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கந்தர் அலங்காரச் ெசாற்ெபாழி

வாிைசயில் ஒன்பதாவ

த்தகமாகிய இதில்

ஐந் பாடல்க க்குாிய விளக்கங்கள் இ க்கின்றன. 45-ஆம் பாடல்
வைரயி ள்ள பாடல்கைளப் பற்றிய ெசாற்ெபாழி கள் இைவ.
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தல் பாட ல் சிவெப மா க்குக் கு வாக நின் உபேதசம் ெசய்தவனாகிய
ேவலவன் தமக்குச் ெசய்த உபேதசம் இன்ன ெதன் அ ணகிாியார் ெசால்கிறார்.
"ஐந்
தங்களால் அைமந்த இந்த உடம்பாகிய கு
ல் இராமல் யா ம் அறியாத
சிறப் ைடய த்திெயன் ம் ட் ல் உைர ம் உணர் ம் அற் இ " என் குமர
கு பரன் உபேதசம் ெசய்தானாம். இவ்வா தமக்கு
கன் உபேதசம் ெசய்ததாகத்
தி ப் கழி ம் ஏைன ல்களி ம் அ ணகிாியார் பல இடங்களில்
ெசால் யி க்கிறார். இந்தப் பாட க்கு விளக்கம் கூ ம்ேபா
த டாகிய
உடம்ைபப் பற்றிய பல ெசய்திகைளச் ெசால் ம் வாய்ப் க் கிைடத்த . இ
ஐம் தத்தின் கலைவெயன் ம், நிைலயாத

என் ம் அ க்க

மாற் ம்

என் ம் ெசால் விட் , நிைலயான
என் ஒன் உண் என் ம் அதன் இயல்
இன்னெதன் ம் ெசால் யி க்கிேறன். அப்பால்
கன் சிவெப மா க்குக் கு வாக
அைமந்த வரலாற்ைற ம் அத ைடய உட்க த்ைத ம் திாி ரசங்காரத்தின்
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உள் ைறைய ம் விளக்கிவிட் , ன்ேன அலங்காரத்தில் வந்த, "ஓர ஒட்டார்" என்ற
பாட் க்கும் இந்தப் பாட் க்கும் உள்ள ெபா ள் ெதாடர்ைப எ த் ைரத்ேதன்.
இவ்வள ம் ேசர்ந்
தல் ெசாற்ெபாழிவாக அைமகின்றன. தனி
என் ம்
ெபயேரா அச்ெசாற்ெபாழிைவ இப் த்தகத்தில் த ல் காணலாம்.
அ ்த்த இ வைக விைளயாட் என் ம் ெசாற் ெபாழி . ஞானவிேநாதம், மாயா
விேநாதம் என்ற இரண்ைட ம் ஒ பாட் ல் அ ணகிாியார் ெசால் கிறார். மாயா
விைளயாட் விைளயா ம் ஆன்மாக்கள் எவ்வா மனத்திற்கு அ ைமப்ப கின்றன
என்பைத ம், விைளயாட்ேட விைனயாகும் திறத்ைத ம், இந்த விைளயாட்ைட மாற்றி
இைறவன் தி வ ள் ெபற யல ேவண் ம் என்பைத ம் த ல் விளக்கும் பகுதிைய
இதில் காணலாம். பின் காமத்தால் உண்டாகும் தீங்குக ம் ஞான விைளயாட் ன்
தன்ைம ம் வ கின்றன. ஊன நாடகம், ஞான நாடகம் என் ம் இரண்ைட ம் பற்றி
மணிவாசகப் ெப மான் கூறியி க்கும் பாட் இங்ேக ஒப் ைம ைடயதாக
இ ப்பதால் அதற்கும் ஓரள விளக்கம் பின் வ கிற .
"பத்தித் தி
கம்" என் ெதாடங்கும் அலங்காரப் பாட ன் விளக்கம் ஆ
க
அ தம் என்ற தைலப்ேபா
ன்றாவ ெசாற்ெபாழிவாக உள்ள . இன்ப ம்
ன்ப ம் மனித வாழ்வில் உள்ளன என் ம், சிற்றின்பத்ைத
உண்ெடன்

ெதாிந்

கர்பவர்கள் ேபாின்பம்

ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம், அவ்வின்பத்ைதப் ெபற்ற

ெப மக்கள் தாம் ெபற்ற அ பவங்கைளக் குறித் ச் ெசால் யி க்கிறார்கள் என் ம்,
அைவ ைறயில் ேவ ேவறாக இ ந்தா ம் விைளவில் ஒன்றாகேவ
இ க்குெமன் ம், அ ணகிாிநாதர் தாம் ெபற்ற அ பவத்ைதச் ெசால்கிறாெரன் ம்
கூறி, அவர் எவ்வா

ெசால்கிறார் என்பைத விளக்கத் ெதாடங்கிேனன். த்திக்கமலம்

அன்பினால் விாி ம் ேபா

ஆனந்த ஊற் த் ேதான் ெமன் ம், அ

ப ப்ப யாகப்

பரந் பரமானந்தக் கடலாகுெமன் ம், அதில் ஆ
க அ தம் ேதான் ெமன் ம்
லப்ப த்திேனன். நாம் ேகாயி ல் கா ம் காட்சி எவ்வா உண் கமாகும்ேபா
ேதான் ெமன்பைத ம், அ பவ நிைலயில் அ எவ்வா ேதான் ம் என்பைத ம்
ஒ வா விளக்கியி க்கிேறன். ஆ
கங்கைளப் பற்றி நக்கீரர்
தி
காற் ப்பைடயில் கூ வனவற்ைற இ தியில் கூறி இச் ெசாற்ெபாழிைவ
த்ேதன்.
வண் ம் மல ம் என்ப நான்காவ ெசாற்ெபாழி . த ல் மனத்ைத வண்டாகச்
ெசால் ம் மரைப ம் இைறவ ைடய தி வ யாகிய தாமைரயில் அவ்வண் ெசன்
ஊத ேவண் ம் என்பைத ம் எ த் ைரத் , மணிவாசகர் தி ப்பாட் ஒன்ைற
ேமற்ேகாள் காட் விளக்கிேனன். பின் இைறவன் தி வ யில் நாட்டம் உள்ளவர்கள்
அ யார் என் ம், தி க்குறளில் வள்

வர் யாவர்க்கும் ெபா வான

ைறயில்

கட ளின் அ ையேய ெசால் யி க்கிறார் என் ம், அவ க்கு உ வ வழிபா
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உடம்பாேட என் ம் ெசால்
ள்ேளன். இைறவன் தி வ யிேல உள்ளத்ைதச்
ெச த் வதால் ெப ம்பயன் உண்ெடன்பதற்கு எ த் க் காட்டாகச் சகாேதவன்
வரலாற்ைறக் கூறிேனன். பின் அ ணகிாியார் நமக்காகத் தாம்
குைறபா ைடயவைரப் ேபாலச் ெசால் க் ெகாள்வைத ம்
கைன ேவண் க்
ெகாள்வைத ம் விளக்கிேனன்.
அ த்த

ெதாண்டர் ெப ைம என்

ம் ெசாற் ெபாழி . உலகில் ெசல்வத் க்கு

உள்ள மதிப்ைப ம், அச் ெசல்வம் அைமதி தர மாட்டாைமைய ம், விைரவில்
அழிவைத ம் எ த் ைரத் , இைறவன் அ ட் ெசல்வம் ஒன்ேற அைமதி த ம்
என்பைத ம் அதைனப் ெபற்ற ெதாண்டர்கள் மிகப் ெபாியவர்கள் என்பைத ம்
விளக்கிேனன். ெதாண்டர் ெப ைமைய ஔைவயார் தி ப்பாடைலக் ெகாண் ம்
ெபாிய ராணத்ைதக் ெகாண் ம் ஒ வா காட் யி க்கிேறன். ெதாண்டர்
குழாத்ைதச் சார்வதனால் கு வின் அ
ம் இைறவன் தி வ
ம் கிைடக்கும் என்ற
க த்ைதப் பின் ெசான்ேனன். பதவி, பணம் என் ம் இரண் னிட ம் ஆைச
ெகாண்டவர்க க்கு இன்பம் இல்ைல. அவ்விரண் ன் வ வாக விளங்கிய சூர ம்
கிெரௗஞ்சாசுர ம் ஞானேவலால் அழிந்தனர்.
க ைடய ெதாண்டர்கள்
பதவிக்கும் பணத் க்கும் ஆைசப்படமாட்டார்கள். அவர்கைளச் சார்வதனால் நமக்குத்
தகுதி ஏ ம். இக்க த் க்கைள ம் விளக்கிச் ெசாறிெபாழிைவ
த்தி க்கிேறன்.
கன் தி வ ளால் கந்தர் அலங்காரச் ெசாற்ெபாழி கள் ெதாடர்ந் நைடெபற்
வ கின்றன. உட க்குடன் த்தக உ வமாக்க இயலாவிட்டா ம்
அனந்த ைடய உதவியால் தைடயின்றி இவ்வாிைச மலர்ந் வ கிற . எல்லாம்
கன் க ைண.
'காந்தமைல' , ெசன்ைன-28

அன்பன்

3-2-58

கி.வா. ஜகந்நாதன்
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க அ தம்

4. வண் ம் மல ம்
5. ெதாண்டர் ெப ைம
----------------

ைற
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1. தனி
1
ேபய் பி த்த
சில காலத்திற்கு

ன்னால் பத்திாிைகயில் ஒ

ெகா யில் உலர்த்தி இ ந்த ஆைடகள் திடீெரன்

ெசய்தி வந்த . ஒ
எாிவதாக ம், ெகா

ட் ல்
மட் ம்

எாியாமல் இ ப்பதாக ம், யாேரா சூன்யம் ைவத்தைமயினால் அப்ப
நடக்கிறதாக ம் அந்தச் ெசய்தி ெசால் ய . ேபய், பிசாசு, தம் ஆகியைவ ஒ
ட் ல் இ ந்தால் அந்த ட் ல் உற்பாதங்கள் நிக ம் என் ெசால்வார்கள்.
ஒ வைனப் ேபய் பி த்தால் அவன் எத்தைன சாப்பிட்டா ம் அவ்வள ம் ஒ
ெநா யில் பஸ்மீகரம் ஆகிவி ம். ட் லானா ம் உடம்பிலானா ம் ேபேயா,
தேமா குந் ெகாண்டால் அங்ேக நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சிக க்கும் அவற்ைற
உைடயவர்க க்கும் ஒ சம்பந்த ம் இரா . அங்ேக நிக ம் நிகழ்ச்சிகள் ன்பத்ைதத்
த ேம அல்லாமல் இன்பத்ைதத் த வ இல்ைல.
இப்ப எங்ேகா அ ைமயாக நடக்கும் நிகழ்ச்சிையக் காண்கிேறாம். ஆனால்
ஒவ்ெவா நா ம் இத்தைகய நிகழ்ச்சி எல்ேலாாிடத்தி ம் நடக்கிற . அைத நாம்
ெதாிந் ெகாள்வ இல்ைல. எங்ேக ம் அ ைமயாக ஒன் நடந்தால் அ தான்
கண்ணில் ப கிற , காதில் வி கிற . எங்கும் ஒேர மாதிாி இ ந்தால் அைதப்பற்றி
நாம் நிைனக்கமாட்ேடாம்.
எல்ேலா ம் காலால் நடக்கும்ேபா யா ம் காலால் நடக்கிறார்கேள என்
வியப்ேபா பார்ப்ப இல்ைல. ஆனால் நடக்கும்ேபா ஒ வன் கீேழ
வி ந் விட்டா ம் ஒ வன் கால் இல்லாமல் ெநாண் யாக இ ந்தா ம் அவர்கைள
நாம் கவனிக்கிேறாம்; கண் எள்ளி நைகயா கிேறாம்; அவர்கைளப் பற்றிப்
ேபசுகின்ேறாம். அந்தச் ெசயல்கள் அ ைமயாக இ ப்பதனால்தான் நம் கவனம் அந்தத்
திைசயில் ெசல்கிற .
அப்ப ேய எங்ேக ம் அ ைமயாக ஒ
ட் ல் ேபய் இ ந்தா ம் ஒ வைனப்
ேபய் பி த்தா ம் அதைன நிைனக்கிேறாம். ேவ ஒ வைகயில் எல்ேலா ேம தம்
பி த்த ட் ல் இ க்கிறார்கள். ஒ
இ க்கிற ட் ல்தான் யாவ ம் கு
நிைனக்கிறதில்ைல.
த

தம், இரண்
தம் அல்ல; ஐந்
தங்கள் தங்கி
இ க்கிறார்கள். அதனால் அைதப்பற்றி
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உலகத்தி ள்ள மக்கள் எல்ேலா ேம உடம்ேபா ெபா ந்திய உயிர்கள்.
உடம் கள் மக்கள் ஆவதில்ைல. அைவ உயிர்கள் கு இ க்கும்
கள். உடம்
என்ப ஐந்
தங்களால் ஆன . அதனால் இதைனப் ெபௗதீக சாீரம் என்
ெசால்வார்கள்; த
. இந்தப் த ட் ல் நாம் ெசய்கிற காாியங்கள் எல்லாம்
அந்தப் தங்கைளச் சார்ந் வி கின்றன. ஆத்மா க்கு இன்பத்ைதத் த ம் ெசயலாக
இராமல் இந்திாியங்க க்கு இன்பத்ைதத் த ம் ெசயல்கள் யா ேம தங்கைளத்
தி ப்திப்ப த் பைவ என் ெசால்லலாம். ேபய் பி த்தவன் உண் கின்ற
உணைவப் ேபய் உண் வி கிறெதன் ெசால்வ ண் . அ ேபாலேவ இந்த
உடம்ைப வளர்ப்பதற்ேக, இந்த உடம்பாக நிற்கின்ற ஐந்

தங்கள் வளம்ெப

வதற்ேக, நாம் அேநகமாக எல்லாச் ெசயல்கைள ம் ெசய்கிேறாம். அந்தக் காரணத்தால்
நாம் உண் கிற உண , ேபசுகின்ற ேபச்சு ஆகிய எல்லாவற்ைற ேம தங்கள்
தம் ைடயன ஆக்கிக் ெகாள்கின்றன என் ெசான்னால் தவ இல்ைல.
நிைலயாத
இந்தப்
நின்

த

ட் ற்குள் குந் ெகாண் ,

ேபாாிட் , இந்த

ட்ைட விட்

தங்களின் ெசய

க்கு அகப்படாமல்

நல்ல இடம் ேபாக ேவண் ம் என்ற

உ திேயா , அதற்கு ேவண் ய யற்சிகைளச் ெசய்கிற மக்கள் சுதந்தரமான
ட்ைடப் ெப வார்கள்.ெப ம் பாேலா க்கு இந்த ட் ல் தங்கள் இ க்கின்றன
என்பேத ெதாியா . இயல்பாகேவ நமக்கு அைமந்த
இ என்
நிைனத் க்ெகாண்
க்கிறார்கள். அப்ப நிைனத்தா ம் ஏேத ம் ஒ சமயத்தில்
இந்த ட்ைட விட் ப் ேபாகேவண் ய தான். இந்த
நமக்குச் ெசாந்தம் என்ற
நிைனப் மக்க க்கு இ ந்தா ம் இ நமக்குச் ெசாந்தம் ஆகிவிடா என்ப
ெதாி ம். தினந் ேதா ம் மனிதர்கள் மரணம் அைடந் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
இறந் ேபானவைனப் பார்க்கும் ேபா ம், நமக்குத் ெதாிந்தவர் ஒ வர் இறந் விட்டார்
என்ற ெசய்திையக் ேகட்கும் ேபா ம் இந்த
ெந ங்காலம் நிைலத் இரா என்ற
நிைன ேதான் கிற . ஆனால் அந்த நிைன உடேன மைறந் வி கிற .
இைதத்தான் மயான ைவராக்கியம் என் ெசால்வார்கள்.
இந்தப் த ட் ல் இ ப்பதால் ன்பேம அன்றி இன்பம் இல்ைல. ன்பம்
த கின்ற ட் ல் இ க்க ேவண்டாம் என் ெசால்வ எளி . ஆனால் கு யி க்க
ேவ
ேவண் ேம!
மாற் ம்
எப்ேபா ம் வாடைக ெகா த் க்ெகாண்

ஒ

ட் ல் ஒ வன் இ க்கிறான். அ

அவ க்குப் பி க்கவில்ைல என்ேறா, ட் க்கார க்கு அவைனப் பி க்கவில்ைல
என்ேறா ேவ
மாற் கிறான். இப்ப
கைள மாற்றிக் ெகாண்
ப்பதனால்
அவ க்கு நிைலயான வாழ்க்ைக இ ப்ப இல்ைல. ஒ
ட் ல் சற் விாிந்த
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ெகால்ைலப் றம் இ க்கும். அங்ேக நல்ல ெச ெகா கைளப் ேபாடலாம் என் சி
ேதாட்டத்ைத அைமப்பான். ஓர் ஆண் ஆன பிறகு அந்தச் ெச ெகா கள் நல்ல பயன்
த ம்ேபா

ட் க்காரன் 'ேநாட்டீஸ்' ெகா த்

ெச கைள ம் அப்ப ேய பி ங்கிக் ெகாண்

வி வான். அந்தக் ெகா கைள ம்,

ேபாக

மா?

அந்த மாதிாிேய எவ்வளேவா ேபர்கள் தம் ைடய வாழ்க்ைகயில் பல பல
ேகாட்ைடகைளக் கட் கிறார்கள். அவர்க ைடய யற்சிகள் பயன் த ம்ேபா
இறந் ேபாகிறார்கள். நல்ல தல்வைனப் ெபற் அவ க்குக் கல்வி கற்பித் அவன்
உத்திேயாகம் பண் ம்ேபா தான் சுகமாக ஓய் ெபற் இ க்கேவண் ெமன்
க
கிறான் ஒ வன். குழந்ைத பிறந் தளர் நைட இ ம்ேபாேத அவன் இறந்
வி கிறான். ஒ வன் ஒ ெபாிய வியாபாரத்ைதத் ெதாடங்கி, தல் ேபாட் ச் ெசல
ெசய்ய ேவண் ய வைக எல்லாம் நன்றாகச் ெசய் ஒ ங்கு பண் கிறான். அந்த
வியாபாரத்தில் லாபம் எ க்கிற த ணத்தில் அவன் திடீெரன் இறந் ேபாகிறான்.
இத்தைகய காட்சிகைள நாள்ேதா ம் உலகத்தில் பார்க்கிேறாம். இதற்கும் ெச ெகா
ேபாட்டவன் கைதக்கும் ேவ பா அதிகம் இல்ைல.
நிைலயான
எப்ேபா ேம நிைலயாக ஒ
ட் ல் இ க்கும் வாழ் வ மானால் அவன்
சுதந்தரமாக எந்தக் காாிய ம் ெசய் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அத்தைகய வாழ்
வா ம்
இன்ன என் மக்கள் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. ெபாியவர்கள் அப்ப
ஒ
உண்ெடன் ெசால்கிறார்கள். அதற்குத்தான்
என்ேற ெபயர்
ெகா த்தி க்கிறார்கள்.
- த்தி.
நிைல இல்லாத கு ைசயாக இ க்கும் இந்த உடம்ைப விட் உயிர் நீங்கினால்
ம ப
ம் ேவ ஒ கு ைசக்குத் தா கிற . பிறவிேதா ம் உயிர் விலாசம்
மாறிக்ெகாண்
க்கிற . எப்ேபா ம் ஒேர விலாசம் ேபாட் க் ெகாண் வாழ்வதற்கு
வைக இல்லாமல் திண்டா கிற . ஒேர விலாசமாக இ க்க ேவண் மானால்
நிைலயான ட்ைடத் ேத க்ெகாள்ள ேவண் ம். அப்ப த் ேத கின்ற யற்சியில்
ஈ ப பவர்கள் யாேரா அவர்கைளேய பக்தர்கள் என் ம், ஞானிகள் என் ம்
ெசால்கிறார்கள்.
நாம் ேத க்ெகாண்
ந்தால் மாத்திரம் ேபாதா . அந்த ட் க்குச் ெசாந்தக்காரன்
அைத நமக்குக் ெகா க்க ேவண் ம். அப்ப ஒ வன் இ க்கிறான். அவன்தான்
ஆண்டவன். அந்த ட்ைடத் தான் இ ந் வாழ்வதற்காக அவன்
ைவத்தி க்கவில்ைல. தன் ைடய குழந்ைதகள் ன் றாமல் சுதந்தரமாக
வாழேவண் ம் என்பதற்காகேவ ைவத்தி க்கிறான். இ ந்தா ம் நல்ல குணம்
இல்லாத பிள்ைளகளாக இ ந்தால் அவர்கைளக் ெகாஞ்சம் ன்பம் அ பவிக்கச்
ெசய் விட் , ஓட்ைடக் கு ைசயில் இ க்கச் ெசய் , அ க்க
மாற்றித் தந்

தண்டைன ெகா க்கிறான். "இப்ப

கட் டங்கைள

வாழ்கின்ற நிைல ேபா ம், அப்பா.
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இனிேமல் இத்தைகய

களில் நான் இ க்கமாட்ேடன். நல்ல

டாகத் தா" என்

ெசால்கின்ற நிைலையப் ெபற்றால், "உனக்குத்தான் நல்ல
கட்
ைவத்தி க்கிேறன். அைதப்பற்றி நீ சிந்திக்காமல் தம் தங்கிய ட் ல் மகிழ்ச்சி
அைடந் இ ந்தாேய! வா அப்பா, சுகமாக இ " என் அ ள் கூர்ந் அவன்
வரேவற்கிறான். நம் ைடய நாட் நாேடா ப் பாட ல்கூட இந்த உடம்ைப ெவ த்
நித்திய ஆனந்தத்ைதத் த கின்ற ட்ைடத் ேதட ேவண் ெமன்பைத அறி
த் ம்
பாடல்கள் உண் .
"எட்ட க் குச்சுக்குள்ேள கா
எத்தைன நாள்இ ப்ேபன் - ஒ
மச்சு
கட் த்தா ம் - தி த்தணி
மைலயில் ேவலவேன!"
என்ப ஒ பரேதசி பாட் . எண்சாண் உடம் என்பைத எட்ட க் குச்சு என் ம்,
இைறவன் தி வ ள் இன்பத்ைத அைட ம் த்திைய மச்சு
என் ம் பரேதசி
ெசால்கிறான்.
அ ணகிாிநாதப் ெப மாள் நாம் இப்ேபா

இ க்கிற கு ைசையப் பற்றி நன்றாக

உணர்ந்தவர், என் ம் மங்காத இன்பம் த கின்ற ெமய்யான
உணர்ந்தவர்.
ஐந்

ட்ைடப் பற்றி ம்

பைகவர்

நாம் ெபற்ற உடம்பாகிய இந்த ட் ல் நாம் மாத்திரம் கு இ ப்பதாக நிைனத் க்
ெகாண்
க்கிேறாம். ஆனால் இதில் ஐந் இந்திாியங்கள் ஆகிய ேபய்க ம்
வாழ்கின்றன. அவற் டேன 'வாழ்கின்ற நமக்கு ஒ கணமாவ அைமதி
இ ப்பதில்ைல. நம் ைடய ஆத்மா க்குப் பயன் த கின்ற ெசயைலச் ெசய்யப்
குந்தால் இந்திாியங்கள் அந்தச் ெசயல்கைள மாற் கின்றன. தங்க க்கு ஆக்கிக்
ெகாள்கின்றன. இதைன அ ணகிாிநாதர் ன் ஒ பாட் ல் ெசான்னார்.
"ஓர ஒட்டார் ஒன்ைற உன்ன ஒட்டார் மலர் இட்
உனதாள் ேசர ஒட்டார் ஐவர்; ெசய்வெதன் யான்?"
என்ற பாட் ல் நாம் ெசய்கின்ற ெசயல்க

க்குக் கு க்ேக நின்

ஐந்

ேபர்கள்

த க்கிறார்கேள என்
லம்பி இ க்கிறார். ேவ ஒ பாட் ல், 'இந்த ட்ைடக் கட்
நான் கு யி ப்பதற்காக நீ ெகா த்தி ந்தா ம் இந்த
எனக்குச் ெசாந்தமாகாமல்
ஐந் இந்திாியங்கள் ஆகிய பைகவர்க க்குச் ெசாந்தமாக இ க்கிறேத!" என்பைதத்
ெதாிவித்தி க்கிறார்.
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"ஐவர்க்கு இடம்ெபறக் கால்இரண்
இரண் , ைகைவத்த
என்

ஒட் , அதில்

"

ெசால்கிறார்.

இப்ப ஐந் ெபாறிகளின் வயப்பட் மனம் ெசல்ல, அதன் வழிப்பட் நம் ைடய
வாழ் அைமகிற . ஐந் ேபர்க க்கு ந வில் வாழ்கின்ற வாழ் எப்ேபா ம்
ன்பந்தான். 'எ வைளயானா ம் தனி வைள ேவண் ம்' என்ப ஒ பழெமாழி.
தனியாக ஒ
கட் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற தாபம் எந்தக் குழந்ைதக்கு
இ க்கிறேதா அந்தக் குழந்ைதயின் ஆவைலப் ேபாக்குவதற்கு எப்ெப மான் க ைண
ாிவான். இந்தச் ெசய்திகைள எல்லாம் நிைனந் தம் ைடய அ பவத்ைத
அ ணகிாியார் ெசால்கிறார்.
அந்த
"எங்கள் ெப மானாகிய
கன் நான் தம் தங்கிய ட் ல் கு யி ப்பைத அறிந்
க ைண ெசய்தான். இந்த ட் ல் நான் இ க்கிேறேன என் பல காலம்
வ ந்திேனன். இந்த வாழ்க்ைகயில் ெப கின்ற ன்பம் ேமன் ேம ம் என்ைன
உ த்திய . அதனால் ைநந் இந்த வாழ்க்ைகைய மாற் வதற்கு எண்ணிேனன்.
எம்ெப மா ம், என் ைடய க ைணத் தந்ைத ம் ஆகிய ஆண்டவனிடத்தில்
ைறயிட் க் ெகாண்ேடன். அந்தப் ெப மான் என் ைடய ேவண் ேகாைளச்
ெசவிம த் , 'நீ இந்தப் த ட் ல் இ க்கேவண்டாம். ஒ வ ம் அறியாத
தனி ட் ல் இ ப்பாயாக. அங்ேக சுகமாகத் தங்குவாயாக. எப்ேபா ம் சளசள
ெவன் ேபசுகின்ற இந்த வாழ்ைவப்ேபால இராமல் ஒ ேபச்சும் இன்றி ஒ
சிந்தைன ம் இன்றிச் சுகமாகத்
ெதாிவிக்கிறார்.
ஒ

த ம் அறியாத் தனி

இ ,
"ஒ

த

ங்கு' என்

ெசான்னான்." - இப்ப

ட் ல் உைர உணர்

அ ணகிாியார்

அற்

ட் ல் இராமல் என்றான்.

த ம் அறியா

, தனி

அ . அந்த

தனியாக நான் இ க்கும்ப , உைர அற் , உணர்
ெசய்தான். இழிந்த

ட் ல் ஒ
அற்

த ம் அறியாமல்

இ க்கும்ப யாகச்

ட்ைட மாற்றி உயர்ந்த தி மாளிைகயில் என்ைன ைவத்தான்'

என் அலங்காரமாக அ ணகிாியார் ெசால்கிறார். அதன் க த் , ெபௗதிகமான
சாீரத்ைத விட் என் ம் மாறாத இன்பத்ைதத் த கின்ற த்தி ட்ைட எனக்குக்
ெகா த்தான் என்பேத.
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இந்த உடம்ைபப்
ஆைகயால் இ

த

த

என்

சுட் னார். ஐந்

ஆயிற் . இனி

தனி
; உைரயற்ற
ெசால்கிறார்.

; உணர்வற்ற

தங்களால் அைமந்த .

த்திையப் பற்றி, 'ஒ
' என்

ெதாிந்

த ம் அறியா

ெகாள்

ம்ப

;

பாட் ல்

தர் என்ப மனித க்குப் ெபயர். உலகி ள்ள மக்கள் யா ம் த்தி இன்பத்ைத
உணர இயலா . அவ்வின்பத்தில் கூட்டம் இல்ைல. எல்லாம் ஒன்றாக இைணந்
இ க்கிற இடம் அ . இைறவன், ஆத்மா என்ற பிாி
நிைலயில், "நீ ேவ

எனா

இ க்க, நான் ேவ

கூட ேதாற்றாமல் அத் வித

எனா

இ க்க" என்றப

இைணந்

குல ம்
அ . உடல், உைர, மனம் ஆகிய ன் கரணங்கைள ம் தாண்
அைமந்த இடம் அ . இந்த
உடம் . இதைன விட் வி கிேறாம். அந்த
ட் ேலா உைர ம் நிைன ம் இல்ைல. மனத்திற்கும் வாக்குக்கும் அப்பாற்பட்ட
இடம் ஆைகயால் அ உைர ம் உணர் ம் அற்ற இடம். பல ேபச்சுகைளப்
ேபசுவதனால் ன் ற் ப் பல வைகயான கவைலகளினால் வா வதங்கி இன்னல்
உ கின்ற ஒ வைரப் ேபச்சு இல்லா , கவைலக்கு இடம் இல்லா , கூட்டேம
இல்லா , யா ம் வர
யாத தனியான சுதந்தர ட் ல் ைவத் க் காப்பாற்றிய
ேபான்ற ஒ சித்திரத்ைத அ ணகிாியார் தீட் கிறார்.
2
இனி இப்ப த் தந்த ெப மான் யார் என்பைத விாிவாகச் ெசால்கிறார்.
ெப மா

ைடய கழ் அங்ேக வ கிற . "அவன் சிவெப மா

ேவலா தன்; சூரைன அழித்தவன்' என்

ன்

கப்

ைடய கு நாதன்;

நிைலையச் ெசால்கிறார்.

குமர கு பரன்
உலகத்தி ள்ள மக்க க்கு எல்லாம் சா க்களாக இ க்கிறவர்கள் கு வாக
அைமவார்கள். அவர்க க்குத் றவிகள் ஆசிாியர்களாக இ ப்பார்கள்.
றவிக ைடய பரம்பைரையப் பார்த்தால் அவர்க ைடய ல ஆசிாியர்கள்
னி ங்கவர்களாக இ ப்பார்கள். அந்த னி ங்கவர்க ள் சிறந்தவர்கள் சனகர்
த ய நான்கு ேபர்கள். அந்த நால்வ க்கும் கு வாக இ ந்தவன் ெதன் கக்
கட ளாகிய தட்னிணா ர்த்தி. கு என் ெசான்னால் அந்தச் ெசால் சிறப்பாகத்
தட்சிணா ர்த்திையக் குறிக்கும்.
எல்ேலா க்கும் ஆதி கு வாக இ க்கின்ற தட்சிணா ர்த்தி ம் ஒ சமயம்
மாணாக்கனாக இ ந்தான். கு வாக இ க்கிறவன் மாணாக்கனாக ம் இ ப்பான்.
அவன், நன்கு கல்வி பயின்றவனாைகயால் தன் கு ைவ ேநாக்க மாணாக்கனாக ம்,
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பிற க்குக் கல்வி பயிற் விப்பவன் ஆைகயால் மாணாக்கைன ேநாக்கக் கு வாக ம்
இ ப்ப இயல் . இந்த வைகயில் பார்த்தால் உலகி ள்ள அத்தைன கு
ர்த்திக ம் மாணாக்கர்களாக ம் இ ப்பார்கள். இந்த நிைல தட்சிணா ர்த்திக்கும்
உண் . ெதன் கக் கட ள் ஆகிய சிவெப மா க்கும் ஒ கு அைமந்தான் அந்தக்
கு ேவ
கப் ெப மான். கு
க்குள் சிறந்த கு ஆைகயால் அவைனக்
குமரகுரபரன் என் ம், சிவகு என் ம், தகப்பன்சாமி என் ம் ெபாியவர்கள்
கூ வார்கள். பிறாிடமி ந் உபேதசம் ெபறாமல் கு வாகேவ நிற்கிறவன்
கப்
ெப மான். இப்ப ேய கு சிஷ்ய பரம்பைரயில் தனக்குப் பின்னாேல மாணாக்கன்
இல்லாமல் ஒ வன் இ ந்தால் அவன் மாணாக்கனாக மட் ம் நிற்கும் நிைல
உைடயவன். கு வாகேவ நிற்கும் ெப ைம உைடய ெப மான் ஞானபண் த
சாமியாகிய
கன்.
க ைடய ெப ைமகள் பல. வள்ளி மணவாளன் என் அவைனச்
சிந்திக்கும்ேபா பக்தர்க ைடய மனம் உ குகிற . சூரைனச் சங்காரம் ெசய்தவன்
என் நிைனக்கும்ேபா அ யார்க க்குத் ணி பிறக்கிற . சின்னஞ்சி குழந்ைத
என் ெசால் ம்ேபா யா ம் பயம் இல்லாமல் அ குகின்ற அன் பிறக்கிற .
இப்ப

அவன் பல வைகயில் தி விைளயாடைலச் ெசய்தா

ம் அவ

ைடய சிறப் ,

குமர கு பரன் ஆக இ ப்பதில் விளங்குகிற ; அவன் தைலைம விளங்குகிற . வள்ளி
மணவாளனாக இ ப்பதில் அவன் க ைண விளங்குகிற .
தல் தி ப் கழ்.
அ ணகிாிநாதப் ெப மான் குமரகு பரனித்தில் ஈ பா உைடயவர். அவர்
பதினாயிரம் தி ப் கழ் பா னார். தன் தலாக அதைனப் பாடத் ெதாடங்கிய ேபா
கப் ெப மா ைடய தி விைளயாட் ல் பல திறங்கள் நிைன க்கு வந்தன.
அவற் ள் த ல் எைத ைவப்ப என் ேயாசித்தார். எந்தக் ேகாலத்தில்
கைன
த ல் ைவத் ச் ெசால்வ என்ற ஆராய்ச்சி அவ க்குப் பிறந்த . அவ ைடய
உள்ளத்தில் குமர கு பரனாகத் ேதாற்றம் அளித்தான் ஆண்டவன். அழகிய பீடத்தில்
அவன் அமர்ந் இ க்கச் சிவெப மான் அவ க்கு ன் நின் அவன் கழ் ேபச,
உபேதசம் ெசய்வதாக ஒ காட்சி அவ க்குத் ேதான்றிய . உடேன பாடத்
ெதாடங்கினார்.
" த்ைதத்த பத்தித் தி நைக
அத்திக்கிைற சத்திச் சரவண
த்தித்ெகா வித் க் கு பர, எனஓ ம்
க்கட்பர மர்க்குச் சு தியின்
ற்பட்ட கற்பித் ."
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அந்த அலங்காரப் பாட ல்
கைனப் பற்றிச் ெசால் ம்ேபா , அவன்
சிவெப மா க்குக் கு வாக இ ந்தவன் என் ெசால்ல வ கிறார்.
சிவெப மான் கழ்.
சிவெப மான் எத்தைகயவன்? யாைனைய உாித் ப் ேபார்த்தவன்;
ரங்கைள எாித்தவன்.

ன்

இ ேகாட் ஒ ைகப்ெபா
தரம் உாித் , ஏகாசம்
இட்ட ராந்தகற்குக் கு
த ேவலவன் நிட் ர சூர
குலாந்தகேன.
இரண்

ெகாம் க

ம் ஒ

ைக ம் உைடய, ேபார் ெசய்கின்ற மைல ேபான்ற

யாைனயின் ேதாைல உாித் , அந்தத் ேதாைலேய ேமேல ேபார்ைவயாகப் ேபார்த் க்
ெகாண்டவன் அவன்; திாி ரத்ைத அழித்தவன்.
சிவெப மான் ெசய்த பல ரச் ெசயல்க க்குள் க்கியமானைவ எட் . அந்த எட்
ரச் ெசயல்கைள ம் அவன் ெசய்தைத நிைனப்பதற்குத் தமிழ்நாட் ல் எட் த்
தலங்கள் இ க்கின்றன. ரத்ைதப் லப்ப த் ம் அத் தலங்க க்கு ர ஸ்தானம்
என் ெபயர். அ ேவ பின்
ரட்டானம் என் ம் ரட்டம் என் ம் மாறி வந்த .
ஒவ்ெவா
ரட்டத்தி ம் சிவெப மான ெசய்த ஒவ் ெவா
ரச்ெசய ன்
நிைனப்ைப உண்டாக்கும் அைடயாளங்கள் இ க்கின்றன. அந்த எட்
ரட்டானங்கள் ஆவன; 1. தி க்கண்

ர்: பிரமன் சிரம் ெகாய்த . 2.

தி க்ேகாவ

ர்: அந்தகாசுரைனச் சங்காித்த . 3. தி அதிைக: திாி ரத்ைத எாித்த . 4.

தி ப்பறிய

ர்: தக்கன் சிரம் ெகாய்த . 5. தி விற்கு : சலந்தரா சுரைனச்

சங்காித்த . 6. வ
ர்: யாைனைய உாித்த . 7. தி க்கு க்ைக: காமைன எாித்த . 8.
தி க்கட ர்: யமைன உைதத்த . இவற்ைற அட்ட ரட்டம் என்பர்.
" மன் சிரங்கண் , அந்தகன் ேகாவல், ரம் அதிைக
மாமன் பறியல், சலந்தரன் விற்கு , மாவ

ர்,

காமன் கு க்ைக, யமன்கட ர், இந்தக் காசினியில்
ேதமன் ெகான்ைற ந் திங்க ஞ் சூ தன் ேசவகேம"
என்ப அட்ட
ாிந்த ளிய எட்

ரட்டம் இன்னைவ என்பைதச் ெசால்கிற . சிவெப மான்
ரச் ெசயல்க க்குள் இரண் ெசயல்கைள அ ணகிாியார் இந்தப்

13
பாட் ல் ெசால்கிறார். கஜாசுர சங்காரம், திாி ர சங்காரம் என்
நிைனப் ட் கிறார்.
இ ேகாட் ஒ ைகப் ெபா
ஏகாசம் இட்ட ராந்தகன்.

ம் இரண்ைட ம்

தரம் உாித் ,

கஜாசுர சங்காரம்.
ஏகாசம் - ேபார்ைவ. கஜாசுரைன உாித் , ேமேல ேபார்ைவயாகப் ேபார்த் க்
ெகாண்ட ரச் ெசயைல த ல் ெசான்னார். இதனால் சிவெப மா க்குக்
கி த்திவாசன் என்ற ெபயர் உண்டாயிற் . இந்த ரச் ெசயைல நிைனப் ட் ம் இடம்
வ
ர். வ ைவ ர் என்பேத அப்ப த் திாிந் விட்ட என் எங்கள் ஆசிாியப்
ெப மான் ெசால்வார். வ ைவ - யாைன.
யாைன என்ற அறிகுறி நல்ல ெபா ைள ம், ெகட்ட ெபா ைள ம் குறிக்கும்.
ஞானத்ைத யாைனயாக உ வகிப்ப உண் . இ நல்ல ெபா ள். அகங்காரத்திற்கும்
யாைன அறிகுறி. இ ெகட்ட ெபா ள்.
"ஆங்காரம் என்

ம் மதயாைன"

என்ப தா மானவர் பாடல். இைறவன் ஆணவம் இல்லாமல் இ ப்பவன்.
"ஆணவம் அகன்ற சுத்த அறிவல்லால் உ வம் இல்லாத் தா " என்ப சாத்திரம்.
அவன் இ க்கும் இடத்தில் ஆணவத்திற்கு ேவைல இல்ைல. அவன் தி வ ளினால்
ஆணவம் ஒழி ம். யாைனைய அவன் அழித்தான் என்பதன் உட்க த் . எம்ெப மான்
ஆணவத்ைத நீக்கி ஞானத்ைதத் த வான் என்பேத.
யாைனைய ெவன்றேதா

நில்லாமல் அதன் ேதாைல எம்ெப மான் ேபார்த் க்

ெகாண்
க்கிறான். மான்,
, சிங்கம் த யவற்ைற ேவட்ைட ஆ கிறவர்கள்
அந்த அந்த விலங்கின் உ ப் க்கைளத் தம் ைடய ட் ல் ைவத்தி ப்ப உலக
வழக்கம். அவர்கள் ட் க்குப் ேபானாேலேய அவர்கள் அந்த விலங்குகைள
ேவட்ைடயா ன ரர்கள் என்ப
லப்ப ம்.
அவ்வண்ணேம எம்ெப மான் ஆைனத் ேதால் ஆைடைய ேமேல ேபாட் க்
ெகாண்
க்கிறான். தான் ெசய்த ரச் ெசயைல எல்ேலா ம் பாராட்ட ேவண் ம்
என் அதைனச் ெசய்யவில்ைல. ஆணவத்தால் ன்
கின்ற ஆ யிர்க க்கு அந்த
ஆணவத்ைதப் ேபாக்குவதற்குாிய தி வ ள் இந்தப் ெப மானிடத்தில் கிைடக்கும்
என்ற நம்பிக்ைகைய உண்டாக்குவற்காகேவ அந்த அைடயாளத்ைத ைவத் க்
ெகாண்
க்கிறான்.
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எங்ேக ம் விழா நடந்தா ம் ேவ வைகயான கூட்டங்கள் நடந்தா ம் அங்ேக
ெதாண்டர்கள் ேவைல ெசய் ெகாண்
ப்பார்கள். அந்தத் ெதாண்டர்க க்குத்
தைலவராக இ ப்பவர் அவர்கைள இயக்குவிப்பார். அவர்க க்ெகல்லாம் தம் ைடய
சட்ைடயில் ேபாட் க்ெகாள்வதற்குச் சில வைகயான அைடயாளச் சின்னங்கைளத்
த வார்கள். அந்தச் சின்னங்கைளக் ெகாண் , இவர்களால் இன்ன காாியத்ைதச்
ெசய் ெகாள்ளலாம் என்ற எண்ணம் மக்க க்கு வ ம். அந்தத் ெதாண்டர்கைள
அைழத் த் தமக்கு உதவி ெசய் ம்ப ேவண் க் ெகாள்வார்கள். அந்த அைடயாளச்
சின்னங்கள், மற்றவர்கள் அவர்கைள அ

கி உதவி ேகட்பதற்குத்

ைணயாக

இ ப்ப ேபால, எம்ெப மான் ேபார்த் க் ெகாண்ட யாைனத் ேதால் ஆணவம்
நீங்குவதற்கு ேவண் ய தி வ ைள இவன் வழங்குவான் என்பதற்கு அைடயாளமாக
இ க்கிற .
ராந்தகன்.
அ த்தப யாகப் ராந்தகன் என்
சிவெப மான்;
மலங்க

ன்

ெசால்கிறார். ரத்திற்கு அந்தகன்

ரங்கைள அழித்தவன்.

க்கு அைடயாளம்.

ன்

ன்

ரங்கள் என்பைவ

ன்

மலங்களால் ஆன ேகாட்ைடக்குள் அகப்பட் ,

கட் ப்பட் , ஆன்மா
அைடயாமல் இ க்கிற . ட்ைடப் ெபற ேவண் மானால்
ன் மலங்கைள ம் ேபாக்க ேவண் ம். இைறவன் ன் மலங்கைள ம்
தன் ைடய தி வ ளால் அழித் உயிர்கைளத் தன் டன் இைணத் க் ெகாள்வான்.
இந்த அாிய க த்ைதத்தான் அவன் ன்
ரங்கைள அழித்த கைத ெதாிவிக்கிற .
ன்

ரங்கள்,

ன்

மலங்கள். அவற்றில் இ ந்த அசுர்ர்கள் ஆன்மாக்கள்.

இைறவன் ன்
ரங்கைள மாத்திரம் அழித்தாேன அன்றி, ரங்களில் இ ந்த
அசுரர்கைள அழிக்கவில்ைல. ரங்கைளச் சுட் எாித்த பிறகு அந்த வைர ம்
தன் ைடய அ க்கத் ெதாண்டர்களாக ஆக்கிக் ெகாண்டான். ஒ வைன மத்தளம்
வாசிக்கும் ெதாண்டனாக ம், மற்ற இ வைர ம் வாயில் காவலராக ம் அைமத் க்
ெகாண்டான் என்
ராணம் ெசால்கிற . ஆன்மாக்க க்குாிய ன் மலங்கைள ம்
அழித் ஒழித் அவ் வான்மாக்கைளத் தன் டன் இைணத் க் ெகாள் ம்
ேபர ளாளன் என்பைதத் திாி ராந்தகனாக இ ந் எம்ெப மான் காட் கிறான்.
"அப்பணி ெசஞ்சைட ஆதி ராதனன்
ப் ரஞ் ெசற்றனன் என்பர்கள்

டர்கள்;

ப் ர மாவ
ம்மல காாியம்;
அப் ரம் எய்தைம யாரறி வாேர".
என்

ரம் எாித்த ெசய

க்கு உள்

ைர கூ வர் தி

லர்.
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எனேவ, "இ ேகாட் ஒ ைகப் ெபா
தரம் உாித் ஏகாசம் இட்ட ராந்தகன்"
என் சிவெப மாைனச் ெசான்னைமயினால் அவன் ஆணவத்ைத அழிக்கும் திறல்
ெபற்றவன், ம்மலத்ைதப் ேபாக்கும் ர்த்தி என் ெசான்னதாக
ெப மா க்குக் கு
ர்த்தியாக வந்தவன்
கப் ெப மான்.

ம். அத்தைகய

ேவலவன்
கு

உ வத்தில் வந்தவன் ேவலா தம் பைடத்த ெப மான்.
இ ேகாட் ஒ ைகப்ெபா
தரம் உாித்
ஏகாசம் இட்ட ராந்தகற்குக் கு
த ேவலவன்.

ஆணவத்ைத ஒழித் , மலத்ைத நீக்கும் எம்ெப மா க்கு ஞானம் வ ம்ப யாகச்
ெசய்தவன்
கன் என்ப உயர் நவிற்சியாகத் ேதாற்றலாம். உலகுக்குத் தன்
தகுதிையக் காட் வதற்காகச் ெசய்கின்ற தி விைளயாடல்கள் அைவ.
திாி ராந்தக க்குக் கு உ வில் வந்தவன் வ ேவற் ெப மான் என் ெசான்னார்
அ ணகிாிநாதர். சிவ ெப மாைனப் பல வைகயில் கழ்ந் விட் அவ க்குக்
கு வாக இ க்கும் தகுதி
கப் ெப மா க்கு உண் என்பைதக் குறிப்பாக
உணர்த் கிறார்.
கன் ஞான கு வாக வந்தவன். அதற்கு அைடயாளமாகத்
தி க்கரத்தில் ேவைல ைவத்தி க்கிறான். அ ஞான ெசா பம். அவன் ஞான
உபேதசம் ெசய்கின்ற ேதசிகன் என்பைதக் காட் கின்ற . ஆைகயால் கு
த
ேவலவன் என் அைடயாளம் ெசான்னார்.
சூர குலாந்தகன்.
ஞான உபேதசம் ெசய்பவனாகிய அவன் அஞ்ஞானம்
வைத ம் அழிப்பான்.
அந்த ஆற்ற ம்
கப் ெப மானிடத்தில் இ க்கிறெதன்பைதப் ராணத்ைதக்
காட் ேய ெசால்கிறார் அ ணகிாிநாதர்.
கு

த ேவலவன் நிட் ர சூர குலாந்தகேன.

நிட் ரம் - ெகா ைம. நல்லவர்க
ெதாழிலாகப் பைடத்த சூரன் என்
சுற்றத்தார்கைள ம் அ ேயா

க்குக் ெகா ைம ெசய்வைதேய தன்
ம் தைலவைன ம், அவ

அழித்தவன்

ைடய

டன் ேசர்ந்த

கன்; சூர குலத்திற்கு அந்தகன் ஆக

நின்றவன். சிவெப மான் ராந்தகன்; இவன் சூர குலாந்தகன்.
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ன்னாேல ஐந் ேபர்களாேல நான் வா கிேறன், என் ெசான்ன இடத் ம்
எப்ெப மான் நிட் ர சூர க்கு அழி ெசய்தவன் என் ெசான்னார்.
"ஓரஒட் டார்ஒன்ைற உன்னஒட் டார்மலர் இட் உனதாள்
ேசரஒட் டார் ஐவர்; ெசய்வெதன் யான்? ெசன்
ேதவர் உய்யச் ேசாரநிட் ரைனச் சூரைனக் கா டல் ேசாாிகக்கக்
கூரகட் டாாியிட் ஓர்இைமப் ேபாதினில் ெகான்றவேன"
சூர ம் அவன் சுற்றத்தார்க ம் அகங்காரத்திற்கும் மமகாரத்திற்கும் அறிகுறிகள்.
அசுரர்கள் அஞ்ஞானத்தின் வைகயாகிய பல குணங்க க்கு அைடயாளம். அத்தைகய
இழி குணங்கைள அசுர சம்பத் என் கூ வார்கள். அவற்ைற எல்லாம்
கப்
ெப மான் அழித்தான்; ஞானத்தினால் அழித்தான். அவன் ஞான ஆக்கத்ைத ம்
அஞ்ஞான நீக்கத்ைத ம் த கிறவன் என்பைத ேவலவன், நிட் ர சூர குலாந்தகன்
என்ற இரண் ெபயர்களால் ெதாிவித்தார்.
"

கப் ெப மான் சிறந்த ஞானாசிாியன்; அஞ்ஞானத்ைதப் ேபாக்குபவன்.

அவனிடத்தில் வந் உபேதசம் ெபற்ற மாணக்கேனா ஆணவத்ைத நீக்குபவன்;
மலத்ைத அழிப்பவன். இப்ப ப் ெபாிய மாணாக்கைனப் ெபற்ற ெபாிய கு
என்னிடத்தில் ெப ங் க ைண உைடயவனாக வந் , ' தம் நிரம்பிய
இராமல் தனி ட் ல் சுகமாக இ ' என் ெசான்னான்" என்
வியப் ணர்ச்சி டன் ேபசுகின்றார் அ ணகிாியார்.
ஒ
இ

தாம் ெபற்ற ேபற்ைற

தரம்உாித் , ஏகாசம் இட்ட ராந்தகற்குக்
த ேவலவன், நிட் ர சூர குலாந்தகேன.

[இரண் ெகாம் கைள ம் ஒ
கயாசுரனாகிய யாைனைய உாித்
ெகாண்டவ
சூரன

ட் ல் நீ

த ம்அறி யாத்தனி ட் ல் உைரஉணர்வற்
த ட் ல் இராமல்என் றான்இ ேகாட் ஒ ைகப்

ெபா
கு

ம்

குல

திக்ைகைய ம் உைடய ேபாாி ம் மைலேபான்ற
அதன் ேதாைல ேமற்ேபார்ைவயாக அணிந்

ம் திாி ரத்ைத அழித்தவ
வதற்கும் காலனாக நின்

மாகிய சிவெப மா
அழித்தவ

மாகிய

ம், ெகா ைம ாி ம்
கன், "நீ இந்த ஐம்

தங்களால் அைமந்த ட் ல் இராமல், ஒ மனித ம் அறியாத தனி ட் ல் வாக்கின்
ெசயலாகிய உைர ம் மனத்தின் ெசயலாகிய உணர் ம் அற் இ ப்பாயாக" என்
அ ள் ெசய்தான்.
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தர் - மனிதர். தனி

- தனக்கு இைணயற்ற

த்தி.

த

ட் ல் - ஐம் தங்களின்

பாிணாமமாக உள்ள உடம்பில். ேகா - ெகாம் . தரம் - மைல; இங்ேக ன் உள்ள
அைடயாளங்களால் யாைனையக் குறித்த . ஏகாசம் - ேபார்ைவ. ராந்தகன் ரத் க்கு யமைனப் ேபான்றவன். கு
தம் - கு வ ைவ ைடய. நிட் ரம் ெகா ைம ாி ம்.]
-------------------------2. இ வைக விைளயாட்
1
பிரபஞ்சம் என்ப ஒ விைளயாட் ேமைட. இந்த ேமைடயில் விைளயா ம்
உயிர்க்கூட்டங்கள் குழந்ைதகள். குழந்ைதக க்குத் தைலவனாக இ க்கும் குமர
கு பர ம் குழந்ைதேய. குழந்ைதக க்கு விைளயா வ இயல் . நாம் ெசய்கின்ற
விைளயாட் ேவ வைக.
விைளயாட்

வைக

உடம்ெபன்

ம் ஊனக் கு ைசயில் குந்

உடம்ைப அைட ம்ப

நாம் ெசய் ம் ெசயல்கள் ேமன்ேம

ம்

ெசய்கின்றன. மனத்தினாேல நிைனப்ப , வாயினாேல

ேபசுவ , உடம்பினால் ெசயல் ெசய்வ ஆகிய எல்லாச் ெசயல்க ம் மீட் ம் பிறவி
விைளவதற்கு விைதகள் ஆக இ க்கின்றன. இப்ப இ க்கும் விைளயாட் ஒ
விதம்.
ஆண்டவேனா மாயா விைளயாட் விைளயா ம் குழந்ைதக க்கு ந வில் ஞான
விைளயாட் விைளயா கிறான். அவன் ஞான விைளயாடல் ாிவதால் ஊன
விைளயாடல் ாி ம் சிலராவ

அவன் தி வ ைளப் ெப கிறார்கள். சிலர்,

"ெபறவில்ைலேய!" என் நிைனக்கிறார்கள். இன் ம் சிலர், "ெபறலாம்" என்
நம்பிக்ைகேயா இ க்கிறார்கள். சிறந்த சான்ேறார்கள் ஊன நாடகம் ஆ ம்
உலகத்தவ க்கு ஞான நாடகம் ஆ கின்ற நாயகன் இ க்கிறான் என்ற நிைனப்ைப
ஊட் கிறார்கள். இவ்வா உலகமாகிய விைளயாட் ேமைடயில் ஞான
விைளயாடல், ஊன விைளயாடல் ஆகிய இரண் ம் நிகழ்கின்றன. ஊனம் என்றால்
உடம் . இந்த உடம் நாம் ெசய்த ண்ணிய பாவ விைனகளால் வந்த . மாயா
விைளயாடல் காரணமாக விைனகள் உயிர்கைளச் சா கின்றன. உலகத்தில்
நைடெப ம் ஊன விைளயாட் அத்தைனக்கும் மாைய காரணம். அ
உலகத்தி ள்ள மக்கைள எல்லாம் இயக்குகிற . இைறவன் தி வ ள் அன்பர்கைள
இயக்குகிற . அவன் தி வ ளால் உண்டாகும் விைளயாட் ஞானத்
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தி விைளயாட் . மாையயி ைடய ஆற்றலால் விைளவ
அல்ல ஊன விைளயாட் .

மாைய விைளயாட் ;

மாைய ம் மன ம்
மாைய அகண்டமாக இ ப்ப . விைனக்குக் காரணம் ெசயல்; ெசயல்க க்கு லம்
மனம். மனத்தின் ெசயேல பிறவியாக விைளகிற . அந்த மனத்ைதக் கண்டமான
மாைய என் ெசால்லலாம். மாைய என்ற தாய்க்கு மனம் என்ப ஒ குழந்ைத. கந்த
ராணம், மாையக்குச் சூரன் பிள்ைளயாகப் பிறந்தான் என்

கூ கிற . இந்த மன ம்

சூரைனப் ேபான்றேத. பிழம்பாக இ ப்ப , தனியாக இ ப்ப
உண் . பிழம்ைபச் சமஷ்
என்ப

என் ம், தனிைய வியஷ்

சமஷ் ; மரம் என்ப

என்

வியஷ் . அவ்வா

வியஷ் . ேதாப் என்ப
மாைய என்ப

வைக

என் ம் ெசால்வார்கள். ேதாப்
ைமையக் குறிப்ப .

ெதாகுதியாக உள்ள பிழம்பில் மரம் ஓர் உ ப் . மக்கள் என்ப
என்ப

இரண்

பிழம் அல்ல

சமஷ் ; மனிதன்

சமஷ் ; மனம் தனி

அல்ல வியஷ் . மாையயின் குஞ்சு மனம், மனம் எங்ேக இ க்கிறேதா அங்ேக
மாையயின் விலாசம் இ க்கும். மனம் மனமாக இ க்கும் வைரயில் மாையயின்
விலாசம் அங்ேக இ க்கும்.
'மனம் மனமாக இல்லாமல் ேவ எப்ப இ க்கும்?' என்ற ேகள்வி இங்ேக எழலாம்.
சில பசுமா கள் உண் . "அந்த ட் க்குப் ேபானால் ஜாக்கிரைதயாகப் ேபாக
ேவண் ம். அங்ேக இ ப்ப பசு அல்ல;
; பக்கத்தில் ேபாகாதீர்கள்" என்
ெசால்வார்கள். உண்ைமயில் அங்ேக இ ப்ப பசுமா தான். பசுத்ேதால் ேபார்த்த
ம் அன் . ஆனால் அ கில் ேபானால் ன்
த் ம். ஆைகயால் பசுவாக அ
ேதாற்றம் ெகாண்
ந்தா ம் அைதப்
என் ெசால்கிறார்கள்.
ஒ
ட் ல் நாய் இ க்கிற . அதன் பக்கத்தில் ேபாக அஞ்சுகிேறாம். அந்த
ட் க்காரர் அைதப் பசு என் ெசால்கிறார். நாயின் உ வம் இ ந்தா ம் க க்கும்
என் அஞ்சுகிற மனித க்கு அ பசுமாட்ைடப் ேபாலச் சா வாக இ க்கும் என்
காட்டேவ அதைனப் பசு என் ெசால்கிறார்.
அ

ேபாலேவ மனம் மனமாக இ க்கும் நிைல ஒன் ; தி வ ள் இனமாக

இ க்கும் நிைல ஒன் . மனம் மாையயின் குஞ்சாக, மனமாக இ ந்தால் நம்ைம
மீட் ம் பிறவிக்கு ஆளாக்கும். அ தி வ ள் இனமாக இ ந் இைறவைன
எ ந்த ளச் ெசய் ம் பீடமாக அைமந்தால் நம் ைடய பிறவிையப் ேபாக்கத்
ைணயாக நிற்கும். ஐந் தைல நாகம் நஞ்ைசக் கக்குவதாக இ ந்தால் ன்பத்ைதத்
த ம். அப்ப க் கக்காமல் இ கிய மாணிக்கம் உைடயதாய் இ ந்தால் அதன்ேமல்
ரங்கநாதைனப் ேபாலப் ப க்கலாம்.
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மனம் ஞானத்திற்குாிய ஏணியாக இ க்குமானால் அத்தைகய மனம் ேவண் ம்.
அத்தைகய மனம் கிைடப்ப அாி . மாைய உலகம் எங்கும் பரவி இ ப்பி ம்
நம்மிடத்தில் மனத்தின் உ வமாக இ க்கிற . ஒ ெபண் தன் கணவைனத் தன்
பிறந்த ட் க்கு அைழத் வந் வி கிறாள் என் ைவத் க் ெகாள்ேவாம். அங்கு
அவள் ெசய் ம் அதிகாரத்ைதக் ேகட்க ேவண்டாம். அவ ைடய பிறந்தகம் பணக்கார
டாக இ ந் விட்டால் அவ க்குத் தைலகால் ெதாியா . அவ ைடய கணவன்
மாமியா க்கு அ ைம; மாமனா க்கு அ ைம; அந்த ட்
ள்ள எல்ேலா க்கும்
அ ைமயாகி வி கிறான். அங்ேக ேவைலக்காரனாக வாழ்கிறான். இதற்ெகல்லாம்
காரணம் என்ன? மாமியா க்கும் மாமனா க்கும் அவன் அ ைமயாக இ ப்பதற்கு
அவர்களிடத்தில் உண்டான ேநர்த் ெதாடர் காரணம் அன் . அவன் மைனவிக்கு
த ல் அ ைமயாக இ க்கிறான். அதனால் மாமனார் மாமியா க்கு அ ைம
ஆகிறான். அப்ப ேய மனத்திற்கு நாம் அ ைம ஆகிற ேபா மாையக்கும்
அ ைமயாகி வி கிேறாம். மாைய என்ற ெபாிய ஆற்றி
ந் வ ம் கால்வாய் மனம்.
மனம் லமாக இ க்க நாம் விைளயா ம் விைளயாட்ைட மன விைளயாட்
அல்ல மாைய விைளயாட் என் ெசால்லலாம். மாைய விைளயாட் மாற
ேவண் மானால் மனத்தின் விைளயாட் மாற ேவண் ம்.
விைளயாட் ம் விைன ம்
நாம் இைறவ ைடய குழந்ைதகளாக இ க்கிேறாம். ஆனால் நம்மிடத்தில்
குழந்ைதத் தன்ைம இல்ைல. குழந்ைதகள் ெசய்வ விைளயாட் என் ெபா வாகச்
ெசால்கிேறாம். ஆனால் ெபால்லாத குழந்ைதகள் விைளயாட்ைட விைனயாக்கி
வி கின்றன. தீபாவளியில் குழந்ைதகள் வாணம் விட்
ெவ க்கிறார்கள்; அ
ஒ

விைளயா கிறார்கள்; பட்டாசு

விைளயாட் . ஆனால் அந்த வாணத்ைதக் கூைரக் கு ைசயில்

குழந்ைத ெச கி விட்டால் அ

விைளயாட்

ஆகுமா? அதனால் ெபாிய விைன

உண்டாகிவி கிற . இதற்குக்காரணம், அந்தக் குழந்ைத யிடத்தில் குழந்ைதத்தன்ைம
இல்லாமல் ெபால்லாங்கு இ ப்பேத. அத்தைகய குழந்ைதகைளப் ெபற்ற தாய்
தந்ைதயர்கள் அவர்கைள ெவளியில் வி வதற்ேக அஞ்சுவார்கள். ைபத்தியம் பி த்த
குழந்ைத ஒன் இ க்கிற . அ ெசய்கிற காாியங்கைள விைளயாட் என்
ெசால்லலாமா? ைகயில் எைத எ த்தா
அதற்கும் தீங்கு உண்டாகிற ; மற்றர்க
மனம் என்

ம்

சுகிற ; அ த் க் ெகாள்கிற . அதனால்

க்கும் உண்டாகிற .

ம் குழந்ைத ம் நல்ல இயல்ேபா

விைளயாட்டாக இ க்கும்; அதனால் நமக்குத்

இ ந்தால் அ

ெசய்வன

ன்பம் வரா . ஆனால், ெப ம்பாலான

மனக்குழந்ைதகள் ெபால்லாத குழந்ைதகள்; ைபத்தியம் பி த்த குழந்ைதகளாக
இ க்கின்றன. அந்தக் குழந்ைதயின் ைகயில் ஐந் கத்திகைளக் ெகா த்தி க்கிறான்
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ஆண்டவன். ஐந் இந்திாியங்களான கத்திகைள ைவத் க் ெகாண் இந்த மனம்
என் ம் குழந்ைத பிரபஞ்ச ேமைடயில் விைளயாடத் ெதாடங்கினால் அ எத்தைன
ேபைரக் ெகாைல ெசய் ம் என் கணக்குச் ெசால்ல
யா . எவ்வளேவா ேப க்குக்
காயத்ைத உண்டாக்கும். எத்தைனேயா ேபர்களிடத்தில் அ வாங்கும்.
ஆகேவ, விைளயாட்டாக இ ந்தா

ம் விைனயாக

பைவ சில. குழந்ைத

ெசய்வதால் விைளயாட் என் ெசால்லேவண் ேம ெயாழிய, அந்தச் ெசயலால்
நிக ம் ன்பங்கைள எண்ணினால் அ விைளயாட் ஆகா . குழந்ைத
குரங்காகிவிட்டால் விைளயாட் விைனயாகிவி ம்.
மாைய விைளயாட்
பிரபஞ்ச நாடகம் ஆ ம் உயிர்க க்கு மனம் ெபால்லாத குழந்ைதயாக இ க்கிற .
ஐந் இந்திாியங்கள் என் ம் கத்திகைள சி விைளயா கிற ெபால்லாத குழந்ைத
அ விைளயா கிற விைளயாட் விைன விைளயாட் அல்ல மாைய
விைளயாட் . தீய விைளயாட்ைட விைளயா ம் குழந்ைதகைளப் ெபற்றவர்க க்கு
உலகத்தார் அபவாதம் உண்டாகிற ; அரசாங்கத்தில் தண்டைன கிைடக்கிற . இந்த
மாைய விைளயாட் விைளயா ம் மனத்ைதப் ெபற்ற உயிர்க க்கு ேமன்ேம ம்
ன்பங்கள் விைளகின்றன. பிறவியாகிய தண்டைன கிைடக்கிற . அதனால் அந்தக்
குழந்ைதேய ேவண்டாெமன் ெசால்வ ேபாலப் ெபாியவர்கள் மனேம
ேவண்டாெமன் ெசான்னார்கள்; மனம் இல்லாத நிைல ேவண் ெமன் ம், மனம்
ெசத் ப் ேபாக ேவண் ெமன் ம் ேவண் னார்கள்.
மனம் மா பட்ட விைளயாட்ைடச் ெசய்வதற்குக் காரணம் அதனிடத்தில் ஏேதா
ேநாய் இ க்கிற . அந்த ேநாய்க்கு அஞ்ஞானம் அல்ல அறியாைம என் ெபயர்.
பித்தம் ஏறி இ ப்பதனால் குழந்ைத ெபால்லாங்கான ெசயல்கைளச் ெசய்கிற என்
ெசால்வ வழக்கம். அப்ப ேய இந்த மன ம் அஞ்ஞானம் என்ற ேநாையப் ெபற்
மாைய விைளயாட்ைட விைளயா கிற . அதற்கு ஏேத ம் பாிகாரம் ெசய்தால் நல்ல
விைளயாட்ைட விைளயா ம். அஞ்ஞானம் என்ற ேநாய்க்குப் பாிகாரம் ஞானம்
அல்ல நல்ல அறி . ஆண்டவைனப்பற்றி அறிந் அவன் தி வ ள் ெப ம்
ஆர்வத்தால் நல்ல ைறயில் யற்சி ெசய்வ ேபாின்பத்ைத அைடய ேவண் ெமன்ற
அறிைவ மனம் ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கு வழி ெசய்வ ஞானம். அஞ்ஞானத்ைதப்
ேபாக்கும் யற்சி ெதாடங்கும்ேபா ஞான நாடகம் ெதாடங்குகிற .
மனிதக் குழந்ைதகள் உலகில் வா ம்ேபா

விைளயா ம் விைளயாட் , ஒன்

ஊன நாடகமாக இ க்கும்; அல்ல ஞான நாடகமாக இ க்கும். ஊன நாடகத்ைத
மாைய நாடகம் அல்ல அஞ்ஞான நாடகம் என் ெசால்லலாம். இந்த நாடகம்
அல்ல விைளயாட் ேமன் ேம ம் விைனகைள விைள*த் த் தி ம்பத் தி ம்பப்
பிறந் இறந்
ன்
ம்ப ெசய்கிற .
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ேச ம் கைர ம்
இந்த மாைய விைளயாட் ப் ேபாக ேவண் மானால் அதற்கு மாறாக ஞான
விைளயாட் விைளயாட ேவண் ம். அதற்குத் ைண இல்லாமல் நம்மால்
யா .
ேசற்றில் இ ப்பவன் ஒ வன் அதி
ந் எழ ேவண் மானால் ேசற் க்கு அப்பால்
இ க்கும் ஒ வன

ைணேவண் ம். கால் ைதந் விட்ட

என் , அதைன

வி விக்கக் ைககைள ம் ேசற்றில் ைதத்தால் கால் ெவளியில் வரா ; ைக ம் ேசர்ந்
ைதந் வி ம். ேசற்றில் இ க்கும் ேவ ஒ வன உதவிைய நா னால் அவனா ம்
நம்ைம மீட்க
யா . தண்ணீ க்குள் ழ்குகின்றவைனக் காப்பாற் வதற்காகக்
கைரயி
ந் தண்ணீாில் குதித் விட்டால் இரண் ேப ம் நீாில் ழ்கி
இறந் வி வைதப் பல இடங்களில் நாம் பார்க்கிேறாம். அ ேபாலேவ ேசற்றில்
வி ந்தவைனக் கைரேயற் வதற்குச் ேசற்றில் வி ந்த ேவ ஒ வனால்
யா .
அப்ப யின்றிச் ேசற் க்கு அப்பால் கைரயில் ஒ வன் இ ந்தால் அவன் கைரேயற்ற
ம்; கைரயில் உள்ளவன் ைக ெகா த்தா
நீட் ப் பற்றிக் ெகாண்டா

ம் சாி, ேசற்றில் இ ப்பவன் ைகைய

ம் சாி, கைரேயறி விடலாம்.

அஞ்ஞான நாடகம் ஆ ம் மனம் ஞான நாடகம் ஆ ம் கைரக்குப் ேபாக ேவண் ம்.
அந்தக் கைரயில் இ க்கின்றவன் எம்ெப மான். அவ ைடய தி வ ள் கிைடத்தால்
நன்ைம உண்டாகும்.
யற்சி ம் இைறவன் க ைண ம்
இைறவன் ஞானேம வ வமாக உைடயவன்; ஞானத்தற்கு இ ப்பிடம். அவன்
தன் ைடய குழந்ைதகளாகிய மக்க க்கு ஞானம் த வதற்கு எப்ேபா ம் சித்தமாக
இ க்கிறான். ஆனால் யற்சி இல்லாதவ க்கு எத்தைன ெகா த்தா ம் அ பயன்
அற்றதாகப் ேபாய்வி ம். அதன் ெப ைம அவ க்குத் ெதாியா . சீரணம்
பண்ணிக்ெகாள்ள
யாத ஒ ெபா ைளக் குழந்ைதக்குக் ெகா த் , அதைன
உண்டால் அ குழந்ைதயின் வயிற்ைற நாசம் ஆக்கிவி ம். அப்ப யின்றிச்
சீரணிக்கும் ஆற்றல் உைடய குழந்ைதயானால் அந்தப் ெபா ளால் இன்பத்ைதப்
ெபறலாம். அப்ப ேய யற்சி ெசய் ம் மனித க்கு ஆண்டவன் தன் ைடய
அ ைளக் ெகா த்தால் அ பயைன உண்டாக்கும்.
இப்ப ச் ெசால்வதனால் இைறவன் நம் ைடய யற்சியின் அளைவக் ெகாண்
அதற்கு ஏற்றப அ ள்கிறான் என் ெகாள்ளக்கூடா . யற்சி எ
ம் இன்றிச்
சும்மா இ ந்தால் அவன் அ ள் கிைடக்கா . நல்ல யற்சி பண்ணத் ெதாடங்கினால்
அவன் நம்மிடத்தில் ெப ங் க ைண ெகாண் ெபாிய பயைனத் த வான்.
தாயின் க ைண.
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தாயி ைடய ெப ைம அத்தைகய . குழந்ைத ஏேத ம் ஒ சிறிய யற்சி
ெசய்தால் அதைனப் ெபாிதாகப் பாராட் கிறவள் அவள். அ
ம் ெசயல் ெசய்ய
யல்கிறேத என்பதனால் மிக்கமகிழ்ச்சி அைடகிறாள்.
சப்பாணியாக உட்கார்ந் ெகாண்
க்கும் குழந்ைத தளர்நைட பழகும்ேபா
அத ைடய தாய் அந்த நைடையக் கண் ெப மகிழ்ச்சி அைடகிறாள். அதற்குக்
காரணம் தளர்நைட அழகு என்ப அன் ; இனி நன்றாக நடக்கும் என்ற நம்பிக்ைக
அதனால் உண்டாகிற . தளர் நைட நடக்கும் கா க்குத் தண்ைட அணிகிறாள்.
அவ ைடய ட் க்கு ஒ வன் ஒ
ட்ைட அாிசி ெகாண் வ கிறான். அைத
உள்ேள ெகாண் ேபாக ேவண் ம். தாய் அைத எ த் உள்ேள ேபா வதற்கு
ய ம்ேபா சின்னஞ்சி குழந்ைத, "நா ம்
ெகாள்கிற . குழந்ைதயி ைடய யற்சியால்

க்குகிேறன்" என் ேசர்ந்
ட்ைட உள்ேள வந் விடவில்ைல

என் தாய்க்குத் ெதாி ம். ஆனால், "என் குழந்ைத இந்த ட்ைடைய உள்ேள
ேபாட்ட " என் ெசால் க் கி கி ப்ைப அைடகிறாள். அந்த ட்ைடைய அ
க்கவில்ைலயானா

ம்

க்குவதற்கு

யன்றேத, அைதக்கண்

அவ

க்கு மகிழ்ச்சி

உண்டாகிற . அப்ப ேய இைறவனிடத்தில் நமக்கு அன் உதய மானால் ேபா ம்;
அதற்கு மகிழ்ந் அவன் அ ைள நமக்கு வழங்கத் ெதாடங்குகிறான். தன்ைன
நிைனப்பதற்கு ேவண் ய க விகைள எல்லாம் மக்க க்குக் ெகா த்தி க்கிறான். த
கரண வன ேபாகங்கைளக் ெகா த் , அவற்ைறக் க வியாக ைவத் க்ெகாண் தன்
ேபர ைளப் ெப வதற்கு யல்வார்கள் என் அவன் எதிர்பார்க்கிறான். யற்சி
இல்லாமல் ெகா த்தால் ெகா க்கும் ெபா
க்கும் பயன் இரா ; மதிப் ம் இரா .
யற்சி ெசய்வதனால் ெப கின்ற ெபா
க்குப் பயன் உண் என்பைத அறிந்ேத
அவன் மக்களின் யற்சிைய எதிர்பார்க்கிறான். அந்த யற்சி ம் அவன் அ
குற
பய ம் அளவினால் ஒத்தி க்கும் என் ெசால்ல இயலா . அவன் சி
யற்சிக்குப்
பன்மடங்கு நன்ைமைய அ
கிறான்.
இைறவன் ெப ங்க ைண.
'நாம் இைறவைனப்

ைச ெசய்கிேறாம்; சகசிரநாம அ ச்சைன ெசய்கிேறாம்.

அதனால்தான் இத்தைன நன்ைம ெகா த்தி க்கிறான்' என்

எண்

வ

தவ . "ஒ

பாய் ெகா த்ேதாம்; ஒ
ைச மா தந்தார்" என் ெசட் யாைரப் பற்றிச்
ெசால்வ ேபான்ற அ . நாம் ெசய்த காாியத்திற்கு ஏற்ற கூ தான் கிைடக்கிற
என்றால், நாம் ெசய் ம் தப்பான காாியங்க க்கும் உாிய கூ ைய
எதிர்பார்க்கேவண் ம். நாம் ெசய்த நன்ைம கைளக் காட்
ம் தீைமகேள அதிகம்.
நாம் எத்தைனேயா ேபைர உைதத்தி ப்ேபாம். எத்தைனேயா அன்பர்கைள
ைவதி ப்ேபாம். எத்த்ைனேயா ெபாியவர்க க்குத் தவ நிைனத்தி ப்ேபாம்.
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அப்ப ச் ெசய்த தீங்குக்கு இைறவன் கூ

ெகா க்க ேவண் மானால் உைதத்த கால்

டமாக ேவண் ம்; ைவத வாய் ஊைமயாக ேவண் ம்; பல விதமாகப் ெபாியவர்கைள
எண்ணிய மனம் ைபத்தியமாகி இ க்க ேவண் ம். ஆனால் இைறவன் அப்ப ப்
பண்ணவில்ைல. அவ க்கு நம்மிடத்தில் உள்ள ெப ங்க ைண அத்தைகய .
அவைனச் சிறிதள நிைனத்தால் ேபா ம்; நம்ைம நிைனத்தாேன என் மகிழ்ச்சி
அைடவான். நாம் அவ ைடய அ ைளப் ெபற ேவண் ெமன் ஓர் அ நடந்தால்
அவன் பத்

அ

எதிர்ெகாண்

அைழக்க வ கிறான். 'தி ச்ெசந்

ைர நிைனத்

வணங்கினால் ண்ணியம்' அந்தத் திைசயில் தி ம்பினால் ண்ணியம்' என்
ராணங்கள் ெசால்கின்றன. ஆண்டவ ைடய ெப ங் க ைணையப்
லப்ப த் வதற்கு அப்ப ச் ெசால்வ ஒ
ைற. "என் ெபயைரச் ெசான்னால்
ேபா ம்; உடேன எல்லாம் ெசய்

ெகா ப்பான்" என்

நாம் ெசால்வதில்ைலயா?

நக்கீரர் ெசால்வ .
க ைண உள்ளவர்கள் யற்சியின் ெதாடக்கத்திேலேய அைதப் பாராட் வார்கள்.
மிக்க யற்சி ெசய்த பிறகு அவ க்கு ஊக்கம் அளிக்கலாம் என் காத்தி க்க
மாட்டார்கள். தி
காற் ப்பைடயில் நக்கீரர் ஒ
லவ க்கு
கைன அைடய
வழி காட் வ ேபாலப் பா இ க்கிறார்.
கன் எங்ேக இ க்கிறான் என்
லவன்
ேகட்ட ேகள்விக்கு விைட ெசால் ம் ைறயில் பாட் அைமந் இ க்கிற . "நான்
கைனப் பார்க்க ேவண் ம்" என் ெசான்ன மாத்திரத்தில் வழிகாட் ம் லவ க்கு
மகிழ்ச்சி உண்டாகிற . "அப்பா, நீ உடேன அவைனக் காண்பாய், ஊைர விட் ,
ட்ைட விட் அவைனக் காணேவண் ம் என் நீ றப்பட் விட்டாேய! அ ேவ
ெபாிய காாியம். எைத எைதேயா ஆதாரமாகக் க தி ஊன விைளயாட்ைட
ஆ க்ெகாண்
ந்த நீ இைறவைனக் காண ேவண் ெமன் ேநர் எதிர்த்திைசயில்
தி ம்பினாேய; ெபாிய காாியம். ஆண்டவன் தி வ ள் உனக்குக் கிைடக்கும். இன்
கிைடக்கும் என்ப

மாத்திரம் அல்ல; இப்ெபா ேத கிைடக்கும்" என்கிறார்.

"ேசவ பட ம் ெசம்மல் உள்ளெமா
நலம் ாி ெகாள்ைகப் லம்பிாிந் உைற ம்
ெசல நீ நயந்தைன ஆயின், பல டன்
நன்னர் ெநஞ்சத் இன்னைச வாய்ப்ப
இன்ேன ெப திநி ன்னிய விைனேய."
"நீ தீட்ைச ெபறவில்ைலேய! மந்திர ஜபம் பண்ணவில்ைலேய! தலங்கைளத்
தாிசிக்கவில்ைலேய!" என் ெசால் ப் பய
த்தவில்ைல. இைறவைனக்
காணேவண் ெமன்ற எண்ணத்ேதா
யற்சிையத் ெதாடங்கியேத பாராட் க்குாிய
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ெசயல் என்ப அவர் எண்ணம், இைறவ
எதிர்பார்க்கிறான்.

ம் அன்பர்களிடம்

யற்சிைய

யற்சி ேவண் ம்
நல்ல
நமக்குத்

யற்சியில் யற்சி ெசய்ய ஆரம்பித் விட்டால் இைறவ ைடய தி வ ள்
ைண நிற்கும். அவ ைடய அ ைளப் ெபறேவண் ெமன் ஞான

நாடகத்ைதத் ெதாடங்கிவிட்டால் அ நிைறேவ ம் வைரயில் நில்லா , ேவகமாக
ஓ கின்ற நதியில் ஒன்ைறப் ேபாட்டால் இைடயில் சிறி தைட இ ந்தா ம் ஆற்றின்
ேவகத்தால் உந்தப்பட் எப்ப
ம் கட ல் ேபாய்ச் ேசர்ந் வி ம். அப்ப ேய
இைறவ ைடய தி வ ைளப் ெப ம் யற்சிையப் பண்ணினால் என்ேற ம் ஒ
நாள் ேபாக ேவண் ய இடத்திற்குப் ேபாய்ச் ேச ேவாம். எப் ப யாவ
யற்சிையத்
ெதாடங்கிவிட ேவண் ம். சிறிய யற்சியானா ம் யற்சி ெசய்கின்றேத என்ற
எண்ணத்தால் குழந்ைதகைளத் தட் க்ெகா த் ப் பாராட் கின்ற தாய்க்கு உள்ள
அ ட்பண் எம்ெப மா

க்கு இராதா?

விைளயாட்ைட மாற் தல்
நாம் இப்ேபா

விைளயா க் ெகாண்

க்கிேறாம். இந்த விைளயாட் க் க வியாக

உடம் ம் உள்ள ம் உைர ம் அைமந்தி க்கின்றன. இந்த விைளயாட் க்கு இடமாக,
விாிந்த பிரபஞ்சம் இ க்கிற . ைணயாகப் பல மக்கள் இ க்கிறார்கள். நாம் திய
இடம் ேதடேவண்டாம். திய க விகைளத் ேதடேவண்டாம். இ வைரயில் ஆ ய
மாைய விைளயாட்ைட மாற்றி, தீய விைளயாட்டாகிய அஞ்ஞான விைளயாட்ைட
மாற்றி, ய விைளயாட்டாகிய ஞான விைளயாட்ைட ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
அப்ப த் ெதாடங்கினால் ெமல்ல ெமல்ல
வான இன்பத்ைத அைடயலாம். அன்
ெநறியில் நடக்கத் ெதாடங்கினால் அ
த ல் வழியாக இ ந் பின் அ ேவ
இன்பமயமாக
ம்.
"அன்ேப சிவமாய் அமர்ந்தி ப் பாேர"
என்ப

தி

லர் வாக்கு. ஓர் ஏணி இ க்கிற . அைதேய ம த் க் கட் ல்

ஆக்கிவிடலாம் என்றால் அைதக்ெகாண் மா யின்மீ ஏறலாம். ஏறி,அந்த
ஏணிையேய எ த் க் கட் லாக ம் ம த் ப் ேபாட் க் ெகாண் ப க்கலாம்.
அத்தைகய அன் ெநறி.
(2)
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அ ணகிாிநாதப் ெப மான் இந்த இரண்
ஒன்ைற மாைய விைளயாட்

வைக விைளயாட்ைட ம் ெசால்கிறார்.

என் ம், மற்ெறான்ைற ஞானவிைளயாட்

என் ம்

ெசால்கிறார். விேநாதம் என்ற ெசால் விைளயாட்ைடக் குறிப்ப . ஞான விேநாதம்,
மாயா விேநாதம் என் இரண்ைட ம் அவர் அலங்காரமாகப் பாட் ல்
ெசால்கிறார்.நாம் இப்ேபா மாயா விேநாதத்தில் ஈ பட்
க்கிேறாம். ஞான
விேநாதத்தில் ஈ பட ேவண் ம்.
மாயா விேநாதம்
மாயா விேநாதத்திற்குக் காரணமாக இ ப்ப மனம். அதனால் வ கின்ற விைள
க்கம். உலகத்தில் நமக்குத் யரங்கள் பல காரணங்களால் வ கின்றன. அவற் ள்
தைலைமயாய் உள்ளைவ ன் என் ெசால்லலாம். நாம் நம் ைடய உறவினர்
எவைரேய ம் இழந் விட்டால் யர் அைடகிேறாம். நமக்குாிய ெபா ைள
இழந் விட்டால் ன்
கிேறாம். ேநாய் வந்தால் இன்னல் அைடகிேறாம். உலக
வாழ்க்ைகயில் இந்த ன் வைகயா ம் க்கம் உண்டாகிற . ஆனால் இந்த
ன்ைறப் ேபாலேவ ேவ வைகயான ன்ைற நிைனத் ப் பார்த்தால் அைவ பற்றிய
க்கந்தான் ெபாிதாக இ க்க ேவண் ம். எல்லா உறவினர்கைள ம் விடப் ெபாிய
உறவினனாகிய பரேமசுவரைன நாம் பிாிந்தி க்கிேறாம்; அ
யரத்ைத உண்டாக்க ேவண் ம்? நமக்ேக உாிைமயான

எவ்வள

த்தி என்

ெபாிய
ம் ெசல்வம்

நமக்குக் கிைடக்காமல் இ க்கிற ; அதனால் எத்தைன க்கம் உண்டாக ேவண் ம்?
எல்லா ேநாய்கைள ம் விடக் க ைமயான உடம் வ ம் ேநாய் ஆகிய பிறவி. பல
காலமாக அந்தப் பிணி நம்ைமப் பற்றிக் ெகாண்
க்கிற ; அந்தப் பிணிைய
நிைனத் ப் பார்த்தால் எல்லாவற்ைற ம்விடப் ெபாிய யரம் உண்டாகும்.
பிறவியாகிய ெப ம் பிணிையப் ெபற் ம் அைதப் பற்றி நாம் நிைனப்ப இல்ைல.
இைறவனாகிய ெபாிய உறைவப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளாமல் இழந் நின் ம்
ன்
வ இல்ைல. த்திச் ெசல்வத்ைதப் ெபறாமல் உண்ைமயான வ ைமைய
அைடந் ம் நாம் லம் வ இல்ைல.
இதற்குக் காரணம் நாம் மாயா விேநாதத்தில் ஈ பட்
ேபாய்விட்டேத!' என்
என்
என்

ப்ப தான். '

க்கப்படத் ெதாிகிற . 'நமக்குாிய

பாய்

ேபாய்விட்டேத!'

ன் றத் ெதாிகிற , 'ஒ
த ம் அறியாத் தனி ட் ல் இ க்கவில்ைலேய'
ன் ற வைக இல்ைல. நம்ைம வளர்த் எ த் ப் பா ட் ய தாய் மைறந்

ேபானால் லம் கிேறாம்; வா கிேறாம். ஆனால் இந்த உயி க்குத் தாயாகிய
ஆண்டவைனச் சிறிேத ம் நிைனப்ப
என் வ த்தம் அைடவ இல்ைல.

இல்ைல; அவைனப் பிாிந்

இப்ப ெயல்லாம் உண்ைமயான

க்கம் இல்லாமல் ெபாய்யான

ஏற் க் ெகாண்

வாழ்வற்குக் காரணம் இந்த மனேம;

வாழ்கிேறாேம

க்கங்கைள

க்கப்ப வ ம் இ தான். இந்த
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மேனா க்கத்தில் நம் வாழ்நாேள கைரந் ேபாகிற . இ ேவ மாயா விேநாதத்தின்
பயன். மாயா விேநாத மேனா க்கத்தில் ஈ பட் நம் ைடய வாழ்க்ைக ணாகிற .
மாையேயா ேசர்ந்த இ ளில் உழல்கின்ற நமக்கு ஆண்டவன் அ ள் கிட் வ
இல்ைல. இந்த நிைல மாறேவண் மானால் இ ள் இல்லாத, மனத்தின் கு ம்
இல்லாத, ஓர் இடத்தில் விைளயாடேவண் ம். அ ஞான விைளயாடல் ாி ம் இடம்.
அந்த விைளயாட்ைட மனம் விைளயாடத் ெதாடங்கினால் இைறவ ைடய தி வ ள்
ெப ம் நிைல வந் வி ம். அந்த நிைல இரண்டறக் கலக்கும் அத் வித நிைல.
அ ணகிாியார் ேவண் ேகாள்
"
கா, நான் ஞான விைளயாட் விைளயாட ேவண் ேம! மாயா விேநாத மேனா
க்கத்தில் ஆழ்ந்தி க்கிேறேன! இந்த மாைய விைளயாட் ேல இ க்கும் எனக்கு
ஞான விைளயாட்ைட விைளயா ம் ெநறிைய நீதான் காட்ட ேவண் ம். ஏெனன்றால்
நீேய ஞான உ வம் ஆக இ க்கின்றவன்" என் விண்ணப்பித் க் ெகாள்கிறார்
அ ணகிாிநாதர்.
நீயான ஞான விேநாதந்தைன என்

நீ அ ள்வாய்!

"இப்ேபா ஞான விைளயாட் என்னிடம் இல்ைல. ஞானம் உன் ைடய
தி வ ளால் வரேவண் ம். நீ அந்த ஞானத்ைத ஊட் னால் அன்றி என்பால் ஞான
விைளயாட் வரா . இப்ேபா அந்த விைளயாட் இல்ைல என்ப என் ைடய
அவல நிைலயால் நன்கு ெதாிகிற . அந்த விைளயாட் நிைல உன்னால்தான் வர
ேவண் ம். ஆகேவ அதைன நீ அ ள் ாிவாயாக" என் ேவண் கிறார்.
இன் நாம் இ க்கின்ற நிைல மாயா விேநாத மேனா க்க நிைல. இ மாய்ந்
ேபானால் நமக்கு இன்பம் உண்டாகும். இ மாய்வதற்கு ஞான விேநாதமாகிய ம ந்
ேவண் ம்.
காம ம்
ஒ வ

வட்சி ம்
க்கு ேநாய் வ கிற . ேநாய் உைடயவன் டாக்டாிடத்தில் ேபானால் அவர்,

"என்ன ெசய்கிற ?" என் ேகட்கிறார். அவ க்கு எத்தைனேயா ேநாய்கள்
இ ந்தா ம் எ மிகுதியாக இ க்கிறேதா அைதத்தான் ெசால்வான். ஒ வ க்கு
வயிற் வ . அேதா கண் எாிகிற . கால் குைடச்சல் ஏற்ப கிற . இவ்வள
இ ந் ம் வயிற் வ தான் ெபா க்க
யாமல் மிகுதியாக இ க்கிற . டாக்டர்
என்ன பண் கிற என் ேகட்ட டன், "ஐேயா! வயிற் வ தாங்க
யவில்ைல!"
என்
த ல் ெசால்வான். டாக்டர் விசாாித்தால் ஒவ்ெவான்றாக மற்றச் சி
வியாதிகைளச் ெசால்வான். டாக்டர் ேகளாமேல த ல் அவன் ெசால்வ
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வயிற் வ ையத்தான். காரணம்: அவனிடத்தில் உள்ள ேநாய்க
மிக்க ன்பத்ைதத் த வ .
"மாயா விேநாத மேனா

க்கம் என்

க்குள் அ தான்

ெசால்கிறாேய! அந்த ேநாய் உனக்கு என்ன

ன்பத்ைதத் த கிற ?" என்
கன் ேகட்கிறான். அ ணகிாிநாதர் ஆகிய
ேநாயாளி பல ேநாய்கைள உைடயவேர ம் அவற் ள் மிக்க ன்பத்ைதத் த ம்
ஒன்ைற எ த் ச் ெசால்கிறார்.
சித்ர மாதர் அல்குல் ேதாயா உ கிப் ப கிப்
ெப கித்

வ

ம் இந்த, மாயா விேநாத மேனா க்கம்.

"மாத ைடய மய ல் நான் உ குகிேறன். அந்த மயைலப் ப குகிேறன். அ
ேமன்ேம ம் ெப குகிற . அதனால் வண் ேபாகிேறன். ஏேத ம் நல்ல
ெசய்யலாம் என் நிைனத்தால் எனக்கு உ தி இ ப்ப இல்ைல. அந்த மயல்
எனக்குத்

யரத்ைதத் தந்

இல்லாமல் ெசய்
லம் கிறார்.

ேநர்ைமயாக வாழ ம், உ திேயா

வி கிற ;

நிற்க ம் வ

வட்சிையத் த கிற . நான் என்ன ெசய் ேவன்!" என்

காமத்தால் பற்றப்பட்டவர்கள் வண்
ழ்கிறார்கள். வ வ ேபால அறி
மாறி ழ்கிறார்கள். நல்ல ெசய்ய ேவண் ெமன்ற நிைனப் இ ந்தா ம் அதைனச்
ெசய்வதற்கு உடம் இடம் ெகா ப்ப இல்ைல. நல்லைதப் ேபச
வ இல்ைல.
காமத்தின் வ ைம
மனித க்கு உண்டாகின்ற ேநாய்க க்குள் மிக ம் ெகா ய காமேநாய். அதைன
மாய்ப்பதற்கு மன வ ைம அதிகமாக ேவண் ம். காமம் என்ற ெசால் க்கு ஆைச
என்ப தான் ெபா ள். மற்ற ஆைசகள் எல்லாவற்ைற ம்விட வ யதாகப் ெபண்
ஆைச இ ப்பதனால் காமம் என்ற டன் ெபண் ஆைச என்ற நிைனேவ உண்டாகிற .
சில ெபா ப் ெபயர்கள் சிறப்பாக உள்ள ெபா ள்கைளக் குறிப்ப உண் . ஈசுவரன்
என்ப ெபா வான ேபரானா ம் சிவெப மாைனக் குறிக்க வழங்குகிேறாம்.
என் தாமைரப் ைவக் குறிப்ப உண் . இத்தைகய ெசாற்கள் பல ெபா
க்குப்
ெபா வான ெபயராக இ ந்தா ம் அந்தப் ெபா ள்க க்குள் சிறப்பானவற்ைறக்
குறிப்பி வ மர . அ ேபால் காமம் என்ற ெசால் எல்லா ஆைசக க்கும் ெபா வான
ெபயராக இ ந்தா ம் அைவக க்குள் மிக ம் வ ய ெபண்ணாைசையச் சிறப்பாகக்
குறிக்கும். அப்ப க் குறிக்கும் வழக்கத்தினாேலேய காமத்தின் க ைம ம் வ ைம ம்
நன்கு விளங்கும்.
ஆைகயால் அ ணகிாியார் மாயா விேநாத மேனா க்கத்தின் விைளவாகப் பல
இ ந்தா ம் மங்ைகயர் ஆைசைய எ த் ச் ெசான்னார். அப்ப ச் ெசான்னா ம் மற்ற
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ஆைசகைள ம் நாம் ெகாள்ள ேவண் ம். தைலைமயாக உள்ள ஒன்ைறச் ெசால்
அதனால் மற்றவற்ைறப் ெப வதற்கு இலக்கணத்தில் ஒ ெபயர்
ெகா த்தி க்கிறார்கள். அைத உபலட்சணம் என் ெசால்வார்கள். உபலட்சணத்தால்,
சித்ர மாதர் ஆைசையச் ெசான்னா ம் மற்ற ஆைசகைள ம் ெகாள்ள ேவண் ம்.
சித்ர மாதர்
இங்ேக அ ணகிாியார் குறிக்கும் மாதர்கள் இல்லறத்திற்குத் ைணயாக இ க்கும்
தர்ம பத்தினிகள் அல்ல. சித்திரம் - அலங்காரம். பிறர் உள்ளத்ைதக் கவர்வதற்கு
விளம்பரம் ெசய் ெகாள்வ ேபாலத் தம்ைம நா ேபர் பார்க்கும்ப யாக அலங்காரம்
ெசய் ெகாள் ம் தீய மாதைரத்தான் சித்ர மாதர் என் குறித்தார். அவர் காலத்தில்
அத்தைகேயார்கள் மிகுதியாக இ ந்தார்கள் ேபா ம்! அத்தைகய தீய மாதர்க ைடய
வைலயிேல பட் உ கிப் ெப கித் வ ம் மேனா க்கத்ைத அ ணகிாியார்
குறிப்பி கிறார்.
"எனக்கு என் ெசயல் ஒன் ம் இல்லாமல் நான் வண் ேபாகிேறன். அதற்குக்
காரணம் என் தைலக்கு ஏறிய பித்தம். அந்தப் பித்தம் ேமன்ேம ம் ெப கிக் ெகாண்
வ கிற . சித்திர மாதரால் வந்த பித்தம் அ . இப்ப எனக்குப் பித்தம் பி ப்பதற்கு
ல காரணமாக இ ப்ப மனத்தினால் உண்டாகின்ற க்கம். மனத்தின் ேபாக்கில்
ெசன் மய ல் ழ்கித் வண் ெசயல் மறந் இ ப்பதற்கு அ ப்பைடயாக
இ ப்ப மாயா விைளயாட் . இந்த மாயா விேநாதத்தினால் வந்த க்கம் மாய
ேவண் ம். மாைய விைளயாட் மாய்வதற்கு ஞான விைளயாட் த்தான் ம ந் .
அதற்கு உன் ைடய தி வ ள் ேவண் ம்" என்ப அ ணகிாியார் பிரார்த்தைன.
ஞானம்
நீயான ஞான விேநாதந்தைன என்

நீ அ ள்வாய்?

'நீயான ஞான விேநாதம்' என்றார்.
கப் ெப மான் ஞானேம தி
வாக
இ ப்பவன். "ப்ரக்ஞானம் ப்ரம்மம்" என்ப மகாவாக்கியம். கட ைள அறிவ
என்றா ம் ஞானத்ைத அறிவ என்றா ம் ஒன் தான். "அறிைவ அறிவ
ெபா ெளன அ ளிய ெப மாேள" என் தி ப் கழில் அ ணகிாியார்
அ ளியி க்கிறார்.
"நீேய அந்த ஞான மயமாக இ க்கிறாய். நீ என் உள்ளத்தில் வந் விட்டால் என்
மனம் ஞான வாசைன சும். அதி
ந் விைள ம் விைளயாட் ஞான விைளயாட்
ஆகிவி ம். அதைன நீ அ ள் ெசய்யேவண் ம். நீ எப்ேபா அப்பா அ ள்வதற்கு
நிைனத்தி க்கிறாய்?" என்
ேகட்கிறார்.

அ ணகிாியார்

கப்ெப மாைனப் பார்த் க்
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ஞானக் குழந்ைத
ேசயான ேவல் கந்தேன!
என்
கைன விளிக்கிறார். ேசய் என்பதற்குச் சிவந்த நிறம் உைடய
கன்
என் ெபா ள் ெகாள்ளலாம். ஆனால் இங்ேக குழந்ைத என் ெபா ள் ெகாள்வ
சிறப்பாகும். விைளயாட்ைடச் ெசால் ம்ேபா குழந்ைத என் ெசால்வ தான்
ெபா த்தம். ஞான விைளயாடல் ெசய்கின்ற எம்ெப மான் நம்ைம ம் அந்த
விைளயாட் ல் குழந்ைதயாகக் கூட் க் ெகாள்வான். ஆகேவ ேசயான என்பதற்குக்
குழந்ைதத் ெதய்வமாக நில கின்ற என் ெபா ள் ெகாள்வ ெபா த்தமாக
இ க்கும்.
ஞான விைளயாடைலச் ெசய் ம் அன்பர்க க்கு எல்லாம் தைலவனாகிய ஞானக்
குழந்ைத தன் ைடய ைகயிேல அந்த விைளயாட் க்குாிய க விைய
ைவத்தி க்கிறான். ெபால்லாத குழந்ைத ைகயில் கத்திைய ம் ேகாைல ம்
ைவத்தி க்கும். நல்ல குழந்ைதகள் பந் ம் ெபாம்ைம ம் ைவத்தி க்கும். கல்ைல ம்
கத்திைய ம் ெகாண்ட அந்தக் குழந்ைத தீங்கு ெசய் ேம என் ெபாியவர்கள்
அஞ்சுவார்கள். பந்ைத ம், ெபாம்ைமைய ம் உைடய குழந்ைதையக் கண்டால் பிற
குழந்ைதகள் நா ஓ விைளயாட வ வார்கள். ஞான விேநாதம் நடத் ம்
ெப மானாகிய
கன் தன் ைடய அன்பர்கைள ம் ஞானத் தி விைளயாட் ல்
பயி ம்ப அ ள் பா ப்பான். அவன் தன் ைடய ைகயில் ஞானத்ைதேய ேவலாக
ைவத் க் ெகாண்
க்கிறான்.
ஆ
க ம் பன்னிரண் கரங்க ம் உைடய இளங் குழந்ைதயாகப் பார்வதி
ேதவியால் ஒன் பட்டேபா அவ க்குக் கந்தன் என்ற தி நாமம் வந்த . ஆகேவ
கந்தன் என்ற ெபய ம் அவ ைடய குழந்ைதப் பிராயத்ைத நிைனப் ட் கிற .
அவன் குழந்ைத; ஞான விைளயாட் க் குழந்ைத; அதற்கு ஏற்ற ஞான
ேவைலத்தி க்கரத்தில் ெகாண்
க்கிறான்; சரவணப் ம்ெபாய் ைகயில் விைளயா ம்
குழந்ைத என்ற க த் க்கள் நிைன க்கு வ ம்ப யாக.
ேசயான ேவல் கந்தேன!
என்

பா னார்.

அத்தைகய குழந்ைத தி ச்ெசந்

ாில் இ க்கிறானாம். உயிர்கள் விைளயா ம்

இடத்திற்கு வந் விைளயா கின்ற குழந்ைத அவன். ஏேதா கந்த ேலாகத்தி ம்,
சரவணப் ம் ெபாய்ைகயி ம் மாத்திரம் விைளயா க் ெகாண்
ந்தால் நாம்
அவேனா ேசர்ந் விைளயாட இயலா . அவேனா மிக ம் க ைண உைடய
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குழந்ைதயாத ன் நாம் மாயா விைளயாட்
தி ச்ெசந் ாில் இ க்கிறான்.

விைளயா கிற உலகத்திற்ேக வந்

ேசயான ேவல் கந்தேன! ெசந்திலாய்!
இந்தப் பாட் ல்
ேவண் ம்" என்

ன்

பகுதிகள் இ க்கின்றன. ஒன் , "நீ எனக்கு இதைன அ ள

ேகட்ப . இரண் ,

கப் ெப மானின் ெப ைமையச் ெசால்வ .

ன் , "நான் இந்த நிைலயில் இ க்கிேறன்" என் ெசால்வ . த ல் எ
ேவண் ேமா அைதச் ெசான்னார். பசியினால்
க்கிறவன் ேசா ேசா என்
கத் வான். தீப் பற்றினால் தண்ணீர் தண்ணீர் என் கத் வான். அப்ப
நீயான ஞான விேநாதந்தைன என் நீ அ ள்வாய்! என் கத கிறார்.
பின் , "நீ நல்ல ம த் வன் ஆயிற்ேற! உன்னால் என்
விைளயாடல் ாி ம் சின்னஞ் சி

த ல்,

ைடய வியாதி தீ ேம. நீ

குழந்ைத அல்லவா?" என்

ெசால்வ

ேபாவ,

"ேசயான ேவல் கந்தேன!" என்றார். அதன் பிறகு தமக்கு வந்த வியாதிையச்
ெசால் கிறார்.
டாக்டர் ேவ , ம ந்

ேவ

என்ப

உலகியல் ம த் வம்; இங்ேக ம ந்தான

ஞான ம், அைதத் த பவனாகிய ஆண்டவ ம் ஒன்றாக இ ப்பைதக் காண்கிேறாம்.
"நீயான ஞானம்" என் ேபசுகின்றார். அதில் கலந் ெகாண்ட ஆத்மா ம் ஒன்றாகி
வி கிற . இ தான் அத் வித நிைல. அவைன அ கி அ கி அவேனா
ஒன் ப ம்

வான இன்பத்ைதத் த கின்ற விைளயாட் , ஞான விைளயாட் .

விைளயாட் ன் இயல்
விைளயாட் என்பதற்கும் விைன என்பதற்கும் ேவ பா உண் . விைனயில் ஒ
கட்சி இன்ெனா கட்சிக்குப் பைகயாக இ க்கும். விைளயாட் ல் இ ேவ கட்சி
இ ந்தா ம் வி ப் ெவ ப் இல்லாமல் பைக நட் இல்லாமல் விைளயாட்
நடக்கும். விைளயாட்
ந்த டன் இரண் கட்சிக ம் ேசர்ந் மகிழ்ச்சி அைட ம்.
ஒ கட்சி ெவற்றி, மற்ெறா கட்சி ேதால்வி என்ப விைளயா ம்ேபா
இ ந்தா ம் இன்பம் அ பவிக்கும் ேபா இல்ைல. அ தான் விைளயாட் ன்
ெப ைம. விைளயாட் ன்
இன்பந்தான். மாய விைளயாட்ைடக் குழந்ைத
ெசய்வதனால் விைளயாட் என் ெசால்கிேறாேம ெயாழிய அதன் பயன் விைனயாக
ஏற்ப கிற . ஆகேவ அதன் விைள
ன்பந்தான். இன்பம் நல்குகின்ற
விைளயாட்ைட நாம் விைளயாடாமல்

ன்பம் நல்குகின்ற மாயா விைளயாட்ைட,
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விைன விைளயாட்ைட, ேமற்ெகாண் வாழ்கிேறாம். நாம் இைத நிைனந்
வ ந் வதற்கு இந்தப் பாட் னால் கற்பிக்கிறார் அ ணகிாியார்.
மணிவாசகர் வாக்கு
மணிவாசகப் ெப மா
ெசால்கிறார்.

ம் ஞான நாடகம், ஊன நாடகம் என்ற இரண்ைட ம்

"வான நாட ம் அறிெயா ணாதநீ
மைறயில் ஈ ம் ன் ெதாடெரா ணாதநீ
ஏைன நாட ம் ெதாிெயா ணாதநீ
என்ைன இன்னிதா ஆண் ெகாண்டவா!
ஊைன நாடகம் ஆ வித்தவா!
உ கி நான்உைனப் ப க ைவத்தவா!
ஞான நாடகம் ஆ வித்தவா,
ைநய ைவயகத் ைடய இச்ைசேய!"
அமரேலாகத்தில் இ க்கும் ேதவர்க
மக்க

ம் இன்னார் என்

ெதாிவிக்க

ம் இந்த உலகத்தில் அங்கங்ேக இ க்கும்
யாத ெபாிய கட ள் இைறவன்; வான

நாட ம் அறிெயாணாதவன், அவைன ேவதேம இன் ம் ெதாிந் உணரவில்ைல.
அத்தைகய ெப மான் மாணிக்க வாசக க்கு ஓ வந் அ ள் ெசய்தான். த ல்
தன் ைடய தி வ ைளப் ெபறாமல் உலகத்தில் அைலய ைவத்தவன் அவன் தான்.
உலகத்தில் ஆைசையப் ெப க்கி ஊைனக் ெகாண் நாடகம் ஆ ம்ப அவைரச்
ெசய்தவன் அவேன. பின் அந்த ஆைச மாய, ஞான நாடகம் ஆடச் ெசய்தவ
அவேன.

ம்

"ஊைன நாடகம் ஆ வித்தவா!
உ கி நான்உைனப் ப கைவத்தவா!"
"இதற்கு ன்னால் இந்த ஊனாகிய உடம்ைப நீ விைளயாடச் ெசய்தாய்; நாடகம்
ஆ வித்தாய். நான் அப்ேபா ஆ ேனன். ண்ணிய பாவங்கைளக் காரணமாக
ைவத் அவற்றிற்குாிய பிறவிைய எனக்குக் ெகா த் இன்ப ன்பங்கைள
அைட ம்ப யாக நீ ெசய்தாய். அந்த ஆட்டத்ட்திேலேய நான் பற் க்
ெகாண்
ந்ேதன். இப் ேபா தி வ ளால் அந்த நாடகத்ைத மாற்றினாய். உன்ைன
நிைனக்கச் ெசய் உன்ைனேய நான் ப கும்ப யாகத் தி வ ள் பா த்தாய். இ
என்ன வியப் ! நீ ஆனந்த மயமானவன். நான் உ கி அந்த ஆனந்தத்ைதப் ப கிேனன்.
அதற்குக் காரணமாக ஞான நாடகத்ைத ஆ ம்ப யாகச் ெசய்தாய். ஊன நாடகம்
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ஆ ம்ேபா வளர்ந் வந்த ைவய ஆைச, ஞான நாடகம் ஆ ம்ேபா
ேபாயிற் " என்கிறார்.

ைநந்

மாயா விேநாத மேனா க்கத்தில் ன் ற்ற அ ணகிாிநாத ம் சித்ர மாதாிடத்தில்
ஆைச வளர்ந் உ கினார். சிற்றின்பம் ப கினார். அந்த ஆைச ெப கிய .
மணிவாசகர் ெசால் ம் ஞான நாடகமாகிய இன்ப விைளயாட்
ம் உ க்கம்
இ க்கிற ; ெப க்கம் இ க்கிற . மணிவாசகர் ெசால்கிற ஊன நாடகேம, மாயா
விேநாதமாகிய மாைய விைளயாட் . அவர் ெசால்கிற ஞான நாடகேம ஞான
விேநாதமாகிய ஞான விைளயாட் .
"ஊன நாடகம் ஆ க்ெகாண்
ெபற் , அவ

க்கும்ேபாேத ஆண்டவ

ைடய அ ைளப்ெபற ேவண் ெமன்

மிகுதியாேல அவ

ைடய வ வாகிய ஞானத்ேதா

ைடய நிைனப்ைபப்

உ கி, அந்த உ க்கத்தின்
ெதாடர் ெபற் , அதைனேய

ெப க்கி ஞான விைளயாடல் ாி ம் நிைல வந்தால், என் ம் மாறாத இன்ப
வாழ்ைவப் ெபறலாம்" என்பைத மணிவாசகர் ஒ

வைகயில் ெசான்னார்; அ

எனக்குக் கிைடத்த என்றார். அ ணகிாியார் ேவ
கிைடக்கேவண் ம் என் ேகட்கிறார்.

வைகயில், அ

***
நீயான ஞான விேநாதந் தைனஎன் நீஅ ள்வாய்
ேசயான ேவல்கந்த ேன!ெசந்தி லாய்! சித்ர மாதர்அல்குல்
ேதாயா உ கிப் ப கிப் ெப கித் வ ம்இந்த
மாயா விேநாத மேனா க்க மான

மாய்வதற்ேக?

[குழந்ைதத் தி க்ேகாலம் ெகாண்டவனாகிய ேவலா தத்ைதப் பி த்த கந்தேவேள!
தி ச்ெசந் ாில் எ ந் த ளியி ப்பவேன! தம்ைமப் பிறர் கா ம் ெபா ட்
அலங்காரம் பண்ணிக்ெகாள் ம் ஒ க்கம் ெகட்ட மாதர்க ைடய உ ப்பில் ேதாய்ந்
உ கிச் சிற்றின்பத்ைதப் ப கி அதனால் மயல் ெப கிச் ெசயலற் வாட்டம் அைட ம்
இந்த மாைய விைளயாட் ல்வ ம் மனத் யரம் மா ம் ெபா ட் , நீயன்றி ேவ
அல்லாத ஞான விைளயாட்ைட எப்ேபா

நீ அ ேய

க்கு அ ள் ெசய்வாய்?

விேநாதம் - விைளயாட் . ேசய் - குழந்ைத. சித்ரம் - அலங்காரம்; வியப்ைப ஊட் ம்
என் ம் ெசால்லலாம். அல்குல் - ெபண் அைடயாளம். வ ம் - வா ம்.]
--------------------------------
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3. ஆ

க அ தம்

1
மாயா விைளயாட்டாகிய நம் ைடய வாழ்க்ைகயில் மயல் அைடந் உ கிப் ப கிப்
ெப கும் நிைலையப் ேபான பாட் ேல பார்த்ேதாம். மணிவாசகப் ெப மான் உ கிப்
ெப கும் இன்ப நிைலையச் ெசான்னைத ம் பார்த்ேதாம். உ கிப் ப கிப் ெப கும்
இந்த மாயா விேநாத மேனா க்கம் மாய ேவண் ெமன்
கனிடத்தில்
விண்ணப்பம் ெசய் ெகாண்ட அ ணகிாிநாதர் அ த்த பாட் ேல தம் ைடய
உண்ைம நிைலைய ெவளிப்ப த்தி வி கிறார்.
"மாயா விேநாத மேனா க்கம் மாய்வதற்கு நின் அ ைள எப்ேபா த வாய்?"
என் ேகட்ட ைகேயா இந்தப் பாட்ைடப் பா கிறார். மாதர் மய ல் உ கிப் ப கித்
க்கம் ெப கியேத என் அங்ேக ெசான்னார். இங்ேக அவர் ெபற்ற ஆனந்த
நிைலையச் ெசால் ம்ேபா உ கிப் ெப கும் மற்ெறா நிைலையச் ெசால்கிறார்.
இ தான் அவ க்குாிய இயல்பான நிைல. ' த்திக் கமலத்
எற் ம் பரமானந்த சாகரத்'ைதப் பற்றி இப்ேபா
இன்ப ம்

உ கிப் ெப கிப் வனம்

ெசால்ல வ கிறார்.

ன்ப ம்

மனிதன் உலகத்தில் வா ம்ேபா இன்பத்ைத ேவண் கிறான்; ன்பத்ைத
ேவண் வ இல்ைல. ஆனால் எல்ேலா ம் இன்பம் அைடகிறார்களா என்
பார்த்தால் அ தான் இல்ைல. சின்னஞ்சி குழந்ைத கண் க்கு அழகாக
இ க்கிறெதன் எண்ணிக் கண்ணா ைய எ த் விைளயா கிற . ைகயிேல
கீறிக்ெகாண் இரத்தம் வந் கத் கிற , அதைன த ல் எ க்கும்ேபா அதனால்
ன்பம் உண்டாகுெமன் ெதாிந் ெகாள்வதில்ைல. ன் அ பவ ம் அறி ம்
இல்லாைமயினால் உைடந்த கண்ணா ைய எ த் க் கீறிக்ெகாண்
ன்பம்
அைடகிற . ன்பம் அைடயேவண் ம் என்ப அதன் ேநாக்கம் அன் . ன்பம்
அைட ம் வைரயில் அதன் அறியாைம அைதச் ெச த் கிற . அ ேபாலேவ
மனிதன் ன்பத்ைத அைடய ேவண் ெமன் வி ம் வ இல்ைல; அவன்
எப்ேபா ம் இன்பேம ேவண் ெமன் வி ம் கிறான். ஆனால் அ எங்ேக
கிைடக்குெமன் அறியாைமயினால் ன்
கின்றான். இன்பம் கிைடக்குெமன்
எைத எைதேயா நிைனந் எண்ணி ஏமாந் தான் நிைனத்தப
யாமல் ன்பம்
உண்டாவைதக் காண்கின்றான். அவன் ெசய்கிற யற்சிகள் எல்லாம் ெப ம்பா ம்
ன்பமாகேவ
கின்றன.
உண் ம்ேபா சில பண்டங்கள் இனிப்பாக இ க்கும்; ஆனால் உடம் க்கு
ஆவதில்ைல. நாக்குக்கு இன்பமாக இ ந்த உடம் க்குக் ேகாளா த ம். ஐந்
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இந்திாியங்களால் உண்டாகின்ற இன்பம் எல்லாம் அப்ேபாைதக்கு இன்பம் என்
ேதான்றினா ம் அவற்றால் விைளகின்ற ன்பம் மிகப்ெபாி . மனிதன்
இந்திாியங்களால் உண்டாகின்ற இன்பத்ைத உண்ைம இன்பம் என் க தி ஏமாந்
ேபாகிறான். அதனால் அந்த இந்திாியங்கைள மகிழ்ச்சிப் ப த் வதற்ேக உலக
வாழ்க்ைக
வைத ம் ண க்கிறான். அ அப்ேபாைதக்குப் ேபா இன்பமாகத்
ேதான்றி, பின் அ த்த த்

வ கின்ற பிறவிப் ெப ந்

ன்பத்ைதக் ெகா க்கிற .

சிற்றின்ப ம் ேபாின்ப ம்
அப்ேபாைதக்கு இன்பமாகத் ேதான் வனவற்ைறச் சிற்றின்பம் என்
ெசால்வார்கள். ஐந் ெபாறிகளின் வாயிலாகக் கிைடக்கின்ற எல்லா இன்பங்க ேம
சிற்றின் பந்தான். சிற்றின்பம் என் ெபயர் இ ந்தா ம் அதைன இன்பம் என்
ெசால்வதற்கு இல்ைல. ஏேதா விவகாரத்திற்காகச் சிற்றின்பம் என் ெசால்கிறார்கள்.
சிற்றின்பம் என்ற ெபயேர ேபாின்பம் என் மற்ெறான் இ ப்பைத உணர்த் ம்.
ஒ
ட் ல் இரண் பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள். ஒ பிள்ைள பள்ளிக்கூடம்
ேபாயி க்கிறான். மற்ெறா வன் விைளயா கிறான். விைளயா க் ெகாண்
க்கிற
பிள்ைள சிறிய ைபயன் என்றால் ெபாிய ைபயன் ஒ வன் இ க்கிறான் என்
ெதாிகிற . அ ேபால, சிற்றின்பம் என்ற ெதாடர் ேபாின்பம் என்ற ஒன்
இ க்கிறைத உணர்த் கிற . அறிவினா ம் ஆற்ற னா ம் சிறியவர்களாக
இ க்கும் நாம் சிற்றின்பத்ைத நா ச் ெசல்கிேறாம். ெபாியவர்கள் ேபாின்பத்ைத
நா கிறார்கள். நாம் ெசய்கிற
ெசலவிட் ம் ெபாிய

யற்சிகள் யா ேம சிறிய

யற்சிகைளச் ெசய்

யற்சிகேள. 'ெந ங்காலம்

இந்த இன்பத்ைத அைடகிேறாேம; இ

எப்ப ச் சிறிய இன்பம் ஆகும்? என் ேதான் ம். ெந நாைளக்கு இந்த இன்பம்
நில்லாமல் பின்னாேல ன்பம் த ம் வைகயில் அைமந்தி ப்பதனால் இ சிற்றின்பம்
ஆகிற . இந்த இன்பம் ெபாய்யான இன்பம்; ேபா

இன்பம். ெமய்யான இன்பம்

என்ப மாறாமல், குைறயாமல், நிைறவாக இ க்கிற ேபாின்பேம. உண்ைமயில்
அ தான் இன்பம் என் ெசால்ல ேவண் ம்.
நம்பிக்ைக இல்ைல
அத்தைகய இன்பத்ைத அைடவ எப்ப என்ப தான் மனித ைடய
வாழ்க்ைகயில் ெபாிய ேகள்வி. ேபாின்பம் என்ற ஒன் இ க்கிற என் யாேர ம்
ெசான்னால் அைதக் காதாேல மாத்திரம் ேகட்கிேறாம். மனம் நம் வ இல்ைல. நமக்கு
உ திப்பா இல்லாமல் ஐயம் பிறக்கிற . "இைறவன் இ க்கிறான். அவன் தி வ ள்
ெசய்வான். அந்தத் தி வ ளால் ேபாின்பம் ெபறலாம்" என்ற க த்ைத ஒ வர் அல்ல,
இ வர் அல்ல, ஆயிரக்கணக்கான ேபர்கள் ெசால்
இரண்

சமயம் அல்ல, எல்லாச் சமயங்க

இ க்கிறார்கள். ஒ

ம் அைத வற்

சமயம் அல்ல,

த்திக் கூ கின்றன. ஏேதா
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ஒ காலத்தில் ெசான்னார்கள் என்ப ம் இல்ைல. பல காலமாக இந்தக் க த்ைதப்
ெபாியவர்கள் ெசால் க்ெகாண் வ கிறார்கள். இப்ேபா உள்ளவர்க ம்
ெசால்வைத நாம் ேநாில் ேகட்கிேறாம். ன்னாேல இ ந்த ெபாியவர்கள் தாம்
இயற்றிய ல்களில் ெசால் இ க்கிறார்கள். உலகத்தி ள்ள எல்லாப் பகுதிகளி ம்
இைறவ ைடய தி வ ளில் ஈ பட் , அதனால் கிைடத்த இன்பத்ைத கர்ந் ,
நீங்க ம் இத்தைகய இன்பத்ைதப் ெபறலாம் என் ெசான்ன ெபாியவர்கள் பலர்.
இன்ன சாதி, இன்ன சமயம், இன்ன ெமாழி, இன்ன நா

என்ற வைரயைற இல்லாமல்

எல்லா இடத் ம் அத்தைகய ெபாியவர்கள் ேதான்றியி க்கிறார்கள்; இன்
ேதான் வார்கள்.

ம்

இப்ப ப் பலகாலமாகப் பல ெப மக்கள், ேபாின்பத்ைதப்பற்றிச் ெசால் க்ெகாண்
வந்தா ம் நமக்கு நம்பிக்ைக உண்டாவ இல்ைல. மதிப்ைபக் க திப் ேபச்சளவில்
நாம் நம் வதாகக் காட் கிேறாம். "அப்ப ஒன் இ க்குமா? நமக்குக் கிைடக்குமா?"
என்ற ஐயேம நம் ைடய உள்ளத்தில் அைல சுகிற . இதற்கு க்கியமான காரணம்
என்ன? அைதத்தான் மாைய என் ம் திேராதம் என் ம் ெசால்வார்கள்.
நாம் கர்கின்ற சிற்றின்பம் ைக கண்டதாகத் ேதாற் கிற . அந்த இன்பத்திற்கு
ேவண் ய யற்சிகைளச் ெசய் ம்ேபாேத பல சமயங்களில் அ ைக கூ வ
இல்ைல. அதனால் ஏமாற்றம் அைடகிேறாம். இந்த ஏமாற்றத்தால், 'ேபாின்பம் என்ற
ஒன் நம் யற்சியினால் கிைடப்ப சந்ேதகம்' என்ற நிைன ேதான்றிவி கிற .
மிக ம் ப த்தவர்கள் கூடப் ேபாின்பம் என்ப ெவ ம் கற்பைன என் தம் ைடய
மனத்தில் நிைனத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். ேபாின்பத்ைதப் பற்றி ம் கட ைளப்
பற்றி ம் பிற க்கு விாிவாக எ த் ைறக்கும் பலர் தம் ைடய ெசாந்த வாழ்க்ைகயில்
அவற்றில் நம்பிக்ைக ைவத்தி ப்பவர்களாகத் ேதான் வ இல்ைல. ெசால்வ ஒன் ,
அ பவிப்ப ஒன்றாக அவர்க ைடய வாழ்க்ைக நைடெப கிற . ஏட் ச்
சுைரக்காய் ேபாலப் பிற க்கு உபேதசம் ெசய் ம் வைகயில் அவர்கள் ெபாியவர்கள்
எ திய ைல எ த் ச் ெசால்கிறார்கள். ஆனால் அவர்க ைடய உள்ளத்தில்
அவற்றில் சிறி ம் நம்பிக்ைக இ ப்பதில்ைல. ெமத்தப் ப த்தவர்கேள நம்பிக்ைக
ெகாள்ளாமல் இ ப்பார்களானால், அவர்கைள அப்ப ஆக்கும் மாயா சக்திக்கு
எவ்வள ஆற்றல் இ க்க ேவண் ெமனபைத நிைனந் பா ங்கள். அவர்க க்கு
நம்பிக்ைக வராததற்குக் காரணம் இைறவ ைடய தி வ ள் கிைடயாைமேய.
'கண்டறியாதன கண்ேடன்'
பல பல யற்சி ெசய் இைறவ ைடய தி வ ைளப் ெபற ேவண் ெமன்
வ ந்திய பலர் இந்த நாட் ல் இ ந்தி க்கிறார்கள். தம் ைடய யற்சியினாேல
ேபாின்பத்ைதப் ெபற்றதாகச் ெசால்லாமல், "அவ ைடய தி வ ளால் ெபற்ேறன்"
என் ெசான்ன ெப மக்கேள பலர். நம்ைமப் ேபால வா ம் காலத்தில் அவர்கள்
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கண் அறியாத தனி இன்பத்ைத இைறவன் தி வ ைளப் ெபற்ற பிறகு
அைடகிறார்கள். அப்ேபா அவர்க க்கு உண்டாகும் வியப் அளவிட

யாத .

"கண்டறியாதன கண்ேடன்"
என்

அப்பர் சுவாமிகள் ெசால்கிறார்;

என்

"ேத க் கண் ெகாண்ேடன்"
ெப மகிழ்ச்சிேயா கூ கிறார்.

கா தலாவ அ பவித்தல், கண் த ய ஐந்
லங்களா ம் அ பவிக்கின்ற
அ பவங்கைளக் கா தல் என் ெசால்வ வழக்கம். இந்திாியங்களின் கர்ச்சிக்கு
உட்பட்ட அ பவத்ைதப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் என் சாஸ்திரம் கூ ம். அைதேய
கண்கூ என் தமிழில் ெசால்வார்கள். "காற் க் குளிர்ச்சியாக இ ப்பைதக்
கண்ேடன்" என் குளிர்ச்சியாக சும் ேபா
கர்ந்த கர்ச்சிையச் ெசால்வ ண் .
அப்ப

நா க்கரசர், "கண்

ெகாண்ேடன்" என்

டன் ேபசுகின்றார். இைறவைன

அவர் அ பவித்தாராம். "எப்ப க் கண்டார்?" என்ற ேகள்வி எ ம். அந்தக் ேகள்விக்கு
அவர் விைட ெசால்லவில்ைல. ஆனால் பல இடங்களில் அவர் கூறி இ க்கும்
அ பவச் ெசய்திகைள எல்லாம் ெதாகுத் ப் பார்த்தால் இ ேபான்ற பல
ேகள்விக க்கு விைட கிைடக்கும். நமக்குக் ேகள்வி ேகட்கத் ெதாிகிறேத ெயாழிய
அதற்கு விைட எங்ேக இ க்கிறெதன் கண் பி க்கும் ஆர்வம் இல்ைல. அந்த
ஆர்வம் இ ந் , நா ம் அந்த இன்பத்ைதப் ெபற ேவண் ெமன்ற பசி ம் இ ந்தால்,
நிச்சயமாக ஆண்டவன் அ ள்ெபற்ற ெபாியவர்க ைடய தி வாக்கிேல நம் ைடய
ேகள்விக க்கும் ஐயத்திற்கும் உாிய விைடகைளக் காணலாம்.
ைறகள் பல
இைறவ ைடய தி வ ள் ெபற்ற ெப மக்கள் பல ம் தாம் ெபற்ற அ பவத்ைத
விம்மிதத்ேதா ேபசி இ க்கிறார்கள். ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா வைகயில் ெசால்
இ க்கிறார்கள். இப்ப ெவவ்ேவ வைகயில் ெசால்வதனால் அ உண்ைமயா என்ற
ஐயம் நமக்கு உண்டாகி வி கிற . எல்ேலா ம் ஒன்ேற ெசான்னால் அ நிச்சயம்
என் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். ஒ வன் ஒ ெபா ைளத் தி
க்ெகாண் ஓ கிறான்.
அவைன ஆயிரம் ேபர் பார்த்தார்கள். அவ்வள ேப ம், "இவன்தான் தி
னான்"
என் ஒ வைனச் சுட் க் காட் வார்கள். அப்ேபா அவன் தி
ய உண்ைம என்
ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அப்ப இல்லாமல் ெபாய்ச் சாட்சி ெசால்வதாக இ ந்தால்
ஆயிரம் ேப ம் ஆயிரம் விதமாகச் ெசால்வார்கள். இந்தச் சாட்சி மா பாட் னால்
அவர்கள் ெசால்வன எல்லாம் ெபாய் என் ெதாிந் ெகாள்ளலாம். அத்தைன ேப ம்
ெசால்கிற சாட்சியில் எ உண்ைம என் ெதாிந் ெகாள்ள
யா . அப்ப ,
இைறவ ைடய தி வ ளினால் நான் ெபற்ற இன்பம் இத்தைகய என்
ஒவ்ெவா வ ம் ெசால் ம்ேபா இைறவைனப் பற்றி ெவவ்ேவ வைகயில்
ேபசுகிறார்கள்.
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ஒ வர், "நான் ஜடாதரனாகக் கண்ேடன்; சந்திர ேசகரனாகக் கண்ேடன்" என்
ெசால்கிறார். மற்ெறா வர், "ஆ
ேவ

ஒ வர், "ஆைன

க நாதனாகக் கண்ேடன்" என்

ெசால்கிறார்.

கம் ெகாண்டவனாக இைறவன் எனக்குக் காட்சி அளித்தான்"

என் ம், மற்ெறா வர், "ைகயில் ேகாதண்டத்ைத ஏந்தியவனாக, சீதா ல
மண பரத
சத் க்னேரா எ ந்த ளினான்" என் ம் ெசால்கிறார். இப்ப ஒவ்ெவா வ ம்
ஒவ்ெவா
ெசால்

வைகயில் தத்தமக்குத் ேதாற்றிய அ பவங்கைள, கண்ட காட்சிகைளச்
இ க்கிறார்கள். "இவ்வள ம் உண்ைம ஆகுமா? உண்ைம பல வைகயாக

இ க்க

மா? எல்லாேம ெபாய்யா? அல்ல

உண்ைமயா? இவ்வள

இவற்றில் ஏேத

ேபர் ெசால்கின்ற வைகயில் நாம் எந்த

பின்பற் வ ?" - இத்தைகய சந்ேதகங்கள் பல எ வ

ம் ஒன் தான்
ைறையப்

இயல்ேப.

அ பவம் ஒன்ேற
அவர்கள் ெவேவ

வைகயில் இைறவ

ைடய தி வ ைளப் ெபற்றா

ம் அவர்கள்

ெபற்ற இன்ப உணர்ச்சி ெபா வான ; அ ஒன்ேற. இதற்கு ஓர் உதாரணம்
ெசால் ப் பார்க்கலாம். நம் ைடய ட் ல் தித்திப்பான பண்டத்ைதப்
பலகாரத்திற்குப் பண்ணியி க்கிறார்கள். "இன்ைறக்கு
க ைடய விரதம்; சஷ் .
எல்ேலா ம் பலகாரம் பண்ண ேவண் ம்" என் ெசால் ஏேதா இனிப்பான
பண்டத்ைதச் ெசய்தி க்கிறார்கள்.
க ைடய அ யார்கள் ட் ல் அன் பலர்
இனித்த பலகாரத்ைதச் ெசய்கிறார்கள்.
ட் ல்
விதமாகச்
ெசய்கிறார்கள்.ஒ
ட் ல் ெசய்த பலகாரம் மற்றவர் ட் ல் இல்ைல.ஒ
ட் ல்
ஜிேலபி, மற்ெறா வர் ட் ல் ஹல்வா, பின் ஒ
ட் ல் லட் என் பல
வைகயாகச் ெசய்தார்கள் என் ைவத் க் ெகாள்ேவாம்.அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம்
ெவவ் ேவ உ வத்தில் இனிப் ப் பண்டத்ைத உண்டா ம் அவர்கள் அறிந்த சுைவ
இனிைம என்ப தான். அ
ேவறாக இ ந்தா
அவரவர்க

ேபால, இைறவ

ைடய தி வ ைளப் ெப ம் வழி ெவவ்

ம், அவர்கள் தி வ ைள உணர்ந்

ைடய உபாசைன

ெபற்ற இன்பம் ஒன் தான்.

ைறக்கும், கு வின் உபேதச வைகக்கும், சாதனத்தின்

தன்ைமக்கும் ஏற்ப அவர்க க்கு அ பவம் வ கிற ; வழி அைமகிற . ெவவ்ேவ
உ வங்கைள வழிபட்டா ம்
ந்த
வான அ பவம் எல்லா க்கும் ஒன் தான்.
எத்ைதைகய உணைவ உண்டா ம் பசி தீ கிற அ பவம் எப்ப ஒன்ேறா,
அ ேபாலேவ எந்த வைகயில் உபாசைன ெசய்தா ம் தியானம் பண்ணினா
இைறவன் தி வ ளால் ெப கின்ற இன்பம் ஒன் தான்.

ம்

இத்தைகய இன்பத்ைதத்தான் ேபாின்பம் என் ெபா வாக யாவ ம் குறித்தார்கள்.
அந்தப் ேபாின்பம் நமக்குக் கிைடக்க ேவண் மானால் அைதப் ெபற்றவர்கள் ெசான்ன
ெசய்திகள் எல்லாம் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
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உலகத்தி
ஈ பட்

ள்ள ஆ

ந்தா

ம் ெபண்

ம் பல உ வமாகப் பலவைக வாழ்க்ைகயில்

ம், ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா த்திைய மைனவியாகப் ெபற்

வாழ்ந்தா ம், எல்ேலா ம் ெப கின்ற சிற்றின்பம் ெபா வைகயில் ஒன் தான்.
அவர்க ைடய மைனவிகள் ெவவ் ேவ உ வ ம் ெவவ்ேவ எழி ம்
உைடயவர்கள். ஆனால் ஆண் ெபண் உறவில் உண்டாகின்ற இன்பத்தில் ேவ பா
இல்ைல; ஒன்ேற. ெவவ்ேவ மந்திரங்கைள ஜபம் ெசய் ெவவ்ேவ இடத்தில்
உபாசைன ெசய்தவர்கள் ெவவ்ேவ காலத்தில் இன்பத்ைத அைடந்தா ம் எல்லா
இன்ப ம் ஒன்ேற. அந்த இன்பத்ைதப் பிறர் ெபறேவண் மானால், ன்னாேல
ெபற்றவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள் என்பைத அறிந் ெகாண் அந்த வழியில்
நடக்கேவண் ம்.
சம்பிரதாயம்
எந்த வழியானா

ம்

ன்னாேல ஒ வர் ெசன்

பயன் ெபற்ற வழியாக

இ க்கேவண் ம். இைதத்தான் சம்பிரதாயம் என் ம், பத்ததி என் ம், மர என் ம்,
சமயம் என் ம், மார்க்கம் என் ம் ெபாியவர்கள் ெவவ் ேவ ெபயராேல
ெசால்கிறார்கள். எந்த வழியில் ெசன்றா ம் இைறவ ைடய தி வ ைளப் ெபறலாம்.
கைன ஒ வன் கும்பி கிறான். கும்பி கிற ைறையப் ெபாியவர்களிடத்தில்
கற் க் ெகாள்கிறான். அவ ைடய தி
வத்ைதக் கண் வழிப கிறான். அவ க்கு
ஆண்டவன் உ ேவா ேதான்றினால், மயில் வாகனப் ெப மானாகத் ேதான் வான்.
அவனிடத்தில் ேவல் ேதான் ம். ேகாழி ேதான் ம். விநாயகைர உபாசைன
பண் கிறவர்க க்கு ஆைன கப் ெப மானாக ஆண்டவன் ேதான் வான்.
அம்பிைகையப் ைஜ ெசய்பவ க்குத் திாி ரசுந்தாியாக எம்ெப மாட்
ேதான் வாள்.
நம் ைடய உள்ளத்தில் எந்த ர்த்தியாகிய விைதையப் ைதக்கிேறாேமா அ ேவ
பின்னால் விைளகிற . வித் என்ப மரம் ேதான்றாத நிைலயில் இ ப்ப .
விக்கிரகத்ைத ைவத் உபாசைன பண் வ வித்ைதப் ைதக்கிற மாதிாி. ஆனால்
வித்ைதப் ைதத்தவன் சும்மா இ ந்தால் அ
உரமிட் , பலகாலம் பா காத்

விைளயா . அதற்கு நீர் விட் ,

வந்தால் அந்த வித் ப் ெபாியதாக விைளந்

மரமாவைதக் காணலாம். அப்ப ேய ேகாயில்களில் உள்ள ர்த்திையப் பார்த் ,
பார்த்தப ேய நின் விட்டால் ஒன் ம் பயன் இல்ைல. அந்த ர்த்திைய நம் ைடய
உள்ளத்தில் ைதத் த் தியானம் பண்ணி, அன் நீர் வார்த் , ைவராக்கியம் என்ற
உரம் இட ேவண் ம். அப்ேபா ேகாயி ல் கண்ட
உ வம் எ த் ச் ேசாதி வ வமாகத் ேதான் வார்.
விைத ம் விைள ம்

ர்த்தி, இன்பம் மிக்க ெபாிய
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ெபாியவர்கள் நமக்கு அளித் ள்ள உபேதச ைறப்ப நாம் வழிப ம்ேபா
வழிகாட் யாக விக்கிரகத்ைத அல்ல படத்ைத நாம் ைவத் க்ெகாண் உபாசைன
ெசய்கிேறாம். அவர்கள் ெசால் த் தந்த ேதாத்திரங்கைளப் பா கிேறாம். இைவ யா ம்
வித் ப் ேபான்றைவ. அவர்களிடமி ந் நாம் ெபற் க் ெகாண்ட டேன பயன்
உண்டாகுெமன் எதிர்பார்க்க
யா . வித் க்கள் தாேம விைளவதில்ைல. கடைல
விைதைய நமக்கு ஒ வர் ெகா த்தால் அைத நட் ப் பயிர் ெசய்ய ம் ெசய்யலாம்.
மாவாக அைரத் ப் பலகார ம் ெசய்யலாம். சுண்டலாக ம் ெசய் சாப்பிடலாம். அ
ேபாலேவ கட
ைடய படங்கைள அழகுக்காக மாட் ைவக்கலாம். எத்தைனேயா
ேபர் இப்ேபா நடராஜ விக்கிரகங்கைளக் ெகாண் வந் தம் ைடய அைறயில்
ைவத்தி க்கிறார்கள்; நாய்ப் ெபாம்ைம,
யின் ெபாம்ைம, மனிதன் ெபாம்ைம
த யவற்ைறப் ேபாலேவ அைத ம் ைவத்தி க்கிறார்கள். கடைல விைதையச்
சுண்டலாகச் சாப்பி வ ேபான்ற ெசயல் அ . அப்ப இல்லாமல் கடைலைய நட்
வளர்த்தால் ஒன் க்கு பத் மடங்கு விைள ம். ெநல் ல் கூடச் சாப்பாட் ெநல்
என் ம், விைதெநல் என் ம் ேவ பிாித் ைவக்கிறார்கள். விைதெநல் என்
ேசமித் ைவத்தி ந்தால் அதற்கு மதிப் அதிகம். கு யானவ க்கு அந்த
ெநல் னிடத்தில் அதிக அன் இ க்கும். பஞ்சம் வந்தா ம் விைத ெநல்ைலச்
சைமயல் ெசய் சாப்பிட மாட்டான். விைதையச் சைமயல் ெசய்ய
யா என்ப
அல்ல; அதனால் விைளகின்ற ெப ம் பயன் ஒன் இ க்க ம், அைத விட் விட் ச்
சி பய க்காக அதைன உபேயாகப்ப த்தக் கூடா என்ற க த் ேவளாள க்கு
இ க்கிற . விைதைய நல்லப பயன்ப த்திக் ெகாள்ளாதவன் அறிவி .
இைறவ

ைடய தி க்ேகாயி

க்குச் ெசன்

நாம் கா

கின்ற தி

வம்

கண் க்கு அழகாக இ க்கிற ெதன் ம், அ ேபால நம் ட் ல் ஒன் ைவத் க்
ெகாள்ளலாம் என் ம் நிைனத் அந்த அளவில் நிற்கிற வர்கைளச் சிறந்த
அறி ைடயவர்கள் என் ெசால்ல
யா . அந்தத் தி
வத்ைத வித்தாகக்
ெகாண் அன் நீர் பாய்ச்சிப் பல சாதைனகளால் உரமிட் இைறவ ைடய
தி வ ட் கனி ப க்கும்ப ெசய்வ தான் நல்ல பயைனப் ெப ம் வழி.
இவ்வா ெபற்றவர்கள் பலர் தமக்குத் தாம் ெபற்ற இன்பத்ைதச் ெசால்கிறார்கள்.
"நான் ேகாயில் ெசன் இைறவைனக் கண்ேடன். தி ச்ெசந் ர் ேபாய்
கப்
ெப மாைன வழிபட்ேடன். அவன் இத்தைகய இன்பம் தந்தான்" என் ெசால் க்
ெகாள்கிறார்கள். எந்த விைதயானா ம் மரம் ைளக்கும். எந்த மரம் ஆனா ம் நிழல்
உண்டாகும். அந்த அந்த மரத்திற்கு ஏற்ற நிழலாக அைம ம். ஆனால் எல்லாம்
நிழல்கள். ெபாியவர்க ைடய ெதாடர்பினால் நல்ல உபேதசம் ெபற் எந்த
ர்த்திைய உபாசைன பண்ணினா ம் அந்த உபாசைனயின் பயன் நமக்கு நிழல்
ேபான்ற அ ைளக் கிைடக்கும்ப ெசய் ம்.
தி நா க்கரசர் அ பவம்
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தி நா க்கரசர் கண்ட இன்ப ம், அ ணகிாிநாதர் கண்ட இன்ப ம், நம்மாழ்வார்,
இராம ங்க சுவாமிகள்

த ேயார் கண்ட இன்ப ம் இன்பந்தான். அப்பர் சுவாமிகள்,

"ேத க் கண் ெகாண்ேடன்" என் ெசால் ம்ேபா அவ ைடய உள்ளத்தில் எைத
நிைனக்கிறார் என்ப நமக்குத் ெதாியா . ஆனால் தாம் ெபற்ற ேபாின்பத்ைத
நிைனத் க்ெகாண் தான் அவர் அப்ப ப் ேபசி இ க்கேவண் ம். "குற்றாலப்
ெப மாைனக் கண் ஆனந்தம் அைடந்ேதன்" என் அவர் பா கிறார். "அவைன என்
உள்ளத்தில் கண் ெகாண்ேடன்" என்கிறார்.
"ேத க் கண் ெகாண்ேடன்
தி மாெலா நான் க ம்
ேத த் ேதெடாணாத் ேதவைன என்
ேத க் கண் ெகாண்ேடன்"

ேள

என்ப அவர் பாட் . "இ வைரக்கும் நான் இந்த அ பவத்ைதப் ெபற்ற இல்ைல.
ெபறவில்ைலேய என் ேவதைனப்பட் க் கிடந்ேதன். நான் மாத்திரமா அப்ப
இ ந்ேதன்? இந்த இன்பத்திற்கு உைறவிடமாகிய இைறவைன மிகப்
ெபாியவர்களாகிய தி மா ம், நான் க ம் ேத க் காணவில்ைல, அவர்கள்
காணேவண் ெமன்ற ஆைச உைடயவர்களாக இ க்கிறார்கள். அதனால்
ேத க்ெகாண்ேட இ க்கிறார்கள். அப்ப த் ேத
ந் ேதெடாணாத ெப மான் அவன்,
அவைன நா ம் சில காலம் ேத ேனன். கைடசியில் என் ைடய உள்ளத்திற்குள்
கண் ெகாண்ேடன்" என்கிறார்.
"மற்றவர்கள் எல்லாம் ெவளியில் ேதட நான் அப்ப த் ேத ம்ேபா அவைனக்
காணவில்ைல. பின் என் ைடய ேநாக்கத்ைத உள் கமாக்கி என் உள்ேள
ேத ேனன். நான் எனக்கு மிக ம் ெந க்கமாக, என்ைனக் காட்
ம் எனக்கு
இனியன் ஆக இ க்கிறான் என் அப்ேபா கண்ேடன்" என் நிைனக்கும்ப யாக
அந்தப் பாட் அைமந்தி க்கிற .
(2)
தித்தித்தி க்கும் அ
அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் தாம் ேத க் கண்

ெகாண்டைத இந்தப் பாட் ல்

ெசால்கிறார். "ேபாின்பத்ைதக் கண் ெகாண்ேடன்; இ வைரக்கும் நான் அ பவித்
அறியாத பரமானந்த சாகரத்ைதக் கண் ெகாண்ேடன்" என்
ள்ளிக் குதிக்கிறார்.
எைதக் கண் ெகாண்டார் என்பைத அைடயாளம் காட் ச் ெசால்கிறார். ஆ
கம்
பைடத்த ஒ ெபாிய அ ைத, தித்தித்தி க்கும் அ ைத, கண்
அவர் ெசால்கிறார்.

இன் ற்ேறன் என்
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பத்தித் தி
கம் ஆ டன் பன்னி ேதாள்க
தித்தித்தி க்கும் அ
கண்ேடன்.
அ தம் எளிதில் விைளவ

அன்

என்ப

மாய்த்

நமக்குத் ெதாி ம்.

ப்பத்

க்ேகா

ேதவர்க ம், பல ேகா அசுரர்க ம் ேசர்ந் கைடந்தார்கள். தி மால் மிக ம் உதவி
ெசய்தார். இவ்வள ெபாிய யற்சியின் பயனாகேவ ேதவா தம் கிைடத்த . அ
கிைடப்பதற்கு ன்னாேல எத்தைனேயா தைடகள் உண்டாயின. ெபாிய தைடயாக
ஆலகால விடம் ேதான்றிய . அப்ப க் கைடந்த ேதவா த ம் மிகச் சிறந்த என்
ெசால்வதற்கு இல்ைல. அதைன உண்டவர்கள் ெந ங்காலம் வாழ்கிறார்கேள அன்றிச்
சிரஞ்சீவியாக இ க்கவில்ைல. அ மாத்திரம் அன் ; தமக்கு அ தம் கிைடத்
விட்ட என்ற அகங்காரம் ேவ அவர்க க்கு உண்டாகி விட்ட .
அத்தைகய அ தத்ைதயா அ ணகிாிநாதர் கண்டார்? அவர் கண்ட
மாய்க்கின்ற ேபர தம். ேபாின்பம், சிற்றின்பம் என்

பிறவிைய

வைக பிாித் ச் ெசால்வ

ேபாலத் ேதவா தத்ைதச் சிறிய அ தம் என் ம், ஆண்டவன் அ ளால் வ கின்ற
இன்ப அ தத்ைதப் ெபாிய அ தம் என் ம் ெசால்லலாம். சிறிய அ தத்திற்கு
அவர்கள் அத்தைன யற்சி ெசய்தார்கள் என்றால் ெபாிய அ தத்திற்கு எவ்வள
யற்சி ெசய்யேவண் ம்!
தாம்

கர்ந்த அ தம் ஒ

ெபாிய கட

ேல உண்டாயிற்

என்

ெசால்ல வ கிறார்

அ ணகிாியார். அந்தக் கடல் இன்பமயமான கடல்; ஆனந்த சாகரம்; தனக்கு மிஞ்சி
எ
ம் இல்லாத மிகச் சிறந்த பரமானந்தக் கடல் அ .
அப்பர் சுவாமிகள், "என் உள்ேள ேத க் கண் ெகாண்ேடன்" என் ெசான்ன
ேபாலேவ இவ ம் ெசால்கிறார். இத்தைகய வாசகங்கள் இரண் ேப ம் ெபற்ற
இன்பம் ஒன்ேற என்பைதத் ெதளியச் ெசய் ம் அைடயாளங்கள். இனி அ ணகிாியார்
ெசால்வைதப் பார்க்கலாம்.
அந்தப் பரமானந்த சாகரம் எங்ேக இ க்கிற

என்பைதச் ெசால்கிறார்.

த்திக் கமலம்
ெசயல் மாண் அடங்கப்
த்திக் கமலத் உ கிப் ெப கிப் வனம்எற்றித்
தத்திக் கைர ர ம் பரமானந்த சாகரத்ேத.
அ ணகிாியார் ெசால் ம் பரமானந்தக் கடல் மிக்க வியப்பான . அ ஊற்றாகத்
ேதான்றிக் கடலாக விாிந்ததாம். மைலயி
ந் உண்டாகும் ஊற் வரவர ஆறாக
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மா வைதக் காண்கிேறாம். ஆனால் கட ேல ஊற் இ க்கிறதா என்பைத நாம்
அறிய
யா . கட ேல தண்ணீர் இ ப்பதனால்தான் மற்ற இடங்களி ம் ஊற் ப்
றப்ப கிற என் நில ல் வல்லார்கள் ெசால்கிறார்கள். 'எல்லாவற் க்கும் ல
காரணமாக இ க்கிற கட க்கு ஊற் இல்ைல என்ேற ெசால்லத் ேதான் கிற .
அ ணகிாியார் ெசால் கிற பரமானந்தக் கடல் த ல் ஒ சிறிய ஊற்றாகப்
றப்பட்ட . மைலயி
ந் ஓர் ஊற் க் கிளம்பிப் பின் சற்ேற ெபாிதாகிக்
கால்வாய் ஆகி, அ பின் ஆ ஆகி, அ ேவ ஓர் இடத்தில் தங்கிப் ெபாிய
கடலாகிவி கிறெதன் ைவத் க் ெகாள்ளலாம். அந்தக் கடைலப்ேபால அ
இ க்கிற .
ஊற் ம் கட

ம்

பரமானந்தக் கட ல்
ெசால்கிறார்.

ல ஊற்

எங்ேக றப்பட்ட

என்பைத அ ணகிாிநாதர்

ந்திக் கமலத் உ கிப் ெப கிப் வனம்எற்றித்
தத்திக் கைர ர ம் பரமானந்த சாகரத்ேத.
த்தியாகிய தாமைரயி
உள்ளக் கமலத்தில் ஊற்

ந்

உ கிப் ெப கி இந்தக் கடல் விாிந்

நிற்கிறதாம்;

எ க்கும் என்றால், நமக்கும் உள்ளக் கமலம் இல்ைலயா?

நம் ைடய உள்ளத்தில் அந்த ஊற் ப் றப்படக் கூடாதா? உள்ளக் கமலத்தில்
ஊற் ப் றப்பட ேவண் மானால் அதற்கு ன் ஒன் நிகழேவண் ம். நம் ைடய
உள்ளக் கமலம் குவிந்தி க்கிற . குவிந்த கமலத்தில் மண ம் இரா ; ேத
ேதான்றா .
தாமைர எப்ேபா

குவிந்தி க்கும்? சூாியன் இல்லாத ேபா , இர

ம்

ேநரத்தில்,

இ ட் ல் குவிந்தி க்கும். நாம் அஞ்ஞான அந்தகாரத்தில் வாழ்கிேறாம். இந்த இ ளில்,
நம் ைடய த்தியாகிய கமலம் குவிந்தி க்கிற . இ
த ல் திறக்க ேவண் ம்.
பின் உள்ேள இ ந் ேதன் ஊற் க் கிளம் ம். கமலம் விாிய ேவண் மானால்
கதிரவன் வானத்தில் ேதான்ற ேவண் ம். கதிரவன் ஒளி பட்டாலன்றித் தாமைர
மலரா . நம் ைடய உள்ள மாகிய கமலம், ஞான சூாியனாகிய
கப்
ெப மா ைடய அ ள் பட்டால்தான் விாி ம். பிரபஞ்சத்தின் நிழல் பட் ப் பட் க்
குவிந்தி க்கின்ற கமலம் ஆண்டவன் அ ள் பட் ப் பட் விாி ம்.
அக இ ள்
நாம் இ ட் ல் விவகாரம் நடத் கிேறாம் கண் க்குத் ேதான் கின்ற
இ ட் த்தான் இ ட் என் நிைனத் க்ெகாள்ளக் கூடா . அகக் கண் ெதாியாமல்
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ெசய்கிற அஞ்ஞானத்ைதப் ேபான்ற ேபாி ள் ேவ இல்ைல. நா ம் ஒ வைகயில்
கு டர்கேள. உலகம்
வ ம் இ ள் நிரம்பி இ க்கிற . அதனால் "மா இ ள்
ஞாலம்" என் ெபாியவர்கள் ெசால்வார்கள். நாம் வாழ்கிற வாழ்க்ைக இ ட்
வாழ்க்ைக. இ ட் க் காாியம் தி ட் க் காாியம். நாம் ெசய்கின்ற காாியம்
அத்தைன ம் தி ட் க் காாியங்கேள. இைறவ ைடய தி வ ளாகிய ெசல்வத்ைதப்
ெப வற்குாிய யற்சிகள் ேநர்ைமயான காாியங்கள். அப்ப அல்லாதன யா ம்
அஞ்ஞான இ ளில் ெசய்கிற தி ட் க் காாியங்கேள.
கமலம் விாிதல்
இ ட்
ம் ஒளி இ க்குமானால் பல காாியங்கைளச் ெசய்யலாம்.ஆனால் தாமைர
மலரா . இர ேநரத்தில் மின்சார விளக்குப் ேபாட் க் ெகாண் ேவைல
ெசய்கிேறாம். நிலா,அக்கினி

த யைவ வந்

ஒளி

சினா

ம் தாமைர மலரா .அ

ேபாலேவ சூாியன் த ய ெபாிய ஒளிகள் ஒளிைய சினா ம் நமக்கு, அக இ ட் ப்
ேபாகா . அந்த இ ட்ைடப் ேபாக்குவதற்கு ஞான பா வாகிய
கப்
ெப மா ைடய தி வ ட் கதிர் ச ேவண் ம்.
இைறவன் தி வ ள் ஒளியிேல அ யார்களின் உள்ளக் கமலங்கள் மல ம்;
உள்ளத்தில் இ க்கிற கட் ப் ேபாய்வி ம்.
இப்ேபா சில சமயங்களில் நமக்கு இைறவ ைடய நிைன மின்னல்
ேபாலவ கிற .அவன் தி வ ைளச் சில சமயம் நிைனக்கிேறாம். மின்னல் கீற்ைறச்
சூாிய ஒளி ஆக்கிக் ெகாள்ள
மா? சில சமயம் எம்ெப மாைன நிைனத் ஒ
ளி
கண்ணீர் வி கிேறாம்.ெகாஞ்சம் மனத்தில் அைமதி ெப கிேறாம்.இந்த அைமதிதான்
அ ணகிாியார் ெசால்கிற இன்பம் என் நிைனத் ஏமாந் ேபாகக் கூடா .
இைறவ ைடய தி வ ள் ஒளி உள்ளக் கமலத்தில் படேவண் மானால் நாம்
அந்தப் ெப மாைன நிைனத் நம் ைடய ெசயல் ஒன் ம் இல்ைல என் இ க்க
ேவண் ம். "நான், என ' என்ற கட்ைட விட் விட் , 'நான் ெசய்கிேறன்' என்
நிைனப்பைத விட் விட்டால் இைறவ ைடய அ ள் ஒளி பா ம். ெசயல் மாண்
அடங்கத் ெதாடங்கினால் உள்ளக் கமலம் மலர்ந் அதி
ந் இன்ப ஊற் ப்
றப்ப ம்.
சுகத் க்குக் காரணம்
ெசயல் இல்லாமல் இ ப்ப சுகத்ைதத் த ம். நன்றாகத் ங்குபவர்கள், "நான்
சுகமாகத் ங்கிேனன்" என் ெசால்வார்கள். ைக ம் கா ம் அைசயாமல்
ங்கினா ம் க்கத்தில் ெசாப்பனம் கண்டால் அ நல்ல க்கம் ஆகா .
க்கத்தில் பிதற் பவர்கள் இ க்கிறார்கள். சிலர் ெசாற்ெபாழி கூடச் ெசய்வார்கள்.
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க்கத்தில் எ ந்

நடமா கிற வியாதி ஒன்

(Somnombolism) என்

உண் . அைத 'ேஸாம்னாம்பா ஸம்'

ெசால்வார்கள். ைக ம் கா

ம் அைசயாமல் ப த் க்

ெகாண் விட்டால், "ெசயல் அடங்கிப் ப த்தி க்கிறான்" என் ெசால்வதற்கு
இல்ைல. மனம் ேவைல ெசய்யாமல் அடங்கி நின்றால் அப்ேபா ஒ வைகயான சுகம்
உண்டாகிற . நாம் க்கத்தில் ெசயல் இழந்தி க்கும்ேபா இந்த இன்பம்
உண்டாகிற என்பைதப் பிரத்தியட்சத்தில் பார்க்கிேறாம். அ ேபாலேவ
உண்ைமயாக எல்லாச் ெசயல்க ம் அடங்கி மனம் அைலயாமல் இ ந்தால் அவ க்கு
இன்பம் ேதான் கிற .
நாம் இப்ேபா இ க்கிற விழிப் நிைலக்குச் சாக்கிராவஸ்ைத என் ெபயர்.
ப த் க் ெகாண்
ங்கும் ேபா கன காண்கிேறாம். இ ெசாப்பனாவஸ்ைத.
கன காணாமல் இ க்கும் நிைல சு த்தி அவஸ்ைத. அந்தச் சு த்திதான்
இன்பத்ைதத் த வ . ைகைய ம் காைல ம் அைசத் ெவளியில் நடமா வைதவிடப்
ப த் க் ெகாண்
ப்ப ெகாஞ்சம் சுகத்ைதத் த ம். ப த் க் ெகாண்
ப்பதி ம்
ெகாஞ்சம் கண்ைண
க் ெகாண்
ங்கினால் அப்ேபா உண்டாகும் சுகம்
அதிகம். அதி ம் கன இல்லாமல் ங்கினால் அந்தச் சுகம் மிக ம் அதிகம்.
இைளப்பா தல் என் ெசால்வதற்ேக ெசயல் இல்லாமல் இ த்தல் என் ெபா ள்.
தினந்ேதா ம் காாியாலயம் ெசன் உத்திேயாகம் பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறாம்.
அந்தச் ெசயைல விட் விட் ஓய் ெபற ேவண் ெமன்ப நம் ைடய ஆைச.
மற்றவர்கைளவிடத் ெதாழிலாளர்கள் தாம் எப்ேபா
ட் க்குப் ேபாேவாம் என்
நிைனத் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். ஒவ்ெவா நா ம் காாியாலயம் வி கிற
ேநரத்ைதேய ெதாழிலாளி எதிர்பார்க்கிறான். நா ம் எதிர்பார்க்கிேறாம். ஒ வாரத்தில்
ஞாயிற் க்கிழைம எப்ேபா வ கிறெதன் பார்க்கிேறாம். இவ்வா
எதிர்பார்ப்பதற்குக் காரணம் அந்த ேவைளகளி ம், அந்த நாட்களி ம் சும்மா
இ க்கலாம் என்ப தான். தினந்ேதா ம் ெசய்கின்ற காாியத்ைத விட் விட் ஓய்வாக
இ ப்பைத நாம் சும்மா இ ப்ப என் ெசால்கிேறாம். ஒ நாைளக்குச் சும்மா இ க்க
நமக்கு இர கிைடத்தி க்கிற . ஒ வாரத்திற்குச் சும்மா இ க்க ஞாயிற் க்கிழைம
வ கிற . பள்ளிக் கூடத் ப் பிள்ைளக க்கும் ஆசிாியர்க க்கும் ஒ வ ஷத்தின்
வில் ேகாைட வி
ைற கிைடக்கிற . இைடயி ம் சில வி
ைறகள் உண் .
அப்ெபா ெதல்லாம் வழக்கமாகச் ெசய்கிற ேவைலகள் விட் விட் ச் சும்மா
இ க்கிறார்கள். அப்ப இ பதால் ஏேதா சுகம் இ ப்பதாக அவர்கள்
நிைனக்கிறார்கள்.
மனித க்கு இரவில் க்கத்ைதக் ெகா த்தி ப்ப உடம்பின் அ ப்ைபப்
ேபாக்கிக் ெகாள்வதற்காக. மனம்கூட அப்ேபா
ங்குகிற . எைதஎைதேயா
நிைனந் கவைலப்பட் க் ெகாண்
ப்பவ ம், யார் யாாிடேமா பைக உணர்ச்சி
ெகாண்டவ ம் ங்கும்ேபா அந்த நிைல மாறி ஓய் எ த் க்ெகாள்கிறான்.
அைமதிைய ம் இன்பத்ைத ம் அவன் அப்ேபா அ பவிக்கிறான். உடம் மாத்திரம்
கட்ைடமாதிாி இ ந்தால் ேபாதா . மனம் ங்க ேவண் ம். அ தான் ெசயல் அற்ற
நிைல என்ப .
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யா க்கு மனத்தில் கவைல இல்ைலேயா, யார் நல்ல

ைறயில் உள்ளவர்கேளா

அவர்கள் உடம்
ங்கும்; உள்ள ம் ங்கும். குழந்ைத நன்றாகத் ங்குகிற .
அத ைடய உள்ளத்தில் மாசு இல்ைல. மற்ற எல்ேலாைர ம்விடக் குழந்ைதக்கு அதிக
ேநரம் க்கம் கிைடக்கிற . அப்ப த் ங்குவதற்கு உாிைம ம் ஆற்ற ம் அதற்கு
உண் . ங்கி எ ந்த டன் அ மிக்க மலர்ச்சிேயா இ க்கிற . ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சம் இ ந்த ெதால்ைல எல்லாம் நீங்கி ஓய் ெபற் த் ங்கும்ேபா அ
வளர்கிற . அதனால்தான் தமிழில் ங்குதல் என்ற ெபா ளில் வள தல் என்ற ெசால்
வழங்குகிற .
நா ம் குழந்ைதேபால இ ந்தால் க்கத்ைத நல்ல வைகயில் பயன்ப த்திக்
ெகாள்ளலாம். இப்ேபா கூட தல்நாள் உைழத் விட் இர
ங்கிேனாமானால்
ம நாள் எ ம்ேபா சு சு ப்பாய் இ க்கிற . தல் நாள் நிைனத்த
நிைனப் க்கைள மாற்றிக்ெகாண் , கவைலப் படாமல் ங்கிவிட்டால், ம நாள் ஒ
பங்குக்கு இ பங்கு ேவைல ெசய்ய
கிற . இப்ப ச் சாதாரண வாழ்க்ைகயில்
இ க்கிறவன் ஒ ங்காக ேவைல ெசய் ஓய் எ த் க் ெகாண் சும்மா இ ந்தா ம்
ங்கினா ம் அதற்குப் பிறகு நல்ல சு சு ப் ம் இன்ப ம் உண்டாகின்றன
என்பைதப் பார்க்கிேறாம். உண்ைம யாகேவ, எல்லாச் ெசய ம் ஒழிந் , நிைன
ஒழிந்தி ந்தால் அப்ேபா எத்தைன சுகம் உண்டாகும்! அப்ப இ க்கின்ற நிைலதான்
மிகச் சிறந்த நிைல. சுத்தாவஸ்ைதயில் அைதச் சுஷுப்தி என்
ெசால்வார்கள்.அத்தைகய இன்பத்ைத அைடந்தவர்கள் விழித்தி ந்தா ம் அவர்கள்
ங்குபவர்கள் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் மனம் ேவைல ெசய்யாமல் இ க்கும்.
கு டர்கள்
விழித் க் ெகாண்ேட
ெசால்வார்கள். அ
"விழித்த கண்கு

ங்குபவர்கைளச் சகஜநிைல உைடயவர்கள் என்

ஒ வைகச் சமாதி; சகஜ சமாதி என்
டாத்திாி

ெபயர். அத்தைகயவர்கைள,

ரர்"

என் தி விைளயாடல் ராணம் ெசால்கிற . கண்ைண விழித் க்
ெகாண்
ந்தா ம் அவர்கள் கு டர்களாக இ க்கிறார்களாம். நாம் கண்ைண
விழித் க் ெகாண் பார்க்கிற ெபா ைள அவர்க ம் பார்க்கிறார்கள். ஆனால்
அவர்கள் கா

கின்ற காட்சி ேவ ; நாம் கா

கின்ற காட்சி ேவ . நமக்கு அவர்கள்

கு டர்கள்; நாம் காண்ப ேபாலக் கண் ெகாள்வ இல்ைல. அவர்க க்கு நாம்
கு டர்கள். நாம் இ ட் ல் உல கிேறாம். அவர்கள் ஒளியில் உலா கிறார்கள். தமக்கு
என் ெசயல் இல்லாமல் இ க்கின்ற அவர்கைளச் ெசயல் மாண்ட ெபாியவர்கள்
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என் ெசால்வார்கள். கர்த்தி த் வம், ேபரக்தி த் வமாகிய, ெசய் ம் தன்ைம,
க ம் தன்ைம என் ம் இரண் ம் அவர்க க்கு இல்ைல.
ன்பம் இல்லாத பயணம்
அவர்கள் ெசய்கிற விைன ஒன் ம் இல்ைல. அதனால் திதாக வ கின்ற ண்ணிய
பாவங்க ம் இல்ைல. இைறவ ைடய தி வ ளாகிய வண் யில் ஏறிக்ெகாண்
அவர்கள் பிரயாணம் ெசய்கிறார்கள். வண் யில் ஒ வன் ேபாகிறான். காலால்
நடக்கிறவ ம் பிரயாணம் ெசய்கிறான். இரண் ேப ம் குறிப்பிட்ட ஒேர ஊ க்குப்
ேபாகிறார்கள். ஆனால் நடந்தவ க்குப் பயணத்திேல உண்டான அ ப் இ க்கும்.
வண் யிேல உட்கார்ந்தவ க்கு அந்தத் ன்பம் இல்ைல. அவன் எத்தைன ரத்ைதக்
கடந் ெசன்றா ம் தன் ைடய ெசயலால் கடக்கவில்ைல. ஆகேவ அவ க்குப்
பயணத்தினால் உண்டாகிற ன்பம் இரா .
இைறவ ைடய தி வ ைள ஆதாரமாகக் ெகாண் தம் ைடய ெசயைல
இழந்தவர்கள் ேதாற்றத்தில் பல காாியங்கைளச் ெசய்கிறவர்கைளப் ேபால
இ ந்தா ம் அவர்கள் ெசய்யாதவர்கேள. அவர்கள் அைடவ ம் இன்பந்தான். கட்ைட
வண் யி ம் குதிைர வண் யி ம் ெசல்கிறவர்கள் நடந் ெசல்கிறவர்கைளப் ேபால
ெந ந் ரம் ெசன்றா ம் ன்பம் இரா . ெரயி ல் ேபாகிறவர்களி ம் ன்றாம்
வகுப்பில் ேபாகிறவர்கள் ங்குவ இல்ைல. ஒ கால் ங்க யன்றா ம் நன்றாகத்
ங்க
யா . தல் வகுப்பில் ேபானவர்கேளா ஏறின டன் ப த் க்
ெகாள்கிறார்கள். இறங்குகிற இடம் வந்தால் விழித் க் ெகாள்கிறார்கள். தம் ைடய
ட் ேல ெமத்ைதயில் ப த் த் ங்குவ ேபால அவர்கள் வண் யி ம்
ங்குகிறார்கள். அப்ப ேய இந்த உலகப் பிரயாணத்தில் எம்ெப மா ைடய
தி வ ளில் ஈ பட் ப் பசு கரணங்கள் எல்லாம் மாறிப் பதிகரணங்களாகப்
ெபற்றவர்கள் ஜீவயாத்திைரயில் மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ ேதாற்றினா ம் அவர்கள்
ேமாட்ச ட் ல் இ ந் இன்பத்ைதப் ெப பவர்களாகேவ நிற்கிறார்கள். ஆனால்
அதற்கும் இதற்கும் ஒேர ஒ ேவ பா . இங்ேக சாீரம் இ க்கிற ; அங்ேக சாீரம்
இல்ைல. அதனால் இந்த நிைலக்கு ஜீவன் க்தி நிைல என் ெபயர்
தந்தி க்கிறார்கள்.

ஜீவன்

க்தன் பரமானந்தக் கட ேல

ைளயம் ஆ வான். அவ

க்கு அப்ேபா

ெசயல் என்ப ஒன் ம் இல்ைல; ெசயல்கள் குைறந் ெகாண் வரவர உள்ளக்
கமலம் விாிந் வ ம். இைறவ ைடய தி வ ள் இன்பம் ெமல்ல ெமல்லத்
தைலப்ப ம்; த்திக் கமலத்தில் உ க்கம் உண்டாகி ஆனந்த ஊற்
அ ணகிாி நாதர் ெசால்கிறார்.
அறி ம் அ

ம்

எ ம் என்
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ெபா வாக மனம் என்ப அந்தக்கரணம் என்ற ெபயரால் குறிக்கப்ப ம்.
அந்தக்கரணம் நான்கு பகுதியாக அைமந்த . ன் ம் இ பற்றிச்
ெசால் யி க்கிேறன். மனம், சித்தம், அகங்காரம், த்தி என்பனேவ அைவ. ஒன்ைற
விட் ஒன்ைறப் பற்றி ஆைசப்ப வ மனம். எப்ேபா ம் நம் ைடய உணர்ேவா
இ ப்ப அகங்காரம். ஒன்ைறக் கைடப்பி த் த் திண்ணமாக இ ப்ப சித்தம். இ
இத்தைகய என் ேவ பிாித் ப் பார்ப்ப
த்தி. மனம் நல்லதாக இ ந்தால் சித்தப்
பகுதி வன்ைம ெப ம். அைததான் "Will power" என் ஆங்கிலத்தில் ெசால்வார்கள்.
நல்ல இன்ன என்
த்தியினால் ெதாிந் ெகாண் அதனிடத்தில் நிைலத்
நிற்கச் சித்தம் உத ம்.
அறி

விகாசம் அைடவைதப் த்திக் கமலம் விாிவதாகச் ெசால்லலாம். அறியாைம

என் ம் இ ள் ேபானால் அறி
அங்கி ந் எ ம்.

மல ம்; அறி

மலர்ந்தால் ஆனந்த ஊற்

இங்ேக அறி என் ெசால்வ , ெவ ம் ெபா ைள உணர்கிற அறி அன் .
ஞானம் என்ற ெபயரால் நம் ைடய ெபாிேயார்கள் குறிப்பிட்ட இைறவ ைடய
தி வ ள் இன்ப அ பவத்ைதப் ெப வதற்குக் காரணமான ஞானத்ைதேய. அந்த
ஞானத்ேதா அ ள் கலந் வ ம். அந்த ஞானத்ேதா பக்தி ம் கலந்தி க்கும்.
இைறவ

ைடய தி வ ள் நிைனவின்றி வ கிற அறி

பயன் இல்லாத அறி ; மணம்

இல்லாத மலர்; ஈரம் இல்லாத வறண்ட ெபா ள்.
மனம் விாிந்தால் உள்ளத்தில் இ க்கிற ெபா ள் ெவளிப்ப கிற . த்திக் கமலம்
விாி ம்ேபா அங்ேக எம்ெப மான் இ ப்ப
லனாகிற . த்தியாகிய கமலத்தில்
ேதன் உ கிப் ெப கேவண் ம். அந்த உ க்கத்திற்கு லமான அன் .
இைறவ

ைடய தி வ ைளப் ெபற ேவண் ெமன்

எம்ெப மானிடத்தில் இைட

ஆைசப்பட் ,

ல்லாத அன் ைவத் , அந்த அன்பின் பயனாக

அவ ைடய அ ள் ஒளி கிைடக்குமானால், அப்ேபா உள்ளக் கமலம் விாிகிற ;
விாி ம்ேபா அவன் தன் ைடய காட்சிையக் காட் கிறான். அப்ேபா ெமல்ல
ெமல்ல நம் ைடய ெசயல் மாண் வ கிற . அதற்குப் பயனாக இன்ப ஊற் ெமல்ல
ெமல்லப் ெப குகிற .
ஊற் ம் மைறதல்
இன்பம் ஊற்றாக எ ந்த . எப்ேபா ம் ஊற்றாக ஓ க்ெகாண்
க்கவில்ைல. அ
ெபாிய கடல் ஆயிற்றாம். சிறிய விைத ஒன்ைற ந கிேறாம். அந்த விைத இரண்
இைல வி கிற . அேதா நிற்ப இல்ைல. அ மரமாகிற . அ இைல
வி ம்ேபா தன்ைன மாய்த் க் ெகாள்கிற . வித் மாய்ந் மரம் ஆகிற . ஒ
ேதங்காய் ந கிேறாம். நட்ட பிறகு நாம் ேதங்காைய எ க்கலாம். ஆனால் நட்ட
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ேதங்காைய எ க்க இயலா . ஒ ேதங்காய் நட்டால் ஆயிரம் ேதங்காய் வ ம்; நட்ட
ேதங்காய் வரா . அ தன்ைன மாய்த் க் ெகாண் பல ேதங்காையத் த கிற .
அப்ப ேய இங்ேக த்திக் கமலம் விாிகிற . அதி

ந்

ஊற்

ஊ கிற ; றப்பட்

ெவள்ளமாகப் ெப குகிற ; நான்கு ற ம் ெப கிக் கைர காணாமல் நிற்கிற .
ெவள்ளம் ெப கப் ெப க அ ெசல் ம் இடங்களில் உள்ள ெபா ள்கள் மைறயத்
ெதாடங்குகின்றன. றப்பட்ட இடேம மைறந் ேபாகிற . றப்பட்ட ஊற் க்
கண்ைண மைறத் , கைரகைள எல்லாம் மைறத் , கைரக
ேம கைள மைறத் , ேம பள்ளம் என்ற ேவ பா

க்கு அப்பா

ள்ள

ெதாியாமல் ெசய் , எங்கும் ஒேர

ெவள்ள மயமாக நிற்கிற . ெவ ம் ஊற்றாக இ க்கும்ேபா

ஊற் க் கண் ெதாிந்தன;

ேம பள்ளம் எல்லாம் ெதாிந்தன; ஆனால் ஊற் , கடலான பிறகு ஒன் ேம
ெதாியவில்ைல. அப்ப ேய ஆனந்தத் ேதன் ஊற் எ க்கும்ேபா ேம பள்ளம் என்ற
ேவ பா சற்ேற ேதாற்றலாம். ஆனந்தம் ெவள்ளமாகப் ெப கிப் பரமானந்தக்
கடலான பிறகு ன்னாேல கண்ட கைர ேம பள்ளங்களில் ஒன் ம் ெதாியா .
வர வரப் ெப குதல்
இைறவ ைடய தி வ ளால் அவ ைடய தி
வத்ைத உள்ளத்தில் பதித்
அறி ப் பக்குவம் ெபற் அன்ேபா கலந் சாதைன ெசய்ேவாமானால் ஆனந்த
ஊற் த் ேதான் ம்; ேம

ம் ேம

ெமல்லப் ேபத த்தி மாய்ந்
பள்ள ம் ேபாய்வி ம்.

ம் ெப கும். அப்ப ப் ெப கி வ ம்ேபா

ெமல்ல

வ ம். அ கில் இ க்கிற கைரகள் உைடந் ேபாகும்;

ன் என் மைனவி மக்கள், என் ெசாத்

என்

ெசால் க்

ெகாண்
ந்தவன் 'என்' என்பைத மறந் வி வான். 'என்' என்ப 'எம்' ஆகிவி ம்.
ட்ைட நிைனப்பைத மாற்றி ஊைர நிைனப்பான். பின் ஊைர ம் மறந் நாட்ைட
நிைனப்பான். அதைன ம் மறந் உலகத்ைதேய நிைனப்பான். அதற்குப் பிறகு
உலகம் என்ற நிைன ேபாய்வி ம்; அண்டத்ைத நிைனப்பான். அண்டத்ைத ம் விட்ட
பிறகு உயிர்க் கூட்டத்ைத நிைனப்பான். எல்லாவற்ைற ம் கடந்த ஒன்ைறக்
கைடசியில் நிைனப்பான். பின் அந்த நிைனப் ம் தாேன மைறந் வி ம்.
எப்ேபா ம் எல்லாமாய் இ க்கின்ற ஒன்ைற நிைனப்ப தான் ஒன்ைற ம்
நிைனக்காத நிைனப் ; நிைனப்பிலா நிைனப் . ஆனந்தெவள்ளம் ெப கி
நிற்கும்ேபா எல்ைல எல்லாம் உைடந் வி கிற . 'நான், என ' என்ற இரண் ம்
இ க்கிறவைரக்கும் எல்ைல உண் . அைவ ேபாய்ச் ெசயல் மாண் ஒழிந்தால் எல்ைல
இல்லாத நிைல வந் வி ம்.
அகண்ட பாவைன.
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எல்லாமாய் அல்ல மாய் இ க்கும் பரம்ெபா ளின் நிைனவினால் அகண்ட
பாவைன வ ம்ேபா நாம் ேவ என்ற நிைனேவ எழா . பரமானந்த ெவள்ளம் படர்ந்
தி க்கும்ேபா அந்த அகண்ட பாவைன உண்டாகும். ஆற்றில் தண்ணீர்
இல்லாதேபா நடந்தால் மிக ம் விழிப் டன் நடக்கேவண் ம். ள் இ க்கிறதா
என் ம் அசுத்தப் ெபா ள் இ க்கிறதா என் ம் பள்ளம் இ க்கிறதா என் ம் பார்த்
நடக்கேவண் ம். ெவள்ளம் வந் வி கிற . அந்த ெவள்ளத்தின் மீ மிதக்கும்
ஓடத்தில் ஏறிக்ெகாள்கின்ேறாம். அப்ேபா எந்த இடத்தில் ள் இ க்குேமா என்
அஞ்ச ேவண் ய இல்ைல. எங்ேக கல் இ க்குேமா, பள்ளம் இ க்குேமா என்
பார்க்க ேவண் ய இல்ைல. எந்த இடத்திேல கண்ணா த் ண் கா ல் குத் ேம
என்ற பயம் ேவண் யதில்ைல. தண்ணீர் இல்லாதேபா ஒவ்ேவார் இடத்தி ம்
ேயாசைன பண்ணி அஞ்சி நடந் ெகாண்
ந்த நாம் ெவள்ளம் வந்த பிறகு அேத
இடத்தின்ேமல் ேபாைகயில் அந்தக் கவைலக க்கு இடேம இல்லாமல் சுகமாகப்
ேபாகிேறாம். காரணம், அப்ேபா
உள்ளக் கமலம் விாிந்

அத

ேம பள்ளமற்ற சமமான ெவள்ளம் பரந்த தான்.
ேட ஆனந்தத் ேதன் ஊற்றாகத் ேதான்றி ேமேல

ெப கிப் பர ம்ேபா அதற்கு ன்னாேல ெவவ்ேவறாகக் கண்ட நிறங்க ம்,
உ வங்க ம் ஒன்றாகி வி ம். லன் கர்ச்சி எல்லாம் ேம பள்ளம் இல்லாமல்
மட்டமாகிவி ம். அவன் எல்லா வற் க்கும் ேமேல மிதப்பான். அந்த இடத்ைத விட் ப்
ேபாய்வி வான் என்ப அல்ல. சாீரம் இ க்கும் மட் ம் இந்த உலகத்தில்
இ க்கத்தான் ேவண் ம். கைரக்குச் ெசன்றவ ம் ஆற் ப்ப ைகயில் இ க்கிற
கண்ணா , ள் த யவற் க்கு அஞ்சமாட்டான். ஆற்றில் ெவள்ளத்தின்ேமல்
இ க்கிறவ ம் அஞ்சமாட்டான். அப்ப ேய பிரபஞ்சத்தில் இ ந்தா ம் ெசயல்
மாண் ஒழிந் கா ம் இன்ப ன்ப ேவ பா கள் இ ப்ப இல்ைல. அந்த ஆனந்த
ெவள்ளம் வனத்ைத ஏற்றி வி கிற . பிரபஞ்ச வாசைன அத்தைன ம் அற் நிற்கிற
நிைல அ .
வனம் ஏற் தல்
வனம் ஏற்றித் தத்திக் கைர ர
பரமானந்த சாகரத்ேத.
சாைலகளில் நிழ

க்குச் ெச

ம்

ந வைத நாம் பார்த்தி க்கிேறாம். ெச

ந ம்ேபா

ஆ கள் க க்காமல் இ க்க ேவண் ெமன்பதற்காகச் சுற்றி ம் இ ம்பினாேலேயா,
ள்ளாேலேயா ேவ அைமப்பார்கள். நட்ட ெச ெபாிய மரமாகி வளர்ந் வி கிற .
அப்ேபா

அங்ேக ேவ

இ க்குமா? அ அற் ப்ேபாய்வி ம். அ

உள்ளக் கமலத்தில் ேதான்றிய ஊற் உள்ளத்ைத அழித்
உள்ளேம அதில் கைரந் இல்லாமல் ேபாய்வி கிற .

ேபாலேவ இந்த

வி கிற ; அல்ல
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வனம் ஏற் தலாவ , அவனளவிேல வனத்தின் நிைனப்ேப இல்லாமல்
ேபாய்வி கிற . அவன் அைடகிற ஆனந்தம் இட எல்ைலக்கு அப்பாற்பட்ட .
வனங்கைள எற்றிப் பரந் நிற்ப . பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்தா ம் அதைனக் கடந்
நிற்கிறான். இைதத்தான், ' வனம் எற்றி' என்

ெசால்கிறார்.

(3)
அைடயாளம்
இனிேமல் ெசால்வ தான் சற் விசித்திரமாகத் ேதாற் ம். எல்லாம் ேபாய்ப்
பிரபஞ்சத்ைத எற்றிவிட்ட பிற்பா அந்தப் பரமானந்த ெவள்ளத்தின்ேமல் ஓர் அ தம்
ேதான்றிய என் ெசால்ல வ கிறார்.
பத்தித் தி
கம் ஆ டன் பன்னி ேதாள்க
தித்தித் தி க்கும் அ
கண்ேடன்.

மாய்த்

"ேகாயி ல் நான் ஆ
கம், பன்னிரண் ேதாள்க ம் உைடய ெப மானாகக்
கண்ேடேன! அந்தப் ெப மாைன அங்ேக கண்ேடன்" என்கிறார். இ வியப்பதற்குாிய
ெசய்தி. ேகாயி ல் கண்ட அந்தத் தி
வத்ைதேய அங்ேக காணவில்ைல. அ
ேபான்ற ஒன்ைறக் கண்டார். ஒ வன் விைத விைதத் ஆலமரத்ைதக் கண்டான். அந்த
ஆலமரத்தில் மீட் ம் விைதையக் கண்டான் என் ெசால்வ ெபா த்தமாக
இ க்கிற . நமக்கு விளங்குகிற . மியில் விைதத்த விைத ேவ . அதி
ந்
வளர்ந்த விைத ேவ . இரண் ம் ஆலம் விைததான். ஆனால் அ இ ஆகா . ஆ
க ம், பன்னிரண் ேதாள்க
ைடய ஆண்டவைன ஒவ்ெவா நா ம் தி க்
ேகாயி ல் தாிசனம் ெசய் உள்ளத்தில் பதித் க் ெகாண்டார். பின் ெசயல்
மாண்ட . ஆனந்த ஊற் ப் ெப கிய ; பரமானந்தக் கடலாகப் ெப கிவிட்ட .
ெப கினேபா ம ப
ம் அங்ேக ஆ
கத்ைதக் கண்டார். சிறிய விைதயி
ந்
மிகப்படர்ந் ெசன்ற மரத்தில் ம ப
ம் விைதையக் கண்ேடன் என் ெசால்வ
ேபால இ க்கிற இ . இரண் விைதக ம் ஒன் ஆகா. இந்த விைதயி ைடய
விைள அ . இந்த விைதையப் பார்க்கிறவன் மரமாகி வளர்ந்த பிற்பா வ ம்
விைதைய ஒ விதமாக ஊகிக்கலாேம தவிர ேநேர பார்க்க இயலா . பார்க்க
ேவண் மானால் அவ்வள காலம் காத் நின் வளர்கிற வைரக்கும் யற்சிையச்
ெசய் வரேவண் ம்.
அப்ப , "பத்தித் தி
கம் ஆ டன் பன்னி ேதாள்க மாய்த் தித்தித்தி க்கும்
அ
கண்ேடன்" என் அ ணகிாியார் ெசால்வைத நாம் இப்ேபா தி க்ேகாயி ல்
பார்க்கிற உ வத்ைதச் ெசால்வதாக எண்ணக் கூடா . அ எப்ப இ ந்த என்
அைடயாளம் ெசால்வதற்காக நமக்கு அ ணகிாிநாதர் இந்த வைகயில் ெசான்னார்.
அவர் கண்டப நாம் காணேவண் மானால் அவைரப்ேபால் நா ம் ெசயல் மாண்
அடங்கி நிற்க ேவண் ம்.
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இங்ேக அ ணகிாிநாதப் ெப மான் நமக்குப் பயன்ப கிற ஒ

ெசய்திையச்

ெசால்கிறார், ேகாயி க்குள் நாம் காண்கிற உ வேம வித்தாக நின் பின்னாேல
ேவ வைகயில் அ பவ நி்ைலயில் ேதான் ம் என்பைத அவர் லப்ப த் கிறார்.
வனத்திற்கு நாம் அடங்கி நிற்கும் ேபா ஆ
க நாதைனப் பார்க்கிேறாம்.
அ ணகிாியா ம் அவைனப் பார்த்தார். வனத்ைத அடக்கி நிற்கின்ற அந்தச்
சமயத்தி ம் ஆ
க நாதைன நாம் காணலாம். இங்ேக கண்ட ஆ
கநாதன்
அங்ேக ம் வந் நிற்கிறான், ேவ
பட ம் ஆ ம்
இன்

வைகயில்.

ம் இைதச் சற் த் ெதளிவாகப் பார்க்கலாம். நம் ைடய

ட் ல் ஒ

படம்

மாட் இ க்கிறார்கள். நம் ைடய உறவினர் அவர். மிக ம் நல்லவர; என் தாய்
தந்ைதயர்கள் ெசால்கிறார்கள். நாம் அவைரப் பார்த்ததில்ைல. அவர் எங்ேக
இ க்கிறார் என் ேகட்கிேறாம். "அவர் எங்ேகா பம்பாய்க்குப் ேபானார். அங்ேக
தங்கிவிட்டார். அவைர நான் கண் பல காலம் ஆயிற் " என் தந்ைதயார்
ெசால்கிறார். நாம் தினந்ேதா ம் அந்தப் படத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறாம்.
ஒ சமயத்தில் பம்பாய்க்குப் ேபாகிேறாம். ேபாகிறேபா அந்தப் படத்தி ள்ள
மனிதைரக் காண்கிற வாய்ப் க் கிைடக்கிற . கண்ட டன் நம் ைடய ட் ப் படம்
நிைன க்கு வ கிற . அைடயாளம் கண் ெகாள்கிேறாம். உடேன அவேரா கலந்
ேபசி அவ ைடய அன் க்குப் பாத்திரமாகிேறாம். ஊ க்கு வந்த டன் நம் ைடய
தாய் தந்ைதயர்களிடம், "இேதா இந்த அைறயில் இ க்கிறாேர, அவைர நான்
பம்பாயில் பார்த்ேதன்",என் ெசால்கிேறாம். "இந்தப் படத்தில் உள்ளவைர நான்
பார்த்ேதன்" என் ெசான்னால் இந்தப் படத்திேலேய ைக கா டன் இ க்கிறார் என்
ெபா ள் அல்ல. இங்ேக ெவ ம் அைடயாள மாத்திரமாகக் கண்ட தி
வத்ைத
அங்ேக அ பவிக்கும் வண்ணம் பார்த்ததாகக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
அ ேபாலேவ நாம் நாள்ேதா ம் ேகாயி ல் காண்கின்ற விக்கிரகம்; பின்னாேல
நாம் அ பவிக்கின்ற அ பவத்திற்கு அைடயாளம். இந்த அைடயாளத்ைத
உள்ளத்தடத்தில் நட் அன் நீர் பாய்ச்சி வளர்க்கின்ற அ யார்கள் அந்தப்
ெப மாைன ேநாில்கண் இன்பத்ைத கரலாம்.
'இப்ேபா அறிகுறியாகக் கா ம் ஒன் அப்ேபா அ பவப் ெபா ளாக நிற்கும்.
இப்ேபா சர்க்கைர என் எ தி ைவக்கிற ெபயர் அப்ேபா நாவினாேல
சுைவப்பதாக இ க்கும். இப்ேபா ெபாம்ைமயாகப் பார்க்கிற ஒன் அப்ேபா
உயி ள்ள உ வமாக இ க்கும். இப்ேபா ெவ ம் கட்ைடயாக இ க்கிற
அப்ேபா ஒளி வ வமாகத் ேதான் ம்' என் எம்ெப மா ைடய ஆ
கத்
தி க்ேகாலம் நாம் வழிபடத் ெதாடங்கும்ேபா நம் கண் ன்னால் தி க்ேகாயி ல்
வ வமாக நிற்கிற . ெசயல் இழந்த அ பவ நிைலயில் நிற்கும்ேபா ேவ ஒ
வைகயில் அ தமாக நிற்கிற .
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ஆதியிேல ேதான்றிய ஆ

கம் அந்தத்தி

ம் ேதாற் ம். இதைன அ ணகிாியார்

தி ப் கழில்,
" ஆதிெயா ம் அந்தம் ஆகிய நலங்கள் ஆ
என்

கம்என்

ெதளிேயேன"

ெசால் யி க்கிறார்,

விளக்கும் ேசாதி ம்
ஒ சிறிய விளக்ைக ட் ல் ைவத்தி க்கிேறாம். அந்த விளக்கு ஓர் எல்ைலக்குள்
ஒளிையப் பரப்பிச் சில ெபா ள்கைள விளக்குகிற . சூாியன் ேதான்றினால் எல்லா
க ம் நமக்குத் ெதாிகின்றன; கண் க்கு எட் ம் ரம் வைரக்கும் நம் ைடய
பார்ைவ விாிகிற . அப் ேபா ம் நமக்குப் பல ெபா ள்கள் ெதாிவ இல்ைல.
சுவ க்கு அந்தப் பக்கம் உள்ள ெபா ள்கள் ெதாிவ இல்ைல. அந்தப்
ேபெராளியினால் எல்லாவற்ைற ம் ெதாிந் ெகாள்

ம் வாய்ப் இ ந்தா

ம், அ த்

நின்ற சுவர்க ம், மைறப் க ம் அப்பா ள்ளைத நம் கண் க்குப் லப்படாமல்
ெசய்கின்றன. சிறிய விளக்கின் ஒ யில் எந்தத் தைட ம் இல்லாவிட்டா ம்
ெந ந் ரத்தி ள்ள ெபா ள் ெதாிவ இல்ைல. ெபாிய ேசாதிப் பிழம்பாகிய கதிரவன்
ஒளிக்கு எல்லாப் ெபா ைள ம் விளக்கும் ஆற்றல் இ ந்தா ம் த த் நிற்கிற
மைறப் களினால் நமக்குப் ெபா ள் லப்ப வ இல்ைல. அப்ப ேய மனம், உணர்
ஆகிய தைட இ க்கும்ேபா இைறவ ைடய ேபர ள் நமக்குப் பயன்ப வ
இல்ைல. சிறிய விளக்ைக ஏற்றிப் பின் அந்த விளக்ேக ேசாதியானால் நம் பார்ைவ
விாி ம். அேதா அைடபட்ட மைறப் கள் எல்லாம் அழிந் ஒழி மானால் மிக விாிந்த
பரப்பில் நம் ைடய பார்ைவ ேபாகும். சிறிய விளக்கு ைவத்
ட் ேலேய வைளய
வ வ ேபால நாம் தி க் ேகாயி ல் எம்ெப மான் தி
வத்ைதப் பிரதிஷ்ைட
ெசய் பார்க்கிேறாம். அந்தச் சிறிய விளக்ேக அ பவத்தில் எல்ைல இல்லாத
ேசாதிப்பிழம்பாகத் ேதான் கிற . கண்டத்திற்குள் கா கின்ற ஆ
கநாதைனக்
ேகாயி ல் காண்கிேறாம். அகண்ட பரமானந்த ெவள்ளத்தில் அண்டமாக இ க்கிற
ஆ
கநாதைனக் காணலாம். இப்ேபா நம் ைடய கண் க்கு இனிைமயாக
இ க்கிற உ வம் அப்ேபா நம் ைடய உயி க்கு இனிைமயாக இ க்கும்.
இந்த ஆ
க ம் பன்னிரண் ேதா ம் உைடய எம்ெப மா ைடய தாிசனத்தில்
நாம் உள்ளக் கி கி ப் அைடகிேறாம். ஆனால் அகண்டக் காட்சியிேல
அ ணகிாிநாதர் கண்ட ஆ
கநாதன் உயி க்குள்ேள இன்பம் பாய்ச்சினான். சாவாத
நிைல தந்தான். அதனால் அந்தத் தி
வத்ைத அ தம் என் ெசான்னார்.
தித்தித்தி க்கும் அ

கண்ேடன்.
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அ தம் என்ப

மரணத்ைத ஒழிப்ப .

உண்ட அ தம் ேபான்ற

அன்

ன்னாேல ெசான்ன ேபால ேதவர்கள்

இ . எந்தக் காலத்தி

ம் மாறாத இன்பத்ைதத் தந் ,

இனிப் பிறவி, மரணம் ஆகிய இரண் ம் வராமல் ெசய்கின்ற அ
ம ந் இ .
ேத

ம ந் , இனிய

ம் அ த ம்.

ேதன் ஊற்றாகத் ேதான்றி பின் கடலாக மாறி அந்தத் ேதன் கட ல் அ தம்
எ ந்ததாய்ச் ெசால்கிறார். இனிய என் ெசால்லேவண் மானால் அதைனத் ேதன்
என் ெசால்வ ஒ வாய்ப்பா . பாட் இனிைமயாக இ ந்த என்பைத உணர்த்த,
ேதன்ேபால இ ந்த என் ெசால்வ வழக்கம். ம ந் க்குத் ேதன் இல்ைல என்
யாராவ ெசான்னால் அந்தப் பாட்ைடக் ெகாண் வந் இைழ ங்கள் என்றா
ெசால்வ ? அ தம் என்ப ம் அப்ப த்தான். ேதைனவிடச் சிறந்த அ தம். த்திக்
கமலத்தில் உ கி ஊற்றானேபா ேதனாக இ ந்த . அந்த ஊற் க் கடலானேபா
அதில் அ
விைளந்த .
அ பவ நிைலயி
ந் இறங்கி வந் ள்ள அ ணகிாிநாதர் ெசால் இறந்த
இன்பத்ைதச் ெசால் க்குள்ளாக்கிச் ெசால்கிறார். அப்ப ச் ெசால்கிறவர்
ேகட்கிறவர்க க்கு விளங்கும் வண்ணம் ெசால்ல ேவண் ம். விளக்க
யாதைத
விளங்கும் வண்ணம் ெசால்ல ேவண் மானால் அதற்குச் சில உத்திகள் உண் .
அ தம் என் ெசால்வ அத்தைகய ; உயி க்கு இனிைம த கின்ற, மரணத்ைத
மாற் கின்ற ெபா ள் அ என் ெசால் வதற்குப் பதிலாக அ தித்திக்கின்ற அ தம்
என் ெசான்னார். தித்திப் என்ப நாவின் சுைவ. இங்ேக மனம் கடந்த நிைலயில்
உள்ள இன்ப நிைலையச் ெசால் ம் ேபா அப்ப ச் ெசால்லலாமா என்
ேகட்கக்கூடா . அப்ப ச் ெசால்வதானால் ெசான்னவர் க த்ைத நாம் ஒ வா
உணர்ந் ெகாள்கிேறாம். நம் ைடய ெமாழியில் ெசான்னால்தான் விளங்கும்
என்பதற்காக அப்ப ச் ெசால்கிறார்.
எம்ெப மா ைடய உ வத்ைதக் கண் கண் தியானம்பண்ணி அன்பினால்
உ கி நின்றால் ேசாதி மயமான தி
வக் காட்சி கிைடக்கும். கண்டமாய் இ க்கிற
இந்த உ வேம எல்ைல இல்லாத ேசாதிப் பிழம்பாகக் காண்பதற்கு லமாக இ க்கும்.
இத்தைகய அ பவத்ைத ராமகி ஷ்ணபரமஹம்சர் த யவர்கள் கண்
க்கிறார்கள்.
அ ணகிாிநாத சுவாமிகள் ெசால்கிற ஏேதா கற்பைன என் நிைனக்கக் கூடா .
வளர்ச்சி

ைற

ெசயல் மாண்

அடங்குத

நிகழ்கின்ற ெசயல்கள்; ெசயல்

ம் த்திக் கமலத்தில் உ கிப்ெப குவ ம் சிறி

சிறிதாக

வ ம் அடங்கின பிறகு த்திக்கமலத்தில் ஊற்
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எ க்கிறெதன்

ெகாள்ளக்கூடா . ெசயல் அடங்கிக்ெகாண்

வரவர, த்திக்

கமலத்தில் இன்ப ஊற் எ ம். ெசயல் ற் ம் மா ம்ேபா , ேபர தக் காட்சி
கிைடக்கிற . ெசயல் சிறி சிறிதாக அடங்கி வ ம்ேபா இன்பம் சிறி சிறிதாக
ஏறிக்ெகாண் வ ம். அப்ேபா
ன்னாேல எந்தப் ெபா ளில் இன்பம்
இ க்கிறெதன் ம், எந்த எந்த யற்சி சிறப் உைடயெதன் ம் நிைனத்ேதாேமா
அவற்றில் கண்ட சுைவ எல்லாம் மாறிவி ம். ன் நிைலக்கும் பின் நிைலக்கும் உள்ள
ேவ பா நன்கு ெதாி ம். பிறர் நம் ைடய பக்குவத்ைதப் பற்றிச் ெசால்ல
ேவண் ெமன்ப இல்ைல. நம்மிடத்தில் ன்னாேல இ ந்த அ க்கு, சிறி சிறிதாகக்
குைறந் வ வ ம் ெமல்ல ெமல்ல ெவள்ளம் ஏ வ ம் நமக்ேக ெதாி ம். அறி
இல்லாத காலத்தில் சின்னஞ்சி குழந்ைதயாக இ க்கும்ேபா மண்ைண ம்
மலத்ைத ம் அப்பிக் ெகாண்
க்கிேறாம். எறிய ேவண் ய ெபா ைள வாயில்
ேபாட் க் ெகாண்ேடாம். குழந்ைதப் ப வம் மாறியபிறகு ன்னாேல ெசய்த
இயற்ைக என் நிைனக்கமாட்ேடாம். குழந்ைதயாக இ க்ைகயில் ெசய் ம் ெசயல்கள்
தவ என் நிைன அப்ேபா வ வ இல்ைல. அந்தப் ப வம் மாறின பிறகு,
இப்ப ெயல்லாம் ைபத்தியக்காரத்தனமாகச் ெசய்ேதாேம என்ற நிைனவினால் நாேம
சிாித் க் ெகாள்கிேறாம். அந்த வைகயில், ெசயல் மாண்

அடங்கி வர வர, இன்ப

ஊற் ப் ெப கி வர வர, ன்ைன இ ள் நிைலைய எண்ணி எண்ணி நாம் உள்ேள
நைகத் க் ெகாண்
ப்ேபாம்.
அ பவம் ஏ தல்
ஆைகயால் இப்ேபா ள்ள நிைலேய இயற்ைக என் நிைனக்கக் கூடா . நாம்
இப்ேபா கா கின்ற தி உ வங்கள் இப்ப த்தான் இ க்கும் என் ம் எண்ணக்
கூடா . அ பவம் ஏற ஏற இப்ேபா கா கின்ற உ வங்கள் எல்லாம் எந்த
வைகயில் பயன் த கின்றன என்ப அப்ேபா விளங்கும். இப்ேபா ெசான்னா ம்
விளங்கா . அறி க்கு அகப்ப கிறதாய் இ ந்தால் காரண காாியங்கைளக் ெகாண் ம்
ஊகத்ைதக் ெகாண் ம் நி பித் விடலாம். இ ேவா அறி க்கும் எட்டாததாக
இ க்கிற . அதனால் அறி க்குத் ெதளி ம்ப யாக எந்த வைகயான பிரமாணத்ைதக்
காட்
ம் நி பிக்க
யா .
"அவ்வா றறிவார் அறிகின் றதலால்
எவ்வா ெறா வர்க் கிைசவிப் ப ேவ"
என் அ ணகிாியார் அ
தியில் ெசால்கிறார். ன்னாேல நாம் ெசய்த
ெசயல்கைள அப்ேபா நன்ைம என்ேற ெசய்தி க்கிேறாம். இப்ேபா நாம் ெசய்கின்ற
ெசயல்கள் இப்ேபா நன்ைமயாகத் ேதான் கின்றன. ன் நாம் ெசய்த ெசயல்
இ க்கு என் இப்ேபா ெதளிவாகிற . இ க்கான ெசயல்கைள நாம் ெசய்யலாகா
என் நமக்கு அப்ேபா ெதளி பிறந்தி குமானால் அவற்ைறச் ெசய்தி க்க
மாட்ேடாம். ப ப்ப யாக இந்தத் ெதளி உண்டாகிற . ப ப்ப யாக நம் உள்ளத்தில்
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வாசைனப் படலம் ஏறிக்ெகாண் வந்தி க்கிற . விைனக ம் ெமல்ல ெமல்ல
நம்மிடத்தில் குவிந்தி க்கின்றன. அவற்ைறப் ேபாக்க ேவண் மானால் ெமல்ல
ெமல்லத்தான் ேபாக்க ேவண் ம். ெசயல்கள் ெமல்ல ெமல்ல அடங்கி வ ம்ேபா
அதன் பயனாக இன்பம் ெமல்ல ெமல்ல ஊறிப் பின் பரமானந்த சாகரமாக மா ம்.
அ ணகிாிநாதப் ெப மான், ெசயல்கள் எல்லாம் அடங்கி நிற்க ஜீவேபாதம் அற்
இைறவேனா ஒன் ப கின்ற ஆனந்த நிைலைய இந்தப் பாட் ல் ெசால்கிறார்.
நமக்கும் இதற்கும் என்ன ெதாடர் என் ம், எட்டாத இடத்தில் இ க்கிற ஒன்ைற நாம்
பார்த் க் ெகாட்டாவி வி கிேறாம் என் ம் நிைனக்கக் கூடா . நாம் அ பவிப்பதற்கு
ஒத் வ கின்ற பழக்கத்ைத ம் இந்தப் பாட் ல் ெசால்கிறார்.
'ெசயல் மாண் அடங்க' என்பதற்கு அடங்கி வர என் ெபா ள் ெகாள்ளேவண் ம்.
ற் ம் அடங்கிய நிைலயில் ஊற் த் ேதான்றிய த்திக் கமலம் மைறந்
எல்லாவற்ைற ம் ஒன்றாக்கிக் ெகாண் பரமானந்த ெவள்ளம் ேதாற் ம். ெசயல்
ஒவ்ெவான்றாக மாளத் ெதாடங்கேவ, இன்ப ஊற் ப் ெப கி வ ம். ஒன்

ேதய்ந்

ெகாண் வ வ ம், ஒன் ஓங்கிக் ெகாண் வ வ ம் ேசர்ந்ேத நிக ம். நாம்
ெதாடக்க நிைலயில் இ க்கிேறாம். நம் ைடய ெசயல் ேதய்ந் வரேவண் ம். ெசயல்
ேதய்வ ெசயைலச் ெசய்யாமல் இ ப்ப அன் . பிறவிப்பிணிக்குக் காரணமான
ெசயல்கள் அடங்க ேவண் மானால் அதற்கு மாறான ெசயைலச் ெசய்யேவண் ம்.
நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கிப் பின் ெமல்ல ெமல்லச் ெசயல்கைள
ஒழிக்கேவண் ம். அப்ேபா இைறவ ைடய தி வ ளால் த்திக் கமலம் விாிந்
அங்கி ந் இன்ப ஊற் ப் றப்பட் ப் ெப கும் கடலாகும். அந்தக் கட ல் ஆ
அ
ேதான் ம்.
இப்ேபா நாம கா ம் ஆ
கம் த்திக் கமலத்தில் இன்ப ஊற் த் ேதான்றச்
ெசய் ம். அப்ேபா கா ம் ஆ
கம் பரமானந்தப் ெப ம் கட ல் அ தமாகத்
ேதாற் ம். அதற்கு இ வாயில்.
4.
ஆ

கம்.

ஆ
க ம் பன்னிரண் ேதாள்க ம் உைடய ெப மாைனக் ேகாயி ல்
பார்க்கிேறாம். வா ம் அணியா ம் அலங்காரம் ெசய் நம் உள்ளம் கவ ம்ப
ெசய்கிறார்கள். அந்த அலங்காரங்கள் தி
கங்கைள ம், தி த் ேதாள்கைள ம்
நம் ைடய கண் க்கு அழகாகக் காட் கின்றன. இைறவ ைடய தி வ ளில்
ஈ பட்ட ெப மக்கள் இந்த ஆ
கத்ைதப் பற்றி ம், பன்னிரண்
தி த்ேதாள்கைளப் பற்றி ம் விாிவாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
கப் ெப மான்
ஆ
கத்ைத ம் பன்னிரண் தி த்ேதாைள ம் ெகாண் ெசய்கின்ற பல

க
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தி விைளயாடல்கைள விாிவாகத் தி
அ ணகிாியா ம் ெசால்கிறார்கள்.
வாிைசயான ஆ

காற் ப் பைடயில் நக்கீர ம், தி வகுப்பில்

கத்ைத நாம் கண்ணாேல கண்

பின் க த்தா

ம்

காணேவண் ம். கண்ணாேல காண்பதற்குக் ேகாயில்கள் பயன்ப கின்றன;
க த்தாேல காண்பதற்குச் ெசாற்ேகாயில் பயன்ப ம். ஆ
க நாதனின் எல்லா
அலங்காரங்கைள ம் பார்த்தால்தான் நம் மனம் அந்தத் தி
வத்தில் கவி ம்.
அப்ப ேய ஆ
கத்ைதப் பற்றிச் ெசால்கிற பாடல்கைள ம், கழ்கைள ம் ெதாிந்
ெகாண்டால் பின் ம் நன்றாக்க் கவிந் அந்தத் தி
வத்ைதப் பதித் க் ெகாள் ம்
நிைல வ ம்.
நக்கீரர் தி
காற் ப் பைடயில் எம்ெப மா ைடய ஆ
இன்ன ெசயல்கைளச் ெசய் கின்றன் என் ெதாிவிக்கிறார்.
கதிர் விாிக்கும்

கங்க

ம் இன்ன

கம்.

கப் ெப மா ைடய ஆ தி
கங்க ம் ஆ ேவ காாியங்கைளச்
ெசய்கின்றன. ஒ
கம் உலகம் எங்கும் பரந்தி க்கின்ற இ ைள எல்லாம் ேபாக்கி
ஒளி த கிற . கதிரவன், திங்கள், தீ என்
ேபாக்கும் ன் சுடர்கள். அந் ச் சுடர்க
உத ம் கம் ஒன் .

ம் ன் ம் உலகி ள்ள இ ைளப்
க்கும் ஒளி உதவி இ ைளப் ேபாக்க

"மாயி ள் ஞாலம் ம வின்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விாிந்தன் ஒ
கம்."
வரம் ெகா க்கும்
அ த்த

கம்.

கம் தன்பால் அன் ெசய்பவ ைடய வ ப்பத்ைத நிைறேவற் கின்ற .

"ஒ
கம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந் இனி ஒ கிக்
காத ன் உவந் வரங்ெகா க்த் தன்ேற."
{ஆர்வலர் - பக்தர்கள்}
ேவள்வி காக்கும்

கம்.
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மைற வழிேய நின் ேவள்விகைளச் ெசய் ம் அந்தணர்கள் உலகத்திற்கு வ ம்
தீங்குகைளத் த
ைடய ெசயலால் ஒழிக்கின்றார்கள். ஆத ன் உலகம் நன்றாக
நைடெபற ேவண் அவர்க ைடய ேவள்விக்கு ஆக்கம் ேத வ ஒ
கம்.
"ஒ
கம் மந்திரவிதியின் மர ளி வழாஅ
அந்தணர் ேவள்விஓர்க் கும்ேம."
மயக்கம் நீக்கும்

கம்

எம்ெப மான் ஞானபண் த சாமி. உலகில் பலர் அறி ெபற்றி ந்தா ம்
அவர்க ைடய அறி எல்லாம் ஒ வைகயில் குைற உைடயனேவ. ஒ வைர
ேநாக்க மற்றவ ைடய அறி சிறந்தி ந்தா ம் அவர் பின் ம் ஒ வ ைடய அறிைவ
எதிர்பார்க்கும் குைற உைடயவர் ஆவார். அறியாைம குைறந் வரவர, அறி
மிகுந் வ ம். அறியாைம சிறி ம் இல்லாமல் அறிேவ தன் ைடய உ வமாக
இ க்கிற எம்ெப மான் மிகச் சிறந்தவர்க க்குத் ேதான் கின்ற ஐயங்கைளப்
ேபாக்கித் ெதளிவிப்பான். அப்ப த் ெதளிவாக்கும் ெசயைலச் ெசய்கின்ற ஒ
கம்.
"ஒ
கம்
எஞ்சிய ெபா ைள ஏ ற நா த்
திங்கள் ேபாலத் திைசவிளக் கும்ேம"
ெவல்

ம்

கம்

இன்பத்ைதச் ெசய்கின்ற
கப்ெப மான் நல்லவர்க க்கு வ ம் ன்பத்ைத ம்
ேபாக்குகிறான். ேதவர்க க்குப் பைகவர்களாகிய அசுரர்கள் ேதவர்கைள மாத்திரம்
ன்
த் வ இல்ைல; உலகத்தி ள்ள நல்லவர்க க்கும் ன்பத்ைதத்
த கிறார்கள் அவர்கைள அ ேயா அழித் ப் ேபார்க்களத்தில் ெவற்றி ெகாள்
திறல் உைடயவன்
கன். இந்த ரச் ெசயைல ஒ தி
கம் ெசய்கின்ற .

ம்

"ஒ
கம்
ெச நர்த் ேதய்த் ச் ெசல்சமம்
க்கிக்
க
ெகாள் ெநஞ்செமா களம்ேவட் டன்ேற"
மகி ம்

கம்

இனி ஆறாவ
கம் இன்பத்ைத வழங்குகின்ற . ஆன்மாக்க ைடய பிரதிநிதியாக
இ க்கின்ற வள்ளி ெயம்ெப மாட் க்கு எம்ெப மான் இன்பம் வழங்குகிறான். அந்தச்
ெசயைலச் ெசய்வ ஒ
கம்.
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"ஒ
கம்
குறவர் மடமகள் ெகா ேபால் சுப்பின்
மடவரல் வள்ளிெயா நைகஅமர்ந் தஎன்ேற."
கன் இ ைளப் ேபாக்கி ஒளிகாட் வான் என் ம உலகத்திற்குப் ெபா வாக
ஒளி ெகா த்தா ம் சிறப்பாகத் தன்ைன அண் அன் ெசய்ேவா க்கு இன்பம்
த வான் என் ம் தீங்கு விைளவிப்பவர்கைள அடக்குவான் என் ம், ஆன்மாக்க க்கு
இன்பம் த வான் என் ம் ெகாள் ம்ப யாக இந்த கங்களின் ெசயல்கள்
அைமந்தி க்கின்றன. ஒளி பைடத்த உலகத்தில் அன்பர்கள் வந் அவைன வழிபட் த்
தமக்கு ேவண் ய வரங்கைளப் ெபற, ஒ பால் அந்தணர்கள் ேவள்விையச் ெசய்ய
பின் ம் ஒ பால் ஞானிகள் உபேதசம்ெபற, ேவ ஒ பால் அசுரர்கள் ஒழிய, பின்
ஒ பால் வள்ளி ெயம்ெப மாட் இன்பத்ைதப் ெப கிறாள்.

ம்

இந்த ஆ
கங்கைள ம் வாிைசயாகப் ெபற்றி க்கிறான்
கன். நக்கீரர்
ெசால்கின்ற ைறயில் அழகான வாிைச அைமந்தி க்கிற . சூாியன் உதயம் ஆகி
எல்ேலா க்கும் இன்பத்ைதத் த வைதப் ேபால இங்ேக தல் கம் உதயமாகி
இ ைளப் ேபாக்குகிற . கைடசி கம் வள்ளி ெயம்ெப மாட் க்கு இன்பம் த கிற .
ன்
இப்ப

நிைல.
அழகாக அைமந்த ஆ

கங்கைள ம் தி

காற் ப்பைடயில்

பார்க்கிேறாம். அைதப் ப த் நம் உள்ளத்தில் ைவத் க் ெகாண்டால், ேகாயி ல்
உள்ள
கப் ெப மா ைடய தி
ைவத்ைதக் கா ம்ேபா அந்தச் ெசய்திகள்
நம் ைடய நிைன க்கு வ ம். அந்தத் தி
கங்களின் லமாக இந்த உயர்ந்த
க த் க்கள் நம் உள்ளத்தில் படம்ேபாலத் ேதான் ம். ேதான்றாவிட்டா ம்
ேதான் ம்ப யாக நிைனத் ப் பார்க்கேவண் ம். பக்தர்க க்குக் ேகாயி ல் கா ம்
கங்கள் மலரா ம், அணியா ம் அலங்காரம் பண்ணப் ெபற்றவனாக இ க்கும்.
தி
காற் ப்பைடையப் ப த்த பிறகு அந்த அலங்காரங்கைளக் கண்ணாேல
கா வேதா நில்லாமல் அவற்றின் ெசயல்கைள ம் நிைனத் ப் பார்க்கும் வாய்ப் க்
கிைடக்கிற . இ இரண்டாவ நிைல. அ ேபால் ன்றாவ நிைல ஒன் உண் .
அ தான் பரமானந்த சாகரத்தில் அ த மயமாக இந்த ஆ
கங்கைள ம் கா ம்
நிைல.
இதைன அ ணகிாிநாதப் ெப மான் அ பவத்தில் உணர்ந்தார். இந்தப் பாட் ல்
அைதச் ெசால்கிறார்.
பத்தித் தி
கம் ஆ டன்
பன்னி ேதாள்க மாய்த்
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தித்தித் தி க்கும் அ
கண்
ேடன்ெசயல் மாண்டடங்கப்
த்திக் கமலத்
கிப்
ெப கிப் வனம்எ ற்றித்
தத்திக் கைர ர ம்பர
மானந்த சாகரத்ேத.
[ெசயல்கள் ஒ ங்கிக் கரணங்கள் அடங்கிக்ெகாண் வரப் த்தியாகிய கமலத்தில்
உ கிப் ெப க்ெக த் ப் வனங்கைளத் தகர்த்ெதறிந் ேமேல ெபாங்கிக் கைர
ர ம் பரமானந்தக் கட ல் வாிைசயாகிய தி
கம் ஆ ட ம் பன்னி
ேதாள்க மாக இனித்தி க்கும் அ தத்ைதக் கண்ேடன். பத்தி - வாிைச. எற்றி தகர்த் ]
------------4. வண் ம் மல ம்
1
நாம் தி க்ேகாயி ல் கா

ம் இைறவ

ைடய அற் தமான விக்கிரகத்ைத வித்தாக

மனத்தில் பதித் த் தியானம் ெசய் , பக்தி ஏற ஏற அந்தத் தி
வேம ஆனந்தக்
கட ல் அ தம் ேபாலத் ேதாற் ம் என்பைதப் ேபான பாட் ல் அ ணகிாிநாதர்
ெசான்னார். ம ப
ம் அ த்த பாட் ல் எம்ெப மான் தி வ ைளப் ெப வதற்கு
எளிய வழி ஒன்ைறச் ெசால்கிறார்.
நல்ல மலர்களில் மண ம் ேத
வா

வதங்கி மாய்ந்

ேபானா

ம் இ க்கும்; ெமன்ைம ம் இ க்கும். அந்த மலர்
ம், மணம் அதேனா

ேபாய்விட்டா

ேதைன நாம் ெபறலாம், அந்தத் ேதைன நமக்காக ேசமித்
மலர்களில் உள்ள ேதைனச் ேசமித் த் தா
இயல் உைடய .

ைவக்கிற

ம் அதில் உள்ள
வண் . வண்

ம் உண் , பிற க்கும் பயன் படச் ெசய் ம்

வண் களின் வைக
வண் கள் என் ெசான்ன டன் நமக்குத் ேதைனத் ெதாகுக்கும் வண் நிைன க்கு
வ கிற . உலகில் பலவைகயான வண் கள் உண் . இழி ெபா ள்கைள உ ட் கிற
வண் கைள ம் நாம் பார்த்தி க்கிேறாம். ேதைன உண்ண் ம் வண் களி ம்
பலவைக உண் . சி சி மலர்களி
ந் ேதைனச் ேசகாித் மிகத் தாழ்ந்த
இடத்தில் கூ கட் ைவக்கும் வண் கள் ஒ வைக. தாமைர த ய மலர்களி
ந்
ேதைனத் ெதாகுத் மிக உயர்ந்த மரங்களில் மைலயின்ேமல் ேதன்கூ கட் ம்
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வண் கள் இ க்கின்றன. பிற ைடய ைக ம் கண் ம் படாமல் ேதைன
ைவக்கேவண் ெமன்ப அந்த வண் களின் ேநாக்கம் ேபா ம். நாம் உண்
ெபா ள் பிற ைடய ைக ம் கண் ம் படாமல் இ ந்தால் நல்ல என்

கிற

ெபாியவர்கள ெசால்வார்கள். பிறர் காணாமல் உண் வ ம், பிறர் ைக படாமல்
உண் வ ம் ய்ைமக்கு அைடயாளம் என் பைழய காலத் ஆசார சீலர்கள்
க தினார்கள். இப்ேபா கண்படாமல் உண் வைதப் பற்றிக் கவைல இல்ைல.
ஆனால் நம் ைடய ைக படாமேலேய சாப்பிட ேவண் ெமன் கரண்
த யைவகைள நாகாிக மக்கள் பயன்ப த் கிறார்கள். உயர்ந்த வைகயி ள்ள
வண் ம் பிற ைடய ைகக்கு எட்டாதப , பிற ைடய கண் படாதப , மைலயின்
உச்சியின்ேமல் இ க்கும் மரக் ெகாம் களில் ேதைனச் ேசகாித் ைவக்கின்ற .
அத்தைகய வண் க்குத் ம்பி என் ெபயர். ம்பிக க்குள் சிறந்த ம்பிையக்
ேகாத் ம்பி என் ெசால்வார்கள். மரத்தின் உயர்ந்த ெகாம்பில் ேதைன ைவப்பதால்
ேகால் ம்பி என் ெசால்வ ம் உண் . தாமைரயில் உள்ள தாைத ஊதி அதி ள்ள
ேதைனக் ெகாண் ேபாய் மைலயின்ேமல் இ க்கும் சந்தன மரத்தில் அைட ைவக்கும்
வண் ஒன்ைறப்பற்றி நற்றிைண என்ற சங்ககாலத்
ல் ேபசுகிற .
"தாமைரத் தண்தா ஊதி மீமிைசச்
சாந்தில் ெதா த்த தீந்ேதன் ேபால."
இவ்வா

வண் களில் அ க்ைக உ ட் ம் வண் , மலாில் உள்ள சி

ேதைனத்

ெதாகுத் க் கீேழ அைடைவக்கும் வண் , உயர்ந்த மரத்தில் ேதன் கூ கட் ம் வண் ,
மைலயின் ேமேல அைட ைவக்கும் வண் என் பல வைககைளப்
பார்த்தி க்கிேறாம். மனிதர்க ைடய மனம் வண் ேபான்ற . வண் களில் சில சாதி
உண் . மனங்களிேலா பல பல சாதி உண் . இந்த மனம் அ க்ைக உ ட் ம்; அழகுப்
ெபா ள்கைள உ ட் ம். எங்ெகங்ேக ேதன் உண்ேடா அங்ெகல்லாம் நா ச் ெசன்
மலர்கைளக் கண் ேதைனத் ெதாகுப்பேத வண்
ைடய வாழ் . ேசாமசுந்தரக்
கட ள் பா யதாக உள்ள ஒ

பாட் ல்,

"ெகாங்குேதர் வாழ்க்ைக அஞ்சிைறத்

ம்பி"

என் வ கிற . ெகாங்கு - ேதன். அழகிய சிறைகப் ெபற்ற வண் எங்ேக ேதன்
உள்ள என் ேத ப் பறந் திாி ம் இயல் உைடய . அப்ப த் ேத த் ெதாகுத்த
ேதைனத் தான் உண்பேதா அன்றி உலகேம உண் ம்ப ெகா க்கிற .
இைறவ க்கும் அபிேஷகம் ெசய்ய அத்ேதன் உத கிற .
மன ம் வண் ம்
ேதைனத் ெதாகுக்கும் வண்ைடப்ேபால நல்ல எண்ணங்கைளத் ெதாகுத்
ைவத்தி க்கும் மனம் சில க்கு உண் . ஆனால் ெப ம்பாலா ைடய மனம் உயர்ந்த
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ேதைன நாடாமல் பிறரால் கழிக்கப்ப ம் ெபா ள்கைள உ ட் கின்ற
வண்ைடப்ேபால இ க்கின்றன. தாமைரயில் உள்ள ேதைனத் ெதாகுக்கும் வண்ைடச்
சிறந்த வண்டாகக் ெகாள்வ இயல் . மிகச் சிறந்தவர்க ைடய மனம் தண்டாமைரத்
ேதைனத் ெதாகுக்கும் வண்ைடப் ேபான்ற . மனத்திற்கு வண்ைட உவைமயாக்கச்
ெசால்வ மர . மனம் வண்டானால் அ ெசன் ேதைனச் ேசகாிக்கும் தாமைர ஒன்
இ க்க ேவண் ம். அந்தத் தாமைரையத்தான் அ ணகிர்நாதர் இந்தப் பாட் ல்
ெசால்கிறார்.
தி வ த்தாமைர
இைறவ

ைடய தி வ ையத் தாமைர ேபான்ற

என்

ெசால்வார்கள்.

பாதாம் யம், பாதபத்மம் என் ெபாியவர்கள் தம் ைடய தியில் ெசால்வ
இந்தப் பாட் ல் அ ணகிாியார் பாதாம் யம் என் ெசால்கிறார்.

வழக்கம்.

இைறவ ைடய தி வ தாமைரையப் ேபால இ க்கிற . இரண் க்கும் உள்ள
ெபா த் தன்ைமகள் பல. தாமைர ெமத்ெதன் இ ப்ப ேபால இைறவ ைடய
தி வ
ம் ெமத்ெதன் இ க்கிற . இைறவ ைடய தி வ தாமைரையப் ேபாலச்
சிவப்பாய் இ க்கிற . அ ணதள பாதபத்மத்ைதத் தி ப் கழில் அ ணகிாியார்
ெசால்கிறார். தாமைர மலர்

ய ; இைறவன் அ

ெபா ந்திய ; இைறவன் தி வ
இ க்கும் நீாில்

ம்

ய . தாமைர மலர் மங்களம்

ம் அத்தைகயேத. தாமைர மலர் குளிர்ச்சியாக

ைளப்ப ; அப்ப ேய இைறவ

ைடய தி வ

அன் நிைறந்த

ெபாியவர்கள் உள்ளத்தில் ைளப்ப . தாமைர விாிவாக இ ப்ப ; இைறவன்
தி வ
ம் விாிந்தி ப்ப . தாமைர மலர் ெபாய்ைகயில் எவ்வள நீர் இ க்கிறேதா
அதற்குத் தக்கப

உயர்ந் ெகாண்ேட வ ம்; அப்ப ேய அ யார்க

ைடய உள்ளம்

எவ்வள க்கு எவ்வள அன் நிைறந் இ க்கிறேதா, அதற்கு ஏற்றப இைறவன்
தி வ உயர்ந் பயைனத் தந் ெகாண்ேட வ ம். இவ் வா தாமைரக்கும்
இைறவன் தி த்தா க்கும் உள்ள ஒப் ைமைய எ த் ச் ெசால்லலாம். இவற் க்கு
ேமேல மற்ெறான் ெசால்லேவண் ம். இைறவ ைடய தாைளேய த்தி என்
ன் ெசான்ேனன். ேபாின்பத் ேதன் இைறவன் தாளில் இ க்கிற . அந்தத் ேதைன
உண் கின்ற வண் கள் ெபாியவர்க ைடய உள்ளங்கள்.
தி க்ேகாத் ம்பி
த்திைய வண்டாக ம், இைறவ ைடய தி த்தாைளத் ேதன் ெசாாி ம்
தாமைரயாக ம் ெசால்வ பல ெபாிேயார்க க்கு இயல் . மணிவாசகப் ெப மான்
தி க்ேகாத் ம்பி என் ஒ பதிகம் பா இ க்கிறார். "ேகாத் ம்பிேய, நீ
இைறவ ைடய தி வ க் கமலத்தில் ேபாய் ஊ " என் ெசால்வதாக அைமந்த
பாடல்கள் அப்பதிகத்தில் இ க்கும். அங்ேக ம்பி என் விளித்த மனத்ைதேய.
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உலகத்தில் உள்ள மயக்கம் த ம் ெபா ளாகிய மலத்தில் ெமாய்த் வி வைத
விட் விட் இைறவ ைடய மலர் அ யில் ெமாய்த் இன்பம் ெபற ேவண் ெமன்ற
க த்ைத அப்பாடல்களில் ெசால்கிறார்.
"திைனத்தைன உள்ளேதார்

வினில்ேதன் உண்ணாேத

நிைனத்ெதா ம், காண்ெதா ம், ேபசுந்ெதா ம் எப்ேபா ம்
அைனத்ெத

ம் உன்ெநக, ஆனந்தத் ேதன்ெசாாி ம்

குளிப் ைட யா
சிறிய ேத

க்ேக ெசன்

ம் ெபாிய ேத

தாய், ேகாத் ம்பி."

ம்

வண் உலகி ள்ள க்களில் இ க்கும் ேதைன உண் கிற . அ மிகச் சிறிய
அளவில் உள்ள ேதன். அதைன உண்பதற்கு நாள்ேதா ம் பறந் ெசன் அைலகிற
வண் . அப்ப அைலந்தா ம் தான் ெசன் ேச கிற மலாில் ேதன் குைலந்
இ க்கலாம்; பிற வண் உண்டதால் கைலந் ம் இ க்கலாம்; அவ்வாறின்றி அங்ேக
ேதன் இ ந்தா ம் அந்த மலாில் உள்ள ேதன் மாத்திரம் அதற்குப் ேபாதா . பல பல
மலர்களிடம் ெசன் சிறிய சிறிய அளவில் ேதைனத் ெதாகுத் அைடயில்
ெகாண் ேபாய் ைவக்கிற . அப்ப ைவத்தா ம் அந்தத் ேதைனப் பிறர்
ெகாண் ேபாய் வி கிறார்கள். ஒவ்ெவா சமயத்தில் ஒவ்ேவார் இந்திாியத்திற்கு
இன்பத்ைதத் ேத அதனால் நிைற ெபறாமல் ேம ம் ேத க்ெகாண்
க்கிற
மனம். அப்ப த் ேத கின்ற இன்ப ம் அ த்த நாள் வைரக்கும்கூட இ ப்ப இல்ைல.
ஒ கணத்தில் மா ம் இன்பத்திற்கு வாழ்நாளில் ெப ம்பகுதிையச் ெசலவழிக்கும்
இயல் அந்த மனத்திற்கு இ க்கிற .
சின்னப் வில் உள்ள சிறிய ேதைன உண் கின்ற வண்ைட ேநாக்கி, "நான்
ஆனந்தமாகிய ேதைனச் ெசாாி ம் ஒ மலைரச் ெசால்கிேறன். அங்ேக ேபாய் நீ ஊ
வாயாக" என் மணிவாசகர் ெசால்கிறார். "சிறைக அ த் ப் பறந் ேபாய்க் ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சம் ேதன் த ம் ைவ நா வைத விட் அந்தத் ேதைன நா னால் அைதக்
கா ம்ேபா இன்பம் கிைடக்கும். அைதப் பற்றிப் ேபசும்ேபா இன்பம் கிைடக்கும்.
நிைனக்கும் ேபாேத இன்பம் கிைடக்கும். எப்ேபா ேம அந்தத் ேதனின் இன்பத்ைதப்
ெபறலாம்" என் ெசால்கிறார்.
மலாில் உள்ள ேதன், உடம் க்குள் மிக ெமல் தாக இ க்கும் நாவின் னிைய
மாத்திரம் சுைவக்கச் ெசய் ம். ஆனால் அம்பலத்தில் ஆ கிற ஆண்டவனின்
தி வ யாகிய மலாில் உள்ள ேதன் உடம் க்குள் மிக்க வ யனவாகிய எ ம் கள்
வ ம் உள் ெநகி ம்ப ெசய் ம், எ ம்ைப உ க்குகின்ற ேநாய் அன் ; றத்ேத
ேதான்றாத வைகயில் உள் க்குள்ேள உ கி இன்ப உணர்ச்சி ெப ம்ப யாக அந்தத்
ேதன் ெசய் மாம். மனத்ைத வண்டாக ைவத் மணிவாசகர் ேபசுகிறார். ஆனந்தத்
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ேதன் ெசாாி ம் குனிப் உைடயான் என் நடராஜப் ெப மாைனச் ெசால்கிறார்.
மலாில் உள்ள ேதைன வண் கள் ேபாய்க் கிண் உண்ணேவண் ம். இங்ேகேயா
ேதன் உள்ள ஆ க்ெகாண்
க்கிற . அதனால் ஆனந்தத் ேதன்
ெசாாிந் ெகாண்ேட இ க்கிறதாம். ஏேத ம் வண் வந்தால் இங்ேக ேதன் உண்ேடா
இல்ைலேயா என்ற ஐயம் அைடயாமல் வ வதற்கு ன்னாேலேய ேதன் தாைர ஒ க
ேவண் ெமன் க தி மலர் ஆ க்ெகாண்
ப்ப ேபால, ஆண்டவன் தன்
தி வ ைய அைசத் ஆ க் ெகாண்
க்கிறான்.
உலகில் உள்ள சிற்றின்பத்ைத நிைனந் தன் வாழ்க்ைகத் ெதாழில்
வைத ம்
அதற்காக அைமத் க் ெகாண் வா ம் இயல் ள்ள மக்களின் மனத்ைத வண்டாக
ைவத் , இைறவ ைடய தி வ ையத் தியானம் ெசய்
என் ெசால் ம் உபேதசேம மணிவாசகர் பாட் .

இன்பத்ைதப் ெபறேவண் ம்

2
அ ணகிாி நாத ம் தம் ைடய த்தியாகிய வண் இைறவ
பாதாம் யத்தில் ெசன் ேசரேவண் ெமன் நிைனக்கிறார்.

ைடய

த்திைய வாங்கிநின் பாதாம் யத்தில் கட் ,
அன்பாய் த்திைய வாங்க அறிகின்றிேலன்.
ேவற் ைமயில் ஒற் ைம
நம் ைடய மனத்தில் இைறவ ைடய பாதாம் யத்ைத ைவத் த் தியானம் பண்ண
ேவண் ம் என்பைதேய அப்ப ச் ெசான்னார். எம்ெப மான் பல பல
தி
வங்களிேல மக்க க்கு அ ள் ெசய்கிறான். அந்தத் தி
வங்களின் ஒற் ைம
ேவற் ைமைய ம், உயர் தாழ்ைவ ம் அறியப் குந் , இ உயர்ந்த இ
தாழ்ந்த என்
கட் ம் அறி நமக்கு இல்ைல. ேதாற்றத்தில் பல பல
ேவற் ைமகள் இ ந்தா ம் அத்தைன ேவற் ைமக க்குமிைடேய ஓர் ஒற் ைம
இ க்கிற . தி வ கைளப் பற் ம் இயல் வந்தால் அந்த ஒற் ைம ெதளிவாகும்.
பல உ வம்
நம் நாட் ல் உள்ளவர்கள் ஓர் உ வத்ைத மட் ம் ெகாண்டா வ இல்ைல. பல
பல ர்த்திகைள வழிப கிறார்கள். அந்தக் கட
க்குப் பல விதமான உ வங்கைள
அைமத்தி க்கிறார்கள். எைதப் பார்த்தா ம் ேவ பா .
கன் என் ெசான்னால்
அவ

க்குப் பல பல உ வங்கள். ெமாட்ைட அ த்த தைல ம், இரண்

க ம், ைகயில் தண்ட ம் ெகாண்ட தண்டபாணிையப் பழனியில்

ைக ம், ஒ
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ெகாண்டா கிறார்கள். இன் ம் சில இடங்களில் வள்ளி ேதவேசைன சேமதனாக
மயில் வாகனத்தில் அமர்ந் அ ள் வழங்கும் உ வத்தில் வழிப கிறார்கள். பின் ம்
சில இடங்களில் ஆ
க ம் பன்னிரண் கரங்க ம் உைடயவனாக ைவத்
வழிப கிறார்கள். இப்ப ஒேர ெதய்வத்திற்குப் பல உ வங்க ம், அவற் க்குப் பல
மந்திர தந்திரங்க மாக ைவத் க்ெகாண் வழிப ம் ைறையக் காண்கிேறாம்.
தி வள்

வர் க த்

இவற்றில் ெபா வான பகுதி ஒன் ேம இல்ைலயா என் சிலர் ேகட்ப உண் .
இந்தக் ேகள்வி மிகப் பழங்காலத்தில் தி வள் வ க்கு எ ந்த . அவர் உலகத்தில்
பல பல வைகயான வாழ்க்ைக
இ ந்தா

ைற இ ந்தா

ம், பலவைக இயல் ள்ள மக்கள்

ம், எல்ேலா க்கும் ெபா வாக ஒ

ல் இயற்ற ேவண் ெமன்

வி ம்பினார். எல்லாக் காலத் க்கும், எல்லாச் சாதியின க்கும், எல்லா நாட்டவ க்கும்
ெபா வான அந்த
ன் ெதாடக்கத்தில், கட ைள வழிபடேவண் ம் என்பைத
வற்
த்தப் குந்தார்.
"அகரம்
என்

தல எ த்ெதல்லாம்; ஆதி பகவன்

தற்ேற உலகு"

ெதாடங்கினார். இைறவைன வணங்க ேவண் ெமன்

ெசால்ல வந்தவர்

அந்த இைறவைனப்பற்றி ம் ெதாிவிக்க ேவண் ம் அல்லவா? மனத்தா

ம்,

வாக்கா ம், உடம்பா ம் வழிபா ெசய்ய ேவண் ெமன்பைதக் கட ள் வாழ்த்
என்ற அதிகாரத்தில் ெசால்கிறார். உடம்பினாேல வணங்குவதற்குத் தி
வம்
ேவண் ம். மனத்தினாேல நிைனப்பதற்கும் ேவண் ம். ஆைகயால் இைறவ ைடய
தி
வம் இப்ப இ க்கும் என்பைதச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியம் ேநர்ந்த .
அவ ைடய தி
வத்ைத எப்ப ச் ெசால்வ ? இைறவைன வழிப ம் நிைலக்கு
ஏற்ற உ வங்கள் இல்ைல என்ற சங்கடம் இல்ைல. பல உ வங்கள் இ ப்பதனால்
எைதச் ெசால்வ என்ற சங்கடந்தான் எ ந்த . சிங்க கம் உைடயவன் என்
ெசான்னால் தி மாைலக் குறிக்கும். ெகான்ைற ம் பிைற ம் சூ ய ேகாலத்ைதச்
ெசான்னால் சிவைனக் குறிக்கும். ேவைல ம் ேசவைல ம் ெசான்னால்
கைனக்
குறிக்கும். ஆைன கன் என்றால் விநாயகைனக் குறிக்கும். நான்கு கம், ஐந்
கம்
என் ெசால் க் ெகாண் ேபானால் ெவவ்ேவ கட ள் என்பார்கள். இப்ப ப்
பலவைக உ வங்கள் இைறவ க்கு இ ப்பதாக அன்பர்கள் ேபாற்றி வணங்கும்ேபா ,
இவற்றினிைடேய ெபா வாக உள்ளைதச் ெசான்னால் எல்லாவற்ைற ம்
ெசான்னதாக ஆகிவி ம். ெபா ைமயில் அைமந்த எ என் வள் வர்
ஆராய்ந்தார்.
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இந்தச் சங்கடத்தில் கட
க்கு உ வேம இல்ைல என் ெசால் விடலாம் என்
ேதான்றி இ க்கலாம். கண் ம் மன ம் பைடத்த மனிதன் வணங்குவதற்குப் ெபய ம்
உ வ ம் அவசியம் ேவண் ெமன்ற தத் வம் ெதாிந்தவர் அவர். கட
க்கு உ வம்
உண் என் ம், அந்த உ வத்ைத வணங்கேவண் ம் என் ம் ெசால்ல எண்ணினார்.
எந்த உ வத்ைதச் ெசால்வ என்பதில்தான் சங்கடம் உண்டாயிற் .
ெபா வான அ கள்
க ம் வ
ம் ெவவ்ேவறாக இ ந்தா ம் எல்லா உ வங்க க்கும் ெபா வான
இரண் அ கள் இ க்கின்றன. கம் எப்ப இ க்கிறேதா அதற்கு ஏற்றப கரங்கள்
இ க்கும். நான்கு கத்திற்கு எட் க் கரங்கள், ஆ
ஐந்
கத்திற்குப் பத் க் கரங்கள் என்ற ேவ பா

கத்திற்குப் பன்னிரண்
உண் . இந்த ேவ பா

கரங்கள்,

அ கைளப் ெபா த்த வைரயில் இல்ைல. க ம், உடம் ம், தி த் ேதாள்க ம்
ெவவ்ேவறாக இ ந்தா ம் இைறவ ைடய வ வங்கள் எல்லாவற் க்கும் ெபா வாக
அைமந்தைவ இரண் தி வ கள்.
ேவ க்ைகயாக்க் குழந்ைதக
ெபாியவர்கள் வழக்கம். அப்ப
ைக, இரண்

கால்; ஆ

க்குச் சில கணக்குக் ேகள்விகைளப் ேபா வ
ஒ

குழந்ைதயிடம் ேபாய், "ஒ

கத்திற்கு இரண்

கத்திற்கு எத்தைன ைககள், எத்தைன கால்கள்?" என்

ேகட்க, அந்தக் குழந்ைத ேயாசிக்காமல் விைட ெசான்னால், "பன்னிரண்
பன்னிரண்

கால்கள்" என்

ைககள், இரண்

ெசால்

கால்கள்" என்

ேவைல இல்ைல. எத்தைன
மாத்திரம் இரண்ேட.

ைககள்,

ம். ேயாசித் ச் ெசான்னால், "பன்னிரண்

ெசால்

கங்களானா

ம். இங்ேக ெப க்கல் வாய்ப்பாட் க்கு
ம், எத்தைன கரங்களானா

ம் அ கள்

தி விைடக்கழிப் பிள்ைளத்தமிழ்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் ஆசிாிய க்கு ஆசிாியராகிய மகாவித் வான்
மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ைள அவர்கள் தி விைடக்கழிப் பிள்ைளத்தமிழில் பா இ க்கும்
ஒ பாட் நிைன க்கு வ கிற . தி விைடக்கழி என்ப ேசாழநாட் ல்
கன்
எ ந்த ளியி க்கும் தி த்தலங்களில் ஒன் . தி விைடக்கழி
கன்ேமல்
மகாவித் வான் அவர்கள் ஒ பிள்ைளத்தமிழ் பா னார். அதில் சிற்றில் ப வத்தில்
ஒ பாட்
கட் ய

வ கிற . சின்னஞ் சி குழந்ைதயாகிய எம்ெப மான், ெபண் பிள்ைளகள்
கைளக் காலால் சிைதக்கிறான். அைதக் கண் அந்தக் குழந்ைதயாகிய

எம்ெப மானிடம், "எங்கள் சிற்றிைலச் சிைதக்கேவண்டாம்" என் ெசால்கிறார்கள்.
"சிறிேயம் சிற்றில் சிைதேயேல" என்
ம் பாடல்கள் அந்தப் ப வத்தில் உள்ளன.
அந்தக் குழந்ைதகள் ெசால்வதாக ஓர் கற்பைனையப் பிள்ைளயவர்கள்
அைமத்தி க்கிறார்கள்.
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கைனப் பார்த் அந்தக் குழந்ைதகள் ெசால்கிறார்கள்: "எம்ெப மாேன,
உன் ைடய தாயாகிய பார்வதி ேதவி எங்கைளப் ேபான்ற ெபண். ஆைகயால் ன்
காலத்தில் எங்க க்கு ஒ நன்ைமையச் ெசய்தி க்கிறாள். சரவணப் ம் ெபாய்ைகயில்
தல் தலாக உன்ைனக் கா ம் ெபா ட் சிவெப மான பார்வதி டன் வந்தான்.
அம்ைம உன்ைனக் கண்ட டன் அன் மிகுந் ஆ குழந்ைதகளாக இ ந்த உன்ைன
அப்ப ேய எ த் அைணத்தாள். தாமைரப் க்களில் தனித்தனிக் குழந்ைதயாக ஆ
உ வம் எ த் நீ விைளயா க்ெகாண்
ந்தாய். அந்தப் ெப மாட் ேசர்த் ஓர்
உ வாக்கியதால் கந்தன் என்ற தி நாமத்ைத நீ ெபற்றாய். அப்ேபா ஆ
குழந்ைதக க்கும் ஒன்றாகிய தி உ வத்தில் நீ காட்சி அளித்தாய். அந்தக்
ேகாலத்தில் ஆ
க ம் பன்னிரண் ைகக ம் அைமந்தன. எம்ெப மாட்
கம்
ஆறி க்கு ஏற்பக் ைக ஆறிரண் ெசய் த ேபாலக் கால் ஆறிரண்ைட ம் அப்ப ேய
ைவக்கவில்ைல. இரண் கால்கேள இ க்கும்ப அ ள் பா த்தாள். இப்ப ப்
பார்வதிேதவி ெசய்ததற்குக் காரணம், நாங்கள் சிற்றில் இைழத்தால் பன்னிரண்
கால்க ம் ன்
த் ம் என்பைத எண்ணித்தான் இ க்கேவண் ம். உண்ைமயில்
இப்ேபா இரண் கால்கள் இ ந் ங்கூட அைவ பண் கின்ற கு ம் ெபா க்க
யாமல் இ க்கிறேத!" என் அவர்கள் ெசால்வதாக அந்தப் ெப ம் லவர்
பா யி க்கிறார்.
"ைநயா நின்ற சி ம ங்கும்
நங்ைக உைமயாள் பரமெனா ம்
ந நீர்ப் ெபாய்ைகத் தடங்கைரவாய்
நண்ணி கமா றி க்ேகற்பக்
ைகயா றிரண் ெசய்த ேபால்
காலா றிரண்
ாியாமல்
க தி இரண்ேட ாிந்தனன் ற்
கைடேயம் ெசய்த நல்விைனயால்
ெமய்யா யிரண்டா யி ந் மைவ
விைளக்கும் கு ம் ெபா க்காிதா
விைளந்த தினியாம் ெசயெலன்ேன?
தி ேதா ம் விடாதமர்ந்
ெசய்யாள் மகி ம் இைடக்கழிவாழ்
ெசல்வா! சிற்றில் சிைதேயேல
சிந்திப்பவர் உள்
ற தத்
ெதளிேவ! சிற்றில் சிைதேயேல!"
இந்தப் பாட் ல்

கப் ெப மா

க்கு ஆ

கங்க

ம் அந்த

கங்க

க்கு ஏற்பப்

பன்னிரண் தி க்கரங்க ம் இ ந்தா ம், ெப க்கல் வாய்பாட்
ைறயில்
பன்னிரண் கால்கள் அைமயவில்ைல. இரண் கால்கேள உள்ளன என்ற க த்
அைமந்தி க்கிற .
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" கமா றி க்ேகற்பக்
ைகயா றிரண் ெசய்த ேபால் காலா றிரண்
க தி இரண்ேட ாிந்தனன்."

ாியாமல்

இப்ப த்தான், கம் எப்ப இ ந்தா ம், ைககள் எப்ப இ ந்தா ம்,
இைறவ ைடய தி
வங்களில் கால்கள் எப்ேபா ம் இரண்டாகேவ
அைமந்தி க்கின்றன. கம் த யவற்றில் ேவ பா இ ந்தா ம் தி த்தாள்
தாமைர ேபால ஒேர மாதிாி இ க்கிற .
வள்

வர் கண்ட வழி

இந்த உண்ைமைய வள் வர் உணர்ந்தார். 'நாம் கட
ைடய உ வத்ைதப் பற்றிச்
ெசால்லேவண் ம். ஆனால் ேவ பா ள்ள உ வங்கைளச் ெசால்லக்கூடா .
எல்லாவற் க்கும் ெபா வாக இ க்கும் பகுதிையச் ெசான்னால் ேபா ம்' என்
எண்ணினார். அ யார்க க்குப் கல் இடமாக நிற்ப தி வ ேய. தி வ ையச்
ெசான்னாேல ஆண்டவனின் உ வம்
வைத ம் ெசான்னதாக ஆகும்.
"ேகாள்இல் ெபாறியிற் குணம்இலேவ எண்குணத்தான்
தாைள வணங்காத் தைல."
என்றார். அந்தத் தி வ ையச் ேசர்ந்தவர்கள் பிறவிப் ெப ங்கட ேல நீந் வர்
என் ம் ெசான்னார்.
அன்பர்க

க்குப் பற் க்ேகாடாக இ ப்பைவ ஆண்டவ

ைடய தி வ கள்.

எம்ெப மான் தி வ ள் ெநறியில் ெசல்பவைரத் ேதாளார், ைகயார் என்
ெசால்லாமல் அ யார் என் ெசால்வதற்குக் காரணேம அவர்க க்கு மற்றப்
பகுதிையக் காட்
ம் தி வ யில் ேநாக்கம் அதிகம் என் காட் வ தான்.
இைறவ ைடய பாதாம் யத்தில் அ யார்க ைடய உள்ளமாகிய வண் கள்
உல ம். அ யார்க ைடய உள்ளம் இைறவ ைடய தி வ ையப்
பற்றிக்ெகாண்டால் அவர்க க்கு ேவண் யன எல்லாம் கிைடக்கும். இந்த ட்பத்ைதத்
ெதாிந் ெகாள்ளாமல் பலர் திண்டா கிறார்கள்.
இதைனப் பாரதத்தில் வ கின்ற வரலா
பாரத நிகழ்ச்சி

ஒன்

ெதாிவிக்கிற .
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பஞ்ச பாண்டவர்கள் காட் வாழக்ைகைய
த் க் ெகாண் ஓர் ஆண்
தைலமைறவாக இ ந் விட் ெவளி வந்தார்கள். பதின் ன் ஆண் க க்குப் பிறகு
தங்க க்கு உாிய நாட்ைட மீட் ம் தங்க க்குக் ெகா க்கும்ப யாகக் ேகட்
வ ம்ப த ம் த்திரர் ஒ
னிவைரத் ாிேயாதனனிடம்
அ ப்பினார்.
அப்ேபா
ாிேயாதனன் ெகா க்கச் சம்மதிக்கவில்ைல. தி தராஷ் ரன் அந்த
னிவைரப் பார்த் , "என் பிள்ைளகள் ெபால்லாதவர்கள். த மன் நல்லவன்
ஆயிற்ேற! அவன் எங்ேக வாழ்ந்தா ம் அ தான் அஸ்தினா ரம். இத்தைன
ஆண் களாக்க் காட் ல் வாழ்ந் ப் பழகினவர்க க்கு, அங்ேகேய இ ப்பதில் ன்பம்
ஒன்றம் இல்ைல. எதற்காக ம ப
ம் இந்தப் ெபால்லாத பிள்ைளகேளா சண்ைட
ேபாட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்?" என்
த ம் த்திரர், "ெபாியப்பா ெசால்வ

ெசால்

அ

ப்பினான். அதைனக் ேகட்ட

நியாயந்தாேன? நாம் உறவினர்கேளா

ேபாட் க் ெகாண் அவர்கைள அழித் விட்
வாழ்ந்தால் நல்ல தான்" என் கூறினார்.

சண்ைட

ஏன் நாட் ல் வாழேவண் ம்? காட் ல்

கண்ணபிரான் அவ ைடய ேபச்ைசக் ேகட்டான். "நீ ெசால்வ

சாிதான். ஆனால்

உன் ைடய தம்பிமார்கள் என்ன ெசால்வார்கேளா? அன் திெரௗபதியின் கிைலச்
ச்சாதனன் உாிந்தேபா அவர்கள் ஒவ்ெவ வ ம் ஒவ்ெவா சபதம்
ெசய்தி க்கிறார்கள். அைவகள் எல்லாம் ற் ப் ெபறேவண் ம். திெரௗபதி தன்
கூந்தைல விாித் க்ெகாண் நிற்கிறாள். அந்தக் கூந்தைல அவள்
த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம். இவற்ைறச் ெசய்யாமல் நீங்கள் மீண் ம் காட் க்குப் ேபாய்விட்டால்
உலகத்தில் உள்ளவர்கள் ஏசமாட்டார்களா?" என்

ேகட்டான்.

த ம த்திரர் ேயாசித் , "அப்ப யானால் நீ ஒ
ைற
ேபாய்விட் வா.
அவர்கள் பாதி நா தரட் ம். இல்லாவிட்டால் ஐந் ஊர் தரட் ம். அைவ ம் இல்லா
விட்டால் ஐந்
கள் தரட் ம். ஒன் ம் இல்ைல என் ம த்தால் ேபார் ெசய்ேவாம்
என் ெசால் விட் வா" என்றார்.
கண்ணன் த ம த்திர

ைடய தம்பிகளின் க த்ைதக் ேகட்கத் ெதாடங்கினான்.

மைனக் ேகாட்டேபா அவன் மிக ம் சினந் , "என்ைனத்
எல்ேலாைர ம் என் கைதக்கு இைரயாக்கி வ கிேறன்." என்
ெசான்னான். அ ச்சுன ம் மிக்க
டன் ேபசினான். நகுல
ெசான்னான். பிறகு சகாேதவனிடம் வந் , "உன் க த்
ேகட்டான் கண்ணன்.

அ ப் ங்கள்.
ேகாபத்ேதா
ம் சினந் அப்ப ேய

என்ன அப்பா" என்

சகாேதவன் கூற் .
சகாேதவன் சிறந்த ஆத்ம ஞானி. மற்றவர்கள் , "நம் ைடய ரா யம்; அவர்க
ரா யம்" என்

ைடய

ேவ ப த்திப் பார்க்கின்ற அறி ம், அதனால் ேகாப ம், பைக ம்
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ெகாண்

ந்தார்கள். சகாேதவன் சத்தியத்ைத உணர்ந்தவன்; அவன் ெசான்னான்,

"ேகாபாலா, இனி என்ன நடக்கும் என்ப உனக்குத் ெதாியாதா? உன் எண்ணம்
எ ேவா அ தான் என் ைடய எண்ணம்" என் ெசான்னான். இைதக் ேகட்ட
கண்ணன், "எல்லாைர ம் ேபால இவன் ேபசவில்ைலேய! இவனிடம் ஏேதா
க த் இ க்கிற . அைத இரகசியமாகத் ெதாிந் ெகாள்ளேவண் ம்" என்
அவைனத் தனிேய அைழத் ச் ெசன்றான்.
ெசன்

அவன் க த்ைதக் ேகட்டேபா , "கண்ணா, உன்

ைடய க த்

ட்பமான
எண்ணி

எனக்குத்

ெதாி ம். ாிேயாதன க்கு ெவற்றி வ வேதா, பாண்டவர்க க்கு ெவற்றிவ வேதா
உன் ைடய ேநாக்கம் அன் . பல காலத்திற்கு ன்னாேலேய நிலமகள் உன்னிடம்
வந் அ தாள். சுைம தாங்கவில்ைல என் அவள் ைறயிட்டைதக் ேகட் நீ
பாரம் தீர்க்க ேவண் ம் என் எண்ணியி க்கிறாய். அந்த உண்ைம எனக்குத்
ெதாி ம்" என்றான்.
"நீபா ரதஅமாில் யாவைர ம் நீறாக்கிப்
பாரம் தீர்க்கப் ாிந்தாய் யல்வண்ணா!"
இதைனக் கண்ணன் ேகட்ட டன், "பாரதப்ேபார் வராமல் ஏதாவ
ெசால்" என் ேகட்டான். அதற்குச் சகாேதவன் ெசான்னான்:

வழி இ ந்தால்

"பாராளக் கன்னன்இகற் பார்த்தைன ன் ெகான்றணங்கின்
காரார் குழல்கைளந் கா ல் தைன ட்
ேநராகக் ைகப்பி த் நின்ைன ம்யான் கட் வேனல்
வாராமல் காக்கலாம் மாபா ரதெமன்றான்.
" ாிேயாதனேனா, த மேனா அரசாள்வ
ேவண் ம். அதற்கு

என்

இல்லாமல் கர்ணன் அரசாள

ன் , அவன் அ ச்சுனைனக் ெகால்லேவண் ம். திெரௗபதியின்

கூந்தைல
ப்பதா, விாிப்பதா என்ற ெசால் க்ேக இடம் இல்லாமல் அவள
குழைலக் கைளயேவண் ம். பின் நான் உன்ைனக் கட்டேவண் ம். இைவ
நைடெபற்றால் பாரதப்ேபார் வராமல் காக்கலாம்" என்றான்.
இப்ப

ேவ

யாராவ

ெசால்

இ ந்தால், நாக்கில் நரம் இல்லாமல்

ேபசுகிறாேன என் ேதான் ம். தைமயன், மைனவி என்ற பற் க்கைள விட்ட ஞானி
சகாேதவன் ஒ வனால்தான் இப்ப ப் ேபச
ம். அவ ைடய உயர்ந்த நிைலையக்
கண்ணபிரான் ெதாிந்

ெகாண் தாேன அவைனத் தனிேய அைழத் க் ேகட்டான்?
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சகாேதவன் ெசான்னைதக் ேகட்ட கண்ணன் சிாித் க் ெகாண்டான். "சாி நீ
ெசான்ன எல்லாம் சாி. ஒ கால் ன் ெசான்ன எல்லாம் நடந்தா ம் நடக்கலாம்.
என்ைன நீ எப்ப க் கட் வாய்?" என் ேகட்டான். சகாேதவன் உடேன விைட
ெசான்னான். "மற்ற எல்லாம் ெதாிந் ெகாண்ட மாதிாி உன்ைன நீ ெதாிந்
ெகாள்ளவில்ைலேய, கண்ணா! யேசாைதயால் உன்ைனக் கட்ட
யாமல் ேபாயிற்
என்பைத ேயாசித் இப்ப ப் ேபசுகின்றாய் ேபா ம்! நீ கண்ணனாக எ ந்த ளி
இ க்கும் இந்த உ வம் மாத்திரம் அன் . உன் ைடய இயல்பான உ வத்ைத ம்
எனக்குக் காட் . நான் கட் வி கிேறன்" என்றான். கண்ணன் சகாேதவ ைடய
மனவ ைமையத் ெதாிந் ெகாள் ம் ெபா ட் ப் பல பல வ வங்கைளக் ெகாண்
நின்றான்.
"மாயவ
றாய வ

ம் அன்பன் மனமறிவான் கட் கஎன்
பதி னாறா யிரங்ெகாண்டான்."

கண்ணபிரான் பல பல உ வங்களி

ம் ேதாற்றம் அளித்தான். சகாேதவன் அந்த

வ வங்கைள எல்லாம் கண் , "நாம் ெதாியாமல் ெசால் விட்ேடாேம! எப்ப க்
கட் வ ?" என்

மயங்கவில்ைல.

சகாேதவன் ெசயல்
ஆலமரம் ெந ந் ரம் தைழத் ப் பரவிக் கிைள விட்
ந்தா ம் அதன் அ மரத்தில்
ேகாடாியால் ேபாட்டால் மரேம பட் வி ம். அப்ப அத்தைன உ வங்க க்கும்
லமாக உள்ள ேதாற்றம் எ என்பைதச் சகாேதவன் நன்கு உணர்ந்தவன்.
அ மாத்திரம் அன் ; எங்ேக கட்டேவண் ெமன்பைத ம் ெதாிந் ைவத்தி ந்தான்.
லமாகிய ேதாற்றத்ைத உள்ளத்தில் ைவத் அந்தப் ெப மா ைடய தி வ கைளத்
தன் ைடய க த்தினால் பிைணத் விட்டான்.
" யவ ம் லமாம் ேதாற்ற ணர்ந் ெதவ் லகும்
தாய அ யிைணகள் தன்க த்தி னாற்பிணித்தான்."
இப்ேபா

கண்ணன் கட் ண்

கிடந்தான். மற்றப் ெபாியவர்க

ைடய

தந்திரத்தினாேல கட் ப் படாத ஆண்டவன், யேசாைத கட் ய கயிற் க்கு அகப்படாத
ஆயன், ேவதங்களினா ம் சாஸ்திரங்களினா ம் காண
யாத கண்ணன், இப்ேபா
மிக எளிதில் சகாேதவனால் கட் ண்டான். கண்ண க்ேக வியப் உண்டாகிவிட்ட .
ெந நாள் காண
யாமல் கண்ட ஒ வர் தம் ைடய அன்பைன இ க்கிப் பிணிந்
அைணத் க் ெகாண்டால் அந்த அைணப் ஒ வைகயில் இன்பமாக இ க்கும்;
மற்ெறா வைகயில் ச்சுத் திணற அ க்கும். இந்த நிைலயில் கண்ணபிரான்
இ ந்தான். "சகாேதவா, என்ைன அன்பினாேல நன்கு அறிந்

எப்ப க்
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கட்டேவண் ெமன்ற உண்ைமையத் ெதாிந் என் ைடய காைலக் கட் விட்டாேய!
நீ கட் ன மிக ம் நல்ல . நீ நல்லவன். நான் இப்ேபா அஸ்தினா ரத்திற்குத்
ேபாக ேவண் ம். கட் ன காைல வி அப்பா" என் ெகஞ்சினான்.
"அன்பா ன் ெறன்ைன அறிந்ேத பிணித்தைமநன்
என்பாதந் தன்ைன இனிவி க என் உைரப்ப."
அவன் ெபற்ற வரம்
சகாேதவன் மிகச் சிறந்த தந்திரசா

. ைகயிேல அகப்பட் க்ெகாண்ட ெபா ைளப்

பயன்ப த்தாமல் வி வானா? "கண்ணா, இப்ேபா நீ எனக்கு ஒ வரம் தர
ேவண் ம். பாரதப் ேபாாில் எல்ேலாைர ம் அழித் ப் பாரம் தீர்க்கத் தி
ள்ளம்
ெகாண்
க்கிறாய் என் எனக்குத் ெதாி ம். இப்ேபா நான் ேகட்கும் வரம் ஒன்
உண் . உன் தி
ள்ளக் க த்தில் சற்ேற ெநகிழ்ச்சி ெகாள்ள ேவண் ம். உன்ைனேய
சரண் அைடந்தி க்கிற எங்கள் ஐந் ேபைர மாத்திரம் உன் ைடய கைடக்கண்ணால்
காப்பாற்றி அ ளேவண் ம்" என் ேவண் க் ெகாண்டான்.
"வன்பா ரதப்ேபாாில் வந்தைடந்ேதாம் ஐவைர ம்
நின்பார்ைவ யால்காக்க ேவண் ம் ெந மாேல!"
யா க்கும் கட் ப்படாத கண்ணபிராைன உள்ளத்தில் ேதான்றிய ெமய்யன்பினாேல
பிைணத் அவன் தி வ ையக் கட் , அந்தச் சமயத்தில் வரம் ேகட் வாங்கிக்
ெகாண்டான் சகாேதவன். பின்னால் ெகௗரவர்க க்கும் பாண்டவர்க க்கும்
பதிெனட் நாள் ெபாிய ேபார் நடந்த . மிகக் க ைமயாக நடந்த அந்தப் ேபாாில்
ஒவ்ெவா வ ைடய ர ம் ெவளியாயிற் . ேபார் நடந் அதில் அ ச்சுனன்
த யவர்கள் தம் ைடய ரத்ைத ெவளிப்ப த்த, அதனால் பஞ்சபாண்டவர்க க்கு
ெவற்றி கிைடத்த என் தான் பாரதத்ைதப் ப க்ைகயில் ேதான் கிற . ஆனால்
அந்தப் ேபார் நடப்பதற்கு ன்னாேலேய பாரதப் ேபாாின்
ஒ சிறிய அைறயில்
தீர்மானம் ஆயிற் . கண்ணபிரா ைடய இரண் தி வ கைளத் தன் க த்தினால்
பிைணத்த சகாேதவன் அந்தப் ெப மானிடம் ேகட் க்ெகாண்ட வரந்தான் பாரதப்
ேபாாில் பஞ்சபாண்டவர்க க்கு ெவற்றிைய வாங்கித் தந்த . அவன் அப்ேபா
விண்ணப்பித்த விண்ணப்பேம பிறகு ேபார்க்களத்தில் அ ச்சுனனின்
காண்டீபத்திற்கும், த மனின் அறத்திற்கும் வ ைம தந்த . திைரக்கு மைறவில்
பச்ைசப் பசுங்ெகாண்டைலச் சகாேதவன் பிணித் அவன் தி வ ையப் பற்றிக்
ெகாண் அன்பின் வ ைமையக் காட் ய ெசயல்தான் அந்த ெவற்றிக்கு லம்.
யவனாகிய சகாேதவ க்குத்தான் அந்தப் ெப மா ைடய லம் எங்ேக
இ க்கிறெதன் ெதாிந்த . எத்தைன ஆயிரம் தி
வங்கள் எ த்தா ம் அைவ
எல்லாவற் க்கும் லமாக இ ப்பன இரண் தி வ கள் என்பைத ஞானி ம்,
அன்ப மான சகாேதவன் நன்கு உணர்ந் தன் க த்ைதச் ெச த்திக் கட் னான்.
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த்திைய வாங்கி இைறவ ைடய பாதாம் யத்தில் கட்
சகாேதவைனப் ேபான்ற ெபாியவர்க க்கு உண் .
வள்

அன்பால் கட் ம் ஆற்றல்

வர்க்கும் உடன்பா .

ஆகேவ கட ள் பல பல உ வங்களில் இ ந்தா

ம் அந்த உ வங்களில் பல பல

ேவ பா கள் இ ந்தா ம் எல்லாவற் க்கும் லமாக ம், ெபா வாக ம்
இ ப்பைவ அவ ைடய தி வ மலர்கள். அதனால் மற்றவற்ைறச் ெசால்லாமல்
தி வள் வைரப் ேபால இந்தப் பாட் ல் அ ணகிாியார், "பாதாம் யத்தில் கட் "
என் ெசான்னார்.
தி வள் வர் அ ையச் ெசான்னதனால் அவ க்கு உ வம் உடம்பா என்
ெதாிகிற . திைரக்குப்பின் இரண் அ கள் ெதாிகின்றன என்றால் ன்னால்
இ ப்பவர்க க்கு அந்த அ கைளக் கண்ட மாத்திரத்தில் யாேரா உள்ேள இ க்கிறார்
என்ப ெதாி ம். மற்ற அங்கங்கள் ெதாியவில்ைலேய என் சந்ேதகப்படமாட்டார்கள்
அப்ப ேய தி வள் வர் தம் ைடய கட ள் வாழ்த்தில் இைறவ ைடய இரண்
அ கைளச் ெசான்னா ம் மற்ற உ ப் க க்கும் உண்ெடன்ப அவ க்கு உடம்பா
என் ெதாிந்திெகாள்ள ேவண் ம்.
மனம்

ங்கும் இடம்

மனம் இப்ேபா உலகத்தில் ஈ பட் க் கிடக்கிற . ன்பத்திற்குக் காரணமாகிய
சிற்றின்பத்ைதத் த ம் ெபா ள்களில் ங்கி அவற்றில் கிைடக்கும் ளித் ளி
இன்பத்ைதப் ெபற் அதில் மயங்கி மீட் ம் பிறவிக்கு ஆதாரமாகிய ெசயல்கைளச்
ெசய்ய யல்கிற . அப்ப யின்றி இைறவ ைடய தி வ த் தாமைரயில் குந்
அங்ேக ங்கேவண் ம். அப்ேபா அதற்கு ேவைல இல்லாமல் ேபாய்வி ம். நிைறந்த
ேதைன உண்ட வண்

அந்தச் சுைவயினால் மயங்கிப் ேபாய், பறப்ப ம் ஊ வ ம்

இல்லாமல், அப்ப ேய ங்குவ ேபால, மனம் இைறவ ைடய பாதாம் யத்தில்
ங்கேவண் ம். அப்ப த் ங்கினால் ெசயல் மாண் அடங்கிவி ம். ெசயல் மாண்
அடங்குவதில் உண்டாகிற இன்பம் ேபாின்பம். அ தான் த்தி.
த்திைய வாங்கிநின் பாதாம் யத்தில் கட்
த்திைய வாங்க அறிகின்றிேலன்.

அன்பாய்

இைறவ ைடய தி வ கைளப் பாதாம் யம் என் ெசான்னைமயினால்
அதன்கண்ேண குத் ம் த்திைய வண் என் ெகாள்ளேவண் ம். இப்ப க்
ெகாள்வைத ஏகேதச உ வகம் என் இலக்கணத்தில் ெசால்வார்கள். த்தியாகிய
வண்ைட
க ைடய பாதமாகிய தாமைரயில் கும்ப ெசய்ய ேவண் ெமன்பேத
அ ணகிாிநாத ைடய க த் .
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(3)

த்தி நிைல

த்தி அல்ல ேமாட்சம் என்ப சீட் வாங்கிக் ெகாண் பிரயாணம் ெசய்கிற
இடம் என் நிைனக்கக் கூடா . அ ஒ வைகநிைல. மாயாவிேநாத மேனா க்க
வாழ்வில் சிக்கித் திண ம் மனிதன் அஞ்ஞானத்தின் விைளவாகிய ெசயல்கைள
வி த் , ஞான ெநறியில் நிற்கேவண் ம். அந்த ெநறியில் நன்றாக நடந் ெசன்
இந்திாியங்கைள அடக்க ேவண் ம். இந்திாியங்க க்குத் தான் அ ைமயாகிவிடாமல்
அவற்ைறத் தனக்கு அ ைமயாகக் ெகாண் ஒ
கப்பட் நிற்கேவண் ம். இன்ப
ன்பங்கள் என்ற ேவ பா ன்றி, ேம பள்ளம் என்ற ேவற் ைம அல்லாத நிைலைய
அைடயேவண் ம். அத்தைகய நிைலயில் அவன் நின்றால், பைச யா ம் அற்
நின்றால், அப்ேபாேத அவ

க்கு

த்தி சித்திக்கும். அந்த இடத்தில்

கிைடக்கும்.

அந்த நிைலைய,
"நன்றாய் ஞானம் கடந் ேபாய்
நல் ந் திாிய ெமல்லாமீர்த்
ஒன்றாய்க் கிடந்த அ ம்ெப ம்பாழ்
உலப்பில் அதைன உணர்ந் ணர்ந்
ெசன்றாங் கின்பத் ன்பங்கள்
ெசற் க் கைளந் பைசயற்றால்
அன்ேற அப்ேபா ேத
;
அ ேவ
டாேம"
என் நம்மாழ்வார் ெசால்கிறார். "அற்ற பற்ெறனில் உற்ற
" என் ம்
ெசால்கிறார். த்தி என்ப ஒ நிைலேயெயாழிய இடவைக அன் . மனம்
அ க்ெகல்லாம் ேபாய்த் தாேன த ல் யதாகி அப்பால் தாேன அழிகின்ற
சமயத்தில் கிைடக்கின்ற இன்பநிைலேய த்தி.
இந்தப் பாட் ல், ஒ ெபா ைளக் ெகா த் விட் ஒ ெபா ைள
வாங்கேவண் ெமன் ெசால்வ ேபால அ ணகிாியார்
கனிடம் விண்ணப்பித் க்
ெகாள்கிறார். 'இன்ன கைடயில் இவ்வள
சரக்ைக வாங்கிக்ெகாள்
ெசால் யி க்கிறார்.
அன் ம் அறி ம்

பணத்ைதக் ெகா த்

ம் சக்தி எனக்கு இல்ைலேய!' என்

விட்

கூ வ

இன்ன
ேபாலச்
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"உன் ைடய பாதாம் யத்திற்கு என் ைடய மனத்ைத அ ப்பி அங்ேக அன்ைபக்
ெகா த்
த்தி என்ற ெபா ைள வாங்குவதற்கு நான் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைலேய!"
என்ப அவர் கூ வ . அன்பினால்தான் இைறவ ைடய தி வ ைள
வாங்கிக்ெகாள்ளலாம்.
"அ ள் என்

ம் அன்பீன் குழவி"

என உலக இயைல நிைனந் வள் வர் ெசால்கிறார். இைறவ ைடய அ ைளப்
ெப வதற்கும் அ ெபா ந் ம். நம்மிடத்தில் அன் உண்டானால் இைறவன் நமக்கு
அ ைளப் பா ப்பான். நம் அறி ெவ ம் அறிவாக நில்லாமல் அன் மயமாக
மாறேவண் ம். அதைன எண்ணிேய த்தி இைறவ ைடய தி வ ையச் சார்ந்
அன் மயமாக ேவண் ெமன் இந்தப் பாட் ல் ெசால்கிறார்.
த்திைய வாங்கிநின் பாதாம் யத்தில் கட்
த்திைய வாங்க அறிகின்றிேலன்.

அன்பாய்

ெவ ம் அறிவினாேல இன்பத்ைதப் ெபற இயலா . அதற்கு எல்ைல உண் .
இைறவ ைடய தி வ ஒன் தான் நமக்குப் கல் இடம் என் அறிவினால் ெதாிந் ,
அதைனச் சார்ந் பின் அங்ேக ஒட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். சா ம் மட் ம் அறி க்கு
ேவைல உண் . ஒட் க்ெகாள்வதற்கு அன்பினால்தான்
ம்.
இப்ேபா

நம் ைடய அறி

உலகி

ள்ள ெபா ள்கைள ஆராய்ந்

அவற்ைறச்

சிறந்தனவாகக் க
கின்ற ; பின் அவற்ேறா ஒட் க்ெகாள்கிற . இ பற்றிய
அறி ம் பற் ம் ேமன்ேம ம் பிறவிைய எ ப்பதற்குக் காரணம் ஆகின்றன.
அப்ப யின்றி அந்த அறி ேவ எங்ெகங்ேகா ேபாகும் ேபாக்ைக மாற்றி அதைன
நம் ைடய ைகயில் வாங்கிக்ெகாண் இைறவ ைடய பாதாரவிந்தத்திேல ெச த்த
ேவண் ம்.
ேவ ன் ெப ைம
"நான் த்திைய அ ேபாகும் ேபாக்கி
ந் ம் இ த் வாங்குவதற்குாிய வழிையத்
ெதாிந் ெகாள்ளாமல் திண்டா கிேறன். தவறான காாியத்ைதச் ெசய்கிேறன். இதைன
மாற்றேவண் ம். என்னால் மாற்ற
யவில்ைல. என்ைனத் தண் த் ஆட்ெகாள்ள
மாட்டாயா?" என்

ைறயிடத் ெதாடங்கினார் அ ணகிாிநாதர்.

"தண் ப்பதற்குாிய அ ைமயான ேவல் உன் தி க்கரத்தில் இ க்கிறேத! அைதக்
ெகாண் தண் த் என்ைனத் தி த்த ேவண் ம்" என்
த ல் ெசால்ல
எண்ணினார். ஆனால் பிறகு அப்ப ச் ெசால்வ தவ என் ேதான்றிய .
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"உன் ைடய ேவல் மிகப் ெபாிய தைடைய நீக்குவதற்கு ேவண் ம். அைதப்
பிரேயாகம் பண் வதற்கு ஏற்ற தகுதி மிகப் ெபாிய அசுரர்க க்குத்தான் உண் . என்
த்திையத் தி த் வெதன் நீ நிைனத்தால் மிக எளிதில் ஆகிவி ம். இதற்கு
உன் ைடய ேவைலப் பிரேயாகம் ெசய்யேவண் ெமன் ேகட்ப தகுதியன் . மிக்க
பைழய சூரன் ந ங்கும்ப யாக நீ ைவத்தி க்கும் அந்த ேவைல வாங்குவதற்கு என்
த்தி தகுதி உைடயதா?" என்

ேகட்கிறார்.

சூர் ந ங்க அச் சத்திைய வாங்கத் தரேமா?
"என் த்திைய வசப்ப த்தி உன் பாத தாமைரயிேல கட்

அன்பாய்

த்திைய

வாங்கத் ெதாியாத என் நிைலைய மாற்றி ஒ த் ஆட்ெகாள்வதற்காக, உன்
ைகயி ள்ள சத்தியாகிய ேவைல வி அப்பா என் நான் ெசால்ேவன். நீ ம்
என் ைடய விண்ணப்பத்திற்காக ேவைல வி க்கத் தயங்கமாட்டாய். ஆனால் அ
நியாயமான காாியம் ஆகுமா? சி
ள்ளால் கைளவைதக் ேகாடாாிையக் ெகாண்
கைளவ
ைறயாகா . அதனால் எனக்கு நன்ைம உண்டானா ம் ேவ க்குப்
ெப ைம குைறந் வி ம். அ சாமானிய ேவலா தமா? அதன் ெபயைரக் ேகட்டாேல
சூரபன்மன் ந ங்கினான். அத ைடயெப ைமையக் கந்த ராணம் த ய ல்கள்
எவ்வள சிறப்பாகக் கூ கின்றன! அத்தைகய ெபாிய பைடைய எனக்கு உதவியாக
விடேவன் ெமன் ேகட்ப
ைற அன் " என்கிறார்.
அவன் தி

ள்ளம்.

ஆனால் தி ந்த ேவண் ேம; என்ன ெசய்வ ? மைல தவி
குத்தியவன்

ப ம்ப யாகத்

கன்; சூரைனக் குத்த ம் கிெரௗஞ்ச மைலையக் குத்த ம்

பயன்ப த்திய ேவைல உைடயவன்; அதற்கு இப்ேபா ேவைல ைவக்கக் கூடா .
பின்ேன என்ன ெசய்வ என்ற எண்ணம் அ ணகிாிநாத க்குத் ேதான்றிய .
"எம்ெப மான் என்ைன ஆட்ெகாள்வான் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கிற . தி ந்த
ேவண் ம் என் எனக்கு உள்ள ஆவைலக் காட்
ம் அவ க்குள்ள ஆவல்
மிகுதியான . என்ைனத் தி த் என் நான் விண்ணப்பித் க் ெகாண்டாேல
ேபா ம். இப்ப த் தி த் என் ெசால்ல ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. ேநாயாளி
எனக்கு இன்ன ம ந் ெகா என் ேகட்ப நியாயம் ஆகா . இவ க்கு இன்ன
ம ந் ெகா க்கேவண் ெமன்ப ம த் வ க்குத் ெதாி ம். அ ேபால் ஆண்டவன்
என்ைனத் தி த் வதற்கு ஒ வழி ைவத்தி ப்பான். அைத அவ ைடய
தி

ள்ளத்திற்கு விட் விட ேவண் ம்' என்ற நிைன

பிறகு வந்த . "

என்ைனத் தி த் வதற்கு என்ன வழி நீ நிைனத்தி க்கிறாய்?" என்
குவ

தவி படக் குத்திய காங்ேகயேன!

விைனேயற்கு என் குறித்தைனேய?

கா

ேகட்கிறார்.
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இைறவனிடம் இன்ன ேவண் ெமன் அறிவிக்கும் இயல் பக்தர்க க்கு
இல்ைல. "எனக்கு இன்ன ேவண் ெமன்ப உனக்ேக ெதாி ம்" நீ என்ன
ெசய்கிறாேயா அ ேவ எனக்கு இன்பம்" என்ப அவர்கள மேனாபாவம்.
"ேவண்டத் தக்க

அறிவாய் நீ"

என் மணிவாசகப் ெப மான் ேபசுகின்றார். 'ேகளாமல் ெகா க்கின்ற ெப ம்
ெகாைடயாளன்
கன். அத்தைகய ெப மானிடம் நீ இ ெசய் என் நான்
ெசால்வ மிைக. அவ
எண் கிறார்.

ைடய தி

ள்ளம் ஏேதா?' என்

அ ணகிாிநாதர்

"

கா, நீ மைல தவி ப ம்ப க் குத்திய ெபாிய ரன். கங்ைகயின் மகன்.
அ யார்கைள இன்னப ஆட்ெகாள்ளேவண் ம் என் நீ தி
ள்ளத்தில்
ெகாண்
ப்பாய். அந்த வைகயில் அ ேய க்கும் ஒ வழி ைவத்தி ப்பாய். உன்
தி

ள்ளம் யாெதன் அறிேயன். நீ என்ன எண்ணி இ க்கிறாய்? நான் என்
யற்சியினால் நன்ைம ெபறேவண் ெமன்ப ெதாியாமல் அைலகிேறன்.

ைடய

என் ைடய அறிைவ அ ேபாகிற ேபாக்கில் விடாமல் மாற்றி, உன் ைடய தி வ
மலாில் குத்தி அன் மயமாக்கி அதனால் த்திையப் ெப வதற்கு உாிய வழிைய
நான் ெதாிந் ெகாள்ளவில்ைல. நான் ெசய்கிற பிைழக்குத் தண்டைனயாக
உன் ைடய ேவைல நீ பிரேயாகம் பண்ணேவண் ெமன் ேகட்கத் ேதான் கிற .
ஆனால் அ
ைற அன் . பைழய சூரன் ந ங்கும்ப யாக விட்ட ேவல் அ .
அத்தைகய ேவ க்குத் தக்க இலக்கு அன் இ . அதைன வாங்க இ தகுதி ஆகுமா?
உன் தி
ள்ளம் யாேதா அதன்ப நடக்கட் ம்" என் அ ணகிாிநாதர் இந்தப்
பாட் ல் விண்ணப்பித் க் ெகாள்கிறார். ----- ------ -----த்திைய வாங்கிநின் பாதாம் யத்தில் கட்
த்திைய வாங்க அறிகின்றி ேலன்;
சத்திைய வாங்கத் தரேமா? குவ

அன்பாய்

சூர்ந ங்கச்

தவி படக்

குத்திய காங்ேகய ேன!விைன ேயற்ெகன் குறித்தைனேய?
(கிெரௗஞ்சமைல தவி ேபாலப் ெபா யாகும்ப ேவலால் ைளத்த காங்ேகயேன!
என் த்திைய அ ேபாகும் ேபாக்கில் விடாமல் மாற்றி உன் ைடய தி வ களாகிய
தாமைரயிேல ெச த்தி அன் மயமாகிய த்திைய உன்னிடமி ந் ெபற நான்
அறிகிேலன். பைழய சூரன் ந ங்குவதற்குக் காரணமான அந்த ேவற்பைடைய நீ
வி வத்ற்கு என் த்தி தகுதி உைடயேதா? பாவம் உள்ளவனாகிய என்ைனத் தி த்த நீ
என்ன வழிையத் தி

ள்ளத்தில் ெகாண்

க்கிறாய்?
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வாங்குதல்-ைகப்பற் தல்: ேபாக்ைக மாற்றி வைளத்தல். பாதாம் யம் என்றதனால்
த்திைய வண்டாகக் ெகாள்ள ேவண் ம். அன்பாய்-அன் மயமாகி. பைழய காலத்தில்
இ ந்தவனாத ன்
சூர் என்றார். ந ங்கு அச்சத்திைய என் பிாித் ப் ெபா ள்
ெகாள்ளேவண் ம் சக்தி-ேவல். வாங்க-விட; பிரேயாகச் ெசய்ய. தரேமா- த்தி
தகுதி ைடயதா? குவ

- மைல; இங்ேக கிெரௗஞ்சகிாி. காங்ேகயன் - கங்ைகயின்

மகன்;
கைனக் கங்ைக தாங்கி வந்தைமயின் இப்ெபயர் உண்டாயிற் ; "ஆயிர
கத் ந்தி பால ம்" என்ப தி வகுப் . விைன என்ப இரண் விைனகைள ம்
குறித்ததாயி ம் இங்ேக விைனேயன் என்ற பாவி என்றப . விைனேயற்கு பாவியாகிய எனக்கு; என்ைனத் தி த் வதற்கு என்ப
தந்திரத்ைத. குறித்தைன – தி

ெபா ள். என்-என்ன

ள்ளத்தில் ெகாண்டாய்.)

-------------------5. ெதாண்டர் ெப ைம
1
ேவலா தத்தால் சூரைன ம்,கிெரௗஞ்சமாகிய குவட்ைட ம்
கன் குத்திய
தி விைளயாடல் அ ணகிாி நாத க்கு மீண் ம் நிைன வ கிற . ெசன்ற பாட் ல்
அந்த விைளயாட்ைட நிைனந்தவர் அ த்த பாட்
ம் அதைனப் பா கிறார்.
"சூரைன ம் கிெரௗஞ்ச மைலைய ம் ேவ னால் அழித்த
கப்ெப மா ைடய
ெதாண்டர்கைளச் சார்ந்தால்தான் நமக்கு கதி உண் * என்ற க த்ைத
ைவத் ப்பா கிறார். தம் ைடய ெநஞ்ைசப் பார்த் , "பாவி ெந ெநஞ்சேம!" என்
விளிக்கிறார். அவர் ெசான்னைத நாம் ஒவ்ெவா வ ம் ெசால் நம் ைடய ெநஞ்சுக்கு
அறி
த்தேவண் ம்.
ெசல்வ ம் வாழ் ம்;
மனிதன் எல்லாப் ெபா ைள ம் மதிப்ப

இல்ைல. ெப ம்பாலான மக்கள் மதிப்ப

ெபா ட்ெசல்வம் ஒன்ைறத்தான். ஆனால்,இைறவ டன் ெதாடர் ைவத் க்ெகாண்
அவன் தி வ
க்காக ஏங்கி நிற்பவர்கள் மதிப்பேதா அ ட்ெசல்வம். நாம் நம் ைடய
றக் கண்ைணக் ெகாண் பார்த் , அந்தக் காட்சிைய மதிக்கிறவர்கள். இந்தக் கண்
ஒ குறிப்பிட்ட எல்ைலக்குள் அடங்கித்தான் பார்க்கும். காலத்திற்கும் இடத்திற்கும்
கட் ப்பட்
க்கும் நாம் அந்த எல்ைலக்குள் அடங்கினவற்ைறேய பார்க்க
ம்.
இப்ேபா ேசா ேவண் ம்; நாைளக்குச் ேசாற் க்குப் பணம் ேவண் ம்; என்
நம்மால் நிைனக்க
கிற . நாள்ேதா ம் ேசா உண் நல்ல ட் ல் வாழ்ந்
ஆைட அணிகைளப் ைனந் க விப் ெபா ள்கைளப்ெபற் வாழ ேவண் ெமன்
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நிைனக்கிேறாம். ெதாடர்ந் வாழ்க்ைக நைடெப வதற்குப் பயன்ப ம் க வியாவ
ெபா ள் என் நமக்குத் ெதாிகிற . அதனால்பணத்ைதச் ேசமித் ைவக்கிேறாம்.
பணம்பைடத்த ெசல்வர்கள் ஒவ்ெவா ேவைளக்கும் சூடாகச் ேசாற்ைற
உண் கிறார்கள். தல்நாள் ஆக்கிய ேசாற்ைற நீாில் ேபாட் ைவத்தி ந்
ம நா ம் உண்பவர்கள் வறியவர்கள். அவர்க ம் அந்தச் ேசாற்ைற இரண்
ன்
நாைளக்கு ைவத் க் ெகாள்ள
ேமெயாழிய ெந நாள் ைவத்தி க்க
யா .அப்ப ைவத்தி ந்தால் ேசா
ணாகிவி ம்.
ஆகேவ அவர்கள் பல நாைளக்குப் பயன்ப ம் அாிசிைய வாங்க
ேவண் யி க்கிற . பிச்ைசக்காரேனா ஒவ்ெவா நாைளக்கும் பிச்ைசச்ேசா வாங்கி
உண்கிறான். அவைன விட ஒ ேவைள ேசாறாக்கி அதைன ன் ேவைளக்குச்
சாப்பி கிறவன் பணக்காரன். ஒவ்ெவா ேவைள ம் சூடாகச் ேசாறாக்கி
உண் கிறவன் அவைன ம் விடப் பணக்காரன். அந்த அந்த ேவைளக்குச்
சில்லைறயாக அாிசி வாங்குபவைனவிட ஒ மாசத்திற்கு ெமாத்தமாக ட்ைட அாிசி
வாங்கிச் சாப்பி கிறவன் இன் ம் பணக்காரன். அ ேபாலேவ ஆண் க்கு ேவண் ய
அாிசிக்கு ெநல்லாகக் குதிாில் ெகாட் ைவக்கிறவன் ெபாிய பணக்காரன். ெநல்கூடச்
சில ஆண் க க்ேக இ க்கும். பல காலத்திற்கும் ெநல் விைளந் பயன்ப ம் என்
நிலமாக வாங்கிப் ேபாட்
ப்பவன் எல்ேலாைர ம்விடப் பணக்காரன். அன்றன்
உண்ண ேவண் ய ேசாற் க்கு ெநல் அவசியம். ஆத னால் அந்த ெநல்ைல
விைளக்கின்ற நிலத்ைதேய பைழய காலத்தில் மக்கள் வாங்கிச் ேசர்த்தார்கள். இந்த
நாட் ல் ெபாிய பணக்காரன் என் பரந்த நிலத்ைத உைடயவ க்குத்தான் ெபயராக
இ ந்த . நிலங்கைளச் ேசர்க்க ேவண் ெமன் நிைனப்ப மண்ணாைச. அரசர்கள்
தம் ைடய நாட்ைடப் ெப க்க ேவண் ெமன் நிைனப்ப ம் மண்ணாைசதான்.
இந்தக் காலத்தில் அரசர்க க்கு மாத்திரம் மண்ணாைச இ க்கிற . மற்றவர்க க்கு
மண்ணில் அத்தைன ஆைச இல்ைல. பணமாகச் ேசர்த் ப் பாங்கியில்
ேபாடேவண் ெமன்ற நிைல இப்ேபா வந்தி க்கிற .
ஒ ேவைள ேசா உண்டவ ைடய யற்சி நீ மானால் ம ேவைளக்குச் ேசா
கிைடக்கிற . அந்த யற்சி பின் ம் நீ மாயின் மாதம்
வ ம் தட் இல்லாமல்
ேசா உண் ம் வசதி கிைடக்கிற . மனித ைடய யற்சிக்கு ஏற்ற ெசல்வம்
உண்டாகிற . ெசல்வம் அதிகமாக இ ந்தால் பல காலத்திற்கு நன்றாக வாழலாம்
என்ற எண்ணத்தினால்தான் மனிதன் பணத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாண்
க்கிறான்.
உலகத்தில் நன்றாக வாழ்கிறவர்கள் என் பணம் பைடத்தவர்கைளச் ெசால்கிறார்கள்.
பணம் இல்லாதவர்கைள வாழத் ெதாியாதவர்கள் என் ெசால்கிறார்கள்.
கல்வி ம் ெசல்வ ம்
பணம், கல்வி ஆகிய இரண்
ம் கல்விையச் சிறந்ததாகப் ெபாியவர்க ம்
அறிவாளிக ம் ெசால்கிறார்கள். ஆனா ம் உலகத்தில் ெப ம்பாலான மக்க க்குப்
பணத்தினிடேம மதிப் உண்டாகிற . கல்வி ெபாிய என் வாயால் ெசால்வார்கேள
ெயாழியச் சாியான சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு மதிப் க் ெகா க்காமல் ெசல்வத்திற்ேக
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மதிப் க் ெகா ப்பார்கள். "பணம் பந்தியிேல, குணம் குப்ைபயிேல" என்ற பழெமாழி
பணத்திற்கு இ க்கும் மதிப்ைப விளக்குகிற . ஒ ெபாிய வி ந் நடக்கிற . ல்
ஆயிரம் ப த்த ெபாியவன் ஒ வன் அந்த வி ந் க்குப் ேபாகிறான். ஒன் ேம
ப க்காத அறிவி ஒ வன் வ கிறான். லவன் சிறிய ேமல் ண் ம் சாதாரண
ேவட்
ம் அணிந் ெகாண் நடந் வந் உள்ேள ைழகிறான். அவன் ஏைழ.
ஆனால் அறிவி யாக இ ப்பவன் பணம் பைடத்தவன்; நல்ல ஆைட அணிகைளப்
ைனந் ெகாண் காாில் ேபாய் இறங்குகிறான். வி ந் க்கு வ கிறவர்கைள
வரேவற்பதற்காக அங்ேக நிற்பவர்கள் யா க்கு அதிகமாக வரேவற் அளிப்பார்கள்?
'எல்லாம் ப த்த லவனாயிற்ேற; ஒ க்கத்தில் சிறந்தவன் ஆயிற்ேற' என்

எண்ணி

நல்ல ேமலாைட இல்லா விட்டா ம், லவ க்கு மாியாைத ெசய்வார்களா? அப்ப
இன் ம் இந்த உலகம் வளரவில்ைல. கார் வந் நின்ற டன் அதில் வந் இறங்கிய
கற்றறியா ட க்குக் ைகலாகு ெகா த் வரேவற்பார்கள். பன்னீைரத்
ெதளிப்பார்கள். ச்ெசண்ைடச் ெச கி ன் நான்கு ேபர்களாக உள்ேள அைழத் ப்
ேபாவார்கள். ப ப் , ஒ க்கம் ஆகியவற்ைறவிடப் பணேம உலகில் மதிப்ைபப்
ெப கிறெதன்பதற்கு இ அைடயாளம் அல்லவா? பணக்காரன் தன்னிடத்தில் உள்ள
பணத்ைத விளம்பரப்ப த்திக் ெகாள்வதற்குப் படாேடாபமான ஆைடகைள
அணிகிறான். ஒ க்கத்தில் தளர்ந்தவனாக இ ந்தா

ம், அறிவிேல குைறந்தவனாக

இ ந்தா ம், அவன் தன்னிடத்தி ள்ள பணத்ைத ஆைடயா ம் அணியா ம்
ஆடம்பரத்தா ம் விளம்பரம் ெசய் ெகாள்வைதக் கண் உலகம் மயங்குகிற .
இைத நிைனத்

ஒ

லவர் ேவ க்ைகயாக ஒ

பாட் ப் பா கிறார். உலகி

ள்ள

மனிதர்கள் மாத்திரமா மயங்குகிறார்கள்? எங்ேக ம் இத்தைகய இழிநிைல காணப்
ப கிற . பாற்கடல் இத்தைகய காாியம் ஒன்ைறச் ெசய்த என் அவர் பா கிறார்.
"எவ்வள ஆயிரம் ல்கைளப் ப த்த லவனானா ம் இவ் லகம் அவைன
மதிக்கா . நல்ல ேமலாைட அணியாமல் வந்த லவைன மதிப்பவர் அதிகமாக இ க்க
மாட்டார்கள்" என்கிறார்.
ெபாிய பிரசங்கிகள் கூடத்

ப்பட்டா, சால்ைவ

த யன ேபார்த் க் ெகாண்

வ வதற்குக் காரணம், சைபயினர் தம்ைம மதிக்க ேவண் ம் என்ப தான். அவர்கள்
தம் ைடய மதிப்ைபப் ேபச்சினால் லப்ப த்தலாம். அதற்கு ன் அவர்கள் சைபயில்
ேபாக ேவண் ம் அல்லவா? அதற்குச் சால்ைவ

த யன விளம்பரமாக உத கின்றன.

"ேமலாைட இன்றிச் சைப குந் தால்இந்த ேமதினிேயார்
நாலா யிரம்ப த் தா ம்எண் ணார்".
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இப்ப அந்தப் லவர் ெசால் விட் இதற்கு உதாரணம் ெசால்கிறார். இ இந்த
உலகத்தில் மாத்திரம் நடப்ப அல்ல. ேதவேலாகச் ெசய்தி ம் அப்ப த்தான். தி ப்
பாற்கடல் என்ன ெசய்த

ெதாி மா?

" வல் பாற்கடேலா, மாேலான் அணிந்த ெபான்
னாைடையக் கண் மகைளத் தந்ேத."
பட் ப் பீதாம்பரங்கைள அணிந் ெகாண் வந்தார் தி மால். அவர
ஆடம்பரத்ைதக் கண் மயங்கி அவ க்குத் தான் ெபற்ற தி மகைளத் தந்ததாம்.
தி மாைலப் பாற்கடல் ம மகன் ஆக்கிக்ெகாண்ட . ஆனால் தி ப் பாற்கடைலக்
கைட ம்ேபா சிவெப மா ம் வந்தான். அந்தப் பரேமசுவரன் எைதப் ெபற்றான்
ெதாி மா? பாற் கடல் தன்னிடத்தில் உண்டான ஆலகால விடத்ைதக் ெகா த்த .
தி மா க்குத் தன் மகைள ம் சிவெப மா க்கு நஞ்ைச ம் ெகா த்ததற்குக் காரணம்
என்ன? சிவெப மான் அந்தச் சைபக்கு வ ம்ேபா
உ த் க்ெகாண்
ஆைடேய

பட் ப் பீதாம்பரம்

வரவில்ைல. ெபான்னாைட ேவண்டாம்; சாதாரண

ம் கட் க் ெகாண்

வந்தானா? அ

ல்

ம் இல்ைல. ேதால் ஆைடையப்

ைனந்தி ந்தான். அைதயாவ நாகாிகமாக அணிந் ெகாண் வந்தானா? அ
இல்ைல. சும்மா சுற்றிக் ெகாண் வந்தி ந்தான். ஆைகயால் அ நஞ்ைசக்
ெகா த்ததில் வியப் ஒன் ம் இல்ைல.
"ஆலாலம் ஈந்த

ேதாலாைட சுற் ம் அரன்றனக்ேக" என்

ம்

லவர் பா கிறார்.

ேதால் ஆைட சுற்றி வந்த சிவெப மாைனப் பார்த்த பாற்கடல், 'இந்தப் ைபத்தியம்
உலகத்தில் இ ந்தால் என்ன? ெசத் ப் ேபானால் என்ன?' என்
என்னேவா, ஆலகால விடத்ைத அளித்

நிைனத்தேதா

விட்டதாம்.

ெசல்வத்தின் மதிப்
நல்ல ேமலாைட ம், ெபான்னாைட ம் இல்ைல என்றால் இந்த உலகத்தினர் அந்த
மனிதைன மதிப்ப

இல்ைல. பணம் இ ந்தால் ேபா ம்; எல்லா வைகயான

சுகேபாகங்கைள ம் ேத க் ெகாள்ளலாம்; பதவி ம், ெப ைம ம், மதிப் ம்
அவர்கைளத் ேத க்ெகாண் வ ம். இ எல்லாக் காலத்தி ம் உண் . இப்ேபா
மிகுதியாகிவிட்ட . அதனால் ெபா ட்ெசல்வத்ைதக் குவித் க் ெகாள் ம் ஆைச
இந்தக் காலத்தில் மிக ம் விாிந்தி க்கிற . உலகேம காஞ்சனத்திற்கு அைடக்கலம்
ஆகிவிட்ட . இன் பிச்ைசக்கார க்கு ஒ பி அாிசி ேபாட்டால் அவன் மதிப்ப
இல்ைல; ஓர் அணாக் ெகா த்தால் அப்ப க் ெகா த்தவ க்கு ஒன்ப கும்பி
ேபா கிறான். ஏைழக க்ேக பணத்தாைச இ க்கிறெதன்றால் பணக்காரைனப் பற்றி
என்ன ெசால்வ ? ஓர் எைழக்கு ஒ

பாய் கிைடக்கிற . தன் உண் யில் 99

பாய்
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ேசர்த்

ைவத்தி ப்பவன் இ க்கிறான்; அவ

க்கும் ஒ

பாய் கிைடக்கிற .

ஏைழேயா கிைடத்த ஒ
பாைய உடேன ெசலவழித் வி வான். 99 பாய் ேசர்த்
ைவத்தி ப்பவேனா இந்த ஒ
பாைய ம் ேசர்த்
பாயாகச் ெசய்யலாம்
என் ெசலவழிக்காமல் ைவத்தி ப்பான். இப்ப ேய பணம் பைடத்தவ க்குத்
தன்னிடம் இ க்கும் பணம் ேபா ம் என்ற மன நிைற இல்லாமல் பின் ம் பணம்
ேசர்த் க் ெகாண்
க்கிறான். தன்னிடம் உள்ள பணத்திற்கு ேமற்பட்ட ெதாைகைய
மனத்தில் எண்ணி அைத ஈட்டேவண் ெமன் ஆைசப் ப கிறான். தன் ைடய
வாழ்நாள்
வ ம் அைதேய லட்சியமாக ைவத் அைதேய ேசர்த் க்
ெகாண்
க்கிறான்.
அரசர் ெசல்வம்
பணம் மிகுதி ஆக ஆக ஒ வ ைடய பல ம் பதவி ம் உயர்கின்றன. அவைனப்
பல மக்கள் ேசர்ந் வழிப கிறார்கள். பழங்காலத்தில் மிகுதியான ெசல்வத்ைத
ைவத்தி ப்பவர்கள் அரசர்கள். மண், ெபண், ெபான் ஆகிய

ன்

ஆைசகளி

ம்

அவர்கள் எல்ேலாைர ம் மிஞ்சி இ ந்தார்கள். அதனால்தான், ராஜேபாகம் என்
ெசால்

ம் பழெமாழி வந்த . அரசர்கள் இல்லாத இந்தக் காலத்தி

என்ன ெபாிய ராஜா; சுகமாக இ க்கிறான்!" என்
ேபாகவில்ைல.

ெசால்

ம் கூட, "அவ

க்கு

ம் வழக்கம் மாத்திரம்

அரசரகள் காலாேல நடக்க மாட்டார்கள். பணம் பைடத்தவர்கள் இப்ேபா கூடத் தம்
காைல அதிகமாகப் பயன்ப த் வ இல்ைலேய! வாகன வசதி ெசய் ெகாள்வ
பணத்திற்கு ஓர் அைடயாளம். இந்தக் காலத்தில் ஒ வ ைடய ெசல்வத்ைத
அவனிடத்தி

ள்ள காாினால் அளக்கலாம். ெபாிய பணக்காரன் தனக்கு ஒன் , தன்

மைனவிக்கு ஒன் , தன் பிள்ைளக

க்குச் சில என்

கார் வசதிகைள அதிகமாக்கிக்

ெகாள்கிறான். பழங்காலத்தில் கார் என்ற வாகனம் இல்லாவிட்டா

ம் ேதர் இ ந்த ;

யாைன இ ந்த ; குதிைர இ ந்த . குதிைரயில் ெசல்பவன் சிறிய பணக்காரன்.
யாைனயில் ெசல்கிறவன் ெபாிய பணக்காரன். ேதர், யாைன, குதிைர என்ற ன்
வாகனங்கைள ம் பழங்காலத்தில் சிறந்தனவாகப் ேபாற்றினார்கள். அரசர்களிடம்
இந்த வாகனங்கள் இ ந்தன.
இந்த வாகனங்கைளச் சுகமாக வாழ்வதற்கு ைவத்தி ந்தேதா

பிற ைடய

நாட்ைடப் பற்றிக் ெகாள்வதற்கும், தம்ேமல் பைகவர்கள் பைட எ த்தால்
எதிர்ப்பதற்கும் உாிய பைடகளாக ம் ைவத்தி ந்தார்கள். ேதர், குதிைர, யாைன,
காலாட்பைட என் ம் நான்ைக ம் ச ரங்க ேசைன என்பார்கள். யாைன த ய
பைடகள் யாாிடம் மிகுதியாக இ க்கின்றனேவா அவர்கைளப் ெபாிய அரசர்கள் என்
மக்கள் மதித்தார்கள். இன் பணம் பைடத்த ேமைல நா கள் பணத்ைதக் ெகாண்
பலத்ைத அதிகப்ப த்திக் ெகாள்வைதப் பார்க்கிேறாம். பலபல திய
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பைடக்க விகைளப் ெப க்கிக் ெகாள்கின்றனர். அந்தக் காலத்தில் ேதர்
த யவற்ைறப் ெப க்கிக் ெகாண்டார்கள். இந்தக் காலத்தில் அ க்குண் ,
ைஹட்ரஜன் குண்
த யவற்ைறப் ெப க்கிக் ெகாள்கிறார்கள். தம்மிடத்தில் உள்ள
ெசல்வம் ேபாதா என் பிற ைடய ெசல்வத்ைத அ த் க்ெகாள் ம் ெபா ட் ப்
பைடகைள மிகுதியாக்குவ ஆைச உைடயவர்க ைடய ெசயல். பிற நா கைள ம்
ெவன் அவற் க்கும் தாம் தைலவராக ேவண் ெமன் மன்னர்கள் நிைனத்தார்கள்.
பைட ெப குவதற்குக் காரணம் இந்தப் ேபராைசேய. ேவ ஒ வன் தன் நாட்ைடக்
ைகக்ெகாள்வான் என்ற பயத்தி ம் பைடையப் ெப க்கிக் ெகாள்வ உண் .
இவ்வா இ திறத்தா ம் பைடகள் மிகுதியாயின.
பைடையப் ெப க்குதல்
உலைகத் தம் ஆட்சியின் கீழ்க் ெகாண் வரப் ெபாிய வல்லரசுகள் ேபாட்
ேபாட் க்ெகாண்

அ

க் குண் கைள ம், பிற விஞ்ஞான அற் த விைளவான

பைடக்கலன்கைள ம் உற்பத்தி ெசய்கின்றன. அந்தப் பழங்காலத்தில் ேதர், காி, பாி
ஆகியவற்ைற மிகுதியாகச் ேசர்த் க் ெகாண்டார்கள். ேசர்த் க் ெகாண்
வாழ்ந்தார்கள் என்

ெசால்லலாமா? அவர்கள் மனத்தில் அைமதி இராமல் இ ந்த .

இன் அெமாிக்கா ம், ரஷ்யா ம் பைடக்கலங்கைளப் ெப க்கிக் ெகாண்டதனால்
ஒ கண ம் அைமதியில்லாமல் வாழ்கின்றன. அவர்க ைடய உள்ளத்தில்
மனக்கலக்கம் எ ந்தி க்கிற . இைதத்தான் 'ெக பி
ெசால்கிறார்கள்.

த்தம்' (Cold War) என்

ேதைர ம் காிைய ம் பாிைய ம் ேசர்த் ப் பைடையப் ெப க்கியவன் சும்மா
இ க்கமாட்டான். இ ம் பி த்தவன் ைக ம், சிரங்கு பி த்தவன் ைக ம் சும்மா இரா
என்பார்கள். இ ம் என்ப பைடக்கலத்ைதக் குறிப்ப . பைடைய ைவத் க்
ெகாண்
க்கிறவன் அைமதியாக ட் ல் இ க்கமாட்டான். ஊைரச் சுற்றி ட்ைடச்
சுற்றி ள்ள எல்ேலாைர ம் அ ைமப்ப த்த ேவண் ெமன் திாிவான். அவைன யார்
எதிர்ப்பட்டா ம் அவ க்குத் தீங்கு உண்டாகும். பிற க்குத் தீங்ைகவிைளவிக்கும்
மனிதன் தனக்கும் தீங்ைக விைளவித் க் ெகாள்கிறான்.
(2)
"இத்தைகய அரச பதவிைய ம், ெசல்வத்ைத ம் நிைலயாதன என்
நீ ம் பணத்தாைச பி த் அைலகிறாேய, பாவி ெந ெநஞ்சேம!" என்
அ ணகிாியார் ெசால்கிறார்.
தண்

தாவ

ேபாய்த்,

ேதாில் காியில் பாியில் திாிபவர் ெசல்வம் எல்லாம்,

அறியாமல்
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நீாில் ெபாறி என்

அறியாத பாவி ெந ெநஞ்சேம!

ெந ெநஞ்சம்
நாம் ெசய்கிற காாியங்கள் எல்லாவற் க்கும் ல காரணமாக இ ப்ப ெநஞ்சு.
நாம் ெசய்வன யா க்குத் ெதாிந்தா ம் ெதாியாவிட்டா ம் ெநஞ்சுக்குத் ெதாியாமல்
இரா . " தன் ெநஞ்சு அறிவ ெபாய்யற்க" என்பார் தி வள் வர். அதனால் ேவ
ஒன்ைறப் பார்த் ச் ெசால்வைத விட லக்க வியாகிய ெநஞ்ைசேய பார்த்
அ ணகிாியார் ெசால்கிறார்.
ெந

ெநஞ்சேம!

"ெநஞ்சேம, நீ என்

டன் நீண்டகாலமாக வாழ்கிறாய். இந்த உடம்ேபா

வந்தாய்

என்ப மட் மன் . நான் எ க்கும் பிறவிகள் எல்லாம் ைணயாக ம், சாட்சியாக ம்
ெதாடர்ந் வ கிறாய். இந்த நீண்ட நட் எனக்கும் உனக்கும் இ க்கிற " என்
எண்ணிேய ெந ெநஞ்சேம என்றார். இதற்கு மற்ெறா ெபா
ம் ெசால்லலாம்.
நமக்கு உடம் , வாக்கு, ெநஞ்சு ஆகி ன் கரணங்கள் இ க்கின்றன. இந்த ன்றில்
நம் ைடய உடம் ஓர் எல்ைலக்குள் இயங்கும். நம் ைடய ைக ஓர் எல்ைலவைர தான்
எட் ம். நான் இந்த இடத்தில் இ ந் ேபசுகின்ேறன். இேத சமயத்தில் என் ட் ல்
இ க்க
யா . இந்த உடம் ஓர் எல்ைலக்குள் கட் ப் பட்
க்கிற . ஆனால்
உடமபினால் எட்ட டாயாத எல்ைலைய வாக்கினால் எட்ட
ம். அதற்கும் ஓர்
எல்ைல உண் . ஒ வனிடம் ேபசிக் ெகாண்
க்கிேறாம். " என் ெநஞ்சில் இ க்கிற :
ெசால்ல வரமாட்ேடன் என்கிறேத" என் சில சமயங்களில் ெசால்கிேறாம். அப்ேபா
வாக்குக்கு எட்டாத ஒன் உண்ெடன் ெதாிகிற . தித்திப் என்ப என்ன என்
ேகட்டால் சர்க்கைர மாதிாி இ க்கும் என் ெசால்லலாம். தித்திப் என்ப இ தான்
என் வாக்கினாேல சுட் க்காட்ட
யா . வாக்குக்கு எட்டாத எல்ைலயில்
அ பவம் இ க்கிற . வாக்கின எல்ைலைய ம் கடந் ெநஞ்சு ெசல் ம்.
இங்கி ந்தப ேய ெந ந் ரத்தில் இ க்கிற ஒ ெபா ைள ெநஞ்சு நிைனக்கும்.
உடம் நீ வைதவிட வாக்கு நீ ம்; வாக்கு நீ வைதவிட மிக அதிகமாக ெநஞ்சு
நீ ம். அதனாேல "ெந ெநஞ்சேம" என் ெசான்னார் என் ம் ெகாள்ளலாம்.
வாமனராகக் கு கிய உ வம் தாங்கி வந்த தி மால் ன் உலகங்கைள ம்
ெபறேவண் ெமன் ஆைசப் பட்டார். அவர் திாிவிக்கிரம அவதாரம் எ த் க்
ெகாண் தம் ைடய இரண் அ யினால் ன் உலகங்கைள ம் அளந்தார்.
அைதக் ேகட் நாம் வியக்கிேறாம். ஆனால் நம் ைடய ெநஞ்சேமா இ க்கும் இடம்
ெதாியாமல் இ க்கிற . ஆயி ம் ஒேர விநா யில் ன் உலகங்கைள ம்
அளந் வி ம் வைகயில் அ நீ கிற . அதன்பால் உண்டாகிற ஆைச எல்ைல
இல்லாமல் விாிகிற . ஆைச என் ம் காலால் ன் உலகத்திற்கும் ேமேலகூட
அளக்கும் ஆற்றல் நம் ெநஞ்சுக்கு இ க்கிற .
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எல்ைலயற் விாிந் ெகாண் ேபாகும் ஆைசைய அழித் பற்ைற அழித் ,
தி வ ைள அளக்கிற ெநஞ்சங்கேள நல்ல ெநஞ்சங்கள். நம் ைடய ெநஞ்சேமா
உலகத்தி ள்ள ெசாத் க்கைள நாம் ெபறேவண் ெமன் அளந் ெகாண்
க்கிற .
ேத ம், காி ம், பாி ம் ெகாண்
ேசர்த் க் ெகாண்

ப்பவர்கைளப் பார்த் , அவர்க

ேபால அழிந் வி ம் என்
என்

நீண்

ேபா க்குச் ெசன்

ெகாண்

ெசல்வத்ைதப் பலவைகயி

ம்

ைடய ெசல்வம் நீாில் எ த் ப்

அறியாமல், நாம் அவர்கைளப் ேபால ஆகேவண் ம்

க்கிற . இ

ண்ணியமான காாியமா? இந்த ெநஞ்சம் ெந

ெநஞ்சம்; பாவி ெந ெநஞ்சம். ஆதலால் இைதப் பார்த் , பாவி ெந
என் அ ணகிாியார் ெசால்கிறார்.

ெநஞ்சேம!

அறியாத ெநஞ்சம்
நாம் ெசால்ல ேவண் யைத அவர் ெசால்கிறார். ெபா ட் ெசல்வத்ைத ஈட் க்
ெகாள்வதில் ேநாக்கம் ைவத் நாள்ேதா ம் எட்ட
யாதைத எட் ப் பி க்கத்
தா கிற இந்த ெநஞ்சம். எைதத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ேமா அைதத் ெதாிந்
ெகாள்வ

இல்ைல. நமக்கு ேவண்டாதவற்ைற எல்லாம், நம் ைடய

மிகுதியாக்கக் காரணமானவற்ைற எல்லாம் ெதாிந்

ெகாண்

ன்பத்ைத

க்கிற . 'எ

உயி க்கு இன்பத்ைத அளிக்கிற ? அைமதிையத் த கிற ?' என் ெதாிந்
ெகாள்வ இல்ைல. அைமதிையக் குைலப்பதற்குக் காரண மான ெபா ள்
த யவற்ைறேய நா நா அைலந் ஏங்கி நிற்கிற .
தண்

தாவ

ேபாய்த், ேதாில் காியில் பாியில்

திாிபவர் ெசல்வம் எல்லாம், நீாில் ெபாறி என்
அறியாத பாவி ெந ெநஞ்சேம!
தண் என்ப ேசைன. தாவ ேபாதல் - காைல சி நடத்தல்; தாவித் தாவிச்
ெசல் தல். ரர்கள் ேபார்க்களத்தில் நடக்கும் நைடையத் தாவ ேபாதல் என்
ெசால்வார்கள். அ ைவத் த் தாவிச் ெசல்பவர்கள் என் ெபா ள் ெகாள்ளேவண் ம்.
நீாில் ெபாறி – நீாில் எ
ம் எ த் . ேதர், யாைன, குதிைர ஆகிய பைடகேளா
சண்ைடக்குப் ேபாய்த் திாிகின்ற அரசர்க ைடய ெசல்வம் எல்லாம் நீாில் எ திய
எ த் ப் ேபான்றைவ என்பைத அறியாத பாவி ெந ெநஞ்சம் நம் ெநஞ்சம்.
அைமதி த ம் ெசல்வம்
அைவ உண்ைமயான ெசல்வமாக இ ந்தால் மனத்திற்கு அைமதி ம், மகிழ்ச்சி ம்
ெகா க்கேவண் ம். நன்றாக வாழ்வதற்குச் ெசல்வம் ேவண் ெமன்ற நிைனப்பிேல
அதைன நிைறயச் ேசமித் க் ெகாண்
க்கிறவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்களா என்
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சற் ஆராய்ச்சி ெசய்தால் உண்ைம விளங்கும். ெசல்வத்ைதப் ெபற்றவர்க க்குத்
தி ப்தி உண்டாவதில்ைல என்
ன்னேர ெசான்ேனன். அதனால் குமரகு பர
னிவர், "ெசல்வம் என்ப சிந்ைதயின் நிைறேவ" என் ம், "அல்கா நல்குர
எனப் ப ேம" என் ம் கூறினார்.

அவா

மனத்தில் உண்டாகிற தி ப்திதான் ெசல்வம். ேம ம் ேம ம் ேவண் ெமன்ற
ஆைசேய வ ைம என் அவர் ெசால்கிறார். எத்தைன ெசல்வம் இ ந்தா ம் அவன்
ெசல்வனாக வாழாமல், "இன்

ம் நமக்குப் ேபாத வில்ைலேய!" என்

ஏைழயாகேவ

வாழ்கிறான். உலகம் ஏைழ என் நிைனத்தி ந்தா ம், "நமக்குக் கிைடத்த ேபா ம்.
இைறவன் இந்த அள க்கு நம்ைம ைவத்தி க்கிறாேன" என் தி ப்தியாக
வாழ்கிறவர்கேள மனத்தில் ெசல்வர்களாக இ க்கிறார்கள். ெசல்வம் ேசரச் ேசர
அவர்க க்குக் கவைலக ம் ேசர்ந் வி கின்றன. மனத்தில் அைமதிையத் தரா
என்பைத நன்றாகத் ெதாிந் ெகாண்ட ெபாியவர்கள் அைதத் த கின்ற ேவ ெசல்வம்
எ என் ஆராய்ந்தார்கள். இைறவன தி வ ட் ெசல்வம் உலக வாழ்க்ைகயி ம்
சிறந்த இன்பத்ைதத் த ம் என் கண் ெகாண்டார்கள். அதைனக் கண்
ெகாண்டவாிேல அ ணகிாியா ம் ஒ வர். எ மன அைமதிையத் த ம் என்பைத
இந்தப் பாட் ல் ெசால்கிறார்.
(3)
உலகத் ப் ெபா ட் ெசல்வத்ைத மதிக்காத அ ட் ெசல்வர்கள் தாம் அைமதிையப்
ெப வேதா பிற க்கும் அைமதிையத் த கின்ற ஆற்றல் பைடத்தவர்கள். அைமதி
இல்லாத மக்கள் அைமதிையப் ெபற ேவண் மானால் தாமாகப் ெபற் க்ெகாள்ள
யா . அைமதிையப் ெபற்ற ெதாண்டர்க ைடய கூட்டத்தில் ேச வதால்
ெபற
ம். அ ட்ெசல்வம் ெபற்ற ெதாண்டர்கைளச் சார்ந்தால்தான் கதி உண்
என்பைத அ ணகிாியார் வற்
த் கிறார்.
ெதாண்டர் குழாம், சாாில் கதியன்றி ேவ

இைல காண்.

ெதாண்டர்களின் நிைல
ெதாண்டர்க க்கு த்திையப் ெபற்ற பிறகுதான் இன்பம் என்ப இல்ைல.
அவர்கள் இந்த உலகததிேலேய இன்பத்ைதப் ெப கிறார்கள். ஒவ்ெவா கண ம்
அைமதிேயா
பயப்ப வ

வாழ்கிறார்கள். வ ைம, ேநாய், கவைல என்பவற்ைறக் கண்
இல்ைல. அவர்கள் உள்ளம் எப்ேபா ம் ேநாய் அற்றதாக, வ ைம

அற்றதாக, கவைல அற்றதாக விளங்குகிற . இைறவ ைடய தி வ ள் நிச்சயமாகத்
ைண இ க்கிறெதன்ற நிைன எப்ேபா ம் சு தி ேபா வதால் அவர்களிடம் பயம்
என்பேத தைலகாட் வ இல்ைல.
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" அஞ்சுவ யாெதான் ம் இல்ைல,
அஞ்ச வ வ ம் இல்ைல"
என்

அப்பர் சுவாமிகள் பா கிறார். அவர்கைளப் பார்த்தால் ஏைழ ேபால

இ ப்பார்கள். இைடயில் கந்ைத ம், ேகாவண ம் இ ப்பி ம் அவர்கள் உள்ளத்தில்
உ தி ைவரம் ேபாலப் பாய்ந்தி க்கிற . அவர்கைளப் ேபான்ற ரர்கள் யா ம்
இல்ைல.
"ஆரம் கண் ைக; ஆைட ம் கந்ைதேய
பாரம் ஈசன் பணிஅல ெதான்றிலார்.
ஈர அன்பினர்; யா ம் குைறவிலார்;
ரம் என்னால் விளம் ம் தைகயேதா!"
ெதாண்டர் ெப ைம
ஆண்டவைனச் சார்ந்

அவ

ைடய அ ட் ெசல்வத்ைதப் ெப வ

ெசால்வைத விட் , ெதாண்டர் குழாத்ைதச் சா வ தான் கதி என்
ெசால்கிறாேர என்ற ேகள்வி எழலாம்.
இைறவன் தி வ ைள ேநேர ெப வ

என்ப

நல்ல

என்

அ ணகிாியார்

அாிய காாியம். அந்த அ ைளப்

ெப வதற்கு எத்தைனேயா தகுதி ேவண் ம். ெசல்வத்ைத ம், ெசல்வம்
பைடத்தவர்கைள ம் கண் மயங்கி அவர்கைளப் ேபால நா ம் இ க்க
ேவண் ெமன்
ேம

ஒவ்ெவா

கண ம் கவைலப்பட் ,

ம் ெசல்வத்ைத ஈட்ட ேவண் ெமன்

யற்சி பண்ணி, அ

ப த்தால்

நிைனத் , 'ஐேயா! ஆைச நிைற

ேவறவில்ைலேய' என்
ன் ற் வாழ்கிற வாழ்க்ைகையப் ேபான்ற அவலம் ேவ
இல்ைல. இந்த அவல வாழ்க்ைகயில் பற் க் ெகாண்டவர்க க்குத் திடீெரன்
இைறவன் சார் கிைடத் விடா . ஆனால் ெதாண்டர்க ைடய குழாத்தில் ேசர்ந்
ெகாண்டார்களானால் அவர்க ைடய ேசர்க்ைகச் சிறப்பால் ெதளி ெப வார்கள்.
ெமல்ல ெமல்லச் ெசல்வத்தின்பா ம், ெசல்வர்களின்பா ம் உள்ள பற் ந விவி ம்.
இைறவன் தி வ ள் இன்பம் ஏ ம். இைறவன் நமக்கு ேநேர இன்பத்ைதத் த வைதக்
காட்
ம் தன் ெதாண்டர்கள் லமாகத் த கிற இன்பம் ெபாி . காேவாி நீர் ேநேர
பாயா ; கால்வாய் லமாக ம், மைடயின் லமாக ம் பாய்ந்தால்தான்
வயல்க க்குப் பயன் உண்ேட அன்றி ேநேர பாய்ந்தால் தாங்குவதற்கு ஆற்றல்
இல்ைல. அப்ப , தாம் ெபற்ற இன்பத்ைதப் பிற ம் ெப ம்ப யாகச் ெசய்கிறவர்கள்
ெதாண்டர்கள். இைறவைனக் காட்
ம் ெதாண்டர்கள் மிக்க பயைனத் த வார்கள்.
அவைனவிடத் ெதாண்டர்கள் ெபாியவர்கள். இதைன ஔைவப் பிராட் ெசால்கிறாள்.
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ஔைவ வாக்கு
நாம் வாழ்கிற இந்த உலகம் மிகப் ெபாிய . ெபாிய ெபா
ேவண் மானால் இந்த நிலத் ைதச் ெசால்வார்கள்.
"நிலத்தி

க்கு உவைம ெசால்ல

ம் ெபாிேத"

என்ப கு ந்ெதாைகப் பாட் . இவ்வள பரப் ம் விாி ம் உைடய இந்த நிலம்
நாம் கண்ட ெபா ள்க க்குள் ெபாிய . ஆனால் இதைனப் பைடத்த நான் கன்
இைதவிடப் ெபாியவனாக இ க்கேவண் ம். வனம் ெபாிதானால் இைதப் பைடத்த
பிரமன் இைதவிடப் ெபாியவன். அந்த நான் க ம் ேவ ஒ வ ைடய பைடப் .
காிய தி மா ன் உந்திப் விேல ேதான்றியவன் அவன். ஆகேவ அந்த நான் கைனக்
காட்
ம் காிய தி மால் ெபாியவன். அவ்வள ெபாியவனாகிய தி மால்
பாற்கட ல் யில் ெகாள்கிறான். ஆைகயால் அவைனக் காட்
ம் பாற்கடல்
ெபாிய . கடல் ெபாிதாக இ ந்தா ம் அகத்திய னிவர் அந்தக் கடைலத் தம் ைடய
ைகயில் எ த் ஆசமனீயம் பண்ணிவிட்டார். எனேவ கடைலவிடக் கு
னி
ெபாியவர். அவர் கலசத்தில் பிறந்தவர். அதனால் குட னி என்ற ெபயைரப் ெபற்றார்.
ஆைகயால் கு
னிையவிடக் குடம் ெபாிய என் ெசால்ல ேவண் ம். அந்தக்
கலசேமா மண்ணால் ஆன . கலசத்தின் தாயாகிய மண் மிகப் ெபாிய . அந்த
மண்ேணா ஆதிேசட க்கு ஒ தைலச்சுைமயாக இ க்கிற . ஆகேவ மண்ைணச்
சுமக்கும் ஆதிேசடன் பின் ம் ெபாியவன். அந்த ஆதிேசடைன எம்ெப மாட்
உமாேதவி தன் சி விரல் ேமாதிரமாகப் ட் க் ெகாண்
க்கிறாள். அந்தப்
ெப மாட் பின் ம் ெபாியவள். அந்தப் ெப மாட் ையத் தன் ைடய ஒ பாகத்தில்
அடக்கிக் ெகாண்
க்கிற பரேமசுவரன் எல்ேலாைர ம் விடப் ெபாியவன். அவ்வள
ெபாியவைனத் ெதாண்டர்கள் தம் ைடய உள்ளக் கமலத்திற்குள் அடக்கி
ைவத்தி க்கிறார்கள். ஆைகயால் ெதாண்டர்க ைடய ெப ைம மிக மிகப் ெபாிய .
அ ெசால்வதற்கு அாி . இந்தக் க த்ைத ஔைவ ெசால்கிறாள்.
கப் ெப மான்
எ ெபாிய என் ேகட்டேபா , 'ெதாண்டர்க ைடய ெப ைம ெபாி ' என்பைத
அந்தப் பாட் ெசால்லப் குந்தாள். சும்மா ெபாிய என் ெசான்னால் அதன் அள
லப்படா என் க தி, வனத்தி
ந் ெதாடங்கி ெமல்ல ெமல்லப் ப ேயறிக்
ேகா ரத்தின் உச்சியில் நின் ெதாண்டர்க ைடய ெப ைம மிகப் ெபாி என்
ெசால்பவைளப் ேபால அ க்கிக்ெகாண் ேபாகிறாள்.
"ெபாிய
ெபாி

ேகட்கின் எாிதவழ் ேவலாய்!
ெபாி

வனம் ெபாி ;

வனேமா நான் கன் பைடப் ;
நான் கன் காியமால் உந்தியில் வந்ேதான்;
காிய மாேலா அைலகடல்

யின்ேறான்;
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கு

னி அங்ைகயில் அடக்கம்;

னி ேயாகல சத்திற் பிறந்ேதான்;

கலசேமா வியிற் சி மண்;
விேயா அரவி

க் ெகா தைலப் பாரம்;

அரேவா உைமயவள் சி விரல் ேமாதிரம்;
உைமேயா இைறவர் பாகத் ெதா க்கம்;
இைறவேரா ெதாண்ட ள்ளத் ெதா க்கம்;
ெதாண்டர்தம் ெப ைம ெசால்ல ம் ெபாிேத!"
ஔைவயா ைடய க த்ைதக் ெகாண் பார்த்தால் எல்லாவற்ைற ம் தனக்குள்
அடக்கிக் ெகாண்
க்கிற பரேமசுவரைனத் தம் ைடய உள்ளத் தாமைரயில் அடக்கிக்
ெகாண்டைமயினால் ெதாண்டர்கள் ெபாியவர்கள் என் ெதாிகிற . ஒ ெபட் க்குள்
ஏேத ம் ஒ ெபா ள் அடங்கியி ந்தால் அந்தப் ெபா ைளக் காட்
ம் ெபட்
ெபாி என் ெசால்ல ேவண் ய இல்ைல. அப்ப ேய இைறவைனத் தம் உள்ேள
அடக்கிக்ெகாண்ட ெபாிய ெபட் யாகிய ெதாண்டர்கள் ெபாியவர்கள் என்
ெசால்வ ஒ வைகயில் ெபா த்தமாக இ க்கிற . இனி ேவ ஒ வைகயில்
ெதாண்டர்களின் ெப ைமைய நாம் உணரலாம்.
ெபாிய ராணம்
ராணங்கள் பதிெனட் என் ெசால்வார்கள். அவற்ைற மகா ராணங்கள் என்ப
வழக்கம். அைவ அல்லாமல் உப ராணங்கள் பல உண் . ராணங்கள் யா ேம
இைறவ

ைடய தி விைளயாடல்கைள ம், அ யார்க

க்கு அ ள் ெசய்த

திறத்ைத ம் பல ப யாக, வரலா களாக எ த் ச் ெசால்வன அைவ. இந்தப்
ராணங்கைள ம், உப ராணங்கைள ம் அன்றி அந்த அந்தத் தலங்க க்குத்
தனித்தனிேய ராணங்கள் உண் . அைவ தல ராணங்கள். தமிழ் நாட் ல் தலங்கள்
மிகுதி. ஆைகயால் தமிழி ள்ள தல ராணங்க க்குக் கணக்கு வழக்ேக இல்ைல. சில
தலங்க க்கு ஒன் க்கு ேமற்பட்ட ராணங்கள் உண் . ேகாயில் என் சிறப்பித் ச்
ெசால்லப்ெப ம் சிதம்பரத்திற்கு நான்ைகந்
ராணங்கள் இ க்கின்றன என்
எனக்கு நிைன . இப்ப ப் ராணம் என்ற ெபயாிேல ன் வைகயாக அைமந்த
ல்கள் யா ம் இைறவ ைடய ெப ம் கைழ விாிவாகச் ெசால்கின்றன. இந்தப்
ராணப் ெப ங்கூட்டத்திற்கு ந விேல திதாக ஒ
ராணம் ேதான்றிய . அந்தப்
ராணம் ேதான் வதற்கு ன்னாேல மற்றப் ராணங்கள் எல்லாம் சிறந்தனவாக,
ெபாிய ராணங்களாக இ ந்தன. இந்தப் திய ராணம் ேதான்றிய பிறகு அைவகள்
எல்லாம் சிறியைவ ஆகிவிட்டன. ஏன் திதாக வந்த ராணம் ெபாிய ராணம் என்ற
ெப ங்கீர்த்திையப் ெபற்ற ? ஒன் ெபாியதானால் அ அல்லாத மற்றைவ
சிறியனவாகத்தான் இ க்கேவண் ம். "ஒ ெவளியில் ைபயன்கள் விைளயா க்
ெகாண்
ந்தார்கள். அப்ேபா ஒ ெபாிய ைபயன் வந்தான்" என் ெசான்னால்
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ேசர்ந்த ெபாிய ைபயன் மற்ற எல்லாப் ைபயன்கைள ம்

சிறியவர்களாக்கி விட்டான் என்ப விளங்குகிற அல்லவா? அப்ப ேய ன்னால்
இைறவைனப் பற்றிய ராணங்கள் ெபாியனவாக இ ந்தன. ெபாிய ராணம் வந்த
பிறகு அைவ சிறிய ராணங்கள் ஆயின. ெபாிய ராணம் யாைரப் பற்றிச் ெசால்வ ?
அ ெதாண்டர்கைளப் பற்றிச் ெசால்கிற ராணம். அதற்கு அத ைடய ஆசிாியராகிய
ேசக்கிழார் சுவாமிகள் ைவத்த ெபயர் தி த்ெதாண்டர் ராணம் என்ப தான்.
ெதாண்டர்க ைடய ெப ைமையச் ெசால்கிற அந்தப் ராணம் ெபாிய ராணம்
ஆகிவிட்ட . காரணம்: அந்தப் ராணத்தில் வ கிறவர்கள் யாவ ம் இைறவைனக்
காட்
ம் ெபாியவர்கள்.
அ யார்க்கு எளியன்
இைறவைனக் காட்
ம் அ யார்கள் ெபாியவர்கள் என் நாம் ெசால் க்
ெகாண்
ந்தால் ேபாதா . ெதாண்டர்களால் சிறியவன் ஆகிவிட்ட ஆண்டவேன
தான் அ யார்களி ம் எளியவன் என் ெசால் க் ெகாள்கிறான். ெபற்றான் சாம்பான்
என்ற ஹாிஜன் ஒ வன் இைறவனிடத்தில் மிக்க பக்தி ெசய் வாழ்ந் வந்தான்.
அவ க்குத் தி வ ள் ெசய்யேவண் ெமன் இைறவன் நிைனத்தான். எைத ம்
மரேபா ெசய்ய ேவண் ம். நல்ல கு நாதன் லமாக அவ க்கு நற்கதி
ெகா க்கேவண் ம் என் இைறவன் நிைனத்தான். சிவ தீட்ைச ெபற் க்ெகாண்ட
பிறகு அவைன ஆட்ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப இைறவன் தி
ள்ளம். உமாபதி
சிவாசாாியார் என் ஒ வர் இ ந்தார். அந்தப் ெபாியவாிடத்தில் ெபற்றான் சாம்பான்
தீட்ைச ெபற் க்ெகாள்வ நல்ல என் இைறவன் எண்ணினான். அதனால்
இவ க்கு தீட்ைச ெசய்யேவண் ெமன் அந்தச் சிவாசாாியா க்கு ஒ
ேவண் ேகாைள இைறவேன வி த்தான். அ ஒ பாட்டாக இ க்கிற .
"அ யார்க் ெகளியன்சிற் றம்பலவன் ெகாற்றங்
கு யார்க் ெக தியைகச் சீட் - ப யின்மிைசப்
ெபற்றான்சாம் பா க்குப் ேபதமறத் தீக்ைகெசய்
த்தி ெகா க்க ைற"
என்ற பாடைல எ திய ஓைலையப் ெபற்றான் சாம்பான்
உமாபதி சிவாசாாியார் அவ க்குத் தீட்ைச ெசய்தார் என்ப

லமாக அ
வரலா .

ப்பினான்.

நாம் யா க்ேக ம் க தம் எ தினால் இன்னார் எ
வ என்
ெசால் க்ெகாள்கிேறாம். க தத்தின் தைலப்பில் நம் ைடய பட்டங்கைள எல்லாம்
ேபாட் நம் விலாசத்ைத அச்சிட் ைவத் க் ெகாள்கிேறாம். அப்ப இைறவன்
தன்ைன அறி கப்ப த்திக் ெகாள்கிறான். இைறவ க்கு எத்தைனேயா விலாசங்கள்
உண் . அவன் ெப ைமகள் அளவிடற்காியன. அவற் ள் அவனாக வி ம் வ எ
என்பைத நாம் ெதாிந் ெகாள்ள
யா . அந்தப் ெப மாேன தன் ைடய க தத்தில்
தான் வி ம்பிய ஒ விலாசத்ைதப் ேபாட் க் ெகாண்டான். இந்தப் பாட் ல் அ
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ெதளிவாகிற . அவன் தனக்குத் தாேன ெகா த் க்ெகாண்ட பட்டம், "அ யார்க்கு
எளியன்" என்ப . இைறவேன அ யார்க்கு எளியன என்றால் அ யார் அவனி ம்
ெபாியவர்கள் என் தாேன ெகாள்ளேவண் ம்?
ெபாிய ராணத்தில் வ ம் ெதாண்டர்கள் ெபாியவர்கள். இைறவைனக் காட்
ம்
அவர்கள் ெபாியவர்கள் என்பைதத் தி க்கூட்டச் சிறப் என் ம் பகுதியில் குறிப்பாகச்
ேசக்கிழார் லப்ப த் கிறார். அைத இங்ேக சற் ஆராய்வ உபேயாகமாக
இ க்கும்.
ெபாிேயார்
சின்னக் குழந்ைதக்கு ஒ க்கத்ைத ஊட்ட வந்த ஔைவ சிறியவர் யார், ெபாியவர்
யார் என்பைதச் ெசால்கிறார். ேமல்சாதி, கீழ்சாதி என்

ேவ

பிாிப்பைத அவள்

ெசால்லவில்ைல. ஆயி ம் இரண் சாதிகைளச் ெசால்கிறாள். ஆண் சாதி, ெபண் சாதி
என்பைத ம் அவர் ெசால்லவில்ைல.
"சாதி இரண்ெடாழிய ேவறில்ைல; சாற் ங்கால்
நீதி வ வா ெநறி ைறயின் - ேமதினியில்
இட்டார் ெபாிேயார், இடாேதார் இழி குலத்ேதார்;
பட்டாங்கில் உள்ள ப ."
இந்த உலகத்தில் தம்மிடம் உள்ள ெபா ைள யார் பிற க்குக் ெகா க்கிறார்கேளா
அவர்கேள ெபாியவர்கள்; அப்ப க் ெகா க்காமல் இறக்கிறவர்கள் சிறியவர்கள் என்
அந்தப் பாட் ெசால்கிறாள். தமிழ் நாட் ல் ஈைகயின் ெப ைமையப் பல லவர்கள்
மிகச் சிறப்பாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள். தி வள் வர் அைத மிகச் சிறப்பித் ப்
ேபசுகின்றார்.ஈபவ க்கு வாங்குகிறவன் இ ந்தால்தான் ெப ைம. ஈத னால்
ஒ வ க்கு இன்பம் வர ேவண் மானால் அவனிடத்தில் ஏற் க்ெகாள்வான் ஒ வன்
இ க்க ேவண் ம்.ஆைகயால் ஒ வைகயில் பார்த்தால் ஈத ம் ஏற்ற ம் ஒன்றாகேவ
நிகழ்வன என் ெதாி ம்.
ஈத

ம் இரத்த

றநா

ம்

ற்றில் ஓர் இடத்தில ஈதைல ம் இரத்தைல ம் பற்றி ஒ

லவர் ேபசுகிறார்.

இழிந்ததி ம் இழிந்த இன்ன , உயர்ந்ததி ம் உயர்ந்த இன்ன என்கிறார்.
நமக்கு இைறவன் உடம்ைப ம் அறிைவ ம் பிற வசதிைய ம் ெகா த்தி ப்பதால்
அவற்ைறப் பயன்ப த்தி யற்சி ெசய் நல்ல வைகயில் வாழேவண் ம்.
அப்ப யின்றி

யற்சி ெசய்யாமல் ேசாம்ேபறியாகத் திாிந் , ெபா ள் ஈட்டாமல்
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பிறாிடத்தில் ெசன்
ெசயல்.

பல்ைலக் காட் க்ெகாண்

ஈ என்

ெசால்

தல் மிக ம் இழிந்த

"ஈெயன இரத்தல் இழிந்தன் "
அப்ப ஒ வன் மானத்ைத விட் ப் பிறர் இழி ப த் வதற்குாிய நிைலயில்
பல்ைலக் காட் இரக்கும்ேபா ெசல்வம் உள்ளவன் ஈதேல ைற. அப்ப யின்றி
இல்ைல என் ெசால்கிறாேன அவன் மிக ம் இழிந்தவன். அவ ைடய குணம்
இழிந்த குணம்.
"ஈெயன இரத்தல் இழிந்தன் ; அதன் எதிர்
ஈேயன் என்றல் அதனி ம் இழிந்தன் "
இப்ப இழிைவ ம் அதனி ம் இழிைவ ம் ெசான்ன லவர்,உயர்ைவ ம்
அதனி ம் உயர்ைவ ம் ெசால்ல வ கிறார். பிற ைடய குைறபாட்ைடக்
குறிப்பினால் ெதாிந் ெகாண் தமக்கு இைறவன் அ ளிய ெசல்வம் பிற ைடய
வ ைமைய நீக்குவதற்கு என் அறிந் தாேம வ ந் ெசன் , "இந்தா,இைதப்
ெபற் க் ெகாள்" என் ெகா ப்ப மிக உயர்ந்த இயல் .
"ெகாள்எனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன் "
இனி இந்த உயர்ந்த இயல் க்கு ேமல் மற்ேறார் இயல்ைபப் லவர் ேபசுகின்றார்.
ெகாள் என ஒ வன் ெகா க்கும் ேபா , "நான் இதைனப் ெபற் க்ெகாள்ள மாட்ேடன்"
என் ம க்கிறாேன, அவன் ெகா க்கும் உயர்ந்த குணம் பைடத்தவைன விடச்
சிறந்தவன்.
"ெகாள்எனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன் அதன் எதிர்
ெகாள்ேளன் என்றல் அதனி ம் உயர்ந்தன் "
என்கிறார் அந்தப் லவர். ெகாள் என் ெகா ப்பவ க்கு ன்னாேல நின் ,
ெகாள்ளமாட்ேடன் என் ெசால்வதற்கு மனத்திண்ைம ேவண் ம். நம்பிக்ைக
ேவண் ம். இைறவன் தி வ ள் நமக்கும் ஒ வழி காட் ம் என்ற உ தி ேவண் ம்.
"ேவண்டாைம அன்ன வி ச்ெசல்வம் ஈண் இல்ைல;
யாண் ம் அஃெதாப்ப இல்"
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என் வள் வர் ெசால்கிறார். ெகா ப்பைத ேவண்டாம் என் ெசால்கிறவன் ஒ
வைகயில் ெசல்வனாக விளங்குகிறான். நம்மிடம் பணம் இ ந்தா ம் ேம ம் ஒ வன்
ெகா த்தால் பணத்தின்ேமல் பணத்ைதச் ேசர்த் க் ெகாள்வதற்காக வாங்குகிேறாம்.
அப்ப இ க்க, நம் ைடய வ ைம ெதாிந் ஒ வன் ெகா க்கிறான் என்றால்
அதைன ம ப்ப சாமானிய மனம் பைடத்தவனாேல இயலா . அதற்கு ஒ தனி
மனத் ணி ேவண் ம். ஆைகயால் ெகாள் என்பதற்கு எதிேர ெகாள்ேளன் என்
ெசால்வ மிகச் சிறந்த பண் என்
லவர் ெசான்னார்.
ெதாண்டர் ெபாியர்
இனித் ெதாண்டர்கைளக் கவனிக்கலாம். அவர்க க்கு அ ட் ெசல்வம்
நிரம்பியி க்கிற . ெபா ட் ெசல்வத்ைத உைடயவர்கள் பிற க்கு ஈந்தா ம் தமக்ேக
ெசலவழித் க் ெகாண்டா ம் அந்தச் ெசல்வம் குைறந் வி ம். ேம ம் ஈட் நிரப்பிக்
ெகாள்வார்கள். லாப நஷ்டக் கணக்குப் பார்ப்பதற்குாிய அவர்களிடத்தி ள்ள
ெசல்வம். ெதாண்டர்க ைடய அ ட் ெசல்வத்திற்குக் ேக இல்ைல; ஆக்கம் ஆகிய
வ மான ம் இல்ைல. அவர்கள் லாப நஷ்டம் இல்லாத ெசல்வர்கள்.
"ேக ம் ஆக்க ம் ெகட்ட தி வினார்."
அ ட் ெசல்வத்தினால் வ ம் பாக்கியம் அ . அதைனப் ெபற்ற
ெதாண்டர்களிடத்தில் ஒ

ெபாிய சக்கரவர்த்தி ேநாில் நின் ,"உமக்கு

ேவண் வனவற்ைறக் ேக ம். த கிேறன். ெபான் ேவண் மா? அரசு ேவண் மா?"
என் ெசான்னால் அவர்கள் எ
ம் ேவண்டாம் என் ெசால் வி வார்கள்.
தி நா க்கரசர் உழவாரத் தி ப்பணி ெசய் ம்ேபா ெபான் ம் மணி ம் அங்ேக
கிடந்தன.அவற்ைற ெயல்லாம் கல்ைல ம் மண்ைண ம் ேபால அவர் ஒ க்கி
விட்டார். இந்த உலகச் ெசல்வம் ெதாண்டர்க க்குக் கவர்ச்சிையத் த வ இல்ைல.
அதனால் ெபா ளாளன் ஒ வன் எத்தைன மிகுதியான ெபா ைள அவர்க க்குக்
ெகா க்க ற்பட்டா ம் அவர்கள் சற் ம் ஆைசப்பட மாட்டார்கள்.
இ

கிடக்கட் ம். அவர்கள் பிறவாைம யில்லா

த்திைய அைடய ேவண் ெமன்ற

யற்சியில் ஈ ப கிறவர்கள் ஆயிற்ேற; அந்தத் ெதாண்டர்களிடத்தில் பரேமசுவரேன
எதிாில் வந் , "இந்தா, ேமாட்சத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்

ங்கள். இந்த உலகத்தில் ஏன்

இ க்கிறீர்கள்?" என் ெசான்னால், மிக ம் அாிதிற் ெப வதற்குாிய அந்த
ேமாட்சமாகிய ெசல்வ ம் ேவண்டாம் என் ெசால் வி வார்களாம்."நாங்கள்
எப்ேபா ம் உன் ைடய தி வ ையக் கும்பிட் க் ெகாண் அதனால் வ கின்ற
இன்பத்ைத இப்ெபா ேத அைடந் ெகாண்
க்கிேறாேம! இைதவிடப் ெபாிய
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இன்பம் ேமாட்சத்தில் உண்டா? அ
விறல் அவர்க க்கு உண்டாம்.
"
என்

எங்க

க்கு ேவண் யதில்ைல." என்

ெசால்கிற

ம் ேவண்டா விற ன் விளங்கினார்"
ெதாண்டர்களின் ெப ைமையச் ேசக்கிழார் ெசால்கிறார்.

ட்ைடக்

ெகா க்கிறவன் பரம தாதாவாகிய இைறவன். அவன் ெகாள் எனக் ெகா க்கிறேபா ,
ெகாள்ேளன் என் ெசால்கிற மன இயல் உைடயவர்கள் ெகா க்கிறவைன ம் விடப்
ெபாியவர்கள் அல்லவா?
"ெகாள்ெளனக் ெகா த்தல் உயர்ந்தன் ; அதெனதிர் ெகாள்ேளன் என்றல்
அதனி ம் உயர்ந்தன் "
என்ற லவ ைடய வாக்ைகக் ெகாண்

பார்த்தால் இைறவன் ெபாியவன் என்

லப்ப ம், ட்ைட யாவ க்கும் ெகா ப்பதனாேல. ஆனால் அந்த ட்ைட ம்
ெகாள்ேளன் என் ெசால்கிற ெதாண்டர்கள் அவைனவிடப் ெபாியவர்கள்
என் தாேன ெசால்லேவண் ம்?
அ யார்க க்குத் தங்கள் அன்ைப ம் ெநஞ்ைச ம் ஆண்டவ க்குக் ெகா க்கத்
ெதாி ம். அவனிடத்தி
ந் இ தா என் ேகட் வாங்கத் ெதாியா . உண்ைமயில்
இைறவன் அவர்க க்கு ஏேத ம் அ பவம் வழங்குகிறான் என்றால் அவர்கைள
அறியாமல் அவர்களிடத்தில் அ ேச கிற . அவர்கள் நிைனப்பின்றி அந்த இன்ப
அ பவம் நிகழ்கிற . அ பவத்ைதத் த கிறவன்,அ பவிக்கிறன்வன், அ பவம் என்ற
ன்ைற ம் கடந்த நிைலயில் அந்த அ பவம் ேந கிற . ஆைகயால் அந்த அ பவ
நிைலயில் ெகா ப்பார்; வாங்குவார் ஆகிய ேவற் ைம இல்ைல. திாி
என் சாஸ்திரம் இதைனக் கூ ம்.

யற்ற நிைல

இத்தைகய ெதாண்டர்களிைடேய சார்ந்தால் நாம் ெபற ேவண் ய கதி கிைடக்கும்
என் அ ணகிாியார் ெசால்வதில் ஆச்சாியம் ஒன் ம் இல்ைல. தம்மிடம் இ ப்ப
ேபாதாமல், ேவண் ம் ேவண் ம் என்

ேம

ம் பிறாிடம் உள்ள ெசல்வத்ைத இரந்

ஈட்
ம், தம்மிடத் ள்ள ெபா ைளக் கரந் ைவத் க் ெகா க்காமல் பா காத் ம்
சுற்றித் திாி ம் மனிதர்க ைடய இயல்ைபப் பார்த் ஏமாந் ேபாகிற ெநஞ்சுக்கு
அறி
த் கிறார்.
நிைற

ெபறாச் ெசல்வம்
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ஆைச உண்டாகிவிட்டால் எவ்வள ெசல்வத்ைதக் குவித்தா ம் தி ப்தி
உண்டாகா . தி ப்தி உண்டாகி விட்டால் எவ்வள சிறிய அளவில் ெபற்றா ம்
அ ேவ ேபா ம் என்ற மன அைமதி உண்டாகிவி ம். அந்த அைமதிைய உண்டாக்கிக்
ெகாள்வதற்குச் ெசல்வம் காரணம் ஆகமாட்டா . அவ்வைமதிையக் குைலப்பதற்கு
வ ைம ம் காரணம் ஆகமாட்டா . இைறவன் தி வ ள் ெபற்றவர்க க்கு
வ ைம,ெசல்வம் ஆகிய இரண்
ம் மன அைமதி இ க்கும். ஆகேவ, "ேதர், காி, பாி
ஆகிய ெசலவத்ைதக் கண் ஏமாந் ேபாகிற ெநஞ்சேம! அைவகள் எல்லாம் நீாில்
எ த் ப் ேபால மாய்ந் வி ேம! இதைன நீ உணர்ந்திைலேய! உண்ைமயான அ ட்
ெசல்வத்ைதப் ெபற்றவர்கள் கூட்டமாகக் கூ வார்கள். அவர்கைளச் சார்ந்தால் மன
நிைற ெபறலாம். ேவ யாைரச் சார்ந்தா ம் அந்த நிைற கிைடக்கா . ெதாண்டர்
குழாத்ைதச் சாாின் அன்றி ேவ கதிேய இல்ைல" என் அ ணகிாியார் உபேதசம்
ெசய்கிறார்.
சார்பினால் வ ம் சிறப்
ஒ மனித ைடய குணத்ைத அவ ைடய சார்ைப உணர்ந் ெதாிந்
ெகாள்ளலாம். "உன் ைடய நண்பர் இன்னார் என் ெசால். உன் இயல்ைபச்
ெசால்கிேறன்" என் ஆங்கிலத்தில் ஒ பழெமாழி உண் . நாமாக யற்சி ெசய்
நன்ைம ெபறாவிட்டா

ம் சார்பின்; வ ைமயினால் ெபறலாம். அ ேபால் நல்ல

கு யில் பிறந் , நல்ல பழக்கம் உள்ள மக்கேளா வாழ்பவன் மாறிப்ேபாய்த்
தீயவர்கேளா பழகினால் தீைம ம் அவர் வி ம்பாமல் அவைனச் சார்ந் வி கிற .
ேத ம், காி ம்,பாி ம் ெகாண் நாட்ைட விாிக்க ேவண் ெமன் ம், ெபா ைள
விாித் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் எப்ேபா ம் திாிந் ெகாண்
க்கிற
அரசர்கைளச் சார்ந்தால் நமக்கும் நம் ைடய பதவிைய ம், ெசல்வத்ைத ம்
ெப க்கிக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற நிைனேவ உண்டாகிற . அரசன் ேவ ஓர்
அரசேனா பைக ெகாண்டால் நாம் நம்ைமப் ேபான்ற ேவ ஒ மனிதேனா பைக
ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற நிைன உண்டாகிவி கிற . அவன் ஒ நாட்ைடக்
ைகப்பற்ற ேவண் ெமன் நிைனத்தால் நாம் ஒ
ட்ைடக் ைகப்பற்ற
ேவண் ெமன் நிைனக்கிேறாம். அவ ம் தம் எண்ணம் ைககூடவில்ைலேய என்ற
கவைலயினால் ங்காமல் இ க்கிறான்; நா ம் அப்ப ேய இ ந் வி கிேறாம்.
கைடசியில் அவன் ஈட் கின்ற ெசல்வம் நீாில் எ திய எ த் ப் ேபால
மைறந் வி கிற . நாம் ஈட் ய ெசல்வ ம் அப்ப ேய மைறந் வி கிற . நீாில்
ெபாிதாக எ தலாம். சிறிதாக எ தலாம். இரண் ம் அழிந் ேபாகின்றன. அரசன்
ரதகஜ ரகபதாதிகைளக் ெகாண் ெப ம் ேபார்ெசய் ேசர்த் க்ெகாள்கிற ெசல்வம்
ஒ கணத்தில் தன் ைடய என் சிறி ம் இல்லாமல் அவன் வறியவன்
ஆகிவி கிறான்.
"குைடநிழ
ந் குஞ்சரம் ஊர்ந்ேதார்
நைடெம ந் ேதா ர் நண்ணி ம் நண்

வர்"
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என்ப அறிய உண்ைம. அப்ப ேய ெசல்வத்ைதச் ேசர்த் வாழ்ந்தா ம் அந்தச்
ெசல்வத்ைத கர்கின்ற நாம் இந்த உடம்ேபா இ க்கப் ேபாவதில்ைல. ெசல்வம்
நிைலயாத

என்ப

மட் ம் அன் . இந்த வாழ்க்ைக நிைலக்குமா? அ

ம்

நிைலயாமல் இ ப்பேத. ெசல்வம் எல்லாேம நிைலயாதன; ெசல் ம் தன்ைம
உைடயன. ஒ கால் நம்ைம விட் நீங்காமல் இ ப்பதாக இ ந்தா ம் நாம் அந்தச்
ெசல்வத்ைத விட்

ேபாகின்ற நிைல வந்

வி ம். இறந்

பட்டால் நம்

,

நம் ைடய நா , நம் ைடய ெசல்வம் எல்லாம் பிற ைடயைவ ஆகிவி கின்றன.
வி ப்பம் இ ந்தா ம் இல்லாவிட்டா ம் அவற்ைறவிட் நாம் ெசல்லத்தான்
ேவண் ம்.
அ ட் ெசல்வம்
ஆத ன் எல்லாக் காலத் ம் உத கின்ற, உயிேரா ஒட் வ கின்ற, ெசல்வமாகிய
அ ட்ெசல்வத்ைதச் ேசர்த் க்ெகாண்டால் எல்லாக் காலத் ம் குைறவின்றி நிைறவான
இன்பத்ைதத் த ம். அந்தச் ெசல்வத்ைதத் தம் ைடய காணிக்ைகயாக்கிக்
ெகாண்டவர்கள் ெதாண்டர்கள். அவர்கைளச் சார்ந்தால் எல்லா இடத்தி ம் எந்தப்
பிறவியி

ம் கவைலயில்லாமல் வாழ இய

சாாில் கதியன்றி ேவறிைல காண்' என்

ம். இதைன எண்ணிேய ,ெதாண்டர் குழாம்

அ ணகிாியார் ெசான்னார்.

(4)
இனி, யா ைடய ெதாண்டர் என்ற வினா க்கு விைட ெசால்கிறார்.
சூாில் கிாியில் கதிர்ேவல் எறிந்தவன் ெதாண்டர்குழாம்
சாாில் கதிஅன்றி ேவ இைல காண்.
பதவி ம் பண ம்
'சூரபன்மன் ேம
எறிந்தவன்'என்
ேநாயாளியி

ம் கிெரௗஞ்ச மைலயின் ேம

ம் ஒளி வி கின்ற ேவைல

கப் ெப மாைன அைடயாளம் காட் கிறார்.

ைடய ேநாைய நன்கு அறிந் , " உனக்கு இ தான் ம ந் , இைதத்

தவிர ேவ பாிகாரம் இல்ைல" என் ெசால் ம் ம த் வைரப் ேபால, இந்தத்
ெதாண்டர் குழாத்ைதச் சாாில் கதியன்றி ேவ இல்ைல" என் அ த் ப் ேபசுகிறார்.
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நம் ைடய பாவி ெந

ெநஞ்சத்திற்கு வந்த ேநாய் என்ன? பதவி ஆைச ம்,

பணத்தாைச ம் ெகாண் ேதாி ம், காியி ம், பாியி ம் தண் தாவ ேபாய்த்
திாிகின்றவர்க ைடய ெசல்வம் சிறந்த என் நிைனந் ஏமாந் ேபாகிற இ .
அைவ நீாில் ெபாறி என்
க

அறிவதில்ைல; பதவிைய ம் பணத்ைத ம் ெபாியன என்

கிற . இந்த ேநாய்க்கு ம ந் , ேவண்டாைம என்ப தான். அந்த ம ந்ைத

ைவத்தி க்கிறவர்கள் ெதாண்டர்கள். அ எப்ப த் ெதாிகிற ? அந்தத் ெதாண்டர்
குழாம் ேபாற் கின்ற ம த் வத் தைலவன் இந்த ேநாையத் தீர்ப்பதில் மிக ம்
வல்லவன். சூரைன ம் கிெரௗஞ்ச மைலைய ம் தன் ைடய கதிர் ேவலால்
எறிந்தவன்
ஆயிரத்ெதட் அண்டங்கைள ஆண் ெகாண்
ந்தான் சூரன். அத்தைன
அண்டங்க க்கும் ஏகேபாக சக்ரவர்த்தியாக வாழ்வதில் அவ க்கு ஒ ெப ைம
இ ந்த . அந்த நிைல ேபாதா என் க தி அமராவதிைய ம் ஆளேவண் ம் இந்திர
பதவிைய ம் தான் ெபற ேவண் ம் என் வி ம்பினான். அதனால்
ேதவேலாகத்தின்ேமல் பைடெய த் , அமராவதிையத் தன் கீழ் அடக்கிக் ெகாண் ,
இந்திரைன ம் அவன் பதவியி
ந் விலக்கி விட்டான். சுேரந்திரைன ெவன் தான்
அசுேரந்திரனாக ேவண் ம் என் வி ம்பினான்,. அவனிடம் எல்லாவிதமான
ெபா ள்க ம் குவிந்தி ந்தன. நாம் பணத்ைத மைலேபாலக் குவிக்க ேவண் ெமன்
ெசால்கிேறாம்.
சிறந்த ெசல்வர்கைளப் பற்றிப் ேபசும்ேபா மைலமைலயாய் பாையக் குவித்
ைவத்தி க்கிறார் என் ெசால்வ உண் . அப்ப ஒ ெசல்வன் எத்தைன ேசர்த் க்
ெகாண்டா ம் சூரைனப் ேபால ய ம் ேசர்த் க் ெகாள்ள
யா .அவன் ஒ
மைலையேய ைணயாக ைவத்தி ந்தான். அந்த மைலதான் கிெரௗஞ்சாசுரன்.
சூர ைடய பதவி ம், மைல ம் நல்லவர்க க்கு மாறாக இ ந்தன. அந்த இரண்
அசுரேலாகம் இன்பத்ைத அைடந்த . ேதவேலாகம் ன்பத்ைத அைடந்த .பதவி
ஆைசேய உ வாகிய சூர ம், பணத்தாைசேய உ வமாகிய கிெரௗஞ்ச
உ வாகிய ேவ னால் ெபா பட் ப் ேபாயினர்.
சூாில் கிாியில் கதிர்ேவல் எறிந்தவன்

ம் ஞானேம

கன்.

அ ணகிாியார் இங்ேக கதிர்ேவைல எறிந் ெபா யாக்கினான் என்
ெசால்லவில்ைல. அப்ப ச் ெசால்ல ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. அவன் எறிந்தால்
அைவ நிச்சயமாக அழி ம் என்ப ெதளிந்த உண்ைம.
கன் ேவைல எறிந்தான்
என்றால் ேவ

எ

நிகழ

ன் வைகப் பக்தி

ம்?

ம்
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பக்தியில் ன் வைக உண் . கு பக்தி, ங்க பக்தி, சங்கம பக்தி என்
ெசால்வார்கள். ஞானாசிாியைன அ த் ப் பக்தி ெசய்வ கு பக்தி.
இைறவனிடத்தில் அன் ெசய்வ
ங்க பக்தி அல்ல சிவ பக்தி. அ யார்களிடத்தில்
அன் ைவத் ஒ குவ சங்கம பக்தி என் ெசால்வார்கள். சங்கமர்கள் ெதாண்டர்கள். அ யார்க ைடய கூட்டத்தில் வாழ்வதில் நமக்கு ஒ லாபம்
இ க்கிற . அந்தக் கூட்டத்தில் வாழ்ந்தால் நமக்கு ஒ கு கிைடப்பான். கு வின்
தி வ ள் கிைடத்தால் இைறவன் தி வ ள் பின் கிைடக்கும். எ த்த டன் கு
நமக்குக் கிைடப்பதில்ைல.
கு ைவ அைடய ேவண் மானால் அதற்குச் சில பக்குவம் ேவண் ம். அந்தப்
பக்குவம் நம்மிடத்தில் உண்டாவதற்கு அ யார்கள் கூட்டத்தில் பழகேவண் ம்.
அதனால் நல்ல காாியம் ெசய்வதற்குாிய நிைல நம்மிடம் உண்டாகிற . பிற க்கு அந்த
நிைல உண்டாவ இல்ைல. ேகாபத்தினால் தியில் நின்
ேபர் ேகட்க யாேரா
ஒ வைரத் திட் கிேறாம். ஆனால் இைறவன் தி நாமத்ைதப் பிறர் கா ேகட்கும்ப
ெசால்வதற்கு நாணமாக இ க்கிற . பழங்காலத்தில் நாணம் இ ந்தேதா இல்ைலேயா
இப்ேபா

நிச்சயமாக இ க்கிற . ெநற்றியில் தி நீ

அணிவதற்கு நாணம்,

த்திராட்சம் அணிந் ெகாள்வதற்கு நாணம், ைக தட் ப் பஜைன ெசய்வதில் நாணம்.
இப்ப
ள்ள நம் ைடய நாணம் ேபாக ேவண் மானால் அ யார்க ைடய
கூட்டத்தில் பழக ேவண் ம். அப்ப ப் பழகினால் அவர்க ைடய கூட் றவால்
நாணம் கழன் ேபாய் நா ம் அவர்கைளப் ேபால இைறவைனத் திக்கத்
ெதாடங்குேவாம்.
நம் ைடய குரல் நன்றாக இல்ைலேய என் நாணம் உண்டாவ இயற்ைக.
தனிேய பா னால் நம் ைடய குர ன் குைறபாட்ைடத் ெதாிந் ெகாள்கிறார்கேள
என்ற எண்ணம் ேதான்றலாம். ஆனால் இ ப ேபர் ேசர்ந் பா னால் நம் குரைல
யா ம் அறியமாட்டார்கள். ெதாண்டர் கூட்டத்தில் கலந் ெகாண் பஜைன ெசய் ம்
ேபா

நம்ைம அறியாமல் வாய்

க்கிற ; பா கிற ; அதனால்தான்,

"கூட்டத்தில் ேகாவிந்தா ேபா வ " என்கிற பழெமாழி வந்த . நாணத்ைதப்
ேபாக்குவதற்கும், ேசாம்பைலப் ேபாக்குவதற்கும் அ யார்க ைடய ெதாடர் மிக
அவசியம். அந்தத் ெதாடர்
க
கக் கு நாதைனத் ேத கின்ற ஆர்வம்
உண்டாகும். கு வி ைடய தி வ ள் கிைடத்தால் ஆண்டவன ேபர ள்
கிைடக்கும்.
ேகாயி

ம் கும்ப ம்.

ேகாயில் ேகா ரத்தின்ேமல் ஒ கும்பம் உச்சியில் இ க்கிற . ெவ ம் கும்பத்ைதத்
தனிேய நி த்த
யா . கும்பத்ைதத் தாங்கக் ேகா ரம் இ க்கிற . அந்தக்
ேகா ரத்ைதத் தாங்குகிற கட் டத்ைதக் கட் வதற்கு அஸ்திவாரம் அவசியம்.
கும்பத்ைதவிட அகன்ற ேகா ரம். ேகா ரத்ைதவிட அகன்ற கட் டம்.
கட் டத்ைதவிட அகன்ற அஸ்திவாரம்.
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அஸ்திவாரம் இல்லாமல் கட் டம் எ ம்பா . கட் டம் இன்றிக் கும்ப ம் இல்ைல.
கும்பத்ைதப் ேபால இ ப்ப
ங்க பக்தி. ேகா ரத்ைதப் ேபால இ ப்ப கு பக்தி.
அஸ்திவாரத்ைதப் ேபால இ ப்ப ெதாண்டர்க ைடய பக்தி. ெதாண்டாிடத்தில்
பக்தியாகிய அஸ்திவாரம் நன்றாக அைம மானால் கு

பக்தி,

ங்க பக்தியாகிய

கட் ட ம், கும்ப ம் நன்றாக அைம ம். ந்திய இரண் ம் நல்ல வைகயில்
அைமந் விட்டால் நிச்சயமாக இைறவ ைடய பக்தியாகிய கும்பம் பிரகாசிக்கும்.
"அன்பர்பணி ெசய்யஎைன ஆளாக்கி விட் விட்டால்
இன்பநிைல தாேனவந் ெதய் ம் பராபரேம"
என்

தா மானவர் பா கின்றார்.

கங்ைக இமாசலத்தில் ெதாடங்குகிற . கட ல் ேபாய்ச் ேச கிற . கங்ைகயிேல
ேபாட்ட ெபா ள் கட ல் ேபாய்ச் ேச வ ேபாலத் ெதாண்டர் குழாத் டன்
ேசர்ந்தால் ெமல்லெமல்லக் கு வின் தி வ ைய அண் , இைறவன் அ ையச்
சாரலாம். எப்ப யாவ கங்ைகயில் சார்ந் விட ேவண் ம்.
"எங்ெகங்ேகா மயங்கிப் பணத்திற்கும் பதவிக்கும் ஆைசப்பட் அவற்றின்
நிைலயாைமைய உணராத பாவி ெநஞ்சேம! பல காலமாக எனக்கு அ கில் நின்
ெந ந் ரம் ஆைச என் ம் ைகைய நீட் வி கின்ற ெந ெநஞ்சேம! பண ம்
பதவி ம் நீாில் எ த் க்கு நிகராகும். அவற்ைறப் ெபாியனவாக மதித்த அசுரர்கைள
ஞானேவலால் அழித்த எம்ெப மா ைடய ெதாண்டர்கைளச் சார்ந்தாலன்றி உனக்கு
ஒ கதி ம் இல்ைல. ஆகேவ அவர்கைளச் சார்வதற்கு ேவண் ய யற்சிகைளச்
ெசய்வாயாக" என் அ ணகிாிநாதர் இந்தப் பாட் ல் அறி
த் கிறார்.
சூாில் கிாியில் கதிர்ேவல்
எறிந்தவன் ெதாண்டர்குழாம்
சாாில் கதியன்றி ேவறிைல
காண்; தண் தாவ ேபாய்த்
ேதாில் காியில் பாியில்
திாிபவர் ெசல்வம்எ ல்லாம்
நீாில் ெபாறி என் அறியாத
பாவி ெந ெநஞ்சேம!
[ேசைனகேளா தாவி நைடேபாட் ச் ெசன் ேதாி ம் யாைனயி ம்
குதிைரயி ம் திாிபவர் ெசல்வம் யா ம் நீாில் எ
ம் எ த் ப் ேபான்றன என்
அறியாத பாவியாகிய நீண்ட ெநஞ்சேம! சூரன் ேம ம் கிெரௗஞ்ச மைலயின் ேம

ம்
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சுடர்வி ம் ேவைல

சியவனாகிய

நல்ல கதி உண்டாகுேமயன்றி, ேவ

க

ைடய ெதாண்டர் கூட்டத்ைதச் சார்ந்தால்

சார் இல்ைல.

சூர் - சூரன். கிாி - மைல; கிெரௗஞ்சாசுரன். ேவ
தாவ

ேபாதல் – தாவி அ யிட்

-ேவ

நடத்தல். ெபாறி - எ த் .]

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

க டம். தண்

- பைட.

