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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

பாரதியாரின் தத்துே பாடல் கள்
அருள் நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள
1. கண்ணன் பாட்டில் தத்துேம்
2. குயில் பாட்டில் தத்துேம் .
3. பாஞ் சாலி சபதத்தில் தத்துேம் .
4. வேட்டவேளி தத்துேம்
5. ஞாலம் உயிர்கள் அவனத்து மேன்.
6. நானும் ஓர் கனவோ?
7. வசய் க தேம் ! வசய் க தேம் !
8. மனிதனின் சரித்திரம்
9. மனவமனும் வபண்வண!
10. நான் வீழ் வே வனன்று நிவனத்தாவயா

1. கண்ணன் பாட்டில் தத்துவம்
பாரதியார் பாட்டுத் திறத்தாலே இவ்வவயத்வத பாேித்திட
விவைந்தவர். லதாத்திரப் பாடல்களில் தனது பக்திவய அழுத்தமாகப்
பதிவு செய்தவர்.

கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, பாஞ்ொேிச் ெபதம் என்பனவற்றில்
இவறத் தத்துவத்தின செறியிவனப் பவடத்துள்ளார்.

கண்ணன் பாட்டு உயிருக்கும் இவறவனுக்கு இவடலய உள்ள
இவணயற்ற உறவிவன விளக்கும் தத்துவங்கவள அடிப்பவடயாகக்
சகாண்டது.

பாரதியின் கண்ணன் பாட்டு, தற்காே மனிதனின் அகப்புறப்
லபாராட்டத்திற்கும், சமய்ப் சபாருவள மறந்து சவறும்
தத்துவங்கவளலய எண்ணிக் குைம்பும் அறிவு லொயாளருக்கும் - ஓர்
அரும் மருந்து ஆகும்” என்று லதவெங்கீ தம் குறிப்பிடுகின்றது.
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அத்வவதத் தத்துவலம பாரதியின் கண்ணன் பாடல்களுக்கு
அடிப்பவடயாக அவமந்தது.

இந்து மதத்தின் பல்லவறு பிரிவுகளாகிய அத்வவதம்,
விெிட்டாத்வவதம் முதோன தத்துவங்கள் அவனத்தும் ஒலர
தத்துவத்தினின்று எழுந்தவவகள்தாம்.

இவறவவனப் பல்லவறு ெிவேகளில் அனுபவித்தோல், இவவ
தனித்தனி அனுபவங்கவளச் ெித்தரிக்கின்றன.

விெிட்டாத்வவதப்படி இவ்வுேகம் பிரம்மத்தின் பவடப்பாகும்.
பாரதியும் விெிட்டாத்வவதக் சகாள்வகவய ஏற்பவர் என்பதவன
அறியோம்.

கண்ணவனத் லதாைன், தாய், தந்வத, லெவகன், .அரென், ெீடன் ,
ெற்குரு, காதேன், காதேி ஆகிய அவனத்துமாகக் கண்டார்.
பாரதியின் படி, கண்ணலன எல்ோம்.

அவர் பர பிரம்மம்.

பரமாத்மாவின் கல்யாண குணங்கவளப்

பிரித்து ெின்று

சுவவப்பதில் ஆர்வங் சகாண்டவர்கள் ஆழ்வார்கள்.

ஆனால், பாரதிலயா இரண்டறக் கேத்தல் என்று அனுபவத்வதலய
மிகுதியாகப் பாடுகிறார்.

இந்த ஜீவன் லவறு - பரமாத்மா லவறு என்றில்ோமல் இரண்டும்
இயல்பான, இரண்டும் ஒன்லற என்னும் கருத்தில் பாரதியார்.
”அன்னிய மாக நம் முள் எண்ணுே தில் வல – இரண்
டாவியுவமான் றாகுவமனக் வகாண்ட தில் வலவயா?” (பாரதி.பா.)
என்வனப் புறவமனவுங் கருதுேவதா? கண்கள்
இரண்டனில் ஒன்வற வயான்று கண்டு வேள் குவமா?”
”என்வனப் புறசமனவுங் கருதுவலதா? என்னும் லகள்வி வாயிோக
இருவரின் ஆன்மாவும் ஒன்று என்பவத உணர்த்தி, அதவனத்
தன்னிேிருந்து பிரித்து லவறாகக் காண்பதற்கு காரணமாக அவமந்து
அவனது அகத்வத ெீக்குகிறான்.
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"வநரித்த திவரக்கடலில் என்ன கண்டிட்டாய் ?
நீ லவிசும் பினிவட என்ன கண்டிட்டாய் ?
திரித்த துவரயினிவட என்ன கண்டிட்டாய் ?
சின்னக் குமிழிகளில் என்ன கண்டிட்டாய் ?
பிரித்து பிரித்து நிதம் வமகம் அளந்வத
வபற் ற நலங் கள் என்ன? வபசுதி” (பாரதி.பா.)
எனினும் கண்ணம்மாவின் லகள்விகளுக்கு கடல் அவேயிலும்
நுவரயிலும் ெின்னக் குமிைியிலும், ெீே விசும்பிலும், எல்ோ
சபாருள்களிலும் அவவளலய கண்டதாக விவட கூறுகிறான்
காதேன்.

தன் காதேி உடன் இருப்பினும், இல்ோவிட்டாலும் அவவள

எல்ோவிடத்தும் கண்டு அவலளாடு ”லயாகசமய்திருக்கிறான்”
காதேன்.

எனலவ, பிரிவு என்பலதயின்றி எப்சபாழுதும் இவணத்திருக்கின்ற
லயாக ெிவேவயப் பற்றி பாரதி பாடியிருக்கின்றார்.

தானுற்ற அனுபவத்தில் தன்வன இைந்து விடுவதாகிய அத்வவத
லயாகத்வத இப் பாடேில் ெித்தரித்துக் காட்டுகிறார். மனிதனால்
பாரதி பாடியவதப் லபால், பிரிவு என்பலதயின்றி எப்சபாழுதும்
இவணத்திருக்கின்ற லயாக ெிவேவயப் பற்றி லவதாத்திரி மகரிஷி
பாடியிருக்கின்றார்.

”அேனின் இயக்கம் அணுோற் றல் ,
அணுவின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ !
அேனில் தான் நீ ! உன்னில் அேன்!
அேன்யார் நீ யார்? பிரிவேது?
அேவன மறந்தால் நீ சிறிவயான்.
அேவன அறிந்தால் நீ வபரிவயான்,
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் ,
அறிவு முழுவம அது முக்தி” (ஞாக.பா.2)
மனிதனால் செய்ய முடியாதவத சயல்ோம் செய்யக்கூடிய
மாசபரும் ஆற்றல் மனிதனிேிருந்து இயங்குகிறது, பிரபஞ்ெத்வதலய
இயக்குகிறது.
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அவ்வாற்றவே ெிந்தனாவாதிகள் இயற்வக என்கிறார்கள்.
விஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்ெ ஒருங்கிவணப்பு ஆற்றல் என்கிறார்ககள்.
சமய்ஞானிகளாகிய தத்துவவாதிகள் சதய்வம என்கிறார்கள்.

அது அங்கு, இங்கு என்று இல்ோமல் எல்ோ இடயங்களிலும்,
எல்ோப் சபாருட்களிலும், எல்ோ இயக்க

ளங்

களிலும், எல்ோ

விவளவுகளிலும் குவறவில்ோமல் ெீக்கமற ெிவறந்துள்ளது என்று
ெமது முன்லனார்கள் கூறியுள்ளவதக் லகட்டு, அவதலய
மற்றவர்களுக்கும், பிற்காேத்தவர்களுக்கும் சொல்ேிக்
சகாண்டிருக்கிலறாம்.

அவ்வாறு கூறுவதற்குக் காரணமாயிருக்கும் அறிவவ ெிந்தவன
மூேமாக உணர்ந்து சதளிவவடய லவண்டும்.

ெிந்தவனயானது மன அவமதியிலும், ஓர்வமயிலும்தான் வரும்.
வேிவமயான உடவே இயக்குவதும், உயிராக இயங்குவதும்,

அறிவாக உணர்வதும் அலத சதய்வம்தான் என்பவத உணரோம்.
இயக்குவது அறிவு, இயங்குவது உயிர், உணர்வது மனம்,

இவவசயல்ோம் எல்வேக் கட்டிய உடலுக்குள் இருப்பவவ.
இவற்வறப் பற்றிசயல்ோம் கற்றவர்களாயிருந்தாலும்,
கற்காதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களின் செயல்பாடுகளில் மேரும்
விவளவு இன்பம் அல்ேது துன்பம் என்பது சதய்வ ெியதியாகும்.

பிரபஞ்ெம் முழுவதம் இருப்பாக உள்ள சதய்வம், தன் ஆற்றோல்
இப்படித்தான் இயங்க லவண்டும் என்ற இயல்பூக்கமாகிய அறிவால்
அணுக்களாகி அவவகள் கூடிய சகாத்தியக்கம்தான் ெடப்
சபாருட்களாகவும் ஜீவன்களுமாகத் தன்ெிவேயில் மாற்றம்
சபற்றுள்ளது.


ஆகலவ உனக்குள்ளாக சதய்வமும், சதய்வத்திற்குள்ளாக ெீயும்
இருப்பவத உணரும்லபாது, சதய்வமும் ெீயும் பிரிவற்ற



ெிவேயில் ஒன்றாகிவிட முடியும்.
சதய்வ ெிவேவய ெீ மறந்தலபாது. மனிதன் என்ற ெிறிய
ெிவேவய அவடகிறாய்.
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சதய்வத்லதாடு இவணந்திருக்கும்லபாது ெீயும் அலத ெிவேவய
அவடவதால் சபரிலயான் ஆகிறாய்.
ெிற்றறிவவப் லபரறிலவாடு இவணக்கும்லபாது எல்ோப்
சபாருட்களிலும் தன்வனயும் தன்னில் எல்ோப்




சபாருட்கவளயும் உணரோம்.

அந்ெிவே வகவரப் சபற்றால், அதுலவ முக்தி, லமாட்ெம்,
முழுவமப்லபறு ஆகும்.

இதுலவ மனிதப் பிறவியின் லொக்கமும் உரிவமயும் ஆகும்.

2. குயில் பாட்டில் தத்துவம்.
”காதல் காதல் காதல்
காதல் வபாயிற் காதல் வபாயிற்
சாதல் சாதல் சாதல் ”
என்று சதாடங்குகிறது குயிேின் பாட்டு.
ஓர் உயிர்மற்லறார் உயிலராடு அன்பினால். ”தான்” என்னும் அகந்வத
அகன்று இரண்டறக் கேத்தோகிய அனுபலம காதல் அனுபவம்.
குயில்-ெீவான்மாக கவி-பிரம்மம், குரங்கு மனம், மாடு-புத்தி,
லொவேலய உேகு. குயில் என்னும் ெீவன் கவி என்னும்
பிரம்மத்துடன் கேக்க விரும்புகிறது.

எனினும் இவடயில் உேக மாவயயில் ெிக்குகிறது.

ொம்

மனத்திவன ”மனக்குரங்கு” என்றும், அறிவற்றவவன ”மாடு” என்றும்
கூறுவதவன அறிலவாம்.

எனலவ குயில், மனமாம் குரங்கு அறிவிேியாம் மாடு இவற்றில்
மனத்வதப் பறிசகாடுக்கிறது.

இறுதியில் குயில் மயக்கம் சதளிந்து இவறவனுடன் இரண்டறக்
கேக்கிறது.
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குயில் பரம்சபாருளுடன்
லெரமுடியாமல் மாடன்

என்னும் கன்மமும், ஆணவம்
என்னும் செட்வடக்

குரங்குடனும் தடுக்க,

மாவயயினால் மறுபிறப்பு
எடுக்கிறது.

பின்பு பரமாத்மாவான மனிதனின் வகபட்டு ெீவாத்மாவான குயில்
மனித உருவாகி வடு
ீ லபற்று ெிவேவய அவடகிறது.
சபாருத்தமான குறியீடுகலளாடு பாரதியார் எளிதாகப்
பவடத்திருக்கிறார்.

பாரதி குயிவே ெீவன் என்கிறார்.

பரமாத்மா மனிதன்.

ெீவாத்மா

என்னதான் தவமாய்க் கிடந்தாலும் பரமாத்மாவின் அருள்
இல்ோமல் பரப்பிரம்மத்லதாடு இவணய முடியாது.

குயில் பாட்டு கற்பவனலய என்றாலும் லவதாந்தப் சபாருலளாடு
இவயபுப் படுத்திக் காண்பவர் காணோம் என்று பாரதி காவியத்வத
முடிக்கின்றார்.

ஓர் உயிர் மற்லறார் உயிலராடு அன்பினால். ”தான்” என்னும்
அகந்வத அகன்று இரண்டறக் கேத்தோகிய அனுபலம காதல்
அனுபவம். பாரதியின் கருத்வத லவதாத்திரியம் அைகாக
சவளிப்படுத்துகிறது.

இரண்டறக் கேத்தல் பற்றி லவதாத்திரியம் பாடுகிறது.
இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்க விட்டு,
ஏற் படும் ஓர் அவமதியில் விழிப்பாய் நிற் க
நிவறநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும் ,
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங் கும் மட்டும் ,
உவறந்து உவறந்து இந்நிவலயில் பழகிக்வகாள் ள,
உலக இன்பங் களிவல அளவு கிட்டும் ,
கவர நீ ங் கி அறிவு வமய் ப்வபாருளாகும் ,
கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு காணும் வதய் ேம் ” (ஞாக.பா.1487)
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இே் ேளவு எளிவமயாக விளக்கம் கூறி நம் வம வசம் வம
படுத்திவிட்டார் மகரிஷி.
எல் லா வயாக மார்க்கங் களும் முயற் சிவய வமயமாக வேத்து
தான். நாமும் எதுேவர முயற் சி வசய் ய வேண்டும்
என்றால் , இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்க விடும் ேவர
முயற் சி வசய் தால் வபாதும் .
இதில் நம் வம முழுவமயாக உணர்வு ரீதியாக நம் முவடய உணர்வே
அகன்ற நிவலக்கு வகாண்டு வபாகப்வபாக ஒரு கட்டத்தில் தானாக
விரிய முடியாமல் , விரிந்து வசல் ேதற் கு இடமும் இல் லாமல் ஒரு
நிவலக்கு மனம் ேரும் .
அப்வபாது அந்நிவலயில் ஒரு அவமதி நிவல ஏற் படும் .
அந்நிவலயில் மனம் விழிப்வபாடு நின்றால் அவமதியில் மனம்
உவறந்து காணாமல் வபாகும் .
அவமதி என்பது கற் பிப்பது அல் ல, கற் பிக்கப் படுேதும் அல் ல.
உருோக்குேதும் அல் ல, உருோக்கப்படுேதும் அல் ல. தானாய் தாவன
நிவல வபறுேவத அவமதி நிவல.
இது தான் வமௌன நிவலயும் ஆகும் . இந்த நிவலவய ோர்த்வதயால்
விளக்கிக் வசால் லவே முடியாது.
அப்படி வசான்னால் , அது வபாய் தான். இங் கு தான் ‘தியானம் ’ என்று
ஒன்று மலரவே ஆரம் பிக்கிறது.
இதற் கு முந்வதய நிவல ேவர மனம் ஓர்வம படுேதற் கு ஒரு பயிற் சி
முவற தாவன தவிர, அவேகள் தியானமாக கருதுேது தேறு.
தியானம் என்பது ஒரு வசயல் அல் ல. தானாக நிகழ் ேது. ஏன்
விழிப்பாய் நிற் க வேண்டும் என்றால் , இங் கு கூட நம் முவடய கர்ம
விவன நம் முவடய உணர்வு தளத்வத தாக்குேதற் கு தயாராக
இருக்கும் .
நம் வம அங் வகவய தங் க வேப் பதற் கு தன்னுவடய முழு முயற் சிவயாடு
வசயல் படும் .
அதனால் , விழிப்வபாடு இருப்வபாவமயானால் , இங் கு என்ன
இருக்கிறது? என்றால் , முன்னால் உற் பத்தியான சுத்தவேளி என்ற
நிவலவயக் கடந்து, நம் மால் உருோன எண்ணமற் ற, சூன்யமான
அரூபமான எங் கும் முடிவில் லாத, உணர்வு தளம் ேரும் .
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அதுதான் சுத்தவேளி உணர்வு. இந்த ஆகாய வபருவேளியில் வேறும்
உணர்பேன் மற் றும் உணரப்படும் சூன்ய வபருவேளி மட்டுவம
இருக்க முடியும் .
முதலில் நாம் உருோக்கிய வேளி. பிறகு அதுவே நமக்குள் தானாக
மலர்ந்த ஒரு விஷயம் . இது தானாக சித்தியான ஒரு நிவல.
அவமதி ேந்துவிட்டால் வதடுதல் நின்று விடும் . தியானத்தின் மீதான
ஈர்ப்பும் , கேர்ச்சியும் விட்டு விலகிவிடும் .
இந்த இடத்தில் தான் நிவறய வபருக்கு குழப்பம் உண்டாகும் இடம் .
அதனால் இதன் அருகில் ேந்தவுடனவய அது தான் சுத்தவேளி
அனுபேம் என்று உறுதி வசய் து வகாண்டு அதில் இன்னும் ஆழ் ந்து
வபாகாமல் , அடுத்த அடுத்த மார்கங் கவள வநாக்கி நகர ஆரமித்து
விடுகிறார்கள் .
இந்த இடத்திற் கு ேந்துவிட்வடாமானால் சர்ே கல் பத்வத வநருங் கி
விட்வடாம் என்று வபாருள் . இந்நிவலயில் நாம் இன்னும் ஆழ் ந்து
நம் வம இழக்க தயாராகிவிட்டால் சர்விகல் ப நிவல.
இந்த உணர்வே உணர்ேது யார்? எது? உடலா? இல் வல மனமா?
உயிரா? வதரியாது.
ஆனால் உணர்வு மட்டும் இருக்கும் . ஆக, நம் மால் உணரப்படும் அந்த
எல் வலயற் ற வமௌனம் , வதய் வீக வேளி, இந்நிவலயில் தான்
“நிவறநிவல” என்ற அடுத்த கட்டம் நிகழும் .
இந்த ோர்த்வதகள் எல் லாம் மகரிஷி வயாசித்து எழுதவில் வல. அது
(இவற) அேராக தன்வன வேளிப்படுத்தி ேந்தவேகள் தான். இது
தான் தற் வசயல் இயக்கம் .
ஏவனனில் , மகரிஷி என்ற ஒரு தனி மனிதன் அங் கு இல் வல. வசயல்
மட்டுவம இருக்கிறது, வசய் பேன் இல் லாமல் இருக்கிறது. இது தான்
“நிவறநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும் ”.
உணரப்படும் காணாமல் வபாய் விட்டது. உணர்பேனும் காணாமல்
வபாய் விட்டான்.
அதனால் தான் “நான் என்ற சிற் றறிவே நான் கடந்த வபாது நான்
நீ யாய் கூர்தலறம் ேந்தியல் பு அறிந்வதன்” என்று கூறுகிறார் மகரிஷி.
ஆக, இயல் பில் அறிேதற் கு ஒன்றுவம இல் வல. நான் உருோகினதும்
வபாய் விட்டது.
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என்னுள் உருோனதும் வபாய் விட்டது. நான் நானாகவே
நிற் கிவறன். அனால் , பவழய நான் இல் வல. கேனித்த நான்
காணாமல் வபாய் விட்வடன். அப்வபா இருப்பது என்னவேன்றால் அது
தான் “தான்” (தானாய் , சுயமாய் )
ஓர் உயிர்மற்லறார் உயிலராடு அன்பினால். ”தான்” என்னும் அகந்வத
அகன்று இரண்டறக் கேத்தோகிய அனுபலம காதல் அனுபவம்.
இங்கு இவறக்காதவே லவதாத்திரியம் சொல்ேியுள்ளது.
வளமுடன்.

வாழ்க

3. பாஞ்ொேி ெபதத்தில் தத்துவம்.
பாரதியின் பாஞ்ொேி ெபதம் காப்பிய இேக்கணக் கூறுகவளப்
சபற்று ஒரு குறுங்காப்பியமாகக் காணப்படுகிறது.

”அறம் சவல்லும் பாவம் லதாற்கும்” என்ற உண்வம ஒரு சபண்
வாயிோக ெிவே ொட்டப்படுவதாக அவமந்த கவத, பாரதியின்
உள்ளத்வத மிகவும் கவர்ந்ததில் வியப்பில்வே.
இவறவனிடம் மன உறுதியும், ெம்பிக்வகயும் சகாண்டு வாழ்ந்தால்
ென்வமகள் ெம்வம வந்தவடயும் என்ற ஒப்பற்ற தத்துவத்வதயும்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாண்டவர்களின் வாழ்க்வக-அறத்தின் பால் அவெயாத ெம்பிக்வக

சகாண்டு, துன்பத்தின் எல்வேயிலும் அதவனக் கண்டு அஞ்ொமல்
ெின்று எதிர்த்துப் லபாராடிய பஞ்ெவரின் வாழ்க்வகவாழ்க்வகத் தத்துவமாக விளங்கியது.

பாரதியின்

”தருமத்தின் ோழ் ேதவனச் சூதுகே் வும் ,
தருமம் மறுபடி வேல் லும் எனுமியற் வக.
மருமத்வத நம் மாவல உலகம் கற் கும் ”
ேழிவதடி விதியிந்தச் வசய் வக வசய் தாள் ” (பாரதியார்)
என்று பாரதி அர்சுனன் வாயிோக எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
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ெல்ேவர்கவளப் புடமிட்டு சபான்னாக்கும் சபாருட்டு” மனம் வாடும்
வவர லொதவன செய்து அவர்கவளத் தூய்வம ஆக்குகிறான்
இவறவன்.

லமலும், ”அறம் சவல்லும்” என்னும் உண்வமவய உேகிற்கு
எடுத்துக் காட்டவும் அவர்கவள .இவறவன் கருவியாகப்

பயன்படுத்திக் சகாள்ளுகிறான் என்னும் வாழ்க்வகத் தத்துவத்வத
பாஞ்ொேி ெபதம் விளக்குகிறது.

பாரதியார், லயாகம், அத்வவதம், விெிட்டாத்துவவதம் ஆகிய பே
தத்துவங்கவளயும் உட்சகாண்டு பாடினாலரனும் அவர்தம்
உட்கிடக்வக அவனத்து மத-தத்துவப் சபாது லொக்கம்
ஒன்லறயாகும்.

”பே வவகயாகப் பரவிடும் பரம்சபாருள் ஒன்லற”,

”யாமறிந்த

மதங்கள் பே உளவாமன்லற யாவினுக்கும் உட்புவதந்த கருத்திங்
சகான்லற”

என்பன லபான்ற பாடல்கள் ொன்றாகும்.

பாரதியாவரப் லபான்லற ”லபரற வாழ்வு” வாை லவண்டும் என்று
வேியுறுத்துகிறது லவதாத்திரியம்.

”அறம் புரியப் வபாருள் ஈட்டி தனியார் காக்கும்
அல் லல் களும் வேண்டாம் . பின் பிச்வசோங் கும்
துறவுமுவறயும் வேண்டாம் . மக்கள் பற் வறா
வசாத்துப் பற் வறா சிறிதும் வேண்டாம் . கூட்டு
உறவினிவல வபாருள் வபருக்கி, நிர்ே கித்து.
உலவகங் கும் எனக்குரிவம” என்று இயற் வக
மறோத வபரறவம சிறந்த தாகும் .
மனிதஇன இலட்சிய ோழ் விதுவே யாகும் .” (ஞாக.பா.1425)

அறமான செயல்களுக்காக என்று கூறி சபாருள்கவள
எவ்வவகயிலும் ஈட்டி, தனி ெபர்கள் இருப்பு வவத்து.அதவனக்
காப்பதற்காக என்று அல்ேல்பட லவண்டாம்.

செல்வர்களின் இருப்வப ஏவைகள் பிச்வெ ஏற்று வாழும் துறவு
முவற வாழ்வும் லவண்டாம்.
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உடன் வாழும் மக்களிடமும், மூேதன இருப்பாக உள்ள

சொத்துக்களிடமும் பற்று என்பது ெிறிதளவும் லவண்டாம்.
மக்கள் கூட்டுறவு முவறயிலே முயற்ெித்து செயோற்றி
சபாருட்கவளப் சபருக்கி, அவற்வற ெிர்வகித்து சபாது உவடவம
முவறயிலே முயற்ெித்து செயோற்றி சபாருட்கவளப் சபருக்கி,
அவற்வற ெிர்வகித்து சபாது உவடவம முவறயில் உேகம்

முழுவதும் தமக்கு உரிவமயானது என்ற இயல்வப மறவாத சபரிய
அறலம எல்ோ அறங்களிலும் உயர்ந்ததும் ெிறந்ததும் ஆகும்.
இதுலவ தான் மனித இனத்தின்

இேட்ெிய வாழ்வு ஆகும்.

ஒத்தும்

உதவியும், இட்டுண்டு, பகிர்ந்து உண்டு. ஆன்ம சுதந்திரத்துடன்
மனிதன்

வாழும்லபாது இனிவமயாக வாைோம்.

மனித வாழ்வின் லொக்கலம இனிவமயாக ெிவறவாக அவமதியாக
வாழ்வது ஆகும்.
எய்த முடியும்.

லபரற வாழ்வின் மூேலம மனிதகுேம் அந்ெிவே

4.வேட்டவேளி தத்துேம்







சுத்தவேளி என்ற இவறநிவல வநாறுங் கி இவறத்துகள் ஆயிற் று.
இவறத்துகள் களின் வதாகுப்பு தான் விண்.
விண்களின் வதாகுப்புகள் தான் வதாற் றப்வபாருட்கள்
அவனத்தும் ஆகும் .
விண்களின் சுற் வறாட்டம் வதாற் றப் வபாருட்களில் சீரான
முவறயில் அவமந்தவபாது உயிரினங் கள் வதான்றின.
முடிவில் சிறப்பான அறிவுவடய மனிதன் வதான்றினான்.
இதுவே சுத்தவேளி எனும் இவறநிவலயின் தன்மாற் ற ேரலாறு
ஆகும் .

வேதாத்திரியம் விளக்கும் தத்துேம் இதுோகும் .
வேட்டவேளி வயப் பற் றி பாரதியார் பாடுகிறார். . . .
“வேட்ட வேளியாய் அறிோய் வேறுபல சத்திகவளக்
வகாட்டு முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுோய்
தூல அணுக்களாய் சூக்குமமாய் சூக்குமத்தில்
சாலவுவம நுண்ணியதாய் தன்வமவயலாம் தானாகி
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தன்வம ஒன்றில் லாததுோய் தாவன ஒருவபாருளாய்
தன்வம பலவுவடத்தாய் தான்பலோய் நிற் பதுவே” (பாரதியார்)
இவேவயல் லாம் பாரதிவய தனித்தன்வம மிக்க ஆன்மீக தரிசனம்
கண்டேனாய் நிவல நிறுத்துகிறது

சுத்தவேளி தத்துேம் வேதாத்திரியம்
சுத்தவேளிதான் இவறநிவல. இதுவே தான் கடவுள் ஆகும் . இவற
நிவலயானது எல் லாம் ேல் ல பூரணப் வபாருள் .
இதன் இயல் பான தன் னிறுக்கச் சூழ் ந்தழுத்தும் ஆற் றலால்
அதற் குள் ளாகவே வசறிவு ஏற் பட்டு மடிப் புகள் விழுந்து, அதன்
சூந்தழுத்தும் ஆற் றலாவலவய மிக விவரோன தற் சுழற் சி வபற் ற
நுண்துகள் தான் முதல் நிவல விண் எனும் பரமாணு.
இந்த நுண்ணணுக்களின் கூட்டங் கவள வபரியக்க மண்டலத்தில்
காணும் அவனத்துத் வதாற் றங் களும் ஆகும் .
முதல் நிவல விண்களின் விவரோன தற் சுழற் சியானது அவதச்
சுற் றியுள் ள தன் னிறுக்கச் சூழ் ந்தழுத்தும் ஆற் றலான
இவறவேளிவயாடு உரசும் வபாது எழுகின்ற நுண் அவலகள் தான்
காந்தம் எனும் நிழல் விண்கள் .
.
நிழல் விண்கள் இவறவேளியின் சூழ் ந்தழுத்தத்வதத் தாங் க
முடியாமல் கவரந்து வபாகும் நிகழ் சசி
் கள் தான் அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி,
சுவே, மணம் , மனம் என் பனோகும் .
இவறவேளியானது முதல் விண், நிழல் விண், காந்தம் , காந்தத் தன்
மாற் ற நிவலகளான அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிலான ஆறுேவக.
இேற் வற மனதில் பதியவேத்துக் வகாண்டு பிரபஞ் சத்வத எண்ணிப்
பார்த்தால் , ஆராய் ந்தால் வபரியக்க மண்டல வதாற் றம் இயக்கம்
விவளவுகள் அவனத்தும் விளங் கிவிடும் .
பரமாணு முதல் வகாண்டு, எந்தப் வபாருளும் இவறநிவலயாகவே
இருக்கும் காட்சி அறிவிற் கு உண்டாகும் .
எல் லா இடங் களிலும் எக்காலத்திலும் எல் லாப் வபாருட்களிலும்
இவறநிவலவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் பிரம் மஞானம்
எனப் படுகின்றது.
"வபரியக்க மண்டலத்வதத் தத்துேங் கள்
பத்தாக விளங் கிக் வகாள் வோம் .
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வபரியசுவம மனதிலிருந் திறங் கிவிடும் .
மனம் அறிோம் சிேமு மாகும் .
ஓரியக்க மற் றநிவல வேட்டவேளி
இருப் பதுவே; ஆதியாகும் .
உள் ளவமந்த ஆற் றவல உருண்டியங் கும்
விண்ணாகும் . அதிவல ழுந்த
வநரியக்க விரிவுஅவல வநடுவேளியில்
கலப் புறோன் காந்த மாச்சு.
நிகழ் காந்தத் தன் மாற் றம் அழுத்தம் ஒலி
ஒளிசுவேயும் மணம் மனம் ஆம் .
சீரியக்கச் சிறப்புகவள விவளவுகவள
உள் ளுணர்ந்தால் அதுவமய் ஞ் ஞானம் .
சிந்திப்வபாம் , உணர்ந்திடுவோம் , வசர்ந்திருப்வபாம்
இவறநிவலவயா வடன்றும் எங் கும் !” (ஞாக.பா.1674)

தாத்தாவும் வபரனும் - வேதாத்திரியம்
முதலில் வதான்றிய விண் மகன். முதல் விண்ணிலிருந்து
இரண்டாேதாகத் வதான்றிய நிழல் -விண்வணா இவறவேளிக்குப்
வபரன்.
வபரன் எங் வக வபானாலும் தாத்தாவுடன் வசர்ந்து வகாண்டான். நிழல்
விண் இவறவேளிவயாடு கலந்துவிட்டது தான் காந்தம் .
அப்படியானால் தாத்தாவும் , வபரனும் அதாேது இவறவேளியும் , நிழல்
விண்ணும் ஆடும் கூத்துத் தான் பிரபஞ் சம் .
இவறவேளியில் நிழல் விண்கவரந்த நிவல காந்தம் . காந்தம் தான்
அழுத்தமாக, ஒலியாக, ஒளியாக, சுவேயாக, மணமாக, மனமாகப்
பிரபஞ் சம் முழுேதிலும் எல் லாப் வபாருளிலும் இருக்கிறது.
இவறவேளி என்ற தாத்தாவும் , நிழல் விண் என்ற வபரனும் ஆடுகிற
கூத்துத் தாவன இவேயவனத்தும் !
இவறவேளி புலன்களுக்கு எட்டாது இருந்ததனால் அவத விேரித்துச்
வசால் ல முடியவில் வல.
ஆனால் , எப்படித் தத்துேஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் ? மனம் சுழல்
விவரவு அதிகமாயிருக்கிறவபாது அது அவல. அவலக்கு அடித்தளமாக
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இருப்பது இவறநிவல. இவறநிவலயிலிருந்து அவல விலகி நிற் கிற
மாதிரி இருக்கும் .
ஆனால் , மன அவலச் சுழல் விவரவு குவறயக் குவறய,
இவறயுணர்வும் இவறயாற் றலும் அந்த மனத்திற் கு ேலுவேத்
தருகின்றன.
அப்படிவய அந்த இவறநிவலவயாடு வநருங் கி இருக்கிறவபாது, மனம்
இவற நிவலவயத் வதரிந்து வகாள் கிறது.
இவற நிவலயிலிருந்து தாவன எல் லாவம ேந்தன? எல் லா
இயக்கங் களும் , பதிவுகளும் ோன்காந்தத்தில் தான் இருக்கின்றன.
அவதாடு மனம் இவணகிறவபாது அங் கிருக்கக்கூடிய உண்வமகள்
எல் லாம் வதரிகின்றன. வநற் று நடந்த வசயவல நிவனத்தால்
நிவனவிற் கு ேருகிறது வபாலத் தனக்குள் ளாகவே பிரபஞ் ச
ரகசியங் கள் வதரியும் . ோழ் க ேளமுடன்.

5. ஞாலம் உயிர்கள் அவனத்து மேன்.
எங் கும் நீ க்கமற நிவறந்திருக்கும் இவறேன் அருேம் , அருவுருேம் ,
உருேம் என்ற மூன்று நிவலயில் உயிர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறான்.
இவறேனுக்வகன்று தனிவய ஓர் உருேம் இல் வல.
உயிர்கள் உய் யும் வபாருட்டு உயிர்களின் பக்குே நிவலக்வகற் ப
பல் வேறு ேடிேங் கள் அவமத்துக் வகாள் ளப் வபற் றன.
“நானா வித உருோய் நவம ஆள் ோன்”
“பல பல வேடமாகும் பர நாரிபாகன்”
என்று திருஞானசம் பந்தரும்
“வபராயிரம் பரவி ோவனார் ஏத்தும் வபம் மாவன”
என்று திருநாவுக்கரசரும்
“வேறு வேறு உருவும் வேறு வேறு இயற் வகயும்
நூறு நூறு ஆயிரம் இயல் பினதாகி”
“ஒரு நாமம் ஓருருேம் ஒன்றுமில் லார்க்கு ஆயிரம்
திருநாமம் பாடி நாம் வதள் வளணம் வகாட்டாவம”
என்று மாணிக்கோசகரும் குறிப்பிட்டுள் ளனர்.
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பாரதியாவரா எல் லாேற் றிலும் தன் வன பார்க்கிறார். என் வன ஒரு
ஞானநிவல?
ோனில் பறக்கின்ற புள் வளலாம் நான்;
மண்ணில் திரியும் விலங் வகலாம் நான்;
கானிழல் ேளரும் மரவமலாம் நான்,
காற் றும் புனலும் கடலுவம நான்
விண்ணில் வதரிகின்ற மீவனலாம் நான்
வேட்ட வேளியின் விரிவேலாம் நான்,
மண்ணில் கிடக்கும் புழுவேலாம் நான்,
ோரியிலுள் ள உயிவரலாம் நான்
கம் பனிவசத்த கவிவயலாம் நான்,
காருகர் தீட்டும் உருவேலாம் நான்;
இம் பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
எழில் நகர் வகாபுரம் யாவுவம நான்
இன்னிவச மாத ரிவசயுவளன் நான்;
இன்பத் திரள் கள் அவனத்துவம நான்;
புன்னிவல மாந்தர் தம் வபாய் வயலாம் நான்;
வபாவறயருந் துன்பப் புணர்ப்வபலாம் நான்
மந்திரங் வகாடி இயக்குவோன் நான்,
இயங் கு வபாருளின் இயல் வபலாம் நான்,
தந்திரங் வகாடி சவமத்துவளான் நான்,
சாத்திர வேதங் கள் சாற் றிவனான் நான்
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அண்டங் கள் யாவேயும் ஆக்கிவனான் நான்,
அவே பிவழயாவம சுழற் றுவோன் நான்;
கண்டநற் சக்திக் கணவமலாம் நான்,
காரண மாகிக் கதித்துவளான் நான்

நாவனனும் வபாய் வய நடத்துவோன் நான்;
ஞானச் சுடர்ோனில் வசல் லுவோன் நான்
ஆனவபாருள் கள் அவனத்தினும் ஒன்றாய்
அறிோய் விளங் கு மு த ற வசாதிநான்!
”இவறநிவலவய நானாக இருக்கிறது. ஞாலம் உயிர்கள் அவனத்தும்
அேன்” என்கிறது என்பது வேதாத்திரியம் .
”நாவன ஈசன்” வசால் விடுத்து,
”நற் வபாருளான ஈஸ்ேரவன”
நானுமாக இருக்கின்றான்.
”ஞாலம் உயிர்கள் அவனத்து மேன்.”
நான் இே் வுண்வம உணர்ந்த பயன்
நல் லுலகுக்வக எவன ஈந்வதன்.
நானினித் தூயன் என நின்று,
நற் வறாண்டாற் றி இன்புறுவீர்!” (ஞாக.பா..1599)
நாவன ஈசன் என்று ஒரு மனிதர் கூறினார் என்றால் , இேர் மட்டுவம
கடவுள் என்று கூறுேதாகப் வபாருள் படும் .
அதனால் இம் மனிதருக்குத் தன்முவனப்பும் எழுச்சியுறும் .
ஆகவே நாவன கடவுள் எனக் கூறுேவத விடுத்து வமன்வமயான
வமய் ப்வபாருளான, உயிர்களில் கலப்புற் றுள் ள ஈஸ்ேரவன, நானுமாக
ஆகியுள் ளான் என்று கூறும் வபாது தன்முவனப்பு எழாது.
உலகம் , உயிர்கள் அவனத்திலும் இவறநிவலவய இருந்து. காத்து,
முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமவய நான் உணர்ந்து
வகாண்டதன் பயனாகவே, என்வன உலக நலத்திற் காக
அர்ப்பணித்துக் வகாண்வடன்.
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நான் ஆன்மக் களங் கங் களிலிருந்து விடுபட்டு தூய் வமயானேனாக
உள் வளன் என்று உள் ள உறுதியுடன், நல் முவறயில் வதாண்டு வசய் து
இன்புறுவீர்களாக!
உயிர்கள் அவனத்திலும் கலப்புற் றுள் ள இவறநிவல என் உள் ளும்
புறமுமாகவும் இருக்கிறது என்ற உண்வம உணர்வில் தன்முவனப்பு
இல் லாமல் வதாண்டு வசய் து இனிது ோழ் வோம் .

6. ொனும் ஓர் கனலவா?
பிரபஞ்ெம் முழுவதும் இயங்கிக் சகாண்டிருப்பனவற்றின் சபாருள்
ெிவே எது? ெிகழ்ச்ெி ெிவே எது?

ஆப்பிள் பைம் என்பது சபாருளா ெிகழ்ச்ெியா?

ஐம்புேன்களால்

காணப்படும் உணரக்கூடிய அவனத்வதயும் சபாருட்கள் என்றுதான்
சொல்லவாம். அது சமாைி வைக்கு.

லதாற்றப் சபாருட்கள் அவனத்தும் சபாருள் எனக் சகாள்வது
ொதாரண மனப்லபாக்கு.

ஆனால் உண்வம

சபாருளா என ெிந்திக்க லவண்டும்.

யி

ே அவவ

ஆராய லவண்டும்.

”உருவம் மேர்தான். உட்சபாருள்
உணர விண்சணனும் நுண்ணணுலவ!

அருவம் ஆதி அவெந்த ெிவே,

அணுமுதல்அகண்ட லபரண்டம்!” (ஞாக.பா.1649)
புேனறிவவத் தாண்டி விண்ணறிவுக்குப் லபாக லவண்டும்.
செருப்பில் லபாட்டால் எரிந்து ொம்போகிவிடும்.
பைம் என்ற காட்ெி மவறந்துவிட்டது.

பைத்வத

அப்படியானால் பைம் என்பது

அணுக்கள் இவணந்த ஒரு காட்ெி-ொடகம்.

பைத்தில் ெின்ற

அணுக்கள் அைிந்துவிட்டதா என்றால் இல்வே.
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அணுக்கள் என்பது நுண்ணியக்க
மூேக்கூறான இவறத்துகளின்
சதாகுப்பு.

இவறத்துகலளா

இவறெிவேயின் பின்னம் ஆகும்.
அவெந்து சகா

ணடி

ருக்கும்

சபாருட்கள் அவனத்தும் தன்னுவடய
ெிவேயில் மாறிக் சகாண்லட

இருக்கின்றன. அதவன ெிகழ்ச்ெி என்கிலறாம்

அவெவவக் கைித்துவிட்டால் மிச்ெம் இருப்பது இவறெிவேலயதான்.
லவதாத்திரி மகரிெி அறிந்த இவத பாரதியார் முன்லப கூறியுள்ளார்.
”ெிற்பதுலவ ெடப்பதுலவ பறப்பதுலவ
ெிற்பதுலவ ெடப்பதுலவ பறப்பதுலவ
ெிற்பதுலவ ெடப்பதுலவ பறப்பதுலவ ெீங்கசளல்ோம்
சொற்பனந்தாலனா? பே லதாற்ற மயக்கங்கலளா?
சொற்பனந்தாலனா? பே லதாற்ற மயக்கங்கலளா?

கற்பதுலவ லகட்பதுலவ கருதுவலத ெீங்கசளல்ோம்
அற்ப மாவயகலளா? உம்முள் ஆழ்ந்த சபாருளில்வேலயா?
அற்ப மாவயகலளா? உம்முள் ஆழ்ந்த சபாருளில்வேலயா?
வானகலம இளசவயிலே மரச்செறிலவ
வானகலம இளசவயிலே மரச்செறிலவ ெீங்கசளல்ோம்
கானேின் ெீலரா? சவறும் காட்ெிப் பிவைதாலனா?
வானகலம இளசவயிலே மரச்செறிலவ ெீங்கசளல்ோம்
கானேின் ெீலரா? சவறும் காட்ெிப் பிவைதாலனா?
லபானசதல்ோம் கனவிவனப்லபால் புவதந்தைிந்லத லபானதனால்
ொனும் ஓர் கனலவா? இந்த ஞாேமும் சபாய்தாலனா?

காேசமன்லற ஒரு ெிவனவும் காட்ெிசயன்லற பே ெிவனவும்
லகாேமும் சபாய்கலளா? அங்குக் குணங்களும் சபாய்கலளா?
காேசமன்லற ஒரு ெிவனவும் காட்ெிசயன்லற பே ெிவனவும்
லகாேமும் சபாய்கலளா? அங்குக் குணங்களும் சபாய்கலளா?
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காண்பசவல்ோம் மவறயுசமன்றால் மவறந்தசதல்ோம் காண்பமன்லறா?

ொனும் ஓர் கனலவா? இந்த ஞாேமும் சபாய்தாலனா?” (பாரதி)
உேகத்தின் காட்ெி சபாய்லயா சமய்லயா? மிக உயர்ந்த தத்துவ
ஆராய்ச்ெியின் கண் சவளிப்பட்ட இந்தக் லகள்விக்கு பாரதியார்
ெரியானசதாரு விவடவயயும் சபறுகிறார்.

சதய்வெிவேயில் கவடெி வடிவம் மனிதன்.

சதய்வலம காற்றாக,

கனோக, லகாளாக, மண்ணாக, புல்ோக, புழுவாக விேங்கினமாக,
தானுமாக இருப்பவத உணர்ந்து சகாள்கிறார்.

அந்த உணர்வில் சதய்வலம அவனத்துமாக இருக்கிறது என்பதற்குப்
பதிோக, அவனத்துமாக வந்து கவடெியாக தானுமாக இருப்பதால்
அவனத்துத் லதாற்றமும் ொலன என்கிறார். வாழ்க வளமுடன்.

.

7. வசய் க தேம் ! வசய் க தேம் !
மனம் தன் திறவமவயயும் வல்ேவமவயயும் சபருக்கிக் சகாள்ளும்
பயிற்ெிலய தவம்.
பாரதியார் குள்ளச் ொமியாரிடமும், தத்துவஞானி லவதாத்திரியார்
பரஞ்லொதி மகானிடமும் தவத்வத தீட்வெ மூேம் சபற்று ெிறப்பான
ெிவேவய அவடந்தார்கள்.

எடுத்த காரியம் யாவினும் சவற்றி அவடய லவண்டுசமன்று தான்
எல்லோரும்

விரும்புகிலறாம்.

ஆனால்

ெவடசபறுகிறதா? எண்ணி

எண்ணிப் பே ொளும் முயன்று இங்கு இறுதியில் லொர்வவடகிலறாம்.
எய்த விரும்பியவத எய்தப் பாரதி ஒரு வைி காட்டுகிறார். செய்க தவம்
செய்க தவம் செஞ்லெ, தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியவத எய்தோம்

தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியவத எய்தோம். துருவன், பகீ ரதன்,
அர்ஜுனன் முதோலனார் தவம் செய்து விரும்பியவத அவடந்தனர்.

அவர்கவளப் லபாே ொமும் கானகம் சென்று கனி கிைங்குகவளப்

புெித்து ெீரிவடலயயும் செருப்பிவடலயயும் ஒற்வறக் காேில் ெின்று
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இரவு பகல் விடாது இவறவன் சபயவர உச்ெரிக்க லவண்டுமா? (தவம்
என்றால் இப்படித் தான் என்று லகட்டு வந்திருக்கிலறாம்.) அப்படிச்
செய்வதற்கு லவண்டிய மனத் திண்வம ெம்மிடம் இல்வே.

அஞ்ெ லவண்டாம். பாரதி கூறுவது மிக எளிவமயான தவம். அது
தான் அன்பு செய்வது. வவயகத்தில் அன்பிற் ெிறந்த தவமில்வே
என்கிறார் அவர்.

இது எளிவமயானது மட்டுமல்ே, முனிவரின் தவத்வத விட
லமம்பட்டதும் ஆகும்.

துறந்தார் வபருவம வபரிது அதனினும் வபரிதாகும் இங் குக்
குவறந்தாவரக் காத்து எளியார்க்கு உணவீந்து குலமகளும்
அறந் தாங் கு மக்களும் நீ டூழி ோழ் வகன அண்டவமலாம்
சிறந்தாளும் நாதவனப் வபாற் றிடும் வதாண்டர் வசயும் தேவம.”
(பாரதி)
”மானிடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும்
ேரம் பு கட்டாவிடினும் அன்றி நீ ர் பாய் ச்சாவிடினும்
ோனுலகு நீ ர் தருவமல் மண் மீது மரங் கள்
ேவக ேவகயா வநற் கள் புற் கள் மலிந்திருக்குமன்வற
யாவனதற் கும் அஞ் சுகிவலன் மானிடவர நீ விர்
என் மதத்வதக் வகக்வகாண்மின், பாடுபடல் வேண்டா
ஊனுடவல ேருத்தாதீர் உணவு இயற் வக வகாடுக்கும்
உங் களுக்குத் வதாழில் இங் வக அன்பு வசய் தல் கண்டீர்” (பாரதி)
அன்பு செய்து சகாண்டிருந்தால் லபாதும். உை லவண்டாம், விவத
லபாட லவண்டாம், எல்ோப் பயிர் வவககளும் செைித்து ஓங்கும்.
பாரதி ஏலதா மயக்கத்தில் உளறுவதாக ெிவனத்லதாம் என்றால்,
வள்ளுவரும் இவதலய கூறுகிறார்.

அன்லப தவம் என்று சொன்ன பாரதி லவலறாரிடத்தில் தவலம
லயாகம், லயாகலம தவம் என்கிறார். அதாவது அன்பு, தவம், லயாகம்
இவவ ஒரு சபாருள் சொற்கள். லயாகத்வத விளக்குகிறார் –
ஊருக்கு உவைத்தல் லயாகம்.
பாரதி குறிப்பிடும் தவம் என்பதும் அன்பு செய்தல் என்பதும் ஊருக்கு
உவைத்தவேத் தான் குறிக்கிறது என்பவத அறிகிலறாம்.
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பாரதியால் சபரிதும் லபாற்றப்பட்ட பகவத்கீ வதயின் இந்தக்
கருத்வதக் கவனியுங்கள்.

யாகத்தில் மிஞ்ெியவத உண்ணும் ெல்லோர் எல்ோப்
பாபங்களிேிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். எவர் தமக்காகச்
ெவமக்கிறார்கலளா அவர்கள் பாபத்வத உண்கின்றனர்.

இங்கு யாகம் எனப்படுவது பிறர் ென்வமக்காகச் செய்யப்படும்

செயல்கவளக் குறிக்கிறது. எனலவ உவைக்கத் தான் லவண்டும்,
ஆனால் தனக்காக அல்ே, பிறருக்காக என்பலத பாரதியின் சகாள்வக
என்பவத அறிகிலறாம்.

ஊருக்காக உவைத்தால் அது உவைப்பாகத் லதான்றாது, உடவே
வருத்தாது. தன்னேமின்றிப் சபாதுப்பணியில் ஈடுபட்டவர்கள்
மட்டுலம இவத உணர முடியும்.

இது சதாடர்பாக விலனாபா கூறுகிறார் – “தாய், குைந்வதக்கு

லவண்டிய லபாஷவணவயச் செய்கிறாள். ொன் என்ன செய்து

விட்லடன், ஒன்றுலம செய்யவில்வேலய, எனக்கு இது ஒரு பாரமா
என்று அவள் லகட்கிறாள். மனிதன் இதய பூர்வமாய்க் கர்மம்
செய்வகயில் லவதவன, கஷ்டம், ஆயாெம் லபான்ற எதுவுலம
இருப்பதில்வே.”

பிறர் ெேனுக்காக உவைக்கும்லபாது உடம்லபா மனலமா
பாதிக்கப்படுவதில்வே, எனலவ அது உவைப்லப அல்ே.

எனலவ அன்பு செய்யுங்கள். சூழ்ந்தசதல்ோம் கடவுள் எனக் கருதி
எல்ோவற்றிடத்தும் அன்பு செய்யுங்கள். பிறர் ென்வம மட்டும் கருதி
உவையுங்கள்.

உங்கள் வயிற்றுப் பாட்வட இவறவன் கவனித்துக் சகாள்வான்.
ஊரார் பிள்வளவய ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்வள தாலன வளரும்.
அதுலவ தவம். லதவனுவடய ராஜ்யத்வதயும் ெீதிவயயும் லதடும்
வைியும் அதுலவ.

”வசய் கதேம் வசய் க தேம் நன்வநஞ் வச தேம் வசய் தால்
எய் த விரும் பியவத வயய் தலாம் , வேயகத்தில்
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அன்பிற் சிறந்த தேமில் வல, அன்புவடயார்
இன்புற் று ோழ் த லியல் பு.”
என்று தவத்தின் சபருவமவயப் பாரதி பாடுகிறார்.
”தேவமான்று மில் வலவயாரு சாதவனயு மில் வலயடா!
சிேவமான்வற யுள் ளவதனச் சிந்தவத வசய் தாற் வபாதுமடா!”
”வயாகந்தான் சிறந்ததுவோ? தேம் வபரிவதா? என்வறன்
வயாகவம தேம் , தேவம வயாக வமன உவரத்தாள்
ஏகவமா வபாருளன்றி இரண்டாவமா? என்வறன்
இரண்டுமாம் , ஒன்றுமாம் , யாவுமாம் என்றாள் .” (பாரதியின்
தனிப் பாடல் .அழகுவதய் ேம் )

பாரதி தவத்வத எளிவமப்படுத்தினார்.

லவதாத்திரிலயா தவத்வத

விஞ்ஞானமாக்கி மானுடப் பயனுக்கு வைங்கியுள்ளார். ஊசரங்கும்
உள்ள மனவளக்கவே மன்றங்கள் வாயிோக எளியமுவற
தியானத்வத கற்பித்து வருகிறார்.

தேமும் வேதாத்திரியமும்
வினா : தேத்தினால் ோழ் வு ஒளிவிடும் என சுோமிஜி கூறுகிறார்கள் .
தேம் வசய் து ஊழிவன மாற் றி அவமக்க முடியுமா? தேம்
இயற் றுபேர்கள் எல் வலாருவம நிவறோன ோழ் வு ோழ் கிறார்களா?
...
விவட : தேத்தினால் ோழ் வே ஒளிமயமாக்கிக் வகாள் ள முடியும்
இதற் குச் சான்றாக
"ஊவழயும் உப்பக்கம் காண்பார் உவலவின்றித்
தாழாது உஞற் று பேர்".
என்னும் குறட்பாவே வபாதுமானது.
விதிவய மதியால் வேல் லலாம் என்னும் பழவமாழிவயயும் நிவனத்துப்
பாருங் கள் .
மதி என்பது அறிவு. தேம் வசய் ேதினால் ேலிவமயும் , கூர்வமயும்
மதிவபறும் .
அத்தகு மதியானது இனி ஆற் ற இருக்கும் வசயல் கவள ஒழுங் குபடுத்தி
ோழ் க்வகயில் இது ேவர கிவடக்காத வேற் றிவயயும்
வமன்வமவயயும் ஏற் படுத்தித் தரும் .
தேம் வசய் பேர்கள் முவறயாகவும் வதாடர்ந்தும் வசய் து ேருேவதாடு
நமது மனேளக்கவல மன்றத்தில் மட்டும் வபாதிக்கப்படும்
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தற் வசாதவன பயிற் சிகவளயும் வசர்த்துச் சிரத்வதவயாடு வசய் து
ேருோர்களானால் தங் களது இயற் வக சுபாேங் கவள மாற் றி
அவமக்கும் குண நலப்வபற் வற எய் த முடியும் .
நிவறோக முழுவமப் வபற் வறயும் எய் தலாம் . நீ ங் கள் வகட்கக்கூடிய
நிவறோன ோழ் வும் அதுவே. அத்தகு வமம் பட்ட ோழ் க்வகயிவன
நமது மன்றத்தினர் அவனகம் வபர் அவடந்திருக்கிறார்கள் . ோழ் க
ேளமுடன்

8.மனிதனின் சரித்திரம்
எங் கும் நீ க்கமற நிவறந்திருக்கும் இவறேன் அருேம் , அருவுருேம் ,
உருேம் என்ற மூன்று நிவலயில் உயிர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறான்.
இவறேனுக்வகன்று தனிவய ஓர் உருேம் இல் வல.
உயிர்கள் உய் யும் வபாருட்டு உயிர்களின் பக்குே நிவலக்வகற் ப
பல் வேறு ேடிேங் கள் அவமத்துக் வகாள் ளப் வபற் றன.
“நானா வித உருோய் நவம ஆள் ோன்”
“பல பல வேடமாகும் பர நாரிபாகன்”
என்று திருஞானசம் பந்தரும்
“வபராயிரம் பரவி ோவனார் ஏத்தும் வபம் மாவன”
என்று திருநாவுக்கரசரும்
“வேறு வேறு உருவும் வேறு வேறு இயற் வகயும்
நூறு நூறு ஆயிரம் இயல் பினதாகி”
“ஒரு நாமம் ஓருருேம் ஒன்றுமில் லார்க்கு ஆயிரம்
திருநாமம் பாடி நாம் வதள் வளணம் வகாட்டாவம”
என்று மாணிக்கோசகரும் குறிப்பிட்டுள் ளனர்.
உருேத்வதயுவடய நமக்கு உருேமுவடய ஒரு வபாருவள எளிதில்
கண்டுகளிக்க முடியுவம தவிர உருேமற் றவதக் காண
முடியாதாவகயால் நமக்கிரங் கி அேன் திருவுருேத்வதக் வகாண்டான்.
அருேமான கடவுவள, நாம் வபதத்வதாடு கலந்துவறயும் காலம் ேவர
உருேமாகக் கண்டு களிக்க முடியுவம தவிர அருேமாகக் கண்டு
அவடய முடியாது.
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இவறேன் உருேத்திருவமனி வகாண்டு ேந்தால் தான் எளிதில்
காணமுடியும் .
“இல் லா முவலப்பாலும் கண்ணீரும் ஏந்திவழபால்
நல் லாய் ! உளோமல் நீ ர்நிழல் வபால் – இல் லா
அருோகி நின்றாவன யாரறிோர் தாவன
உருோகித் வதான்றாவனல் உற் று.”
என்று சாத்திரமும் உருேத் திருவமனிவய உயர்த்திக் காட்டுகிறது.
உயிரான ஈசனுக்கு மதமுமில் வல, இனமுமில் வல.
நமக்குள் உள் நின்று இயக்கும் சக்தி கடவுள் .
எந்த குணத்தின் தன்வமவய நுகர்கின்வறாவமா அவத நம் உயிர்
இயக்கி அந்த உணர்வின் வசயவல வதய் ேமாக நம் வம இயக்குகின்றது
என்பவத ஞானிகள் உணர்த்திய வபருண்வமகள் .
மனிதன் தன்வனத் தான் அறிந்து விண் வசல் லும் நிவல வபறச்
வசய் ேதற் வக அன்வறய ஞானிகள் காவியங் கவளத் தீட்டி காரணப்
வபயர்கவளக் வகாடுத்தார்கள் சாஸ்திர ேடிவில் .
பாரதியார் தமது பாடல் களிவல அத்வேத நிவலயில் , தாவன
எல் லாமாக இருப்பவத பார்த்து வியக்கிறார். பாடுகிறார்.
”காக்வகக் குருவி எங் கள் ஜாதி - நீ ள்
கடலும் மவலயும் எங் கள் கூட்டம்
வநாக்கும் திவச எல் லாம் நாமன்றி வேறில் வல,
வநாக்க வநாக்க களியாட்டம் ” (பாரதியார்)

*மனிதனின் சரித்திரம் * - வேதாத்திரியம்
பூரணப் வபாருவள புதுவம யவடந்து
ஆரணமான அணுோய் விரிந்து
அணுவின் கூட்டம் இயக்கம் பக்குேம்
அவசோய் இவசோய் அண்ட வகாடிகளாய்
ஓரறிவினம் முதல் ஐயறிவினம் ேவர
ஊனாய் உயிராய் உருே வபதங் களாய்
தானாய் விரிந்த தத்துேமாகிய
சுவேமுதல் ஐந்வதயும் சுகிக்கவும் அறியவும்
கர்ம ஞானக் கருவிகள் வபற் று
அறிந்தும் ோழ் ந்தும் அரூப நிவலயாம் .” !ஞாக.பா.290)
வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் : - "நாவன நாம் " :25

நான் என்ற தத்துேவம நாமா யுள் வளாம்
நாடுகள் பலேற் றில் ோழுகின்வறாம்
ஊன் உருேம் ேவரயில் அறிவேல் வல யாக்கி
ஒருேருக் வகாருேர் இன, வதச, சாதி,
தான், தனது எனும் வபதம் வகாண்டு ோழ் வில்
தனித்தியங் கித் துன்புற் வறாம் , ஆழ் ந்தா ராய் ந்து,
ஆd;மநிவல யறிந்ததனால் , வபதமற் ற
அரூபசக்தி நிவலயில் நாம் ஏகனாவனாம் .” (ஞாக.பா.876)
இருப்புநிவல என்ற பரம் வபாருளும் அதன் எழுச்சி நிவலயாகிய
விண்ணும் இவணந்வத எல் லா வதாற் றங் களும் ,
எல் லாஉயிரினங் களும் , மனிதன் உட்பட என்பவத நாம்
உணரவில் வல.
 இந்தக் காரணத்தால் , தான், தனது என்று அறிவு குறுகிய
நிவலயில் எல் வல கட்டி இயங் குேதால் சாதி, மதம் , வமாழி,
வதசம் என்ற நிவலயில் நம் வமத் தனிப்படுத்தி ோழ் க்வகயில்
துன்பப் படுகின்வறாம் .


நமது வபற் வறார், அேர்கள் வபற் வறார், அேர்கள் வபற் வறார்...
என்று பின்வனாக்கி ஆராய் ந்து பார்த்தால் நாம் அவனேரும்
ஒருேரின் பிள் வளகவள என்ற உண்வம வதரியேரும் .
 அேருக்கு மூலம் இரண்டு விலங் கினங் கள் ஆகும் .
விலங் கினங் கள் ஐந்து அறிவு. அவேகளுக்கு முன் நான்கு,
மூன்று, இரண்டு, ஓர் அறிவு தாேரம் ேவர வசல் லும் .
 அவேகளுக்கு மூலம் பஞ் ச பூதங் கள் . இதில் முதல் தத்துேம்
விண். விண்ணுக்கு மூலம் சுத்தவேளி எனும் பரம் வபாருள் .
 இந்த நிவலயில் நாம் நம் வம வநாக்கிப் பார்த்வதாமானால்
நம் எல் வலாருக்கும் மூலம் ஒன்வற.
 இப்வபாது நாம் அவனேரும் ஒருேவர என்ற உண்வம
அறிகிவறாம் .


உருே நிவலயில் நாம் வேறுவேறு. அருே நிவலயில்
நாம் ஒன்வற. அதுவே இவறநிவல. ோழ் க ேளமுடன்.

9.மனவமனும் வபண்வண!
மனம் ஒரு நிரந்தரமான வபாருள் இல் வல. உயிரிலிருந் து வத டர் ந் து
ேந்து வகாண்வடயிருக்கும் அவல இயக்கம் தான் மனம் .
மனம் என்ற நிலத்தில் எது வபாட்டாலும் விவளயும் . ஆனால் எது வபாட
வேண்டும் என்று சிந்தித்து வபா வே ண்டும் .
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மனம் தான் மனித ோழ் க்வகயின் விவள நிலம் .
மனவமனும் வபண்வண!ோழி நீ வகளாய் !
ஒன்வறவய பற் றி யூச லாடுோய்
அடுத்தவத வநாக்கி யடுத்தடுத் துலவுோய்
நன்வறவய வகாள் வளனிற் வசார்ந்துவக நழுவுோய்
விட்டுவி வடன்றவத விடாது வபாய் விழுோய்
வதாட்டவத மீள மீளவுந் வதாடுோய்
புதியது காணிற் புலனழிந் திடுோய்
புதியது விரும் புோய் புதியவத அஞ் சுோய் ;
அடிக்கடி மதுவிவன ம ணு கிடும் ேண்டுவபால்
பழவமயாம் வபாருளிற் பரிந்துவபாய் வீழ் ோய்
பழவமவய யன்றிப் பார்மிவச வயதும்
புதுவம காவணாவமனப் வபாருமுோய் ,சீச்சீ!
பிணத்திவன விரும் புங் காக்வகவய வபால
அழுகுதல் ,சாதல் ,அஞ் சுதல் முதலிய
இழிவபாருள் காணில் விவரந்ததில் இவசோய்
அங் ஙவன,
என்னிடத் வதன்றும் மாறுத லில் லா
அன்புவகாண் டிருப்பாய் , ஆவிகாத் திடுோய் ,
கண்ணிவனார் கண்ணாய் , காதின் காதாய் ப்
புலன்புலப் படுத்தும் புலனா வமன்வன
உலக உருவளயில் ஒட்டுற ேகுப்பாய்
இன்வபலாந் தருோய் இன்பத்து மயங் குோய் ,
இன்பவம நாடிவயண் ணிலாப்பிவழ வசய் ோய் ,
இன்பங் காத்துத் துன்பவம யழிப்பாய்
இன்பவமன் வறண்ணித் துன்பத்து வீழ் ோய் ,
தன்வன யறியாய் , சகத்வதலாந் வதாவலப்பாய் ,
தன்பின் னிற் குந் தனிப்பபரம் வபாருவளக்
காணவே ேருந்துோய் காவணனிற் காணாய் ,
சகத்தின் விதிகவளத் தனித்தனி அறிோய் ,
வபாதுநிவல அறியாய் வபாருவளயும் காணாய் .
மனவமனும் வபண்வண! ோழிநீ வகளாய் !
நின்வனாடு ோழும் வநறியுநன் கறிந்திவடன்;
இத்தவன நாட்வபால் இனியுநின் னின்பவம
விரும் புேன்;நின்வன வமம் படுத் திடவே
முயற் சிகள் புரிவேன்;முத்தியுந் வதடுவேன்;
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உன்விழிப் படாமல் என் விழிப் பட்ட
சிேவமனும் வபாருவளத் தினமும் வபாற் றி
உன்தனக் கின்பம் ஓங் கிடச் வசய் வேன்.
• என்னிடத்து என்றும் மாறுதலில் லா அன்பு வகாண்டிருப்பாய் ,
• ஆவி காத்திடுோய்
• கண்ணிவணார் கண்ணாய் ,
• காதின் காதாய் ப்
 புலன் புலப்படுத்தும் புலனாய்
 என்வன உலக உருவளயில் ஒட்டுற ேகுப்பாய் ’
• இன்பம் எல் லாம் தருோய் ,
• இன்பத்து மயங் குோய் ,
• இன்பவம நாடி எண்ணிலாப் பிவழ வசய் ோய்
• இன்பம் காத்துத் துன்பவம அழிப்பாய்
• இன்பம் என்று எண்ணித் துன்பத்து வீழ் ோய்
• தன்வன அறியாய் சகத்வதலாந் வதாவளப்பாய் ,
• பின்னிற் கும் தனிப் பரம் வபாருவளக்
• காணவே ேருந்துோய் ,
• காண் எனில் காணாய் ,
• சகத்தின் விதிகவளத் தனித் தனி அறிோய் ,
• வபாது நிவல அறியாய் ,
• வபாருவளயுங் காணாய் ,
• மனவமனும் வபண்வண!
 ோழி நீ வகளாய் !
• நின்வனாடு ோழும் வநறியும் நன்கு அறிந்திவடன்;
• இத்தவன நாட்வபால இனியும் நின்னின்பவம விரும் புேன்;
• நின்வன வமம் படுத்திடவே முயற் சிகள் புரிவேன்;
• முத்தியும் வதடுவேன்
• உன் விழிப்படாமல் என் விழிப்பட்ட
• சிேம் எனும் வபாருவளத் தினமும் வபாற் றி
• உன்றனக்கு இன்பம் ஓங் கிடச் வசய் வேன்.

மனவம எல் லாம் : வேதாத்திரியம்
"மனம் , அறிவு, ஆதிவயனும் மூன்றும் ஒன்வற
மவறகவளல் லாம் விரித்துணர்த்தும் உண்வம ஈவத
மனம் ேடிோய் க் குணங் களாய் எல் வலகட்டும்
மதிஉயர்ந்த சிறப்பில் இந்த விலங் வக நீ க்கி
மனத்தினது ஆதிநிவல யறிய நாடும்
மனிதனிடம் இச்சிறப்வப பிறவி வநாக்கம்
மனம் விரிந்வதா ஒடுங் கிவயா தன் முவனப்பு அற் றால்
மவறமுடிோம் ஆதியாம் மூன்றும் ஒன்வற" (ஞாக.பா.1175)
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மனம் என்னும் புதினம் : வேதாத்திரியம்
மனம் எனும் ஒரு புதினப் வபாருளில் வபரியக்க மண்டலத்தின்
சிறப்புகள் அவனத்தும் அதன் தன்னிறுக்கச் சூழ் ந்தழுத்தும்
ஆற் றலால் சுருங் கியுள் ளன.

எனவே மனித மனம் தன்வனச் சிறுவமப் வபாருளாக நிவனத்தால்
அது சிறியது. தனது மூல நிவலயான பிரம் மத்திலிருந்து அதன்
பரிணாமச் சிறப்புகள் அவனத்வதயும் நிவனந்து, தனது மதிப்வப
உணரும் வபாது, அது மிகப் வபரிய தத்துேமாக இருக்கிறது.

பிரம் ம நிவலயில் இருப்பாக இருந்த பூரணம் , விவரவு, அறிவு என்ற
மூன்று தன்வமகளும் , அதன் இயக்கச் சிறப்புகளான - பரிணாமம் ,
இயல் பூக்கம் , கூர்தலறம் ஆகிய திறன்களும் இப்வபாது மனித
உடலுக்குள் அவமந்து, விரிந்து, நிவறந்து ஆற் றும் சிறப்புகவளயும்
உணரும் வபாது, மனித மனத்தின் பூரண தத்துேம் விளங் குகின்றது.

மனம் தன்வனப் பற் றி உணரும் அளவே அதன் மதிப்பு ஆகும் . மனம்
வகாடுக்கும் மதிப்வபதான் - மதிப்பின் அளவே தான் - வபரியக்க
மண்டலம் .

இே் ோறு மனம் விரிந்து முழுவம வபறும் வபாது தான், அது தன்
இருப்பு நிவலயான பிரம் மத்வதயும் , இயக்க அவலயான மனவதயும்
ஒன்றாகக் காணுகின்றது.
இந்தப் வபரும் வபறான அகக் காட்சிவய "பிரம் ம ஞானம் " ஆகும் .
உயிரினத் வதாற் றங் களின் இறுதிப் பயவன, மனித மனத்தின் மூலம்
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தனது முழுவமவய அறிேவத ஆகும் .

10.நான் வீழ் வே வனன்று நிவனத்தாவயா
வராஜாச்வசடியில் முள் ளிருப்பவத கண்டு வகாபப்படாமல் முள் ளில்
வராஜா மலர்ேவதக் கண்டு ஆனந்தப்படுங் கள் .
முட்கள் மத்தியில் தான் வராஜா மலர் இருக்கிறது. ஆனால் அது
முட்கவள கேனிக்காமல் மனிதர்கவள திரும் பிப் பார்க்க வேக்கிறது.
அது வபால் தான் நம் முவடய ோழ் க்வகயிலும் சாதவன பயணத்தின்
வபாது பல முட்கள் இருக்கத்தான் வசய் யும் . முட்கவளப் பார்ப்பவத
தவிர்த்து விட்டு வசல் ல வேண்டும் .
எே் ேளவு வபரிய பிரச்வனகவளயும் மனிதன் துவண வகாண்டு
சமாளிக்க முடியும் . தீர்க்க முடியாதவத சகித்துத் தீர்வுக்
வகாள் ளத்தான் வேண்டும் . அதன் மூலம் நாமும் சந்வதாஷப்படுத்த
முடியும் .
எவதயாேது நல் லமுவறயில் வசய் ய முடியுவமன்றால் அவத உடவன
வசய் யத் வதாடங் கி விடுங் கள் . அவத முழுவமயாகச் வசய் து முடிக்க
முடியாமல் வபானாலும் பரோயில் வல. மற் றேர்கள் அவதச் வசய் து
முடிப்பார்கள் .
ோழ் க்வக முழுேதும் வதடல் பிரான்ஸ் நாட்டு ராணுே வீரராக
ோழ் வேத் வதாடங் கி சரித்திரத்தில் நீ ங் கா இடம் பிடித்த வநப்வபாலி
யவனப் பார்த்து ஒருேர் ோய் ப்புக்கிவடத்தால் வமலும் பல நாடுகவள
வேற் றிவகாள் வீர்களா?. என்று வினவினார்.
அதற் கு வநப்வபாலியன் “ோய் ப்பா?.... அதவன நான் அல் லோ
உண்டாக்குகிவறன்!' என்று பதிலளித்தார்.
சாதவன பவடக்க விரும் புகிறேர்கள் ோய் ப்புகவள வதட வேண்டும் .
ஒே் வோரு மனிதனின் ோழ் க்வகயிலும் வதடல் அேசியம் .
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இந்த உலகில் ோழும் மனிதன் ோழ் க்வகயில் கவடசி ேவரயிலும்
வதடல் இருக்க வேண்டும் . வதடல் மத்தியில் தான் சாதவன பவடக்க
முடியும் .
எனக்கு மட்டும் ோய் ப்பு கிவடத்திருந்தால் ோனத்வத வில் லாக
ேவளத்திருப்வபன். மணவல கயிறாக திரித்திருப்வபன் என வபசுேது
திறவமயின்வம. ோழ் க்வகயில் வேற் றிப்வபற ோய் ப்புகவள
உருோக்கி வகாள் ள வேண்டும் .
வபாராடினால் தான் வேற் றி வபற முடியும் . நீ ங் கள் ோழ் க்வகயில்
வேற் றி வபற் றதற் கான அவனத்து தகுதிகளும் வபற் று விட்டாலும்
இந்த உலகத்தில் சில வநரங் களில் சில மனிதர்களால்
புறக்கணிக்கப்படதான் வசய் வீர்கள் .
அதற் கு வபயர் வதால் வி அல் ல. உங் கள் வேற் றிவய, மகிழ் சசி
் வய
அேர்களால் தாங் கி வகாள் ள முடியவில் வல என்று தான் அர்த்தம் .
எந்த இடத்தில் எப்வபாது உங் கள் ோழ் க்வகயில் நீ ங் கள்
புறக்கணிக்கப் படுகிறீர்கவளா அப்வபாவத நீ ங் கள் வேற் றியாளர்கள் .
எச்சரிக்வக உணர்வு, வேற் றி என்பது நாம் ோழ் க்வகயில் எே் ேளவு
உயரம் வபாகிவறாம் என்பதில் இல் வல. ஒே் வோரு முவற விழும்
வபாதும் எே் ேளவு வேகமாக எழுகிவறாம் என்பதில் இருக்கிறது.
திறவமயும் ேலிவமயும் உள் ள ஒருேனுக்கு விழாமல் இருக்க
வேண்டும் என்ற எச்சரிக்வக உணர்வு பிறவர விட அதிகமாக இருக்க
வேண்டும் .
ஒே் வோரு வேற் றி மாளிவகயும் வதால் வித் துாண்களின்வமல்
கட்டப்பட்டுள் ளன. மாளிவக ேலிவமயாக நிற் க வேண்டும் என்றால்
துாண்களின் எண்ணிக்வக அதிகமாக இருப்பது அேசியம் .
அதுவபால் தான் ோழ் க்வகயில் வதால் விகவளவய சந்தித்து
ேருகிறீர்களா, வேற் றியின் உச்சிக்கு வசன்று வகாண்டிருக்கிறீர்கள்
என நிவனத்து வகாள் ளுங் கள் .
ோழ் க்வக ோழ் ேதற் வக நாவள ேரக்கூடிய துன்பங் கவளப்பற் றி
அஞ் சிக் கேவலப்பட்டு வநரத்வத வீணாக்கி வகாண்டிராமல்
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இன்றுள் ள சாதகமான சூழ் நிவலவய ழுமுவமயாகப் பயன்படுத்திக்
வகாள் பேவன வேற் றிவய வநாக்கிச் வசல் கிறான்.
வதால் விகளால் துேளாமல் உரம் வபற் று அதிக உவழப்பாலும்
உறுதியாலும் , வதால் விகவள வேற் றிகளாக மாற் றி “ோழ் க்வக
ோழ் ேதற் வக” என்ற எண்ணத்துடன் ோழ் க்வகவய வமன்வமலும்
சிறப்பானதாக்கிக் வகாள் பேவன வேற் றியாளனாகக் கருதப்படுோன்.
வேல் ல முடியாத சூழ் நிவலகளாகத் வதன்படுேவதல் லாம்
உண்வமயில் வேற் றிக்கான ோய் ப்புகவள.
சாதவனவய வநாக்கி ோழ் க்வகயில் வேற் றி வபற் றேர்களின்
சரித்திரங் கவள புரட்டிப் பார்த்தால் அேர்கள் குறிக்வகாவளப்
வபாறுத்தேவர குழப்பமில் லாமல் இருப்பார்கள் .
அேர்களின் கண்களுக்கு வதரிந்தவதல் லாம் ஒவர ஒரு
குறிக்வகாளாகதான் இருந்திருக்கும் .
அவத வநாக்கித் தான் பயணமும் உவழப்பும் முயற் சியும் வசய் து
இருப்பார்கள் .
எந்த பிரச்வன ேந்தாலும் மவலத்துவிடக் கூடாது. வதரியம் உள் ள
இடத்தில் பயம் நுவழயாது. பய உணர்வோடு ேருங் காலத்வத
எதிர்வகாள் ளக் கூடாது. இன்வறய கால கட்டத்தில் சாதவன
பவடப்பதற் கு வசாதவனகவள வமற் வகாள் ள தான் வேண்டும் .
ோழ் க்வகயில் எதிர் நீ ச்சல் அடித்தால் தான் வேற் றி வகாள் ள முடியும் .
இந்த உலகத்தில் ோழ் ந்து வகாண்டிருக்கும் ஒே் வோரு மனிதருக்கும்
வபாராட்டங் கள் உண்டு.
வபாராட்டங் கவள பார்த்து பயந்து விடாமல் வதரியத்வதயும்
தன்னம் பிக்வகயும் ேளர்த்து வகாள் ள வேண்டும் . வேற் றி என்பவத
வநாக்கி முன்வனறுகிறேர்கள் அவனேருவம சாதவன பவடத்தேர்கள்
தான்.
வதடிச் வசாறு நிதந் தின்று
பல சின்னஞ் சிறு கவதகள் வபசி
மனம் ோடித் துன்பமிக உழன்று
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பிறர் ோடப் பல வசயல் கள் வசய் து
நவர கூடிக் கிழப்பருேம் எய் தி
வகாடுங் கூற் றுக் கிவர வயனப்பின் மாயும்
பல வேடிக்வக மனிதவரப் வபாவல
நான் வீழ் வே வனன்று நிவனத்தாவயா? (பாரதியார்)
பிறப்பின் வநாக்கம் அறிந்து ோழ வேண்டும் - வேதாத்திரியம்
ஆறாேது அறிவேக் வகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ் வின் வநாக்கம் ,
அறிவு முழுவம வபற வேண்டும் .
இயற் வகயின் முழுவமவய உணர வேண்டும் , எந்தச் சக்தியிலிருந்து
நாம் வதான்றி, ேந்து இயங் கிக் வகாண்டிருக்கிவறாவமா அந்த
அடிப்பவடவய உணர்ந்து அவதாடு லயமாகி இவணந்து வகாள் ள
வேண்டும் என்பவதயாகும் . இதுதான் பிறப்பின் வநாக்கம் . (This and this
alone is the purpose of life).
சுருங் கச் வசான்னால் இயற் வகயானது பல படித்தளமான பரிணாம
இயக்கத்திவல வதாற் றங் களாகி, ஓரறிவு முதற் வகாண்டு ஆறறிவு
ேவரயிவல ேந்து மனிதனாகி, தன்னுவடய மதிப்வபயும் , தன்னுவடய
தவகவமவயயும் , தன்னுவடய அழவகயும் ரசிக்கவும் , உணரவும்
அந்த இயற் வகவய எடுத்துக் வகாண்ட ஒரு உன்னதமான ேடிேம்
எதுவோ அதுதான் மனிதன்.
மனிதனில் தான் அறிவினுவடய முழுவமவயப் வபற முடியும் .
பழக்கத்தின் ேழிவய நாம் சிக்கி, வதவே, பழக்கம் , சூழ் நிவலயின்
கட்டாயம் (நிர்பந்தம் ). இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டுச் வசயல்
வசய் து வகாண்டிருக்கிவறாம் .
இேற் றிலிருந்து விளக்கம் வபற் று, விளக்கத்தின் ேழிவய நாம்
ோழ் க்வகவய மாற் றி அவமக்க வேண்டுமானால் உடனடியாக
விளக்கம் ேராது, பழக்கத்திலிருந்து உடனடியாக மாறி விடவும்
முடியாது. முவறயான பயிற் சி வேண்டும் .
விளக்கத்திவலயும் பயிற் சி வேண்டும் . அப்படி விளங் கிக் வகாண்ட
பிறகு நாம் எங் வக இருக்கிவறாம் , எங் வக வபாக வேண்டும் , அதிலுள் ள
வேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பவதக் கண்டு, படிப்படியாகத் தன்வன
மாற் றி உயர்த்தி அந்த இடத்வத அவடய வேண்டும் . ோழ் க ேளமுடன்.

துவணநின்ற நூல் கள் .
1. பாரதியார் பாடல் கள் , உமா பதிப்பகம் , வசன்வன.
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2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. இவணயதள தகேல் கள் .
4. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள் வமாகன்தாஸ்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , வபாள் ளாச்சி
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
6. ஞாலம் வபாற் றும் ஞானிகள் , மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜய
பதிப்பகம் , வகாவே
7. பாரதியார் பாடல் கள் , பாரதியார் இவணயதளம்
8. வஜன் கவதகள் , இவணயதளம்
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