞ்சம்

என்ற

அழுக்குகரள நீக்கி அறுகுணச் சீரரமப்புப் வபறும் வபாது அகத்தில்
பண்பு வபருக, நம்மிடம் அன்பு வவளிப்படுகின்றது.
அறுகுண
நீக்கும்வபாது

சீரரமப்பு
நம்மிடம்

வமவலாங்குகின்றன.

வபற்று
உள்ள

அரடந்திருக்கும்
அன்பும்

அழுக்குகரள

கருரணயும்

பீறிட்டு

பலரது அன்பும் கருரணயும் தான் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்ரக.
தாயின்

கருரணதான்

நமது கல்வி.

நமது

உடல்.

தந்ரதயின்

கருரணதான்

ஆசானின் கருரணதான் நமது ஞானம்.

கருரணதான் நமது வாழ்க்ரக.

இரறயின்

“அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல்
அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ
அவனில் ைான் நீ உன்னில் அவன்
அவன் யார் நீ யார் பிரிகவது?
அவதன மறந்ைால் நீ சிறிகயான்
அவதன அறிந்ைால் நீ வபரிகயான்
அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்ை இடம்
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அறிவு முழுதம அது முக்ைி”

-

கவைாத்ைிரி மகரிசி

கல்லாக இருப்பதும் அணுக்கூட்மை. கல்லுக்குள் இருக்கும்

மதடரயாக

அனுக்கூட்மை.

இருபதும்

பழத்திற்குள்

அணுக்கூட்மை.

இருக்கும்

வண்ைாக

பழோக

இருப்பதும்

இருப்பதும்

அனுக்கூட்மை.

வநற்பயிராக வைர்வதும் அணுவின் மசர்க்டகமய.
அடத ருசியாக ோற்றியடேத்து ேனிதனுக்கு உணவாக பசி

தீர்ப்பதும் அவமன தான் என்றும், வநருப்பாக இருப்பதும் அணுவின்
மசர்க்டகமய.
அதில்
வவைிப்பாமை.

வவைிப்படும்

உஷ்ணத்

இப்படி

தன்டேயும்

அடனதிலும்

ஊடுருவி

இருக்கும் இடறவன் எப்படி தனித்து இருக்க முடியும்.

அணுவின்
ஒன்றாய்

தனித்து இருந்தால் தாமன காவலுக்கு துடண வர மவண்டும்
என்று உள்ைடத வவைிப்படையாக கூறுகிறார்.
அகத்தாய்வினால், அன்பும் கருரணயும் வமவலாங்கும்வபாது

மனிதன் வதய்வகமாகிறான்.
ீ

அவ்வாறு அவன் வமவலாங்காத வரர

அவன் வபசத் வதரிந்த மிருகவம!
“உங்கள்

எண்ணம்,

வசால்,

வசயல்களில்

அன்பு

ஊடுருவி

நிரறந்திருந்தால், அதுதான் நீங்கள் இரறவனுக்குச் வசய்யக் கூடிய
கடரம.

எல்வலாரிடத்திலும் அன்ரபக்

மகரிசி நமக்குத் தரும் பாடம்.

காட்டுங்கள்” என்பதுவவ

இந்த இடறநீதிடய நன்குணர்ந்து வதைிவு வபற்றால் வவைியில்
கைவுடை மதடித் திரியும் மதைலும் இல்டல,
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நாமன

ஐயமுண்மைா!

பிரம்ேம்

என்ற

இடறநீதிடய

வதைிவும்

உணர்ந்து

வாழ்ந்திடுமவாம், வைர்ந்திடுமவாம்.

கிடைக்கும்

வாழும்

என்பதில்

முடற

கண்டு

20. விதிவசய்த குற்றம்
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இராமன் “மன்னவன் பணிவயன்றாலும் நின்பணி மறுப்பவனா? என்

பின்னவன் வபற்ற வசல்வம் அடியவனன் வபற்றதன்வறா?” என்று கூறிக்
கானகம் புறப்படுகிறான்.

ஆனால் அண்ணனுக்கு முடி இல்ரல என்றதும் தம்பி இலக்குவன்
சீற்றம் வகாள்கிறான். சிங்கத்துக்கு இடவவண்டிய உணரவ ஒரு நாய்க்கு
இடலாவமா? என்று வகள்வி வகட்கிறான்.
இராமவனா ‘நதியின் பிரழயன்று நறும்புனல் இன்ரம” என்று கூறி

தம்பியின் சினம் தவிர்க்க முயல்கிறான்.

“நதியின் பிரழயன்று நறும்புனல் இன்ரம அற்வற
பதியின் பிரழயன்று பயந்து நரமப்புரந்தான்

மதியின் பிரழயன்று, மகன்பிரழயன்று ரமந்த
விதியின் பிரழஇதற்கு என்வகால் வவகுண்ட வதன்றான்.”
அதாவது நதியில் நீர் இல்லாமல் வபாவது நதியின் குற்றம்
இல்ரல. இதில் யாரும் பிரழ வசய்யவில்ரல, எல்லாம் விதியின்
பிரழ எனும் கம்பன் கருத்ரதக் கண்ணதாசன் ரகயாள்கிறார். அவத
உவரமரய அப்படிவய எடுத்து,

“நதிவவள்ளம் காய்ந்துவிட்டால் நதிவசய்த குற்றமில்ரல,
விதிவசய்த குற்றம் அன்றி வவறு ஏதம்மா?”

என்று கவியரசர் எழுதும்வபாது நம்கண்முன் கம்பன் வரிகள் வந்து
நிற்கின்றன.

பற்றிய

கம்பனில் கவியரசர் திரளத்து ரசித்த பகுதிகள் ஏராளம் விதி
பாடல் ஒன்ரற கவிஞர் மிகவும் ரசித்திருப்பரத தியாகம்

படத்தில் வரும் இந்தப்பாடல் வசால்கிறது.
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“நதி வவள்ளம் காய்ந்துவிட்டால்
நதி வசய்த குற்றமில்ரல

விதி வசய்த குற்றம் அன்றி வவறு யாரம்மா”

என்று விதியின் குற்றத்ரத வசால்கிறார் கவிஞர்

விதி என்பது – கவிஞர்
ஒருவன் வந்த

வழிரயப்

வழிரயத் திறந்து விடுகிறான்.

பார்த்துத்தான்,

கந்தன் வரப்வபாகும்

ராஜாங்கம் கட்டி ஆண்டவனுங்கூட, வநர்ரம தவறி நடந்தால்
நிம்மதி இல்லாமல் துடிக்கிறான்.

இரறவனின் தராசு எரடரய

சரியாகவவ வபாடுகிறது.

குளத்தில் ஒரு ரூபாய் நாணத்ரத ரக தவறி வபாட்டு விட்டால்,
குளம்

வற்றியதும்

அது

வநர்ரமயாகச்

இருந்தால், அது உன் ரகக்வக கிரட்கிறது.

சம்பாதித்த

பணமாக

ஒரு நரடபாரதயில் நீ கண்ணாடித் துண்ரடப் வபாட்டால்,
நீ திரும்பி வரும்வபாது. அது உன் காலிவலவய குத்துகிறது.
குளிக்கும் அரறயில் நான் எச்சிரலத் துப்பி விட்வடன்.

ஒரு

மணி வநரம் கழித்து நான் உள்வள வசன்றவபாது அது என் காரலவய
வழுக்கி

விட்டது.

எனவவ

விதி

மட்முல்ல, நீவய வித்த்ததுமாகம்..

என்பது

இரறவன்

வித்ததது

விதியின் வகாடுகள் – கவிஞர்
உனக்கு
கூறப்படுகிறது.

விதிக்கப்பட்ட

வாழ்க்ரகவய

“விதி”

என்று

உனது வாழ்க்ரக எந்தச் சாரலயில் வபானாலும்

அது இரறவன் விதித்தவத.
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ஜனனம்

உலகம்

எங்கும்

ஒவர

இருக்கிறது.

10-வது

ஆனால் வாழ்க்ரக ஏன் பல வகாணங்களில் வபாகிறது?

மரணம்

மாதம் ஜனனம் என்பது நிரந்தரமானது.

மாதிரி

ஏன் பல வழிகளில் நிகழ்கிறது?

நீ கருப்ரபயில் இருக்கும்வபாவத. நீ வபாகப்வபாகிற பாரதகளும்,
சாகப்வபாகிற

இடமும்,

வநரமமும்,

உன்

மண்ரட

ஓட்டுக்குள்

திணிக்கப்டுகின்றன.
நீ

எங்வக

வபானாலும்,

மனத்தின்

சிந்தரனப்

விதித்தது.

வபாகலாம்.

எபபடி

வாழ்ந்தாலும்

வபாக்கு

எப்படி

அது

இரறவன்

வவண்டுமானாலும்

ஆனால் அது நடப்பதும் நடக்காததும் உன்

வகாடுககளில்அடஙகி இருக்கிறது.

விதிக்

விதி என்பது – கவிஞர்
ஒருவன் வந்த

வழிரயப்

வழிரயத் திறந்து விடுகிறான்.

பார்த்துத்தான்,

கந்தன் வரப்வபாகும்

ராஜாங்கம் கட்டி ஆண்டவனுங்கூட, வநர்ரம தவறி நடந்தால்

நிம்மதி இல்லாமல் துடிக்கிறான்.

இரறவனின் தராசு எரடரய

சரியாகவவ வபாடுகிறது.
குளத்தில் ஒரு ரூபாய் நாணத்ரத ரக தவறி வபாட்டு விட்டால்,
குளம்

வற்றியதும்

அது

வநர்ரமயாகச்

இருந்தால், அது உன் ரகக்வக கிரட்கிறது.

சம்பாதித்த

பணமாக

ஒரு நரடபாரதயில் நீ கண்ணாடித் துண்ரடப் வபாட்டால்,
நீ திரும்பி வரும்வபாது. அது உன் காலிவலவய குத்துகிறது.
குளிக்கும் அரறயில் நான் எச்சிரலத் துப்பி விட்வடன்.

ஒரு

மணி வநரம் கழித்து நான் உள்வள வசன்றவபாது அது என் காரலவய
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வழுக்கி

விட்டது.

எனவவ

விதி

மட்டுமுல்ல, நீவய வித்த்ததுமாகும்.

இந்த

உருவத்தில்

இந்த

நீங்கள் நிரனக்கவில்ரல.

என்பது

இடத்தில்

இரறவன்

பிறக்க

வித்ததது

வவண்டும்

என்று

உங்கரளப் பிறக்க ரவத்தது விதியின்

பிரவாகம்.
இப்படித்தான் வாழ வவண்டும் என்று நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள்.

அப்படி வாழவிடாமல் வசய்வது விதியின் பிரவாகம்.
எப்வபாது

உங்கள்

அர்த்தம்.

விதி

நீங்கள்

நிரனவுக்கு

நிரனத்தது
வமல்

நடக்கவில்ரலவயா

இன்வனான்று

அப்வபாது

இருக்கிறது

என்று

அதற்கு நம் மூதாரதயர் சூட்டிய வபயவர “விதி”.
சூனியத்தில்

நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

அந்த

ஜனனத்தில்

வதாடங்குகிறது.
தான்

நிரனத்தபடி

முடித்தவர்கள் எத்தரன வபர்?

எல்லாம்

வாழ்க்ரகரய

வரன்
ீ
வவற்றி வபற்றால், அது வரத்தால்
ீ
வந்தது.

நடத்தி

வகாரழ

வதால்வியுற்றால். அது வகாரழத்தனத்தால் கிரடத்தது.
ஆனால்

வரன்
ீ

வதால்வி

அரடந்தாவலா,

வகாரழ

வவற்றி

வபற்றாவலா, அரவ விதியால் நிர்ணயிக்கபட்டடரவ.
வரலாற்று
வசல்வதில்ரல.

நதிரய

தனி

மனிதனால்

சாகசங்கள்

விதிவய அரழத்துச் வசன்றிருக்கின்றது.

இழுத்துச்

நம் உருவவம விதி ---நம் நிழவல மதி--- கவிஞர் -
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பிறப்புக்கு முன்பும், மரணத்திற்குப் பின்பும், நாம் எங்கிருந்வதாம்,

எங்கு

வபாகிவறாம்

ஒன்று இருக்கிறது.

என்று

வதரியும்வரர

நமக்கு

அப்பாற்பட்டது

இரடப்பட்ட வாழ்க்ரகரய அது நடத்துகிறது.
காரல வவயிலில் நமது நிழல் நம் உயரத்ரத விட பன்மடங்கு
உயரமாக

இருக்கிறது.

மதியத்தில்

நம்ரம

விட

அது

கூனிக்

குறுகிக் காலடிக்குள் ஒண்டிக் வகாள்கிறது.
மாரலயில் மீ ண்டும்அது உயராமாகி விடுகிறது.
உருவம் என்ன்?

ஒவர மாத்ரி தாவன இருக்கிறது.

ஆனால் நம்

நம் உருவவம் விதி, நம் நிழவல மதி.
துறவிகாளவதும், சம்சாரிகளாவதும் நமது விருப்பதால் மட்டுவம
விரளந்தவரவ அல்ல என்று உணரவவண்டும்.
முயற்சி கால் பங்கு… விதியின் ஒத்துரழப்பு முக்கால் பங்கு –

கவிஞர்.
நீ

எண்ணியது

நடந்தாலும்,

நடக்காவிட்டாலும்,

எண்ணாதது

நடந்தாலும் எல்லாம் உன் விதி வரரககளின் விரளவவ.
கால் பங்கு….விதியின; ஒத்துரழப்பு முக்கால் பங்கு.

முயற்சி

எல்லாவற்றிற்கும் கால வநரம் வர வவண்டும் என்கிறார்கவள.
அது ஏன் வதரியுமா?
“இன்ன காரியங்கள், உனக்கு இன்ன காலங்களில் நடக்கும்?”
என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது….அவ்வளவுதான்.
நிரனவுகளின்
நிரனபவன்தான் நீ .

மயக்கத்ரத

விதி

முடிப்பவன் அவன்.

ஒழுங்குபடுத்கிறது.

எந்த மனிதனின் பாரதரயயும் விதி திரச திருப்பி விடும்.
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ஐவயா!

எவ்வளவவா

ஆரச

ரவத்திருந்வதவன,

ஆகிவிட்டவத என்று நீ பிரலாபித்துப் பயனில்ரல.

இப்படி

அப்படித் தான்

ஆகும் என்று நீ பிறக்கும்வபாது எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

மதிரய விதிதான் ஆட்சி வசய்கிறது – கவிஞர்.
கடவுவள இல்ரல என்று வாதிடுவவாரும் நீண்ட காலம் வாழ

வவண்டும் என்று இரறவன் ஏன் விதித்திருக்கிறான் வதரியுமா?

அவர்கள், தங்கள் வகாள்ரககள், தங்கள் கண் முன்னாவலவய

வதால்வி அரடவரதக் கண்டு சாக வவண்டும் என்பதற்காகத்தான்.
அப்படி

என்றால்,

ஆண்டவன்

ஏன்

வகட்கலாம்.

நீண்ட

உண்ரமயான
ஆயுரளத்

அது ஏன் வதரியுமா?

பக்தி

உள்ள

தருகிறான்

சிலருக்கு

என்று

நீங்கள்

தாங்கள் பக்தி வசலுத்தியது நியாயவம என்று அவாகளும்,
அவர்கரளப் பார்த்து பிறரும் உணர்வதற்காகத்தான்.
இரறவன்

விதிரய

ரவத்திருக்கிறான்.
பிறந்ததாக

இந்த

ஒரு

வவடிக்ரகக்

கருவியாக

சக்தியும் சிவனும் புமியில் பல வவடங்களில்

மதக்

கரதகள்

கூறுவது,

இரறவன்,

தானும்

விதிக்கு ஆட்பட்டு. அதன் சுரவரய அனுபவிக்கிறான் என்பரதக்
காட்டுவதற்காகத்தான்.

அந்தக் கரதகரள வவறும் கரதகளாக வநாக்காமல் இரறவன்
தத்துவங்களாக வநாக்கினால், மானிட தத்துவத்ரத எப்படி இரறவன்
வகுத்திருக்கிறான் என்பரத அறிய முடியும்.
விதி
வசய்கிறது.

–

மதி

ஆராய்ச்சியில்

மதிரயவய

விதிதான்

ஆட்சி

விதி – மதி – மகரிசி
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அணுவில்

அரமந்த

சட்டங்கள்

நிகழ்ச்சிகள் அரனத்தும் விதிவய.

விதியாகும்.

இயற்ரகயின்

பஞ்சு, இரும்பு, பருப்பு என்றால்

அது விதி.

இவற்ரற அறிந்து அனுபவிக்கும் அறிவின் வசயல் வரகரயவய
மதி

என்கிவறாம்.

பஞ்சு

ஆயுதமானால் அது மதி.
மதியின்

ஆரடயானால்

அது

மதி.

இரும்பு

பருப்பு வரடயானல் அது மதி.

மூலநிரலயும்

விதிவய

நிரலரய விதி என்கின்வறாம்.

ஆகும்.

நித்திய

நிர்மல

நிரனக்கும் ரசிக்கும் நிரலரய

மதி என்கிவறாம்.

“அணுவில் அரமந்துள்ள சட்டங்கள் விதியாகும்,
அறிவாய் அனுபவிக்கும் ஆற்றவல மதியாகும்.”
விதி

தரலவயழுத்து

அதன் விளக்கம் என்ன?

என்வறல்லம்

வசால்லுகிறார்கள?

மகரிசி விரட தருகிறார்.

“துன்பம் தரக்கூடிய வசயரலச் வசய்தவருக்குத் துன்பம் வரும்.
இன்பம் தரக்கூடிய வசயரலச் வசய்பவருக்கு இன்பம் வரும்” என்பது
வசயல்விரளவுத் தத்துவம்.
இது

இயற்ரகயினுரடய

–

இரறவனுரடய

நியதி

(நீதி).

இதுவவ விதி.
தரல

என்றால்

பிரதானம்,

முக்கியம்

என்று

அர்த்தம்,

“தரலமகன்”, “தரலவர்” என்ற வசாற்களில் அந்த அர்த்தத்தில் தான்
“தரல” என்ற வசால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
“எழுத்து”

என்பரத

வகாள்ள வவண்டும்.

இயற்ரகச்

சட்டம்

என்று

எடுத்துக்

இயற்ரகயில் அவநகச் சட்டங்கள் இருந்தாலும்

வமவல வசான்ன “விதி அல்லது வசயல் விரளவுத் தத்துவம் தான்
விதி

முக்கிய

மானது”

என்று

விளக்க வழி வாழவும் வவண்டும்.

விளங்கிக்

வகாள்ள

வவண்டும்.
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“இயற்ரக சக்தி விதி,
இரத யறிந்த அளவவ மதி.”
விதிரய மதியால் வவல்ல முடியுமா என்ற வகள்வி காலம்

காலமாக இருந்து வருகிறது.

அப்படி வவல்ல முடிந்தால் விதி என்ற ஒன்வற வபாய் என
ஆகி விடாதா என்று சிலர் வகட்கிறார்கள்.
இது நியாயமான வகள்விதான். ஆனால் இதில் உள்ள சூட்சுமம்
வதரியாமல்

இப்படிப்

வபசுகிறார்கள்.

இரத

ஒரு

வருவது

இயற்ரக.

விதி.

அரத

உதாரணத்தின் மூலம் அறியலாம்.
மரழ

அது

எளிரமயான

நாம்

தடுத்து

நிறுத்த இயலாது. ஆனால் அதன் தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்க குரட
பிடித்து வகாள்கிவறாம். மரழ வகாட்டு, அணிந்து வசல்கிவறாம்.

அதுவபால நமக்கு வருகின்ற துன்பங்களில் இருந்து தப்பிக்க
இரறவன்

என்ற

மாவபரும்

குரடயின்

அனுக்கிரகத்ரத

வபறவவண்டும்.
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மாற்ற முடியாத விஷயங்கரள அப்படிவய ஏற்றுக் வகாள்வது,

மாற்றுவதற்கான

சாத்தியங்கரள

ஆராய்ந்து

வசயல்படுவது

என்ற

இரண்டு வரககளில் எடுத்துக் வகாள்வதன் மூலம் வாழ்க்ரகரய
மகிழ்ச்சியானதாக மாற்றி விட முடியும்.

வாழ்க்ரக மீ து விதிக்கப்பட்டிருக்கும் சில எதார்த்தங்கரள
ஒப்புக் வகாள்ள மறுக்காதீர்கள்.
நம் முன்வனார் அப்படியான எதார்த்த நிகழ்வுகரள “விதி” என்று

வரகப்படுத்தினார்கள்.

அரத மாற்ற முடியாது என்பதாவலதான் “விதிரய மாற்ற முடியும்”

எனச் வசால்லாமல் “விதிரய மதியால் வவல்லலாம்” எனச் வசால்லித்
தந்தனர்..
இஸ்லாமியக்
சந்தித்த

யூத

கலிபாக்களில் ஒருவரான

இரளஞன்

விதிக்கும்,

ஜ்ரத்

அலிரயச்

பகுத்தறிவுக்கும்

உள்ள

வித்தியாசத்ரதச் வசால்ல முடியுமா? என்று வகட்டான்.
ஜ்ரத் அலி அவனிடம், “உன் வலதுகாரலத் தூக்கு” என்றார்.

அவனும் தனது வலது காரலத் தூக்கியபடி நின்றான்.

“சரி…..இப்வபாது உன் வலது காரலக் கீ ழிறக்காமவலவய இடது
காரலயும் தூக்கு” என்றார்.
“அது எப்படி முடியும்?” என்றான் இரளஞன்.
“ஒற்ரறக் காரல மட்டும் தூக்கு என்றதும் உன்னால் முடியும் என
நிரனத்துச் வசய்தாய் அல்லவா? அதுதான் பகுத்தறிவு.
இன்வனாரு காரலயும் தூக்கச் வசான்னவபாது அது முடியாது என
உணர்ந்தாய் அல்லவா? அதுதான் விதி” என்றார். அந்த வித்தியாசத்ரத
உணர்ந்தாவல வபாதும்.
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விதிரய மதியால் வவல்லுங்கள். வாழ்வு வசப்படும். மகிழ்ச்சி

உங்கரளத் வதடி வரும்.

21. இரறவன் ஒருவவன
இரறவன்
உருவங்கள்

ஒருவவன

இருப்பது

ஏன்?

என்றால்
என்று

அவனுக்கு
வகட்ட

இத்தரன
ஒருவருக்கு

இராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் பதிலளித்தாக அரமத்த கவிரதயில்
“நீங்கள் ஒருவர். நிச்சயம் ஒருவவர!
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ஆனால் நீங்கள் அனரனக்குப் பிள்ரள,
பிள்ரளக்குத் தந்ரத.

வபரர்க்குப் பாட்டன்,

மாமிக்கு மருமகன்,

மரனவிக்குக் கணவன்.

தம்பிக்கு அண்ணன்.

தங்கரகக்கும் அப்படி!

இந்த உமக்வக இத்தரன வடிவம்
இரறவனுக் வகரனயா இருக்கக் கூடாது?”

என்று

பாடியதிலிருந்து

பல

உருவங்களில்

இரறவன்

இருப்பதற்கான காரணத்ரதக் கண்ணதாசன் விளக்குகிறார்.
இரறவனது இயல்வு
இரறவன்

இருப்பவதாடு

உலகத்வதாடு

உலகத்துக்கு

ஒன்றாகியும்

உதவும்

வபாருட்டு

இருக்கின்றான் என்பது சித்தாந்த உண்ரமயாகும்.

வவறாகியும்

உடனாகியும்

“சின்னஞ்சிறு சக்கரத்தில்
சீவன்கரளச் சுற்ற ரவத்து
தழுவிக் வகாண்டால் அவன்தான் இரறவன்!”

என்று

மரறந்திருக்கும்

பரம்வபாருளாய்

இயல்ரபப் பற்றிறக் கண்ணதாசன் கூறியுள்ளார்.
அறிவவ

வதய்வம்.அறிவின்ல்

என்ற கருத்ரத

உள்ள

வதய்வத்ரத

இரறவனின்

உணர

வவண்டும்

“இறந்தபின் உயிர்கள் எல்லாம்
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எவ்வழி ஏகும் என்வற
அறிந்தவன் எவனும் இல்ரல.
ஆண்டவன் ரகசி யத்ரதத்
வதரிந்தவன் அவவன யன்றித்
திறமுள விஞ்ஞா னங்கள்
அறிந்தன ஏதும் இல்ரல.
அவவன தான் வாழ்வின் எல்ரல!”

சித்தர்களும்

,

சமயக்

குரவர்களும்

இடர்பட்டுத்

வதடுகின்ற

இரறவரனக் கண்ணதாசன் மிக எளிரமயாக பாடியுள்ளார்.
“அனுபவித்வத தான் அறிவது வாழ்வவனில்
ஆண்டவவன நீஏன் எனக் வகட்வடன்
ஆண்டவன் சற்வற அருகு வநருங்கி
“அனுபவம் என்பவத நான்தான்” என்றான்!”

என்று தன் ஐயத்ரதயும், அதற்கு இரறவன் கூறிய விரடரயயும்
பற்றிப் பாடியுள்ள சிறப்பு வபாற்றத்தக்கது.
கடலும் அதன் அரலயும் வபான்றவத பரம்மமாகிய வவளியும்
உயிர்களும் என்பரத மகரிசி தனது வவதாத்திரியத்தில்,
“ஆதிவயன்ற பிரம்மமது கடல் வபால் ஒன்று
அதிவலழுந்த ஜீவவனல்லாம் அரலவபால் ஆகும்
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வபதமுடன் அரலகளரவ விரிந்த வபாதும்
பிரியாது கடரலவிட்டுக் கடல் ஒன்வறனும்”
என்று குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

“பிறப்வபாக்கும் எல்லாவுயிர்க்கும்” என்று திருவள்ளுவரும்
“காக்ரக குருவி எங்கள் ஜாதி” என்று பாரதியாரும்
“ஒன்றாகக் காண்பவத காட்சி என்று அவ்ரவயாரும்
“யாதும் ஊவர யாவரும் வகள ீர்” என்று கணியன் பூங்குன்றனாரும்
குரல்

வகாடுத்தனர்.

குவியவல வவதாத்திரியம்.
பல

மதங்களில்

இவர்கள்

பலவாறாகக்

தந்த

அத்ரவதக்

காட்டப்பட்ட

குரல்களின்

மூலத்ரத

தூய

தமிழில் சுத்தவவளி, இரறவா, ஆதி, அநாதி, வதய்வம், சிவம், ஏகம்,
பிரம்மம், கிராவிட்டி என்று அரழக்கிறார் மகரிசி.
வதய்வம் பலப்பல வசால்லிப்
பரகத்தீரய வளர்ப்பவர் மூடர்
உய்வதரனத்திலும் ஒன்றாய்
எங்கும் ஓர் வபாருளானது வதய்வம்”

என்ற

பாரதியில்

ஆதங்கத்ரதப்

பாமர

மக்களும்

உணரக்கூடிய

வல்லரமரய அவனுக்குத் தந்தவர்கள் கண்ணதாசனும் மகரிசியும்.
இரணயாது இருந்த விஞ்ஞானத்ரதயும் வமய்ஞ்ஞானத்ரதயும்
இரணத்தவர் மகரிசி.
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இரறவன் ஒருவவன என்ற அத்ரவதக் வகாள்ரகரய மகரிசி

வலியுறுத்துகிறார்.

என்பது

“அத்ரவதம்”
பிரம்மவம

எல்லாம்

பரிணாமத்தில்

எல்லாமாகி

வல்ல

எல்லா

ஆதிநிரலயான
இடங்களிலும்,

எல்லாப் வபாருட்களிலும் ஊடுருவி வந்துள்ளான்.
இரறவவளிவய எழுந்து வந்த நிரலயில் பஞ்ச புதங்களாகி
அரவ

இரணந்து

ஓரறிவு

நானுமாகியுள்ளான்.
என்னுள்

வகாண்டுள்ளான்.

அவவன

உதாரணமாக,

ஆறறிவான

மனமாக,

அவன்

உணர்வதாகும்.

முதல்

வவறு

பிறந்ததில்

அறிவாக

தான்

இருந்து

உயிர்களாகி

வவறு

இயங்கிக்

இல்ரல

இதுவரர

என்று

உண்ட

டன்

கணக்கான உணவு எங்வக என்று பார்த்தால் உணவு என்பது எங்கும்
தனித்து இல்ரல.
என்கிறார் மகரிசி.
ஒன்வற
வந்தாலும்,

அது நம் உடலாகவவ மாறியுள்ளரதப் வபால

பலவானது
அந்த

என்று

ஒன்று

வவத

சுத்தவவளிவய

காலத்திலிருந்து
என்று

ஓதி

உலகத்தவர்க்கு

ஆணித்தரமாக உரரத்தவர் மகரிசிவய.
அந்த

ஒன்று

எப்படி

பலவானது

காட்டியதும் வவதாத்திரியவம!
“ஆயிரம்

வதய்வங்கள்

என்று

உண்வடன்று

என்பரத

வதடி

விளக்கி

அரலயும்

அறிவிலிகாள்” என்று வசான்ன பாரதிக்கு துரணயாக இருக்கிறார்கள்
கண்ணதாசனும் மகரிசியும்.
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நூல் ஆசிரியாு்கள்

22. மனிதன் மாறிவிட்டான்
176

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

உலகில்

உள்ள

எல்லாத்

னைாற்றங்களிலும்

எல்லா

உயிர்களிலும் சிற்நை னமலாை ஒரு இயக்க நினல மைிைஉருவம்.
மைம்,

இைன்,

மைிைன்.

இைன்

என்றால்

அன்பும்

கருனணயுமாக ஒத்தும் உைவியும் இருப்பது என்று பபாருள்.

இவ்வளவு சிறப்பு பபற்ற மைிைன் மாறி விட்டானை என்று
ஆைங்கப்படுகிறார் கண்ணைாசன்.

ஆணவம்,

கன்மம்,

மானய

இந்ை

மூட்னடைான் “மைிைன்” என்ற பிரகிருைி.

மூன்றினுனடய
மைிைன் படுகின்ற

துன்பங்கள் அத்ைனைகும் உற்பத்ைி ஸ்ைாைம் இம்மூன்னற.

“மனிதன் மாறிவிட்டான்
மதத்தில் ஏறிவிட்டான்
“வந்ை நாள் முைல்,
இந்ை நாள் வதர,
வானம் மாறவில்தல
வான் மைியும், மீ னும், கடல்க் காற்றும்,
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மலரும்,

மண்ணும்,

வகாடியும்,

மாறவில்தல

கசாதலயும்,

நிைியும்

மனிைன் மாறிவிட்டான்”

வந்த நாள் என்றால் நாம் உருவான நாள் என்று எடுத்துக்
வகாள்மவாோ!
உலகில்

மதான்றிய

அத்தடன

மதாற்றப்

வபாருட்களும்

உருவான காலத்தில் இருந்து இன்று வடர தன்னுடைய தன்டே
ோறாேல் வசயல்பட்டுக் வகாண்டிருக்கின்றன.
பரிணாேத்தின்

கடைசி

மதாற்றோகிய

ேனிதன்

ேட்டும்

ஏமனா தன் தன்டே ோறி தைம் ோறி தடுோறி இருக்கிறான் என்று
ஆதங்கத்மதாடு மகட்கிறார் கவிஞர்.

சுத்தவவைியின் முதல் மதாற்றோன இடறத்துகள் முதல்

விண்ணாகி,

அதன்

கூட்ைடேப்பால்

பஞ்சபூதங்கைாகி,

அதடனத்

வதாைர்ந்து ஓர் அறிவு முதல் ஐயறிவு விலங்கினம் வடர அதனதன்
தன்டேயில் இருந்து ோறுபை வில்டல.

அடவ எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்பட்ை உண்டேயில் நிடலயில்
இருந்து
ேனிதன்

வசயலாற்றும்மபாது
ேட்டும்

ஏன்

சுத்தவவைியில்

ோறிக்வகாண்மை

மவதாத்ரியும் ஆச்சரியப்படுகிறார்.

இருந்து

உருவான

இருக்கிறான்

என்று

“நிதல மாறினால் குணம் மாறுவான் - வபாய்
நீ ைியும் கநர்தமயும் கபசுவான் – ைினம்
ஜாைியும் கபைமும் கூறுவான் – அது
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கவைம் விைி என்று ஓதுவான்”

ேனிதன்

குழந்டதயாக

பிறப்வபடுக்கும்

எந்தவிதோன சூதுவாதும் வதரிவதில்டல.

மபாது

அக்குழந்டத வைரவைர

வபற்மறார்கைின் வைர்ப்பில் தான் நிடல ோறுகிறது.
குழந்டதயிைம்

பாகுப்பட்டில்

வதாைங்கி

“தான்”

கல்வி,

‘ஆண்’

என்றும்

பணி,

பதவி,

‘வபண்’

என்றும்

திருேணம்,

வசதி

வாய்ப்பு, சாதி மபதம்........ இப்படி பலப்பல பிரிவிடனகடை பிஞ்சு
ேனதிமலமய விடதத்துவிடுகிவறாம்.
அதுமவ

காலப்மபாக்கில்

விஷ

விருட்சங்கைாகி

சமுதாயத்தின் சீர்மகட்டிற்கு விடதயாக மவரூன்றி விடுகின்றன.
விஷ

விருட்சங்கைாகி

விட்ை

நிடலடயத்

ோறிய ேனிதன் என்று குறிப்பிடுகிறார் கவிஞர்.

தான்

நிடல

மனிைனின் கவறுபாட்டிற்கு காரணம் ;
“கருவதமப்பு, உணவு வதக, காலம், கைசம்,
கல்வி, வைாழில் அரசாங்கம், கதல, முயற்சி,
பருவம், நட்பு, சந்ைர்ப்பம், பல ஆராய்ச்சி,
பழக்கம், வழக்கம், ஒழுக்கம் இவற்றிற்ககற்ப
உறுவதமப்பு, குணம், அறிவின் உயர்வு, கீ ர்த்ைி,
உடல்வலிவு, சுகம், வசல்வம், மனிைர்கட்கு
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வரும் வதகயும் அவற்றின் ைரம் அளவுக்ககற்ப
வாழ்க்தகநிதல கபைமுடன் கைான்றக் கண்கடன்”

என்று வடகப்படுத்தி,

பாவங்கைாக

மகரிசி காட்டுகிறார்.

மேலும்

விடையும்

தன்முடனப்பின்
‘வபாய்,

கைவு,

காரணோக

வகாடல,

பஞ்ச

சூது,

ேகா

கற்பழிப்பு

மபான்ற பழிச்வசயல்கள் ஏற்படுகிறது.
ஆனால்

இடவ

எல்லாம்

தவறு

என்று

வதரிந்தாலும்

ஏற்றுக்வகாள்ை முடியாேல் தவிக்கும் அவல நிடலயில் இருக்கும்
ேனிதர்கடைப் பார்த்து ேகரிஷியும் மவதடனப் படுகிறார்.

“பறதவயில் கண்டான் விமானம் பதடத்ைான்
பாயும் மீ ன்களின் படகிதனக் கண்டான்
எைிவராலி ககட்டான் வாவனாலி படத்ைான்
எைதனக் கண்டான் பணம் பதடத்ைான்?”
அர்த்தமுள்ை

இந்துேதத்தில்

கவிஞர்

அழகாக

எடுத்துக்கூறி

இருக்கும் பாங்கிடன பார்ப்மபாோ!
‘ஆதி ேனிதன் கைடலக் கண்டு பயந்தான்.
கைலுக்குள்

வகாஞ்ச

தூரம்

நைந்து

அடுத்த ேனிதன்

பார்த்தான்.

அவனுக்கு

அடுத்தவன் நீந்திப் பார்த்தான்.

வசய்தான்.

இன்வனாருவன் கட்டைடயப் பிடித்துக்வகாண்டு பயணம்
கட்டை

பைகாயிற்று.

பைகு

கப்பலாயிற்று.

பயணம்

சுலபோயிற்று.
கைலும் கைக்கக்கூடியமத என்ற நம்பிக்டக வந்தது.

உலகம்

உருண்டை என்ற உண்டேயும் வதரிந்தது.
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பறடவடயக் கண்ை ேனிதன் விோனத்டதப் படைத்தான்.
விோனத்தின் பறக்கும் உயரத்டதயும் மவகத்டதயும் வகாஞ்சம்

வகாஞ்சோக

அதிகப்படுத்திக்வகாண்மை

மபான

ேனிதன்

சந்திர

ேண்ைலம் வடர பயணம் மபாகலாம் என்ற நம்பிக்டக வகாண்ைான்
அது வண்
ீ
மபாகவில்டல.
இப்படியாக உணர்த்து வதைிந்த ேனிதன் எடதக் கண்டு
பணத்டத படைத்திருப்பான்?
என்று சிந்தடன ஆற்றல் வபற்ற கவிஞமர தடுோற டவத்த
பணத்தின் படுத்துதடலப் பார்க்கும்மபாது சற்று விந்டதயாகத்தாமன
இருக்கிறது.

பறடவடயக் கண்ை ேனிதனின் அறிவு மவடல வசய்ய

ஆரம்பித்தது.

பறடவக்கு இரண்டு பக்கமும் சிறகுகள் இருப்பதால் தான்
பறக்க

முடிகிறது

இருந்தால்

இறக்டககள்

தான்

பறக்கும்

இருந்ப்பதால்

என்று கண்ைான்.

விடச

என்று

கண்ைறிந்து
தன்டே

தான்

சிறகு
வரும்

ேீ ன்கைானது

மபால

இறக்டக

என்றும்,

நீரில்

அந்த

நீந்துகிறது

தன்டன சூழ்ந்துள்ை நீராகட்டும், காற்றாகட்டும் தள்ளும்
வகாண்டு

விலக்கினால்

என்படதயும் கண்டு வகாண்ைான்.

முன்மனாக்கி

நகர்

முடியும்

காற்றடலயில் காந்தம் தான் வசயலாற்றுகிறது என்று கண்ை
ேனிதன், அந்த காற்றானது வான்வவைியில் ஓடிக்வகாண்டிருக்கிறது.
இப்படி ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் ஆற்றடல உட்புகுத்தி திணிவு
வபறச் வசய்து வாவனாலிடய கண்டு பிடித்தான் ேனிதன்.
அனால்

இவ்வைவு

நுணுக்கங்கடைக்

கண்ைறிந்த

ேனிதடனயும் ேைக்கி வபாடிகிறது பணம் என்னும் பற்று வடல.
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அந்தப்

பணத்டத

எடதக்வகாண்டு

படைத்திருப்பான்

என்று

சிந்திக்கும்மபாது எட்ைாத பதிலாகத் தான் இருக்கிறது.

இருப்பினும் பணத்திற்கு ேகரிஷி கூறும் விைக்கம் ‘Money is the

token of labour” பணம் ேனித வாழ்வின் முதலீடு என்று கூறுகிறார்.
நாம்

வசய்யக்கூடிய

மவடலயின்

தரத்டத

குறிக்கும்

சாதனம்

என்பமத சரியான விைக்கோக இருக்கும்.

“இன்பமும், காைலும், இயற்தகயின் நீைி
ஏற்றத்ைாழ்வுகள் மனிைனின் ஜாைி
பாரில் இயற்தக பதடத்ைதை எல்லாம்
பாவி மனிைன் பிரித்து தவத்ைாகன!”
இயற்டகயில்

இருக்கும்

அடனத்து

வபாருட்களுக்குள்ளும்

இயல்பாக இயங்குவது இன்பமும், காதலும் தான்.
அதனால்

தான்

ேனிதடனத்

உயிருக்மகா மபதங்கள் இல்டல.
இந்த

ஏற்றத்தாழ்வுகள்

தவிர

எந்த

ேனிதனிைம்

ஒரு

ேட்டுமே

வபாருளுக்மகா,

உண்டு.

இது

இயற்டகயால் உண்ைாக்கப்பைவில்டல, ேனிதனால் உண்ைாக்கியது
என்பதால்தான் ேனிதடன பாவி என்று சாடுகிறார் கவிஞர.
அடணத்து உயிர்களுக்கும் அடிப்படையாக விைங்குவது
அன்பும், கருடணயும் தான்.
அந்த அன்பும் கருடணயும் ேனிதனிைத்தில் இருந்தாலும்
தன்முடனப்பாலும்,
ோடயயினால்

மும்ேலங்கைாகிய

சிக்குண்டு

இருக்கும்

ஆணவம்,

நிடலதான்

கன்ேம்,

மபதங்களுக்கு

காரணம் என்று மகரிசி விவரிக்கிறார்.
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இவதற்வகல்லாம் தீர்வு ஒவ்வவாரு ேனிதனும் தான் யாவரன்று

உணர்ந்து விட்ைால் அமதமபால் தான் அடனத்து உயிர்களும் என்ற
உணர்வு நிடல வரும்.
வந்த
தான்.

பிறகு

ேிஞ்சுவது

அன்பும்

கருடணயும்

ேட்டுமே

யாருக்கும் யாரும் பாவியாக இருக்கும் நிடல ோறுேப்பா

என்று நம்டே வழிநைத்தி வசல்கிறார் ேகான் அவர்கள்.
ேகான்

வகுத்துக்

வகாடுத்த

வழியில்

ேனிதனாவான்

வசன்றால் பிரிவிடன என்னும் ேதத்தில் ஏற மவண்ைாம்.
அன்பு
நிடறந்து

என்ற

அன்பால்

ரதத்தில்

திடைப்மபாம்.

ஏறி

இன்புறலாம்.

ேனிதன்

என்ற

அன்பால்
தன்டேக்கும்

சான்றாக விைங்குமவாம்!

23. இரறவன் இருப்பது எங்வக?
நம் முன்வனார்கள் பார்த்த கடவுரள நம்மால் ஏன் பார்க்க
முடியவில்ரல ?
அந்தக் கடவுள் எங்வகதான் இருக்கிறார் ?
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நீங்களும் கடவுரளப் பார்க்கலாம். பார்க்க முடியாது என்று

யார் வசான்னது ?

இராமகிருஷ்ண

பரமகம்சர்

கடவுரளப்

பார்த்தார்.

விவவகானந்தருக்கும் கடவுரளக் காட்டினார்.
முன்வனார்கள்

பார்த்தார்கள்

என்றால்,

எப்படி,

எந்நிரலயில்

பார்த்தார்கள் ?
அதாவது கடவுள் எங்வக இருக்கிறார் என்று வதடுவவாரும்,

கடவுள் இல்லாத இடவம இல்ரல என்று வசால்லும் சான்வறாரும்,

அந்தக் கடவுவள இல்ரல என்று வசால்வவாரும் இவர்கள் அரனவருவம

இரடவிடாது அவரரப் பற்றிவய சிந்தித்து விரட காண முயற்சி
வசய்கின்றனர்.
இலட்சக்

கணக்கான

வகாண்வடயிருக்கிறது.
ஆனால்,

அவரரக்

ஆண்டுகளாக

இந்த

கண்டவருமில்ரல,

என்றுதான் வசால்லியிருக்கிறார்கள்.
நான்

கடவுரளக்

கண்டிருக்கிவறன்

என்று

முயற்சி

நடந்து

விண்டவருமில்ரல

சில

வபரிவயார்கள்

வசால்லி இருந்தாலும், அரதத் தான் காண இயலாத காரணத்தால்
யாரும் நம்புவதில்ரல.
பரந்து விரிந்து எங்கும் நீக்கமற நிரறந்து விளங்குகிறார் கடவுள்
என்றால், அவரர புறத்வத வதடாவத, கடந்து உள்வள வசல் கடவுரளக்
காணலாம் என்றுச் வசால்வவதன்ன ?
புறத்வதயும்
இப்படிவயல்லாம்

கடவுள்

நீக்கமற

பல்லாயிரம்

நிரம்பியிருக்கிறார்தாவன

வகள்விகள்,

வதடல்கள்

?

நடந்து

வகாண்வடயிருக்கின்றன.
கடவுவள இல்ரல என்று வசால்வவாரரப் பற்றி நமக்குக்

கவரலயில்ரல. அது கடவுள் பாடு, அவர்கள் பாடு.
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ஆனால், கடவுள் இல்லாத இடவம இல்ரல, கடவுள் ஒருவவன,

அவவன நித்திமானவன், அதியந்தம் இல்லாதவன். அவவன பரம்வபாருள்

என்வறல்லாம் ஆன்வறார்களும், சான்வறார்களும் கூறினாலும், கடவுள்
இன்ன

இடத்தில்

இருக்கிறார்

என்று

வபசுவதும்,

குறிப்பிட்ட

இடத்தில் வதடுவதும் அறியாரமவய அன்றி வவவறான்றுமில்ரல.

ஒரு

இத்தரகய மாவபருங் குழப்பங்களுக்கு இரடவய நம்மில்
பலவபர் கடவுள் இருந்தால் நமக்வகன்ன, இல்லாவிட்டால் நமக்வகன்ன
என்கிற

ரீதியில்தான்

வாழ்ந்து

வகாண்டிருக்கிறார்கள்.

இரவயரனத்ரதயும் விட மிகப் பரிதாபமான நிரலயாகும்.

இது

எங்கிருந்து வந்வதாம், எரத வநாக்கி வசல்கிவறாம் என்று எந்த

விதத் வதளிவும் இல்லாமல், பிறப்பின், வாழ்வின் இலட்சிம்தான் என்ன
என்று சிந்திக்காமல், கண்டவத காட்சி, வகாண்டவத வகாலம் என்பவர்
நிரல நரடபிணத்திற்கு ஒப்பானது.
இந்த அண்டசராசரங்கள், இவ்வளவு வபரிய உலகம் இரவ
யாவும் திடீவரன்று தாவன வதான்றியிருக்க முடியாது.
அரத நிச்சயமாக நம்ரமப் வபால ஒரு மனிதனும் பரடத்திருக்க

முடியாது.

அப்படி

என்றால்

எனவவ

அந்தத்

ஏவதா

ஒரு

முதன்ரமயான

இருந்துதான் இந்த உலகம் வதான்றியிருக்க வவண்டும்.
தனி

முதன்ரமயான

வபாருளில்

வபாருள்தான்

பிரம்மம்

என்றுதான் வவதம் வசால்கிறது.
அதிலிருந்து

வதான்றி,

அதற்கு

உள்வளவய

நிரலவபற்று,

அதிவலவய அரனத்தும் ஒடுங்குகின்றன என்பது வகாட்பாடு.
எனவவ அது இல்லாத இடம் இல்லவவ இல்ரல என்பது முடிபு.
ஓரிடத்தில் இருந்து ஓரிடத்தில் இல்ரல என்றால் பரம்வபாருள் என்ற
தத்துவவம வபாய்யாகி விடும்.
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இடம்

கடவுள் இன்ன இடத்தில் இருக்கிறார் என்று வசான்னால், அந்த
அல்லது

வதசம்

ஆதாரமாகவும்

கடவுள்

(தாங்குவது),

ஆவதயமாகவும்(தாங்கப்படுவது) ஆகி விடும்.
ஆதாரம்,
உதாரணமாக

ஆவதயத்ரத
அரலரய

விட

வமலானதாகக்

ஆவதயமாகக்

வகாண்டால்

கருதப்படும்.
கடல்

அதன்

அதற்கு ஆதாரம்.
கடரல விடப் வபரியதாகவவா, கடலுக்கு முந்தியதாகவவா அல்லது

கடரல விட்டு அன்னியமானதாகவவா அரல இருக்க முடியாது.

அரல என்றும் கடலுக்கு நிகரானது அல்ல. ஆனாலும்,

அரலயும் கடலும் வவறு வவறு அல்ல.
இந்த

மாளிரகயில்

ஒரு

மனிதன்

குடியிருக்கிறான்

என்று

வசால்லும் வபாழுவத, அந்த மனிதரன விட மாளிரகப் வபரியது என்பது
யாரும் வசால்லாமவலவய விளங்கி விடுகின்றது.
அது

வபால

ரகலாசம்,

ரவகுண்டம்,

வசார்க்கம்

வபான்ற

இடத்தில்தான் கடவுள் வாசம் வசய்கிறார் என்று வசான்னால் அந்த
இடங்கவளல்லாம் கடவுளுக்கும் முன்னவர இருந்தரவ என்றாகி விடும்.
எனவவ

கடவுள்

எங்வக

இருக்கிறார்

என்ற

வகள்வியும்,

வதடலும் யுக்திக்கு ஒவ்வாதது. இடம் அல்லது வதசம் என்பது மனதால்
கற்பிக்கப்படுவது. மனம் ஒடுங்கும் வபாழுது இடமும் ஒடுங்கி விடும்.
ஏவனனில்
தம்மிடத்தில்

மனம்,

ரவத்து

இடம்,

காலம்

அவற்ரற

இரவயரனத்ரதயும்

ஆதாரமாகத்

தாங்குபவர்

பரம்வபாருவள.
எனவவ

மனம்

அவரிடத்தில்

ஒடுங்கும்

வபாழுது

கற்பிதங்கள்

அரனத்தும் ஒடுங்கி விடுகின்றன.
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மனமானது புறத்வத ஜட விஷயங்கரள நுகரும் அளவில்

வமலும் வமலும் கற்பிதங்கரள வளர்த்துக் வகாண்டு அதுவும் ஜட
நிரலரய எய்தி விடுகிறது.

பரம்வபாருவளா அதி சூக்குமமானவர். அவரர உணரும் அளவு
நம் மனமும் சூக்கும நிரலரய அரடய வவண்டும்.
எனவவதான் புறத்ரத அரலயும் மனரத அடக்கி, அகத்வத
வசலுத்து ! கடந்து உள்வள வபா ! பரம்வபாருரளக் காணலாம் ! கடந்து
உள்வள வசன்று காணத் தகுந்தவராக உள்ளதால் அவர் கட உள்.
இருக்கும் இடத்ரதவிட்டு

இல்லாத இடம் வதடி
எங்வகங்வகா அரலகின்றார்
ஞானத்தங்கவம! – அவர்
ஏதமறியாரடி ஞானத்தங்கவம!....
இரமணரிடம் வமல் நாட்டு அறிஞர் ஒருவர் இரமணரரப் பார்த்துக்

வகட்டார்.

What is God?
அன்று இரமணர் சற்று நிதானமாக கூறினார்…
What is, is God
இருப்பதவதல்லாம்
இருக்கும்

இடத்ரத

இரறநிரல.
விட்டு

மனிதர்கரளப் பார்த்து சிரிக்கிறார்.

இரதத்தான்

எங்வகல்லாம்

கண்ணதாசன்

வபாய்

வதடும்
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What

is

God?

இதற்கு

“

எந்த

ஒன்றால்

இப்பிரபஞ்சம்

ஆக்கப்பட்டிருக்கிறவதா அதுவவ கடவுள்” என்றார் ஓவஷா.

எந்த

ஒன்று

ஞானமயமாக,

நிரலயாக

அனந்தமாக

இருக்கிறவதா,

இருக்கிறவதா,

எந்த

அதுவவ

ஒன்று
வதய்வம்

என்கிறது நமது உபநிடதம்.
“அங்கிங்வகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் ஆனந்த பூர்த்தியாகி - - - -” என்றார் தாயமானவர்.
“அகரமுதல் எழுத்வதல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்வற உலகு”

எந்த

ஒன்றிலிருந்து

ஒன்றிலிருந்து

உலகமாக

என்றார் திருவள்ளுவர்.

உலகம்

வருகிறவதா

மாறியிருக்கிறவதா

அல்லது

அதுவவ

எந்த

ஆதிபகவன்

“வற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலவமனும்
வளம்நான்கும் ஒன்றிரணந்த வபருவவளிவய வதய்வமாம்!”

என்றார் வவதாத்திரி மகரிசி.
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இந்த

மகான்கள்

இறப்பு இல்ரல.
இங்கு

வதய்வத்ரதத்

வசால்வவதல்லலாம்,

உடலும் இல்ரல.

இருப்பவதல்லாம்
தவிர

வவறான்றும்

வதய்வத்திற்கு

குடலும் இல்ரல.

வதய்வவமயாதலால்
இல்ரல.

பிறப்பு

இங்கு

மனிதவரன்றும்

வதய்வவமன்றம் பிரவிரனயும் இந்த மகான்களிடம் இல்ரல.
“அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அதுவவ
அறிவின் முழுரம அது முக்தி.”

என்பது வவதாத்திரியம்.
நமக்குள்

இருக்கும்

ஆனந்தமாக வாழ்வவாம்.

இரறவரன

நாள்வதாறும்

வணங்கி

24. ஒருவன் மைது ஒன்பைடா
மைம், இயற்னக, சமுைாயம் என்ற முக்னகாணத்துக்குள்ைான்
மைிைன் வாழ்ந்ைாக னவண்டும்.
மைிை மைம்ஒரு மனறபபாருள்.

புலன்களுக்கு எட்டாைது.

அது இல்னல என்று யாராலும் கூறமுடியாை ஒரு னபரூண்னம.
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மை இைன் என்ற இரண்டு வார்த்னை னசர்ந்ைதுைான் மைிைன்.

மைைனை இைமாக னவத்துக் பகாள்ள னவண்டும்.

முரண்பாடாக

இல்லாமல் னவத்துக் பகாள்ள னவண்டும்.

மனதிற்கு எண்ணற்ற அறிஞர்கள் பலவிதமான விளக்கங்கள்

வகாடுத்து இருந்தாலும், எனக்கு சுலபமாக புரிய ரவத்தது அருள்தந்ரத
வவதாத்ரி

மகரிஷியின்

விளக்கம்

தான்.

அருள் தந்ரத வவதாத்ரி மகரிஷி “மனம்” ஒரு காந்தம் என்கிறார்.
நமது உடல் இயக்கங்களின் வபாதும் ஏற்படும் மின் ஆற்றலால்
ஒரிடத்தில் குவிந்து அது இந்த பிரபஞ்சவவளிவயாடு வதாடர்பு வகாண்டு
மனம்

என்ற

நிரலரய

உருவாக்குகிறது.

அதாவது மனம் என்பது உடல் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது
பிரபஞ்சவவளிவயாடு இந்த உடரல இரணக்கும் ஆற்றல். எவ்வளவு
அழகான

அருரமயான

விளக்கம்.

நான் சிந்தரன வசய்வது, நான் எண்ணுவது என்னுள் மட்டும்
ஏற்படும்

வசயல்

வதாடர்புரடயது.

அல்ல,

அது

இந்த

பிரபஞ்ச

வவளிவயாடும்

அதாவது நான் மன்னார்குடி என்று ஒரு ஊரர நிரனக்கிவறன்
எனில் என் மனம் அதிவிரரவாக கடந்த முரற மன்னார்குடிரய
தரிசித்த நிரனவுகரள வகாண்டு வருவவதாடு, இப்வபாதும் மன்னார்குடி
வரர பயணித்து அங்கு வமாதி பிரதிபலித்து திரும்புகிறது.
இது ஒரு வினாடியில் நிகழ்ந்து விடுகிறது. ஒரு இடத்ரத
மட்டுமல்ல, நீங்கள் விரும்பும், நிரனக்கும் எதன் மீ தும் இதுதான்
நிகழ்கிறது.
ஆனால்

நாம்

என்ன

வசய்கிவறாம்….நம்

கூளங்களால் நிரப்பிக் வகாண்டிருக்கிவறாம்.

மனரத

குப்ரபக்
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அது

ஒர்

அழகிய

வபண்ணின் சிரல.
ஒருநாள்

பூங்கா.

அங்வக

அழகான

பக்கத்தில் கம்பீரமான ஆண் சிரல.

அந்தப்

பூங்கா

பக்கம்

வந்த

காதல்

அற்புதமான

கடவுளான

மன்மதனுக்கு அந்த சிரலகளின் மீ து ஒரு இரக்கம் ஏற்பட்டது.

“எத்தரன காலங்களுக்குத்தான் மற்றவர்கள் காதல் வசய்வரத
நீங்கள் சிரலகளாக நின்று வவடிக்ரக பார்த்துக் வகாண்டிருப்பீர்கள்?
அதனால் ஒரு பத்து நிமிடம் உங்கள் இருவருக்கும் உயிர்

தருகிவறன்.

இந்த வநரத்ரத உங்கள் விருப்பத்ததுக்கு ஏற்றவாறு

ஆனந்தமாக அனுபவித்துக் வகாள்ளலாம்” என்றான் மன்மதன்.
சிரலகளுக்வகா தாங்க முடியாத ஆனந்தம்.

மன்மதன் தன்

இரண்டு ரககளாலும் அந்தச் சிரலகரள வருடிக் வகாடுக்க, அரவ

உயிருள்ள் மனிதர்களாக மாறிப் பக்கத்தில் இருந்த புதருக்குள் ஒவர
ஓட்டமாக ஓடின.
வகாஞ்ச

வநரம்

அந்த

புதலில்

இருந்த

மன்மதனுக்வக வவட்கம் வந்து விட்டது.
சிறிது

வநரத்தில்

அந்த

வவளிவய வந்தது.

காதலர்

வசடிகள்

வஜாடி

குலுங்கின.

புதரர

இப்வபாது அவர்கள் ரகயில் ஒரு புறா இருந்தது.

விட்டு

“இன்னும்

உங்களுக்கு ஐந்து நிமிடம் இருக்கிறது!” என்றான் மன்மதன்.
“அப்படியா”

என்ற

அந்த

சிரல

மனிதன்

தன்

காதல்

வஜாடிரயப் பார்த்து, “சரி…இப்வபாது நீ இந்த புறாரவ வகட்டியாகப்
பிடித்துக்வகாள்.
என்றானாம்.
தங்கள்

நான் அதன் தரல மீ து அசுத்தம் வசய்கிவறன்”

தரலயில்

எச்சம்

இட்ட

புறாரவப்

பழி

தீர்த்துக்

வகாள்ளவா இந்த அரிய வநரத்ரத அவாு்கள் பயன்படுத்திக் வகாள்ள
வவண்டும்?

என்ன முட்டாள்தனம் பாருங்கள்!
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நம்

வநரத்ரத

ஆனந்தமாகவும்

நமக்குக் கூட ஆயிரம் வழிகள் வதரியும்.

பயனுள்ளதாகவம்

கழிக்க

என்றாலும், அடுத்தவர்

மீ து வவறுப்ரபக் காட்டத்தான் நாம் நம் வநரத்தில் வபரும் பங்ரகப்
பயன்படுத்துகிவறாம்.

வதரவயில்லாத ஓட்ரட உரடசல்கரள வவளிவய தூக்கி எறிய
மனமில்லாமல் விட்ரடக் குப்ரபயாக ரவத்திருக்கும் நபர்கரளப்
வபால,

வதரவ

எண்ணங்கரளயும்

இல்லாத

குவராதத்ரதயும்

வசார்த்து ரவத்திருக்கிவறாம்.

மைம் ஒரு குரங்கு.
இருக்கும்.

நாம்

மனதில்

பழிவாங்கும்
குப்ரபயாகச்

குரங்கு னபால் அனலந்து பகாண்னட

அைைால்ைான்

ஒன்பைடா” என்று பாடுகிறார்.

தான்.

வவறுப்புகரளயும்

கண்ணைாசன்

“ஒருவன்

மைது

மனம் ஒரு குரங்கு என்றால் வபருரமப்படவவண்டிய விஷயம்

குரங்கு மரத்திற்கு மரம் தாவுவது வபால் மனம் ஒரீடத்தில்
இருப்புக்வகாள்ளாமல் அரலவரத குறிப்பிட இவ்வாறு மனம் ஒரு
குரங்கு என்று வசால்வழக்கு வந்திருக்கலாம்.
ஆனால் உண்ரமயில் மரத்திற்கு மரம் தாவுவது தாவன குரங்கின்

இயல்பு. அது எதற்காக அவ்வாறு தாவுகிறது.

இருப்பிடம்,உணவு, பாதுகாப்பு மற்றும் உடலின் சுறுசுறுப்ரப
தக்கரவத்துவகாள்ள வநாக்கமுடன் தாவும் குரங்ரக மனிதவனாட
ஒப்பிட முடியுமா?

குரங்கின் மனரத வபால மனிதனின் மனமும் இவ்வாறான
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வமம்பாட வநாக்கதுடனா இருக்கிறது.?

“ஒருவன் மைது ஒன்பைடா – அைில்

ஒளிந்து கிடப்பது எண்பைடா!

உருவத்னைப் பார்ப்பவன் மைிைைடா! – அைில்
உள்ளத்னைக் காண்பவன் இனறவைடா!
ஏறும்னபாது எரிகின்றான்!

இறங்கும்னபாது சிரிக்கின்றான்!

வாழும் னநரத்ைில் வருகின்றான்!
வறுனம வந்ைால் பிரிகின்றான்!

ைாயின் பபருனம மறக்கின்றான்!

ைன்ைலச் னசற்றில் விழுகின்றான்!

னபய்னபால் பணத்னைக் காக்கின்றான்!
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பபரியவர் ைம்னமப் பழிக்கின்றான்!
பட்டம் பைவி பபற்றவர் மட்டும்
பண்புனடனயாராய் ஆவாரா?

பள்ளிப்படிப்பு இல்லாை மைிைர்
பகுத்ைறிவின்றிப் னபாவாரா?”

நாம் கண்ட இப்பாடலில் உள்ள எந்தக் கருத்ரதத் தவவறன்பது?
‘ஒருவன் மனதில் ஒளிிந்து கிடக்கும் எண்ணங்கள் எத்தரனவயா?

அரவ எண்பரதயும் தாண்டுவம?
உருவத்ரதப்
எவவனாருவன்

பார்த்வத

உள்ளத்ரதப்

இரறவன்தாவன!’
ஒருவனது
மகிழ்ச்சியும்

உயர்ரவக்
காணும்

காண்கின்வறாவம!

எரடவபாடும்
பார்த்து

கண்டு
மனித

மனிதர்

உலகில்;

எரடவபாடுகிறாவனா

எரிச்சலும்;

தாழ்ரவக்

சமுதாயத்ரத

அவன்

கண்டு

இன்றளவும்

வசதியாக வாழும்வபாது வசாந்தம் வகாண்டாடிட தூரத்தவரும்
வருகின்றாவர!

வறுரம

வந்துவிட்டால்

பக்கத்துச்

பாராமுகமாய்ப் பிரிந்து வபாவரதப் பார்க்கின்வறாவம!

வசாந்தமும்

வபற்ற தாரயயும் மறந்து, தன் வபருரம வபசும் சுயநலவாதிகள்!
வபரயப்

வபால்

பணத்ரதக்

காக்கும்

திமிங்கலங்கள்!

வபரிவயார்

தம்ரமப் பழித்துப் வபசும் பண்பற்றவர்! எல்வலாரரயுந்தான் எங்கும்
பார்க்கின்வறாவம!
பட்டம் பதவிகள் வபற்றவர் எல்வலாரும் பண்புரடவயாராய்
இருக்கின்றார்களா?
அவர்கள்தாவன

இலஞ்சலாவண்யக்

மாந்தர்களாய் உலவுகின்றனர்!

காரியங்களின்

கரத
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பள்ளிப்படிப்பு இல்லாத பாமர மக்கள் தாவன வசற்றிவல கால்

பதித்து, பாரிலுள்வளார் வசாற்றுக்கு வழிவகுத்து, பண்வபாடு நடக்கும்
பகுத்தறிவு மனிதர்களாய் வாழுகின்றனர்!’
அப்படி

அரமயும்வபாது

அப்பாடல்

ஆன்வறார்

அரவயிலும்,

பாமரர் நாவிலும் அற்புதமாய் நடமாடத்தாவன வசய்யும்!
இவதா…….பார்ப்வபாவம!

மனம் தூய்ரம அரடய மகரிசி வழிகாட்டுகிறார்.
மனமானது

நம்ரமப்

பல்வவறு

வகாணங்களில்

வபாக்கிற்கு இழுத்துச் வசன்று விடுகிறது.
இதற்குக்

காரணம்

மனமானது

பல்லாயிரக்

அதன்

கணக்கான

விஷயங்கரளக் குப்ரபகளாக தன் ஆழத்தில் மரலவபாலக் குவித்து
ரவத்திருக்கிறது.
எனவவ நாம் ஒன்று நிரனக்கும் வபாது அது, அதன் வதாடர்புள்ள
வவறு ஏதாவது ஒன்ரறக் குறித்த சிந்தரனக்கு நம் அறிரவ மரட
மாற்றி விட்டு விடுகிறது.

எனவவ நம் இலக்கும் வநாக்கமும் தடம் மாறி விடுகின்றது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில் வாழந்து வகாண்டிருக்கிற நாம் மனரத ஒரு
நிரலப்படுத்துவது எவ்வாறு சாத்திமாகும் ?

எனவவ, புதிய வட்டிற்குள்
ீ
குடி புகுவதற்கு முன் அதில் உள்ள
குப்ரபகள், தூசு, ஒட்டரடகரள அகற்றி சுத்தம் வசய்து, சுத்தமாகக்
கழுவ வவண்டும்.
வ

ாமம் முதலியவற்ரறச் வசய்து பரழய நாற்றத்ரதப் வபாக்கி,

அதற்குப்

பிறவக

குடிவயறுவது

வபால,

நாமும்

நம்

மனதில்

மரலவபாலக் குவிந்துள்ள நாற்றமடித்த பரழய குப்ரபகள் ஒத்த
எண்ணங்களின்

அவசியமாகிறது.

சம்ஸ்காரங்கரள

அடிவயாடு

அழிக்க

வவண்டியது
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அப்வபாதுதான்

சாத்தியமாகும்.

மனம் தூய்ரம அரடந்து

ஒருநிரலப்படுவது

சரி, வடு
ீ தூய்ரமயரடந்து விட்டால் மட்டும் வபாதுமா ? உடவன

குடி புகுந்து விட முடியுமா ? என்று வகட்டால், முடியாது.

ஏவனன்றால் அங்கு நாம் வாழ்வதற்குத் வதரவயான புதிய நல்ல
வபாருட்கரள

வகாண்டு

வந்து,

அந்தந்த

இடத்தில்

ரவக்க

வவண்டுமல்லவா ?
தீய எண்ணங்கரள அகற்றி அதிகளவில் நல்ல எண்ணங்கரள
மனதில் நிரப்ப வவண்டும்.
“எண்ணவம எக்காலத்திற்கும்

வாழ்க்ரகயின் சிற்பி

எண்ணி எண்ணிட இனிவத பயக்கும்.”

அது

வபால

நம்

மனதில்

நன்ரமகரள

நிரப்ப

வவண்டும்.

நன்ரமகரள நிரப்புவதற்காகவவ தீரமகரள அழிக்க வவண்டும்.
நன்ரமகள் நிரம்பிய மனதில் தீரமகள் மறுபடியும் நுரழய
முடியாமல்

வபாய்

விடுகிறது.

ஆனால்,

வகாஞ்சம்

தீரம

ஒட்டிக்

வகாண்டிருந்தாலும் அது மீ ண்டும் உள்வள நுரழந்து விடும். வியாதி,.
கடன், தீ இந்த மூன்ரறயும் சுத்தமாக அழித்து விட வவண்டும்.
இல்ரல என்றால் மீ ண்டும் பற்றிக் வகாள்ளும்.
இதில் தீ என்பரதத் தீரம என்றும் வகாள்ளலாம். இப்படி தீரமகவள
இல்லாமல் தூய்ரமயரடந்த உள்ளத்தில்தான் வதய்வகப்
ீ
வபராற்றல்
வந்து நிரம்புகிறது.
ஆன்மிகம் எனப்படுகிறது.

இத்தரகய இலட்சித்ரத அரடவவத

மனத் தூய்ரம என்பது படிப்படியாக நடக்கக் கூடியது. அதற்கான
முயற்சிகள்

வசய்பவர்களுக்கு

நிகழ்ந்து வரும்.

ஒவ்வவாரு

கட்டமாக

மாற்றங்கள்
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எல்லாவற்ரறயும்

வவறுத்துத்,

துறந்து

துறவறத்ரத

வமற்வகாண்டாலும் மனத்தூய்ரம என்பது அரடயும் வரர ஆன்ம
தரிசனம் என்பது வாய்க்காது.
புத்தர்,

பட்டினத்தார்,

பத்ரகிரியார்

வபான்ற

ஞானிகளின்

வரலாற்றிரன படித்துப் பார்க்கும் வபாது இரதப் புரிந்து வகாள்ளலாம்.

ஒருவருக்கு
இரறவரன

ஞானம்

என்பது

அரடவரதவய

விரும்புவார்.

உலகாய வாழ்ரவ விரும்ப மாட்டார்.
துரியம்,

வசாற்கவள.

துரியாதீதம்

ஒருவர்

துரிய

வாய்த்து

அதற்குப்

என்பவதல்லாம்

நிரலக்குப்

விட்டால்

வபாய்

ஒரு

அவர்

பிறகு

அவர்

அரடயாளச்

விட்டார்

என்றால்

ஞானத்ரத அரடய அதன் வாசரல வநருங்கி விட்டார் என்றுதான்
வகாள்ள வவண்டும்.
ஆன்ம

ஒளி

மனதில்

படும்

வபாதுதான்

அறிவு

வசயலுக்கு

வருகிறது. தூய்ரமயற்ற மனதில் படும் வபாது தீய எண்ணங்களாகவும்,
பின் தீய வசயல்களாகவும் ஆகி விடுகிறது.
தீய என்று வசால்வரத முதலில் புரிந்து வகாள்ள வவண்டும்.
ஆன்ம

இயல்புக்கு

மாறான,

ஆன்மாவிலிருந்து

ஜீவரன

பிரித்து,

விலக்கி ரவக்கின்ற யாவும் தீயரவவய. இதற்குக் காரணம் புறப்
பார்ரவ, புற வநாக்கு, புலன் இச்ரச வபான்றரவகளாகும்.
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நம்

பிரபஞ்சமாகிய

முன்வனார்கள்
ஜகத்

என்கிறார்கள்.

வசால்வது

என்பவத

நம்

என்னவவன்றால்

மனதின்

இந்த

பிரதிபலிப்புதான்

அதாவது '' மவனாமாத்ரம் ஜகத்'' என்பது வாக்கு. ஆரகயினால்,
தூய்ரமயரடந்த மனம் வகாண்டவருரடய இந்த பிரபஞ்சம் குறித்த
பிரதிபலிப்பும் தூய்ரமயானதாகவவ இருக்கும் என்பரத

வசால்லத்

வதரவயில்ரல.
எனவவதான் மனரதத் தூய்ரமப்படுத்துவது மட்டுவம அரனத்து

வயாகங்களிலும் ரமயக் கருத்தாக உள்ளது.
நம்

உணர்வுகரளயும்,

ரவத்திருப்பதுதான் மனம்.

எண்ணங்கரளயும்

பதிவு

வசய்து

இதில் எண்ணமானது வசயல்படத் தூண்டும் வபாது, அந்தச் வசயல்
மனதில் புதிய வடிவங்கரள உருவாக்குகிறது.
இப்படி மனம், புத்தி, சித்தம், அ

ங்காரம், எண்ணம் எல்லாம் ஒரு

வட்டமாக இருந்து புலன் வழியாக புறப் வபாருள்கரள நுகர்ந்து புதுப்புது
பதிவுகரள உண்டாக்கிக் வகாண்வட இருக்கிறது.

பிறகு புதுப்புது வசயல்களாக மலர்கிறது. இந்தப் புறப் பதிவுகள்
அரனத்தும்

ஆன்மிக

கூடியரவகவள.

வமம்பாட்டிற்குத்

தரடரய

ஏற்படுத்தக்

வயாகமானது இந்தத் தீய வட்டச் சுழற்சியின் அடிப்பரடரயவய
அழித்து விடுகிறது. எனவவ மனம் அரமதி அரடகின்றது.
அவ்வப்வபாது
வவரிவலவய

எழும்

கிள்ளி

எண்ணங்கரளயும்

விடுவதால்

வயாகியின்

வசாதித்து,
சுய

அறிவு

அடக்கி,
வவரல

வசய்கிறது.
அதாவது தன் சுய அறிவில் ஆன்மாவின் ஒளி பிரகாசிப்பவத ஆன்மிக

ஞானம். வவவறான்றுமில்ரல.
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வமல்

நன்றாகக் கவனித்துப் பார்த்தால் புறவுலகப் வபாருள்கள்

வகாள்ளும்

பற்றுதான்

நமது

சுழற்சிக்குக் காரணமாக இருக்கிறது.

மனதின்

இந்த

தீய

வட்டச்

பற்று எனும் கயிரற அறுத்தால்தான் படரக வசலுத்தி இந்த
சா

ரத்ரதக் கடக்க முடியும்.
நண்பர்கள் நான்கு வபர் பரிசலில் ஏறி ஆற்றின் அக்கரரயில்

நடந்து வகாண்டிருக்கும் திருவிழாரவக் காணச் வசன்றனர்.
அங்கு வசன்றதும் நன்றாகக் குடித்து விட்டு வபாரத தரலக்வகற
தங்கள் ஊர் வசல்வதற்காக ஆற்றங்கரரக்கு வந்தனர்.
அங்கிருந்த பரிசலில் ஏறி அமர்ந்து வகாண்டு துடுப்பு வலிக்க
ஆரம்பித்தனர். விடிய விடிய துடுப்பு வலித்தும் ஊர் வரவவயில்ரல.
வபாழுதும்

விடிந்தது,

அவர்கள்

வபாரதயும்

வதளிந்தது.

அப்வபாதுதான் பார்த்தார்கள் பரிசல் அவர்கள் ஏறிய இடத்திவலவய
சுற்றிக் வகாண்வட இருந்தது.
ஏவனன்றால்,

அவர்கள்

கயிற்ரற அவிழ்க்கவவ இல்ரல.

பரிசரலக்

கரரயில்

கட்டியிருந்த

இதுதான் நம் நிரலயும். சுயஞானம் வபறாத எந்த மனிதனும்
மயக்கத்தில் இருக்கிறான். பற்று எனும் கயிற்ரற அறுத்தால்தான்
சுயஞானம் ஏற்படும்.
சுயஞானம் வபற்றவவன ஆன்மிக ஞானத்ரதப் வபற முடியும்.
கீ ரத வசால்வது என்னவவன்றால், ஞானத்ரதப் வபால தூய்ரம தரும்
வபாருள் இவ்வுலகில் வவவறதுவுமில்ரல என்பதுதான். அத்தரகய
ஞானத்ரதப் வபற்றுத் தருவது மனத் தூய்ரமவய.
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25. மயக்கமா? கலக்காமா?
நம்ரமப் பற்றி

நாவம எதிர்மரறயாக அல்லது தாழ்வாக

நிரனப்பரத நிறுத்திக்வகாள்ள வவண்டும்.
ஏதாவது தவறாக வசன்றாலும் அரத பற்றி கவரலப்பட வவண்டாம்.
ஏவனன்றால் இவதாடு உலகம் முடிவதில்ரல. எப்வபாதும் உங்கரள

உயர்வாகவவ எண்ணுங்கள். வாழ்க்ரக என்றால் ஆயிரம் இருக்கும்.
“மயக்கமா? கலக்கமா?
மனைிகல குழப்பமா?
வாழ்தகயில் நடுக்கமா?”

வாழ்க்னக என்றிருந்ைால் பிரச்சனையும் இருக்கும் என்பனை
முைலில் மைப்புர்வமாக ஒப்புக் பகாண்டாக னவண்டும்.
“பிரச்சனைனய இல்லாை வாழ்க்னகைான், குழப்பனம இல்லாை
வாழ்க்னகத்ைான்

எைக்கு

நிம்மைி

ைரும்

என்று

நீங்கள்

ைீர்மாைித்ைிருந்ைால், மன்ைிக்கவும்…உங்கள் மைசு நிம்மைி பபற
வழினய இல்னல.
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ேயக்கமும் கலக்கமும் இருந்தால் வாழ்வில் குழப்பம்தான்

தான் வரும். அதன் விடைவால் வாழ்க்டகயில் எடதக் கண்ைாலும்
நடுக்கோகத்தான் இருக்கும்.

அதற்கு ஒமர தீர்வு, எதில் ேயக்கம்?
ஏன்

குழப்பமும்

நடுக்கமும்

என்று

எதனால் கலக்கம்?

நேக்குள்

நாமே

மகள்வி

மகட்ைால் தான் சரியான பதில் கிடைக்கும் என்று வலியுறுத்துகிறார்
கவிஞர்.
ேயக்கம் என்றால் ோடய என்றும், ோணா ேனநிடல என்றும்

குறிப்பிடுகிறார்.
எது
பிறகும்

உண்டே
புறம்

என்று

தள்ளும்

வவதாத்திரி மகரிசி.

வதரியாத

நிடலயும்,

ேனநிடலடயத்

தான்

அல்லது,
ோடய

வதரிந்த
என்கிறார்

இதனால் அறிவானது எழுச்சி வபறாேல் ேயங்கிய நிடலயில்
இருக்கும்மபாது கலக்கமும், குழப்பமும், நடுக்கமும் இருக்கத்தான்
வசய்யும்.
இந்த ோய வடலயில் இருந்து ேீ ள்வதற்கு என்ன வழி? என
சிந்திக்கத் வதாைர்மவாோ?

“வாழ்க்தக என்றால் ஆயிரம் இருக்கும்
வாசல் கைாறும் கவைதன இருக்கும்
வந்ை துன்பம் எதுவவன்றாலும் – வாடி நின்றால் ஓடுவைில்தல
எதையும் ைாங்கும் இையம் இருந்ைால்
இறுைி வதரக்கும் அதமைி இருக்கும்”
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வாழ்க்டக

என்பது

அல்லமவ.

சுற்றமும்

அப்படிப்பட்ை

தனிப்பட்ை

நட்பும்

பல்மவறு

ஒருவடன

சூழ்ந்திருப்பது

உறவுகமைாடு

ேட்டும்

தாமன

நட்பு

பாராட்டி

சார்ந்தது

வாழ்க்டக.

வாழ்வமத

வாழ்க்டகயின் மவதோகும்.
ஒவ்வவாருவரும்

ஒவ்வவாரு

தன்டேயில்

இருக்கும்மபாது

விடைவுகளும் வவவ்மவறாகத் தாமன இருக்க முடியும்.
இன்போகமவா, துன்போகமவா இருக்கலாம்.
எதுவாக

நீடிப்பதில்டலமய.
இதப்

புரிந்து

பக்குவம் வரும்.
அப்மபாது

இருந்தாலும்

ோறிக்வகாண்மை

வகாண்ைால்

அடேதி

அமத

இருப்பது

தன்டே

எல்லாவற்டறயும்

என்பது

தானாக

தாமன

அடவகள்

என்றும்

வாழ்க்டக.

ஏற்றுக்வகாள்ளும்

நிடலக்கும்

என்படத

கவிஞர் உறுதிபை எடுத்துடரக்கிறார்.

கவைாத்ரியின் வாழ்க்தகப் பாடத் ைிட்டத்ைில்;
வாழ்க்டக என்பது உறவுகைால் சூழப்பட்ை சக்கரம்.

அது

எப்மபாதும் சுழன்று வகாண்மை இருக்கும்.
தான்,

குடும்பம்,

சுற்றம்,

ஊர்,

உலகம்

இப்படி

அடனவர்கமைாடும் இடணந்து தாமன உள்மைாம்.
ஒவ்வவாரு
ஆடசகளும்

உயிருக்கும்

இருக்கும்மபாது

ஒவ்வவாரு
அடவகள்

வபாருத்தமுள்ைதாக இருக்க முடியாது. !

மதடவகளும்,
எல்மலாருக்கும்
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குழந்டதகளுக்கு

கரடி

வபாம்டே

பிடிக்கும்

என்றால்,

குழந்டதயின் தந்டதக்மகா நிஜ கரடிமயாடு விடையாைப் பிடிக்கும்,
தாய்க்மகா கரடிடயக் கண்ைாமல பயம்.

இப்படி அவர்கைின் ஆடசகள் அவர்களுக்கு இன்பத்டதத்
தரும்.

ஆனால்

ேற்றவர்களுக்கு

அது

மவதடன

என்று

கூறுவது

சரியாகுோ?
யாருக்கு எது ேகிழ்ச்சிடயத் தருகிறமதா அடதக் கண்டு

ேற்றவர்கள்

ரசிக்கலாம்,

இல்டலமயல்

மவதடனப் படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது.
காலம்
நிரந்திரோக

ோறும்மபாது

எல்லாம்

நிடலக்கப்

விட்டுவிைலாம்.

ோறிப்மபாகும்.

மபாவதில்டல

இதில்

எதுவும்

என்ற

கணிப்பு

வதயரியாததால் தான் ேனதில் அடேதி இல்லாேல் மபாகிறது.
இல்லறத்டத

இன்ப

அறோக

மநாக்குவதும்,

இம்டச

அறோக மநாக்குவதும் ேனம் தான் காரணோக இருக்கமே தவிர
மவறு எதுவும் இல்டல.
ேனடதப்
வாழ்க்டகயாக

பற்றி
வாழலாம்

வதரிந்து
என்று

வகாண்ைால்
ேனடதப்

ேணம்

பற்றிய

வசும்
ீ

அடனத்து

நுணுக்கங்கடையும் அலசி ஆராய்ந்து வகாடுத்து இருக்கிறார் ேகரிஷி
அவர்கள்.
வாருங்கள்

ேனதிற்குள்ைாக

நுடழந்து

ேனடதக்

கண்டு

ேணம் பரப்புமவாம்.

“ஏதழ மனதை மாளிதகயாக்கி
இரவும் பகலும் காவியம் பாடு
நாதளய வபாழுதை இதறவனுக்கு அளித்து
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நடக்கும் வாழ்வில் அதமைிதயத் கைடு
உனக்கும் கீ கழ உள்ளவர் ககாடி
நிதனத்துப் பார்த்து நிம்மைி நாடு”
உனக்கும் கீ கழ உள்ளவர் ககாடி
நிதனத்துப் பார்த்து நிம்மைி நாடு”

ேனத்தால்

ேட்டுமே

எப்படி

மவண்டுோனாலும்

இருக்க

முடியும்.

ஒரு ஏடழ பணக்காரனாகவும், பணக்காரன் ஏடழயாகவும் எண்ணிக்
வகாள்ை முடியும்.
ேனத்தால் என்னும்வபாது சுகோக இருக்கும் பட்ச்சத்தில் ஏமனா
ேனதிற்கு பிடித்தவாறு எண்ணுவதற்கு ேனதினால் முடிவதில்டல.
இப்படி

ேனடதக்

எண்ணங்கமைாடு

வகாண்டு

வாழ்ந்தால்

ேனம்

ேகிழ்வாக

எப்மபாதும்

இருக்கும்
காவியம்

இடசத்துக்வகாண்மை தாமன இருக்கும்.
‘கநற்று என்பது உதடந்ை பாதன,
இன்று என்பது தகயில் இருக்கும் வதண’
ீ
நாடை என்பது இடறவனின் ஆடண’

என்று

ஒரு

ஞானி

கூறியிருப்பது

மபால,

இன்று

இந்த

ஷனத்தில் நிகழ்ந்து வகாண்டிருக்கும் நிகழ்மவாடு ஒன்றி நின்றால்
ேயக்கம் எது?

கலக்கம் தான் எது?

இன்று நம்முடைய எண்ணமே

நாடைய வசயலாகிறது.
ஆக, ேனத்டதக் வகாண்டு நல்லடதமய நிடனத்தால் நாடை
விடைவாக வருவது அடேதிடயக் வகாடுக்கத் தாமன வசய்யும்.
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இங்கு இருப்பது நான் என்ற ஒரு தனிப்பட்ை ேனித உருவம்

ேட்டுேல்ல.

இன்னும்

எத்தடன

ஆயிரம்

உள்ைார்கள், நேக்கு முன் வாழ்ந்திருப்பார்கள்.

மகாடி

மபர்

வாழ

அவற்டற எல்லாம் நிடனத்துப் பார்த்தால் நாம் எவ்வைவு

ேகிழ்ச்சியாக

வாழ்ந்து

வகாண்டிருக்கிமறாம்

என்படத

உணர

முடியும் என்படத வதள்ைத் வதைிவாக விைக்கியுள்ைார் கவியரசர்
அவர்கள்.

நிம்ேதி

என்பது

எங்மகா

எட்ைைாத

தூரத்திமலா,

உயரத்திமலா இல்டல, நம்முடைய ேனதிற்குள் தான் இருக்கிறது
என்பதால் ேனேடத வசம்டே படுத்தி நிம்ேத்திமயாடு வாழ வகுத்து
விட்ைார் கவிஞர்.

மகரிேியின் பார்தவயில் மனைின் ஓட்டங்கள்;
“மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிட மாதய ஆம்
மனம் உயிர் வவளியினில் மருவித் கைாயிந்ைிட
மனம் விரிைரிவினும் மாபைம் எய்ைிடும்
மனம் அறிவாகிய மனிைனும் வைய்வகம.

மனம் மாய என்பார்கள் மனநிதல மாற்றத்தை
மனம் மாய்வகை இல்தல மனம் வமய்ப்வபாருளாகி
மனகம அறிவாக மறுபிறப்பு எய்ைிடும்
மனம் அறிவான பின் மரணமில்லா நிதல.

மனமது இயற்தகயின் மாவபரும் நிைியகலா
மனமதைத் ைாழ்த்ைினால் மயக்கத்ைால் துன்பகம
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மனமதை உயர்த்ைினால் மட்டில்லா இன்பமாம்
மனத்ைில் உளஎல்லாம் மற்வறங்கு கைடுவர்?”
ீ

ேனடதக்

வகாண்டு

அடையலாம்

எந்நிடலக்கும்

என்பதற்கு

இந்தப்

பாைல்

உறுதுடணயாகவும் இருக்கிறது!
உைலுக்கு அழிவு உண்டு,

மபாகலாம்.

ஒன்மற

எந்நிடலடயயும்
சாட்சியாகவும்,

ஆனால் ேனத்திற்மகா அதில் எழும்

எண்ணத்திற்மகா அழிவு இல்டல.

அழியாத நிடல வரும்மபாது அதுமவ அறிவாகி நிடறபதோன
ேரணேில்லா இடறத்தன்டேமயாடு நிடலக்க முடியும்.
ேனதால்
தாழ்த்தவும்

ேட்டுமே

முடியும்,

தாழவும்

உயர்த்தவும்

முடியும், உயர்ந்து நிற்கவும் முடியும்.
இது

இயற்டகயால்

முடியும்,
முடியும்.

வழங்கப்பட்ை

உயரவும்
தாழ்ந்து

முடியும்.
மபாகவும்

வரம்.

ேனம்

ேகிழ்ச்சியுற்று இருந்தால் அடேதி தானாக உணர் முடியும் தாமன!
நைந்து முடிந்தடத நிடனத்துப் பார்த்தால் சலிப்பு வருகிறது,
ஆனாலும்
இதனால்

மேலும்

அடதமய
சலிப்பு

நாடுகிறது

பழக்கத்தின்

வழியால்.

கூடுமேதவிர

ேகிழ்ச்சிக்கு

இைமேது?

சிந்திப்மபாம்.
நாடை நைக்கவிருக்கும் வசயல்கைில் ேனம் ஈடுபட்ைால்
பயம் உண்ைாகிறது.
ஏவனனில் தற்மபாது நாம் ேனோக இல்டல என்பதால் தான்.
அந்தந்த மநரத்தில், அந்தந்த தன்டேமயாடு இடணந்திருக்க பழகிக்
வகாண்ைால் சலிப்பும், பயமும் பறந்து மபாகும்.
அடேதி ேட்டுமே ஆட்வகாள்ளும் நம்டே என்று ேகரிஷி தன்

ஆய்வில் மேற்வகாண்டு விைக்க்ியுள்ைார்.
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ேனடத வசம்டே படுத்தி ேனதிற்குள்ைாக ேடறந்திருக்கும்

ேகிழ்ச்சியின்

வாசற்

கதடவ

திறப்மபாம்.

அங்மக

நிம்ேதி

என்ற

உறவுகமைாடு நட்பு வகாண்ைாடி அடேதி என்னும் அருட் கைலில்
ஆழ்ந்திருப்மபாம்!

26. “அவன் ைான் இதறவன்”
“பூஜ்ஜியத்ைிற்குள்

இருப்பான் ஒருவன்

ஒரு

ராஜ்ஜியம்

வகாண்டு

புரியாமல்

அவதன புரிந்து வகாண்டால் அவன் ைான் இதறவன்....!!!
இதுவடர

நாம்

பூஜியத்டதப்

பற்றி

நாம்

அறிந்த

உண்டே

நேக்கு

புதிதான

என்னவவன்றால் ஒன்றுேில்லாதது என்றும், சூன்யம் என்றும் தான்
அனுபவத்தில் கண்ைறிந்துள்மைாம்.
ஆனால்

சிந்தாவாதிகள்

கூறும்

புதிராக இருப்பது மபாலத் மதான்றும்.

விைக்கம்

வாருங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்குள்

நாமும் நுடழந்து பார்ப்மபாம். என்ன தான் இருக்கிறவதன்று.
பூஜ்யம் ; எந்த ஒன்றும் ஒரு புள்ைியில் தாமன ஆரம்பிக்கும்.
அப்படி

ஒரு

முடிந்தால்

புள்ைியில்
அதுமவ

ஆரேபித்து

பூஜ்யத்தின்

அந்த

சிறப்பு

புள்ைியிமலமய
எனலாம்.

முழுடே என்றும், பூரணம் என்றும் கூறலாம் தாமன!

வந்து

அதடனமய
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“பூரணத்ைிலிருந்து வவளிப்படுவது பூர்ணம்” - ஆைி சங்கரர்.
பூஜ்ஜியத்திற்குள்

வடரயில்

குழப்பமும்,

வகாண்ைால்

அந்த

ஒரு

ராஜ்ஜியம்

தடுோற்றமும்

வாழ்க்டக

என்றும் நேக்கு வதரிய வரும்.

பூஜ்ஜியம்

இருப்படத

தான்

நிலவும்.

என்றும்

உணராத

பூரணம்

புரிந்து

குணம்

அந்நிடலடய உணரும்மபாது தான் உணர்ந்தவர் இடறவன்
ஆகிறார் என்று கவிஞர் நேக்கு எடுத்துடரத்க்கிறார்.
பூரணத்தில் இருந்து தான் எதுவானாலும் மதான்ற முடியும்.

அப்படி மதாண்டியதால் தான் நாமும் பூரணத்டத புரிந்து வகாள்ை
முடியும்.

அந்நிடலடய

அடைய

மகரிசிவிைக்கம் அைிக்கிறார்.

முடியும்

என்று

வவதாத்திரி

“வவள்ளாவிக்குள் இருந்து, கமலிருந்து கீ ழ் விழுந்து
உள்ளுதற சுத்ைம் வசய்வான் ஒருவன்
அவதன உணர்ந்து வகாண்டால்
அவன் ைான் இதறவன்”

துணியில் கடர பட்டுவிட்ைால் வவள்ைாவியில் டவத்தால்

மபாய்விடும்.

ஆனால் ேனதில் கடர பட்ைால் எந்த வவள்ைாவி டவத்து கடர
மபாக்க முடியும் என்று சிந்தித்து வதைிந்தவனுக்கு மேலும் கடர பை
வாய்ப்பில்டல தாமன!
ேனதில் கடர ஏற்படுவதற்கு மூன்று காரணங்கள் தான் என்று
கூறுகிறார் ேகரிஷி. அடவ
‘ஆணவம், கன்ேம், ோடய’ என்று. ஆணவம் என்றால் தான், என்ற
அதிகாரப் பற்று, தனது என்ற வபாருள் பற்று என்றும்
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கன்ேம் என்றால் பழி வாங்கும் முயற்சி என்றும்,
ோடய என்றால் எது உண்டே என்று கண்ைறிய முடியாத ேயக்க
நிடல என்றும் வகுத்துக் காட்டுகிறார்.

“வான வவளிப் பட்டணத்ைில் வட்ட மைி சக்கரத்ைில்
ஞான ரைம் ஒட்டி வரும் ஒருவன் – அவதன
நாடி விட்டால் அவன் ைான் இதறவன்”

வான வவைியில் உள்ை இரகசியங்கடை அறிந்து வகாள்ைல்
கூடிய வாய்ப்பு ேனிதனுக்கு ேட்டுமே உண்டு.
அப்படி

அறிந்து

வான்வவைி

என்ற

பட்ைணத்தில்

வலம்

வந்தால் ஞானம் எனும் ரதம் டககூடி வரும் என்று ஞான வாசடல
திறந்து டவக்கிறார் கவிஞர்.

மகரிேிகயா
“வவட்ைவவைி என்ற பாடனக்குள்மை
மவகுது பார் ஆண்ை மகாடி எனும் அரிசி”
என்று

வவட்ைவவைிடய

வபறும்

பாடன

என்றும்,

அண்ைங்கள்

அடணத்தும் பாடனக்குள் மவகும் அரிசி என்றும் அந்த அரிசியால்
வசய்த வபாங்கல் தான் ஞானப்வபாங்கல் என்று வேட்டு கட்டி நம்டே
ஞானத் மதரில் பயணிக்க ரவக்கிறார்.,
“அஞ்சு மலர்க் காட்டுக்குள்கள, ஆதச மலர் பூத்ைிருந்ைால்
வநஞ்ச மலர் நீ க்கிவிடும் ஒருவன் – அவதன
நிதனத்துக் வகாண்டால் அவன் ைான் இதறவன்”
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ஐந்து

முடியும்.

புலன்கடைக்

அதனால்

தான்

வகாண்டு

தான்

வாழ்டவ

அடவகடை

ஐந்து

ரசிக்க

வடகயான

ேலர்கடைக் வகாண்ை காடு என்றும், அதில் ஆடச என்ற தன்டே
தான்

ஆறாவது

தன்டேயாக

ேனிதனிைத்தில்

அடேந்திருக்கும்

ேனம் என்றும் கூறுகிறாமரா கவிஞர்.

ேனடதக்
நீங்கி

ஆறாவது

ேலராக

வகாண்டு

ேலர்வனத்தில்

அறிவு

ேலர்ந்திருப்படத

ேலர்

ேலர்ந்திருப்பது

ேலரும்

உணர்ந்தவர்கள்

இருவரும்.

வலம்

என்றும்,
தான்

ேனித

ேனம்

அந்த

வந்தால்

ஆசிய

ேலர்

இந்த

இடறவன்

அறிவு

ேலர்

என்கிறார்கள்

“வைன்தன இளநீ ருக்குள்கள கைங்கியுள்ள ஓட்டுக்குள்கள
கைங்காதயப் கபால் இருப்பான் ஒருவன் – அவதன
வைரிந்து வகாண்டால் அவன் ைான் இதறவன்”

வதன்டன ேரோகவும், இைநீராகவும், அந்த இைநீருக்குள்மை
இருக்கும்

சுடவயாகவும்

இருப்பது

இடறத்தன்டேடயத்

தவிர

மவறில்டல. என்படதமய அழகாக விைக்குகிறார்.
வவறும் தண்ணடர
ீ
ேட்டும் உள்வாங்கிக்வகாண்டு அந்த நீர்
எப்படிப் பட்ைதாக இருப்பினும் (தூடேயான நீராக இருந்தாலும் சரி,
அசுத்தோன
வகாண்டு

நீராக

சுோர்

பதங்கேடைந்து

இருந்தாலும்
முப்பது

சுடவயும்,

அடி

சரி)

அடதத்

உயரத்திற்கு

சக்தியும்

நிடறந்த

தான்

உள்வாங்கிக்

வகாண்டு
இைநீராக

வசன்று
ோற்றும்

சக்தி இடறசக்திடயத் தவிர எந்த சக்தியால் ோற்ற முடியும்?
சிந்தித்துப்

பார்த்தால்

இடறசக்தியின்

மபரறிடவயும் உணர முடிகிறது தாமன!

மபராற்றடலயும்,

“முற்றும் கசந்த்ைவைன்று பற்றற்று வந்ைவர்க்கு
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சுற்றமாக நின்றிருப்பான் ஒருவன் – அவதன
வைாடர்ந்து வசன்றால் அவன் ைான் இதறவன்”

ேனிதனானவன்
காலப்மபாக்கில்

ேனித

அந்த

உறவு

உறவுகைால்

தான்

பலம்

அவன்

என்று

அடையும்

கருதி

பலப்பல

இன்னல்கடை அனுபவித்த பின்பு தான் அந்த உறவுகைில் இருந்து
பற்றற்று

விடுவமத

விலகிப்மபாகும்

சாலச்சிறந்தது

மபாதுதான்

கவியரசர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

அவமன

எனக்

இடறவன்

கருதிவிட்டு

ஆகிறான்

என்று

மகரிேிகயா
“உறவிமல

கண்ை

உண்டே

நிடல

வதைிவு

துறவு”

என்று

புதுடேயான கருத்டதக் வகாடுத்து நம்டே சிந்திக்க டவக்கிறார்.
ேனித

வாழ்க்டகக்கு

உறவுகள்

இல்டலமயல் வாழ்க்டகமய இல்டல.
ஆனால்

அந்த

உறவுகைில்

அவசியம்

துன்பம்

தான்.

ஏற்பைாேல்

உறவுகள்

இருக்க

உறமவாடும் துறமவாடும் இருக்கும் வழிடய அழகாக காட்டுகிறார்.
உறவு என்றால் அதில் சிக்கி துன்பப் பை மவண்ைாம். உறவில்

இருந்து வகாண்மை துறமவாடு வாழ முடியும்.
இதனால்

உறவும்

நீடிக்கும்.

என்படதயும் அருடேயாக விைக்குகிறார்.

துறவால்

துன்பேில்டல

ஆனால் சாதாரண ேனித வாழ்க்டகயில் உறவு என்றால்
எப்மபாதும் உறவாடிக் வகாண்மை இருக்க மவண்டும் என்றும், துறவு
என்றால் உறடவ விட்டு விலகிச் வசல்வது என்பது தான் உலக
அனுபவோக இருக்கிறது.
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இந்த நிடலடய ோற்றியடேத்து உறடவப் மபணிக்காப்பத்கில்

இவர்கடைப்மபால் உள்ை சமுதாய சீர்திருத்த வாதிகைால் ேட்டுமே
முடியும் என்பது சத்த்ியோன உண்டேயாகும்.

“கற்றவருக்கு கண் வகாடுப்பான், அற்றவருக்கு தக வகாடுப்பான்
வபற்றவதரப் வபற்வறடுத்ை ஒருவன் – அவதன
பின் வைாடர்ந்ைால் அவன் ைான் இதறவன்”

கற்றவர்க்கு

குறிப்பிடுகிறார்கள்.

கண்

என்படத

துரணயற்றவற்கு

ஞானக்

கண்டணத்

துடணயாக

வந்து

தான்

வகாடுக்கும் துடண இடறவன் தான் என்ற விைக்கம் கூறுகிறார்.

டக

வபற்றவடரப் வபற்வறடுத்த இடறவன் என்றால், இடறவமன
ஆதியும், அந்தமும் ஆவான்.
அந்த ஆதிக்கு ஆதி இல்டல என்பதால் அதுமவ அநாதி என்றும்,

அந்த அநாதி நிடலடய உணர்த்து வகாண்டு அவ்வழிடயப் பின்பற்றி
வசன்றால்

நாமும்

அனாதிமயாடு

ஐக்கியோகி

ஒன்றுபைலாம் என்று வழி காட்டுகிறார் ேகரிஷி.

இடறநிடலயுைன்

“பஞ்சு படு பாடும் வநஞ்சு படும் பாடறிந்து
அன்ச்சுைதளத் ைீர்த்து தவப்பன் ஒருவன் – அவன் ைான்
ஆறுைதல ைந்ைருளும் இதறவன்”

நிடலக்

ேனிதனானவன் உலக வாழ்வில் ஈடுபட்டு அவன் துயருற்ற
கண்ை

கவிஞர்

ஆடிக்

காற்றில்

அடலயும்

பஞ்சு

மபால்

அல்லாடுகிற நிடலடயக் கண்டு அஞ்சி, நடுங்கி, ஒடுங்கி இருக்கும்
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ேனிதனின் அவல நிடலடயக் கண்ை கவிஞர் ஆறுதல் வகாடுக்க
இடறவனானவன் வந்மத தீருவான்.
இடறவன்

வடிவில்வந்து

ஆறுதல்

கூறும்

விதம்

ஆறுதலாகமவ இருக்கும் என்று உறுதிபை உடறகிறார் கவியரசர்.
ஒவ்வவாரு

ேனிதனுக்குள்ளும்

நைத்திக்வகாண்டு

இருக்கிறது.

அன்மப

அந்த

அன்டப

இடறயாட்சி
உணர

ேனதில்

அடேதி மவண்டும்.
அந்த அடேதிக்கு ேனம் அடேதி வபற மவண்டும், ேனம்
அடேதி வபறுவதற்கு தவமும், தற்வசதாரனயும் மவண்டும் என்று
வழிகாட்டி அன்பு வழிக்கு இட்டுச் வசல்கிறார் ேகரிஷியார்.

“கல்லில் இருக்கும் கைதர கண்டு, கருவிலிருக்கும் பிள்தள கண்டு
உள்ளிருந்து ஊட்டுவிப்பான் ஒருவன் – அதை
உண்டு களிப்கபாருக்கு அவகன இதறவன்”

கல்லிற்குள் இருக்கும் மதடரக்கு எங்கிருந்து உணவு, ேற்றும் காற்று
கிடைகிறது

என்று

ஆராய்ந்து

பார்த்தால்

வியப்பாகத்

தாமன

இருக்கிறது.
மேலும்,
காற்றாகவும்,
இருக்கும்

கருவில்

மபாதிய

என்று

இருக்கும்

வவப்பத்டதக்

ஆராய்ந்தால்

குழந்டதக்கு
வகாடுக்கும்

வியப்பிலும்

உணவாகவும்,
சக்தி

வியப்பாக

எதுவாக
அல்லவா

இருக்கிறது.
இந்த

வியப்பிற்கு

கல்லிருகுள்ளும்,கருவிற்குள்ளும்
வகாண்டிருப்பது
முடியும்?

இடற

சக்திடயத்

பதிலாக

வருது

சக்தியாக
தவிர

மவறு

யாவதனில்,
இயங்கிக்

எதுவாக

இருக்க
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அந்த

இடறவன்

சக்தியின்

ஆகிறான்

சக்திடய

என்படத

வவைிப்படுத்துகிறார்கள் இருவரும்.

உணர்ந்து
ஆழ்ந்த

வகாண்ைால்

உண்டேடய

அவமன

அழகாக

“முைலினுக்கு கமல் இருப்பான் முடிவினுக்கு கீ ழ் இருப்பான்
உைவிக்கு ஓடி வரும் இதறவன் - அவதன
உணர்ந்து வகாண்டால் அவன் ைான் இதறவன்”

முதல்

என்றால்

அது

மேல்

நிடலயில்

தான்

இருக்க

முடியும்,

முடிவு என்றால் அது கீ ழ் நிடலயின் கடைசி நிடல தான் என்றும்,
ஆதியும்

அந்தத்டதயும்

உள்ைைக்கோக

வகாண்டுள்ை

இடறவன்

நாம் எந்நிடலயில் இருந்தாலும் நம்டே டக வகாடுத்து காப்பான்
இடறவன் என்று உறுதிபை உடறகிறார் கவிஞர்.

கைவுள் எனப்படுபவமன ேனிதனான் – அவன்
கருத்தியங்கி கருத்தறிந்தான்
கைவுைாய் அடனத்துமே கண்டு விட்ைான்
காண்பவமன ஆதி அந்தோகி நின்றான்” என்றும்

உதவிக்கு

பிறடர

நாடுவது

அவசியேில்டலயப்பா

,

அரனத்தும்

உனக்கு இடறவனால் வழங்கப்பட்டுள்ைது என்று இன்னும் நம்டே
மேன்டே படுத்துகிறார் ேகரிஷி.
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““வநருப்பினில் சூடு தவத்ைான், நீரினில் குளிர்ச்சி தவத்ைான்
கறுப்பிலும் வவண்தம தவத்ைான் ஒருவன் – உள்ளம்
கனிந்து கண்டால் அவன் ைான் இதறவன்”
வநருப்பு

என்றால்

உஷ்ணம்

என்ற

தன்டேயும்,

நீர்

என்றால்

ேடறந்திருக்கிறது

அதுமவ

குைிர்ச்சி என்ற தனடேயும் தான் அதனுள் இருக்கும் இடறதன்டே
என்றும்,

கறுப்பில்

வவண்டே

இடறத்தன்டே என்றும் விவரிக்கிறார்.
ஆக, வநருப்மபா, நீமரா, வண்ணமோ ஒரு வபாருள் அல்ல

அதன் அகத்தன்டேடயத் தான் குறிக்கும்.
அது

மபால

வபாருமைா இல்டல,
தன்ோற்றம்

தான்

இடறவன்

என்பது

உருவமோ

அல்லது

இடவ அடணத்தும் காந்தத்தன் தன்டேயின்
என்ற

விஞ்ஞான

உண்டேடயயும்,

வேய்ஞானத்தின் தன்டேடயயும் எைிடேயாக விைக்குகிறார்.
உண்டேடய

உணர்ந்து

கூறுகிறார்கள் இருவரும்.

வகாண்ைால்

அவமன

இடறவன்

இந்த
என்று

“உள்ளத்ைில் உள்வளாடுங்கி உள்ளுக்குள்கள அடக்கி
உள்வளான்று காட்டி தவப்பன் ஒருவன் உருவமில்லா அவன் ைான் இதறவன்”

உள்ைம் = உள் + அம்.

உள் என்றால் உள்ைிருப்பது. அம் என்றால்

உள்ைிருக்கும் சக்திடயக் குறிக்கும்.
அப்படி உள்ைிருக்கும் சக்திடய உணர்ந்து அதற்குள்மை அைங்கி
இருந்தால் உருவேில்லாத இடறவடன அடைய முடியும்.
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அப்படி

கருதவமே

உள்வைாடுங்கி

மபாதுவேன்று

அறிமுகப்படுத்தி

இருக்கமவ

சாந்தி

சோதானத்டத

தவம்

சுயநிடலடய

என்ற

நிடலக்கச்

ேகரிஷிடயமய சாரும்.

சேத்துவ
வசய்த

அறிய

தவத்டத

வபருடே

“ஒன்பது ஓட்தடக்குள்கள ஒரு துளி காற்தற தவத்து
சந்தையிகல விற்றுவிட்டான் ஒருவன் – அவன்
ைடம் வைரிந்ைால் அவன் ைான் இதறவன்”

உைலில்

இருப்பமதா

ஒன்பது

ஓட்டைகள்.

அடவ

கண்கைில்

இரண்டும், காதுகைில் இவரண்டும், நாசிகைில் இவரண்டும், வாயில்
ஒன்றும்,

பால்குறியில்

ஒன்றும்,

அடேந்திருப்பது உைல்.

குதத்தில்

ஒன்றாகவும்

ஒன்பது ஓட்டைகள் இருந்தாலும், உைலில் இருக்கும் காற்று

துவாரங்கைின்

வழியாக

மபாதிய

அைவு

ேட்டுமே

வவைிமயறி

ேீ தமுள்ை காற்டற உைலுக்குள்மைமய சுற்ற டவக்கும் விந்டதடய
எண்ணிப் பார்த்தல் விந்டதயிலும் விந்டதயன்மறா!!!
அந்த

விந்டதயான்

உண்டேடய

அறிந்து

வதைிவு

வபற

ஒன்பது டேய தவம் வகாடுத்து ஞானப் பாடதயில் வலி நைத்திச்
வசல்கிறார் ேகரிஷி.

“ககாழிக்குள் முட்தட தவத்து, முட்தடக்குள் ககாழி தவத்து
வாதழக்கும் கன்று தவத்ைான் இதறவன் - அந்ை
ஏதழயின் கபருலகில் இறவன்”
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மகாழியில்

இருந்து

முட்டை

வந்ததா?

இருந்து மகாழி வந்ததா? என்ற மகள்விக்கும்,
வாடழக்குள்
மகள்விகள்

கன்றா?

இல்டல

காலங்காலோக

இல்டல

கன்றால்

மகள்வியாகமவ

முட்டையில்

வாடழயா?
இருந்து

மபான்ற

வகாண்டு

தாமன இருக்கிறது.
இந்த மகள்விக்கு விடை தருகிறார் மவதாத்திரி
முட்டை

தான்

கூறிகிறார்.

முதலில்

வந்தது

என்று

பரிணாேத்

தத்துவத்டத

பஞ்ச பூதங்கைில் கூட்டிடனப்பால் தாவரம் உண்ைானது. அந்த

தாவரத்தின் அடுத்த பரிணாேம் முட்டை என்று பிரபஞ்ச தன்ோற்ற

விைக்கமும், உயிரினத் தன்ோற்ற விைக்கமும் வகாடுத்து நேக்குள்
இருக்கும் அஞ்ஞான இருடை மபாக்குகிறார்.

“சின்னஞ்சிறு சக்கரத்ைின் ஜீவன்கதள சுற்ற தவத்து
ைன்தன மறந்கை இருக்கும் ஒருவன் – அவதனத்
ைழுவிக் வகாண்டால் அவன்ைான் இதறவன்”

சின்னஞ்சிறு

சக்கரம்

என்றால்

உயிரின்

சுழற்சி.

சுழற்சிக்கு டேயோக ஒன்பது ஆதாரங்கள் உள்ளன.
ஆதாரமாக
சுவாதிஷ்ைானம்,

விைங்கும்

உயிரின்

ேணிப்பூரகம்,

அந்த

நிடலயாக

அனாகதம்,விசுக்தி,

உயிரின்

மூலாதாரம்,
ஆக்கிடன,

துரியம் என்ற ஏழு சக்கரங்கடை சுட்டிக் காட்டுகிறார் ேகரிஷி.
அந்த

மதக்கமோ,

சக்கரங்கைின்

ேீ து

குடறபாடுகமைா

கவனம்

வசலுத்தினால்

கடைந்து

இடறநிடலடய உணர அதுமவ வழியாகும்.

நிடறவால்

அங்குள்ை
என்றும்
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இடறவடன

நம்டே தன்டன ேறந்த நிடலக்கு இட்டுச் வசன்று
உணர

டவக்கும்

பாங்கு

இத்தன்டேடய

உணர்ந்தவர்கைால் ேட்டுமே உணர்த்த டவக்க முடியும் என்பதில்
எள்ைைமவனும் ஐயைில்டலமய.

“ைான் வபரிய வரவனன்று
ீ
ைதல நிமிர்ந்து வாழ்கவாருக்கும்
நாள் குறித்துக் கூட்டிச் வசல்லும் ஒருவன் - அவன்ைான்
நாடகத்தை ஆட்டு தவத்ை இதறவன்”

தடல நிேிர்ந்து வாழ்பவருக்கும் ‘தான்’ தாவனன்று கர்வம் வகாண்டு
மபமராடும், புகமலாடும் வாழும் ேனிதனுக்கு நடரடயக் வகாடுத்தும்,
பல்டல

விழச்

வசய்வதும்

நம்

ேரணத்திற்கு

இடறவனால்

அனுப்பப்படும் ஞாபகக் கடிதங்கள் என்பது ேறந்து விடுகிறான்.
ேரணம்

மநரிடும்

நாமை

இடறநிடலயின்

வாசல்.

நாம்

உலகவேன்ற மேடையில் நடிக்க வந்த நடிகர்கள் என்படத ேறக்க
மவண்ைாம்.

நாைகமும்

முடியும்,

ஞாபகத்டதக் வகாடுக்கிறார் கவிஞர்.

நடிப்பும்

முடியும்

என்று

இறப்பிற்கு பின் உயிரின் நிடல நான்கு பிரிவுகைாக மகரிேி
குறிப்பிடுகிறார்.
அடவ

சாமலாக்கியம்,

என்று.

ஒருவன்

மதங்கி

இருக்கும்

அழுத்தத்திற்மகற்ப
வசயல்படும்.

இறக்கும்
நிடறவு
உயிரின்

சாேீ பியம்,
மபாது

அவனுடைய

வபறாேல்
நிடல

சாருபியம்,
இருக்கும்

அந்ததந்த

சாயுட்சியம்

கருடேயத்தில்
ஆடசகைின்

நிடலயில்

இருந்து
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ஆடசகள் பூர்த்தியான பின் இடறநிடலடய அடைய முடியும்

என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

ஒத்த

ஆடசகடை நிடறமவற்ற அவர்கைின் மூலோகமவா அல்லது
கருத்துடைய

நபமராமைா

வதாைர்பு

வகாண்டு

உயிரானது

நிடறவடையும் என்று விைக்கம் தருகிறார்.
ஆக, ேனிதனாக பிறந்து வாழும் வாழ்டகயில் ஆடசடய
மதக்கி

டவக்காேல்,

முடறயான

ஆடசக்கு

வலிடே

வகாடுத்து

மதடவயற்ற ஆடசடய விைக்கி வாழ்ந்தால் நம் நடிப்பு முடியும்
தருணத்தில் இடறவமனாடு ஒன்றி கலந்துவிடும் வாய்ப்பு உள்ைது
என்று வதைிவாக விளக்குகிறார் ேகரிஷி.
இந்நிடலடய உணர்ந்து பின்பற்றி வாழ்பவர் இடறவன் தான்
என்பதில் ஐயேில்டல!
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27. ஞானத்தின் அரடயாளம்.
சிந்ரதயும் வசயலும் இரணந்தவத மனிதன்.
வவண்டியது இரறயுணர்வு.
சிந்ரத,

சிந்ரதக்கு

வசயலுக்கு வவண்டியது அறவநறி.

மூலத்ரத

நிரனக்க

வவண்டும்.

வசயல்,

ஞாலத்ரத உயர்த்த வவண்டும்.
மூலத்ரதப்
இல்ரலவயல்,

பற்றிய

முழுரமயான

ஞாலத்ரதப்

பற்றிய

அறிவு

ஞானம்

சிந்தரனயில்

கிரடத்தல்

அரிது.

ஞானமில்லாத வாழ்வு இருட்டரறயில் நடப்பது வபான்று.

ஞானத்தின் அரடயாளம் – கவிஞர்
சிலர்

நாக்கிலும்,

உடம்பிலும்
கூர்ரமயான

ஊசிரயக்

ஆணிகளின்

குத்திக்

வகாள்கிறார்கள்.

சிலர்

மீ து

படுத்துப்

புருளுகிறார்கள்.

ஒரு சிலர் கண்ணாடித் துண்டுகரள விழுங்கிக்

காட்டுகிறார்கள்.
இந்த
வதான்றங்கள்.

வயாகங்கள்
பதப்படுத்தப்பட்டு.

எல்லாம்
பக்குவம்

சரீரத்தின்
வபற்று

புறத்

விட்டரதக்

குறிக்கின்றன.
கடுந்துன்பங்கரளத்

தாங்கிக் வகாள்வதன் மூலம் சரீரம்

வயாகம் வசய்வது வபால், பிறர் நமக்குக் வகாடுக்கும் துன்பங்கரளத்
தாங்கிக் வகாள்வதன் மூலம் உள்ளம் தவம் வசய்கிறது.

220

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

வதாடக்க கட்டத்தில் சிறிய துன்பங்கூட வபரிதாகத் வதரியும்.
அது வளர வளர உள்ளம் மரத்துக்
ஒரு

கட்டத்தில்

வந்துவிடும்.

வகாண்வட வரும்.

எரதயும்

துன்பங்களின்

தாங்கிக்
மூலம்

வகாள்கிற

உலகத்ரதக்

சக்தி
கற்றுக்

வகாண்வன், ஒரு ஞானிரயவிட சிறந்த வமரதயாகி விடுகிறன்.
ஒரளவு
துன்பங்கள்
கூட

துன்பம்

வந்து

வந்தால்

வகாண்வட

அழுரக

இருந்தல்,

வருகிறது.

வதாடர்ந்து

கரடயில்

அழுவதற்குக்

சக்தி இல்லாமல் வபாய் வவறுப்பும் விரக்தியும் கலந்த சிரிப்பு

வருகிறது.
ஒரு
பழக்கமாகி

கட்டத்தில்
விடுகிறது.

எந்தத்

துயரம்

வந்தாலும்

அதுவவ

ஞானம்

வந்து

சிரிப்பது

விட்டதற்கான

அரடயாளம்.

“சட்டி சுட்டதடா ரக விட்டதடா
புத்தி வகட்டதடா வநஞ்ரசத் வதாட்டதடா
நாலும் நடந்து முடிந்த பின்னால் நல்லது வகட்டது வதரிந்ததடா
பாதி மனதில் வதய்வம் இருந்து பார்த்துக் வகாண்டதடா
மீ தி மனதில் மிருகம் இன்று ஆட்டி ரவத்ததடா
ஆட்டி ரவத்த மிருகம் இன்று அடங்கி விட்டதடா
அரமதி வதய்வம் முழு மனதில் வகாயில் வகாண்டதடா

ஆரவாரப் வபய்கவளல்லாம் ஓடி விட்டதடா
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ஆலயமணி ஓரச வநஞ்சில் கூடிவிட்டதடா
தர்ம வதவன் வகாவிலிவல ஒளி துலங்குதடா
தர்ம வதவன் வகாவிலிவல ஒளி துலங்குதடா - மனம்
சாந்தி சாந்தி சாந்தி என்று ஓய்வு கண்டதடா

எறும்புத் வதாரல உரித்துப் பார்க்க ஞானம் வந்ததடா
பிறக்கும் முன்வன இருந்த உள்ளம் இன்று வந்ததடா
இறந்த பின்வன வரும் அரமதி வந்து விட்டதடா
இறந்த பின்வன வரும் அரமதி வந்து விட்டதடா
மனம்சாந்தி சாந்தி சாந்தி என்று ஓய்வு கண்டதடா “.

எறும்பின் வதாரல உரித்துப் பார்த்ததில் அதன் உள் இருந்து யாரன

வந்ததாம். (அரதப்வபால) அவருரடய இதயத்தின் வதாரல உரித்துப்
பார்த்ததில் அவருக்கு ஞானம் வந்ததாம். இது ஒரு தத்துவர்த்தமான
வரி.
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ஞானம் ஆணவம் - .கண்ணதாசன்.
“நம்மிடம் ஏதுமில்ரல” என்று நிரனப்பது ஞானம்.

“நம்ரமத்

தவிர ஏதுமில்ரல” என நிரனப்பது ஆணவம்.
ஞானம்

பணிந்து

பணிந்து

வவற்றிவமல்

வவற்றியாகப்

வபறுகிறது. ஆனால் ஆணவம் நிமிர்ந்து அடி வாங்குகிறது.
நான் என்னும் எண்ணம் ஒருவனுக்கு வதான்றுகின்றவதன்றால்,
அவன்

வதால்விகரளச்

சந்திக்கத்

தயாராகிக்

வகாண்டிருக்கிறான்

என்று வபாருள்.
அறிவு

குரறவானவர்களுக்வக

ஆணவம் வருகிறது.

நிரற

குடங்களுக்கு அது வருவதில்ரல.
வவற்றி மயக்கம் ஏற, ஏற அறிவு தடுமாறி முட்டாள் தனமான
ரதரியம்

வதான்றி,

தடுமாறிக்
வதால்வியாக

நாம்”

“எல்லாம்

காரியம்
வதாடர்ந்து

வசய்யத்
வந்து

என்ற

எண்ணம்

வதாடங்கியதும்
ஆணவக்காரரன

பிறந்து.

ஒவ்வவாரு

கூனிக்

குறுகச்

வசய்கின்றன.
ஆணவத்தில்

மூலம்

வவற்றிவயா

அடிதான் பலமாக விழுகிறது.
சக்திதான்

காரணம்

அடிரமயாவதில்ரல.

லாபவமா

கிரடப்பதில்ரல.

எதற்கும் தான் காரணமல்ல, ஏவதா

என்ற

எண்ணுகிறவன்

ஆணவத்திற்கு

அடக்கத்தில் இருக்கும் சுகம், ஆணவத்தில்

இல்ரல.

ஞானநிரலகள்

– மகரிசி

“அஞ்ஞானம் அறிவினது ஆரம்ப நிரலயாகும்,
விஞ்ஞானவமா அறிவின் வவகநிரல,
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வமய்ஞ்ஞானம் அறிவதனின் புரணமாம்,
இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்ரகயின் எண்ண நிரல.”

என்று ஞானத்தின் நிரலகரள மூன்றாக காட்டுகிறார் மகரிசி
ஞாலத்தின்

மூலத்திரன

உணர்ந்து

அதன்

தன்ரமகரள

ஆராய்ந்தறிவது ஞானத்தின் முதல்நிரல.
அத் தன்ரமகளுரடய மூலம் எவ்வாறு ஞாலமாகிறது எனும்
“தன்மாற்றச்

சரித்திரத்ரதத்”

வதளிந்துணர்வது

ஞானத்தின்

இரண்டாம் நிரல.
ஞானத்தின்
வபதமுறாது

இருநிரலகரளயும்
எவ்வுயிரும்

அரனத்துயிருக்கும்

ஒத்தும்

கடந்து,

தம்முயிர்
உதவியும்

எள்துரனயும்

வபால்

வாழ்கின்ற

பாவித்து
பக்குவத்ரதப்

வபறுதல் ஞானத்தின் மூன்றாம் நிரல.
ஞானத்தின்

மூன்றாவது

முழுரமயரடகிறது.

நிரலயில்

மனித

அறிவு

“அறிவின் முழுரம அது முகத்தி” என்பார்

மகரிசி.
முக்தியின் வவளிப்பாடு அன்பு.

அறிவின் முழுரமயாகிய

முக்தி என்பது நாம் முயன்று முயன்று அரடயவவண்டிய நிரல.
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28.கவரல கவரலயில்லாத மனிதன்”
ஆரச
வபாருத்தமில்லா

தரடபடுத்தும்
உணர்ச்சி

சினம்.

வபாருள்மீ து,
சினம்

நபர்மீ து

ஏற்படும்

வசல்லாத

விடத்து

ஏற்படும்ஓர் கற்பரன வரலயாகிய எண்ணவம கவரல.
நிரனப்புக்கும் நடப்புக்கும் இரடவய வித்தியாசம் வரும்வபாது
இருக்கும் மனநிரலரய கவரல என்கிவறாம்.
“கவரலயில்லாத மனிதன்
உலகத்ரத அறிந்தவன் துணிந்தவன் – அவவன
கவரலயில்லாத மனிதன்”

இயற்ரக ஒட்டிய எண்ணத்ரத விட்டு கற்பரனயான எண்ணத்ரத
ஒட்டிச் வசல்லும்வபாது கவரல ஏற்படுகிறது.
கவரல வரக் காரணம் என்ன?
1. உடலிவல வநாய் (வசயல் விரளவு)
2. உள்ளத்திவல களங்கம் (அச்சம் – திறரமயின்ரம)
3. வாழ்க்ரகயில் சிக்கல் (அறிவுக் குரறபாடு)

“பிறக்கும் வபாதும் அழுகின்றான்
இறக்கும் வபாதும் அழுகின்றான்
ஒரு நாவளனும் கவரல யில்லாமல்
சிரிக்க மறந்தாய் மானிடவன!......
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“பிறக்கும் வபாதும் அழுகின்றாய்”
ஏன்?
விரன தீர்க்கவவ பிறந்வதாம்.
ஆனால் உலகியல் வாழ்க்ரகயில் ஈடுபட்டு, அதிவலவய சுழன்று, மனம்
மயங்கி, மாரயக்குள் ஆட்பட்டு, வந்த விரனகரள மறக்காமல் இருக்க
வவண்டுவம இரறவா! என்ற மன எச்சரிக்ரகயின் அறிகுறியாக
இருக்குவமா இந்த அழுரக?

“இறக்கும் வபாதும் அழுகின்றாய்”
ஏன்?
வந்த விரன முடிக்காமல் கடனாளியாக வபாகின்வறாவம! என்ற
காரணத்தால் இருக்கலாவமா இந்த கதறல்......!!!
இறப்பு என்பது நம்ரமச் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு தான் அதிக துன்பமாக
இருக்கிறது. ஏவனனில், இறந்து வபானவருக்கு எந்தப் வபாறுப்பும்,
கவரலயும் இல்ரல. ஆன்மா விடுதரல வபற்றுவிட்டது. நமக்கு
என்நாள் விடுதரல கிரடக்குவமா என்ற ஏக்கத்தாலும் இருக்கலாவமா
இந்த கதறல்....!!!

“விரனப்பதிவாம் சுரம விடுத்து தூய்ரம வபறவவ,
நிரனவாய் உடவலடுத்வதன் நிலம் மீ து விழுந்த பின்வன,
வந்த விரன மறந்வதன், எரன மறந்வதன், உரனயும் மறந்வதவன,
இரறவா என்னுள் நீ இருந்து எரன மீ ட்டு”
“ஒரு நாள் ஏனும் கவரல இல்லாமல் சிரிக்க மறந்தாய் மானிடவன!”
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கவரல என்னும் வரல – கவிஞர்
தூக்கவம

இல்லாத

சந்நியசிகள்

இல்லாத

பரமாத்மா

கூட

தூக்கத்ரதப்

பற்றி

மரணத்ரதப்

பற்றி

சிந்திக்கிறார்கள்.
மரணவம்
வபசுகிறது.

கூட

எங்வக எது இல்ரல?

இருக்கிறது?

காட்டில் மட்டுமதானா முள்

அது வராட்டிலும் இருக்கிறது.

காட்டில்கூட

நடந்துவிட

முடியும்.

பார்த்து நடப்பவன்
பாராமல்

நடப்பவன்

வராட்டில்கூட நடக்க முடியாது.
கவரல

என்பது

வகாள்பவர்கள்

ஒரு

உண்டு.

வரல.
பல

தனக்குத்தாவன

வநரங்களில்

அரத

ஆண்டவனும்

வசிக்
ீ
அரத

வசுவது
ீ
உண்டு.
மரணத்துக்குத்

தப்பிய

மரணத்துக்குத் தப்புவது இல்ரல.
முந்திக் வகாள்கின்றன.
ஒவ்வவாருவன்

மீ ன்கள்,

நீாு்வற்றி

விட்டால்,

காலம் தான் வித்தியாசம்.

சில

சில பிந்திக் வகாள்கின்றன.
கண்ணுக்கும்,

இருப்பது வபாலவவ வதரிகறது.

அடுத்தவன்

சந்வதாஷமாக

அவன் பார்க்கும் கண்ணாடி நல்ல

கண்ணாடியாக இருந்தால்தாவன, அவன் முகத்ரதக் காட்டும்.
வண்டியின்
வண்டி

தானாக

மீ து
ஏற்றிக்

எளிரமப்படுத்த வழிஎன்ன?

மற்றவர்கள்

பாரத்ரத

வகாள்வதில்ரல.

ஏற்றுகிறார்கள்.

ஏற்றிய

சுரமரய

ஞானம் என்னும் தண்ண ீரர நிரறயக்

குடிக்க வவண்டும்.

“.இயற்ரகரய அறிந்து ஒத்து எண்ணுபவர் எண்ணம்
எப்வபாதும் எவ்விடத்தும் கவரலயாய் மாறாது.”
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என்பது வவதாத்திரியம்.
கவரல
வபாக்கிக்

என்பது

என்ன?

வகாள்வது?

வகாடுக்கின்ற

என்ற

பயிற்சிவய

எவ்வாறு
முரறரய

கவரல

ஒழித்தல்

அரத

வளப்படுத்தி

எல்லாம்

வகத்துக்

பயிற்சியாகும்.

இது

மனவளக்கரல மன்றங்களில் வசால்லித் தரப்படுகிறது.
இதனால்
ஆயிரம்

மனம்

மிகவும்

ஆரசகரள

ரவத்துக்

உருவாக்க

வகாண்டு

இப்பயிற்சியினால்

இலசாகி

விடுகின்றது.

அவற்ரறவயல்லம்

உள்பாரம்

மாறி,

அயிரம்

வகாண்டிருந்த

அந்தப்

பளு

நிரல

இல்லாததினாவல

மனம்அரமதியாக
கவரலகரள

அடக்கி

இருக்கும்.
நான்கு

வரகயாகப்

பிரித்து

ஒழித்து

விடலாம்

என்று வழிகாட்டுகிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.
1. அனுபவித்வத தீர்க்க வவண்டியரவ (தீடீர் மரணம் –
வநாய் –புயல் – வவள்ளம்.
2. தள்ளிப்வபாட வவண்டியரவ (மகன் வவரல – மகள்
திருமணம்)
3.

அலட்சியப்படுத்த

வபாறாரம

–

வட்டுப்
ீ

வவண்டியரவ
வபரியவர்களின்

(பிறருரடய
அர்த்தமற்ற

குற்றச்சாட்டுகள்)
4. உடனடியாகசத தீர்க்க வவண்டியரவ (அறுரவசிகிச்ரச –
கடன் –பாகப்பிரிவிரன)
கவரல ஒழிப்பு பழகுங்கள்.

அச்சமின்ரம – வமய்யுணர்வு –

உடல்நலம் – மனநிரறவு இரவயுண்டாகும்.
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கவரலயில்லாது
வமல்நிரலரயப்

பற்றிச்

சதந்திரமாக
சிந்திக்க

இருக்கக்கூடிய

முடியும்.

மனம்தான்

இரறநிரலரய

அரடயவும் முடியும்.

மன்னர் கிருஷ்ண வதவராயரும், மதியூகி அப்பாஜியும் அடிக்கடி
நகர்வலம் வசல்வர். அப்வபாது மாறுவவடம் அணிந்வத வசல்வர்.
ஒருநாள் காரல வவரளயில் இருவரும் வதி
ீ
வழிச் வசன்று
வகாண்டிருந்தவபாது, பள்ளிச் சிறுவர்கள் சிலர் வதியில்
ீ
விரளயாடிக்
வகாண்டிருந்தனர்.

அவர்கள்,

“சடுகுடு'

விரளயாட்டில்

தீவிரமாக

அக்கரற

காட்டிக் வகாண்டிருந்த வபாது, வகாவில் யாரன ஒன்று அந்த வழியாக
வந்து வகாண்டிருந்தது.
அது

பழக்கப்பட்ட

யாரனயானதால்

அங்கு

விரளயாடிக்

வகாண்டிருந்த பிள்ரளகள் யாருவம பயப்படமாட்டார்கள்.
அன்று

அந்தப்

பிள்ரளகள்

சடுகுடு

விரளயாடிக்

வகாண்டிருந்தவபாது, அந்த யாரன அவர்களுரடய விரளயாட்டினூவட
வவண்டுவமன்வற புகுந்து வந்தது.
ஆகவவ, மற்றப் பிள்ரளகள் அரனவரும் ஒதுங்கி வழிவிட்டு
நிற்கவும், ஒரு சிறுவன் மட்டும் அரதப் வபாக விடாமல், அதன் தந்தம்
இரண்ரடயும் பிடித்து உந்தித்தள்ளி அரதப் பின்புறமாகத் தள்ளிக்
வகாண்வட வசன்றான்.
அந்த

யாரன

என்னதான்

முயன்றும்

அது

வவற்றி

வபற

முடியவில்ரல. ஆம், அது வதால்விவய அரடந்தது. ஆகவவ, வவறு
வழியின்றி ஓரமாகச் வசன்றது.
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இவ்விதம் வரமுடன்
ீ
அந்த யாரனரய எதிர்த்து நின்று வவற்றி

கண்ட அச்சிறுவரனப் பலர் பார்த்து மகிழ்ந்தரதப் வபால, மன்னர்
கிருஷ்ண வதவராயரும், அப்பாஜியும் பார்த்து மகிழ்ச்சியரடந்தனர்.

மன்னர், அப்பாஜியிடம், ““பார்த்தீர்களா அப்பாஜி அவன் எவ்வளவு
துணிகரமாக நின்று வவற்றி வபற்று விட்டான்! அது பழகிய யாரனயாக
இருந்தாலும் கூட அது வவற்றி வபறுவதற்கு எவ்வளவவா முயன்றது.
ஆனால், அந்த யாரனயால் வவற்றி வபற முடியவில்ரலவய!'' என்றார்.
““உண்ரமதான்

அரவச,

அவன்

வவற்றி

வபறுவதற்கு

அவனிடமுள்ள துணிவுதான் முதல்காரணம்; இரண்டாவது காரணம்
அவனுரடய ஆற்றல். வவறும் துணிவு மட்டும் இருந்தால், அவனால்
வவற்றி வபற முடியாது. ஆற்றலும் வவண்டும்,'' என்றார்.

அந்தச் சிறுவன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிரமயாகத் தான்
காணப்பட்டான்.

அவனுரடய

உரடயும்,

நிரலயிலுள்ளவன் என்பரதவய காட்டின.
““இவ்வளவு
பலசாலியாக

வறுரம

இருக்கிறான்

நிரலயில்
பாருங்கள்.

பாராட்டத்தான் வவண்டும்,'' என்றார் மன்னர்.

வதாற்றமும்

இருந்தாலும்
உண்ரமயில்

வறுரம

எவ்வளவு
அவரனப்

அரதக் வகட்ட அப்பாஜி புன்னரகயுடன், ““மன்னர் அவர்கவள,
இன்னும் ஒவர வாரத்தில் இவனுரடய இந்த ஆற்றரல இல்லாமல்
வசய்து விடட்டுமா?'' என்று வகட்டார்.
““என்ன வசய்யப் வபாகிறீர்கள்? எவ்விதம் அவனுரடய ஆற்றரல
ஒரு வாரத்திற்குள் அழிக்க முடியும்?'' என்று வகட்டார் மன்னர்.
““இன்னும் ஒருவாரம் வபாறுத்துப் பாருங்கவளன். இவத வகாவில்
யாரன இவரனப் தூக்கிப் பந்தாடப் வபாகிறது பாருங்கள்,'' என்றார்
அப்பாஜி சிரித்த வண்ணம்.
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அன்று

மாரலவய

அப்பாஜி

அந்தப்

ரபயனுரடய

இருப்பிடத்ரதயறிந்து அங்கு வசன்றார். அவனுரடய ஏரழத்தாயாரரக்
கண்டு வபசினார்.
““தாவய,

உன்

மகன்

என்ன

வசய்கிறான்,

படித்துக்

வகாண்டிருக்கிறானா? எந்த வகுப்பில் படிக்கிறான்?'' என்று வகட்டார்.
““அவரனப் படிக்க ரவக்க வவண்டும் என்பது தான் எனது ஆரச.
எவ்விதம்

அய்யா

முடிகிறது.

நாலு

வடுகளில்
ீ

வவரல

வசய்து

அவனுக்குச் வசாறு வபாடுகிவறன். அப்பன் இல்லாத பிள்ரளயாயிற்வற,
இன்னும் வகாஞ்சம் வளர்ந்து விட்டால், ஏதாவது வவரல வசய்ய
அனுப்பிடலாம்,'' என்றாள்.
““அம்மா வசால்லுகிவறன் என்று தப்பாக எண்ணாவத, இந்த வயதில்
நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவனுக்குக் கஞ்சி ஊற்ற வவண்டாம். இந்தப்
பருவத்திவலவய அவனுக்குத் தன்னுரடய வபாறுப்ரப, கடரமரய

உணர்த்த வவண்டும். நாலுகாசு சம்பாதிக்கும் ஆர்வத்ரதயும் இப்வபாவத
உண்டு பண்ண வவண்டும். அப்வபாதுதான் அவன் வகாஞ்சம் வளர்ந்த
பின்னர் சிறப்புடன் திகழ்வான். இப்வபாது அவனுக்குக் வகாடுக்கப்படும்
பயிற்சி அவனுக்குப் வபரிதும் உதவும்,'' என்றார்.
““ஆமா

ஐயா...

நீங்கள்

வசால்வது

சரிதான்.

அப்வபாது

தான்

அவனுக்குப் வபாறுப்பு வரும் என்பது உண்ரமதான்,'' என்றாள் அந்த
விதரவத் தாயார்.
அன்று அவன் மத்தியான வவரளயில் வந்து வசர்ந்தான். என்றும்
அவனுக்கு என்று எடுத்து ரவக்கப்படும் உணரவ அவன் தாயார் எடுத்து
ரவக்கவில்ரல.
““என்னம்மா, இன்று எனக்குக் கஞ்சி எதுவும் இல்ரலயா அம்மா?''
என்று வகட்டான்.
““இல்ரலவயயப்பா.

எத்தரன

நாரளக்குத்

தான்

நான்

கஷ்டப்படுவது? என்னால் இன்று எங்கும் வசல்ல முடியவில்ரல.
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நாரளயிலிருந்து நீ ஏதாவது வவரலக்குச் வசன்று காசு வகாண்டு
வந்தால்தான்
எல்லாரும்

கஞ்சி

ரவக்க

வவரலக்குப்

முடியும்.

வபாய்

தாவன

உன்

வயதுப்

பிள்ரளகள்

அவர்களுரடய

அம்மா,

அப்பாமார்கரளக் காப்பாற்றுகின்றனர். நீயும் எங்காவது வசன்று வவரல

வசய்து வகாஞ்சமாவது காசு வகாண்டுவா. என்னால் முடியவில்ரல,
அதனால்தான் உன்னிடம் வசால்லுகிவறன்,'' என்றாள் அந்தத் தாயார்.
அவன்
வவரல

அவ்விதவம

பற்றி

உட்கார்ந்துவிட்டான்.

எண்ணிவய

பார்த்ததில்ரல.

அதுவரர

வயதான

அவன்

தாயாரின்

உரழப்பில் எரதவயா சாப்பிட்டு ஊரரச் சுற்றிக் வகாண்டிருந்தான்.

எங்வகங்வகா சுற்றினான். நிரனத்தவுடன் வவரல கிரடக்கவா

வசய்யும்?

மண் வவட்டியுடன் சிலர் கழனிகளில் வவரல வசய்யச்
வசன்றனர். அவ்விதம் வசன்று வவரல வசய்வதற்கு அவனிடம் மண்
வவட்டியும் கிரடயாது.
மண்

வவட்டிரய

இரவலாகப்

வபற்றுச்

வசன்றாலும்

அவன்

அதுவரர மண் வவட்டி பிடித்து, வவரல வசய்து பழகவுமில்ரல. என்ன
வசய்வான் பாவம்!
மாரல
உணரவத்
இருந்தாள்.

வவரளயில்

தன்

அன்று

மகனுக்குக்

வசார்ந்து

வபாய்

வகாடுத்துவிட்டு,

ஞாயிற்றுக்கிழரம

பள்ளிப்

வந்தான்.
அவள்

இருந்த

பட்டினியாக

பிள்ரளகள்

வதியில்
ீ

விரளயாடிக் வகாண்டிருந்தனர். அவர்களுடன் அந்தப் ரபயனும் வந்து
விரளயாடிக் வகாண்டிருந்தான்.
அன்று அரசரரயும் அரழத்துக்வகாண்டு மாறுவவடத்தில் அங்கு
நின்று வகாண்டிருந்தார் அப்பாஜி. வகாயில் யாரன வரும் வநரம்.
மன்னரிடம்

அந்தப்

ரபயரனப்

பற்றிக்

கூறி,

அவனுரடய

வசயரலப் பற்றியும் கூறி, அவரனக் கவனிக்கச் வசான்னார்.
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வகாவில்யாரன

தரலரய

ஆட்டிய

வண்ணம்

வந்து

வகாண்டிருந்தது. சாதாரணமாக அந்த யாரனயின் தந்தங்கரளப் பற்றிப்
பிடித்துப் பின்னால் தள்ளி விரளயாடும் அவன் அன்றும் ஆவலுடன்
வசன்று அதரன தள்ள முயன்றான்.

“அது அவரனச் சட்ரட வசய்யாமல் அவரனத் தள்ளிக் வகாண்டு
வசன்று

விட்டது.

உடன்

விரளயாடிக்

வகாண்டிருந்த

சிறுவர்கள்

ரகவகாட்டி அவரனக் வகலி வசய்தனர்.
அதுவரர அந்த யாரனரய அடக்கி வந்த அவனால் அன்று, வவற்றி

வகாள்ள

முடிய

இருந்துவிட்டான்.

வில்ரலவய...'

இரவகரளவயல்லாம்

என்ற

கவரலயால்

மாறுவவடத்தில்

அவ்விதவம

பார்த்துக்

வகாண்டு

இருந்த மன்னர், அப்பாஜியின் கரங்கரளப் பற்றி, ““நீங்கள் வசான்னது
வபான்று வசய்து விட்டீர்கவள, என்ன மாயம் வசய்தீர்?'' என்று வகட்டார்.
““ஒரு மாயமும் வசய்யவில்ரல,'' என்று கூறிய அப்பாஜி, அந்தப்
ரபயனுரடய விதரவத் தாயாரிடம் வசன்று கூறிய விஷயத்ரதச்
வசான்னார். தாயார் தன் மகனிடம் கூறிய வண்ணம் “தனக்கு ஒரு

வவரல கிரடக்க வில்ரலவய...' என்ற கவரலதான் அவனுரடய
ஆற்றல் அழியக் காரணம்,'' என்றும் கூறினார்.
““உண்ரமதான் அப்பாஜி, நாம் அவனிடம் முன்னர் கண்ட கட்டான
உடலரமப்பு

இப்வபாது

இல்ரல.

ஆனால்,

நீங்கள்

வசான்னபடிக்

கவரலதான் அவனுரடய ஆற்றல் முழுவரதயும் அழித்துவிட்டது.
இத்தரகயவர்கரள நாம் அரழத்து வந்து வாய்ப்புக் வகாடுத்தால்,
நமக்கு உதவியாக இருப்பர்,'' என்றார் மன்னர்.
அப்பாஜியும்

அரத

ஒப்புக்

வகாண்டார்.

அன்று

மாரலவய

வசவகன் ஒருவரன அரழத்து அந்தப் ரபயனுரடய இருப்பிடம் பற்றிக்
கூறி அம்மாரவயும், மகரனயும் அரழத்து வரச் வசய்தார் மன்னர்.
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அந்தப் ரபயனுக்குத் தங்கள் பரடப் பிரிவில் பயிற்சி அளிக்க

ஏற்பாடு வசய்யப் பட்டது. பயிற்சியின் வபாது ஓரளவு ஊதியமும்
வகாடுக்கப்பட்டது.

வயதான அந்தத் தாயார், அவர்கள் இருவரரயும் ரகவயடுத்துக்
கும்பிட்டு ஆனந்தக் கண்ணர்ீ வடித்து நின்றாள். அந்தப் ரபயனும் நல்ல
உண்ரமயான வரனாகத்
ீ
திகழ்ந்து வந்தான்.

29. தூக்கத்தில் நிம்மதி
படுத்தவுடன் தூங்குவன் தான் உலகிவலவய வபரிய பணக்காரன்.
மாத்திரரப் வபாட்டு தூங்குபவன் உலகில் மிகப் வபரிய ஏரழ.
தூக்கத்ரதப் பற்றி அர்த்தமுள்ள இந்த மதத்தில் கண்ணதாசன்
அருரமயான கட்டுரரரயப் பதிவு வசய்திருப்பார்.
“தூக்கம் உன் கண்கரளத் தழுவட்டுவம
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அரமதி உன்வநஞ்சில் நிலவட்டுவம – அந்தத்
தூக்கமும் அரமதியும் நானானால்…..,”

என்வறாரு பாடரலக் வகட்டடிருப்பீர்கள்.
இது

வஷக்ஸ்பியர்

வரிகளின்

தமிழாக்கம்,

வபராமிவயா

ஜீலியட்டில். . . . .

“Sleep Swell upon this Eyes
Peace in The Breast,
Would I Were Sleep and Peace.
So Sweet to Rest !

“தூங்குவது வபாலும் சாக்காடு – தூங்கி
விழிப்பது வபாலும் பிறப்பு”
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என்றான் வள்ளுவன்.
தூக்கத்தில் கிரடக்கும் மயான அரமதி வவறு எதிவல கிரடக்கப்

வபாகிறது! அது கவரலகரள மூடி ரவக்கிறது.
கண்ணரர
ீ

ஒத்தி

ரவக்கிறது.

நாரளயப்

வகள்விக்குறிகள நிறுத்தி ரவக்கிறது.
வகட்டுப்

“தூக்கம்

வபான

சில

வபாழுது

ஆண்களின்

பற்றிய

உடம்ரபப்

பரிவசாதரன பண்ணிப் பார்த்தாங்களாம்.
அவங்களுரடய எதிர்ப்புச் சக்தி 320 சதவிகிதம் குரறச்சலா

இருந்ததாம்.

எதிர்ப்புச்

சக்தி

குரறஞ்சா

வதாடங்கி எல்லாத் வதாந்தரவும் வந்து வசரும்.”

தும்மல்வலயிருந்து

மானிட தர்மத்ரத ஒழுங்காக நிரறவவற்றவல மனிதன் அடிக்கடி
தூங்கித் தூங்கி விழித்து எழுகிறான்.
வநாயாளிரயக் வகள்வி வகட்கும் டாக்டர் “தூக்கம் வருகிறதா? பசி

எடுக்கிறதா?

என்ற

இரண்டு

வகள்விகரளத்

தாவன

வகட்கிறார்.

உறக்கம் வகட்டவன் வாழ்கரகவய நரகம்.
தரலயரணக்கு

கிவழ

துயரங்கரளப்

புரதத்து

ரவத்துக்

வகாண்டு திரும்பிப் படுப்பவனுக்கு வவறு எந்த வரகயிவல நிம்மதி?
மாத்திரர
சாகடிக்கவில்ரல.

சாப்பிட்டுத்

தூங்ககிறவன்

கவரலகள்

மரணம் இறுதியாக வரும்வரர வாழ்கரகயில் , மூன்றின் ஒரு
பகுதி தூக்கமாக இருக்க வவண்டும்.
அதற்வகன்ன வழி?
“வடுவரர
ீ
உறவு வதி
ீ வரர மரனவி
காடுவரர பிள்ரள கரடசிவரர யாரு….?”
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…பாடு, தூங்கிவிடு.
வசத்துப்

வபானல்

யாரும்

கூட

வரப்

காலத்தில் துடிவபன்ன? திரகப்வபன்ன?
“நடப்பது

நடக்கட்டும்.

நாரள

வபாவதில்ரல.

பார்த்துக்

நிரனத்து விடு. நிம்மதியான தூக்கம் வரும்.
அர்ச்சுணனுக்கு
என்பது

ஒரு

குடாவகசன்

வபயர்.

அல்லது

நிரத்தபடி

வகாள்ளலாம்”

தூக்கத்ரத

நிரனத்தவபாழுது

அல்லது தூங்காதிருக்கவவா அவனுக்கு இயலும்.

மனரத வவன்றவனுக்வக இது இயலும்.

இருக்கிற

என்று

வவன்றவன்
தூங்கவவா

மனரத வவன்றவன்

எதற்கும் கலங்கான்.
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மாவரன்
ீ

குதிரரயில்

வநப்வபாலியன்

அமர்ந்து

வநப்வபாலியன் இயல்பு.

நிரனத்தவபாது

வகாண்வட

ஓரிரு

தூங்கிவிடுவான்.

நிமிடங்கள்

தூங்குவதும்

ஒரு நாட்ரட வவன்றவவுடன் அடுத்த நாட்டிற்குச் வசல்லும்
வழியல்
மட்டும்

குதிரரயில்
ஆழ்ந்து

அமர்ந்து

தூங்குவதும்

வகாண்வட
உண்டு.

இரண்டு

இந்த

மணிவநரம்

இரகசியம்

பற்றி

வநப்வபாலியவன வசால்கிறான்.
“எனது

மூரளப்பகுதியில்

அரறகள் உள்ளன.

பல

கூண்டுகள்

வபான்று,

ஒவ்வவாரு வவரலரய நிரனக்கும் வபாழுது

அதற்குரிய அரறக் கதவு திறந்து வவரலரயச் வசய்யும்.
தூங்க

பல

வவண்டுமாயின்

எல்லா

தூக்கம் தானாக வந்து விடும்.”

அரறகரளயும்

தூக்கத்திற்கு விஞ்ஞான விளக்கம் தருகிறார்

நான்

மூடிவிடுவவன்.

மகரிசி.

தூக்கத்ரதப் பற்றியும் நாம் அரனவரும் அறிந்து வகாள்வது
அவசியமாகும்.
நமது உடலில் உற்பதிதயாகும் சீவகாந்த ஆற்றல் உடலியக்கம்
மற்றும் மனஇயக்கம் என்னும் இருண்டு வரகயிலும் வசலவாகிக்
வகாண்டிருக்கிறது.
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சீவகாந்தமாக இருக்கும் அரலநிரலவய, அவ்வப்வபாது அந்த

அரலயின் திணிவு வவறுபாடு உண்டாவது இயல்பு.
மனஇயக்கம்,

வசலவாகின்றது.
இந்த

இரண்டு

வவண்டுவமனில்

உடலியக்கம்

இயக்கங்களும்

சீவகாந்த

இரண்டிலுவம்

ஒவர

அரலக்கு

சீவகாந்தம்

வநரத்தில்

ஓரளவிற்குக்

இயங்க

கூடுதலான

அழுத்தம் வதரவ.
சிறிது வநரம் வதாடர்ந்து உடல், மனம் என்னும் இருவரகயிலும்
இயக்கங்கள்

நரடவபறுவதால்

சீவகாந்த

மிகவும் குரறந்து விடும்.
உடலில்

உள்ள

உயிர்ச்

சீவகாந்தம் உற்பத்தியாக முடியும்.

அரலயின்

சக்தியின்

அழுத்தம்

அளவுக்வகற்பத்தான்

இரண்டு இயக்கங்களும் நரடவபறும்வபாது. அந்த இரண்டு வரக
இயக்கங்களுக்கும் வபாதுமான காந்த ஆற்றல் கிரடப்பதில்ரல.
இருப்பினும்,

உடலில்பரு

இயக்கமும்,உள்ளுறுப்புகளான

உடலின்

நுரரயீரல்,

வவளிஉறுப்புக்களின்

இரரப்ரப,

இதயம்,

இரத்த ஓட்டம் முதலியவற்றின் இயக்கமும் வவண்டி உள்ளது.
இதனால் ,சீவகாந்த இருப்பு உடலில் குரறயும்வபாது, பருவடல்
இயக்கங்களுக்கு மாத்திரம் சீவகாந்தம் எடுத்துக் வகாள்ளப்படும்.
மனஇயக்கப்

பிரிவுக்கு

ஆற்றல்

பற்றாரமயனால்

அது

வசார்வரடயும்.
அந்த

வநரத்தில்

தன்னவிருப்பப்படி
சாு்தியமாவதில்ரல.
தூக்கமாக மாறுகிறது.

புலன்

உடல்
அந்த

இயக்கம்

நரடவபறுவவதா,

உறுப்புகரள
வநரத்தில்

ஏற்படும்

இயக்குவவதா
வசார்வுதான்
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குறிப்பிட்ட வநரம் தூங்கிவிட்டால் மன இயக்கத்துக்கான வசலவு

நின்று

வபாகவவ,

தானாகவவ

சீவகாந்த

ஆற்றல்

சிறிது

வசமிக்கப்பட்டு சீவகாந்த அரல இயக்கம் மன இயக்கத்தில்அழுத்தம்
அதிகரிக்கும்.
அந்த
விழிப்பு

வநரத்தில்
உண்டாகி,

மன

இயக்கம்

தூண்டப்வபற்றுதூக்கம்

உடலியக்கம்,

மன

இயக்கம்

நீங்கி,

இரண்டுவம

வசயல்படத் வதாடங்கிவிடும்.
தூக்கம்

என்பது

கண்களுக்கு

ேட்டுேல்ல.

அடனத்திற்கும் சம்பந்தப்பட்ைது.

உைல்,

ேனம்

கண்கள் விழித்திருந்தால் காணும் காட்சியில் ேனம் சிக்குண்டு
அடதக் கணிப்பதிமலமய காலம் வசன்றுவிடும் என்பதால் கவியரசர்
தூக்கம்

கண்கடை

தழுவட்டும்

கூறியிருக்கிறார்.

ேனம்

என்று

கண்ணதாசன்

அடேதி இருந்தால் ேட்டுமே ஒருவனால் தூங்க முடியும்.
அடேதி

நிடலயில்

இல்டலவயன்றால்

தூங்கினாலும்

தூக்கத்தால் விடையும் பயடன அனுபவிக்க முடியாது என்படதத்
தான்

அடேதிடயயும்

தூக்கத்டதயும்

காட்டிவிட்ைார் கவியரசர்.
ேனித

உைலில்

இரத்த

ஒன்றாக

ஓட்ைம்,

வவப்ப

இடணத்து

ஓட்ைம்

காற்மறாட்ைம், காந்த ஓட்ைம் உயிமராட்ைம், ேின்சார ஓட்ைம் இப்படி
பல ஓட்ைங்கள் ஓடிக்வகாண்டு இருக்கிறது.
இதில்

ேின்சார

ஓட்ைத்தில்

குடறவு

ஏற்படும்மபாது

பசி

உணர்வும், தூக்க உணர்வும் ஏற்படுத்தி சேன் வசய்கிறது.
உணடவக்
உணடவ

வகாண்டு
சீரணிக்க

மதடவப்படுகிறது.

பசி

உணர்வு

உைலுக்கும்,

சேன்பாடு

ஆனபின்

ேனதிற்கும்

அந்த
ஓய்வு
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அப்மபாது

தூக்கம்

என்ற

உணர்டவக்

வகாடுத்து

உைடல

வசப்பனிடும் மநரோக ஆக்கிக்வகாண்டு வசயல்படுகிறது.

வபற

உைல் அடேதி அடைய படுத்துக் வகாள்வதும், ேனம் அடேதி
கண்கடை

மூடிக்வகாண்டும்

வசயலாற்றுகிறது.

ஆக,

கண்

அயர்ந்தால் தான் ேனம் அடேதி நிடலடய அடையும், அப்மபாது
தூக்கம் தானாக வரும்.
உைல்

மபாதிய

ஆற்றல்

வபற்ற

பின்

தானாக

வகாள்ளும் நிடலமய தூக்கம் மபாகும் நிடலயாகும்.
தூக்கத்திற்கு

அடிப்படை

வசயல்

கண்கள்

என்பமத என்படத ேகரிஷியும் எடுத்துக் கூறுகிறார்.

அயர

விழிப்பு

மவண்டும்

“காதலயில் நாகனார் கனவு கண்கடன் – அதைக்
கண்களில் இங்கக எடுத்து வந்கைன்
எடுத்ைைிகலதும் குதறந்துவிடாமல்
வகாடுத்துவிட்கடன் உன் கண்களிகல”

தூக்கத்தில்

கிடைக்கப் மபாகிறது!

கிடைக்கும்

ேயான

அடேதி

மவறு

எதிமல
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அது

கவடலகடை

மூடி

டவக்கிறது.

கண்ண ீடர

ஒத்தி

டவக்கிறது. நாடையப் வபாழுது பற்றிய மகள்விக்குறிகடை நிறுத்தி
டவக்கிறது.

இதுமவ

கனவாக

தூக்கத்தில்

சங்கேிக்கிறது.

கனவில்

வருவது இன்ப நிகழ்ச்சி என்றால் ஏற்றுக்வகாள்ளும் ேனது, துன்ப
நிகழ்ச்சி என்றால் ேறுப்பதும், துன்புறுவதும் ஏமனா!
இன்ப

இருந்தாலும்,

கனவாக

கனவில்

வரும்

இருந்தாலும்,
அத்தடன

துன்ப

கனவாக

மதாற்றங்களும்

அன்றி மவறில்டலமய என்படத ைமிழ்வாணன் அவர்கள்
காட்டும் பாதை” என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

நாமே

”கீ தை

“நான் ஒரு புலிதயக் வகான்றால் என்ன?
புலி என்தனக் வகான்றால் என்ன?”
‘ஒரு வபண்தண ைழுவுவதும் – நாகன!
என்தனத் ைழுவிய அந்ைப் வபண்ணும் – நாகன!
என் மதனவியால் ைிட்டப்படவனும் – நாகன!
என்தன ைிட்டிய மதனவியும் நாகன!
பாம்பால் கடிக்கப்படவனும் – நாகன!
அந்ை பாம்தப அடித்ை நண்பரும் – நாகன!
உடம்பில் வநருப்பு பற்றி எறிவதும் – நாகன!
அந்ை வநருப்பும் – நாகன!
ஆற்று வவள்ளத்ைில் குைித்ைவனும் – நாகன!
அந்ை ஆற்று வவள்ளமும் – நாகன!’
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இடத உணர்வு நிடலயில் உணர்ந்தால் இன்ப கனவுகைில் ேகிழ்ச்சி

அடையவும் ோட்மைாம், துன்பக் கனவுகைால் வருத்தம் அடையவும்
ோட்மைாம்.

இப்படி

கண்காைால்

கண்ை

ேகிழ்ச்சியுற்ற

கனடவ

கடலக்காேல் வகாண்டு வந்து தேது கனவிற்கு காரணோனவரிைம்
கண்கடைக்

வகாண்மை

கண்களுக்கு

பரிசைிக்க

கண்டணமய

தம்

வபயரில் வகாண்டிருக்கும் கண்ணதாசனால் ேட்டுமே முடியும். ;
விழித்திருக்கும்மபாது

உறங்கும்மபாது
எண்ணங்கைின்

எழும்

கசிமவ

வருவது

எண்ணங்கைின்
கனவு

விைக்கம் வகாடுக்கிறார் மகரிசி..

எண்ணங்கள்
ேின்

என்பதாகும்

கசிவு

என்ற

என்றும்.

அல்லது
விஞ்ஞான

கனவுக் காட்சிகள் அத்தடனக்கும் நிடலகைனாக விைங்குவது
நம்முடைய ஆன்ோமவ அன்றி மவறில்டல.
கனவில் காணும் அத்தடன காட்ச்சிகளும் பிரேமே தான்
காட்சியாகிறது.
விழித்திருக்கும்
தீர்ப்பதில்டல.

மபாது

உண்ை

அதுமபால

கனவில்

உணவு
உண்ை

கனவில்

பசிடயத்

விருந்து

கண்

விழித்தப்பின் பசிடய தீர்ப்பதில்டல.
எனமவ
நிறுத்திக்

கனவவன்னும்

வகாண்டு

அடத

நிடனவில்

நிடனவில்

அனுபவிப்பமதாடு

வகாண்டு

அல்லல்

பை

மவண்ைாம் என்றும் கூறுகிறார்.

“மனவமனும் மாளிதக ைிறந்ைிருக்க
தமயிட்ட கண்கள் சிவந்ைிருக்க
இருகரம் நீ ட்டி ைிருமுகம் காட்டி
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ைவழ்ந்து வந்கைன் நான் உன்னிடகம”

உண்டு.

ேனம்

என்பது

ஏகமபாக

ோைிடக.

அதில்

அடனத்தும்

உணர்வு

என்பதால்.

அப்படிப்பட்ை ோைிடக திறக்கும்மபாது ேிகேிக நுண்ணிய

வசயல்கடைக் கூை நம்ோல் கணிக்க முடியும்.
ஏவனனில்

கனவில்

மதான்றுவது

உணர்டவ வவைிப்படுத்தவும், அடதக் கண்டு உணரவும், உணர்வான
ேனதால் ேட்டுமே முடியும்.

அப்படி உணர்வால் உணர்ந்த உணர்டவ, உணர்டவக் வகாண்மை

உணர்த்துகிறார் கவியரசர்.
“மனமது

இயற்தகயின்

மகரிேி குறிப்பிடுகிறார்.

வகாண்டு

ேனமே

தம்முடைய

உயர்த்தவும்
கூறுகிறார்.

எனமவ
ேணம்

இயற்டகயின்

சிகரம்

எண்ணங்கைால்

முடியும்

தாழ்த்தவும்

ேனடதக்

வகாண்மை

கேழும்

ேகிழ்சியாகமவ!

மாவபரும்

ோண்புேிக்க

நிைியகலா”

என்றும்,

வகாண்ை

முடியும்

என்று

என்று

அம்ேனடதக்

வாழ்க்டகடய
அறுதியிட்டு

ேனம்

என்னும்

ோைிடகயில்

வாழ்டவ

வாழ்ந்து

காட்டுமவாம்
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30.
வகுத்த

ேனமே
ஆறு

இல்டல.

ஆறு ேனமே ஆறு

கலங்காமத!

ஆற்றுப்

கட்ைடைகைின்

படி

படுத்திக்வகாள்.
வாழ்வது

ஆண்ைவன்

ஒன்றும்

சிரேம்

அதற்கு மதடவ ேனம் ேட்டுமே, என்று கூறி ஆறுதல்

கூறி வதைிய டவக்கிறார் கவியரசர்.
ேனம் என்றால் என்ன?

அது இயங்கும் விதத்டத பற்றிய

வதைிவு இருந்தால் ேனடத ஆற்றுப் படுத்துவது சுலபம்!

ேனம் என்ற விடை நிலத்டத எண்ணம் என்ற ஏர் வகாண்டு
உழுது பார்த்தல் அதில் அைங்கியுள்ை தன்டேகள் மேலும் கீ ழுோக
புரளும். அப்மபாது கண்டு வகாள்ைலாம் ேனதின் ேந்திரத்டத.
ேகரிஷி – “ேனம் என்ற தத்துவம் இடறநிடலயின் நிழல் மபான்றது.”
“ேனம்

இல்லாத

ேனிதரும்

உணர்ந்த ேனிதரும் இல்டல.”
வாருங்கள்

அன்பர்கமை

உழத்வதாைங்குமவாம்.

இல்டல,

ேனம்

ேனடத

என்னும்

முழுடேயாக

நிலத்டத
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ேனம் என்றால் என்ன ? ேகரிஷி கூறும் விைக்கங்கள்.
”உயிரின் பைர்க்டக நிடலமய ேனம்.”

1.

உயிருக்கு

பல்லாயிரக்கணக்கான

கவசோக
உயிர்த்

சுற்மறாட்ைோக சுழலும் மபாது
நாக்கு,

மதால்

பைர்க்டக

ஆகியவற்றின்

நிடலயில்

இருப்பது

துகழ்கள்

ேனித

உைல்

உைல்.

முழுவதும்

புலன்கைாகிய கண், காது, மூக்கு,

வழியாக

வசயல்பட்டு

நம்முடைய

உணரப்

மபருண்டேடய எடுத்துக் கூறுகிறார் ேகரிஷி.

உயிர்

வபறுகிறது

தான்
என்ற

”சீவகாந்த அடலமய ேனம்”

2.

அப்படி

உயிர்த்

துகைானது

உைல்

முழுவதும்

சுற்றும்

மபாது

அதிலிருந்து வவைிமயறும் அடல தான் சீவகாந்தம் எனவும், அந்த
அடல தான் ேனம் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.
“எண்ணங்கைின் வதாகுப்மப ேனம்.”

3.

“எண்ணமே இயற்டகயதன் சிகரோகும்
இயற்டகமய எண்ணத்தில் அைங்கிப் மபாகும்.......”
“எண்ணம் இல்டலவயனில் ஏதுேில்டல
எண்ணத்திற்கு அப்பால் ஒன்றுேில்டல...”

என்று

எண்ணமே

தனித்து

வந்தால்

அது

எண்ணம்

வதாைர்ச்சியாக வந்தால் அது ேனம் என்றும் விைக்குகிறார்.

என்றும்,

எப்படி கதம்பம் என்ற ஒரு ேலர் இல்டல, ஆனால் பல
ேலர்கடை வதாடுத்துக் கட்டினால் அது கதம்பமோ அதுமபால, ேனம்
என்ற ஒன்று தனித்து இல்டல பல எண்ணங்கைின் மகார்டவமய
ேனோகும்.
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ேனடதப் பற்றி வதரிந்து வகாண்மைாம், இனி அடத எப்படி

ஆற்றுப் படுத்துவது சுலபம் தாமன! வதாைங்குமவாோ...!!!

“அந்த ஆண்ைவன் கட்ைடை ஆறு “
யார்
வபாருளும்

யாவரல்லாம்

ஆண்ைவன்?
சரிதாமன!
தம்

ஆண்ைவன்
ேனடத

வசத்தில்

என்றால்

ஆள்பவன்.

டவத்து

ஆக,

என்ற

ேனடத

ஆண்டு

இருக்கிமறாமோ அவமன ஆண்ைவன்.

•

ஆள்பவன்

வகாண்டு

“மசர்ந்து ேனிதன் வாழும் வடகக்கு வதய்வத்தின் கட்ைடை
ஆறு”

வாழ

ேனிதனால்
முடியும்.

தான்
அப்படி

குடும்போகவும்,
வாழும்

சமுதாயோகவும்

ேனிதனுக்கு

தான்

மசர்ந்து

வதய்வத்தின்

ஆறு கட்ைடையும் வபாருந்தும்.

குடும்பத்திற்கு ேகரிஷி கூறும் விைக்கம்.
“பிறவிப்
மநாக்கத்டத

வபருங்கைல்
அடைவதற்கு

வகாண்டிருக்கிமறாம்.
இன்றியடேயாதடவ.

குடும்பம்
குழந்டதகள்,
நன்டேக்காக

அதற்கு

என்பது

இவர்கைின்

நீந்துதல்

என்னும்

தான்
குடும்பமும்,

வாழ்க்டக

நாம்
குடும்ப

துடணவர்,

கூட்ைடேப்பாகும்.

உயரிய
வாழ்ந்து

அடேதியும்

வபற்மறார்,

மேலும்

இல்லற
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“இல்லம் வகாண்டு வபாருள்கள்
ஈட்டிக் காத்து துடணயாம்
நல்லாமைாடு (ேடனவி) இன்புற்று
நாட்டுக்கு ஈடக புரிந்து
பல்லுயிரும் இன்புற ஆம்
பரந்த நிடலயில் வாழும்
நல்ல வாழ்வில் அறோம்
நாடு நிலமும் ஏற்கும் வநறி”

என்று வகுத்துக் கட்டுகிறார் இல்லறத்தில் மேன்டே கண்ை ேகா
ஞானி.

•

“ஒன்மற

அடேதி”

வசால்வார்

நம்முடைய

ஒன்மற

வசால்லில்

வசய்வார்

எப்மபாதும்

உள்ைத்தில்

ஒமர

உள்ைது

கருத்து,

அது

திைோகவும், ோறுதலுக்கு உட்பைாேலும் இருக்க மவண்டும்.
அப்படி

வசான்ன

வசால்லில்

இருந்து

ோறாேல்

வசயல்படுத்தும் உள்ைம் வகாண்ைவர் ேனதில் தான் அடேதி நிடல
வகாள்ளும் என்று கவிஞர் அழகாக கூறுகிறார்.

எப்மபாது வசால்லும், வசயலும் ஒன்றாக இருக்க முடியுமோ
என்பதற்கு

ேகரிஷி,

தனி

ேனிதன்

ேனதில்

அடேதியும்

கைடே

உணர்வும் இருந்தால் ேட்டும் தான் ோறுபைாேல் இருக்க முடியும்.
அதற்கு வாழ்க்டக நல சங்கல்போக
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“உைல்நலம்,

அறிவு,

உயர்புகழ்,

வசல்வம்,

யான் கருத்மதாடு உயர்மவன்

கைடே

இவற்றில்

வாழ்மவன் வைமுைன் வாழ்நாள் வடரக்கும்
வாழப் பிறடரயும் வாழ்த்தி வாழ்ந்திடுமவன்”

என்று

அன்றாைம்

உடரக்கும் பட்சத்தில்

ேனித

ேனம் உறுதியும்

வதைிவும், வபற முடியும்.

தான்

அப்மபாது
என்ன

அவன்

ேனம்

வசய்கிறாமனா

அடேதி

அடத

அடைந்து

வசய்து

தடுோறாேல்,

முடிக்கும்

வல்லடே

தானாக வந்து மபாகும் என்று உறுதி பைக் கூறிகிறார்.

•

“

இன்பத்தில்

வகுத்த நீதி”

துன்பம்,

துன்பத்தில்

இன்பம்

வாழ்க்டக என்பமத இன்ப, துன்ப சக்கரம் தாமன!
ஒருவருக்கு இருப்பாக இருப்பதில்டல.
துன்பமே

ஒருவருக்கு

துடணயாக

இடறவன்

இன்பமே

நிடலப்பதில்டலமய!

வவறும் இன்பம் ேட்டும் இருந்தால் வாழ்க்டக சலித்துப்மபாகும்.
துன்பம்

ேட்டும்

நிலவினால்

வாழ்க்டக

நிர்கதியாகிவிடும்

என்பதால் தாமனா என்னமவா இயற்டக இவரண்டையும் ோறி ோறி
வகாடுத்து

ேனிதடன

வசப்பனிட்டும்,

உற்சாகப்

படுத்தியும்,

முயற்சிடய வபருக்கியும் வாழச் வசய்கிறது.

இன்ப துன்பத்திற்கு ேகரிஷி அைிக்கும் விைக்கம்.
“இன்பவேன்று தனியாக ஏதுேில்டல, இன்பத்தின் அைவு
முடற ேீ றும்மபாது, இன்பத்தின் ேறு வபயமர துன்பமேயாகும்”
என்றும்
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“துன்பம்

கழிகிற

இைம்

தான்

இன்பம்”

என்றும்

கூருகிறார்.

உதாரணத்திற்கு பசி உணர்வு துன்போக இருக்கிறது. பசிக்கு உணவு
உண்பது இன்பம், ருசிக்காக அதிக உணடவ உண்பது துன்பம்.
அங்மக
அதுமவ

அைவுமுடற

துன்போக

ேீ றும்மபாது

எது

விடைகிறதல்லவா!

இன்போக

உைல்

கழிவு

இருந்தமதா
முடறயாக

வவைிமயற்றப் பை மவண்டும்.
அப்படி

வவைிமயற்றப்

வவைிமயற்றப்
பைாேல்

படும்மபாது

ஒரு

மதங்கினால்

துன்பம்.

வித

வவைிமயறும்மபாது துன்பமே இன்போக ோறுகிறது!

இன்பம்,

அத்துன்பம்

“வசால்லுக்கு வசய்டக வபான்னாகும்”

“வசால்லுதல் யாருக்கும் எைிய அரியவாம்
வசால்லிய வண்ணம் வசயல்” - குறள்
என்பதுமபால

அப்படி

வசான்ன

வசால்டல

வபான்னுக்கு ஒப்பாக கவிஞர் எடுத்துடரக்கிறார்.

வசய்வமத

வசால்லுதல் பற்றி ேகரிஷி.
“கல்லும், ேரமும், வேௌன நிடலயில் நின்று
கைடே தவறாது பயனாகும்மபாது
வசால்லும் கருத்தம் உடைய ேனிதன் ஏமனா
சுகங்வகட்டு சமுகத்டத ேறக்க வண்டும்?
ீ

என்று

மகட்கிறார்.

கல்லும்

ேரமும்

வசால்

வண்ணம்

மபாதும் தம் கைடேயில் இருந்து தவருவதில்டலயப்பா!

இல்லாத
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ஆனால் வசால் வண்ணம் வசவ்வமன படைத்த ேனிதன் ஏன்

கைடேயில்
வரியில்

இருந்து

தவறுகிறான்

என்பதற்கு

விடையாக

அடுத்த

“அல்லும் பகலும் ஆடசடய ஒழிக்க வவன்மற
ஆடசதடன மபராடசயாக்கிக் வகாண்டு
வதால்டலபடும் அன்பர்கமை சுருங்க வசால்மவன்
சுய நிடலடய அறிய கருதவமே மபாதும்”
ஆடசடய ஒழிப்மபன் என்று படறசாற்றிக் வகாண்டு, ஆனால்

ஆடசகடை மபராடசயாக வைர்த்துக் வகாண்டு துயருற்று வருந்தும்

ேனிதர்களுக்கு தம் சுய நிடலயான சுயத்டத (இடறத்தன்டேடய)
உணர மவண்டும் என்றும்,

அவ்வாறு உணர்வதற்கு உயிர் மேல் ேனம் டவத்து தியானம்
வசய்தால்

அத்தன்டேடய

உணர்ந்து

இல்வாழ்க்டகடய

நல்வாழ்க்டகயாக ோற்ற முடியும் என்று உறுதிபை உடரக்கிறார்.

இப்படி இடறவன் வகுத்த நீதிடய புரிந்து வகாண்டு வாழும்
ேக்களுக்கு எல்லா நன்டேடயயும் உண்ைாகும் என்று இருவரும்
நேக்கு எடுத்து இயம்புகிறார்கள்!

“வரும் துன்பத்தில் இன்பம் பட்ைாகும்”
துன்பம் வருவதா? மபாவதா?
(மபாவது) துன்பம்.
(உதாரணம்)

இருள்.

இருள்

இருப்பது இன்பம் ேட்டுமே, கழிவது

நிரந்தரம்.

அந்த

இருைில்

மபாவதும் வவைிச்சம். வவைிச்சத்திற்கு சுவிட்சு உண்டு.

வருவதும்
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சூரியன்

ேின்சார

என்ற

சுவிட்சு

உபமயாகதிற்கு

ேட்டும்.

சுவிட்சு

உள்ைதா? இல்டலமய!

வட்டில்
ீ

உள்ைது.

பயன்

இருைிற்கு

படுத்தும்
சுவிட்சு

ஏவனனில் அது இருப்பு – அதுமவ ஆனந்தம் – அதுமவ இன்பம் அதுமவ இடறநிடல.
இன்பத்தின்

அைவுமுடற

ேீ றும்மபாது

வபாருத்தேில்லாேல்

துன்பம் வரும். அத்துன்பத்டத கடைய மவண்டும் என்ற நிடலயில்
தான் நம்முடைய அறிவுத்திறன் வசயல்பை ஆரம்பிக்கும்.
அது

தான்

பட்ைறிவு

மவதாத்ரியும் கவிஞரும்.

என்று

இங்மக

கூற

வருகிறார்கள்

ஏட்ைால் கற்பது கற்றறிவு, அனுபவத்தால் வபறுவது பட்ைறிவு.

இடவ

இவரண்டையும்

இடணத்து

முற்றறிவு.
அப்படி

வசயல்படும்மபாது

வேன்டேயாகவும்,
என்பதில்

உயர்ந்த

ஐயேில்டலமய!

இதுமவயன்மறா!
இந்த
வாழ்க்டகயில்

இரண்டு
எல்லா

முரண்பைாேல்

வவைிப்படும்
தரம்

நன்டேடயயும்

வசால்லி

அது

உணர்ந்து

சிறிதைமவனும் சந்மதகம் இல்டலதாமன!

“உண்டேடய

தன்டே

வாய்ந்ததாகவும்,

வகட்ைாலும்

கட்ைடையும்

வசயல்படுவது

நன்டேடய

பட்டுமபால

பட்டு

வதைிந்து

உண்ைாகும்

வசய்தால்

இருக்கும்

என்பதும்

வாழும்
என்பதில்

உலகம்

உன்னிைம் ேயங்கும்.”

உண்டே என்றால் என்ன? எது உண்டே?
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உண்டே

அல்லது

வாய்டே

என்ற

வாயில்

இருந்து

வருவதால்

இரு

வசால்

உண்டு.

உள்ைத்தில் இருந்து வருவதால் அது உண்டே என்றும், (உள்ைம்
+டே)

கூறலாம்.

எது

உண்டே?

எந்த

ஒன்று

அது

வாய்டே

ேனிதனால்

என்றும்

உருவாக்கவும்

அழிக்கவும் முடியாமதா அது உண்டே.
எந்த ஒன்று தன்டன எல்லாவற்டறயும் இருப்பு டவத்துக்

வகாண்டு

எப்மபாதும்

அடணத்தும்,

அரவடணத்துக்

இருக்கிறமதா அது உண்டே.

அது தான் இடறத்தன்டே.
தான்

இருக்க

முடியும்.

வசால்வதற்கு இைேில்டல.
அமதமபால்

உண்டே என்பது ஒன்றாக ேட்டும்

இரண்டு

உண்டேகள்

என்ற

உண்டேயும்

இடறவன்

வகாண்டும்

உண்டு

என்று

ஒன்று

ேட்டும்

ேக்களுக்கு

நன்டே

உண்டு. பலப்பல இடறவன் இல்டல.

பயக்கும்

என்ற

ேனங்கள்
விைக்காக

உண்டேடய

விதத்தில்

நைந்து

அடனவரின்
வாழ

உதித்த நேது மவதாத்திரி.

வேய்யுணர்ந்த

இந்த

ஒன்மற
ேகான்

அந்த இரண்டு மகள்வி என்ன?

1.

கூறி

வகாண்ைால்

உள்ைங்கைிலும்

முடியும்!

வேய்வபாருள்

எடுத்துக்

உலகில்

அப்படிப்பட்ைவர்

என்ற
இரண்டு

உள்ை

வாழும்
தான்

கைங்கடர
நவயுகத்தில்

உண்டேடய
மகள்விகடைக்

ேக்கள்

விைக்க
மகட்கிறார்.

வதய்வம் என்பது ஒன்றா? பலவா?
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2.

ேனித குலத்திற்கு வதய்வம் ஒன்று தான் என்றால் இன்று நாம்

காணும் பிரபஞ்சத்தில் எந்த மபராற்றடல வதய்வம் என்று எடுத்துக்
வகாள்வது? என்று மகட்கிறார்.

இப்படி நம்டேமய நாம் மகள்வி மகட்டு வதைிவு வபற மவண்டும்
என்று கூறுகிறார்.
“ேைல் விரிந்த பூவவனமவ ேலர்ந்த ேதி வகாண்டு
ேண்ணுலகில் வாழ்மவார்கள் ேயக்கம் நீங்கி வாழ்க”
என்ற பாைல் மூலம் விைக்குகிறார்.

•

“நிடல

உயரும்மபாது

உன்னிைம் ேயங்கும்”
ேனதின்

நிடல

பணிவு

உயர்ந்தால்

வகாண்ைால்

ேனிதனின்

உலகம்

நிடல

உயரும்

என்பமத உண்டே. ேனித ேனம் எப்மபாது உயர் நிடல அடையும்?
நான் யார்? என்ற ஆத்ே விசாரம் வசய்து புரிந்தும், உணர்ந்தும்

வகாண்டு ஒருவன் வதைிவடைந்தால் ேனித ேனம் உயரும்.
யார்?

என்ற

மகள்விக்கு

இடறநிடலமய
ேகரிஷி.

“நான்”

விடை

_

என்பதாகும்

“பிரம்ேமே
என்று

நான்”.

அழகாக

நான்

அதாவது
கூறிகிறார்

மேலும் நான் என்ற விைக்கத்திற்கு
“உருவங்கள் அடனத்திற்கும் ஊமை உண்டு
ஒரு சக்தி என்ற உண்டே எவரும் ஏற்பார்
அருவோய் உள்ை அமத கைவுள் என்றும்
அது இயங்கும் உருவமே ‘நான்” என்பான் பக்தன்
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ஒருவனாய் உள்ை அந்த ரூபமே ‘நான்’
உருவடனத்தும் என் மதாற்றம் என்பான் ஞானி
இருவரும் வசால்லுகின்ற கருத்து ஒன்மற
எனினும் அவரிந்த அைமவ மபதம்” என்று கூறுகிறார்.

நான்

எப்படி

இடறயின்

பின்னமோ

அமதமபால்

உலகில்

வாழும் அத்தடன உயிர்களும் ஒவ்வவாரு உயிர்களுக்கு உள்ைாக
இயங்குவது

இடறயாட்சிமய

என்ற

ேனித ேனம் உயர்வு வபறும்.
அப்படி

ஆயிற்மற,

உயர்வு

வபறும்

என்று

கர்வம்

நிடலடய

நிடலயில்

உணரும்

ஒருவன்

வகாள்ைாேல்

தான்

நாம்

மபாது

கடுவுள்
யாடர

மவண்டுோனாலும், எப்படி மவண்டுோனாலும் ஆட்டி படைக்கலாம்

என்ற எண்ணம் வகாள்ைாேல் பணிவுைன் இருக்க மவண்டும் என்று
தான் கவிஞர் எடுத்துடரக்கிறார்.
தன்டன
மவண்டும்

வகாண்ைால்

உணர்ந்து

என்பமத

ேட்டுமே

தன்டன

இதன்

மபால்

உட்வபாருள்.

உலகில்

தன்டேடய வபற முடியும்.

உள்மைார்

பிறடரயும்
அப்மபாது

ேதித்து

மநசிக்க
பணிவு

வணங்கும்

“உண்டே என்பது அன்பாகும்
எது

ோறாதமதா

அது

உண்டே

என்று

கண்மைாம்.

அப்படிப்

பட்ைமத அன்பாகும்.
அன்பு என்றால் என்ன?
தன்மனாடு

இடணத்து

அன்பு. – ேகரிஷி.

எந்த ஒன்று உைலாமலா ேனதாமலா

பிடித்துக்

வகாண்டு

இருப்பமதா

அதுமவ
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அன்பு என்பது எந்த தடையும் இன்றி, கட்டுப்பாடுகள் இன்றி,

எதிர்பார்ப்புகள்
உணர்மவ
உண்டு.

இன்றி,

ஒப்பிடுதலின்றி

அன்வபனலாம்.

“Unconditional

அடனவமராடும்

Love”

என்று

ஒரு

பகிரும்

கூற்று

அப்படிப்பட்ை அன்பு யாரிைம் உள்ைது என்று ஆராய்ந்து பார்த்தல்
இடறத்தன்டேடயத்

தவிர யாரிைமும் இல்டலவயன்பமத

ேறுக்க

முடியாத உண்டே.
தாயின் அன்பு கூை காலத்திற்கு ஏற்றார்மபால ோறிவிடுகிறது.

ஆனால்

இடறவனின்

அன்பு

ேட்டும்

எப்மபாதும்

ோறத்

தன்டே

வகாண்ைதாக இருக்கிறது என்பதில் எந்த ஐயப்பாடுகளும் இல்டல.
இந்த உண்டே தான் அன்பாகும் என்று கவிஞர் கவி பாடுகிறார்.

“வபறும் பணிவு என்பது பண்பாகும்”
பணிவு

என்றால்

அடிபணித்து

மபாவதில்டல.

இருக்கும் இடறத்தன்டேடய உணர்ந்து வணகுதல் ஆகும்.
அதுமவ
பண்படுத்தப்பட்ை

ேனதனுக்கு
ேனம்

பண்பு என்று கூறலாம்.

வபருடேயாகும்.

வகாண்ை

பண்பு

ேனிதர்கைின்

இதடன பண்பாடு எனவும் குறிப்பிைலாம்.

உயிரில்

என்பது

குணத்டத

தான்

சுருங்க வசான்னால்

ஒரு ேனிதனிைம் காணப்படும் மூன்று கூறுகைாகிய உைல், உள்ைம்,
ஆன்ோ

இவற்றுள்

உைல்

அழியக்கூடியது.

அழியாத

தன்டே

உடைய உயிரின் பிரதிபலிப்மப உள்ைம்.
எனமவ பண்பானது உயிடரயும், உள்ைத்டதயும், வசம்டே படுத்தி
அக வைர்சிடய டேயோகக் வகாண்ைமத என்றும் கூறலாம் தாமன.

“அன்பும் கருடணயுோய் அகன்ற நிடலயில் உள்ைாய்
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என் ேனடத விரித்து இடணத்துக் வகாண்ைாய் உன்னுள்மை
கன்ே விடனகள் எல்லாம் கழிந்தன உணர்கின்மறன்
உன்டன அறிந்து உய்ய உலமகார்க்கு வதாண்டு வசய்மவன்”

இது ேகரிஷியின் பண்பாகும்.

“ஆடச மகாபம் கைவு வகாள்பவன் மபசத் வதரிந்த ேிருகம்”
ஆடசப் படுவது சரியா? ஒரு ஆய்வு வசய்மவாோ?
எது ஆடச? உயிரின் எழுச்சி நிடல தான் ஆடச.
எண்ணம்

ேீ ண்டும்

ேீ ண்டும்

எழுந்து

அழுத்தம்

எந்த ஒரு

வபற்று

அடத

வசயலாக்க முற்படுகிறமதா, அதுமவ ஆடசயாக ேலர்கிறது.
ஆடசபடுவது

சரியா?

சரிதான்.

ஆடசப்

பைாேல்

இருக்க

முடியாதன்மறா! உயிர் வாழ மவண்டும் என்பமத ஆடச தாமன!
அந்த

ஆடச

இருப்பதால்

தான்

உைலுக்குள்

உயிரானது

சிக்குண்டு இருக்கிறது. ஆடச இருக்கலாம், மபராடச கூைாது என்று
அடணத்து வபரிமயார்களும் எடுத்துடரக்கிறார்கள்.
“ேண்ேீ து வபண் துடணயால் வபான் வகாண்மை வாழ்கின்மறாம்
ோற்றுவவதன் மூவாடச ேதி வகாண்மை பயன் வகாள்மவாம்.”

இல்லற

வாழ்வில்

இருந்து

துறவு

வாழ்டவ

மதடிமபாகும்

துறவிக்கு ேண் ேீ து தாமன வாழ மவண்டும்.
தாரோக
வபண்

இல்லாவிட்ைாலும்

துடண

உடைக்கும்,
உள்ைது.

இல்லாேல்

ஏன்

நீருக்கும்

வாழ
கூை

தாயாகவும்,
முடியாது
வபாருள்

சமகாதரியாகவும்,

தாமன!

உணவுக்கும்,

அவசியோக

தாமன
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ஆகா ஆரசப்படுவது தவறில்டல.

வடலக்குள்

சிக்கிக்

அறிஞர் வபருேக்கள்.
எது

மகாபம்?

வகாள்ைாேல்

எழுந்த

மபராடச என்னும் ோய

இருக்க

ஆடசக்கு

மவண்டும்

தடை

என்கிறார்

வரும்மபாது

அடத

வவன்றுவிை மவண்டும் என்ற மவகம் உயிருக்கு பிறக்கும் சினம்.
“ேரத்டத ேடறத்தது ோேத யாடன
ேரத்தால் ேடறந்தது ோேத யாடன
பரத்டத ேடறத்தது ோேத பார்முதல் பூதம்
பரத்தால் ேடறந்தது பார் முதல் பூதமே!”
என்ற பாைலில் ோறி வபாம்டேடய பார்க்கும்மபாது
என்ன ேரத்தால் வசய்யப்பட்டு உள்ைது என்று மநாக்கினால்
யாடன உருவம் வதரிவதில்டல.
யாடன

வதரிவதில்டல.

உருவத்டதப்

அதுமபால

மகாபம்

பார்த்தால்

என்னும்

ேரம்

உணர்ச்சி

மேமலாங்கும் மபாது அறிவு தன விழிப்பு நிடலயில் இருந்து
தவறி

உணர்ச்சிவயப்பட்ை

நிடல ஏற்டுகிறது.

நிடலக்கு

அைாகிவிடும்

அவல

“பிைவு வசய் சினம், குருதி அழுத்தம், ோர்மநாய், பித்து,
புண், கண் மநாய்கள், தாது, மூடை வைேலிவு வசய்யும்”.

–

ேகரிஷி
சினம்
மநாய்களும்

வருபவருக்கு
அடழயா

மேற்கூறிய

விருந்தாைியாக

அரனத்து

வந்தடையும்

என்று

அறிவுறுத்துகிறார் ேகரிஷி.
கைவு = ேற்றவருக்கு வதரியாேல் ேடறந்து இருந்து

வசய்யும் வசயல்கள் அடணத்தும் கைவு எனப்படும்.

அப்படி
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கைவு

வகாண்ைவர்

ேனம்

வகாள்வதில்டலமய.
இந்த

மூன்று

என்றுமே

குணங்கடையும்

டவதுதிருப்பாமநயானால்

அவன்

ேனிதன்

ேனிதன்

அடேதி

தன்னகத்மத

அல்ல,

மபசத்

வதரிந்த அடித்துக் கூறுகிறார் கவியரசர்.
•

“அன்புவநறி கருடண வகாண்ைவன் ேனித வடிவில் வதய்வம்”

அன்பிருக்கும் இைத்தில் தாமன கருடண பிறக்கும்.

கருடண

எனபது தன்னிைம் இடணந்துள்ை ேற்வறான்றுக்கு தனது ஆற்றடல
வதாைர்ந்து

அைித்து

அரவடணப்பது

அதடனக்

கருடண

காத்து
என்றால்

வருவது

அன்பு

ஊட்டிக்

என்றால்,
வகாடுப்பது

முட்டைக்குள் இருக்கும் கருடவ அரவடணத்துப் பிடித்துக்வகாண்டு
இருப்பது அந்த ஓடு. அது அன்பு.
உள்ைிருக்கும்

அந்த

உயிருக்கு

மபாதிய

ரசாயனத்டத

ஓைானது பாய்ச்சிக் வகாண்டு இருப்பது கருடண.
குழந்டதடய தாய் அரவடணப்பது அன்பு.

அந்த குழந்டதக்கு

உணவைிப்பது கருடண என்று எைிடேயான விைக்கங்கடை கூறி
நம்டேயும்

அன்மபாடும்,

கருடணமயாடும்

அரவடணத்து

கூட்டி

வசல்கிறார் அருட்தந்டத அவர்கள்.

259

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. கரடசி வரர யாவரா?
“வடு
ீ வதர உறவு, வைி
ீ வதர மதனவி,

காடு வதர பிள்தள, கதடசிவதர யாகரா?”

உறவு

என்றால்

வதாைர்பு

இடணத்திருப்பது எனப் வபாருள்படும்.

வகாள்வது.

அல்லது

எவ்வைவு நாட்கள் என்றால்

பதில் வதரியாது. யூகித்து மவண்டுோனால் கூறலாம்.
அது உண்டேயாக இருக்க வாய்ப்பில்டல.

அது உண்டே

இல்டல என்பதால் உறவுகள் மபாலியானடவகள் என்று ஒரு ஞானி
கூறியிருக்கிறார்.
எந்த

ஒன்றும்

எல்டலக்கு

வடரயடறமயாடு இயங்குவது அது அன்பு அல்ல.

வகாண்மை

உட்பட்டும்,

கால

உறவுக்குள் அன்பு இருந்தால் அது எப்வபாதும் இருந்து
இருந்தால்

ேட்டுமே

அது

உண்டே

என்றும்,

அன்பு

என்றும் வகாள்ை முடியும் என்றறிந்த கவிஞர் ஒவ்வவாரு உறவும்
முடியும் இைத்டத சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்.
வடு
ீ
வடரயில் ேட்டும் வகாள்ளும் உறவுகைில் நிம்ேதி
எப்படி நிடலயாக இருக்க முடியும்.
ேனிதன் வாழும் இைத்திற்கு வபயர் வடு.
ீ
பறடவகளுக்கு கூடு.

விலங்கினங்களுக்கு காடு.
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இப்படி

வமை
ீ

உயிர்களுக்கு

ஏற்றார்மபால

ோற்றம்

அடையும்மபாது அங்கு வாழும் உறவுகள் ேட்டும் எப்படி ோறாேல்
இருக்க முடியும்?
கணவடன
உயிமராடும்,

ேட்டுமே

உறமவாடும்

நம்பி

வந்த

ஒன்றி

ேடனவியானவள்

இருந்த

காலத்தில்

தன

அன்பின்

வடிவாக இருக்கிறாள்.
ஆனால், ேரணம் என்னும் ோற்றம் அவைிைம் இருக்கும்

உயிடர பிறிக்கும்மபாது அவைால் வதி
ீ
வடர ேட்டுமே உறவாை
முடியும்.

அதுமவ, ஆண் பிள்டையாக இருப்பின் காடு வடர உறவாை
முடியும். ஆனால், கடைசிவடர துடணயாக வருவது எந்த உறவும்
இல்டல என்படத மவதடனயுைன் விவரிக்கிறார் கவிஞர்.
கவைாத்ரியின் உறவுப் படலத்ைில்;
உறமவாடு

துறவு

வகாண்ைாை

மவண்டுவேன்று

புதுடேயான

கருத்டத முன் டவத்து நம்டே வதைிவடைய டவக்கிறார்.

என்ற

எந்த உறவாக இருந்தாலும் ‘வசாந்தம் உண்டு பந்தம் இல்டல’
நிடலயில்

வாழப்

பழகிக்

வகாண்ைால்

உறவால்

துன்பம்

இல்டல.
உறவின்

பிரிவால்

எடுத்துடரக்கிறார்.
கணவமனா,

மவதடன

ேடனவிமயா

இல்டல

யாரும்

என்று

வதைிவுபை

யாடரயும்

‘உரிடே

வகாண்ைாடுவதற்கு அதிகாரம் இல்டல, அதிகாரம் வசலுத்துவதற்கும்
உரிடே இல்டல’.
ஒவ்வவாரு

உயிருக்கும்

சுதந்திரம்

இருக்கிறது,

அறிவு

இருக்கிறது, ஆற்றலும் இருக்கிறது என்று எண்ணி வாழ்ந்தால் எந்த
உறவினாலும் இன்னல்கள் எழுவதற்கு வாய்ப்பில்டலமய!
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எந்த

நம்முடைய

உறவும்

நம்

அறிவும்,

இறுதி

வாழும்

ேட்டுமே துடண இருக்கும்.
அதுவும்

அதன்

பரிோற்றப்படும்

என்ற

வடர

காலத்தில்

விடைவுகடை

வரப்

நாம்

தம்

மபருண்டேடய

மபாவதில்டல.

வசய்த

தர்ேமும்

சந்ததியினருக்கு

விைக்கிக்

காட்டுகிறார்

மவதாத்திரி ேகரிஷி.
“ஆடும் வதர ஆட்டம், ஆயிரத்ைில் நாட்டம்,

கூடி வரும் கூட்டம், வகாள்ளி வதர வருகமா?”

இந்த உைல் இருக்கும் வடர தாமன ஆடிப்பாை வகாண்ைாை
முடியும்.

அப்படி ஆடிப்பாடி ேகிழ்ந்திருக்கும் மவடையில் இன்னும்

சில ஆடசகள் எழும்.
அவற்டற

எல்லாம்

நிடறமவற்ற

ேனம்

நாட்ைம்

வகாண்ைாலும் அதற்குள் இயற்டகயானது நேக்காக கூட்ைம் கூை
டவத்து விடுகின்றமத!
அதனால் உைடலக்
எது அவசியம்?

வகாண்டு

வாழும்மபாது எது

மதடவ?

என்று ஆராய்ந்து பார்த்தல் ேரணம் நம்டே விட்டு

சற்று தள்ைி நின்மற தீரும் என்று எச்சரிக்டக விடுகிறார் கவிஞர்.

கவைாத்ரியின் கண்கணாட்டத்ைில்;
தான்.

உைலின்

ஆட்ைோனது

உயிர்த்

துகள்கைின்

சுழற்ச்சிமய

ஒவ்வவாரு உயிர்த்துகளும் சுழன்றுவகாண்டு உைல் முழுதும்

ஓடிக்வகாண்மை இருக்கிறது.
அப்மபாது புலன்கடைக் பிற வபாருள்கடை உணரும்மபாது
அதமனாடு

வதாைர்பு

வகாள்வது

நாட்ைம்

என்றும்,

அதமனாடு

இன்புற்ற உயிரானது எழுச்சி வபரும் நிடலடய ஆட்ைம் என்றும்
கூறுகிறார்.
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இப்படி

வருவதில்டல.

எழிச்சி

வபறும்மபாது

அது

ஒமர

தனித்து

இைத்தில்

ஒரு

கூட்ைோகக்

உயிர்த்துகைாக
கூடி

ஆற்றல்

முழுவதும் இன்பத்திற்மக வசலவழித்து, அதுமவ நேக்கு பழக்கோகி,
பின் வழக்கோகி இறுதி வடர வதாைர்கிறது என்று கூறுகிறார்.
“வைாட்டிலுக்கு அன்தன, கட்டிலுக்கு கன்னி,
பட்டினிக்கு ைீனி, வகட்ட பின்பு ஞானி”

வதாட்டிலுக்கு

குழந்டதயாக

இருக்கும்மபாது

நம்டே

தாலாட்டி, சீராட்டி, உணவூட்டி வைர்ப்பவள் அன்டன.

அமத குழந்டத, பருவம் அடையும்மபாது தனக்மகா வயதாகி
விட்ைது, தன பிள்டைடய பாதுகாக்க இன்வனாரு வபண் பிள்டை
மதடவ.
மேலும் தன பிள்டையின் பருவ மவகத்டத சேன் வசய்ய

ேடனவி

என்ற

உறவு

மவண்டும்

என்று

எண்ணி

ேருேகடைக்

வகாண்டு வருகிறாள் அன்டனயானவள்.
பசிமயாடும்,
மவண்டும்

அேிர்தோகக்

பட்டினியாக

என்று

பார்ப்பதில்டல.

வகாள்ளும்

இருக்கும்மபாதும்
எது

ேனம்

கிடைத்தமதா

ருசிக்காக

இதுதான்
அதுமவ

உண்ணும்மபாது

அேிர்தமேயானாலும் குடற காணும் தந்திரம் ேனதிற்கு உண்டு.
அடனத்டதயும் உண்டு, அனுபவித்து, உைல் வகட்டு, ேனம்
வகட்டு, இனி எதுவும் வகடுவதற்கு இல்டல என்ற நிடலயில்தான்
தாம்

வசய்தடத

எல்லாம்

நிடனத்துப்

பார்க்கும்மபாது

ஞானியாகிறான்.
ஆனால்,

இப்வபாழுது

ஞானம்

அடைந்து

என்ன

பயன்?

‘கண் வகட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம்’ என்பதுமபால.
இதற்வகல்லாம்

தீர்வாகத்தான்

வாழும்மபாமத

வாழ முடியும் என்று தீர்க்கோக கூறுகிறார் ேகரிஷி.

ஞானியாக
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தவமும்,

தற்மசாதடனயும்

வசய்து,

ஐந்தில்

[உணவு,

உடழப்பு,உறக்கம், ஒழுக்கம், எண்ணம்] அைவுமுடற கடைபிடித்து
வாழ்ந்தால்

வாழும்

காலத்திமலமய

ஞானியாக

வாழலாம்

அட்ைவடண மபாட்டு நம்டே நல்வழி படுத்துகிறார்.

என்று

“வசன்றவதனக் ககட்டால் வந்துவிடு என்பான்,
வந்ைவதனக் ககட்டால் வசன்றுவிடு என்பான்”
எங்மக

வசன்றவனுக்கு
இன்னல்கள்

வசன்றவன்?

தான்

இல்டல

உைடல

கைடேகள்
என்பதால்

விட்டு

இல்டல,

உலகில்

அங்மக வந்து விடுோறு அடழக்கிறான்.

பரமலாகத்திற்கு

உறவுகள்

வாழும்

இல்டல,

ேக்கடையும்

யார் வந்தவன்? பிறப்வபடுத்து உலகில் வாழ வந்தவன் உலகில்
உள்ை அத்தடன உறவுமைாடும் பிடணக்கப்பட்ைவான்.
எதனிலும்
பிறந்மதாம்?

என்று

நிடறவு

இல்டல

தன்டனமய

என்று

எண்ணி

மகட்டு,

ஏன்

சலிப்புற்று,

துன்பப்படுகிறவர்கடைப் பார்த்து வசன்றுவிடு என்று கூறுகிறாமனா?
யாரும்

வரவும்

முடியாது.

உருப்வபற்ற பின் நிடலயாகத் தாமன இருக்க ேடியும்!

வருவதும்,

ஏவனனில்

எங்கும்
உயிராக

வசல்லவும்
இருப்பது

முடியாது,
ஆத்ோவாக

ோறி,

அறிவாக

மபாவதும் இல்டலயப்பா என்று வழிவோழிகிறார் ேகரிஷி.
“விட்டுவிடும் ஆவி, பட்டுவிடும் கமனி
சுட்டுவிடும் வநருப்பு, சூன்யத்ைில் நிதலப்பு”
உைடல

விட்டு

உயிர்

பிரிந்தப்பின்

உைல்

வகட்ை உைடல வட்டில்
ீ
டவத்திருக்க முடியாது.

வகட்டுவிடும்.
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அதடன

சுட்டு

விடுவது

நல்லது.

அப்படி

உைடல

சுட்டுவிட்ைால் ஆன்ோவானது ஒன்றுேில்லா ஒன்றான சூன்யத்தில்
நிடல வகாள்ளும்.

அதுமவ அதன் இருப்பிைோகும்.
கிடைக்கும்

என்று

வாழ்க்டகச்

அங்மக அதற்கு முழுடே

சக்கரத்டத

உறவில்

வதாைங்கி

சூன்யத்தில் முடிக்கிறார் கவியரசர்.

கவைாத்ைிரியின் சூன்ய விளக்கம்;
சூன்யத்தில்

இருந்து

வந்த

நாம்

இடணந்தால்தான் வாழ்க்டகப் பயணம் நிடறவுவபறும்.
பஞ்சபூதங்கைால்

ஆன

உைல்

வகாதியக்கோக இயங்குவது வாழ்க்டக.
அமத

வகாள்வது

பஞ்சபூதங்கள்

உைலுக்குத்

இல்டல.
அந்த

அதனதன்

தான்

அணுக்களும்

அணுக்கள்

ஒன்று

தன்டேமயாடு

ேரணமே

இறுதியில்

சூன்யத்மதாடு

மசர்ந்து

இடணந்து

தவிர

அணுக்களுக்கு

கடரந்து

சூன்யத்மதாடு

கலந்துவிடும். இது ேனித உைலுக்கு ேட்டுேல்ல.
அணு

முதல்

அண்ைங்கள்

வடரயில்

அந்த

வாழும் அடணத்து உயிர்களுக்கும் இமத நிடலதான்.
எனமவ
அர்த்தம்

சூன்யம்

இல்டல.

என்றால்

ஒன்றுமே

அடனத்டதயும்

டவத்திருக்கும் அைப்பரிய சக்தியாகும்.
நாம்

ஊனக்கண்

மபாலத்தான் வதரியும்.

வகாண்டு

அண்ைத்தில்

இல்லாதது

தன்னகத்மத

பார்த்தல்

என்ற
அைக்கி

ஒன்றுேில்லாதது

ஆனால், ஞானக்கண் வகாண்டு அகமநாக்குப்
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பார்டவயில்

மநாக்கினால்

அடனத்தும்

இருப்பது வதரிய வரும்.

சூன்யத்தில்

அைங்கி

இடவ உணர்வதற்குத் தான் தவம் என்னும் அரிய முடறடய

அருைியிருக்கிறார். தவம் வசய்யும்மபாது ேனோனது சுழல் விடரவு
குடறந்து நுண்ணிய நிடலடய அடையும்மபாது ேிக ேிக நுண்ணிய
அடலயாக நிலவும்.
பிரபஞ்ச

ரகசியம்

வதரியவரும்.

அதன்

உச்ச

நிடலமய

சூன்ய நிடல. சூன்ய நிடல என்பது அடசவற்ற தன்டே. ‘நிற்சலன,
நிற்குண, நிசப்த, பரபிரம்ேம்’.
அமதாமனாடு
நிடல எய்தும்.

லயிக்கும்மபாது

ஜீவமன

சிவோகி

நிற்கும்

இதனாமலமய ‘ஜீவ பிரம்ே ஐக்கிய முக்தி’ என்று

ஞானியர் கூறுகிறார்.
இடத

வாழும்மபாது

அனுபவிக்கத்தான்

‘துரியாதீத

தவம்’

என்ற உயர்ந்த தவத்டதக் வகாடுத்து நம்டே மேன்டே நிடலக்கு
அடழத்துச் வசல்கிறார் மகரிசி.
இதடனப் பழக்கப்படுத்தி ‘நாகன ஏகப் பரப் பிரம்மம்’ என்ற
நிடலடய

உணர்மவாம்!.

அடனத்டதயும்

டகவல்யம்

ஆக்கும்

பக்குவத்டதயும் வபறுமவாம்!
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32. பாமர மக்களின் தத்துவஞானிகள்.
ைத்துவம்

(philosophy)

என்னும்

அறிவுத்துரறயானது

எது

உண்ரம, எது சரி, எது அறிவு, எது கரல, எது அறம், எது அழகு, கடவுள்
என்று ஏதும் உண்டா, என்பது வபான்ற அடிப்பரடயான வகள்விகரளப்
பற்றி ஆழ ஆராயும் துரற ஆகும்.
தத்துவம் என்றால் உண்ரம, உள்ளரத உள்ளவாவற அறிவரதப்
பற்றிய வகாள்ரக, இயல் என்று வபாருள்.
வமய்யியல் துரறயில் கருத்துக்கள் எவ்வாறு ஏற்கப்படுகின்றன
என்பதும், காரணம், ஏரணம், விவாதம் (தருக்கம்) முதலியன யாரவ
என்றும் கூர்ந்து வநாக்கி ஆராயப்படும்.
தத்துவ

ஞானம்

ஏன்

வவண்டும்.

அது

பாமர

மக்களுக்கும்

வவண்டும் என்று சிந்தித்தவர்கள் கண்ணதாசனும் வவதாத்திரியும்.
“தத்” என்றால் இயற்ரக.

இயற்ரக பற்றிய உண்ரம உணர்வவ

தத்துவ ஞானம் ஆகும்.
எந்த

உண்ரமரயயும்

அறிந்தாலும்
பார்க்கும்

மிண்டும்

வபாழுது

அரத

புலன்
மற்ற

முரண்படாது

கடந்த

நிரலயில்

இயக்கங்களுடன்
இருக்குமானால்

யுத்தால்

வபாருத்திப்
அது

தான்

தத்துவம்.
காலம்,

தூரம்

,

பருமன்,

வவகம்

என்ற

அளரவகரள

உபவயாகித்து புலன்களால் அறிவது அரனத்தும் விஞ்ஞானம்.
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ஆனால்

இந்த

நான்கு

அளரவகளும்

வதான்றுவதற்கு

முன்னதாக எது இருந்தவதா அரத அறிந்து வகாள்வதுதான் “தத்துவ
ஞானம்”.
அந்தஅறிரவ

அறியும்வபாதுதான்

மனிதன்

தன்

மூலத்ரதயும்

வழ்வின் வநாகத்ரதயும் அறிந்து மனிதனாக வாழ முடியும்…
இந்த

தத்துவங்கரள

கற்றறிந்தவர்களும்

உயர்குடி

வர்க்கத்தினருவம வபசிக் வகாண்டிருந்தனர். புரிந்து வகாண்டிருந்தனர்.
கால மாற்றத்தினால், தத்துவங்கரள பாமரனுக்கும் வகாண்டு
வசல்ல மகான்களும்- ஞானிகளும் -கவிஞாு்களும் அவதரித்தனர்.
அந்த

வரிரசயில்

கவிஞர்

கண்ணதாசனும்

வவதாத்திரி

மகரிசியும் வருகின்றனர்.
மானுடத்ரத உயாு்த்த வமம்படுத்த தங்கள் சிந்தரனகரள
எளிரமயாக்கினார்கள்.

அதரன

பாமரன்

மனதில்

பதிய

ரவத்தார்கள்.
இன்று பாமரனும் தத்துவத்ரத உணர்ந்து அதன்வழி வாழ்ந்து
வருகிறார்கள்

என்றால்

அந்த

இந்த

இரண்டு

தத்துவஞானிகளின்

பங்கு முக்கியமானதாகும்.

கண்ணதாசன் - காவியத் தாயின் இரளய மகன்,
அவன் நிரந்தரமானவன், அழிவதில்ரல!
எந்த நிரலயிலும் அவனுக்கு மரணமில்ரல!
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கண்ணதாசன் திரரப்படத் துரறயில்

கால் பதித்த காலத்தில்;

திரரப் பாடல்களில் பக்திச் சுரவரயப் புகுத்தி இருந்தார்,
பாபநாசம் சிவன். முத்து முத்தான கருத்துகரளச்

சினிமாப் பாடல்களில் வபாருத்தி இருந்தார் . பட்டுக் வகாட்ரட

கலியாண சுந்தரம்..
இந்தச்
இக்கவிஞன்,

சூழலில்
தான்

வவள்ளித்
படித்துச்

திரர

வானிவல

ஒளிவச
ீ

சுரவத்திருந்த

வந்த

ரபந்தமிழ்

இலக்கியங்கரள, ரவரமாய் ஒளி வசும்
ீ
இலக்கிய வரிகரள, கருத்துக்
கருவூலங்கரளத் தன் பாடலில் இழுத்து வந்து இரழத்து ரவத்தான்.
பாமர மக்கரளயும் அவற்ரறச் சுரவக்க ரவத்தான். பரந்த
கடல் வமல் பரவும் வமகம் அதன் நீரர தனக்குள் இழுத்துக் வகாள்கிறது.
பிறகு நீராக உள் வாங்கியரத மரழயாகப் வபாழிகிறது.

அரதப் வபாலத்தான் கண்ணதாசன் என்னும் வமகம் தமிழாகிய
கடலில் தான் உட்வகாண்டவற்ரறத் தன் பாடல் வரிகளில் எளிய
வமாழியில் மரழயாகப் வபாழிந்து தள்ளுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக,
பாருங்கவளன்

இப்பாடரலப்

பாருங்கவளன்

,

பாடிப்

“அத்தமும் வாழ்வும் அகத்து மட்வட வழியம்பு ஒழுக
வமத்திய மாதரும் வதி
ீ மட்வட விம்மிவிம்மி இரு
ரகத்தல வமல் ரவத்தழு ரமந்தரும் சுடுகாடு மட்வட
பற்றித் வதாடரும் இருவிரன புண்ணிய பாவமுவம!”
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பாட முடிகிறதா, பாடினாலும் வபாருள் புரிகிறதா..
.புரிந்தாலும் உள்ளத்துக்குள் புகுககின்றதா! படித்திருக்கும் உங்களுக்குப்
புரிந்தாலும்

ஏட்ரடவய

வதாட்டிராத

ஏரழகளுக்கு

ஓவரழுத்தாவது புரியுமா!பட்டினத்தார் பாடல்களுள் ஒன்று இது!

இதில்

அவர் பாடல்களும் கடல்தான்!
அந்தக் கடல் வமல் பரந்து திரிந்து மனத்ரதப் பறிவகாடுத்த
கண்ணதாசன்

என்னும்

வமகம்,

இந்தப்

பாடரலத்

தனக்குள்

ஈர்த்துக்வகாள்கிறது.
மூலக்கருத்து

சிரதயாமல்

பாவலாடு

வதன்

கலந்தது

வபால்

வபாருத்தமான வசாற்களால் மரழயாகப் வபாழிவரதக் வகளுங்கள்
வடுவரர
ீ
உறவு வதி
ீ வரர மரனவி
காடுவரர பிள்ரள கரடசி வரர யாவரா!

கல்லாத நல்லவர்களின் கவனத்ரதயும் ஈர்க்கின்ற வரிகள்!
படியாத பாமரர்க்கும் புரிகின்ற வமாழிகள்!
இதுதான் கண்ணதாசன்!

கண்ணதாசனின் தத்துவங்களில் சில முத்துக்கள்.
•

ஆரச வகாபம் களவு வகாள்பவன்

வபசத்வதரிந்த மிருகம். அன்பு

நன்றி கருரண வகாண்டவன் மனித வடிவில் வதய்வம்.
•

சித்தாந்தம் வதாற்றுப்வபான இடத்தில்

வவதாந்தம் தாவன ரக

வகாடுக்கிறது.
•
•

னைனவப்பட்டாபலாழியக்
நன்னம

னகாபம் பகாள்ளானை.

பசய்ைவனுக்கு நன்றி காட்டு.
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•

ைீனம பசய்ைவனை மறந்து விடு.

•

எனையும் சாைிக்க நிைாைம், அற்புைமாை ஆயுைம்.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

பவன்றவனுக்கு

மனலயும்

கடுகு. னைாற்றவனுக்கு

கடுகும்

மனல.

ஆணவமும், அழிவும் இரட்னடக் குழந்னைகள்.

அற்ப ஆனசகள் பபரிய பவற்றினயத் னைடித் ைருவைில்னல.
னசாம்பி

நிற்கும்

மைிைைிடம்

உற்பத்ைியாகின்றை.
ைாய்ப்பால்

பகாடுக்காை

இருக்காது.

இலக்கியங்கள்

உைித்ைனவனய.

துன்பங்கள்

குழந்னைகளுக்கு

எல்லாம்

மைிைர்களுனடய

ைாய்ப்பாசம்
அனுபவத்ைில்

நீ யாகனவ முடிவு பசய். நீ யாகனவ பசயல் படு.
முடிந்ைால் நன்னம பசய். ைீனம பசய்யானை.
சிறு

வயைில்

பசலவளிங்கள்.

வரவு

னவயுங்கள்.

பபரிய

வயைில்

நம் மைைளவு எவ்வளனவா அவ்வளவு ைான் உலகம்.
வாழ்வில் நனகச் சுனவ னவண்டும். சிரிக்காைவன் மிருகம்.

வாழ்க்னகயின்
னவண்டும்.

ஒவ்பவாரு

அணுனவயும்

அனுபவிக்க

•

காலம் வபானால் திரும்புவதில்ரல காசுகள் உயிரர காப்பதும் இல்ரல
!

•

வபண்கள்

பூ

வபான்றவர்கள்

,

மாமிசம்

நாய்களுக்கு பூரவ ரகயாள வதரியாது

சாப்பிட்டு

பழக்கப்பட்ட
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•

கட்டுக்காவல் எங்வக பலமாக இருக்கிறவதா , அங்வக தான் தாண்டி
குதிக்கும் கால்களும் உறுதியாக இருக்கின்றன.

•

ஒன்று தவிர்க்க முடியாது என்னும் வபாது. அரத எதிர்வகாள்ளும்
ரதரியம் வந்துதாவன தீர வவண்டும்.

•

வகாரடயில்

குளம்

கூடாது:மீ ண்டும்

வற்றிவிட்டவதஎன்று

மரழ

வகாக்கு

காலம்

கவரலப்படக்

வருகிறது.மரழக்காலம்

வந்துவிட்டவதன்று நதிகுதிக்கக் கூடாது: அவதா, வவயில்காலம் வந்து
வகாண்டிருக்கிறது.
•

எரத

வவட்டிவிட்டால்

அடுத்த

வகள்வி

வவட்டிவிடுபவவன அறிவாளி.
•

இருக்காவதா,

அரத

உலகத்தில் தப்பு என்று சில விஷயங்கரளக் கருதுகிவறாம்.ஆனால்,
அரவ

நிதானமாகவும்,

முரறயாகவும்

நடக்கும்வபாது

நியாயங்களாகி விடுகின்றன.

அரவவய

வவதாத்திரிய தத்துவங்களில் சில.
தத்துவங்கரள தமிழில் மிக எளிரமயாகத் தந்தவர் வவதாத்திரி
மகரிசியும்.

இந்திய

தத்துவங்கரள,

தத்துவஞான

திருவள்ளுவருக்குப்

வரலாற்றில்
பிறகு

நமது

எளிரமயாக

மானுடத்திற்குத் தந்தவர் வவதாத்திரி மகரிசிவய.
1. மனம்

இல்லாத

மனிதவன

இல்ரல.

மனரத

அறிந்த

மனிதனும்

இல்ரல.
2. அறிரவ

உணர்ச்சி

வவல்லுவது

இயல்பு.

அறிவால்

உணர்ச்சிரய

வவல்லுவது உயர்வு.
3. உரழப்பினால், உடலும் உள்ளமும் உலகமும் பயன் வபறும் உணர்வர்!
ீ
4. அகத்தாய்வு

என்பது

தூண்ரமரய

நாடிச்

வசல்லும்

வதய்வகப்
ீ

பயணம்.
5.

உரடயில்-

ஒழுக்கம்

–

உள்ளத்தில்

–

கருண

-,

நரடயில

-

கண்ணியம், நல்வலார் பண்பு.
6. ஆக்கத் துரறயில் அறிரவச் வசலுத்து, ஊக்கமுடன் உரழ, உயர்வு
நிச்சயம்.
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7. நல்லடதமய வசய்யச் வசய்ய நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல வசயல்கள்,
நல்ல வாழ்க்டக வந்து விடும்.

8. உள்ைத்தில் எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணமே உண்டேயில் ஒருவனுக்கு
எதிரி.

9.

எந்த

சூழ்நிடலயிலும்

சினம்

ஒருவடன

அணுகவில்டலவயனில்

அவன் ஞானம் வபற்று விட்ைான் என்று வபாருள்.

10. ேனதில்

படகடே

டவத்துக்

வகாண்டு

வாழ்த்தும் மபாது படகடே நிற்காது.

11. பிறரின்

அறியாடேடய

அகற்றுவதும் அறிவுடைடே.

ேன்னிப்பதும்

வாழ்த்த

தனது

முடியாது.

அறியாடேடய

12. உணவு , உடழப்பு, உறக்கம், உைலுறவு, எண்ணே என்ற ஐந்திலும்
அைவு முடற மவண்டும்.

13. ேனம்

என்ற

நிலத்தில்

எடதப்மபாட்ைாலும்

விடையும்.

ஆனால்

எடதப் மபாை மவண்டும் என்று சிந்தித்து மபாை மவண்டும்..

14. உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நிடனப்பதும் வசய்வதும்
நித்தியக் கைன்.

15. பணத்திற்கும்

பண்புக்கும்

நைக்கும்

குணத்தில் குடறந்து விடுகின்றனர்.

மபாட்டியில்

ேனிதர்கள்

16. எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருந்தால் எண்ணியவவல்லாம்
எண்ணியபடிமய அடேயும்.

17. பிறடர

வாழ்த்தும்

தவிர்க்கலாம்.

18. பிறரிைம்

சினம்

பழக்கத்தால்

அடிக்கடி

படகடேடயத் தவிர்க்கலாம்.
வகாள்ளும்

மபாது

அந்தக்

தவறு உள்ைதா என முதலில் பாருங்கள்.

19. அவரவர்

எண்ணமே.

வாழ்க்டகடய

சீரடேக்கு

சினம்

வருவடதத்

குடறக்கு

உங்கைிைம்

அற்புத

சிற்பி

அவரவர்

20. அறிவு என்பது அறியப்படுவது, ஞானம் என்பது உணரப்படுவது.
21. கற்பு,

அன்பு,

வபாறுடே,

சகிப்புத்தன்டே,

தியாகம்,

தூய்டே

ஒற்றுடே ஆகிய குணங்கைின் வோத்த உருவம் தான் வபண்.

22. ஒருவர் வபற்ற ஞானத்டதப் பரிமசாதிக்க உதவும்
குடும்பத்தின் அடேதி.

23. விட்டுக்

வகாடுத்து

ேற்றவர்களுக்காக

வாழும்

கருவி அவரது

வாழ்க்டக

தான்

தன்டனயும் வாழ டவக்கும், பிறடரயும் வாழ டவக்கும்.

24. சிந்தடனயுைன் வசயலும் வசயலுைன் சிந்தடனயும் பணிந்து நிற்கப்
பழகுதல் நற்பண்பு.
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25. உலக

சோதானம்

மவண்டுோனால்

தனிேனிதன் ேனதில் அடேதி வரமவண்டும்.

முதலில்

ஒவ்வவாரு

மானுட வமம்பாடு பற்றிய பல்துரறச் சிந்தரனகரள
எழுத்தில் வபச்சில், வசயலில் வடித்துக் காட்டிக் காலங்கடந்தும்
தம்

பரடப்புகளால்

இதயங்களில்

“பாமர

வாழ்ந்து

வரும்

மக்களின்

இவர்கள்,

தத்துவஞானிகள்”

மனித
என்ற

சிறப்வபாடு நிரலத்து வாழ்கின்றனர்.

32. உலக அரசு
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“உலக சமாதானம் வவண்டுமானால் முதலில்

மனிதன் மனதில்

அரமதி வந்தாக வவண்டும்” என்பார் வவதாத்திரி மகரிசி.
பைால்லுக

பகாண்ட

மக்கபளல்லாம்

கவிஞர்

ஒன்னற

கண்ணைாசைின்

என்னும்

விரிந்ை

ைய

மைம்,

உள்ளங்
குறுகிய

எல்னலகனளக் கடந்து பரந்து விரிந்து கிடக்கும் உலக மக்கள்
அைவனரயும்

சனகாைரைாக்கி,

னைாழைாக்கிக்

பகாள்ள

ஆனசப்படுகிறது.

“இவ்வுலகம் மிகப்பபரிது
எவ்வளனவா மக்களிைம்
அவ்வளவும்

னைாழனமயாய்

ஆக்குவனை கவினைமைம்”

என்பது

கவிஞரின்

பவளிப்படுத்துகிறார்.
நாட்டு
னவண்டும்

ைைது

எல்னலகனளக்
என்று

உரக்கக்

எண்ண

கடந்து

உலக

குரல்

எழுு்பிய

பவளிப்பாட்னட

அரசு

அனமய

ைத்துவனமனை

பபட்ரண்ட்ரசலின் கருத்னை இங்கு ஒப்பு னநாக்கலாம்.
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னவைாத்ைிரி

ஆட்சி

அனமய

மகரிசியின்
என்ை

கைவும்

இதுைான்.

பசய்ய

னவண்டும்

மானுடத்ைிற்கு மகான் ைந்துள்ளார்.

•

அறிவறிந்வதார்
அன்பு

அறிவறிந்வதார்
அருள்

ஆட்சி

கல்வி

அறிவறிந்வதார்

என்பனையும்

வதாண்வடல்லாம்

வாறுணர்ந்து

மக்கவளல்லாம்

விளக்கத்தால்

வபாற்றி

வாழவவண்டும்

பழக்கம்

குழந்ரதகட்குக்
அகன்ற

உலக

வபருகவவண்டும்

அறம்

விளக்கும்

வநறியில்

அறிவறிந்வதார்
அறக்

எண்ணிக்ரக

கடரம

ஓர்

கருத்தில்

ஆட்சிமுரற மலர்ந்துலகம் உய்யவவண்டும்.”

சீராம்

கிட்டவவண்டும்
உதிக்கும்

“மைிை குல மகிழ்ச்சினய வளர்க்கவும் னவறுபாடுகள் நீங்கி
ஒற்றுனமச்

சமுைாயத்னைப்

பனடக்கவும்

அரசியனல கவிஞர் கருைியிருக்கிறர்.

ஓர்

இயக்கம்

என்று
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“ஒவ்பவாரு பமாழிக்கும் ஒவ்பவாரு நாடு
உலகம் யாவும் மாைிடர் வடு
ீ
உரினம காப்பனபாம் உறனவயுங் காப்னபாம்
ஒன்றாய் இனணந்து என்றும் வாழ்னவாம்!”

என்று உலக சமாைாைத்ைிற்கு வினைனய வினைக்கிறார் கவிஞர்.
னவைாத்ைிரி

மகரிசி

நிறுவிய

சங்கத்ைின் “ அடிப்பனட னநாக்கனம
விரும்புவது ஓர் உலக ஆட்சி.

சமுைாய

னசவா

“உலக சமாைாைம்.”

மகரிசி

“உலக

ஓர் உலக ஆட்சி - மகரிசி
அரசியல் தரலவர்களாவலா, மதத் தரலவர்களாவலா, வபாருள்
துரறத்தரலவர்களாவலா உலகில் அரமதி ஏற்படுத்திட முடியாது.
ஏவனனில்

இவர்கள்

தனித்தன்ரமயில்

எவ்வளவு

தான்

உயர்வநாக்கம் உரடயவர்களாக இருந்த வபாதிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட
வரகயில்

வாழ்க்ரக

நலத்தில்

எல்ரல

கட்டி

குழுவினர்கள்

அளித்துள்ள பதவி, பணம், இவற்றிற்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள்.
ஆகவவ ஆன்மீ கத் துரறயில் உலக மக்கள் அரனவரரயும்
வபாறுப்புடன் இரணத்து நலம் காக்க ஆன்மீ க வநாக்குரடய ஒரு
இயக்கம் தான் வநர்-நிரற உணர்வவாடு உலக அரமதிக்கு வழிகாட்ட
முடியும்.
நான் வகாடுக்கும் திட்டவமா, மிகவும் எளிது; புரிந்து
வகாள்ளவும் வசயல்படுத்தவும் இயல்பானது.
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ஐக்கிய நாடுகள் சரபக்குப் வபாதிய அதிகாரமளித்து உலக நாடுகள்
ஒன்றிரணந்து

உலகிலுள்ள

எல்லா

ஆட்சி

எல்ரலகரளயும்

பாதுகாக்கும் வபாறுப்ரபக் கூட்டாக ஏற்றுக் வகாள்ள வவண்டும்.
இப்வபாதுள்ள எல்ரலத் தகராறுகரள ஐ.நா. சரப ஏற்படுத்தும்
நீதிமன்றத்தின்

மூலம்

எல்லா

நாடுகளும்

எதிர்ப்பின்றி

ஏற்றுக்

வகாள்ளக்கூடிய திட்டமும் வசயலும் நாம் வகாடுக்கும் திட்டத்தின்
சாரமாகும்.
எல்ரலகளின்

பாதுகாப்பு

ஐ.நா.சரப

மூலம் உலகம் ஏற்றுக்

வகாண்டால் தனித்தனிவய எந்நாட்டுக்கும் ராணுவம் வதரவப்படாது.
இன்றுள்ள
வரர்களின்
ீ

ராணுவ

வசரவரயயும்,

அரமப்புச்

பின்தங்கிய

நாடு,

வசலரவயும்,
பின்தங்கிய

வபார்
மக்கள்

இவர்கள் முன்னுக்கு வரவவண்டிய வசரவகளில் ஐ.நா. சரப மூலம்
ஈடுபடுத்தி விடலாம்.
ராணுவத்தின் வசலவும் ஆற்றலும் மக்கள் நல வசரவக்குத்
திருப்பப்பட்டு விட்டால் 15 ஆண்டுக் காலத்திற்குள்ளாக உலகிலுள்ள
ஒவ்வவாரு நாடும் சமமான வபாருளாதார வசதிவயாடும், அன்பு வளம்
வபற்ற

உள்ளங்கவளாடும்
உலவகங்கும்

ஊர்

அரமதியாக
வாரியாக

நகர்

வாழ
வாரியாக,

முடியும்.
நாடுகள்

வாரியாக இந்தத் திட்டத்ரதப் பற்றிச் சிந்திக்கவும். எந்த பிரிவினருக்கும்
இழப்பில்லாத

வரகயில்

உலக

அரமதி

எற்படத்தக்கவாறு

முடிவவடுத்துப் பின்பற்றலாம்.
இந்த வபருவநாக்கச் வசரவயாற்ற வாக்கு, வபாருள், ஆற்றல் என்ற
எவ்வரகயாலும் உலகுக்குத் வதாண்டு வசய்ய வாருங்கள். கூடுங்கள்.
நலம் வசய்து நலம் கண்டு மகிழுங்கள் என்று அன்வபாடு அரழப்பு
விடுக்கிறார் மகரிசி.
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உலக நல வவட்பு :
“உலகிலுள்ள வபாறுப்புரடய தரலவவரல்லாம்
உயிரறிரவ உள்ளுணர்வாய்ப் வபறுதல் வவண்டும்,
உலகரனத்து நாடுகளின் எல்ரலகாக்க
ஓருலகக் கூட்டாட்சி வலுவாய் வவண்டும்;
உலகில் வபார் பரக அச்சமின்றி மக்கள்
உரழத்துண்டு வளம்காத்து வாழவவண்டும்
உலவகங்கும் மனிதகுலம் அரமதிவயன்னும்
ஒரு வற்றாத நன்னிதி வபற்றுய்யவவண்டும்.”

வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் உலகம் முழுவதும் எல்லா
நாடுகளும் ஒன்றிரணந்த ஒவர ஆட்சியாக வர என்பவத அவருரடய
விருப்பம் .
உலக சமாதான சங்கம் ஒன்ரற நிறுவி அதன் கிரளகரள உலகில்
எல்லா நாடுகளுக்கும் கிராமங்கள் வரர வகாண்டு வசன்று பரவச் வசய்ய
வவண்டும்.
உலக வபாது வநாக்குள்ள அறிஞர்கரள அரசியல்
மன்றங்கரள வதர்ந்வதடுத்து அத்தரகய தரலவர்கரளக் வகாண்டு
எல்லா நாடுகளும் ஒன்றிரணந்த “ஓர் உலகப் வபாது ஆட்சி” நிறுவ
வவண்டும் என்பவத வவதாத்திரி மகரிஷியின் வநாக்கம்.
கவிஞரின்

எண்ணத்ரத

நிரறவவற்ற

மகரிசி

14

அம்ச

திட்டத்ரத மானுடத்திற்கு மட்டுமல்ல ஐ.நா. சரபக்கும் தந்துள்ளார்.
வவதாத்திரியம் (1) வபாரில்லா நல்லுலகம்:
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உலகவமன்ற மண்மீ து அரனவரும் பிறந்வதாம்,
உயிர்காக்கும் காற்று ஒன்வற மூச்சு விடுவதற்கு
உலவகங்கும் ஒளி வசும்
ீ
சூரியனும் ஒன்வற

உள்ள கடல் ஒன்வற நீர் ஆவியாகிப் வபாழிய

உலகில் இன்று உள்வளார் இதிவலான்றும் வசய்ததில்ரல
ஒவ்வவாருவரும் பிறந்து வாழ்ந்து வசத்துப் வபாவார்.
உலகில் ஒரு குழுவினர் மற்றவரரக் வகான்று

உயிர் வாழ்தல் நீதிவயனில் வகாரலஞர்கவள மிச்சம்.

உலகில் பிறந்த நாம் யாரும் நாம் சுவாசிக்கும் காற்ரறவயா,
உலகிற்கு

ஒளிவகாடுக்கும்

சூரியரனவயா,

நம்

வாழ்க்ரகக்கு

அவசியமான நீரரவயா, இந்த நிலத்ரதவயா வசய்யவில்ரல.
ஆனால்
முயற்சிரய

உருவாகிறது.

அதற்கு

உரிரமரய

மட்டும்

அரனவரும்

வபற

வமற்வகாள்கிவறாம். இதன் விரளவவ உலகில் வபார்

வபாரினால் ஏற்படும் துன்பங்கரள ஒரு நிமிடம் உலக மக்கள்
சிந்தித்துப்

பார்க்கவவண்டும்.

உறுப்பினர்

இழப்பு,

வபாருள்

இழப்பு,

உயிர்

இப்படி

எவ்வளவு
இழப்பு,
என்னும்

இழப்பு

உறுப்புகள்

ஏற்படுகிறது.
இழப்பு,

எவ்வளவவா.

குடும்ப

இரவகளில்

எரதயும் நம்மால் ஈடு வசய்யமுடியுமா. வயாசிக்கவவண்டும்.
உலக

அறிஞர்

வபருமக்கள்

தயாரிக்கவவண்டும்.

இந்தப்

ஒன்றுகூடி

ஒரு

வபாரர

தவிர்ப்பது என்று ஆராய வவண்டும்.

திட்டம்
எப்படி

ஏற்கனவவ நம்மிடம் இருக்கின்ற ஐக்கிய நாடுகள் சரபரயக் கூட்டி,
அச்சரபயில்
நாடுகளின்

உள்ள

பாதகாப்புச்
எல்ரலப்

சரபயின்

வபாறுப்பில்

எல்லா

பாதுகாப்ரபயும்

கவனிக்கும் வபாறுப்ரபயும் கண்காணிக்கும் வபாறுப்ரபயும் அளிக்க
வவண்டும்.
எல்லா

நல்கவவண்டும்.

நாடுகளும்

வபாரரத்

அதன்

அதிகாரத்திற்கு

தவிர்க்க

முடியும்.

ஒத்துரழப்பு

வபாருக்காகும்
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வசலவுகரள நாட்டின் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்கு வசலவழிக்க வவண்டும்.
உலகம்

அரமதி

உருவாகும்.

வபரும்.

வறுரம

நீங்கும்.

ஒற்றுரம

னவைாத்ைிரியம் (2) பபாருள் துனறயில் சமநீ ைி:
“வடு
ீ வதாழிற்சாரல விரளநிலம் வியாபாரம்
விஞ்ஞான இயந்திரங்கள் ஆட்சி பீடம்
பாடுபடும் மக்கட்குப் வபாதுவாய் ஆக

பலபடியில் கூட்டுறவு முரற வகுத்து
நாடு வளம் வபற்றுலகத் திரணப்ரபக் வகாண்டு
நல் வாழ்வு கிட்டுவதற்கு ஏற்றவாறு

ஈடு இரணயற்ற ஒரு திட்டம் வவண்டும்
இம் முரறவய மக்களுக்கு நலம் பயக்கும்.”
உலகில் வாழ் மக்கள் அரனவருக்கும் வாழ்க்ரகத் வதரவகரள
நிரறவு வசய்வதற்கு ஏற்ற வரகயில் அவர்களுக்கு வபாருளாதார
வளம் அரமயவவண்டும்.
பணம்

என்பது

உரழப்பின்

அரடயாளம்

(token of labour is money). உரழப்பிற்கு ஏற்ற ஊதியம் வழங்கப்பட
வவண்டும்.
வமலும்

ஒருவரின்

ஊதியம்

இன்வனாரு

குடும்ப

உறுப்பினருக்கும் நிரறவு வசய்யக்கூடிய அளவில் அரமயவவண்டும்.
உரழக்கத்

வதரியாத,

உரழக்க

முடியாத

மக்களுக்கும்

ஏற்றவதாரு வாழ்வாதாரத்ரத அரசு அரமக்கவவண்டும்.
வமலும்

உலகில்

ஒருவர்

உரழப்ரப

பறித்துண்ணும் வபாக்கு வவகு அதிகமாகவவ உள்ளது.

இன்வனாருவர்
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கூட

இது

மக்களிடம்

அரமதுள்ளது.

இந்த

மட்டுமல்ல,

நிரல

மாறவவண்டும்.

வவரலவாய்ப்பு அளிக்கப்பட வவண்டும்.
அரனவரும்
வாழ

ஆட்சியாளரிடம்

எல்வலாருக்கும்

உரழத்துண்டு

வவண்டும்.

உரழப்பின்

அவசியத்ரத

அரனவரும்

அறியவவண்டும்.
இதற்கு

ஏற்றவரகயில்

ஓர்

உலக

ஆட்சி

அரமந்து

எல்வலாருக்கும் எல்லாம் கிரடக்க இரற அருளும் குரு அருளும்
துரண

புரியட்டும்.

னவைாத்ைிரியம் (3) : னநர்னமயாை நீ ைிமுனற:
வசய்தான்

“வகாரல

ஒரு

வகாள்ரடயுண்டான்
வகாரலக்கு

நீதிபதி

வகாரல

வகாடுரமக்வக

வகாரலயுண்வடார்
குற்றவமன்ன?

வகாரலயுண்ட

மூர்க்கன்

அளித்த

நீதிவயன்றும்

தண்டரனகள்
மரனவி

குடும்பத்தின்
நிகழ்ச்சி

மக்கள்

அறிவிழந்து

என்றும்

குற்றம்

வபற்வறார்

தரலவன்

அன்னார்

வகாடுந்துன்பம் தரவில்ரலயா? நீதி எங்வக?”

வாழ்வில்

தீர்ப்பால்
வசய்த

வசான்னால்

வசய்த

ஆங்வக
என்றும்

நீதி என்பது வநர்ரமயாக இருக்க வவண்டும். குற்றம் புரிந்த
ஒருவன் தக்க சாட்சி இல்லாமல் தப்பிவிட்டாலும், அது வபரும் தவறு
அல்ல.
ஆனால் ஒரு நிரபராதி எந்த சூழ்நிரலயிலும் தண்டரனக்கு
ஆளாக
உள்ளது.

வநரிடக்கூடாது. வபாதுவாக இந்த நீதி எல்லா நாடுகளிலும்

ஆனால்
அவனுக்கு

ஒருவன்
நீதிமன்றம்

வழங்குகின்றது.

வகாரல
தூக்கு

வசய்தான்
வபான்ற

என்ற

குற்றத்திற்காக

வகாரல

தண்டரன
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வகாரல

வசய்தவனுக்கு

தண்டரன

என்பது

சரி

என்றாலும்,

அவனுக்கு மரண தண்டரன நிரறவவற்றிய பிறகு அவனின் மரமவி,

மக்கள், வபற்வறார், உறவினர்கள் எவ்வளவு துன்பம் அரடகின்றார்கள்.
இவர்கள் என்ன குற்றம் வசய்தார்கள்? இவர்களுக்கு எதற்கு

தண்டரன? அறிவற்றவன் வசய்த வகாரலக்கு அறிவில் சிறந்த நீதிபதி
அளித்த தண்டரனயும் வகாரலதாவன? இது நீதி அல்லவவ.
வமலும்

ஒருவன்

குற்றவளியாகிறான்

வதரவயான வாழ்க்ரக

வதரவகள்

என்றால்

அவனுக்கு

நிரறவவற வபாதிய

வவரல

வாய்ப்பு வபான்றவற்ரற அளிக்காத சமுதாயமும் குற்றவாளிதாவன?
வமலும்

நீதி

என்பது

வநர்ரமயான

முரறயில்

அரமய

ஆன்வறார்கள் சிந்தித்து நல்ல சட்டங்கரள இயற்றவவண்டும். அரத
வசயல்படுத்த

சிறந்த

அரசும்

அரமய

வவண்டும்.

னவைாத்ைிரியம் (4): நிலவுலகுக்னகார் ஆட்சி:
ஓர் உலக ஆட்சி உயர் ஒழுக்கத்வதாடு

உலகினிவல குழந்ரதகரள வளர்க்கும் திட்டம்
பார் முழுதும் வபாருள் துரறயில் சமவநர் நீதி
பல நாடும் ஒன்றிரணந்த வபாருளாதாரம்
சீர்திருத்தச் சிக்கனமாம் சிறந்த வாழ்வு
வதய்வநிரல யகத்துணரும் இரறவணக்கம்
வநர் வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய்க் வகாள்ளும்
வநறிமுரறகள் இரவயிரனந்த வாழ்வு காண்வபாம்.
ஐக்கிய நாடுகள் சரபக்குப் வபாதிய அதிகாரம் அளித்து உலக
நாடுகள் ஒன்றிரணந்து உலகிலுள்ள எல்லா ஆட்சி எல்ரலகரளயும்
பாதுகாக்கும் வபாறுப்ரபக் கூட்டாக ஏற்றுக்வகாள்ள வவண்டும்.
இப்வபாதுள்ள எல்ரலத்
நீதிமன்றத்தின்

மூலம்

தகராறுகரள ஐ.நா. சரப ஏற்படுத்தும்

எல்லா

நாடுகளும்

எதிர்ப்பின்றி

ஏற்றுக்
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வகாள்ளக்கூடிய திட்டமும் வசயலும்

நாம் வகாடுக்கும் திட்டத்தின்

சாரமாகும்.

எல்ரலகளின்

பாதுகாப்பு

ஏற்றுக்வகாண்டால்

ஐ.

தனித்தனிவய

நா.

சரப

மூலம்

எந்நாட்டுக்கும்

உலகம்

ராணுவம்

வதரவப்படாது.
இன்றுள்ள
வரர்களின்
ீ

ராணுவ

வசரவரயயும்,

அரமப்புச்
பின்தங்கிய

வசலரவயும்,

நாடு,

வபார்

பின்தங்கிய

மக்கள்

மக்கள்

நல

இவர்கள் முன்னுக்கு வரவவண்டிய வசரவகளில் ஐ.நா. சரப மூலம்
ஈடுபடுத்தி விடலாம்.

ராணுவத்தின்
வசரவக்குத்

வசலவும்

ஆற்றலும்

திருப்பப்பட்டுவிட்டால்

காலத்திற்குள்ளாக

உலகிலுள்ள

பதிரனந்து

ஒவ்வவாரு

நாடும்

ஆண்டுக்
சமமான

வபாருளாதார வசதிவயாடும், அன்பு வளம் வபற்ற உள்ளங்கவளாடும்
அரமதியாக வாழ முடியும்.

இந்த

உலவகங்கும் ஊர் வாரியாக, நகர் வாரியாக, நாடுகள் வாரியாக
திட்டத்ரதப்

இழப்பில்லாத

பற்றிச்

வரகயில்

சிந்திக்கவும்,
உலக

எந்த

தக்கவாறு முடிவவடுத்துப் பின்பற்றலாம்.

பிரிவினருக்கும்

அரமதி

ஏற்படத்

இந்த வபருவநாக்கச் வசரவயாற்ற வாக்கு, வபாருள், ஆற்றல் என்ற
எவ்வரகயாலும் உலகுக்குத் வதாண்டு வசய்ய வாருங்கள். கூடுங்கள்.
நலம்

வசய்து

நலம்

கண்டு

மகிழுங்கள்

என்று

அன்வபாடு

அரழக்கின்வறாம்.

னவைாத்ைிரியம் (5): சீர்பசய்ை பண்பாடு:
“புதியவதாரு பண்பாடு உலகுக்கு வவண்டும்
வபாரத, வபார், வபாய், புரக ஒழித்து அமுல்வசய்வவாம்
அதிகசுரம ஏதுமில்ரல அவரவர் தம் அறிவின்

ஆற்றலினால் உடல் உரழப்பால் வாழ்வவதன்ற முடிவும்;
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மதி பிறழ்ந்து மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருத்தா

மாவநறியும், உணவுக்குயிர் வகால்லாத வநான்பும்,

வபாது விதியாய்ப் பிறர் வபாருரள வாழ்க்ரகச் சுதந்திரத்ரத

வபாற்றிக்காத்தும், பிறர் துன்பம் வபாக்கும் அன்பும் வவண்டும்.”
நமது முன்வனார்கள் வநறி தவறி வாழும் மக்கரள வநறிப்படுத்த
பல

வழிகளில்

முயற்சி

வசய்து

பல

பழக்க

வழக்கங்கரள

உருவாக்கினர்.
இரவகவள பண்பாடு என்று வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அரவ
அரனத்தும்

எல்லா

மக்களுக்கும்,

எல்லா

காலத்த்திற்கும் ஏற்றதாக அரமயவில்ரல.
இன்ரறய

வாழ்க்ரக

நிரறயவவ உள்ளன.
எனவவ

முரறக்கு

எல்லாகாலத்திற்கும்,

நாட்டிற்கும்,

எல்லா

வதரவயற்றரவகள்

எல்லா

நாட்டிற்கும்,

எல்லா

மக்களுக்கும் வபாருந்தும்வரகயில் புதியவதாரு பண்பாடு வவதாத்திரி
மகரிஷி

அவர்களால்நமக்கு

அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

எப்படி ஒரு வட்டிற்கு
ீ
நான்கு புறமும் சுற்றுச்சுவர் அவசியவமா

அரதப்வபான்று

ஒரு

தரத்தக்க
வபாருள்கரள
புரகயிரலப்

மனிதனின்

உபவயாகிப்பது,
வபாருட்கரள

தவிர்த்து வாழவவண்டும்.

ஒழுக்கவாழ்க்ரகக்கு

வபார்புரிவது,
உபவயாகிப்பது

வபாய்
ஆகிய

வபாரத

வசால்வது,
நான்ரகயும்

வமலும் ஐந்து ஒழுக்கவநறிகரள வாழ்வில் கரடபிடிக்கவவண்டும்.
(1)
(2)
(3)
(4)

அவரவர்
மற்றவர்கள்

அறிவாலும்,

உணவுக்காக

பிறர்

உடல்,

வபாருட்கரள,

உடல்

உரழப்பாலும்

வாழ்தல்;

மனம்

வருத்தாமல்

வாழ்தல்;

உயிர்வகாரல
வாழ்ரக

புரிவரத

சுதந்திரத்ரத

தவிர்த்தல்;

வபாற்றிக்காத்தல்;

(5) பிறர் துன்பத்ரத முடிந்த அளவு வபாக்கும் அன்பு ஆகியரவ வவண்டும்.
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இரவ

எக்காலத்திற்கும்

எல்வலாருக்கும், எல்லா மக்களுக்கும் வபாருந்தக்கூடிய புதிய பண்பாடு ஆகும்.

னவைாத்ைிரியம் (6): சிந்ைனைனயார் வழி வாழ்வு:
“வாழவவண்டும் என்வறண்ணி மனிதனாக

வந்ததில்ரல, எனினும் நாம் பிறந்துவிட்வடாம்.
வாழவவண்டும், உலகில் ஆயுள் மட்டும்,
வாழ்ந்தவர்கள் அனுபவங்கள் வதாடர்ந்து பற்றி.”
இன்று உலகில் வாழ்கின்ற மக்கள் எப்படி வாழவவண்டும்
என்று அறியாமல், தானும் துன்புற்று, பிறரரயும் துன்புறுத்தி வாழ்ந்து
வகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அரனவருவம
விரும்புகிவறாம்.

துன்பமற்ற

இன்பமான

ஆனால்

இன்பத்ரதக்

துன்பவம மிகுந்து காணப்படுகிறது.
காரணம்

யாவதனில்

நம்

வசயல்கவள.

வாழ்ரவத்தான்
காட்டிலும்

அவற்ரற

சீரரமத்து

ஒழுக்கமான வாழ்க்ரக நாம் வமற்வகாண்டால் உலகம் முழுவதிலும்
இன்பவம நிரலத்திருக்கும்.
ஆன்வறார் வபருமக்கள் கூறும் சிறந்த சிந்தரனகரள பின்பற்றி,
அவர்கள் வழிநின்று நமது எண்ணம், வசால், வசயல்கரள சீரரமத்து

வாழ்ந்து, நாமும் இன்புற்று, சமுதாயத்திற்கும் இன்பத்ரத அளிக்க
முயற்சி வசய்வவாமாக. குருவருளும் திருவருளும் நமக்கு துரண
புரியட்டும்.

னவைாத்ைிரியம் 7 : சிறப்புணர்ந்ை பபண் மைிப்பு:
“எல்ரலயற்ற
எவ்வுயிரும்
வல்லரமயாய்ப்

ஆற்றலுள்ள
வதான்றுதற்கு

இரறவன்

வபண்ணினத்ரத

ஏற்றவதாரு

திருவுள்ளவமன்ன

வடிவரமத்தான்

திருவழியாய்

வாழுகின்ற மக்களில் இவ்வளம் அறிந்வதார் எத்தரன வபர்?

அற்புதவம
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வபண்ரமயின்

எடுத்துரரத்தாலும்,

சிறப்பிரன

நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிரலரய

சிலர்

அன்றுவதாட்டு

வபண்ரமயிரன

மாற்றி

இன்றுவரர

இரண்டாம்

பலர்

தரமாகவவ

வபண்ரமரய

வபாற்றவும்,

சிறப்பிக்கவும் சில சிந்தரனயாளர்கள் முயன்று வருகிறார்கள்.
அவர்களுள் நமது அருட்தந்ரத மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்.
ஒவ்வவாரு

ஆணின்

வவற்றிக்கு

பின்னும்

இருக்கிறாள் என்பரத நாம் அரனவரும் அறிவவாம்.
ஒரு

குடும்பத்திரன

நடத்துவது,

ஒரு

வபண்

குழந்ரதகரள

வளர்த்து

வபரும்பாலும்

பலரால்

ஆளாக்குவது, முதிவயார்கரள பராமரிப்பது, இப்படி வபண்களின் பங்கு
மிகவும் வபாற்றுதற்குரியது.
ஆனால்

இவர்களின்

அறிந்துவகாள்ளப்

சிறப்பு

படுவதில்ரல.

இவ்வுலகில்

வாழுகிற ஜீவராசிகள் அரனத்திற்கும் பிறப்பிடம் வபண்ரமவய…
இத்தரகய வபண்ணினம் கல்வி, வபாருளாதாரம், வாழ்க்ரக வளம்
அரனத்திலும்

உயர்வு

நிரல

குடும்பத்திற்கும் சாலச்சிறந்தது.

வபறுவவத

சமுதாயத்திற்கும்,

இன்று உலகில் 700 வகாடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களில்
பாதிவபர் ஆண்கள். இவர்கரள வபற்வறடுத்தது வபண்கவள. ஆண்கள்
அரனவரும் வபண்களின்

அன்பளிப்பு எனில் அது மிரக ஆகாது.

வபண்ரமரய வபாற்றுவவாம். வாழ்த்துவவாம்.
“வபண்ணினத்தின் சிறப்ரப உணர்ந்வத உள்வளன்,
வபருலகில் வாழுகின்ற மக்கள் எல்லாம்
வபண்ணினத்தின் அன்பளிப்வப எனில் இரதவிட
வபருரம வவவறன்ன எடுத்துச் வசால்வதற்கு.”
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னவைாத்ைிரியம் (8): பைய்வ நீ ைி வழி வாழ்ைல்:
“இரறநிரல என்ற வபராற்றல்
எங்கும் உள்ளது நீக்கமற

மரறவாய் இருந்து அது ஆற்றும்

மாவபரும் வசயரல நிரனத்திடுவவாம்
உணரவ உண்வபாம் நாள்வதாறும்

உடலாய் அதரன மாற்றுவது யார்
கணமும் நம்ரமப் பிரியாமல்

கருத்தாய் இருந்து ஊக்குவது யார்
உலகம், நிலவு, சூரியன்கள்,

உயிர்களரனத்தும் பரடத்தது யார்
பலவும் ஒழுங்காய் முரறபிறழா
பாங்கில் இயக்கி வருவது யார்
அவவர வதய்வம், வபராற்றல்

அறிரவக் வகாண்வட வணங்கிடுவவாம்.”
வதய்வம் என்கிற இரறநிரல எங்கும் நிரறந்துள்ளது, அது
தனக்குள்ளும் அறிவாக இருந்துவகாண்டு, தான் வசய்வரதவயல்லாம்
கண்காணித்துக்வகாண்டிருக்கிறது

என்பரத

அறியாத

மனிதன்

உணர்ச்சிவயப்பட்டும், அலட்சியமாகவும் வசயல்கரள வசய்து தானும்
துன்புற்று, சமுதாயத்திற்கும் துன்பத்ரதக் வகாடுக்கின்றான்.
நமது

வசயல்களுக்கு

விரளவாக

இரறநிரலவய

வவளிப்படுகின்றது என்கிற உண்ரமரய உணர்ந்து, நமது எண்ணம்,
வசால்,

வசயல்கரள

வாழ்வதாகும்.

ஒழுங்குபடுத்தி

வாழ்வவத

வதய்வநீதி

வழி

னவைாத்ைிரியம் (9): னைர்த் ைிருவிழா ைவிர்த்ைல்:
“கடவுள்தான் அரனத்ரதயுவம பரடத்தான் என்வறன்
கண்காது மூக்கு ரவத்துக் கரதகள் வசான்வனன்

கடவுள் என்ற கற்சிரலரய அரறயில் ரவத்துக்
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கதவு அரடத்துப் பூட்டியும் ரவத்வதன்; பின் அந்தக்
கடவுளுக்குப் பசிதீர்க்க பால், வநய், வதங்காய்

கனிவரககள் கற்சிரலமுன் படித்வதன்; ஆனால்

கடவுள் நிரல அறிந்தவபாவதன் வசய்ரக வயல்லாம்
கண்டு விட்வடன் சிறுபிள்ரள விரளயாட்டாக.”

வவதாத்திரியத்தில் இன்று நாம் சிந்திக்கக் கூடியது மிக உயர்ந்த
ஒரு

கருத்ரதப் பற்றியது. இரறவன் யார்? இரறவனுக்கு உருவம்

உள்ளது என்று நிரனத்து நாம் அவனுக்கு, நாம் என்னவவல்லாம்
நமக்காக வசய்துவகாள்கிவறாவமா அரவயரனத்ரதயும் அவனுக்கு
வசய்கிவறாம், ரசிக்கிவறாம்.
வமலும்
வசய்தால்,

இரறவனிடம்

நான்

உனக்கு

வசய்கிவறாம்.
சற்வற
பரடத்து,
பரடத்து,
வகாண்டும்

சிந்தித்துப்

என்று

இந்தப்

பிரபஞ்சத்ரதப்
உயிர்கரளயும்

அவனுக்கு

உடலும்

இல்ரல,

இது

வியாபாரம்

இயக்கிக்வகாண்டும்,

இரறவன்.

அவனுக்கு

எனக்கு

வகாள்கரளயும்,

அரனத்ரதயும்

இருப்பவன்

ஏவனனில்

வசய்கிவறன்

பார்ப்வபாம்.

வகாடானுவகாடி

அரவ

இல்ரல.

அது

நீ

வதரவ

குடலும்

காத்துக்
என்பது

இல்ரல.

அப்படிவயனில் இவ்வளவு நாட்களாக நாம் வசய்துவகாண்டிருக்கும்
பூரஜ, ஆராதரன, திருவிழாக்கள் இரவவயல்லாம் எப்படி உருவாகி
இருக்கும்?
ஒழுக்க

வநறி

தவறி

வாழும்

மக்கரள

நல்வழிப்படுத்தி

அவர்கரள திருத்துவதற்கும், சமுதாயத்திற்கு அவர்களால் ஏற்படும்
துன்பங்கரளத்

தவிர்ப்பதற்கும்

உண்ரமயான

இரறயுணர்வு

வபற்றவர்களும், சிந்தரனயாளர்களும் உருவாக்கியவத ஆகும்.
இந்த நன்வனாக்கத்ரதப் பயன்படுத்தி சில வியாபாரிகளாலும்,
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சில

சுயநலவதிகளாலும்

உருவாகாப்பட்டரவகவள

இத்தரகய

வதர்த்திருவிழா வபான்ற பல. இரவகளால் ஏற்படும் வசலவுகரளயும்,

இத்தரகய வநரங்களில் ஏற்படும் சண்ரட, சச்சரவு வபான்றரவகரள
சிந்தித்து

தவிர்ப்வபாம்.

னவைாத்ைிரியம் (10): சிறுவர்கட்னக வினளயாட்டு:
“சீறல், சினத்தல் ஒழித்து உடல் உரமாக்கும்

சிறுவர்க்காம் விரளயாட்டு எண்வரகயாம், அரவ:
ஏறல், குதித்தல், வரளதல், நீந்தல், ஓடல், எறிதல்,
பளுதூக்கல், தாண்டல் என வமாழிவவாம்.”
விரளயாட்டு என்பது குழந்ரதகளுக்கு அவசியமான ஒரு பயிற்சி
ஆகும்.
ஏவனனில்,

வளரும்

படுத்துவதற்கும்,

உடல்

வசயல்படுவதற்கும்,

குழந்ரதகளுக்கு

உடரல

வளர்ச்சியரடவதற்கும்,

உடலும்

மனமும்

வலிரமப்

உறுப்புகள்

புத்துணர்ச்சி

ஏற்றவதாரு உடற்பயிற்சி விரளயாட்டு ஆகும்.

நன்கு

வபறுவதற்கும்

ஆனால், இன்ரறய குழந்ரதகள் நிரல மிகவும் பரிதாபமாக உள்ளது.
அவர்களுக்கு

படிப்பதற்வக வநரம் வபாதவில்ரல, இந்த நிரலயில்

அவர்கள் எங்வக விரளயாடுவது.
அப்படிவய

வாய்ப்பு

கிரடத்தாலும்

வபற்வறார்கள்

அவர்கரள

வபரும்பாலும் விரளயாடுவதற்கு அனுமதிப்பதில்ரல.
நிரறய

குழந்ரதகள்,

வபரிவயார்கரளப்வபாலவவ

மன

உரளச்சல், மன அழுத்தம் வபான்ற துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள்.
அரசும், ஆசிரியர்களும், வபற்வறார்களும் இந்த கருத்ரத உணர்ந்து,
ஓரளவாவது குழந்ரதகளுக்கு விரளயாட அனுமதிப்பது, அவர்களுக்கு
நன்ரமப்பயக்கும்.
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வமலும், விரளயாட்டு என்பது இன்ரறய நிரலயில் வபரியவர்கள்

வசயலாக உள்ளது. ஒருகாலத்தில் இந்தநிரல இருந்தது.
அப்வபாது

அண்ரட

நாடுகளுக்கிரடவய

அடிக்கடி

ஏற்படும். அல்லது வலிய விலங்குகளிடம் வபாராடவவண்டும்.
எனவவ

அவர்கள்

உடரல

சண்ரட

வலிரமப்படுத்த

பல

விரளயாட்டுக்களில் ஈடுபட்டார்கள். இன்று அந்த நிரல இல்ரல.
வமலும் விரளயாட்டுப் வபாட்டிகளினால் குழு குழுவாகவும், ஊர்

ஊராகவும்,

நாடு

பரகயும்தான் உருவாகிறது.

நாடாகவும்

சண்ரடயும்,

எனவவ விரளயாட்டு என்பதுசிறுவர்களுக்கு மட்டுவம என்ற நிரல
வரவவண்டும்.

வபரியவர்கள்

விரளயாடுவது

பற்றி

ஒரு வமல்நாட்டு அறிஞர் கீ ழ் கண்டவாறு கருத்து வதரிவித்துள்ளார்,

“பதிவனாரு முட்டாள்கள் விரளயாடுகிறார்கள், பதிவனாராயிரம்
முட்டாள்கள் பார்க்கிறார்கள்” என்று. சிறுவர்கள் விரளயாட வாய்ப்பு
அளிப்வபாம்.

னவைாத்ைிரியம் 11: பசயல் வினளவு உணர் கல்வி:
கண், காது, மூக்கு ரவத்துக் கரதகள் வசால்லிக்
கருத்துக்குக் கடவுள்தரன சிறுரமயாக்கிப்
புண்பட்ட வநஞ்சங்கள் வமலும் புண்ணாய்ப்
வபாகும் வழி வதரியாமல் தவித்து, வாழ்வில்
கண்கலங்கி நிற்வபார்க்கும் கடவுள் தன்ரம
கர்மத்தின் விரளவாக எழுந்தியங்கும்
உண்ரமயிரன விளக்குவவத இக்காலத்திற்கு
ஒத்த உயிர்த் வதாண்டாகும்; உணர்வவாம், வசய்வவாம். (1)
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இரறயுணர்வும் அறவநறியுமின்றி மனித வாழ்வு
ஏற்றபடி அரமயாது என்ற உண்ரம கண்வடார்

மரறமுகமாய் முக்காலத்வதார் அறிவிற்வகற்ப

மதித்திடவும் ஒழுகிடவும் கருரணயுள்ளம் வகாண்வடார்
குரறவயனினும் வவறு வழியின்றி இரறநிரலக்குக்
வகாடுத்தார்கள் உருவங்கள், வபயர்கள்.

நிரறவாழ்வுக்கு அறம்புரியும் வசார்க்க ஆரச காட்டி
வநறி பிறழ்வவார் அச்சமுற நரகமும் கற்பித்தார். (2)
வசயலிவல விரளவாக வதய்வ ஒழுங்கரமப் பிருக்க

பயவனன் தவறிரழத்துப் பரமரனப் பின் வவண்டுவதால்.(3)

அன்றும்

இன்றும்

வருகின்றன.
அறிவதில்ரல.

இரத

அல்லது

வசயல்கரள

என்றும்
அளிப்பவன்

அறிந்தாலும்

வசய்கிறான்.

வசயலுக்வகற்ற
இரறவன்.

அலட்சியம்
விரளவாக

விரளவுகள்

இரத

மனிதன்

வசய்கிறான்.

தவறான

துன்பம்

வருகிறது.

வவதரன அரடகிறான். வருத்தப் படுகிறான்.
கடவுரள குரற வசால்கிறான். கடவுள் என்பது சத்தியமானது. நீதி
தவறாதது. அது வசயலுக்கு ஏற்ற விரளரவ மட்டுவம அளிக்கின்றது.
உனக்கு
வசயரலப்

வரும்

இன்பம்,

வபாறுத்வத

துன்பம்

அரமகிறது.

இரண்டுவம
கடவுரளக்

உன்னுரடய
குரறகூறுவது

அறியாரம.

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா – கணியன் பூங்குன்றனார்.
மனம் என்னும் வகப்டன் ஞாவனந்திரியங்கள் (கண், காது, மூக்கு,
நாக்கு, வதால்) மற்றும் கர்வமந்திரியங்கள் (ரககள், கால்கள், வாய்,
குதம், குய்யம்) எனும் பத்து உறுப்புகவளாடு வசர்ந்து வசயல்கரள
வசய்வதற்கு

முன்

பலமுரற

சிந்தித்து

நல்லரவகரள

வசயலாற்றினால் இன்பத்ரத மட்டுவம வபறலாம்.

மட்டுவம
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மாறாக வசயல் புரிந்தால் துன்பவம மிஞ்சும். முக்காலத்தில் இரத

உணராமல்
பிறருக்கும்
வகாயில்,
நல்லது

தவறான

கடவுள்,

வசய்தால்

தீயவற்ரற
மக்கரள

துன்பத்ரத

நல்வழிப்படுததினர்

சிந்தரனயாளர்கள்.

அளித்த

வசார்க்கம்,

இரறவன்

வசய்தால்
ஆரச

வசயல்கரள

வசய்து

மக்கரள

நரகம்

நரகத்ரத

வார்த்ரதகரளக்
மக்கள்

மீ து

துன்புற்று,

திருத்துவதற்காகவவ

வபான்றரவகரள

வசார்கத்ரத

இரறவன்

தாமும்

அளிப்பான்
அளிப்பான்

கூறியும்,

அன்பும்

கற்பித்து,
என்றும்
என்றும்

அச்சுறுத்தியும்

கருரணயும்

வகாண்ட

னவைாத்ைிரியம் 12: சீர் காந்ை நினல விளக்கம்:
“காந்தநிரல உணர்ந்திடில் கடவுள் மனம் அதனிவல
கண்டிடலாம்; அதன் மாயத் திருநடனக் காட்சியாய்

மாந்தருக்குள் ஊறு, ஓரச, மணம், ஒளி, சுரவ, மனம்

மற்றும் இன்பம் துன்பம் யாவும் மாயகாந்த விரளவுகள்
சாந்தமான மன நிரலயில் சலனமின்றி ஆய்ந்திட
சந்வதகம் சிக்கலின்றி சாட்சி கூறும் உன் உளம்

வவந்தருக்கும் வவதருக்கும் வணிகருக்கும் வபாது இது

விரிந்தறிவில் இரறயுணர விளக்கிவனன் விளங்கிவய.”

காந்தம் என்ற ஒன்று இல்லாத இடவமா,வபாருவளா, சீவவனா
பிரபஞ்சத்தில் இல்ரல எனலாம்.
சுத்தவவளி எனப்படும் இரறநிரல தன்ரனத்தாவன விட்டுவிட்டு

அழுத்துவதால்

உருவாகும் இரறத்துகள்கள், அவத சுத்தவவளியின்
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வதாடர் அழுத்தத்தால் தற்சுழற்சி வபற்று, வமலும் அரவகள் இரனந்து
விண்ணாகி, அந்த விண்ணும் தற்சுழற்சிவயாடு இயங்குகின்றது.

அவ்வாறு விண் சுழலும் வபாது அதன் சுழற்சிக்கு ஈடு வகாடுக்க

முடியாத இரறத்துகள்கள் அவ்விண்ணிலிருந்து வவளிவயறுகிறது.

இரவகள் இரறநிரலவயாடு வமாதும்வபாது தன்னிரல இழந்து

காந்தம் என்ற நிரல அரடகிறது.

இக்கந்தவம பஞ்ச பூதங்களில் அழுத்தம், ஒளி, ஒலி, சுரவ, மணம்
என்றும்

புரிகிறது.

சீவன்களில்

இரவகரள

உணரும்

மனமாகவும்

வசயல்

இக்காந்தவம பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஆற்றலாகவும், அறிவாகவும்
இருந்து அரனத்ரதயும் வழி நடத்துகின்றது.

னவைாத்ைிரியம் 13: பார் முழுதும் உணவு, நீர் பபாதுவாக்கல்:
“உலகவமன்ற மண்மீ து அரனவரும் பிறந்வதாம்,
உயிர்காக்கும் காற்று ஒன்வற மூச்சு விடுவதற்கு
உலவகங்கும் ஒளி வசும்
ீ
சூரியனும் ஒன்வற

உள்ள கடல் ஒன்வற நீர் ஆவியாகிப் வபாழிய

உலகில் இன்று உள்வளார் இதிவலான்றும் வசய்ததில்ரல
ஒவ்வவாருவரும் பிறந்து வாழ்ந்து வசத்துப் வபாவார்.
உலகில் ஒரு குழுவினர் மற்றவரரக் வகான்று

உயிர் வாழ்தல் நீதிவயனில் வகாரலஞர்கவள மிச்சம்.”

இன்று உலகில் எழுநூறு வகாடிக்கு வமல் மக்கள் வதாரக
வபருகி விட்டது. இதில் எத்தரன வபருக்கு வபாதிய அளவு உணவு, நீர்,
இருப்பிடம், வபான்ற வாழ்க்ரகத் வதரவகள் நிரறவு வசய்யப் படுகிறது
என்பது மிகப் வபரிய வகள்வி.
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ஆனால்

மனிதனாகப்

பிறந்த

அரனவருக்கும்

வளங்கள் அரனத்ரதயும் அனுபவிப்பதற்கு உரிரம உண்டு.

வாழ்க்ரக

காற்றும், சூரிய ஒளியும் எப்படி தரடயின்றி எல்வலாருக்கும்

கிரடக்கின்றவதா அவத வபான்று உணவு, உரட, நீர், இருப்பிடம் இரவ
அரனத்தும் கிரடக்கவவண்டும்.
இதற்கு ஓர் உலக ஆட்சி என்ற அரமப்பு உருவானால் மட்டும்தான்
முடியும்.

அவ்வாட்சியின்

ஒன்றிரணக்கப்படவவண்டும்.
அவ்வாட்சியில்

எல்லா

கீ ழ்

எல்லா

நாட்டு

நாடுகளும்

வல்லுணர்களும்

பங்கு

வகிக்கவவண்டும். அவர்கள் விருப்பு வவறுப்புக்கு அப்பாற்பட்டு உலக
மக்கள் அரனவருக்கும் வபாதுவான முரறயில் அரனத்தும் கிரடக்க
வழிவரககள் வசய்யவவண்டும்.
முதலில் உலகில் ஓடிக்வகாண்டிருக்கும் அரனத்து நதிகரளயும்
இரணத்து, எல்லா பகுதிக்கும் நீர் விநிவயாகம் வசய்ய வதரவயான
அரனத்து நடவடிக்ரககரளயும் வமற்வகாள்ளவவண்டும்.
இதன்
உணவு

மூலம்
உற்பத்தி

எல்லா

நாடுகளும்

வபருகும்,

நீர்வளம்வபறும்வபாது

குடிநீர்

தட்டுப்பாடு

அங்கு
நீங்கும்.

னவைாத்ைிரியம் 14 : பல மைங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து
உண்னம ஒன்னறத் னைர்ந்ைிடுைல்:
“உலக மக்கள் பண்பாடு உருக்குரலந்து வபாச்சு

ஒவ்வவாருவரும் பிறர்க்கு பரகவராகின்றார்கள்
பல மதத்து தரலவர்களும் கூடி ஓர் அரங்கில்

பற்றற்று வதய்வநிரல வதர்ந்வதடுக்க வவண்டும்.”

இன்று உலகில் வாழ்கின்ற சீவன்களில் உடல் அரமப்பிலும்,
அறிவின்

உயர்விலும்,

வாழ்க்ரக

நிரலயில் இருப்பவன் மனிதன்.

முரறயிலும்

மிக

உயர்ந்த
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ஆனால் விரனப் பதிவின்

வித்துத்

வந்ததனால்

மனிதப்

காரணமாக, விலங்கினங்களிலிருந்து

பண்புகரள

அறியாமலும்,

வசய்தும்,

துன்புறுத்தியும்

வாழ்கின்ற

மக்கரள

வநறிப்படுத்தி

பிறவியின்

வநாக்கமாகிய

முழுரமப்

வபரற

அரடவதற்கு

உதவி

வசய்ய

உருவாக்கிய
படுகின்றன.

நிரனத்த

அரமப்புகவள

காலப்வபாக்கில்

வயப்பட்டு

அறிந்தும்

அலட்சியம்

துன்புற்றும்,

உணர்ச்சி

வதாடராக

வசயல்கள்

சிந்தரனயாளர்கள்
இன்று

மதங்கள்

சுயநலம்

ஆங்காங்வக

என்று

எழுச்சி

ஆற்றி

அரழக்கப்

வபற்றதனால்

மதங்களுக்குள்வள சண்ரடகளும் சச்சரவுகளும் உருவாகின.

உணர்ந்த

இன்று அறிவில்
இரறநிரல

மதத்

வளர்ச்சி

தரலவர்கள்

என்பது

காணவவண்டும்.

ஒன்றா?

வபற்ற,

ஒன்றுகூடி
பலவா?

உண்ரமப்

என்ற

வபாருரள

கலந்தாய்வு
வகள்விக்கு

வசய்து
விரட

இரறநிரல ஒன்று எனில் அது எது என்றறிந்து உலக மக்கள்

அரனவருக்கும் அரத வதரிவித்தல் அவசியமாகும்.
உலகிலுள்வளார்

அரனவரும்

அந்த

ஒவர

கடவுரள

வணங்குவவதாடு, சண்ரட சச்சரவுகரள ஒழித்து ஒத்தும் உதவியும்
வாழ்வது இன்ரறய காலகட்டத்தில் சமுதாய வமம்பாட்டிற்கு உதவி
புரியும்.
“வபாரில்லா நல்லுலகம்;
வபாருள் துரறயில் சமநீதி;

வநர்ரமயான நீதிமுரற; நிலவுலகுக்வகார் ஆட்சி;
சீர்வசய்த பண்பாடு; சிந்தரனவயார் வழி வாழ்வு;

சிறப்புணர்ந்த வபண்மதிப்பு; வதய்வ நீதி வழி வாழ்தல்;

வதர்த்திருவிழா தவிர்த்தல்; சிறுவர்கட்வக விரளயாட்டு;
வசயல்விரளவு உணர்கல்வி; சீர்காந்த நிரல விளக்கம்;
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பார்முழுதும் உணவு; நீர் வபாதுவாக்கல்; பல மதங்கள்

பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்ரம ஒன்ரற வதர்ந்திடுதல்.”

ஆசான்

சமுதாய

அருட்தந்ரத

மக்கரள

வவதாத்திரி

மகரிஷி

வமம்படுத்துவதற்காக

அவர்கள்

வவதாத்திரியம்

இந்த

என்ற

தரலப்பில் நமக்கு அளித்துள்ள பதினான்கு தத்துவங்களின் வதாகுப்வப
இந்த கவிரத.
வநாக்கம்

உலக

அரமதி.

ஒவ்வவாரு

நன்னாள்

முதல்

விழிப்புநிரலரய உயர்த்துவவத ஆகும்.
இந்த

தரலப்பும்

நாம்

மக்களின்

அரனவரும்

தினமும் உலக அரமதி விரரவில் கிரடக்க இரற அருரளயும்,
குரு அருரளயும் பிரார்த்திப்வபாம்.

34. ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம!!!
மனிதப்

பிறப்பின்

வநாக்கவம

நிரலயான

நித்தியமான

ஆனந்தத்ரதப் வபறுவதுதான்.
“இரடயாட வரளயாட சலங்ரககள் ஆட
இரலவயாடு வகாடி வபால நடமாடினாள்
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உலகாளும் உரமயாளின் ராக பாவங்கள்
ஆனந்தம் குடி வகாண்ட வகாலமம்மா!”

பரடத்த பிரம்மவம ஆனந்த வசாரூபம் தான். இரதத்தான்

கவிஞர்,

உலகாளும் உரமயாளின் ராக பாவங்கள்,

ஆனந்தம் குடி

வகாண்ட வகாலமம்மா!” என்று பாடுகிறார்.
பிரம்மத்திலிருந்து வந்த மனிதனும் ஆனந்தமாகதாவன இருக்க
வவண்டும்.
“இன்ப ஊற்றாய் நிரறந்த இரறவா! – எங்கும்
இன்ப ஊற்றாய்ப வபருகும் இரறவா!
அன்பு ஊற்றாய்த் வதாற்றங்கள் அரனத்துக் குள்ளும் அறிவாய்,
இன்ப ஊற்றாய்ப் வபருகும் இரறவா!”

இரறவவன இன்ப ஊற்றாய் இருப்பரத பாடி மகிழ்கிறார் மகரிசி.
ஆன்மீ க

–

ஆனந்தம்

–

ஆனந்தமயமான

வாழ்க்ரகக்குப்

வபயர்தான் ஆன்மீ க வாழ்க்ரக – ஆனந்தமயமாக வாழ முடியாமல்
வபானதற்கு

மனிதன்

கண்டுபிடித்த

புதுப்

வபயர்தான்

சாதாரண

வாழ்க்ரக.
யாருக்குத்தான் ஆனந்தமாய் வாழ ஆரச இருக்காது? ஆனால்
எப்படி ஆனந்தமாய் வாழ்வது என்பது தான் வதரிய வில்ரல.
ஆனந்தம்

ஆர்ப்பரிக்கும்

நிமிடங்கரள

கவரலகளின் சவரலப் பிள்ரளகளாய்,

விட்டுவிட்டுக்

வருத்தத்தின் நிறுத்தத்தில்

சிற்றின்ப எல்ரலயில் நின்றுவகாண்டிருக்கிவறாவம ஏன்?
தங்கக்கரடகளிலும்

குழந்ரதகள்

வதடுவது

சாதாரண

பலுான்கரளத்தான்.
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நிம்மதியான

மனவம

இரறவன் உரறயும் அரூபபீடம்

ஆனந்தத்தின்

என்பது

“வசல்வம்

சந்நிதி;

சிந்ரதயின்

ஆனந்தமனம்

நிரறவவ”

என்று

குமரகுருபரசுவாமிகள் அழகாக ஆனந்திக்கச் வசான்னரத அறிவவாமா?
யார்வாழ்வில் வசாகங்கள்

இல்ரல?

துன்பங்கள்

இல்ரல?

சவால்கள் இல்ரல? சங்கடங்கள் இல்ரல?
முள்ளுக்கு

மத்தியில்தான்

வகாலுவற்றிருக்கிறது.
ீ

வராஜா,

ராஜாவாகக்

கண்ணரரச்
ீ
சிந்தும் கண்களுக்கருகில்தான் சிரிப்ரபச் சிந்தும்

உதடுகள் உற்சாகத்வதாடு உட்கார்ந்திருக்கின்றன.
எண்ணங்கரள
எண்ணங்களில்

ஆராய்ந்த

தான்

மனவம

இருக்கின்றன

,சந்வதாஷமும், வசாகத்தின் சரிவும்.

உற்சாகமாக
நம்

வாழ்வின்

தன்ரன அறிவதில்தான் ஆனந்தம்.

இருக்கிறது.
நிரறவும்

தன்ரன அறியும்

வழிரககரளக் காட்டுகிறார் தாயுமானவர்.
நிரறவான மனம் வடு
ீ
நிரறக்கும் வபாருட்களால் ஆனந்தம்

வரப்வபாவதில்ரல;

ரபநிரறக்கும்

பணக்கட்டுகள்

தரப்வபாவதில்ரல;

கழுத்து

தரப்வபாவதில்ரல.

நிரறவான மனவம ஆனந்தத்தின் ஆபரணம்.

வபாதுவமன்ற
பணத்திற்காக

ஓடிவயாடி

நிரறய

ஆனந்தம்

மனவம
பிணமாய்

வகாண்டு நல்லரதச் வசய்வவாவம!
ஆரசரய
அரடகிறது.

சீரரமத்துக்

ஆபரணங்கள்

வபான்

வசய்யும்

அடங்குவரதவிட

வகாண்ட

ஆனந்தத்ரத அனுபவிக்கிறது.

மனவம

ஆனந்தம்

மருந்து.
உள்ளரதக்

ஆனந்தத்ரத
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வசய்யும்

வவரலரய

ஒழுங்குடனும்

மகிழ்வாகவும்

நிரறவாகவும் வசய்வதும் தியானம் என்று உணருங்கள். கர்மவயாகவம
தியானம்.

சினச்வசாற்கள்

சிராய்ப்ரப

உண்டாக்கி,

முகம்வதரியா

மனிதர்கவளாடும் வண்
ீ
பரகரய உண்டாக்கிவிடும். எனவவ கந்தகச்
வசாற்கரள விடுத்து கனிவுதரும் கனிச்வசாற்கரளப் வபசுங்கள்.
இரதத்தான்

“வபசா

இடும்ரபகள்

வபசித்

திரிந்வதன்”

தாயுமானவர் நம்ரம உஷார் படுத்துகிறார்.
ஆயுள்

உரழத்தாலும்
வசலவிடுங்கள்.
வாவனாலி

முழுக்க

தினமும்

வயிற்றுக்கு

ஒருமணி

வகளுங்கள்,

புத்தகம்

உருண்டு

என்று

உருண்டு

வநரமாவது

மனதிற்காகச்

படியுங்கள்,

வசாற்வபாழிவு

வகளுங்கள், சிற்பம் பாருங்கள், பாயிரம் பாடுங்கள், சிரிக்கப் வபசுங்கள்,
பறரவ

காணுங்கள்,

பறப்பதாய்

உணருங்கள்.

வபசும்வபாது ரணம் விட்டுப்வபாய்விடும்.
இரதயும்

தாண்டி

இருந்து பாருங்கள்.

சும்மா

இருந்து

மனம்

பாருங்கள்.

விட்டுப்

வமௌனமாக

நான் யார்? உங்கரளக் வகட்டுப் பாருங்கள்.

உங்களுக்குள் இருக்கும் பிரம்மத்ரத உணர்வர்கள்.
ீ
வதடவலாடு

வதருவிறங்குங்கள்,

வியப்ரபத்

விழிகளில்தான் விந்ரதக் காட்சிகள் விரரவாய் வதரியும்.
அரதவிட
முழுகுங்கள்.
வசய்யுங்கள்.

புரஜ

அரறயில்

அங்கு

குடும்ப

அமர்ந்து

வதக்கிய

இரறசிந்தரனயில்

உறுப்பினர்களுடன்

உங்கள் இல்லத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமிடும்.

சத்சங்கம்

“ஆைந்ைம் ஆைந்ைம் பாடும் -மைம்
ஆனசயில் ஊஞ்சலில் ஆடும்
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ஆைந்ைம் ஆைந்ைம் பாடும் -மைம்
ஆனசயில் ஊஞ்சலில் ஆடும்
ஆயிரம் ஆயிரம் காலம் - இந்ை
ஜாபகப் பூ மனழ தூவும்
காற்றிைில் சாரல் னபால பாடுனவன்...”

ஆனந்த ஆலயம் :இந்த உலகம் ஆனந்த ஆலயம்; அதில்
வசிக்க

வந்த

நாம்

அரத

அமுதத்ரதப் புசித்ததில்ரல.

ஒருவபாதும்

ரசிப்பதில்ரல.

ஆனந்த

வபரானந்தம் (இரறயுணர்வு) – மகரிசி.
நிரலயானது இரறநிரல.

சுழல்

அரலயானது மனம்.

எவ்வளவு சுழல் விரரவு மனத்திற்கு உண்டாகிறவதா அந்தச்
அளவுக்கு

இரறநிரலக்கும்

நமக்கும்,

விலக்கவமா ஏற்படுகிறது.
அந்த

அளவு

நாம்

குரறந்த

சுழலில்

வநருக்கவமா,

இருக்கிவறாவமா

அவ்வளவு இரறநிரலவயாடு வநருங்கி வருகிவறாம்.
வநருங்க,
எல்லாம்

இங்கு

மாறுகிறது.
என்ரறக்வகா,

வநருங்க
மன

இரறயாற்றலினுரடய

ஆற்ற்லாக,

எங்வகவயா

அறிவு

ஒரு

ஆற்றலாக

வசயரலச்

தன்ரமகள்
தானாகவவ

வசய்வதாம்.

இப்வபாது நிரனக்கிவறாம்.
அவதவபால் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இரறயாற்றல் நமக்கு

முன்னால் பல வகாடி வருடங்களாக இருந்து வகாண்டிருக்கிறது.
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அதில் எல்லாப் வபாருட்களும் உற்பத்தி ஆயிற்று.
அரவவயல்லாம்

இருக்க வவண்டும்.

இந்த

வான்

காந்ததத்தில்

பதிவாகத்தான்

அப்படி நிரனக்கிறவபாது மனம் அந்த நிரலக்கு வரும்வபாது

நடந்த நிகழ்ச்சிகளும் இரறநிரலயும் அப்படிவய காட்சியாகும்.

இரறநிரலயிலிருந்து அணுவான ஒரு வசயலும் காட்சியாகும்.
கூடி பஞ்ச புதங்களான காட்சியும் உண்டாகும்.
பஞ்ச

பூதங்களிலிருந்து

அண்டமாகி,

பிண்டாகி

ஓரறிவிலிருந்து ஆறறிவு வரர வந்த் எல்லாவம காட்சிக்கு வந்து
விடும்.

அத்தரகய காட்சி வருகிறவபாது ஒவர உருவமாகத் தான்

இந்த பிரபஞ்சத்ரதப் பார்க்கிவறாம்.
இரறவனுரடய

திருவுருவம்,

பிரபஞ்சம்

எனப்

பல

தரப்பட்டதாக இருந்தாலும் ஒவர உருவாமாக, இரறவானாகப் பார்க்க
வவண்டும்.

அத்தரகய காட்சி வந்து அரதவய அடிக்கடி பழகிக்

வகாள்ளுங்கள்.
கண்ரண மூடிக்வகாண்டு பிரபஞ்சம் முழுவரதயும் பாருங்கள்.
அண்டங்கள் எல்லாம் மனதுக்குள் உண்டாகும்.
அது எல்லாவம அணுவினுரடய (விண்களுரடய) கூட்டுதான்
என்று வதரியும்.
அதற்கு

அப்பாலும்

இருக்கிறது

இரறவவளிதான்.

இரறவவளியும் அணுக்களின் கூட்டமும் தான் இந்தப் பிரபஞ்சம்.
அப்புறம்

என்ன?

ஆனந்தமாகப்

பாடுங்கள்.

ஆனந்தமாக

வாழுங்கள்.
“இரறவரனக் கண்டு வகாண்வடன் – அறிவால்
இரறவரனக் காணுகிவறன்.”

.
302

பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானிகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார் & வவண்ணிலா

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

வவதத்தில் ஒரு கரத உண்டு.

கடந்து

வபாகின்றனர்.

ஆற்ரறக்

பத்து நண்பர்கள் ஒரு ஆற்ரறக்
கடந்ததும்,

அரனவரும்

விட்வடாவமா என்று ஒவ்வவாரும் எண்ணிப் பார்க்கின்றன.
நபர்கவள இருக்கின்றனர்.
ஒவ்வவாருவரும்

தன்ரன

விட்டுவிட்டு,

வந்து

ஒன்பது

மற்றவர்கரள

எண்ணுகின்றனர். பத்தாவது நபரரத் வதடி அரலகின்றனர்.
அதுவபாலத்தான்

நம்மிடம்

இருக்கும்

ஆனந்தத்ரத

அறியாமல், அரத வவளியில் வதடிக்வகாண்டிருக்கிவறாம்.
ஆனந்த

நிமிடங்கரள

ஆராதிப்வபாம்

அன்றன்வற.

அட்ரடரய உரசியவுடன் இயந்திரத்திலிருந்து வருவதற்கு ஆனந்தம்
ஒன்றும் புன்னரக பூதமல்ல.

அது நம் மனதில் உள்ளது, மலராய் உள்ளது, உள்ளத்தில் உள்ளது,
உள்ளுக்குள்

உள்ளது.

இந்த

நிமிடத்திலிருந்து

நமக்காக

வாழத்வதாடங்குவவாம் ஆனந்தமாக!

துனணநின்ற நூல்கள்.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

கண்ணதாசன் கவிரதகள் ஆறு வதாகுதிகள்
அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் பத்து பாகங்கள்.
கண்ணதாசனின் சமுதாயச் சிந்தரனகள்
சித்தர் பாடல்கள்.
பாரதியார் பாடல்கள்
கண்ணதாசன் ஆய்வு மாரல
கண்ணதாசன் பாடல்களில் தத்துவம்.
கண்ணதாசன் நூல்கள்
ஆனந்த விகடன் வார இதழ்கள்
அன்வபாளி மாத இதழ்கள்

வவதாத்திரி மகரிசி நூல்கள்
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•
•
•
•

ஞானக்களஞ்சியம்.

வவதாத்திரியச் சிந்தரனகள்

வவதாத்திரியத்தில் சமூகவியல் இரறயியல் சிந்தரனகள்.

தாயுமானவர் பாடல்கள்.
•
•

இண்டர்வநட் தகவல்கள்.
திருமந்திரம்
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