சுகவாரியும் பேரின்ே ஊற்றும்
அருள்நிதி மன்னார்குடி ோனுகுமார்

ேக்தியில் திளைத்து, உலக வாழ்வின் இன்ேங்கைில் ேற்ளை விடுத்து,
ேக்திப் ேரவசம் பமபலாங்க, ஞானத்தின் உச்சியில் சசன்று. ஆனந்த
நிளலளய எய்திய ஞானிகைில் ேலர், தங்கைது இளையனுேவத்ளதப்
ோடல்கள் வாயிலாக சவைிப்ேடுத்தினர்.
அப்ோடல்கள் நமக்கு இன்றும், என்றும் வாழ்வியல் நற்சிந்தளனகளை
வழங்குகின்ைன.
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இளையனுவத்ளத- தாயுமானவரும் பவதாத்திரி மகரிசியும்அவரவர்கள் ோணியில் விைக்ககுகின்ைனர்.
சுகவாரி எனற் தளலப்ேில் தாயுமானவர் ோடியிருக்க, வள்ைலார்

”இளைவளன ஏத்தும் இன்ேம்” என்ை தளலப்புகைில் ோடி

மகிழ்ந்துள்ைார். பேரின்ே ஊற்று என்ை தளலப்ேில் பவதாத்திரியாரும்
ோடியிருக்கிைார்.

மாணிக்கவாசகரது பேரின்ேத்தின் ேரவசநிலை
இளையனுேவம் திருவாசகத்தில் ேல இடங்கைில்

கூைப்ேட்டிருந்தாலும், அதன் திருவண்டப்ேகுதியில்
“அைிவதற்கு அரிய இளைவன், உள்ைங்ளக சநல்லிக்கனி போல எனக்கு
எைியவன் ஆனான்; என் இளையனுேவத்ளதச் சசால்லால் விைக்கமுடியாமல்
தவிக்கிபைன்;

இளைவா நீ வாழ்க! முதலளமச்சராக வந்த என்ளன, நீ இவ்விதம் பேரின்ே

சவள்ைத்தில் இருக்கச் சசய்தளத இன்னது என்றும் நான் அைிபயன்!

நாபயனாகிய நான் இவ்வின்ேத்துக்குத் தகுதி உளடயவன் அல்பலன்;

இளையின்ேத்தால், ‘நான்’, ‘எனது’ என்னும் பேதங்கள் சசத்து ஒழிந்தன!
ஒன்றுக்கும் அற்ை அடிபயனுக்கு இளைவன் அருைியது எதற்காக என்று

அைிபயன்! இளையின்ேத்ளத எவ்வைவுதான் ேருகினாலும், விழுங்கினாலும்,
ஆரா பவட்ளகயுடன் சோறுக்க மாட்டாமல் உள்பைன்!” என்று பேரின்ேப்
ேரவசத்தின் நிளலளய நமக்குக் காட்டுகிைார் சேருமான்.

தடக்ளகயின் சநல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினன்;
சசால்லுவது அைிபயன்! வாழி! முளைபயா!
தரிபயன் நாபயன் தான் எளனச் சசய்தது
சதரிபயன்! ஆஆ சசத்பதன்! அடிபயற்கு
அருைியது அைிபயன்! ேருகியும் ஆபரன்!
விழுங்கியும் ஒல்ல கில்பலன்! (அண்டப்ேகுதி: 162-167)
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”வாரி” என்ைால்மளழ.

”சுகவாரி”

என்ைால் சுகமான மளழ அதாவது
இங்கு அருள் மளழ என்ை
சோருள்ேடும்.
சுகவாரி தளலப்ேில் 12 ோடல்களை
192 வரிகைில் தாயமானவர்
ோடியுள்ைார்.
பேரின்ே ஊற்று என்ை தளலப்ேில் ேத்து ோடல்களை நாற்ேது வரிகைில்
பவதாத்திரி மகரிசி ோடியுள்ைார்கள்.

தாங்கள் அளடந்த பேரின்ேத்ளத- மானுடத்திற்கு சமய்ஞ்ஞான
ோர்ளவயில் தாயுமானவரும், சமய்ஞ்ஞான விஞ்ஞானப்
ோர்ளவயுடன்- பவதாத்திரி மகரிசியும் சமாழிகின்ைனர்.
தாயுமானவரது

இளையனுேவம் ேல இடங்கைில் கூைப்ேட்டிருந்தாலும்,

அதன் சுகவாரி என்ை தளலப்ேில் ேத்துப்ோடல்கைில் சிைப்ோ
கூைப்ேட்டுள்ைது.

உயிர்கள் நிளலசேற்ைிருப்ேதற்கு நீர் முற்ைிலும் இன்ைிய ளமயாதது.
"நீர் இன்ைி அளமயாது உலகம்" என்ேது வள்ளுவர் வாய்சமாழி. வாரி
என்ை சசால் நீளரக் குைிக்கின்ைது.

நீருடன் ஒப்ேிட்டுப் ேரம்சோருள் 'சுகவாரி என்று வழங்கப் சேறுகின்ைது.
இன்ேமளனத்துக்கும் அதுபவ இருப்ேிடமா தலால் இச்சசால் அதற்கு
மிகவும் சோருத்தமானது.
நீளர வாயால் அருந்துகின்பைாம். அருந்துதல் என்ை சசயளல
ளவத்துக் சகாண்டு ேரம்சோருைினிடத்து நாம் சேறுகின்ை
பேரானந்தத்ளத அைியலாம்.
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இளத தாயுமானவர் 'சுகவாரி தன் னிபல வாய்மடுத்து உண்டு” என்று
இயம்புகின்ைார்.
நாம் அன்ைாடம் உண்ணும் உணவும் ேருகும்நீரும் நம்மிடத்துச்
சீவபோதத்ளத வைர்க்கின்ைன.

உடல் அேிமானத்ளதக் காக்கபவ நாம் இவற்ளை ஏற்கின்பைாம். இந்த
உணவு நம் உடளலப் பேணுவது போன்று ேரிபூரணத்ளதப் ேற்ைிய
உணர்வு ேரிபூர்ணத்தின்கண் நம்ளம எடுத்துச் சசல் லுகின்ைது.

தன்னிடத்துள்ை குளைகளை நீக்குவதற்சகன்பை சீவன் ேல ேிைவிகளை
எடுக்கின்ைான்.

குளைகளை அகற்று கின்ை அைவு புதிய குளைகளும் பதான்ைிக்
சகாண்பட வருகின்ைன.
கடலில் அளலகட்குப் ேிைகு
அளலகள் வருவன போன்று மனிதன்
வாழ்ந்திருக்கும்வளர குளைகளும்

பதான்ைிக் சகாண்பட வருகின்ைன.
உடலுக்கு பவண்டிய உணளவ

உண்டு சகாண்டிருப்ேதற்கிளடயில்
ேசி மீ ண்டும் மீ ண்டும் வந்து

சகாண்டிருப்ேது போன்று குளைோடுகளும் பதான்ைிக் சகாண்பட
உள்ைன.
'ேரிபூரணம்' என்னும் ேரமார்த்திக நீளர அருந்தியவுடன் அது
பேரானந்தத்தில் மனித ளனக் சகாண்டு பசர்க்கின்ைது.
ஆதலால்தான் அது 'சுகவாரி' எனப்ேடுகின்ைது. அதளன அருந்தியவுடன்
மனிதன் தன் வசம் இழந்து ேரவசம் அளடகின்ைான்.
பேறு அளனத்தும் அதில் அடங்கி விடுகின்ைது. சுகவாரி தன்னிபல
வாய்மடுத்து உண்டு அவசமாய் என்று இந்நிளலளய தாயுமானவர்
விைக்குகின்ைார்.
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1. இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா!
இன்ே ஊற்று உள்ைத்தில் எப்போது ஊைத்சதாடங்கும்?
”நீ எங்கு எவ்விடத்தில் இருக்கிைாய் என்று கணித்துக் சகாள்ை

பவண்டும். அதாவது வயதிபல வாழ்விபல, கல்வியிபல, சசயல்
திைளமயிபல, அைிவின் நுட்ேத்திபல சோருள் வைத்திபல,

அதிகாரத்திபல. எந்த நிளலயிபல நீ இருக்கிைாய் என்று கணித்துக்
சகாள்.
இவற்ளைக் சகாண்டு உனக்கு, குடும்ேத்துக்கு. சுற்ைத்தாருக்கு,

ஊருக்கு, உலகுக்கு என்ன நன்ளம சசய்ய முடியும் என்று கணித்துக்
சகாள்,

முடிந்த அைவிலபல சச்யது சகாண்டிரு.

இந்தத் சதாண்டிளன ஆற்றுவதற்கு என் திைளமளய எந்சதந்த
முளையில் வைர்த்துக் சகாள்ை முடியுசமன்று திட்டமிட்டு
முளைான ேயிற்சியின் மூலம் வைர்த்துக்சகாள்.
இங்பக ஒரு சேரிய இன்ே ஊற்று உள்ைத்திபல ஊைத் சதாடங்கி
விடும்.”என்கிைார் பவதாத்திரி மகரிசி.
தாயுமானவர் ோடுகிைார்…..
இன்னமுது கனிோகு கற்கண்டு சீனிபதன்
எனருசித் திடவலியவந்து
இன்ேம் சகாடுத்த நிளன எந்பநரம் நின் அன்ேர்
இளடயைாது உருகிநாடி,
உன்னிய கருத்து அவிழ உளரகுைைி, உடல் எங்கும்
ஓய்ந்து அயர்ந்து அவசமாகி

உணர்வு அரிய பேரின்ே அநுபூதி உணர்விபல
உணர்வார்கள் உள்ைேடிகாண்.
கன்னிளக ஒருத்தி சிற்ைின்ேம் பவம்பு என்னினும்
ளகக்சகாள்வள் ேக்குவத்தில்,
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கணவன் அருள் சேைின்முபன சசான்னவாறு என்எனக்
கருதிநளக யாவள் அதுபோல்

சசான்னேடி பகட்கும் இப் பேளதக்கு நின்கருளண
பதாற்ைின் சுகாரம்ேமாம்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேர சதய்வ பமேரம்

ப ாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.77. சுகவாரி ோ.1)

தூய. முக்கண வசப்ேடாத பமலான சதய்வபம பேராைிப் ேிழம்பே!
இன்ேக்கடபல!

இனிய அமுதம், கனி ,சர்க்களரப் ோகு, கற்கண்டு, சீனி, பதன்

என்னும் இளவபோல சுளவக்குமாறு வலியவந்து, இன்ேம் சகாடுத்த
நின்ளன,
எப்சோழுதும் நினது அடியார்கள் இளடவிடாது உள்ைம் உருகி,
மனபவகம் குளைய,
உளரகுழைி, உடல் ஓய்ந்த, ேரவசமாகி, உணர்வதற்கு அருளம
உளடய பேரின்ே அனுேவத்ளதப் சேற்று, உள்ைது உள்ைேடி
உணர்விபல உணர்வார்கள்.
கன்னிப்சேண் ஒருத்தி, சிற்ைின்ேத்ளத
பவம்புபோல் சகப்ோனது என
நிளனத்திருந்தும், மங்ளகப் ேருவம்
வந்தவுடன், கணவனுடன் கூடி
இன்ேந் துய்த்த ேிைகு, முன்னம்

அதளன ேழித்துளரத்தளத நிளனந்து
நளக சசய்வாள்.
அதுபோல போகி, பயாகியரின் மற்றும் பயாகத்தின் அருளம
சதரிந்த ேின், இவ்வழிக்கு வர முயற்சி சசய்கிைான்.
அவனுக்கு வாய்ப்பு ஏற்ேடுகிைது.

மீ ண்டு வரவும்

இளதத்தான், ”அதுபோல சசான்னேடி பகட்டு நடக்கும்
இப்போளதக்கு நின் கருளண பதாற்ைின் சுகாரம்ேமாம்” என்று
அழகாக முடிக்கிைார் தாயுமானவர்.
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பேரின்ேம் எப்ேடி இருக்கும் சதரியமா?

பவதாத்திரியார் பேரின்ேக்

கைிப்ேில் ோடுகிைார்.
இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா - எங்கும்
இன்ே ஊற்ைாய்ப் சேருகும் இளைவா!

அன்பு ஊற்ைாய்ப் சேருகி அளனத்துயிர்க்குள்ளும் அைிவாய்
இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா (ஞா.க.ோ.1648-1)

அளதவிடப் சேரிய இன்ேம் இல்ளல என்ேளதக் குைிக்க பேரின்ேம்
என்கிபைாம்.

ஊற்று என்ேது களைவில்லாமல் சதாடர்ந்து வந்து
சகாண்படயிருப்ேது.
இன்ேமானது நீடித்தும்
நிளலத்தும் இருப்ேது ஆகும்.
இன்ேமும் துன்ேமும் இல்லாத
நிளலபய அளமதி.
மன அளலகச் சுழலானது
குளைந்து அைிவு என்ை
நிளலக்குப் புகும்போது,
தன்ளனபய எல்லாவற்ைிலும் எல்லாவற்ளையும்
தனக்குள்பையும் காண்கின்ை அகத்துணர்வு ஏற்ேடும். அதுபவ
பேரின்ேம்,

பேரானந்த நிளலயாகும்.

2.பேரின்ேத்ளத அடிபயன் எவ்வாறு சேைமுடியும்?
நிளலத்தும் நீடித்தும், சலிப்ேில்லாமலும் உள்ள் அளமதிபய
பேரின்ேம் என்கிைார் அருட்தந்ளத பவதாத்திரி மகரிசி.
தாயுமானவர் ோடுகிைார்…..
அன்ேின்வழி அைியாத என்ளனத் சதாடர்ந்து என்ளன,
அைியாத ேக்குவத்பத
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ஆளசப் சேருக்ளகப் சேருக்கிக் சகாடுத்து, நான்
அற்பைன் அலந்பதன் என

என்புலன் மயங்கபவ ேித்பதற்ைி விட்டாய்.
இரங்கிஒரு வழியாயினும்

இன்ே சவள்ைம் ஆகவந்து உள்ைம் கைிக்கபவ
எளனநீ கலந்தது உண்படா?

தன்ேருவ மலருக்கு மணம் உண்டு வண்டு உண்டு
தண்முளக தனக்கும் உண்படா?

தமியபனற்கு இவ்வணம் திருவுைம் இரங்காத
தன்ளமயால் தனியிருந்து

துன்ேம் உைின் எங்ஙபன அழியாத நின் அன்ேர்
சுகம்வந்து வாய்க்கும்உளரயாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வபம ேரஞ்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.778. சுகவாரி ோ.2)

அன்பு சநைியிளன அைியாத என்ளன. அைியாத ேருவத்திபல
ேின்சதாடர்ந்து வந்து, ஆளச சவள்ைம் சேருக்சகடுத்து ஓடுமாறு
சசய்து,

”சகட்படன் வாடிபனன்” என அைிவு மயங்கி. ேித்து ஏறுமாை
சசய்துவிட்டாய்.
ஒருமுளைபயனும் மனம் இரங்கி,
இன்ே சவள்ைமாகப் புைப்ேட்டு
வந்து, உள்ைம் மகிழுமாறு
என்ளன நீ புணர்ந்தது உண்படா?”

நன்ைாக மலர்ந்த மலருக்கு
மணம் உண்டு.

அதளன நாடி

வரும் வண்டும் உண்டு.

குைிர்ந்த முதிர்ந்த சமாக்குக்கு
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மணம் உண்படா?

நாடிவரும் வண்டு உண்படா?

மலர்கள் மலர்வதற்கு முன், சமாக்குகைாக இருக்கம் சோழுது,
வண்டுகள் வருவதில்ளல.

அளதயும் நாம் காண பவண்டும்.

மலர்கள் மலர்கின்ை காலத்ளதயாவது அடிமானமாக
சசால்லிவிடலாம்.

ஆனால், ஆத்ம சாதகன். எப்சோழுது இளைத்

தன்ளம அளடவான் என்று யாரும் சசால்ல முடியாது.
ஆனால், ேடிப்ேடியாக அவன் ஞானம் அளடவதற்கான அைி
குைிகள் ஆரம்ேிக்கின்ைன.

ேடிப்ேடியாக அவன் ேரிேக்குவமும்,

முன்பனற்ைமும் அளடகிைான்.

ஒரு அளமச்சர் , ஓர் இடத்துக்கு வரும் முன்னாா் எவ்வைவு
ஏற்ோடுகள் சசய்கின்ைனர்.
பராடு போடுகிைார்கள்.

சத்தம் சசய்கிைார்கள்.

என்று எவ்வைவு முன்பனற்ோடுகள்.

அலங்காரம், பமளட

அதுபோல, ஞானம் அளடதவற்பகா. இளைவன் உள்ைத்தில்
எழுந்தருள்வதற்கு முன்னர் எவ்வைவு அழுக்குகளை
உள்ைத்திலிருந்து நீக்க பவண்டி உள்ைது?

என்ன என்ன அழுக்குகள்…….. சிந்தித்துப் ோருங்கள்….
காமம், பகாேம், சோைாளம, சுயநலம், பேராளச, சினம், கடும்ேற்று,
உயர்வு தாழ்வு மனப்ோன்ளம, வஞ்சம்—எவ்வைவு அழுக்குகள்?
இந்த அழுக்குகளை நீக்காமல் ஞானம் வருபமா?
சுத்தமான உள்ைத்தில் ேக்குவம் ேிைக்கிைது.

வரபவ வராது.

ஞானம் வருகிைது.

இளைவன் குடிபயறுகிைான்.
சூரிய உதயத்ளதப் ோரங்கபைன்.
சவளுக்கிைது.
வருகிைான்.

சூரியன் உதிக்கும் முன் கிழக்கு

ேிைகு சசவ்வானம் உண்டாகிது.

ேிைகுதான் சூரியன்

இதுபோல்தான், ேரம் சோருளும், தாம் வருவதற்கு முன்னர்
ேடிப்ேடியாக அரவது அருள் வருகிைது.
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எல்.பக. ி. யிலிருநது ேடிப்ேடியாகப் ேடிப்ேது போல் என்றும்
எடுத்துக் சகாள்ைலாம்.
இளதத்தான்--- தாயமானவர், தன் ேருவ மலருக்கு தனியிலிருந்து
துன்ே முைீல்” என்கிைார்.

”வல்விளனபயன் அழுதால் உன்ளனப் சேைலாபம” என்ோர்
மாணிக்கவாசகர்.

இதுபோல்தான் பகட்கிைார் தாயமானவரும்.

தனியனாகிய என்மீ து இப்ேடித் திருவள்ைம் ளவக்காத தன்ளமயால்,
தனிதிருந்து துன்ேம் அளடகிபைன்.
அப்ேடி இருக்க, நினது சமய்யன்ேர் சேறும் அழியாத பேரின்ேத்ளத
அடிபயன் எவ்வாறு சேைமுடியும்,
பகட்கிைார் தாயுமானவர்.!

எடுத்துக் கூறுவாயாக எனக்

அைிவாய் இருக்கும அைிவாய் இயங்கும் ோரேரத்ளத ேற்ைினால்
பேரின்ேத்ளத அளடயலாம் என்கிைார் பவதாத்திரியார்.
எழிலுலகம் ேளடத்து எல்லா உயிர்களுக்கும்
வழிவழியாக வாழ வாய்ப்ளே நிரப்ேி ளவத்து

ஒழிவிலாத் சதாடராக உள்ளும் புைமும் ஊற்ைாய்

அழிவிலாப் பேரின்ே அைிவளலயாய்த் திகழும், (ஞா.க.ோ.1646-2)
இன்ே ஊற்ைாக எங்குபம நிளைந்த இளைநிளல, அளனத்து சீவ
இனங்கைிலும் அன்பும கருளணயும் சவைிப்ேடுத்தும் அைிவாக
இயங்குகிைது.
ேரம் என்ைால் அளதவிடப் சேரிதும் நுண்ணியதும் இல்ளல.
இளணயானதுமில்ளல என்ேதாகும்.

அதளனபய பேரைிவு

என்கிபைாம்.

3.என் மனம் ஒருபோதும் உருகவில்ளலபய!
நாம் விரும்பும் முளையிபல நம்முளடய மனளத இயக்கப் ேழகிக்
சகாண்டால் என்ன நிளனக்கின்பைாபமா அந்த நிளனவிற்பகற்ைவாறு
மன அளலச்சுழல் ஒடுங்கிவிடும். தாயுமானவர் ோடுகிைார்…..
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கல்பலனும் ஐய ஒரு காலத்தில் உருகும் என்
கல்சநஞ்சம் உருகஇளலபய.

கருளணக்கு

இணங்காத வன்ளமளயயும் நான்முகன்

கற்ேிக்கஒருகடவுபைா?

வல்லான் வகுத்தபத வாய்க்கால் எனும்சேரு
வழக்குக்கு இழுக்கும் உண்படா?

வானமாய் நின்று இன்ே மளழயாய் இைங்கிஎளன
வாழ்விப்ேது உன்ேரங்காண்.

சோல்லாத பசய் எனில் தாய்தள்ைல் நீதபமா?
புகலிடம் ேிைிதும் உண்படா?

சோய்வார்த்ளத சசால்லிபலா திருஅருட்கு அயலுமாய்ப்
புன்ளமபயன் ஆவன், அந்பதா

சசால்லால் முழக்கிபலா சுகம் இல்ளல, சமைனியாய்ச்
சும்மா இருக்கஅருைாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.79. சுகவாரி ோ.3)

ஐயபன! கல்கூட ஒரு காலத்தில் உருகினாலும் உருகும்.
என் மனம் ஒருபோதும் உருகல்ளலபய!

ஆனால்

திருவருளுக்குக் கட்டுப்ேடாத,
உலகப்ேற்ளைக் கற்ேித்துப்
ேளடக்கும் நான்முகனும் ஒரு
கடவுைா?
வல்லான் வகுத்தபத வாய்க்கால்
என வழங்கும் ஒரு வழக்கிற்கு
ஏதும் குற்ைம் உண்படா?
சவைியாய் நின்று, இன்ே
மளழயாய்ப் சோழிந்து என்ளன
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வாழ ளவப்ேது உன்னுளடய கடளம என்ேளத நீ அைிவாய்!
தான் சேற்ை ேிள்ளையில் ஒரு ேிள்ளைளய சோல்லாத ேிள்ளை
என்ை

கூைித் தாபய தள்ைி ளவப்ேது நீதியாகுபமா?

அப்ேிள்ளைக்குத தாளய விட்டால் பவறு புகலிடம் உண்படா?
விவிலியத்தில் ஒரு களத உண்டு?

இங்கு இந்தக் களத

சோருத்தளமாக உள்ைது.
ஒருவருளடய இளைய மகன்சகட்டு, குட்டிச் சுவராக, சசாத்துக்களை
இழந்துவிட்டுப் ேிச்ளசக்காரனாக வரகிைார்.
எப்ேடி?

திருந்தி வருகிைான்.

தந்ளத அவளன வரபவற்கிைார்.
தந்ளத சசால்கிைார்.

மூத்த மகனுக்பகா பகாேம்.

”தவறு சசய்து விட்டுத் திருத்தியவளனக் ளக

விடக் கூடாது”
ச ன்னில் கூட ஒரு களத உண்டு……
ஒரு சகட்ட குணம் சகாண்ட மாணவளன, மற்ை நல்ல மாணவர்கள்
விரட்ட நிளனக்கும் சோழுது, குரு சசால்கிைார்.
”நீங்கள் எல்பலாரும் போனாலும் ேரவாயில்ளல.
என்னுளடய முதல் மாணவன்.
எனக்கு பவளல இல்ளல.
என்ைாராம்.”

இவன்தான்

நீங்கள் நல்லவர்கள்.

உங்கைிடம்

ஆனால், இளவத் திருத்த பவண்டும்”

எனபவ, ஆன்மீ கவாதிகளை விட, அதில் நம்ேிக்ளக
இல்லாதவர்களைத்தான் நல்ல நிளலக்கு உயர்த்த பவண்டும்.
ேண்ேடுத்த பவண்டும்.
இளைநிளலயான கடவுளும் அப்ேடித்தான்.
இளதத்தான், ”சோல்லாத பசசயனில்...புகலிடம் ேிைிதும் உண்படா?
என்கிைார் தாயுமானவர்.
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பமலும் சோய்வார்த்ளத ...அந்பதா என்று ேணிா்து விட்டால்,
மன்னிப்ேவர் இளைவன் என்கிைார்.

இன்னும் முடியவில்ளல.

மக்கள் உளரயாட எராைமான சசாற்களைப் ேயன்ேடுத்துகின்ைனர்.
ஆனால், உள்சைான்று ளவத்துப் புைசமான்று பேசுவார்தாம்
எல்பலாரும்.

இராமலிங்க வள்ைலார் சசால்வாபர அதுதான்.

எனபவ,

இச்சமயத்தில சமௌனத்தின் மகிளம நமக்குப் புரிகிைது.

அருணகிரிநாதரிடம் முருகன், ”சும்மா அை” என்று தாபன சசான்னார்.
இரமணரும் சமௌன விரும்ேிதான்.

ோல்ேிரண்டன் என்ை

ஆங்கிபலயர் இரமண மகரிசியின் சமௌனத்தாபலபய கவரப்ேட்டவர்
தாபன!
தாயுமானவரின்

குருவான சமௌன குருவும் அப்ேடிபய ”சும்மா

இரு” என்று இவளரச் சசான்னார்.
ஒரு சாமியார் ஒரு பகாயிலில் இருந்து சகாண்டிருந்தார்.
உண்ளடக் கட்டியும் (உணவு)

அவருக்குக் பகாயில்

கணக்கிலிருந்பத சகாடுப்ோர்கள்.

இளதக்கண்ட புதிதாக வந்த அலுவலர், ”சும்மா இருப்ேவர்க்கு
எதுக்கு உணவு? “ என்று உண்ளடக் கட்டியிளன நிறுத்திவிட்டார்.
துைவியும் அந்த அலுவலரிடம் “நீங்கள் அளர மணி பநரம் சும்மா
இருந்து ோருங்கபைன்” என்ை சசால்ல, அந்த அலுவரால் ஐந்து
நிமிடம் உடளலபயா, உள்ைத்ளதபய அடக்க இயலவில்ளல.
ஆம்…சும்மா இருத்தல் எைிதன்று.
சமௌனம்தாபன!

தட்சிணாமூர்த்தியின் உேபதசம்

இளதத்தான் தாAமானவர், ”சசால்லால் முழுக்கிபலா சுகமில்ளல
என்றும் சமௌனியாய்ச் சும்மா இருக்க அருைாய்” என்றும் பகட்கிைார்
இளைவளன பநாக்கி.
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அவன் ேரஞ்பசாதி, பசாதிகளுக்சகல்லாம் பசாதி அவன், சூரியன்,
சந்திரன் இவற்ளைவிட ஒைி ஆனவன்.
”அருட்சேரும் ப ாதி” என்ோர் வள்ைலார்.
”ப ாதிபய தீா்ச்சுடபர” என்ோர் மாணிக்கவாசகர்.
”ேிரம்ம ப ாதி” என்ோர் கச்சியப்ேர்.
”இளைவளன வாயால் பேசிப் புரிய ளவத்துவிட
முடியாது.அனுேவபம அவளன அைிய உதவும்…உணர உதவும்” என்று
அழகாக முடிக்கிைார் இப்ோடளல தாயுமானவர்.
ஆதிநிளல சவைியில், அைிவும் விளரவுமாக
அடங்கியுள்ை தன்ளமபய அணுமுதல் அளனத்துக்குள்ளும் நீதி
ஒழுங்களமப்ோய், பநர்முகக் காட்சிகைாய்,

நீதி ஒழுங்களமப்ோய், பநர்முகக் காட்சிகைாய்,
நிளைந்த திருவருளை நிளனக்க நிளனக்க என்னுள் (ஞா.க.ோ.1648-3)

ஆதி, அனாதி, சத்தசவைி எனப்ேடும் இளைநிளலயானது இயக்க
ஒழுங்பகாடு பதாற்ைங்கைாகி,
அளனத்திற்குள்ளும் பவகமாகவும்,
விபவகமாகவும் இருந்து,

நியதி

தவைாமல் இயக்கியும், காத்தும்
முடித்தும் ளவக்கிைது என்ேளத

பநரடிக் காட்சியாக அகத்துணர்வாக
உணர்ந்பதன்.
அந்தக் காட்சிளய
எண்ணுகிைபோது, எனக்குள்ளும்
புைமுமாக அன்பு ஊற்ைாக இன்ே
ஊற்ைாக இளைநிளலளய
உணர்கிபைன் என்று ோடுகிைார் பவதாத்திரியார்.

4. ஆனந்த மளழசோழிவு
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”உலக உயிர்கள் அளனத்தும் இன்ேமாக வாழ்தல் பவண்டும்.
அளதத் தவிர பவசைான்றும் அைிபயன்” என்கிைார் தாயுமானவர்.
தன்னலமற்ை சோதுநலத் தன்ளமயிளன இவ்வரிகள் காட்டுகின்ைன.
எல்லாரும் ஆனந்தமாக வாழபவண்டும் என்று தாயுமானவர்
விரும்ேினார்.

விரும்ேியளத ஆனந்த கைிப்ோக்கினார்.

யாருக்குத்தான் ஆனந்தமாய் வாழ ஆளச இருக்காது? ஆனால் எப்ேடி
ஆனந்தமாய் வாழ்வது என்ேது தான் சதரிய வில்ளல.

என்பு எலாம் சநக்கு உளடய, பராமம் சிலிர்ப்ே, உடல்
இைக, மனது அழலின் சமழுகாய்

இளடயைாது உருக, வரு மளழபோல் இரங்கிபய
இருவிழிகள் நீர்இளைப்ே,

அன்ேினால் மூர்ச்சித்த அன்ேருக்கு அங்ஙபன
அமிர்தசஞ் சீவிபோல்வந்து

ஆனந்த மளழசோழிளவ. உள் அன்பு இலாதஎளன
யார்க்காக அடிளமசகாண்டாய்.

புன்புலால் மயிர்பதால் நரம்பு என்பு சமாய்த்திடு
புளலக்குடிலில் அருவருப்புப்

சோய் அல்லபவ, இதளன சமய் என்று நம்ேிஎன்
புந்திசசலு பமாோழிபல?

துன்ேமாய் அளலயபவா? உலகநளட ஐய ஒரு
சசாப்ேனத் தினும் பவண்டிபலன்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.80. சுகவாரி ோ.4)

எலும்பு எலாம் சநகிழ்ந்து உருகவும், மயிர் சிலிர்ப்ேவும், உடல்
இைக்கம் சகாள்ைவும், மனம் அனலில்ேட்ட சமழகுபோல்
இளடவிடாது உருகவும்,
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மளழபோல் இரக்கம் காட்டி, இரு விழிகைிலும் நீளரப்சோழிய,
அன்பு மிகுதியாய் மூர்ச்ளசயான சமய்யன்ேருக்கு உயிர் காக்கும்
மருந்துபோல் வந்து, பேரின்ே மளழளயப் சோழிவாய்!

மனம் காலியாகியேின் நடப்ேது என்ன? எது நிரம்ேகிைது.
அதில் ”அமிர்த சஞ்சீவி போல் ஆனந்த
மளழ நிரம்புகிைதாம்” என்கிைார்
தாயமானவர்.

மளழ, உணளவ உற்ேத்திச் சசய்ய
அமிர்த சஞ்சீவியாக உள்ைது.

போல் ஆன்மீ க சாதகனுக்கும்

இது

அருள்மளழ சோழிய ஆரம்ேிக்க. அவன்
உயர்வது நிச்சயமாகி விடுகிைது
உலகிடம்அன்பு ளவப்ேதா?

கடவுைிடம்

அன்பு ளவப்ேதா? யாரிடம் அன்பு
ளவப்ேது?
இளதத்தான் தாயுமானவர் ”உள்ைன்ேிலாத எளன நீ யாருக்காக
அடிளம சகாண்டாய்” என்கிைார்.

அடுத்து பசரிடம் அைிந்து பசர பவண்டும்.
ஒரு சமயம் தருமருக்கு துரிபயாதனனுடன் பசர்ந்து சவைிபய
சசன்ை சோழுது, அவனது துர்புத்தி அவருக்கும் வந்ததாம்
இழிந்த ஊன், மயிர், பதால், நரம்பு, எலும்பு என இவற்ைால் ஆன,
சிறுகுடிளச போன்ை புலால் உடல், அருவருப்புளடயது என்ேது
சோய் அல்லபவ!
இதளன உண்ளம என்று நம்ேி, என் ேத்தி வபண
ீ
இதன்ேின்
சசல்லுபமா? சசன்று துன்புற்ை அளலந்து திரியுபமா?
ஐயபன!

இந்த நிளலயில்லாத உலக வாழ்ளவ கனவிலும

பவண்படன்...என்கிைார் தாயுமானவர்
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உடலும்- நிளலயாளம தத்துவத்தில்அடங்கியுள்ைது.
நிளலயாளம தத்துவத்தில் அடங்கியுள்ைது.
கைிப்ேில் ோடுகிைார் பவதாத்திரியார்.

உலகமும்-

இதளன பேரின்ேக்

உடலாய் எளன நிளனந்பதன் உணர்ச்சிகள் வருந்தின

உடலுள் உயிராய் என்ளன உயர்ந்து அைிவில் நிளைந்பதன்
உடலுயிர் ஊடைிவாய் உன்ளன உணர்ந்தபோது

உடலுயிர் அைிவு நீயாய் உணர்ந்துன்னுள்நான் அடங்க(ஞா.க.ோ.1646-4)
அழிந்து போகக்கூடிய உடளலபய நான் என்று கருதியபோது
உணர்ச்சிவயப்ேட்ட நிளலயில துன்புற்பைன்.
உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அைிவு. அந்த அைிபவ நானாகவும்,
நீயாகவும் இருப்ேளத உணர்ந்து சகாண்படன்.

5. தாயுமானவரின் நம்ேிக்ளக
நம்ேிக்ளகபய வாழ்க்ளக.
ளவத்திருக்கிைது.

நம்ேிக்ளகபய மனிதளன உயிருடன்

நம்ேிக்ளக மிக உயரிய சோருள்.
பமாசமாக இருக்கும்.
என்ேபத நம்ேிக்ளக.

அது இல்லாவிட்டால், நம் நிளல

நம்ேிக்ளக என்ேபத வாழ்க்ளக.

வாழ்க்ளக

சவந்நீர் சோைாது என்உடல் காலில் முள் ளதக்கவும்
சவடுக்சகன்று அளசத்து எடுத்தால்

விழிஇளமத்து அங்ஙபன தண்ணருளை நாடுபவன்.
வறு ஒன்ளை ஒருவர்சகால்லின்

அந்பநரம் ஐபயாஎன் முகம்வாடி நிற்ேதுவும்
ஐயநின் அருள் அைியுபம.

ஆனாலும் சமத்தப் ேயந்தவன் யான்என்ளன
ஆண்டநீ ளகவிடாபத.
இந்பநரம் என்றுஇளல உடற்சுளம அது ஆகவும்
எடுத்தா இைக்கஎன்பை
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எங்கு எங்கும் ஒருதீர்ளவ ஆயம் உண் டு ஆயினும்
இளைஞ்சு சுகர் ஆதியான

சதால்நீர்ளம யாைர்க்கு மானுடம் வகுத்தஅருள்
துளணஎன்று நம்புகின்பைன்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பம ேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.81. சுகவாரி ோ.5)

எனது உடம்பு சவந்நீரின் சூட்ளடக்கூட சோறுத்துக் சகாள்ைாது.
காலில் குத்திய முள்ளை, சவடுக்சகன்று விளரந்து அளசத்துப்
ேிடுங்கும்போது, கண்ளண மூடி அப்ேடிபய திருவருளை நாடி
நிற்பேன்.

பவசைாரு உயிளர பவசைாருவர் சகான்ைால், அப்சோழுது அந்பதா
என் முகம் வாடி நிற்பேன்.
அதளன ஐயபன! நினது திருவருள்
அைியுபமா!

எப்ேடியாயினும் அடிபயன்

மிகவும் ேயந்த சுோவம் உளடயவன்.
எனபவ என்ளன ஆட்சகாண்ட நீ,
இளடயில் ளகவிட்டு விடாபத!
இந்த உடல் எந்த பநரத்தில் விழும் என்று
சசால்ல முடியாது.

”ேிைந்த உடல்

இைக்கும், என்ை ஒரு தீர்ப்பு வழக்கில்
உண்டு.
இருப்ேினும் உன்ளனபய வணங்கும் சுகர்
முதலிய கணவான்களுக்கு மனித உடளல வகுத்தைித்து, அதற்குத்
திருவருள் துளண நிற்ேளதயும் அைிபவன்.
துளண என்று நம்புகிபைன்.

அவ்வருபை எனக்கும்

தாயுமானவரின் நம்ேிக்ளகளய பவதாத்திரியாரும்
உறுதிப்ேடுத்துகிைார்.
எழிலுலகம் ேளடத்து எல்லா உயிர்களுக்கும்

வழிவழியாக வாழ வாய்ப்ளே நிரப்ேி ளவத்து
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ஒழிவிலாத் சதாடராக உள்ளும் புைமும் ஊற்ைாய்
அழிவிலாப் பேரின்ே அைிவளலயாய்த் திகழும், (ஞா.க.ோ.1646-2)
ேிரேஞ்சமமாகி எண்ணிடலடங்காத பகாள்கைிபல, நில
உலகமும்,சீவ இனங்களுமாகி சதாடர்ந்து வழிவழியாக வாழ்வதற்கு
வாய்ப்புகளையும் நிரப்ேி ளவத்து,,,,,,,,,

ஓய்வு இல்லாமல், அகமும் புைமுமாக, அழிவில்லாத பேரைிவாக
எல்லாவற்ைிலும் இருந்து, இயக்கி, காத்து, முடித்தும்
ளவக்கிைது...என்கிைார் பவதாத்திரியார்.

6.தீய கர்மம் புகாமல் இருந்தால் முழுளம சேைலாம்.
மனம் தூய்ளமயில் பூரணத்ளத அளடந்து அளமதியாக இருப்ேபத
முழுளமப்பேறு.

தவத்தாலும் தற்பசாதளனயாலும் கிளடக்கும் குணநலப் பேற்ைின்
இறுதிப்ேடிதான் முழுளமப் பேைாகும்.
ேற்றுவன அற்ைிடும் நிராளச என்று ஒருபூமி
ேற்ைிப் ேிடிக்கும்பயாகப்

ோங்கில் ேிராணலயம் என்னும் ஒரு பூமி,இளவ
ேற்ைின்மனம் அறும்என்னபவ

கற்ளைஅம் சளடசமைனி தாபன கனிந்தகனி
கனிவிக்க வந்தகனிபோல்

கண்டது இந் சநைி எனத் திருஉைக் கனிவிசனாடு
கனிவாய் திைந்தும் ஒன்ளைப்

சேற்ைவனும் அல்பலன் சேைாதவனும் அல்பலன்
சேருக்கத் தவித்து உைைிபய

சேண்நீர்ளம என்னஇரு கண்ணர்ீ இளைத்துநான்
பேய்போல் இருக்கஉலகம்

சுற்ைிநளக சசய்யபவ உளலயவிட் டாசயனில்
சசால்லஇனி வாயும் உண்படா?
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சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.82. சுகவாரி ோ.6)

ஐம்சோைிகைாலும் ேற்ைப்ேடும் ஐம்புலன்கைாகிய ேற்றும் அற்று,
அவாவின்ளம என்று சசால்லப்ேடும் ஒருநிலத்தில், நிளலத்து
நிற்கும் சோருட்டு,
அதளனப் ேற்ைிப் ேிடிப்ேதற்கு ஏதுவாக ேிராணளன அடக்க,
மூச்சுப்ேயிற்சி என்னும் ஒரு நிலம் உண்டு.

இவற்ளைப் ேற்ைி நிற்க

மனம் இைந்துேடும்.
இதளன அைிவிக்கத் திரட்டிக் கட்டப்ேட்ட அழகிய சடாமுடியுடன்

விைங்கும் சமௌனகுரு என்னும் (ஒரு வாளழத்தாரில் முதலில் ஒரு
கனி தாபன கனிந்தது போல) தாபன கனிந்த ஒரு கனி,
ஏளனய காய்களை கனிவிக்க வந்தது போல ”தான் கண்ட சநைி,

இந்சநைிபய” என்று திருவுள்ைத்தில் இரக்கம் சகாண்டு சகாவ்ளவக்
கனி போன்ை சிவந்த உதடுகளுடன் கூடிய தனது வாயிளனத்
திைந்து,
ஒரு வார்த்ளத சசால்லப் சேற்ைவனும் அல்பலன்.

சசால்லாததால்

ஒன்றுமட சேைாவதவனும் அல்பலன்.
ஆனால் மிகவும் உடல் இளைத்து , அரற்ைித் தவிப்சேய்தி.

துளணயின்ைி வாழமுடியாத சேண்ளமபோல் இரு கண்கைிலும்
கண்ண ீர் சேருக,
நான் பேய் போல் இருக்க, என்ளனச் சுற்ைிநின்று, உலக மக்கள்
எள்ைி நளகயாட. அளலயவிட்டாய் ஆயின், இதுகுைித்து
பமற்சகாண்டு எடுத்துக்கூை எனக்கு வாய்தான் உண்படா?
தீய கர்மம் புகாமல் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தால் உலக மக்கள்
எள்ைி நளகயாட மாட்டார்கள்.

இளைநிளலயும் நம்ளம

அளலயவிடாது என்கிைார் பவதாத்திரியார்.
உண்ளம நிளல மைந்து உணர்வு தன்முளனப்ோகி

எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று
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மண்ளணப் சோன்ளன சமன்பமலும் மாைிமாைி நிளனந்து

கண்ணும் கருத்தும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (ஞா.க.ோ.1646-3)

ேிரேஞ்சமமாகி எண்ணிடலடங்காத
பகாள்கைிபல, நில உலகமும்,சீவ
இனங்களுமாகி சதாடர்ந்து வழிவழியாக
வாழ்வதற்கு வாய்ப்புகளையும் நிரப்ேி
ளவத்து. ஓய்வு இல்லாமல், அகமும்
புைமுமாக, அழிவில்லாத பேரைிவாக
எல்லாவற்ைிலும் இருந்து, இயக்கி,
காத்து, முடித்தும் ளவக்கிைது.

இந்த உண்ளமகளை எல்லாம் மைந்து
மயக்க நிளலயில் தன்முனப்ேின்

காரணமாக அழிந்து போகக்கூடிய
உலகியில் விஷயங்களைபய நிளனந்து, ேற்றுக் சகாள்ைக்கூடிய தீய
விளனப்ேதிவுகள் என்னுள் புகுந்துவிடாமல், இளைவா நீ காப்ோயாக.

7. ஆனந்த சவள்ைபம
சவைிச்சத்திபல இருள் நிளைந்திருப்ேது போல் அைிவிபல. சதய்வம்
என்ை நிளல இருக்கிைது.
அரும்சோபன மணிபயஎன் அன்பேஎன் அன்ோன
அைிபவஎன் அைிவில் ஊறும்

ஆனந்த சவள்ைபம என்றுஎன்று ோடிபனன்
ஆடிபனன், நாடிநாடி

விரும்ேிபய கூவிபனன், உலைிபனன், அலைிபனன்,
சமய்சிலிர்த்து இருளககூப்ேி

விண்மாரி எனஎன் இரு கண்மாரி சேய்யபவ
பவசற்று அயர்ந்பதன் . யான்

இரும்புபநர் சநஞ்சகக் கள்வன் ஆனாலும்உளன
இளடவிட்டு நின்ைதுண்படா?
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என்றுநீ அன்றுநான் உன்அடிளம அல்லபவா,
யாபதனும் அைியாசவறும்

துரும்ேபனன் என்னினும் ளகவிடுதல் நீதிபயா?
சதாண்டசராடு கூட்டுகண்டாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.83. சுகவாரி ோ.7)

அரிய சோன்பன! மணிபய! எனது அன்பே! என் அன்ேினில் ஊறும்
அைிபவ!

என் அைிவில் ஏறும் இன்ேப் சேருக்பக!” என்சைல்லாம்

ேலவாைாகப் புகழந்து ோடிபனன்.
ஆடிபனன்.
வரண்படன்.

மிகுதியும் விருப்ேம் சகாண்டு கூவி அளழத்பதன்.
கூப்ோடு போட்படன்.

உடம்ேிலுள்ை

நா

உபராமம் சிலிர்ப்ே, இரண்டு ளககளையும்

தளலபமல் கூப்ேி, விண்ணிலிருந்து மளழ சோழிவது போல
கண்ணிலிருந்து கண்ண ீர் மளழ சோழிய நின்று, அயர்ச்சி
அளடந்பதன்.
இரும்பு போன்ை வலிய மனம் ேளடத்த கள்ைத்தனம் உளடயவன்
ஆனாலும், இளடயில் உன்ளன விட்டுப் ேிரிந்து சசன்ைதுண்படா?
என்ைிலிருந்து நீ இருக்கிைாபயா,
அன்ைிலிருந்து நானும் இருக்கிபைன்.
நான் உன்னுளடய அடிளம
அல்லவா?
ஒன்றும்அைியாத சவறும்
சிறுதுரும்பு போன்ைவன் என்ைாலும்,
என்ளனக் ளகவிடுதல் நீதியாகுபமா?
எனபவ என்ளன உனது
அடியார்கபைாடு கூட்டுவிப்ோயாகா!
ஆதிசங்கரர் சசால்லுவாபர ”சத்சங்கத்தபவ நித்சங்கத்வம்” என்று
அளதத்தான் தாயுமானவரும் சசால்கிைார்
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உணர்ச்சி நிளலயிலிருந்து அைிவு நிளலக்கு உயர்ந்தால்
இளைநிளலளய உணரலாம் என்கிைது பவதாத்திரியாரின்
ஞானக்கைஞ்சியம்.

உணர்ச்சியாய்ச் சிந்தளனயாய் உள்ைபத அைிசவன்று,
உணர்ந்திருந்பதன் ேலநாள், பமலும் உண்ளம விைங்க
உணர்ச்சிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்ைலாய் விைங்கும்,
உனது திருநிளலயும் அைிபவ என உணர்ந்பதன். (ஞா.க.ோ.1648-2)

ேலநாட்கள் உடல் உணர்ச்சிகளையும், எண்ணங்களையுபம் அைிவு
என்று கருதியிருந்பதன்.

உணர்ச்சிக்கு முன்நிளலயாகிய உயிர் என்னும் விணணின் இயக்க
ஒழங்பக அைிவு என்ேளதயும் நீயும் அைிவுதான் என்ேளதயும
உணாந்பதன் என்கிைார் பேரின்ே ஊற்ைில்...பவதாத்திரியார்.

8.துரியாதீத நிளலக்கு சசல்ல நாள் ஆகுபமா?
வாழும் போபத இளைவனடி பசர, துரியாதீதம்.
முழுளமயான தவநிளல துரியாதீதம்.

தவத்தில்

ஒவ்சவாருவருக்கும் தவம் எடுப்ேபத ஒரு சேரிய விழா நாள்தான்.
ஆனால் அதன் ேிைகு துரியாதீத நிளலளய எய்தும் நாள் அளதவிட
ஒரு சேருளமயான விழா நாள் என்று

சசால்லலாம்.

இளதப் புரிந்து சகாள்வதற்கு உண்ளமயான தத்துவத்ளத சகாஞ்சம்
உணர பவண்டும்.

அளத ேிரம்ம ஞானம் என்று சசால்கிபைாம்.

ோர் ஆதி அண்டங்கள் அத்தளனயும் ளவக்கின்ை
ேரசவைியின் உண்ளமகாட்டிப்,

ேற்றுமன சவைிகாட்டி, மனசவைியி னில்பதாய்ந்த
ோவிபயன் ேரிசுகாட்டித்,

தாராை மாய்நிற்க நிர்ச்சந்ளத காட்டிச்
சதாகால நிட்ளடஎனபவ

சக நிளல காட்டிளன. சுகாதீத நிளலயம்
தளனக்காட்ட நாள் சசல்லுபமா?

கார் ஆர எண்ணரும் அனந்தபகா டிகள்நின்று
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கால் ஊன்ைி மளழசோழிதல்போல்

கால்வசி
ீ மின்னிப் ேடர்ந்து, ேர சவைிசயலாம்
கம்மி, ஆனந்தசவள்ைம்

பசாராது சோழியபவ கருளணயின் முழங்கிபய
சதாண்டளரக் கூவுமுகிபல

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரஞ்ம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.84. சுகவாரி ோ.8)

எண்ணிச் சசால்ல முடியாத ேல
பகாடி

பமகங்கள் கால் ஊன்ைி

நின்று, மளழயிளனப் சோழிவது
போலக் காற்று வசி,
ீ
மின்னல்
மின்னி, பமலான சவைிளயக்
கவித்து நின்று,
பேரின்ே சவௌா்ைத்ளத இளடவிடாது சோழிவதற்கு அருைால்
முழங்கி, அன்ேர்களைக் கூவி அளழக்கும் மளழபமகபம!
தூய, முக்குண வசப்ேடாத பமலான சதய்வபம!
ேிழம்பே!

பேசராைிப்

இன்ேக் கடபல!

நிலம் முதலாகச் சசால்லப்ேட்ட

அண்டங்கள் அளனத்ளதயும்

தன்னுள் அடக்கி நிற்கும் ேரசவைியின் உண்ளம நிளலளயக் காட்டி,
அப்சேரு சவைியிளனத் சதாடர்ந்து ேற்ைி நிற்கும் மனசவைிளயயும்
காட்டி, அம்மனமாகிய

சவைியில் ேிளணத்து நிற்கும் ோவியாகிய

அடிபயனது தன்ளமயும் காட்டி,
மனம் விரிந்து நிற்க ஏதுவாக மனம் இைந்த நிளலயிளனயும் காட்டி,
எல்லாக் காலங்கைிலும் மனம் ஒருப்ேட்ட நிற்கும் உண்ளம
நிளலளயக் காட்டி அருைிளன!
இந்நிட்ளடக்கும்அப்ோல் உள்ள் சுகாதீத இன்ே நிளலயத்ளதக் காட்டி
அருை பமலும் ேலநாள் சசல்லுபமா?
சுகாதீத இன்ே நிளலயத்திற்கு, துரியாதீத நிளலக்கு சசல்லும்
நிளலளய பவதாத்திரியார் துல்லியமாக காட்டுகிைார்.
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ேரம அணு முதலாய்ப் ோர். விண்மீ ன் அளனத்தும்,
ேம்ேரம் போல் சுழன்று, மிதந்துருண்டு உன்னில்
தரம் அைிபவ என்னும் தத்துவம் உணர்ந்திட்படன்!
தற்ேரனாக, உன்ளன என்னுள் உணரப்சேற்பைன்! (ஞா.க.ோ.1648-4)

ேரம் என்ைால் அளதவிடப் சேரியபதா, நுண்ணியபதா இல்ளல
என்ேதாகும்.

ேரத்தின் அளசவில் பதான்ைியது ேரம அணு.

ேரம அணுக்கைின் கூட்டு விண்கள்.
ேஞ்சபூதங்கள்.

விணகைின் கூட்டு

ேஞ்சபூதங்கைின் கூட்டு விண்மீ ன் எனப்ேடும் பகாள்.

பகாள்கள் ஒவ்சவான்றும் ேம்ேரம் சுழல்வது போல, தற்சுழற்சி
சகாண்டு, ேரம் என்னும் சுத்த சவைிக்குள்ைாகபவ மிதந்து
சகாண்டும், உருண்டு சகாண்டும் இயங்குகின்ைன.
அந்த இயக்கங்களுக்சகால்லாம், சுத்தசவைியின் தரமாகிய

அைிவுதான் காரணம் என்ை தத்துவத்ளதயும உணர்ந்து விட்படன்.
தாபன ேரமாக உணர்வது தற்ேரம் ஆகும்.

பமன்ளமயான

உன்ளனபய எனக்குள்ைாகவும உணர்ந்து தற்ேரனாபனன்.

9. சுகமாவது எப்ேடிசசாலாய்?
அளமதிசயன்ை உணர்ச்சியில் மனம் புலன் கவர்ச்சயிலிருந்து
விடுேட்டு இயற்ளகயில் நளடசேறும் அற்புத நிகழ்ச்சிகளைக் கூர்ந்து
பநாக்கி- மனம் நிளைவு சேறுபமயானால் அதுதான் பேரின்ேம்.
பேதித்த சமயபமா ஒன்றுசசான ேடி ஒன்று
பேசாது துைவு ஆகிபய

பேசாத சேரிபயார்கள் நிர்விகற் ேத்தினால்
பேசார்கள், ேரமகுருவாய்ப்

போதிக்கும் முக்கண்இளை பநர்ளமயாய்க் ளகக்சகாண்டு
போதிப்ேது ஆச்சு அைிவிபல

போக்குவரவு அைஇன்ே நீக்கம் அை வசனமாப்
போதிப்ேது எவர் ஐயபன?
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சாதித்த சாதனமும் பயாகியர்கள் நமசதன்று
சங்கிப்ேர் ஆதலாபல

தன்னிபல தானாய் அயர்ந்துவிடு பவாம் எனத்
தனிஇருந் திடின் அங்ஙபன

பசாதிக்க மனமாளய தளனஏவி னால் அடிளம
சுகமாவது எப்ேடிசசாலாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய!. (தா.ோ.85. சுகவாரி ோ.9)

தங்களுக்குள் மாறுோடு சகாண்டுள்ை சமய நூல்கள் ஒன்று
சசான்னேடி, மற்சைான்று சசால்வதில்ளல.

துைளவ பமற்சகாண்டு, பேசுவளத விடுத்து, மனம் இைந்துேட,
நிட்ளட கூடும் சேரபயாபரா, வாய் திைந்து ஒன்றும் பேசுவதில்ளல.
பமலான குருவாய் எழுந்தருளும்
மூன்று கண்களுடன் விைங்கும்

இளைவனாகிய தட்சிணா மூர்த்திபயா,
சின்முத்திளர காட்டியது தவிர, பவை
போதளன எதுவும் சசய்வதில்ளல.
இவ்ைாைிருக்க ஐயபன!
போக்கும்வரவும் இல்லாததாய்,
பேரின்ேம் இளடவிடாது

உண்டாகுமாறு, சசால்லின்
வாயிலாகச் சசால்லிப் போதிக்க எவர்
உைர்?
பயாகியர்கள் சாதித்தது அளனத்தும், தங்கைின் பயாகப் ேயிற்சியால்
ளககூடியது என்ை கூறுவர்.
ஆளகயால் தன்னில் தானாய் தனித்திருந்து, தன்னிளல மைந்து
இருக்கலாம் என நிளனத்தாபலா, மனத்தில் மாளயளய ஏவி மயக்க
நிளனக்கின்ைாய்.
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இப்ேடிச் சசய்தால் அடிளமயாகிய நான் இன்ேம சேறுவது எப்ேடி?
சசால்வாயாக!
இன்ேம் சேறுவது எப்ேடி எனக் பகட்கும் தாயுமானவருக்கு இன்ே
ஊற்ைில் விளடளயப் ோர்க்கலாம்.

ஆதிநிளல சவைியில், அைிவும் விளரவுமாக
அடங்கியுள்ை தன்ளமபய அணுமுதல் அளனத்துக்குள்ளும்
நீதி ஒழுங்களமப்ோய், பநர்முகக் காட்சிகைாய்,
நிளைந்த திருவருளை நிளனக்க நிளனக்க என்னுள் (ஞா.க.ோ.1648-3)

ஆதி, அநாதி, சுத்தசவைி எனப்ேடும் இளைநிளலயானது இயக்க
ஒழுங்பகாடு பதாற்ைங்கைாகி,,,,
அளனத்திற்குள்ளும் பவகமாகவும், விபவகமாகவும் இருந்து, நியதி
தவைாமல் இயக்கியும் காத்தும் முடித்தும் ளவக்கிைது என்ேளத
பநரடிக் காட்சியாக அகத்துணர்வாக உணர்ந்பதன்.

அந்தக் காட்சிளய எண்ணுகிைபோது, எனக்குள்ளும் புைமுகமாக
அன்பு ஊற்ைாக இன்ே ஊற்ைாக இளைநிளலளய உணர்கிபைன்
என்கிைார் பவதாத்திரியார்.

10. இளைவன் இருப்ேது எங்பக?
பேராற்ைல், பேரைிவு, காலம் என்ை நான்கும் இளைசவைியின்
தன்ளமகைாக ஒன்ைிலிருந்து ஒன்ளைப் ேிரிக்க முடியாததாக
அளமந்துள்ைன.
அண்டமுடி தன்னிபலா, ேகிரண்டம் அதனிபலா,
அலரிமண் டலநடுவிபலா,

அனல்நடுவி பலா, அமிர்த மதநடுவி பலா,அன்ேர்
அகம் உருகி மலர்கள்தூவித்

சதண்டமிட வருமூர்த்தி நிளலயிபலா, திக்குத்
திகந்தத்தி பலா, சவைியிபலா,

திகழ்விந்து நாதநிளல தன்னிபலா, பவதாந்த
சித்தாந்த நிளலதன்னிபலா,
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கண்டேல சோருைிபலா, காணாத நிளல எனக்
கண்டசூ னியமதனிபலா,

காலம் ஒரு மூன்ைிபலா, ேிைவிநிளல தன்னிபலா,
கருவிகர ணங்கள் ஓய்ந்த

சதாண்டர்கள் இடத்திபலா நீவற்
ீ ைிருப்ேது
சதாழும்ேபனற்கு உைவுபுகலாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.86. சுகவாரி ோ.10)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(நீவிர்..எழுந்தருைி இருப்ேது)

அண்டமுகட்டிலா?

பேரண்டம் அதனிலா?

சூரிய மண்டலத்தின் நடுவிலா?
தீயின் நடுவிலா?

அமுத கிரணங்களைப் ேரவ விடும் சந்திர மண்டலத்து நடுவிலா?
சமய்யன்ேர்கள் மனம் உருகி, மலர்கள் தூவி, விழுந்து வணங்க
எழுந்தருைி இருக்கும் விக்கரங்கைிலா?
திளசயிலா?

திளசகைின் முடிவிலா?

ேரசவைியிலா?

நாத, விந்து நிளலயிலா?

பவதாந்த, சித்தாந்த நிளலயிலா?

கண்ணால் காணப்ேடும் சோருள்கைிலா?
காணப்ேடாத சூக்கமத்திலா?

ோழ் எனப்ேடும் ேரசவைியிலா?
இைந்த காலம், நிகழ்காலம்,

எதிர்காலம் என்று அளழக்கப்ேடும் காலம் மூன்ைிலா ேளடப்ேிலா?
அக்கருவிகபைாடும் புைக்கருவிகபைாடும் உடசலடுத்துப் ேிைந்து
வந்துள்ை சதாண்டர்கைிடத்திலா?

அடிளமயாகிய எனக்கு,

”நீவர்ீ எழுந்தருைி

இருக்கும் இடம் எது?” என்ேளத
அைிவிப்ோயாக!
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இளைவன் எழுந்திருக்கும் இடம் என்ேது எது என்ேளத
தாயுமானவரின் பகள்விக்கு விளடயாக வருகிைார் பவதாத்திரியார்.
”உன்னிபல நானடங்க, என்னுபை நீ விைங்க,
உனது தன்ளம ஒைிர, எனதுள்ைம் தூய்ளம சேற்பைன்” (ஞாக.ோ. 1648-5)

சுத்தசவைிபய தன் நிளலளயில் மாற்ைம் சேற்று, எல்லாத்
பதாற்ைங்களுமாகியிருக்கிைது என்ேளத ஆத்மானுேவமாக

உணர்ந்போது, உனக்குள்ைாக நான் அடங்கியிருக்க, எனக்குள்பை நீ
அைிவாக விைங்குவளத உணர்ந்பதன்.
உனது சதய்வகத்
ீ
தன்ளமயானது எனது அைிளவத்

சதைிவுேடுத்தியதால், உள்ைத்தூய்ளம சேற்றுவிட்படன்.
மனிதன் அளடய பவண்டிய சேரும் பேற்ைிளனப் சேற்றுவிட்படன்.
இனி எனக்கு என்ன பவண்டும்?

மனிதப் ேிைப்பும் எடுத்த பநாக்கம்

நிளைவுற்று முழுளம சேற்பைன் என்கிைது பேரின்ே கைிப்பு.

11.இந்த உடம்பு நிளலயானது அல்லபவ?
ஊனுடம்பே ஆலயம், உள்ைம் சேருங்பகாயில் என்ைார் திருமூலர்.
உடல் வைர்த்பதன் உயிர் வைர்த்பதபன என்றும் சசால்வார்
திருமூலர்.

”உடலுக்குள் நீ நின்று உலாவினளதக் காணாமல் கடல்மளல

பதாறும் திரிந்து கால் அலுத்பதன் பூரணபம!” என்ோர் ேட்டினத்தார்
எந்தநாள் கருளணக் குரித்தாகும் நாள் எனவும்
என் இதயம் எளனவாட்டுபத.

ஏதுஎன்று சசால்லுபவன் முன்சனாடுேின் மளலவுஅைவும்
இற்ளைவளர யாதுசேற்பைன்?
ேந்தமா னதில் இட்ட சமழுகாகி உள்ைம்
ேளதத்துப் ேளதத்து உருகபவா?
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ேரமசுகம் ஆவது சோறுப்புஅ ரிய துயரமாய்ப்
ேலகாலும் மூர்ச்சிப்ேபதா?

சிந்ளதயா னதும் அைிளவ, என் அைிவில் அைிவுஆன
சதய்வம்நீ அன்ைி உைபதா?

பதகம் நிளல அல்லபவ உளடகப்ேல் கப்ேலாய்த்
திளரஆழி ஊடுசசலுபமா?

சசாந்தமாய் ஆண்டநீ அைியார்கள் போலபவ
துன்ேத்தில் ஆழ்த்தல் முளைபயா?

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்

பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.87. சுகவாரி ோ.11)

”பதவரீர் என்மீ து இரக்கம் காட்டப் போகும் நாள், எந்த நாள்?” என்று
பகள்வி பகட்டு, என்மனம் என்ளனத் துளைத்து எடுக்கிைபத!
இதற்கு எவ்வாறு விளட கூறுபவன்?
முன்னுக்குப் ேின் முரண் இல்லாதேடி இன்றுவளர அடிபயன்
சேற்ைது யாது?
தீப்ேந்தத்தில் ேட்ட சமழுகு போல் உள்ைம் நடுநடுங்கி
உருகலாகுபமா?

பமலான இன்ேமானது, எப்சோழுது வந்து எய்தும்?

சோறுத்துக்

சகாள்ை முடியாத அைவு துன்ேம் அளடந்து ேல முளையும் மூர்ச்சு
அளடகிபைபன! ”என் சிந்ளதயில் இருப்ேது என்ன?” என்ேளத நீ
அைிவாய்!
என் அைிவுக்கு அைிவான சதய்வம்
உன்ளனத் தவிர பவறு உண்படா?
இந்த உடம்பு நிளலயானது
அல்லபவ?
உளடந்த கப்ேல், நல்ல கப்ேலாய்
அளல வசும்
ீ
கடல் நடுவில்
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சசல்லும் தகுதி உளடயபதா?
உரிளமபயாடு என்ளன அடிளம சகாண்ட நீ, முன்ேின் சதரியாதவர்
போல் நடித்து. என்ளனத் துன்ேத்தில் மூழ்கச் சசய்தல் முளையான
சசயல் ஆகுபமா?

தாயுமானவளரப் போல் பவதாத்திரியாரும் பேரின்ே
ஊற்ைில்.....”உடலாய் என்ளன நிளனத்பதன்” என வருந்துவளதக்
காணலாம்...

ஆனால் ”உடலுயிர் அைிவு நீயாய், உணர்ந்துன்னுள் நான் அடங்க”
என்று விைக்கம் சேற்று சரியான ோளதயில் மானுடத்ளத
அளழத்துச் சசல்கிைார்.

உடலாய் எளன நிளனந்பதன் உணர்ச்சிகள் வருந்தின

உடலுள் உயிராய் என்ளன உயர்ந்து அைிவில் நிளைந்பதன்
உடலுயிர் ஊடைிவாய் உன்ளன உணர்ந்தபோது

உடலுயிர் அைிவு நீயாய் உணர்ந்துன்னுள்நான் அடங்க”” (ஞா.க.ோ.1646-4)

அழிந்து போகக்கூடிய உடளலபய நான் என்று கருதியபோது
உணர்ச்சிவயப்ேட்ட நிளலயில் துன்புற்பைன.
உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அைிவு. அந்த அைிபவ நானாகவும்,
நீயாகவும் இருப்ேளத உணர்ந்து சகாண்படன்.

12. சுகம்வருவது எப்ேடிசசாலாய்.
•
•
•
•

”பேரின்ேம் என்ேது அைிவின் உயர்நிளல,
பேரின்ேம் என்ேது அைிவின் முதிர்ச்சி,
பேரின்ேம் என்ேது அைிவின் முதுளம,
பேரின்ேம் என்ேது அைிவின் ஞானஒைி,

பேரின்ேம் என்ேது, மனித குலத்தில் நாம் வாழ்கின்ை
அளனவருக்கும், எட்டாகனியாகபவ நிளனத்திருந்த அந்த ஞானக்
கனிளயப் ோமரமக்களும் சுளவத்து. இன்புற்று,,,,,,
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பேரின்ே சேறுவாழ்வு சேைவதற்கு ஏற்ை இளைநிளல உணர்ளவ,
நமது உயிராற்ைல் மூலமாகபவ பமபல ஏற்ைி, உயிர் உணர்வு சேைச்
சசய்து,,,,

அதன் மூலமாகபவ இளைநில உணர்வு சேைச் சசய்து…..
அதன் மூலமாக அளமதி உள்ை ஓர் நிளலளய அளடந்து……
அந்த அளமதி நிளலயிபலபய, அயரா விழிப்பு நிளலயில் நின்று..
இல்லைத்ளத நல்லைமாக மாற்ைி அைசநைியில் வாழ்கின்ை சோழுது,
பேரின்ே நிளல கிட்டுகிைது.
எந்நாளும் உடலிபல உயிராம் உளனப்போல்
இருக்க இளல பயா?

மனதுஎனும்

யானும் என் நட்ோம் ேிராணனும் எளமச்சடமது
என்றுஉளனச் சித்து என்றுபம
அந்நாைில் எவபனா ேிரித்தான். அளதக்பகட்ட
அன்றுமுதல் இன்றுவளரயும்
அநியாய மாய் எளம அடக்கிக் குறுக்பக
அடர்ந்து அரசு ேண்ணி, எங்கள்
முன்னாக நீஎன்ன பகாட்ளடசகாண் டாய் என்று
மூடமனம் மிகவும்ஏச

மூண்டு எரியும் அனல் இட்ட சமழுகாய் உைங்கருகல்
முளைளமபயா? ேதினாயிரம்
சசான்னாலும் நின்அருள் இரங்கவிளல பயஇனிச்
சுகம்வருவது எப்ேடிசசாலாய்.
சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. (தா.ோ.88. சுகவாரி ோ.12)
”எப்சோழுதும் இந்த உடலிபல, உயிபர உன்ளனப்போல நானும்
இருக்கவில்ளலபயா?
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மனமாகிய நானும், எனது நட்ோய் இருந்துவரும் ேிராணனும் ஆகிய
எங்களை ”அைிவற்ைளவ” என்றும், உன்ளன ”அைிவுளடயது” என்றும்,
அந்த நாைிபலபய எவபனா ேிரித்து ளவத்து விட்டான்.

அன்று சதாடங்கி இன்றுவளர

நியாயமற்ை முளையில் எங்களை

அடக்கி ளவத்துவிட்டு, குறுக்பக புகுந்து
வலிய அரசாட்சி சசய்து, எந்தக்

பகாட்ளடளயப் ேிடித்தாய்!” என்று

அைிவில்லாத மனம் மிகவும் ேழித்து
உளரக்க, சகாழுந்துவிட்டு எரியும்
சநருப்ேில் ேட்ட சமழுகுபோல் உள்ைம்
கருகுதல் முளைளம ஆகுபமா?
ேத்தாயிரம் முளை எடுத்துளரப்ேினும் உனது மனம் இரக்கம்
காட்டவில்ளலபய!

இனிப் பேரின்ேம் வருவது எவ்வாறு

சசால்வாயாக!
தாயுமானவளரப் போல் பவதாத்திரி மகரிசியும் பேரின்ேக் கைிப்ேில்
ோடுகிைார்....
விளனப்ேதிவாம் சுளமளய விடுத்துத் தூய்ளம சேைபவ

நிளனவாய் உடசலடுத்பதன் நிலம் மீ து விழுந்த ேின்பன
எளன மைந்பதன் என்ைன் விளன மைந்பதன் இளைவா !

எளன மைந்பதன் ஆனால் நீ உள் நிளைந்து எளன மீ ட்டு.(ஞாக. ோ.1646-5)

கர்ம விளனப் ேதிவுகளைக் கழித்து ஆன்மாளவத் தூய்ளம சசய்து
சகாள்வதற்காகபவ உடசலடுத்து நில உலகில் வாழ்ந்து
சகாண்டுள்பைன்.
ேிைவியின் பநாக்கத்ளதயும் என் விளனகளையும், உன்
சேருளமளயயும் மைந்துவிட்படன்.

ஆனால் நீ என்னுள்பை

அைிவாக நிளைந்து வழி நடத்துவாயாக.
மண் என்ை நிலம் மீ து சேண் துளணசகாண்டு சோருளை சகாண்டு
வாழ்க்ளக வாழ்ந்து வரும் மனிதனாவன், அந்த சோருள்கைிலிருந்து
சேறுகின்ை அனுபோகபம இன்ேம் என்றும்…
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அதுபவ சோருள் என்ை மயக்கநிளலயில் மதி மயங்கி வாழும்
மனிதனின் அைிவு நிளலளய உயர்த்தி சமய்ப்சோருள் ஒன்பை
உய்ளமப் சோருள்.

இப்ேிரேஞ்சத்தில் உள்ை அளனத்த

பதாற்ைங்களும் நிகழ்ச்சிபய என்ை அயரா விழிப்பு நிளலயில
தாமளர இளல தண்ண ீர்போல,,,,

உைவிபல கண்ட உண்ளமநிளல சதைிபவ துைவு என்ை நிளலயில்
காணும்சோழுது…..
சமய்ேசோருள் நிளல மைவாது மூன்று பதாற்ைங்கைிலிருந்து
அனுபோகமாக எவன் ஒருவன் இன்ேத்ளத சேறுகின்ைாபனா….
அதுபவ அவனது நிளலத்த, நீடித்த மகிழச்சியான, நிளலயான
இன்ேமாகிய பேரின்ேம் ஆகும்.

”சோருைல்லவற்ளை சோருைாக சகாள்ளும்
மருைானம் மான ேிைப்பு”

என்கிைார் வள்ளுவர்.

அதன்வழி பவதாத்திரி மகரசி அவர்ளும்

சமய்ேசோருள் என்று நமக்கு உணாத்துகிைார்.

”ஓடும் சசாம்சோன்னும் ஒக்கபவ பநாக்குகின்ை
அைிவின் உணர்நிளலபய பேரின்ேம்”

பேரின்ேத்தின் இறுதி இைக்கு
சமய்ஞ்ஞானத்தின் அடிப்ேளட ‘தன்ளனயைிதல்’. தன்ளனயைியும்

முயற்சியில் ஈடுேடுேவர் தான் பேரின்ேத்தின் இறுதி இலக்கான இளைவளன
அளடய முடியும்.
அந்த நிகழ்முளையில், இவ்வுலக ஆளசகளை விட்சடாழித்து,
நிளலயாளமளய உணர்ந்து, இளை வழிோட்டில் தன்ளனக் களரத்துக்
சகாள்வபத ஞானசநைியாகும்.

இருவருபம ஞானசநைியில் ஈடுேட்டு, ஆனந்தக் கடலில், பேரின்ே ஊற்ைில்

அளடந்தனர்.
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”சுகவாரியில்” தாயுமானவரும், ”இன்ே ஊற்ைில்” பவதாத்திரி
மகரிசியும் சசால்லியளத உணர்ந்து உள்வாங்கி ஆனந்தமாக
வாழ்பவாமாக.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தபம!!!
ஆனந்தபம!!!!

வாழத் சதரிந்திடில்

ேிற்பசர்க்ளக
தாயுமானவரின்

சுகவாரி ோடல்கள்

1.இன்னமுது கனிோகு கற்கண்டு சீனிபதன்
எனருசித் திடவலியவந்து

இன்ேம் சகாடுத்த நிளன எந்பநரம் நின் அன்ேர்
இளடயைாது உருகிநாடி,
உன்னிய கருத்து அவிழ உளரகுைைி, உடல் எங்கும்
ஓய்ந்து அயர்ந்து அவசமாகி

உணர்வு அரிய பேரின்ே அநுபூதி உணர்விபல
உணர்வார்கள் உள்ைேடிகாண்.

கன்னிளக ஒருத்தி சிற்ைின்ேம் பவம்பு என்னினும்
ளகக்சகாள்வள் ேக்குவத்தில்,

கணவன் அருள் சேைின்முபன சசான்னவாறு என்எனக்
கருதிநளக யாவள் அதுபோல்
சசான்னேடி பகட்கும் இப் பேளதக்கு நின்கருளண
பதாற்ைின் சுகாரம்ேமாம்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேர சதய்வ பமேரம்
ப ாதிபய சுகவாரிபய. 1

2.அன்ேின்வழி அைியாத என்ளனத் சதாடர்ந்து என்ளன,
அைியாத ேக்குவத்பத

ஆளசப் சேருக்ளகப் சேருக்கிக் சகாடுத்து, நான்
அற்பைன் அலந்பதன் என

35

என்புலன் மயங்கபவ ேித்பதற்ைி விட்டாய்.
இரங்கிஒரு வழியாயினும்

இன்ே சவள்ைம் ஆகவந்து உள்ைம் கைிக்கபவ
எளனநீ கலந்தது உண்படா?

தன்ேருவ மலருக்கு மணம் உண்டு வண்டு உண்டு
தண்முளக தனக்கும் உண்படா?

தமியபனற்கு இவ்வணம் திருவுைம் இரங்காத
தன்ளமயால் தனியிருந்து

துன்ேம் உைின் எங்ஙபன அழியாத நின் அன்ேர்
சுகம்வந்து வாய்க்கும்உளரயாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வபம ேரஞ்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 2.

3.கல்பலனும் ஐய ஒரு காலத்தில் உருகும் என்
கல்சநஞ்சம் உருகஇளலபய.
கருளணக்கு

இணங்காத வன்ளமளயயும் நான்முகன்

கற்ேிக்கஒருகடவுபைா?

வல்லான் வகுத்தபத வாய்க்கால் எனும்சேரு
வழக்குக்கு இழுக்கும் உண்படா?
வானமாய் நின்று இன்ே மளழயாய் இைங்கிஎளன
வாழ்விப்ேதுஉஉன்ேரங்காண்.
சோல்லாத பசய் எனில் தாய்தள்ைல் நீதபமா?
புகலிடம் ேிைிதும் உண்படா?
சோய்வார்த்ளத சசால்லிபலா திருஅருட்கு அயலுமாய்ப்
புன்ளமபயன் ஆவன், அந்பதா
சசால்லால் முழக்கிபலா சுகம் இல்ளல, சமைனியாய்ச்
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சும்மா இருக்கஅருைாய்.
சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 3.

4.என்பு எலாம் சநக்கு உளடய, பராமம் சிலிர்ப்ே, உடல்
இைக, மனது அழலின்சமழுகாய்

இளடயைாது உருக, வரு மளழபோல் இரங்கிபய
இருவிழிகள் நீரிளைப்ே,

அன்ேினால் மூர்ச்சித்த அன்ேருக்கு அங்ஙபன
அமிர்தசஞ் சீவிபோல்வந்து

ஆனந்த மளழசோழிளவ. உள் அன்பு இலாதஎளன
யார்க்காக அடிளமசகாண்டாய்.
புன்புலால் மயிர்பதால் நரம்பு என்பு சமாய்த்திடு
புளலக்குடிலில் அருவருப்புப்
சோய் அல்லபவ, இதளன சமய் என்று நம்ேிஎன்
புந்திசசலு பமாோழிபல?
துன்ேமாய் அளலயபவா? உலகநளட ஐ ஒரு
சசாப்ேனத் தினும் பவண்டிபலன்.
சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 4.

5.சவந்நீர் சோைாது என்உடல் காலில் முள் ளதக்கவும்
சவடுக்சகன்று அளசத்து எடுத்தால்

விழிஇளமத்து அங்ஙபன தண்ணருளை நாடுபவன்.
வறு ஒன்ளை ஒருவர்சகால்லின்
அந்பநரம் ஐபயாஎன் முகம்வாடி நிற்ேதுவும்
ஐயநின் அருள் அைியுபம.
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ஆனாலும் சமத்தப் ேயந்தவன் யான்என்ளன
ஆண்டநீ ளகவிடாபத.

இந்பநரம் என்றுஇளல உடற்சுளம அது ஆகவும்
எடுத்தா இைக்கஎன்பை

எங்கு எங்கும் ஒருதீர்ளவ ஆயம் உண் டு ஆயினும்
இளைஞ்சு சுகர் ஆதியான

சதால்நீர்ளம யாைர்க்கு மானுடம் வகுத்தஅருள்
துளணஎன்று நம்புகின்பைன்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பம ேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 5.

6.ேற்றுவன அற்ைிடும் நிராளச என்று ஒருபூமி
ேற்ைிப் ேிடிக்கும்பயாகப்

ோங்கிற்ல் ேிராணலயம் என்னும் ஒரு பூமி,இளவ
ேற்ைின்மனம் அறும்என்னபவ

கற்ளைஅம் சளடசமைனி தாபன கனிந்தகனி
கனிவிக்க வந்தகனிபோல்

கண்டது இந் சநைி எனத் திருஉைக் கனிவிசனாடு
கனிவாய் திைந்தும் ஒன்ளைப்
சேற்ைவனும் அல்பலன் சேைாதவனும் அல்பலன்
சேருக்கத் தவித்து உைைிபய

சேண்நீர்ளம என்னஇரு கண்ணர்ீ இளைத்துநான்
பேய்போல் இருக்கஉலகம்

சுற்ைிநளக சசய்யபவ உளலயவிட் டாசயனில்
சசால்லஇனி வாயும் உண்படா?

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 6.
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7.அரும்சோபன மணிபயஎன் அன்பேஎன் அன்ோன
அைிபவஎன் அைிவில் ஊறும்

ஆனந்த சவள்ைபம என்றுஎன்று ோடிபனன்
ஆடிபனன், நாடிநாடி

விரும்ேிபய கூவிபனன், உலைிபனன், அலைிபனன்,
சமய்சிலிர்த்து இருளககூப்ேி

விண்மாரி எனஎன் இரு கண்மாரி சேய்யபவ
பவசற்று அயர்ந்பதன் . யான்

இரும்புபநர் சநஞ்சகக் கள்வன் ஆனாலும்உளன
இளடவிட்டு நின்ைதுண்படா?

என்றுநீ அன்றுநான் உன்அடிளம அல்லபவா,
யாபதனும் அைியாசவறும்

துரும்ேபனன் என்னினும் ளகவிடுதல் நீதிபயா?
சதாண்டசராடு கூட்டுகண்டாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 7.

8.ோர் ஆதி அண்டங்கள் அத்தளனயும் ளவக்கின்ை
ேரசவைியின் உண்ளமகாட்டிப்,

ேற்றுமன சவைிகாட்டி, மனசவைியி னில்பதாய்ந்த
ோவிபயன் ேரிசுகாட்டித்,

தாராை மாய்நிற்க நிர்ச்சந்ளத காட்டிச்
சதாகால நிட்ளடஎனபவ

சக நிளல காட்டிளன. சுகாதீத நிலயம்
தளனக்காட்ட நாள்சசல்லுபமா?

கார் ஆர எண்ணரும் அனந்தபகா டிகள்நின்று
கால் ஊன்ைி மளழசோழிதல்போல்
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கால்வசி
ீ மின்னிப் ேடர்ந்து, ேர சவைிசயலாம்
கம்மி, ஆனந்தசவள்ைம்

பசாராது சோழியபவ கருளணயின் முழங்கிபய
சதாண்டளரக் கூவுமுகிபல

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரஞ்ம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 8.

9.பேதித்த சமயபமா ஒன்றுசசான ேடி ஒன்று
பேசாது துைவு ஆகிபய
பேசாத சேரிபயார்கள் நிர்விகற் ேத்தினால்
பேசார்கள், ேரமகுருவாய்ப்
போதிக்கும் முக்கண்இளை பநர்ளமயாய்க் ளகக்சகாண்டு
போதிப்ேது ஆச்சு அைிவிபல

போக்குவரவு அைஇன்ே நீக்கம் அை வசனமாப்
போதிப்ேது எவர் ஐயபன?
சாதித்த சாதனமும் பயாகியர்கள் நமசதன்று
சங்கிப்ேர் ஆதலாபல

தன்னிபல தானாய் அயர்ந்துவிடு பவாம் எனத்
தனிஇருந் திடின் அங்ஙபன

பசாதிக்க மனமாளய தளனஏவி னால் அடிளம
சுகமாவது எப்ேடிசசாலாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய!. 9.

10.அண்டமுடி தன்னிபலா, ேகிரண்டம் அதனிபலா,
அலரிமண் டலநடுவிபலா,

அனல்நடுவி பலா, அமிர்த மதநடுவி பலா,அன்ேர்
அகம் உருகி மலர்கள்தூவித்
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சதண்டமிட வருமூர்த்தி நிளலயிபலா, திக்குத்
திகந்தத்தி பலா, சவைியிபலா,

திகழ்விந்து நாதநிளல தன்னிபலா, பவதாந்த
சித்தாந்த நிளலதன்னிபலா,

கண்டேல சோருைிபலா, காணாத நிளல எனக்
கண்டசூ னியமதனிபலா,

காலம் ஒரு மூன்ைிபலா, ேிைவிநிளல தன்னிபலா,
கருவிகர ணங்கள் ஓய்ந்த

சதாண்டர்கள் இடத்திபலா நீவற்
ீ ைிருப்ேது
சதாழும்ேபனற்கு உைவுபுகலாய்.

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 10.

11.எந்தநாள் கருளணக் குரித்தாகும் நாள் எனவும்
என் இதயம் எளனவாட்டுபத.

ஏதுஎன்று சசால்லுபவன் முன்சனாடுேின் மளலவுஅைவும்
இற்ளைவளர யாதுசேற்பைன்?

ேந்தமா னதில் இட்ட சமழுகாகி உள்ைம்
ேளதத்துப் ேளதத்து உருகபவா?

ேரமசுகம் ஆவது சோறுப்புஅ ரிய துயரமாய்ப்
ேலகாலும் மூர்ச்சிப்ேபதா?

சிந்ளதயா னதும் அைிளவ, என் அைிவில் அைிவுஆன
சதய்வம்நீ அன்ைி உைபதா?

பதகம் நிளல அல்லபவ உளடகப்ேல் கப்ேலாய்த்
திளரஆழி ஊடுசசலுபமா?

சசாந்தமாய் ஆண்டநீ அைியார்கள் போலபவ
துன்ேத்தில் ஆழ்த்தல் முளைபயா?

சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 11.
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12எந்நாளும் உடலிபல உயிராம் உளனப்போல்
இருக்க இளல பயா?

மனதுஎனும்

யானும் என் நட்ோம் ேிராணனும் எளமச்சடமது
என்றுஉளனச் சித்து என்றுபம

அந்நாைில் எவபனா ேிரித்தான். அளதக்பகட்ட
அன்றுமுதல் இன்றுவளரயும்

அநியாய மாய் எளம அடக்கிக் குறுக்பக
அடர்ந்து அரசு ேண்ணி, எங்கள்
முன்னாக நீஎன்ன பகாட்ளடசகாண் டாய் என்று
மூடமனம் மிகவும்ஏச

மூண்டு எரியும் அனல் இட்ட சமழுகாய் உைங்கருகல்
முளைளமபயா? ேதினாயிரம்
சசான்னாலும் நின்அருள் இரங்கவிளல பயஇனிச்
சுகம்வருவது எப்ேடிசசாலாய்.
சுத்தநீர்க் குணமான ேரசதய்வ பமேரம்
பசாதிபய சுகவாரிபய. 12.

பவதாத்திரியாரின் ”இன்ே ஊற்று” ோடல்கள்
1.இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா - எங்கும்
இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா
அன்பும் கருளணயுமாய் அளனத்து உயிர்களூடும்
இன்ே ஊற்ைாய் அைிவாய் இயங்கும் ேராேரபம. (ஞா.க.ோ.1646-1)

2.எழிலுலகம் ேளடத்து எல்லா உயிர்களுக்கும்
வழிவழியாக வாழ வாய்ப்ளே நிரப்ேி ளவத்து
ஒழிவிலாத் சதாடராக உள்ளும் புைமும் ஊற்ைாய்

அழிவிலாப் பேரின்ே அைிவளலயாய்த் திகழும், (ஞா.க.ோ.1646-2)
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3.உண்ளம நிளல மைந்து உணர்வு தன்முளனப்ோகி
எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று

மண்ளணப் சோன்ளன சமன்பமலும் மாைிமாைி நிளனந்து
கண்ணும் கருத்தும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (ஞா.க.ோ.1646-3)

4.உடலாய் எளன நிளனந்பதன் உணர்ச்சிகள் வருந்தின

உடலுள் உயிராய் என்ளன உயர்ந்து அைிவில் நிளைந்பதன்
உடலுயிர் ஊடைிவாய் உன்ளன உணர்ந்தபோது

உடலுயிர் அைிவு நீயாய் உணர்ந்துன்னுள்நான் அடங்க(ஞா.க.ோ.1646-4)
5. விளனப்ேதிவாம் சுளமளய விடுத்துத் தூய்ளம சேைபவ
நிளனவாய் உடசலடுத்பதன் நிலம் மீ து விழுந்த ேின்பன
எளன மைந்பதன் என்ைன் விளன மைந்பதன் இளைவா !

எளன மைந்பதன் ஆனால் நீ உள் நிளைந்து எளன மீ ட்டு.(ஞாக. ோ.1646-5) பவதாத்திரி மகரிஷி

பேரின்ே ஊற்று 1.இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா - எங்கும்
இன்ே ஊற்ைாய்ப் சேருகும் இளைவா!

அன்பு ஊற்ைாய்ப் சேருகி அளனத்துயிர்க்குள்ளும் அைிவாய்
இன்ே ஊற்ைாய் நிளைந்த இளைவா (ஞா.க.ோ.1648-1)
2.உணர்ச்சியாய்ச் சிந்தளனயாய் உள்ைபத அைிசவன்று,
உணர்ந்திருந்பதன் ேலநாள், பமலும் உண்ளம விைங்க
உணர்ச்சிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்ைலாய் விைங்கும்,
உனது திருநிளலயும் அைிபவ என உணர்ந்பதன். (ஞா.க.ோ.1648-2)

3.ஆதிநிளல சவைியில், அைிவும் விளரவுமாக
அடங்கியுள்ை தன்ளமபய அணுமுதல் அளனத்துக்குள்ளும்
நீதி ஒழுங்களமப்ோய், பநர்முகக் காட்சிகைாய்,
நிளைந்த திருவருளை நிளனக்க நிளனக்க என்னுள் (ஞா.க.ோ.1648-3)
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4.ேரம அணு முதலாய்ப் ோர். விண்மீ ன் அளனத்தும்,
ேம்ேரம் போல் சுழன்று, மிதந்துருண்டு உன்னில்
தரம் அைிபவ என்னும் தத்துவம் உணர்ந்திட்படன்!
தற்ேரனாக, உன்ளன என்னுள் உணரப்சேற்பைன்! (ஞா.க.ோ.1648-4)
5.உன்னிபல நானடங்க என்னுபை நீ விைங்க

உனது தன்ளம ஒைிர எனதுள்ைம் தூய்ளம சேற்பைன்

இன்னும் பவசைன்ன பவண்டும் இப்பேறு சேற்ை ேின்னர்
எடுத்த மனித ேிைப்பு எய்தியது முழுளம.(ஞாக. ோ.1648-5)
- பவதாத்திரி மகரிஷி
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