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ஞாலத்தில் வதான்றிய உயிர்கள் நல்லநிலல பபற்று உய்ேலைந்திை
பல சான்றாளர்கள், ஞானிகள், மகான்கள் வபான்வறார் உதித்து

நம்லம நல்பநறி வநாக்வகாடு பதய்ேக
ீ ோழ்க்லகலய ோழ அருளிச்
பசன்றுள்ளனர்.
அந்த ேழியில் பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி

மகரிசியும்

இப்புேியில் வதான்றி நம்லம-நாம் உணர்ந்திைவும் இன்ப
ோழ்ேிலன எய்தவும் உண்லம ேிளம்பியாய் ேழிகாட்டி
நிற்கிறார்கள்.
•
•

பட்டினத்தார் கி.பி. 14 ஆம் நூற்றாண்டிலும் வேதாத்திரி மகரிசி
கி.பி. 20 ஆம் நூற்றாண்டிலும் ோழ்ந்தேர்கள்.

பட்டினத்தார் காேிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வதான்றி பசன்லனத்
திருபோற்றியூரில் நிலறவு பபற்றேர். வேதாத்திரி மகரிசி
கூடுோஞ்வசரியில்

•

பபற்றேர்.

அேதரித்து ஆழியாறில் நிலறவு

பட்டினத்தார் பசல்ேந்தர் குடியிவல பிறந்து துறேியானேர்.
வபய்க்கரும்பும் இனிக்கக் கண்ை வபரருளாளர்.

•

மகரிசி பநசோயின் மகானாக பிறந்தேர்.
பட்டினத்தார்

பாடிய பாைல்கள் பட்டினத்தார் பாைல்கள் என

அலழக்கப்படுகின்றன.
•
•

வேதாத்திரி

வேதாத்திரியம;

வேதாத்திரி மகரசி பாடியது வபசியது

என்றலழக்கப்படுகிறது.

பட்டினத்தாலரப் பற்றியும் வேதாத்திரி மகரிசி பற்றியும் நமது
நாட்டு மக்கள் அலனேரும் அறிோர்கள்.

இருேருலைய பாைல்கலளப் பலரும் படிக்கின்றனாா்.

அேர்கள்

பசால்லியருக்கும் வேதாந்தக் கருத்துக்கலளப் பலரும்
•
•
•
•

வபாற்றுகின்றனர்.
இருேருலைய பாைல்கலளப் உள்ளம் உருகிப் பாடுேலதக்
வகட்கின்வறாம்.
இருேருலைய பாைல்களும் மனப்பாைம் பசய்ேது எளிது.
இருேருலைய பாைல்களும் படிப்பதற்கும், பாடுேதற்கும்
இனிலமயானலே.
இருேருலைய பாைல்களும் பலருக்கும் பபாருள் ேிளங்கும்
எளிய நலையில் இயன்றலே.
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•

தமிழ் பமாழி, மக்களுக்குப் புரியும் ேலகயிலும்

மக்கவளாடு

இலணந்து எப்படி ேளாா்ந்து ேந்திருக்கின்றது என்பதற்கு
•
•
•

இவ்ேிருேர் பாைல்கலளயும் உதாரணமாகக் பகாள்ளலாம்.
பமாழியின் ேளர்ச்சியில் மட்டும் அன்று..

இவ்ேிருேர் பாைல்களிலும் ேளர்ச்சிலயக் காணலாம்.

அேர்கள் பாைல்களிவல மத பேறுப்லபக் காண முடியாது.

இேர்களது கேிலதகள் படிப்வபார் உள்ளத்லத ஈர்க்கின்றன.
சிந்தலனலயத் தூண்டுகின்றன.

•
•

பகாளுத்துகின்றன.

அறிவுச் சுைலரக்

ஆன்மிக உணர்வு பபாங்கச் பசய்கின்றன.

பட்டினத்தார் பகாலை பட்டினத்தார் பாைல்கள்.

வேதாத்திரி

மகரிசி வேதாத்திரியம் .

பமாழி ேளம், கற்பலன நயம், சமூகப் பார்லே, பிரக்லஞயுைன்
கூடிய சீற்

ம் எல்லாம் இலணந்து , இணக்கமாகி.

இேர்கலள ஓர் இலணயற்ற
•

கருத்திலும்

உருோக்கியிருக்கின்றன.

மகான்களாக

எளிய பசாற்களால் எழுச்சியூட்டும் இேர்களது பாைல்

ேரிகளில், பமாழி ேளர்ச்சிக்கும், சமுதாய வமம்பாட்டிற்கும்
•

உரத்த சிந்தலனகள் பதரிகின்றன.
பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் தம் எழுத்துக்
லககளால் இந்த தரணிலயத் தட்டி எழுப்புேலதத் தலலயாயக்

•

கைலமயாய்க்

பகாண்டிருந்தனர்.

பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும், பிற்வபாக்குச்
சக்திகலளபிடித்து உலுக்கி, முற்வபாக்குக் கருத்துகலள முன்

•

லேப்பேர்கள்.
பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும், துருபிடித்த
ோர்த்லதகலளத் தூரத்தள்ளி, சுறுசுறுப்புக்குச்

•

பசாற்களுக்குச் சூவைற்றியேர்கள்.
இேர்களது எழுத்துக்களில் நிறுத்தக் குறிகள் கூை பநருப்புத்
திரிகள்.

•

ப

இேர்கள் கேிலதகள், பசாற்களில் ேடித்த சுடுவசாறு.

சமுதாயம் பசியாறும்
இருேரும் எந்தத் பதய்ேத்லதயும் இகழ்ந்து வபசியதில்லல.
எந்த மதங்கலளயும் கண்டித்துப் பாைேில்லல.

யாரிைத்திலும்

அேர்கள் பேறுப்புக் காட்ைேில்லல.
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•

அன்பு, அருள், அறிவு, இன்பம் , ஒளி இலேகள் பதய்ே
ேடிேம் என்று இேர்கள் காட்டும் தத்துேங்கள் அலனேருக்கும்

•

பபாதுோனது.

பட்டினத்தார், வேதாத்திரி மகரிசி இருேரும் பேறும் தத்துே
ஞானிகள் மட்டும் அல்லர்.

•

உலக அனுபேம் நிலறந்தேர்கள்.

இதலன அேர்கள் பாைல்களிவல காண முடிகின்றது.

உலகில் நலைபபறும் ேஞ்சலன, சூதுகலளபயல்லாம எடுத்துக்
காட்டிப் பாடியிருக்கின்றனர்.

உலகில் உள்ள மக்களின்

பலதிறப்பட்ை பண்புகலளபயல்லாம் எடுத்துக்
காட்டியிருக்கின்றனர்.

மக்கள் அலனேரும், ஒன்றுபட்டுச்

சமாதானமாக ோழ்ேதற்கு இேர்களின் பாைல்கள்
•

ேழிகாட்டுகின்றன.

மக்களுக்கு அறிவுலரயும், சன்மார்கத்லதயும் வபாதிக்கும்
பட்டினத்தார் பாைல்களும், வேதாத்திரி மசரிசிப்
பாைல்களும், தமிழ் மக்கள் அலனேராலும்
வபாற்றப்படுகின்றன.

•

வேதாத்திரி மகரிசி

வமவலாங்கி நிற்கும்.

பாைல்களிவல சமரச எண்ணம்
யாரிைமும் பேறுப்புக் காட்டியதில்லல.

தன்லனத்தாவன இரங்கும் எளிலம பலைத்தேர்.
கருத்துகள் தளர்நலையிடும்.

உலக ஞானம நிலறந்தேர்.

அன்றாைம் ோழ்க்லகயில் நலைபபறும
சூதுோதுகலளபயல்லாம

தத்துேக்
ேஞ்சம்,

பாடியிருக்கின்றார்.

மக்கள் அலனேரும் ஒன்றுபட்டு ோழும் உணர்லே ஊட்டும்
கருத்துகலளயும் ோழ்க்லகத் தத்துேங்கலளயும் அேருலைய
பாைல்கள் ேிளக்குகின்றன.
•

பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் சமுதாய
சீர்திருத்தோதிகள்.

•

பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் சைங்குகலளயும்
சம்பிரதாயங்கலளயும் மாற்றி புதிய சமுதாயத்லதப் பலைக்க
ேந்த ஞானிகள்.

•

பட்டினத்தார் தன் எழுதுவகாலில் ேிட்டுலேத்த லமயின்
மிச்சத்லத, மகரசி தன் எழுதுவகாலில் நிரப்பிக் பகாண்டு
முடித்து லேத்தார்,
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•

ஒரு யுக ேிழிப்லப ஏற்பைத்துேவத இேர்களது இருேரது
இலக்காக இருந்திருக்கிறது.
பேற்றியும் கிலைத்தது.

இவ்ோறு

அந்த முயற்சியிவல இேர்களுக்கு

பல ஒற்றுலமயுைன் ேிளங்கும் மகான்கள் ”மானுைம்

வபாற்றும் மகான்களாக” வபாற்றப்படுகிறார்கள்.

காலம் சில மகாகேிகலள நிர்ணயத்தாற் வபாேவே,

பட்டினத்லரயும் வேதாத்திரி மசரிலயயும் நிர்ணயித்திருக்கிறது.

கல்லாப் பிலழயும் கருதாப் பிலழயும்
“கல்லாப் பிலழயும் கருதாப் பிலழயும் கசிந்து உருகி
நில்லாப் பிலழயும் நிலனயாப் பிலழயும்நின் அஞ்பசழுத்லதச்
பசால்லாப் பிலழயும் துதியாப் பிலழயும் பதாழாப்பிலழயும்
எல்லாப் பிலழயும் பபாறுத்து அருள்ோய் கச்சி ஏகம்பவன”(பட்.பா.13)

கண் வபான்றது கல்ேி. இவ்வுலக ோழ்ேிற்கு மிகவும்
இன்றியலமயாதது கல்ேி.
கல்ேியால் பபறும் நற்பலன் நல்லறிவு பபறுதல். ஞான அறிவு
பபறுதல். அதனால் இலறஞானம் உண்ைாகும்.
எனவே நாம் ோழ நம்மிைம் உள்ள எல்லாப் பிலழயும் நீங்க நல்லறிவு,
ஞான அறிவுபபற ஆண்ைேலன ேழிபடுவோம்.
அறிவு நூல்கலளக் கற்காத பிலழ - இலறேலன நிலனத்து மனம் உருகி
நில்லாத பிலழ –
இலறேனது திருநாமம் ஆகிய திருலேந்பதழுத்லதச் பசால்லாத பிலழ
–
இலறேனாகிய உன்லனத் துதிக்காமல் இருந்த பிலழ –
உன்லனத் பதாழாத பிலழ –
இவ் எல்லாப் பிலழகலளயும் பபாறுத்து எனக்குக் கருலண
பசய்ோயாக! கச்சி ஏகம்பப் பபருமாவன - 136
நம் ோழ்ேில் பசய்த பிலழகலள உணர்ந்து ேருந்தாமல்
பயிற்சி பபற அலழக்கிறார் வேதாத்திரி மகரிசி.

பண்புப்
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”ேிழிப்புநிலல என்ற ஒரு பேளிச்சம் பகாண்டு,
ேிருப்புபேறுப் பபனும் சுழலில் அலல மனத்தின்
அழுக்லகத்தற் வசாதலனயால் துலைத்து ேந்தால்
அன்பூறும்.

கைலம உணர்ோகும் ோழ்வு.

பழுத்துேரும் அறிவு அந்தப் பக்கு ேத்தால்
பலப்பலோய் ோழ்ேில் ேளர் சிக்கல் தீரும்.
முழுக்கல்ேி இது.

உண்லம அறிேிற்கு எட்டும்.

முலறயாகப் பயின்றிடுேர்!
ீ

பேற்றி காண்பீர்”(ஞாக.பா.555)

நாம் காணும் இந்தப் பிரபஞ்சத்திவல எல்லாவம
இரட்லைகளாகத்தான் உள்ளது.

பாதகங்கலளத் தேிர்த்து சாதகங்கலளப் பயன்படுத்தி
இனிலமயாக ோழ முடியும்.

ோழ்ந்தால்

அந்தேலகயில் மனித அறிேின் இரட்லைகள், ஒன்று ேிழிப்புநிலல,
இரண்டு மயக்கநிலல,
மனிதர்களாகிய
ேிருப்பு

நீங்கள் ேிழிப்புநிலல என்ற ஒளிலயக் பகாண்டு.

பேறுப்பு என்ற இரட்லைகளால் மனதில் ஏற்பட்டுள்ள

களங்கத்லத நீக்க வேண்டும்.
தற்வசாதலன என்னும் சாதனத்லதக் பகாண்டு மனதின்
களங்கத்லதப் வபாக்கி ோழ்ந்தீர்கவளயானல் பதய்ேகமாகிய
ீ
அன்பு
ஊறும்.

கைலம உணர்ோகும்.

அறிவு பத

ிவு பபறுேதால் ஏற்படும் பக்குேத்தால் அவ்ேப்வபாது

ோழ்க்லகயில் உருோகும் பலேலகச் சிக்கல்களும் தீரும்.
உண்லமயான ோழ்க்லகக் கல்ேியாகும்.
உங்களது அறிவுத் திறனுக்வகற்ப கற்றுக் பகாள்ளுங்கள்.

இதுவே

ோழ்ேில்

பேற்றி காண்பீர்கள்.
ேிருப்புபேறுப்லபத் தேிர்க்க, தற்வசாதலனயின்மூலம் மனக்
களங்கத்லத நீக்கி மனிதப் பண்லப உயர்த்திக்பகாள்ள வேண்டியது
அலனேருக்கும் அேசியமானது

ஆகும்.
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ேிலனப்வபாகவம ஒரு வதகம் கண்ைாய்
ேிலனப்வபாகவம ஒரு வதகம் கண்ைாய் ேிலனதான் ஒழிந்தால்
திலனப் வபாதளவு நில்லாது கண்ைாய் சிேன் பாதம் நிலன

நிலனப்வபாலர வமவு நிலனயாளர் நீங்கி இந்பநறியினின்றால்

உலனப்வபால் ஒருேர் உண்வைா மனவம எனக்கு உற்றேவர. (பட்.பா.7

இந்த மானுைப் பிறேிவய நாம் பசய்த முற்பிறேி ேிலனகளினால்தான்
என்பலத உணர்ந்திருக்கிவறாம்;

அவ்ேிலனகள் நீங்கிேிட்ைால் இந்த உைல் ஒரு பநாடிப்வபாதும்

இப்பூவுலகில் இல்லாமல் நீங்கிேிடும் என்பதும் உணர்ந்திருக்கிவறாம்;
ஆனபடியால் எம்பிரான் ஈசனின் பாதாரேிந்தங்கலள எப்வபாதும்
மனதால் நிலன; அப்படி சிே சிந்தலனயில் திலளத்திருப்வபாரின்
துலணலயயும் எப்வபாதும் நாடு;

இலற சிந்தலன இல்லாமல் அேனின்றும் நீங்கி நிற்பார்தம் உறேிலன
நீக்கிேிடு; இப்படி நீக்குேன நீக்கி, வசர்ேன வசர்ந்து ோழ்ந்தால்

அேலனப் வபால இலறேனருள் பபற்றேர் வேறு எேரும் இலர்
என்பலத உணர்ந்து பகாள் என்கிறார் பட்டினத்தார்.
ேிலனகலளப் அழிக்க ேழிகாட்டுகிறார் வேதாத்திரி மகரிசி.
மனம் தூய்லம பபறாமல் ேிலனகள் தூய்லம பபற முடியாது
என்று பாடுகிறார் வேதாத்திரியார்.

”ேிலனத்தூய்லம பபறவேண்டின், மனத்தின் தூய்லம
வேண்டுேது இன்றியலம யாததாகும்.
ேிலனத்தூய்லம ஒழுக்கமுைன் கைலம, ஈலக,
ேிளங்கும் அறபநறி நிற்க ேிலரந்து

ஒங்கும்.

ேிலனத்தூய்லம ேித்தான மனத்தின் தூய்லம
ேிண்ணுணரும் அகத்தேத்தால்ஓங்கும் உய்ய.
ேிலனத்தூய்லம மனத

தூய்லம ஒன்லற ஒன்று

உயர்த்தி மனிதன் பதய்ே

மறியச் பசய்யும்.

(ஞாக.பா.1286)
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ேிலன என்பது பசயல் ஆகும்.

தூய்லமயான உயர்ோன, தீங்கு

ேராத குற்றமற்ற நன்லம தரத் தக்க பசயல்கலளச்

பசய்ய

வேண்டுமானால், அதற்கு முதலில் பசய்ய வேண்டியது மனத்
தூய்லமயாகும்.
மனம் தூய்லம பபறாமல் ேிலனகள் தூய்லம பபற முடியாது.
மனம் என்பது ஒரு பபாருள் அல்ல.

அனுவபாக, அனுபேங்களாக உள்ள எண்ணங்கவள ஆகும்.
எண்ணம்தான் பசயலாக மலர்கிறது.

அறபநறிகளான ஒழுக்கம், கைலம , ஈலக மூன்லறயும்
கலைப்பிடித்தால் ேிலனத்தூய்லம கிட்டும்.
ேிலனத் தூய்லமக்கு மூலமாக உள்ள மனதின் தூய்லமக்கு, ேிண்
எனும் உயிலர உணர்கின்ற அகவநாக்குப் பயிற்சியாகிய தேத்தின்
மூலம் கிட்டும் எண்ணவம பசயலாகி ேிலளோகிறது.
அந்த ேிலளவே எண்ணமாகி மீ ண்டும் பசயலாக மலர்கிறது.
பதாைர்ந்து இந்நிலல மனித ோழ்ேின் இயல்பாகவே உள்ளது.
ேிலனத் துய்லமமனத் தூய்லமக்கு உதேியாகிறது.
ேிலனத் தூய்லமக்கு

உதேியாகிறது.

மனத் தூய்லம

இரண்டுவமஒன்லற ஒன்று உயர்ேலையச்பசய்து மனிதலன பதய்ே
நிலலலய அறியச் பசய்யும்.
”ேிலனத்தூய்லம அலனேர்க்கும் இன்பம் நல்கும்.
ேிரிந்த மனத்தூய்லம பமய்ஞ்ஞானம் ஈட்டும்.
ேிலனத்தூய்லம மனத்தூய்லம உயிர்க ளுவை
உயர்அன்பு பதாண்டு ஈலக உண்டுபண்ணும்.
ேிலனத்தூய்லம மனதூய்லம பபறுதற் பகன்வற
வேதம்மதம் உணர்நூல்கள் ேிரிந்ததாகும்.
ேிலத்தூய்லம மனத்தூய்லம பேறுப் பபாழித்து
ேிழிப்புநிலல, அன்பு இரக்கம் இயல்பாய் ஆக்கும்.”

(ஞாக.பா.1287)

மனிதர்கள் நலம், தீது என்று பிரித்துணர்ந்து பசயலாற்றும் ஆறாேது
அறிவு இருந்தும் குலறயறிேின் காரணமாக பழக்கத்தின் ேழிவய
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பல பிறேிகளில் ோழ்ந்து ேந்த நிலலயால், துன்ப ோழ்லேவய
அனுபேிக்கிறார்கள்.
ஆகவே திருத்தம் பகாடுக்க வேண்டியது அேசியமாகிறது.
பழக்ககங்கலள ேிளக்க ேழியில் பசயலாற்றினால் எல்வலாருக்குவம்
இன்பம

உண்ைாகும்.

பசயலுக்கு மூலமான மனலதத் தூய்லம பசய்ேதால் மனேிரிவு
ஏற்பட்டு பமய்யுணர்லே மலர்த்தும்.

மனத் தூய்லமயும் ேிலனத் தூய்லமயும் உைன் ோழும் உயிர்க
ளுககிலையில் உயர்ோன அன்லப பேளிப்படுத்தி, பதாண்டு
மனப்பான்லமலயயும், பிற உயிர்க்கும்
உருோகும்.

உதவும்

ஈலக குணமும்

மனித குலத்திற்கு மனத்தூய்லமயும் ேிலனத் தூய்லமயும்
அேசியமானதாலகயால், அேற்லற மக்கள் கலைபிடித்து

ோழ்ேதற்பகன்வற ேந்தலேகள் தான் வேதம், மதம், உயர்நூல்கள்
ஆகும்.
ேிலனத்தூய்லமயும் மனத் தூய்லமயும் சினத்தின் மறபறாரு
ேலகயான பேறுப்புணர்லே ஒழித்து ேிடும்.

ேிலளேறிந்த ேிழிப்பு நிலலயானது அன்லபயும், இரக்கத்லதயும்
இயல்பானதாக ஆக்கிேிடும்.

ஒன்பறன்றிரு பதய்ேம் உண்பைன்றிரு
கைவுள் ஒருேவர அேர் எங்கும் உள்ளேர் எல்லாம் ேல்லேர்
என்னும் கருத்லதப் பட்டினத்தார் தம் பநஞ்சுக்குக் கூறுேதுவபால்
அலமந்துள்ள பாைல் ஒன்றில் பசால்லுகிறார்.
”ஒன்றபறன்றிரு பதய்ேம்
உண்பைன்றிரு!”

கைவுள் பலராகேிருத்தல் முடியாது.
சிறப்புலையதாயிருக்கும்.

பல பபாருள்களுள் ஒன்று
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உலகத்லத ஒழுங்காகப் பலைப்பதற்கும் காப்பதற்கும் அழிப்பதற்கும்
ஒவர தலலேவன இருத்தல் வேண்டும்.
பலர் இருப்பின், அேருள் வேறுபாடு ேிலளந்து நலைபபறுந்
பதாழில்களும் முரண்படும்.

எவ்ேலகயான வேறுபாடும் இலலலபயனின் பன்லமக் கருத்திற்கு
இைமில்லல.

பதளியப்படும்.

எனவே அறிவுலைய பரம்பபாருள் ஒன்வற என்பது

இந்தக் கருத்லத ேள்ளலாரும் தம் பாைல்களில் ேிரிோகக்
பசால்கிறார்.

”எல்லாம் ேல்லேராக ஓங்கி ேிளங்குகின்ற தனிக் கைவுள்
ஒருேவர” எந்த இைத்திலும் எந்த உயிரிலும் ேிளங்கித்
வதான்றுகின்ற சிேமாகிய பதய்ேம் ஒன்றுதான்!” இரண்டு இல்லல!
பதய்ேம் ஒன்றுதான் என்பலத நான் உணர்ந்து அந்த பநறியில்
நின்வறன்.

அதனால் பமய்ஞ்ஞான நிலலலய நான் பபற்வறன்.

ஞான சித்திகலளபயல்லாம் பபற்வறன்.

எந்த பபாருளு

க்கும் எந்த உயிருக்கும் உள்வளயும், பேளிவயயும் இருந்து உண்லம
அறிவு இன்பேடிேமாகி

ய, இயங்கும் பமய்ப் பபாருளாகிய

பதய்ேம் ஒன்றுதான் என்பலத நான் அறிந்து பகாண்வைன்”
என்கிறார்.

”ஓண்தகு சிற்றம்பலத்வத எல்லாம் ேல்லர்ேராய்
ஓங்குகின்ற தனிக்கைவுள் ஒருேர் உண்வை கண்டீர்!”

”எவ்ேிைத்தும் எவ்வுயிர்க்கும் இயங்கு சிேம் ஒன்வற
என் ஆலண என் மகவன, இரண்டில்லல ஆங்வக!”

ஒன்வற சிேம் என்றுணர்ந்வதன் உணர்ந்தாங்கு
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நின்வற பமய்ஞ்ஞான நிலலபபற்வறன்-நன்வற பமய்ச் சித்திபயலாம்
பபற்வறன்”

”எப்பபாருட்கும் எவ்வுயிர்க்கும் உள்ளகத்தும் புறத்தும்
இயலுண்லம அறிேின்ப ேடிோகி நடிக்கும்
பமய்ப் பபாருளாம் சிேம் ஒன்வற என்றறிந்வதன்.”

கைவுள் ஒருேவர என்று பசான்ன பட்டினத்தார் எல்லாம் அேன்
பசயவல.

அேன் இன்றி ஓர் அணுவும் அலசயாது என்பலதயு

ம பதளிோகச் பசால்கிறார்.
வேதாத்திரி மகரிசியின் கைவுட் பகாள்லக
அருட்தந்லத வேதாத்திரி மகரிசியின் கைவுள் பகாள்லக அறிேியல்
பூர்ேமானது. அற்பூதமானது. ஆனந்தமானது.
தற்காலத்திற்கும் ஏன் எதிர்காலத்திற்கும் பபாருத்தமான சிந்தலனயாக
அலமந்துள்ளது.

மகரிசி, கைவுள் நிலலலய மிகத் பதளிோக இலற ேணக்கப்
பாைலிவலவய எடுத்துலரக்கிறார்.
”எல்லாம் ேல்ல பதய்ேம் அது எங்கும் உள்ளது நீக்கமற
பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத சுயமாய் சிந்தித்வத பதளிோய்
ேல்லாய் உைலில் இயக்கம் அேன் ோழ்ேி

ல உயிரில் அறிவும் அேன்

கல்லார் கற்றார் பசயல் ேிலளோய்க் காணும் இன்பத் துன்பம் அேன்” (ஞா.க.1)
”அேனின் இயக்கம் அணு ஆற்றல் அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ
அேனில் தான் நீ, உன்னில் அேன் அேன் யார், நீ யார் பிரிவேது

அேலன மறந்தால் நீ சிறிவயான் அேலன அறிந்தால் நீ பபரிவயான்
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இைம் அறிவு முழுலம அது முக்தி” (ஞா.க.2)

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் எனும் ேளம் நான்கும்
ஒன்றிலணந்த பபருபேளிவய பதய்ேம் என்பது வேதாத்திரி மகரிசியின்
கைவுள் வகாட்பாைாகும்.
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ஒரு முழுலமயான கைவுள் தத்துேத்லத மகரிசி நமக்குத் தருகிறார்.
அதன் இலறத் தத்துேம் பரமாத்மாவே ஜீோத்மாோக ேருகிறது என்ற
உபநிைதக் கருத்தும் ஒன்வற.

மூலமாகிய இலறபேளிக்குத் தன்லனத் தாவன இறுக்கிக் பகாள்ளும்
இயல்பு உண்டு. இலறபேளியின் இந்தத் தன்னிறுக்கம்தான் அதன்
தன்மாற்றத்திற்கான முழுமுதற் காரணம்.

எனவே, இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்க்கிற அலனத்தும் பேளியின்
தன்மாற்ற ேடிேங்கவள என்கிறார் வேதாத்திரியார்.

மூலமாகிய பேளி ஞாலமானதின் ேிரிோன ேிளக்கவம
வேதாத்திரியார் கூறும் ேிஞ்ஞானம்.

ஞாலத்தின் மூலத்தின் தன்மாற்றமாக உணர்ேது தத்துேம்.
பேளி அரூபமானது. எல்லலயற்றது.
” அேனின் இயக்கம் அணு ஆற்றல்
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ” (ஞா.க.2)

என்ற ேரிகள் மூலமாகவும்,
”பழுத்த நிலல ேரும் ேலரயில் நீ. நான் என்வபாம்
பதமலைந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம்” (ஞா.க.)

என்ற ேரிகள் மூலமாகவும் அணு முதல் அண்ைம் ேலர அலனத்தும்
பேளியின் இயக்க நிலலகள்.
இத்தலகய ஒன்றாகக் காணுகின்ற அத்லேதக் காட்சிலயத் தருகிறார்
வேதாத்திரியார்.
”ஆதிபயன்ற பிரம்மமது கைல் வபால் ஒன்று

அதிபலழுந்த ஜீேபனல்லாம் அலலவபால் ஆகும்
வபதமுைன் அலலகளலே ேிரிந்த வபாதும்
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பிரியாது கைலலேிட்டுக் கைல் ஒன்வறனும்” (ஞா.க.1084)

கைலும் அதன் அலலயும் வபான்றவத பிரம்மமாகிய பேளியும்

உயிர்களும் என்று மகரிசி மிகவும் எளிலமயாகக் கூறியுள்ளார்.
பேளியாகிய கைவுளுக்கு ஆயிரம் பபயர்கள் உண்டு. ஒவ்போரு

பபயரும் ஒரு பதய்பமன்று கருதுேது அஞ்ஞானம். பதய்ேம் ஒன்று
என்ற அத்லேத தத்துேத்லத உணர்ேது பமய்ஞ்ஞானம்.

பிற மதங்களில் பலோறாகக் கூறப்பட்ை மூலத்லத தூய தமிழில் ஆதி,
அநாதி, பதய்ேம், சிேம், ஏகம், பிரம்மம், கிராேிட்டி என்று அலழக்கிறார்
வேதாத்திரியார்.

எல்லலயற்ற பேளிதான் கைவுள். பேளியின் பேளிப்பாவை
இப்பிரபஞ்சம். பேளிப்பாட்டின் முழு முதற் இயக்க ேிலச பேளியின்
தன்னிறுக்கவம எனப் பலப்பல பசய்திகலளத் தருகிறார் வேதாத்திரி
மகரிசி.
”இலறநிலல தன்னிறுக்கத்தால் எழுந்த முதன் தன்மாற்றம் இலறத்துகளாம்
இலறத்துகள்கள் கூடியவதார் பதாகுப்வப ேிண்

நிலறபேளியில் ேிண் சுழல பேளியழுத்த ேிலளோக
ேிண்கலரய அக்கலரசல் பேளிவயற
அலனத்து அலலகள் காந்தமாச்சு” - மகரிசி.

ஒன்வற பலோனது என்று வேத காலத்திலிருந்து பசால்லப்பட்டு
ேந்தாலும், அந்த ஒன்று பபருபேளிவய என்று அலனேலரயும் அறியச்
பசய்தேர் உணரச் பசய்தேர் வேதாத்திரி மகரிசிவய.
கைவுள் ேழிபாடு
”கைவுலள ேணங்கும் வபாது, கருத்திலன உற்றுப் பார் நீ!

கைவுளாய்க் கருத்வத நிற்கும் காட்சிலயக் காண்பாய் ஆங்வக”
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என்று கைவுள் ேழிபாட்டிற்கு அறிேியல் பார்லே தந்தேர் நமது
அருட்தந்லத வேதாத்திரி மகரிசிவய.

கல்லில் கைவுளா?
நமது நாட்டிவல பிறந்த ஞானிகள் சிலர் உருே ேணக்கத்லதக்
கண்டித்திருக்கின்றனாா்.

எங்கும், எல்லாப் பபாருள்களிலும் பரந்துள்ள இலறேலன ஒரு

கல்லிவலா, ஒரு மரக்கட்லையிவலா, ஒரு பசம்புப் பதுலமயிவலா

இருப்பதாக நிலனப்பது அறியாலம என்று பலர் பாடியிருக்கின்றனர்.
சிறப்பாகச் சித்தர்கள் என்பேர்களிவல பலர் இக்கருத்லத
பேளியிட்டிருக்கின்றனர்.

உலக நிலலயாலமலயப் எண்ணிப் எண்ணிப் பாடும் பட்டினத்தாரும்
ேிக்கிரகங்களில் இலறேன் இல்லல என்வற பாடியிருக்கின்றனர்.
அேர் பாடியுள்ள பாைல்களிவல இரண்டு பாைல்கலள இங்கு
காண்வபாம்.
இலறேன் எங்வக இருக்கின்றான் என்று வதடித் திரிந்து தடுமாற
வேண்ைாம்.

அேன் பசால் ேடிேமாக நிற்கின்றான்.

ஆதலால்

பசால்லிவல இருக்கின்றான்.
”இலறேன் பசால்லின் பபாருளாக. பசால்லின் முடிோன பபாருளாக
இருக்கின்றான்.

”பசாற்கலளயும், சிறந்த பபாருலளயும் பகாண்ை வேத மந்திரப்
பாைல்களிவல இலறேலனக் காணலாம்.

வேத மந்திரங்களின்

உருேமாக இலறேன் இருக்கின்றான்.”
”இரேிலும் இலறேன் பரேியிருக்கின்றான்.”
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”குற்றமற்ற ோன பேளிபயங்கும் இலறேன் பரந்து நிா்ற்கின்றான்.
உலகில் உள்ள எல்லாேற்லறயும்

ஆராய்ந்தேர்கள், எது உண்லம,

எது பபாய் என்ற உண்லமலய அறிந்தேர்கள், பபாய்லய ேிலக்கி
உண்லமலயப் பின்பற்றி நைப்பேர்கள் ஆகிய அருளுலைவயார்
உள்ளத்திவல இலறேன் இருக்கின்றான் என்றும் இருப்பான்.”
”யார் இலறேலனவய எப்பபாழுதும் நிலனத்து அன்பு

பசலுத்துகின்றார்கவளா அேர்கலள ேிட்டு இலறேன் பிரியவே
மாட்ைான்.

எப்பபாழுதும் அேர்களுைவனவய இலணந்து. இரண்ைறக்

கலந்து ோழ்ோன்.”

”உண்லமயாகவே இலறேன் இருக்குமிைம் எது?

பசால், பசால்லின்

பபாருள், வேதம், இரவு, ோனபேளி, தத்துே ஞானிகள் உள்ளம்,
அன்பர்கள் மனம், இலேகள் ஈசன் இருக்கும் இைம்.
இேற்லற ேிட்டு கல்லலயும், பசம்லமயும் கட்டிக் பகாண்டு
அழுேதனால் இலறேலனக் காண முடியுமா?
கல்லிலும் பசம்பிலுமா எங்கள் இலறேன் ேற்றிருப்பான்?
ீ

இல்லல.

இந்த உண்லமலய உணருங்கள்” என்று பாடினார் பட்டினத்தார்.
பசால்லினும், பசால்லின் முடிேிலும்,வேதச் சுருதியிலும்,
அல்லிலும், மாசற்ற ஆகாயம் தன்னிலும், ஆய்துேிட்வைார்
இல்லிலும், அன்பர் இைத்திலும் ஈசன்
இருக்கும் இைம்.

கல்லிலும் பசம்பிலுவமா இருப்பான்?
எங்கள் கண்ணுதவல?

பட்டினத்தார் இன்பனாரு பாைலிலும்இலறேன் உருேங்களில் இல்லல
என்பலத ேிளக்கிச்பசால்லுகிறார்.
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”உளியிட்டுச் பசய்த கல்லுருேத்லத ேணங்க மாட்வைன்.
சுண்ணாம்லபக் பகாண்டு, இலறேனுக்கு ஒப்பபன்று அலமந்த
சண்ணாம்புச் சிலலலய ேணங்க மாட்வைன்.

பிடித்த அழுக்காகிய களிம்பு வபாகும்படி புளியிட்டு ேிளக்கி
லேக்கும்

மாட்வைன்.

இஇஇஇ

ம்பால் ஆகிய உருேத்லதயும் ேணங்க

ஏபனன்றால், கல்லுருேிலும், சுண்ணாம்புப் பதுலமயிலும், பசம்புச்
சிலலயிலும் பதய்ேம் இருப்பதாக நம்புேது அறிேனம்.”
ீ

”மாற்றுயர்ந்த பபான்வபால் பிரகாசிக்கும் இலறேனுலைய இரண்டு
பாதங்கலளயும் என் உள்ளத்தில் பதிய லேத்துக் பகாண்வைன்.
இப்படிச் பசய்ேதுதான் உண்லமயாக இலறேலனக் காணும்
முலறயாகும். இதுவே பிறர் அறியும்படி பசய்யும் உண்லமயாகும்.
இவ்வுண்லமலய பேளியிட்டு, என் உள்ளத்திவல இரண்டு
பாதமலர்கலளயும் அலைத்து லேத்வதன்.

இதன் பிறகு நான் வேறு ஒன்லறயும் ேிரும்பேில்லல.

இதுவே

எனக்கு எல்லா இன்பங்கலளயும் தருேதாகும்” என்று பசால்லுகிறது
பட்டினத்தாரின் அப்பாைல்.

”உளியிட்ைகல்லலயும், ஒப்பிட்ை சாந்லதயும், ஊத்லத அறப்
புளியிட்ை பசம்லபயும் வபாற்றுகிவலன்.

உயர் பபான் எனவே,

ஔியிட்ை தாள் இரணடு உள்வள இருத்துேது உண்லம, என்று
பேளியிட்டு, அலைத்து லேத்வதன்.

இனிவமல் ஒன்றும் வேண்டிலவன!

உருே ேழிபாடு வதலேயில்லல என்பது வேதாத்திரி மகரசியின்
கருத்தாகும்.

வேதாத்தரி மகரசியின் உருே ேழிபாடு பற்றிக் பகாண்டிருக்கும்
பகாள்லககள், இன்லறய ேழிபாடு பதாைர்பான சிக்கல்கலளப்

வபாக்கி அறிவுப் பூர்ேமான ேழிபாட்டிற்று ேழிேகுப்பலத அறிய
முடிகிறது.
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இச்லசலயத் பதாழிலாக உலைய ஆன்மாலே அதன்
வபாக்கிலிருந்து திருப்பிேிை வேண்டும் அதற்கு உளப்பயிற்சி
அேசியம்.

இப்பயிற்சி அனுபேத்தால் ேருகிறது.

அதலன

1. ஓர்லம நிலல
2. அைக்க நிலல

3. ஒடுக்க நிலல
என்னும் மூன்று பிரிவுகளில் அைக்குகிறார் மகரிசி.
அறிவு பசம்லமயாகி அைங்கி லயமாக
ஆகும்.

ம் பயிற்சி

பய ஆலயம்

ஆ + லயம் = ஆலயம் எனபதில் மனத்லத

ஒருமுகப்படுத்தும் பணி நலைபபறுகிறது.

இப்பணிக்கு அடிப்பலை ஆலயங்களில் உள்ள ேிக்கிரகங்கள் ஆகும்.
இேற்லற உருேப் படிமங்கள் என்பது பபாருந்தும்.

இந்த

உருேங்கலள ேழிபடுேது என்னும் நிலல அதன் மூலம் மனத்லத

ஒருமுகப்படுத்தும் மனநிலல இன்று பரேலாக ேளர்ந்து ேந்துள்ளது.
இந்த உருே ேழிபாட்டு ேளர்ச்சிவய சைங்குகளுக்கு அடிப்பலையாகத்
திகழ்கின்றது.

ேிக்கிரக ேழிபாடு எவ்ோறு ேந்தது என்பது பற்றிய அேரது
ேிளக்கம் அறிோர்ந்த நிலலயில் அலமந்திருக்கிறது.
மனிதன் அேலனேிை மனத்லத ஒழுங்குபடுத்துேதற்காகவோ

அல்லது உயர்த்திக் பகாள்ேதற்காகவோ கைவுலளச் சிருஷ்டிக்க
ஆரம்பித்தான்.
இேனுலைய எண்ணம் குணங்கள் இலே எல்லாேற்லறயும்
கைவுளுக்கு ஏற்றி லேத்தான்.

இேனது வதலேகலளக் கைவுள்

வதலேயாகக் கருதினான்.
ஆதனால் உருேங்கலளப் பலைத்து அதில் அணிகலன்கலள
அணிேித்துச் சைங்குகலள இலணத்து ேழிபைத் பதாைங்கினான்
என்று அறிவுப் பூர்ேமான ேிளக்கத்லத மகரிசி தருகிறார்.
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”உைல் நலம் அறிவோடு பசல்ேம் கீ ர்த்தி
ஒழுக்கம் ேரம்
ீ
அழகு காதல் ஞானம்
கைலம உணர்ேிலனப் பபற்று இனிது ோழ
கற்பலனயால் கருத்துயர்த்த நிலனத்த முன்வனார்
உைல்நலம் முதலான ஆற்றபலல்லாம்
ஒன்றிலணந்து உருேலமத்து நம்புதற்கு
கைவுள் ”கலதகள்” பலவும் கற்பித்தார்கள்.
கருத்துயர்ந் வதார்க்கு இச்சைங்கு வதலேயில்லல” (மாக்.பக்.80)

என்று கூறுகின்றார்.

உருே ேழிபாட்டின் மூலம் இலறேலன

ேழிபடுேலதேிை அகத்தேத்தால் இலறேலன ேழிபடுேவத சாலச்
சிறந்தது எனக் கண்டுபிடித்துக் கூறுகிறார்.

சிலல ேணக்கத்தின் எல்லல.
”இலறநிலலவய அறிோக இருக்கும்வபாது
இவ்ேறிலே சிலல ேடிேத் பதல்லல கட்டி
குலற வபாக்கப் பபாருள், புகழ், பசல்ோக்கு வேண்டிக்
கும்பிட்டுப் பலன் கண்ை ேலரயில் வபாதும்
நிலற நிலலக்கு அறிவு ேிரிந்துண்லம காண
வநர்ேழியாம் அகத்தேத்லதக் குருோல் பபற்று
முலறயாகப் பயின்றுன்னில் இலறலயத் வதை
முலனந்திடுேர்ீ காலம் ேணாக்க
ீ
வேண்ைாம்.” (ஞாக.பா.1332)

என்று அலறகூேல் ேிடுத்து உருே ேழிபாட்லை ேிடுத்து அகத்தே
நிலலக்கு மானுைத்லத அலழக்கிறார் வேதாத்திரி மகரிசி.

முலறயான துறவு எது?
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பல அறங்கலளயும் தேறாமல் பசய்யும் இல்லற
ோழ்க்லகயுலையேன் சிறந்தேன்.

உயர்ந்தேன்.

அேலனக் காட்டிலும் அந்த இல்லற இன்பத்லதயும் பேறுத்துத்
துறேறத்லத வமற்பகாள்ளுகிறேன் உயர்ந்தேன்.
”உற்ற

உலகிய வலாபைாழுகி இல்லறம் ஆற்றிப்

பபற்ற அறிேின் உயர்வே பபருந்துறவு.
மற்றேழி முற்றாத காயதலன மூடிலேத்வத கனியப்
பபற்றது வபாலாகும் பிலழ.” (மாக்.பக.82

அேன் இல்லறத்தாலனேிை வகாடி மைங்கு உயர்தந்ேன் என்கிறார்
பட்டினத்தார்.

”அறந்தான் இயற்றும் அேனிலும் வகாடி அதிகம் இல்லம்
துறந்தான்.

அேனில் சதவகாடி

உள்ளத் துறவு உலைவயான்.

மறந்தான் அறக்கற்று அறிவோடு இருந்து இருோதலன அற்று

இறந்தான் பபருலமலய எனபசால்லுவேன். கச்சி ஏகம்பவன!
(பட்.பா.5)
இப்பாைல் ”பசயற்கரிய பசய்ேர்
பபரியர்” என்ற திருக்குறளின் கருத்
வதாடு இலசந்திருப்பலதக் காணலாம்.
”இல்லற இன்பத்லத பேறுத்துத் துறவு
பூண்ைேலன ேிை உண்லமயிவலவய
உள்ளத்திவல துறவு பூண்ைேன்
உயர்ந்தேன்.
மனத்ததால் எந்த இன்பத்லதயும்
எண்ணாமல் தன்னலத்லத துறந்து
ோழும் உள்ளத் துறவுள்ளேன்

சாதாரண துறேிலயேிை நூறுவகாடி மைங்கு உயர்ந்தேன்.
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இேலனக் காட்டிலும் உயர்ந்தேன் , பசால்ல முடியாத
பபருலமயுள்ளேன் யாபரன்றால்?
குற்றமற்ற கல்ேி கற்றேன்.

அறிவு பநறியிவல நிற்பேன்.

கற்றவதாடு மட்டும்

நில்லாமல்

அறிவு பநறியிவல நிற்பவதாடு நல்ேிலன, தீேிலனப்

பலன் களிவல

நாட்ைம் இல்லாமல் தன் கைலமலயச் பசய்து ோழ்கின்றேன் -ஆகிய இத்தலகயேவன அளேிை முடியாத பபருலமயுள்ளேன்
என்கிறார் பட்டினத்தார்.

இப்பாட்டின் பபாருலள நன்றாகச் சிந்தித்துப் பார்த்தால் கீ ழக்கண்ை
முடிவுக்குத்தான் ேரவேண்டும்.

உறேிவல கண்ை உண்லம நிலலத் பதளிவே துறவு” என்பார்
அருட்தந்லத வேதாத்திரி மகரிசி.
நன்றி பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும்…..அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்.

பற்றற்ற நிலல வேண்டும்.(நிலலயாலம)
வதலேயுணாோலும் , பதாைர்ந்து ேந்த பழக்கத்தாலும்
கிலைத்துள்ள சந்தர்ப்ப சூழ்நிலலகளாலும் அறிேின்
ேளர்ச்சிக்வகற்றோறு ஒவ்போரு மனிதனும் வதசம், மதம், சாதி,
பமாழி, இனம். பபாருட்கள், பந்துக்கள் என்றலேகள் மீ து உரிலம
பகாண்ைாடுகிறான்.
அந்ததந்த எல்லலயில்,குறுகியும்
நிற்கிறான்.

இத்தலகய நிலனலே

நிலலலய பற்று என்று
பசால்லுகிவறாம்.

ஆனால் உயிர்

நிலலலய அறிந்துபகாண்ை

வபரறிேின் சிகரவம பற்றற்ற
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நிலலயாகும்.” என்கிறார் அருட்தந்லத வேதாத்திரி மகரிசி.

நாம் பிறந்த ஊர் நிலலயனாது அன்று.

உறேினர்களும் நிலலயானேர் அல்லர்.

ேிதிேசத்தால் ேந்த

மிகவும் ேருந்தி உலழத்துப் பபற்ற நற்பபயரும் (புகழும்)
நிலலயனது அன்று.

கட்டிய மலனேி நிலலயானேள் அல்லள்.

பபற்ற பிள்லளகளும் நிலலலயானேர் அல்லர்.

அப்பிள்லளகளால்

பபறும் சிறப்பும் நிலலயனாது அன்று.
ஈட்டிய பசல்ேம் நிலலயானது அன்று.
நிலலயானேர் அல்லர்.

இந்த உலகத்தில் யாரும்

நினது திருேடி மட்டுவம நிலலயானது

என்கிறார் பட்டினத்தார்.
ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல, உற்றுப் பபற்ற

வபரும் சதமல்ல, பபண்டிர் சதமல்ல, பிள்லளகளும்
சீரும் சதமல்ல, பசல்ேம் சதமல்ல வதசத்திவல

யாரும் சதமல்ல நின்றாள் சதம் கச்சி ஏகம்பவன! (பட்.பா.17

என்லன அடிலமயாகக் பகாண்ை இலறேவன!

திருஏகம்பமாலல.13)

என்லனப் பபற்ற

தாயும் ”பிணம்” என்று பசால்லி இகழ்ந்து லகேிட்ைார்.
பபாருலள என்னிைம் பபற்று ோழ்லே நைத்தி ேந்த
மலனேியும்”வபா” என்று பசால்லி அழுது புலம்பி ேிட்ைார்.
பபருலம பபற்ற பிள்லளகளும் ஈமத்லத ேலமாக ேந்து பகாள்ளி
லேப்பதன் முன் குைம் உலைத்து ேிட்ைார்.
எனவே இப்பபாழுது உன்லனத் தேிர வேறு பற்று இல்லாதேன்
ஆகிேிட்வைன் என்று புலம்புகிறார் பட்டினத்தார்.
”என்பபற்ற தாயரும் என்லனப் பிணம்என்று இகழ்ந்துேிட்ைார்
பபான்பபற்ற மாதரும்வபாஎன்று பசால்லிப் புலம்பிேிட்ைார்
பகான்பபற்ற லமந்தரும் பின் ேலம் ேந்து குைம்உலைத்தார்
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உன்பற்ற ஓழிய ஒருபற்றும் இல்லல உலையேவன. (பட்.பா.69)

பற்றற்ற பழக்கம் ேழக்கமாகிேிை ஒரு தந்திரம் பசால்கிறார்
வேதாத்திரி மகரிசி.

”பநற்றியில் உச்சியில் ஞாபகமாயிரு,
உற்றுற்றுப் பார்த்திடு உன்லன உலலக பின“,
கற்றபடி நை கருத்து ேிழிப்புைன்,
பற்றற்று ோழும்பழக்கம் உண்ைாகிேிடும்.

பேறுக்கத்தக்க சில மனிதர்கள்...*
பேறுக்கத்தக்க சில மனிதர்கள் உள்ளார்கள், மற்றேர்கள் பார்த்து
அஞ்சத்தக்க மனிதர்கள் உள்ளனர், அேர்கள் யார் என்பலத நாம்
அறியவேண்டும்,
அத்தலகய மனிதர்களிைம் நாம் எப்வபாதும் பகாஞ்சம்
பாதுகாப்புைவனவய நைந்து பகாள்ள வேண்டும்.
அம் மனிதர்கள் யார் என்று பட்டினத்தார் பசால்கிறார்,
அலனேருக்கும் புரியும் ேிதமாக மிகத்பதளிோக அம்மனிதர்கள்
பற்றிச் பசால்கிறார்.

ேண்
ீ
ோதத்துக்கும் ேண்
ீ
சண்லைக்கும் வபாோர்கள், ோதுக்கு

ேரமாட்வைாம் என்றாலும், சண்லைக்கு ேரமாட்வைாம், என்றாலும்,
ேிைமாட்ைார்கள் , ேலிய இழுப்பார்கள்.
நன்லமக்கு உதேி பசய்யார், தீலம என்றால் அதற்கு உதே
தயங்கமாட்ைார்.
தினந்வதாறும், துன்பப்பட்டு ேஞ்சகம் பசய்து பணம் வசர்ப்பார், அந்தப்
பணத்லத தான் ேிரும்பும் ஒரு பபண்ணுக்கு பகாடுத்து அேள்
ஆலசயிவல மயங்கிக் கிைப்பர்.
அதாேது தான் சாகும் ேலர இப்படிவய நாலளப் வபாக்குேர். இப்படிப்
பட்ை மனிதர்கள் இவ்வுலகில் ஏன் பிறந்தார்கள், இலறேவன என்று
பாடுகிறார்.
ோதுக்குச் சண்லைக்குப் வபாோர். ேருோர் ேழக்குலரப்பார்
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தீதுக்கு உதேியும் பசய்திடு ோர்தினம் வதடி ஒன்று
மாதுக்கு அளந்து மயங்கிடு ோர்ேிதி மாளும்மட்டும்
ஏதுக்கு இேர் பிறந்தார் இலறோ கச்சி ஏம்பவன.”

(பட்.பா.18)

சிலமனிதர்கள் உண்லம என்பலதவய வபசி அறிய மாட்ைார்கள்,
நல்லேர்கலள ஒருநாளும் வபாற்ற மாட்ைார்கள்.

நல்வலாலர நிந்திப்பலதவய பகாள்லகலய இருப்பார்கள்.
ேலச பாடுேதற்கு இன்னார் என்று பாராமல் தன்லனப் பபற்று ேளர்த்த
தாலயவய திட்டுோர்கள்,

ேணங்க வேண்டிய தாலயவய பழித்துப் வபசும் இேர்கள்
பயங்கரமானேர்கவள.
நல்ல பசயல்கலளப் பற்றி சிந்திக்கவே மாட்ைார்கள். மற்றேர்கலள

எந்த ேம்பில் மாட்டி ேிைலாம் என்று சதா சதி திட்ைம் வபாடுோர்கள்.
தமக்காக உலளத்தேர்களுக்குக் கூை உபகாரம் பசய்யாத இேர்கள்
இருப்பதால் எேருக்கும் லாபமில்லல, இேர்கள் இறந்தாலும்
நட்ைமில்லல என்கிறார் பட்டினத்தார்.
”ஓயாமல் பபாய்பசால்ேர் நல்வலாலர நிந்திப்பர் உற்றுப்பபற்ற
தாயாலர லேேர் சதி ஆயிரம் பசய்ேர் சாத்திரங்கள்
ஆயார் பிறர்க்கு உபகாரம் பசய்யார் தலை அண்டினர்க்கு ஒன்று
ஈயார் இருந்து என்ன வபாய் என்ன காண கச்சி ஏகம்பவன.” (பட்.பா.18)

ஆகவே , இவ்ோறான மனிதர்களிைமிருந்து ேிலகி, மனித
சமுதாயத்திற்கு உதவும் உத்தமர்களா ோழுங்கள், பண்புள்ள
மனிதர்களாக ோழுங்கள்! என்கிறார் பட்டினத்தார்.
”உணர்ந்து திருந்து என்கிறார் வேதாத்திரியார்.
”பபருந்துன்பம் உனக்வகா பிறருக்வகா உன்னால் ேந்தால்
ேருந்து. நீ முயற்சி பசய்!
ேழிகாண்! ஈைாற்றிைத்
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திருந்திடு, பிறலரயும்
திருத்திடு,

உலகுக்கு

ேிருந்திடு.

நல்ோழ்ேின்

ேித்தாம் இவ்போழுக்கத்தால்” (ஞானகளஞ்சியம் பாக.1.பா.622)

திருந்தி ோழவும் ேழிகாட்டுகிறார் வேதாத்திரி மகரிசி.
”பழக்கவம பற்றாக!

பாசமாக!

பரிணமித்துச் சிக்கல் ோழ்ேிலாச்சு.
இழக்கின்வறாம் இயற்லகேள இன்பபமல்லாம்.
இலதயுணர்ந்து ஏற்றபடித் திருந்தி ோழ்வோம்.” (ஞானக்களஞ்சியம்

பாக.1.பா.6223)

கணக்ககடுக்கும் பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரியாரும்
ேணிகம் பசய்கிறேர்கள் ேரவு பசலவுகலளக் கணக்கிட்டு,
ஆகபமாத்தம் இந்த ேணிகத்தால் நமக்கு ேந்த ஊதியம் அல்லது இழப்பு
இவ்ேளவு என்று மதிப்பிட்டுக் பகாள்ோர்கள்.
அலதப்வபால, ோழ்ேின் ேரவுபசலவுகலளக் கணக்கிட்டு இந்த

முலறயிலான ோழ்ேினால் நமக்கு ேந்த ஊதியம் அல்லது இழப்பு
இவ்ேளவு என்று மதிப்பிட்டுக்பகாள்ள முடியுமா?
தாயுமானேர் ஒரு கணக்பகடுக்கிறார்:
...வயாசிக்கும் வேலளயில் பசிதீர உண்பதும்

உறங்குேதும் ஆகமுடியும்;
உள்ளவத வபாதும்நான் நான்எனக் குளறிவய
ஒன்லறேிட்டு ஒன்றுபற்றிப்
பாசக் கைற்குவள ேழாமல்
ீ
மனதுஅற்ற
பரிசுத்த நிலலலயஅருள்ோய்,
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பார்க்கும்இைம் எங்கும்ஒரு நீக்கம்அற
நிலறகின்ற பரிபூரணானந்தவம. (தாயுமானேர், பரிபூரணானந்தம், 10)
கணக்பகடுத்துப் பார்த்தால், பசி தீரச் சாப்பிட்டிருக்கிவறாம்; படுத்து
உறங்கியிருக்கிவறாம். அல்லாமல் வேபறன்ன?

உள்ளவத வபாதும் என்று ஒரு பபாழுவதனும் வதான்றியிருக்கிறதா?
‘நான், நான்’ என்னும் அறிேற்ற குளறல் என்லறக்காேது அற்றுப்

வபாயிருக்கிறதா?

அலத ேிடுவோம், தாேி இலதப் பிடிப்வபாம்; இலத ேிடுவோம், தாேி
வேபறான்லறப் பிடிப்வபாம்;

தாேித் தாேிப் பிடித்துக் கலைசியில் பிடிமானமில்லாமல் பற்றாகிய

பாழங்கைலுக்குள் ேிழுந்து அமிழ்வோம்.
அல்லாமல் வேபறன்ன?

அவ்ோபறல்லாம் ஆகிேிைாமல், இனி என்லனப் புதிய உயிர் ஆக்கி, மனம்

தன்லன மிகத் பதளிவு பசய்து, என்றும் ஆனந்தம் பகாண்டிருக்கச் பசய்ோய்
என்று பரிபூரண ஆனந்தத்லத வேண்டுகிறார் தாயுமானேர்.

முற்றத் துறக்கும் முன், அரசக் கணக்பகழுதியேர் தாயுமானேர்.
முற்றத் துறக்கும் முன், ேணிகக் கணக்பகழுதியேர் பட்டினத்தார்.

ோழ்ோங்கு ோழ்ேதற்கு கணக்பகழுதியேர் வேதாத்திரி மகரிசி.
தாயுமானேலரப் வபாலவே பட்டினத்தாரும் ோழ்க்லகக் கணக்பகடுக்கிறார்:

உண்ைவத உண்டும், உடுத்தவத உடுத்தும்,
அடுத்து அடுத்து உலரத்தவத உலரத்தும்,
கண்ைவத கண்டும், வகட்ைவத வகட்டும்
கழிந்தன கைவுள் நாள் எல்லாம்;
ேிண்ைதா மலரவமல் அன்னம்ேற்று
ீ
இருக்கும்
ேிழவுஅறா ேதிபேண்
ீ
காைா,
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அண்ைவர வபாற்ற அம்பலத்து ஆடும்
ஐயவன, உய்யுமாறு அருவள. (பட்டினத்தார், திருபேண்காட்டுத் திருேிலசப்பா)ஃ

உண்ைலதத்தான் உண்கிவறாம்; உடுத்தலதத்தான் உடுக்கிவறாம்;
வபசியலதவய திரும்பத் திரும்பப் வபசுகிவறாம்;

பார்த்தலதவய பார்க்கிவறாம்; வகட்ைலதவய வகட்கிவறாம். திரும்பிப்

பார்த்தால், ஐவயா, கைவுலளக் கண்டு பகாள்ேதற்காக ேழங்கப்பட்ை
நாட்கலள அல்லோ ேணாக்கியிருக்கிவறாம்?
ீ
திருபேண்காட்டு ஈசா, இவ்ோறு உழற்றாமல், என்லனச் சரியான
திலசக்குத் திருப்பி ஆட்பகாள்ள மாட்ைாயா?
தற்வசாதலன என்னும் கணக்லகப் பார்க்கச் பசால்லுகிறார்
வேதாத்திரி மகரிசி.
தற்வசாதலன மனித சமுதாயத்திற்கு, மனித இனத்துக்கு மிக மிக
அேசியமானது. இதுேலரயில் நாம் பழக்கத்தின் ேழியில் பசன்று
ேருகின்வறாம்.

இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து ஒரு மாற்றம் பபற வேண்டுமானால் ஒரு
சிறந்த ோழ்க்லக நலம் தரும் ேிளக்கம் வேண்டும்.
நாம் எதற்காக ோழ்ந்து
ேருகின்வறாம்? எங்கிருந்து
ேந்திருக்கிவறாம்? எங்வக

வபாகிவறாம்? நம்முலைய ோழ்ேின்
வநாக்கம்தான் என்ன? என்ற
வகள்ேிகலள எழுப்பிக்பகாண்டு
பார்த்வதாமானால் இன்று
இல்லாேிட்ைாலும்கூை, ேரேர சிறுகச் சிறுக நம் அறிவுக்குள்ளாகவே
இயற்லக ரகசியங்கள் எல்லாம் புலதந்து இருப்பதனால் ோழ்வுக்கான
ேிளக்கங்கள் பதளிோகத் பதரிந்துேிடும்.

26

ஆறாேது அறிலேக் பகாண்ை இந்த மனித ோழ்ேின் வநாக்கம், அறிவு
முழுலம பபற வேண்டும். இயற்லகயின் முழுலமலய உணர
வேண்டும்.

எந்தச் சக்தியிலிருந்து நாம் வதான்றி ேந்து இயங்கிக்

பகாண்டிருக்கிவறாவமா அந்த அடிப்பலைலய உணர்ந்து அவதாடு
லயமாகி இலணந்துபகாள்ள வேண்டும் என்பவதயாகும்.
.
இதுதான் பிறேியின் வநாக்கம் (This and this alone is the purpose of life).
அதற்குத் தலையான வபாக்கு நம்மிைத்திவல என்பனன்ன உண்டு
என்பலதக் கண்டுபிடித்து,
படிப்படியாக அலதபயல்லாம் எளிலமப்படுத்தப்பட்ை குண்ைலினி
வயாகத்லத (Simplified Kundalini Yoga) பயின்று அதன் மூலம் மாற்றி
நம்லமத் திருத்திக்பகாண்டு உயர்ந்து அந்த நிலலலய அலைய
வேண்டும்.
இந்த உணர்தலும் அப்படி உணர்ந்த ேழிவய திரும்பி உயர்ந்து
அதுோகவே மாறுேதும் தான் ஆன்மீ க ோழ்வு."
அறிந்தததக் கணக்ககடுக்கும் திருமூலர்
தாயுமானேலரப் வபாலவும் பட்டினத்தாலரப் வபாலவும் கணக்பகழுதும்
பயிற்சி உள்ளேரா திருமூலர் என்று பதரியேில்லல.

என்றாலும் அேரும் கணக்பகடுக்கிறார். ஆனால், இேர் வபாடும் கணக்கு
பகாஞ்சம் வேறாக இருக்கிறது.
தாயுமானேரும் பட்டினத்தாரும் உண்ைலத, உடுத்தியலதக்
கணக்பகடுக்கிறார்கள். திருமூலர் அறிந்தலதக் கணக்பகடுக்கிறார்:
உற்றுஅறிவு ஐந்தும், உணர்ந்துஅறிவு ஆறுஏழும்,
கற்றுஅறிவு எட்டும், கலந்துஅறிவு ஒன்பதும்,
பற்றிய பத்தும், பலேலக நாழிலக
அற்றது அறியாது அழிகின்ற ோவற (திருமந்திரம் 741)
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•
•
•
•

பமய், ோய், கண், மூக்கு, பசேி என்று புலன்களின் ேழியாக உற்று
அறிந்த ேலகயில் அறிவு ஐந்து;

புலன்களால் உற்று அறிந்தேற்லறபயல்லாம் மனத்தினுள்
ோங்கிக் பகாண்ை ேலகயில் அறிவு ஆறு;

ோங்கிக் பகாண்ைேற்லறபயல்லாம் ேலகப்படுத்தித் பதாகுத்து,
உணர்ந்துபகாண்ை ேலகயில் அறிவு ஏழு

முற்றறிவு பபறுேதற்கு, உற்றும் உணர்ந்தும் அறிந்தலே

வபாதாபதன்று, அறிஞர் பபருமக்கள் உணர்ந்து பசான்னேற்லறக்
•
•

கசைறக் கற்று அறிந்த ேலகயில் அறிவு எட்டு;

கசைறக் கற்று, அறிந்தேற்றுக்குத் தக நின்று, தாவன பட்டும்
அறிந்த ேலகயில் அறிவு ஒன்பது;

பட்டு அறிந்தேற்லறபயல்லாம் ‘தனது’ என்று பற்றிக்பகாண்ை
ேலகயில் அறிவு பத்து.

அறிந்தாலும் என்ன, அறியாேிட்ைாலுந்தான் என்ன என்று கருதத்தக்க
அற்பங்கலளபயல்லாம் அறிேதிவலயும் அேற்லறத் தனதாக்கிப் பற்றிக்
பகாள்ேதிவலயும் காலம் கழிகிறது.

காலம் கழிகிறது என்பலதவய அறியாமல், ஐவயா, ோழ்வு அழிகிறவத?
ததைப்படுத்துேது எது?
அறிவுதான் ேிடுதலல பசய்யும். ேிடுதலல பசய்ததா என்று கணக்குப்
பார்த்தால் பசய்யேில்லல. என்றால் என்ன வகாளாறு?

ேிடுதலல தருேது எதுவோ அலத அறிந்து அதில் ஈடுபைாமல்,
தலளப்படுத்துேது எதுவோ அலத அறிந்து அதில் ஈடுபட்ைது.
பகாங்குபுக் காபராடு ோணிபம் பசய்தது
அங்குபுக் கால்அன்றி ஆய்ந்துஅறி ோர்இல்லல;
திங்கள்புக் கால்இருள் ஆேது அறிந்திலர்;
தங்குபுக் கார்சிலர் தாபதர் ஆவம. (திருமந்திரம் 2930)

அருட்புலம்பல்

அருட்புலம்பல்
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அருள் புலம்பல் என்பது, அருள் வநாக்கத்துைன் புலம்புேது என்று
பபாருள்படும்.

இலறேன் அருலள வேண்டிப் புலம்புதல் என்றும்

பபாருள் பகாள்ளலாம்.
பட்டினத்தார் பாைலிவல அருட் புலம்பல் என்று ஒரு பகுதி உண்டு.
அதில் உள்ள பாைல்கள் இரண்டு அடிகள் பகாண்ை கண்ணிகள்.
அலேகளில் பல உண்லமகள் காணப்படுகின்றன.
மார்க்கத்லத ேலியுறுத்திக்

வயாக

கூறும் கண்ணிகளும் அலேகளில்

உண்டு. வேதாத்திரி மகரிசி பாைல்களில் அருட் புலம்ப
கிலையாது.

ல

மகிழ்ச்சியாகவே சாதகலன வேதாத்திரியம் அலழத்துச்

பசல்கிறது.
இலறேன் வேறு எங்கும் இல்லல.
இருக்கின்றான்.

நமது உைம்புக்குள் தான்

வயாகத்தால் – நிஷ்லையால் - தியானத்தால்

அேலன நம்முள்வளவய காணலாம் என்று ேலியுறுத்தும்
பாைல்கலளக் காணலாம்.
”முக்கு முலனலய முழித்திருந்து பாராமல்
ஆக்லகபகட்டு நானும் அறிேிழந்வதன் பூரணவம!”

”பூரணவம!

மூக்கின் நுனிபயன்னும் சுழுமுலனலயக் கண்ேிழித்துப்

பார்ப்பதாகிய வகாகத்தில் ஈடுபைாமல், எனது உைலும் பகட்டு.
அறிவும் அழிந்வதன்.”
இவ்ேடிகள் வயாகத்தின் இயல்லப எடுத்துக் காட்டின. உள்ளத்லத
ஒருேழிப்படுத்துேதாகிய தியானத்தால் – வயாகத்தால் -உைல்நலம்
பபறலாம்.
வதகத்லத, தியானத்லத அலட்சியம் பசய்வோர் உைல் உறுதி
குலலேர்.

வநாய்களுக்கு ஆளாகி ேருந்துேர்.

தியானத்தில் வயாகத்தில் எப்படி பசல்ேது?
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” ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிலேப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம், சக்தி இலே யதிகமாகும்
அன்று அன்று அலையும் அனுபேங்கள் எல்லாம்
அறிேினிவலநிலலத்து ேிடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்ைபடி பசயல்கள் ஆற்றும்
நற்பண்பு புலன்களுக்கு அலமந்து வபாகும்
என்பறன்றும் கருேிைத்வத அறிலே ஒன்றும்
இயற்லகமுலற சிறப்புலைத்து ஈவத தேமாம்."(ஞா.க.1473)

உைம்பின் ஆறு ஆதாரமான மூலாதாரம், சுோதிஷ்ைானம், அனாகதம்,
மணிப்பூரகம், ேிசுக்தி, ஆக்கிலன என்று பசால்லக்கூடியேற்றில்
ஆக்கிலன என்னும் பநற்றிப்வபாட்டில், அனுபேபூர்ேமாக

தியானத்தினாலும், வயாகத்தினாலும் ஒளிேடிேில் இலறேலனக்
கண்ைேர்கள் சித்தர்கள்.
ஓடி ஓடி ஓடி ஓடி உட்கலந்த வசாதிலய

நாடி நாடி நாடி நாடி நாட்களும் கழிந்து வபாய்

ோடி ோடி ோடி ோடி மாண்டு வபான மாந்தர்கள்

வகாடி வகாடி வகாடி வகாடி எண்ணிறந்த வகாடிவய! - சிேோக்கியர்.

“கைவுள் எல்லா மாக இருக்கிறார். நானுமாக இருக்கிறார். எனவே
எனக்கும் கைவுளுக்கும் ஒரு சங்கிலிப் பிலணப்பு இருக்கிறது. அதன்
ஒரு முலன நான், இன்பனாரு முலன அேர் என்னும்வபாது, இந்தச்
சங்கிலிலயப் வபாட்டுேிட்டு அேலர எங்வக வபாய்த்
வதடினால் கிலைப்பார்? -வேதாத்திரி மகரிஷி
மனித வதகத்திலுள்ள வஜாதிலயக் கணாமல் நாடி பேளியில் வதடி,
ோடி இறந்து வபானேர்கள் வகாடி வகாடி என்கிறார். சித்தர்கள்
புருேமத்தியில் இலறேலனக் கண்ைேர்கள்.
வமலும் சித்தர்கள் சிறந்த சிந்தலனயாளர்கள். உருே ேணக்கத்லத
எதிர்த்தேர்கள்.
மனித வநயம் வபசிய புரட்சியாளர்கள். அேர்களுலைய பாைல்கலள
ஆராய்ந்தால் இலறலம என்பது மனிதர்கள் தங்கள் உள்வள கைந்து
அலையத்தக்க அனுபேம் என்பது புரியும்.
பட்டினத்தார் பாடுகிறார்…..
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இலைபிங் கலலயின் இயல்பறி மாட்ைாமல்
தலையுைவன யானும் தயங்கிவனன் பூரணவம!”

பூரணவம! இலைகலல, பிங்கலல என்று பசால்லப்படும் சந்திரகலல,
தன்லமகலளத் பதரிந்து பகாள்ள முடியாமல் தலைப்பட்டு
நின்றுேிட்வைன்.”
இவ்ேடிகளும் வயாக மார்க்கத்தின் உயர்லே எடுத்துக் காட்டின.
மூக்கின் இைது துேராத்தின் ேழியாக ேரும் மூச்சுக்கு இலைகலல
என்று பபயர்.

இதலனவய சந்திரகலல என்பர்.

மூக்கின் ேலது துோரத்தின் ேழியாக ேரும் மூச்சுக்குப்
பிங்கலலபயன்பர்.

இதலனச் சூரியகலல என்பர்.

இவ்ோறு ேரும் மூச்லசக் கட்டுப்படுத்தி ஓர் அளேில் நிறுத்துேது
வயாகப் பயிற்சியாகும்.
”ஊணுக்குள் நீநின்று உலேினலதக் காணாமல்
நான்என்று இருந்து நலன் அழிந்வதன் பூரணவம!”

என் உைம்பிவலவய நீ, ஜீோத்மா பரமாத்மா என்ற

“பூரணவம!

வபதமின்றி ஒன்றாக நின்று உலவுகின்றாய்.

இதலன நான்

அறியாமல், நான் என்னும் அகந்லத பகாண்வைன்.

நன்லமகலள

இழந்வதன்.”
”உைலுக்குள் நீநின்று உலாேினலதக் காணாமல்
கைல்மலல வதாறும் திரிந்து கால் அலுத்வதன் பூரணவம!

”பூரணவம!

எனது உைம்புக்குள்வள நீ இருந்து உலாவுகின்றலத

அறியாமல், கைல் தாண்டித் வதடியும், மலலகளிவல வதடியும்
கால்கள் சலித்துப் வபாவனன்.”
வமவல காட்டிய இரண்டு கண்ணிகளும், ”இலறேன் வேறு எங்கும்
இல்லல.

நமது உைம்பிவலவய உலறகின்றான்.

ஆத்மாவுைன்
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ஒன்றுபட்வை உலறகின்றனாா்” என்று பட்டினத்தர் பசால்கிறார்.
இலதத்தான் வேதாத்திரி மகரிசியும் பசால்லுகிறார்.
எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமற

பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத சுயமாய்ச் சிந்தித்வத பதளிோய்

ேல்லாய் உைலில் இயக்கமேன் ோழ்ேில் உயிரில் அறிவுமேன்
கல்லார் கற்றார் பசயல் ேிலளோய்க் காணும் இன்ப துன்பமேன்
அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல் அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம்நீ
அேனில்தான்நீ, உன்னில் அேன் அேன்யார்? நீயார்? பிரிவேது?
அேலன மறந்தால்நீ சிறிவயான் அேலன அறிந்தால்நீ பபரிவயான்

அேன்நீ ஒன்றாய் அறிந்தஇைம் அறிவு முழுலம அதுமுக்தி"(ஞா.க.பா.2)

இந்த உண்லமலய உணர்ந்தேர்கள் மனக்கேலலயின்றி ோழலாம் ோழ்ோர்கள் என்று

மற்பறாரு கண்ணியில் பட்டினத்தார்

கூறுகிறார்.
எனக்குள்வள நீயிருக்க, உனக்குள்வள நான்இருக்க,
மனக்கேலல தீர ேரம்அருள்ோய் பூரணவம!

”நீயும் நானும் ஒன்று என்ற உண்லமலய அறிந்து, எனக்குள்
நீயிருக்கவும், உனக்குள் நான் இருக்கவும் பசய்ோய்.
பசய்தேன்மூலம்

இப்படிச்

மனக்கலலயின்றி ோழ்ேதற்கு ேரந் தருள்ோய்”

என்பவத இந்தக் கண்ணி.
இவ்ோறு இலறேனும் உயிரும் ஒன்று என்னும் உண்லமலயப்
பட்டினத்தார் ேலியுறுத்தி இருக்கின்றார்.
இலறேனும்

உயிரும் ஒன்று என்ற உண்லமலய உணர்ந்தேர்கள்

யாரிைமும் பதம் பாராட்ை மாட்ைார்கள்.
எல்லா உயிர்கலளயும் ஒன்பறனக் காண்பார்கள். தீலம பசய்ய
மாட்ைார்கள்.

மக்கள் அலேலரயும் ஒன்றாகவே வநசிப்பார்கள்.

சாதி வபதங்கள் தலமயறிய மாட்ைாமல்
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மக்களிைம் சாதி, பமாழி, இன, நிற, மத வபதங்களும் பாராட்ை
மாட்ைார்கள்.

மனித குலம் - மனித இனம்

உண்லமலய மறக்க மாட்ைார்கள்.

ஒன்வற என்ற

இந்தஉண்லமலயப் பட்டினத்தார்

அருட் புலம்பலிவல காணலாம்.
”ஏழுேலகத் வதாற்றத்து இருந்துேிலன யாடினலதப்
பழுதறவே பாராமல்பயன்இழந்வதன் பூரணவம!”
வதேர், மனிதர், மிருகம், பறலே, ஊா

”பூரணவம!

ேன,

நீர்ோழ்ேன, தாேரம் என்றும் ஏழு ேலகயான பிறப்புகளிலும் நீவய
தங்கியிருக்கின்றாய்.

ேிலளயாடுகின்றாய்.

இதலன நான்

குற்றமின்றித் பதரிந்து பகாள்ளாமல் ேணன்
ீ
ஆவனன்.”
”சாதி வபதங்கள் தலமயறிய மாட்ைாமல்
ோதலனயால் நின்று மயங்கிவனன் பூரணவம!”
”பூரணவம! சாதி ேித்தியாசங்கள் பாராட்டுேது – கற்பிப்பது – பதய்
ே

பநறிக்கு மாறானது என்பலத அறியாமல் வபாவனன்.

அதனால் –

சாதிவபதம் பாராட்டுேதனால் – ேிலளயும் தீலமலய அறியாமல்
வபாவனன்.

ஆதலால் சாதிவபதம் பாராட்டித் துன்பத்திவல நின்று

கலங்கிவனன்.”
இவ்ோறு சாதி ேித்தியாசக் பகாடுலமலயக் கண்டித்தார்.

சாதி

ேித்தியாசம் பாராட்டுேது அறியாலம என்பலதயும் எடுத்துக்
காட்டினார்பட்டினத்தார்.
“கருோன

நாதேிந்தில ஜாதிவயது?

கற்பலனயால் நாம் மிரண்டு வபசுகின்வறாம்
ேருநாளில் கல்ேிபயாடு பபாருளாதாரம்
ேளர்ச்சிபபற்றால் ஜாதிபயலாம் ஒழிந்திைாவதா?(4)
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என்று ஜாதிவய ஒழிய வேண்டும் என்றும் சாதி வேற்றுலமக்கு
இக்காலம் பபாருந்தாது என்றும் வேதாத்திரி மகரசி
பதளிவுபடுத்துகிறார்.

மனிதகுலம் ஒன்வற
”குலம் ஒன்றாய் நீபலைத்த குறிலய அறியாமல்நான்
மலபாண்ைத் துள்ளிருந்து மயங்கிவனன் பூரணவம!”
”பூரணவம!

மனித குலத்லத ஒன்றாகவே நீ பலைத்திருக்கும்

கருத்லத நான் பதரிந்து பகாள்ேில்லல.

மனம் நிலறந்த

பாண்ைமாகிய இந்த உைம்பில் நான் கட்டுப் பட்டிருந்து
கலங்கிவனன்.”
இந்த அடிகளும், மனிதகுலம் ஒன்வற என்பலத எடுத்துக் காட்டின.
எந்நாட்டு மனிதர் ஆயினும், எந்நிற இனத

ராயினும் எல்லார்

இயல்பும் ஒன்றுதான்.
மனித உைல், நலர திலர, மூப்பு, பிணங்களுக்கு இைமானது.
எல்லா உைல்களுக்கும் ோழ்வும் சாவும் ஒன்றுதான்.
உைம்புக்குரிய பபாதுத்தன்லம, உலகில்

உள்ள எல்லா மனித

உைல்களும் ஒன்றுதான்.
இவ்வுண்லமலய உணர்ந்வதார் மக்களுக்குள் உயர்வு தாழ்வு
பாராட்ைமாட்ைார்கள்.

இவ்வுண்லமயும் இக்கண்ணியிவல பபாதிந்து

கிைக்கின்றது.
யாதும் ஊவர! யாேரும் வகளிர்! என்ற
எண்ணத்தால் உயர்ேலைந்த தமிழன்”
என்னும் பாைலில் கணியன் பூங்குன்றனாரின் எண்ணக் பகாலைலய
நிலனவு கூர்கின்றார் வேதாத்திரி மகரிசி.
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இத்தலகய சிறந்த சமரச ஞானம் பலைத்தேர்கள் பட்டினத்தாரும்
வேதாத்திரி மகரிசியும். இேர்கள் ஒரு சமரச ஞானிகள் என்பதில்
ஐயமில்லல.
இவ்ோறு பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் மானுைத்லத
தங்களுக்வக உரிய பாலதயில் அலழத்துச் பசல்கின்றனர்.
அேர்கள் காட்டிய ேழியில் ஆனந்தமாக பயணிப்வபாமாக.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்1 ஆனந்தவம!!! ோழத் பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

துணைநின் ற நூல் கள் .
1. பட்டினத்தார்

பாடல் கள் ,

புலவர்

வீ.சிவஞானம்

,விஜயா

பதிப்பகம் , ககாணவ.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , கவதாத்திரி பதிப் பகம் , ஈகராடு
3. தாயுமானவர்,

நா.

சுப்புரரட்டியார்.,

அய் யனார்

பதிப்பகம் ,

கூடுவாஞ் கேரி.
4. கவதாத்திரி

மகரிசியின்

ரபான் ரமாழிகள்

5000

அருள் நிதி

மன் னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம் , ககாணவ.
5. கவதாத்திரி மகரிசி பற் றி 100 அறிஞர்கள் , அருள் நிதி மன் னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , ககாணவ.
6. கவதாத்திரி

மகரிசியின்

ரபான் ரமாழிகள்

5000.

அருள் நிதி

மன் னார்குடி பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , ககாணவ.
7. மாக்ககாலமாய் விணளந்த மதிவிருந்து, கவதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈகராடு
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