சநேேகந ெேளேல
அடதத வரவத ைகவலலய நவநேததல சநேேகந ெேளேல படலம.
இத வைைககம ஞானதைே கறசச தயர எனனனன பாதேோம. இனேே இதேல
வைககடய சநேேகஙகள எனெனனன அதகக சோோனம எனனனன பாககலாம. சல
வஷயஙகைை ேகடகேோாம. அத நேகக பரஞச ேபாசசனன நைனககேோாம. ெகாஞச
காலம கழநே போக அநே வஷயததேல நேகக பல சநேேகஙகள வரம. எவவைவகக
எவவைவ நேகக ெேளவா ேோணதேோ அவவைவகக அவவைவ இபப சநேேகோ
ேோணம! இபபட ஆகககடாதனனோன அநே காலததேல ெபரயவஙக ஒர வஷயம
ெசானன ைகேயாட, ேகடடவஙக சநேேகம எழபபைலனா ோேன அைே எலலாம எழபப
பதைலயம ெசாலலடவாஙக.
ஒர கமபதைே நடணம. கழ பறசச அதல கமபதைே நடேோாம. அபபடேய வடடா அத
நைலயா நககாத. அைே நடட இடதத பககததல ெகாஞசம சனன கல, ேண எலலாம
ேபாடட கதத கடடசச வடனம. அபபோன கமபம பலோ நககம. அத ேபால
"பைமேததல நைல ெபறோ ேனைச உறதயா ஆகக சல வஷயம ெசாலலேோன ேகள"
னன ஆைமபககோார ோணடவைாய ஸவாமகள.
1.
நைரகழ பறததெேளை நாடடய ெநடய கமபம
உைமோக கததககதத யைோபபகக மபாயம ேபாேல
பைேசற ெசாரபேனனற பறறய ேேனாவரதத
தைநைல ெபோசசநேேகந ெேளேைல ெோழகனேோேன
நைர= ோனடர கழ பறதத ெேளை நாடடய=நறததய ெநடய கமபம உைமோ=
வலைேயைடய; கததககதத உைோபபககம உபாயம ேபாேல பைே (ேேலான) சற
(சனோததை ஆதே) ெசாரபம ேனனல பறறய=ெபாரநதய ேேனாவரதத (அேபேோய
ெபாரநதய அகணடாகாை வரதத) ஸதைநைல ெபோச சநேேகந ெேளேைல
ெோழகனேோேன.
நாே மனேன பாதத வடட கைே இனனம ெோடரத. ேனகக பைபஞசம உணடானத
மேல வேேக மகதைய அைடகோ வைை எலலாம வைகக ெசானன கர
ெசயயசெசானனைே கைஙகபபடயா படசசககடடான. வடாேல ெசயகோான சடன.
கைஙகபபடனன ெசாலகோதல ஒர அரதேம இரகக.
ேரகடநயாயம, ோரஜால நயாயம னன ெைணட வே ேததவம.
ேரகடநயாயம: கைஙகன கடடோன கைஙைக படததக ெகாளைணம. கைஙக பாடடகக
அேோட ேவைலைய பாககம. கைைகக கைை ோவனாலம கணடாலம கடடோன
ஜாககைைேயா இரககணம. படைய வடட கடட கேே வழநோ கைஙக அைேபபதத
கவைலேய படாத. அதேபால இைோவைன பகேனோன படததகெகாளைேவணடம.
ோரஜால நயாயததேல பைனககடட சமோோனரககம. எனன ஆபதத வநோலம
மயாவ மயாவ னன கதத அமோைவ கபபடேே ேவை ஒர ெசயலேலயம இோஙகாத.
பைனோன வநத அைே கவவ தககபேபாகம. அத ேபால பகேன பர பைண சைணாகத
ெசயோல இைோவன ேேைவயானைே ெசயவான.

இநே ேததவ வததயாசமோன ஸைவஷணவரகளேல ெேனகைல சமபைோயததககம
வடகைல சமபைோயததககம உளைவததயாசம.
இஙக சடன அவேனாட மயறசயேல கர ெசானனைே ெசயகோானன பரஞசககணம.
2.
நறகரத தைடேயானாக ஞானவானாக நனேோான
ேரகட நயாயமேபாேல ேகாபே வகாைநெோடட
நறகண வேேகமதத நைலபர யநேஞ ெசானன
சறகர வைனவடாேற சநேே ேநசரதோன.
நறகரதத (சததவ வரதத) உைடேயானாக (அபேைாடச) ஞானவானாக நனேோான
(நனோ சடன) ேரகட (கைஙக) நயாயம ேபாேல ேகாபே வகாைம (ஸதல சரைம) ெோடட
(மேலாக) நறகண வேேகமதத நைல பரயநேம (சததவ கணமம இோநே ைகவலய
நைல வைை) ெசானன சறகரவைன வடாேல சநேேம (எபேபாதம) அநசரதோன.
(ேசைவ ெசயத வநோன)
(ேரகடநயாயம: கைஙகன கடடோன கைஙைக படததக ெகாளைேவணடம. அதேபால
இைோவைன பகேனோன படததகெகாளைேவணடம. ோரஜால நயாயம: பைனககடட
சமோோனரககம. பைன அைே கவவ தககபேபாகம. அத ேபால பகேன பைண
சைணாகத ெசயோல இைோவன ேேைவயானைே ெசயவான.)
ேதயம வயாேன, ேே 21, 2009
சநேேகம? ெகாஞச நாள ேபானதம நேல ோதர ேனைன ெோடரநத வை சடைனபபாதத
கர ேகககோார. எனனபபா உன சாேைன எலலாம எபபட ேபாயகடட இரகக? சாடச
ோததைோ இரககப பேகடடயா? சநேேகம ஒணணம இலலேய? ெேளவா இரககயா?
உனேனாட அனபவம எனன ெசாலலஙகோார. கரவகக சடேனாட நைல ெேரயாேலா
இரககம? இரநோலம சடன கைஙக நயாயபபட நடநதககோோல ஒணணம ெேரயாே
ோதர ேகககோார.
3.
ஆசரயர சடைை அனபவம வனாவேல.
சநேேம பரடன ோனைனச சாையேபால வடாேலனபாம
ைேநேைன ேநாககசசாடச ோததைோய நனோாேயா
சநைேயைலய ெேலலாந தரநேேவா ெேளவனளேை
அநேைங கலநேதணேடா வநபவமைை ெசயவாேய
சநேேம (எபேபாதம) பரடன ேனைனச சாைய (நேல) ேபால வடாேல, (நடநத வநே)
அனபாம ைேநேைன (சடைன) ேநாகக சாடச ோததைோய நனோாேயா? சநைேயல ஐயம
எலலாம தரநேேவா? ெேளவனளேை அநேைம (வபரே பாவைன) கலநேதணேடா
(உதததளைேோ)? அநபவம உைை ெசயவாேய (ெசாலலவாேய).
4
மனற ேகளவகளககம சடன வைடயாக வணணபபம ெசயேல.
எனவைைத ேரளோசா னரபேம வணஙகெயநோய
சனனவன காடடனேோகத ேேதெேழ ேபேபேபயகள
உனேர ளேயெவறப லபேேச வரககனேோானற
ேனவழ ெேரயஞான வானகதர பைநோலணேடா.
என உைைதத அரளம ஆசான இரபேம வணஙக எநோய (என ேநைேேய) சனன

(போவ எனனம) அவன (கடதேறகரய) காடடன ேோகத ேேதத (ேேததல=
அஞஞானததல) எழ(ம) ேபே (வபரே) ேபயகள, உனத அரள உேய ெவறபல (உேய
கரயல) உபேேச அரககன (சரயன) ேோனற ேனவழ ெேரய ஞானவான
(ஞானோகய) கதர பைநோல உணேடா (இரககேோ?).
சடன காலல வழநத வணஙக ெசாலகோான: "ஐயா போவ எனகோ காடடல இரநோலம
உஙகேைாட உபேேசம எனகோ சரயேனாட ெவளசசம இரநோ கவைல இலலேய. உஙக
உபேேசதோேல அஞஞானோன இரடடம சநேேகம எனகோ நேலம ேபாயடடத.
இரநோலம ேபைய ஓடடன ேநதைவாத தரமப பைசசைன வைாே இரகக யநதைம
எழத கடடகோாபேபால சததவததேலேய ேனச நககோாபேபால என அனபவம
நைலயா நகக சல சநேேகஙகைை நவரதத ெசயோ நலலத!”
5.
சகசானபவம வைதைேயாய உளைத கறதத வனாவேல
ேநதை மரததேனனான ோறறய ேபயேபானாலம
எநதை ெேழதககடட யனவைாவைக ெசயவாரேபால
மநதயன னபேேசதோன ேோகமேபானால ைேயா
பநதநன றைோககவனனம பகலமவணணபப மணேட
ேநதை மரதத ேனனான (மரததயனால) ோறறய (நககய) ேபய ேபானாலம எநதைம
எழதககடட இன [அநே ேபயகள] வைாவைக (வைாேபட) ெசயவாரேபால மநத உன
உபேேசதோல ேோகம ேபானாலம, ஐயா பநத (சததவ ேனம) நனற உைோகக (ஆதே
ஸவரபததல நனற நைலகக) இனனம (ேேலம) பகலம வணணபபம உணேட.
பைேம வாகக, ேனசகக எடடோ எடடாோ?
6.
ஆகேப பைோணதோ லறெயனறம வாகககெகடடா
ேேகோம பைேெேனற மேயதோ லணரவாெயனறம
ேசாகோ ேனததறெகடடா சயஞேசாத ெயனறஞெசானனர
ேோகோ மைணட சஙைக மைைதேன பறததடேை
ஆகே (ஸரத) பைோணதோல அற எனறம, வாகககெகடடாத, ஏகோம (ஒனேோ) பைேம
எனறம, இேயதோல உணரவாய எனறம, ேசாகோ(ன) ேனததறக எடடா சயஞேசாத
எனறம ெசானனர. ேோகோம (ேயககோம) இைணட சஙைக (சநேேகஙகள) மைைதேன
பறததடேை (நவரதத ெசயவைாக)
ேவேதத ேேல நமபகைக ெவசச ஒணேணயான பைமேதைே இேயதோேல உணைணம
னன ெசானனஙக. அத வாகககக எடடாத ேனசகக படபடாதனனம ெசானனஙக.
இதல எனகக ெைணட சநேேகம. அதகக வைட ெசாலலஙக. ேவேம வாககோேன?
அோல ெேரஞசககனன ெசாலல பனனாேலேய வாகககக எடடாதனனா எனன
அரதேம?
மனேன ேஹா வாககயஙகைைபபதத ெசானன ேபாத "சரத பைோணதோல உனேனாட
நஜ ெசாரபம எனனனன ெேரஞசகக"னனார. பனனாேலேய "பைமேோனத தகக
ேயோன ேனதகக எடடாே சயம பைகாசம" னார.
அபப பைேம ேனசகக எடடோ எடடாோ? ெைணடம ஒணணகக ஒணண மைணா
இரகேக!

பதல
கர பதல ெசாலகோார.
அபபேன பைபபைமே ெசாரபோனத ெபயர, வடவம, கறபப, சவபபனன நோம,
ெநடைட கடைட பரேன சனனம னன எநே இலடசணமம உளைத இலைல.
பஞசபேஙகளேல ஒணேணா ெைணேடா இலைல. அேனால காைணஙகைாலயாவாத
இநதரயஙகைாேலயாவத அறகோ வஸத இலைல. இேனால அத பைதயடசம,
அநோனம, உபோனம மேலான பைோணஙகைால அகபபடாத. அேனாலோன பைமேம
வாகககக எடடாதனன ெசானேனன.
7. பைேம வாகககக அேகாசைோயம ேகாசைோயம இரககேோ?
ேறைோமப பைணோ னதோல வததந ணணயமக டாேே
உறோேோர வடயம பே மபயேன ோாே லாேல
கறோோம கணவேசடங கடாே லரகைக யாேல
இறோத வாகககெகடடா ெேனபத ேறவாய நேய
ேறைோ மப (=மனற- பைதயடசம, அநோனம, உபோனம) பைணோனதோல வதத
(வஸத- பைமஹ) நணணயம கடாேே (ஆகாத). உறோேோர வடயம (இநதரயஙகளகக
சமபநேபபடடத அலல) பேம (சவன) உபயேனற (தைவேம அலல) ஆேலாேல,
கறோோம கணவேசடம கடாேல (ெபாரநோேல) இரகைகயாேல இறோத
(இபபைகாைோக அநே பைேம) வாகககக எடடாத எனபதம அறவாய நேய.
பைோணஙகள எடட வேம.
பைதயடசம.
அநோனம
உபோனம
சதேம
அரதோபதத
அநபலபத
ஐதகம
ஆகேம
1. பைதயடசம: ேநைா ஒர ெபாரைை பாககோத. நாே ரபவஸதககைை
இபபடபாககலாம. அோவத எதகெகலலாம ஒர ேபரம ஒர வடவமம இரகேகா
அெேலலாம இதல வரம.
2. அநோனம: ேநைடயா பாககை ஒர வஸதைவ ெவசசகடட இனெனார வஷயதைே
இரககோோக அறகோத. இபபடஈ வழயேல ேபாய ெகாணட இரககேோாம.
ஒரஇடததேல பைக வரகோைே பாககெைாம. ஓ எனனேோ எறயதனன நைனககேோாம.
தைய நாேபாககைல; ஆனா பைக இரககோ இடததேல த இரககதோன இரககமனன
நேகக அனபவம. அேனால இபபட அநோனககேோாம.
3. உபோனம: அறயாே ஒரெபாரைை ஏறெகெனேவ ெேரஞச ஒர ெபாரைால
ெேரஞசககோத.

ஒதேர ோைன பாதேேே இலைல. அத எபபட இரககம னன ேகககோார. எனன பதல
ெசாலலோத? காடடல பாககலாம. ேைை பச ோதர இரககம னன ெசானனா ஓேஹா அத
ேபாலவா னன ெகாஞசம பரஞசபபார. இத உபோன பைோணம. பச உபோனம. அோல
அறயபபடடத உபேேயம.
4. சபே பைோணம. ஆபே வாககயமனம ெசாலவாஙக. நமோல எலலாதைேயேே ேநரல
பாதேோ அனபவசேசா ெேரஞசகக மடயாத. இபபடோன ெேரஞசககணம னனா
நேகக மகககைோவான வஷயஙகேை ெேரய வரம. அேனால எனன ெசயயேோாம?
நமபதேகநேவஙக ெசானனா அதேவ நேகக பைோணம. ெைாமப நாள கழசச ஒர
நணபைை பாதத ேபசகடட இரகேகாம. "ேடய உனகக ெேரயோ ேோா அனட ேோா
ெசதத ேபாயடடாணடா" எனகோார. "அபபடயா! நமபேவ மடயைலேய!" னன
ேபசசகக ெசானனாலம நாே அைே நமபேோாம. அவர ெபாய ெசாலல ோடடாரனன
நமபகைக.
5. அரதோ பதத பைோணம எனகோத லாஜக. பகலேல சாபபடாே ஒதேர இரககார. நான
இனன வஷயததககாக உணணா வைேம இரகேகன எனகோார. ஆனா நால நாைாகயம
ஆசாம கததககலலாடடம இரககார. ெகாஞசம கட கைைபபா இலைல. உடமப
இைைககைல. அவர பகலல சாபபடைலேய ேவை ைாததர ைகசயோ ஒர
படபடககோாரனன ஊகககேோாம. அோன அரதோ பதத.
PG: [எத இலலாே ஒர வஷயம சமபவககாேோ அவவேைா மககயோன,
இனறயைேயாே வஸத உபபாததயம. இஙக ைாசசாபபாட உபபாததயம. இநே
உபபாததயதோல எத வைையேோ அத சேபாததயம. சமோ ஒர பஜ பாயணட!
ஹஹஹ! இனனம... எேோட அபாவதோல -அோன எத இலலாேோல- எத
நடககமடயாே ேபாகேோ அத உபபாேகம. ைாததர சாபபாேடாட அபாவதோல –
அோவவத இலலாே ேபாவோல- பகலல சாபபடாேவனகக உடமேபாட பரேன
இலலாே கைோஞச ேபாகம. அேனால இைவ சாபபாட பரேேனாட உபபாேகம.] எதகக
இவவெைா ெசானேனனனா உபபாததயதேோட சமபநேதோல உபபாேகதைே
காடடோதோன அரதோபபதத பைோணம.
6. அநபலபத பைோணம: இே அபாவ பைோனமனனம ெசாலவாஙக. அோவத
இலலாைேேய பைோணம. கேபபோ? இஙேக பதேகம இலைலனன ெசாலகேோாம.
அபபடயானன பாககேோாம. ஆோ இலைல. உணைேோேன? இோன அபாவ
பைோணம.
7. ஐதக பைோணம: காலாகாலோ ஒர வஷயம எலலாரம ெசாலலகடட இரககாஙக.
அேனால அத உணைேனன ெேரஞசககோத. பல ேகாவகளேல இநே ோதர வஷயம
ேகளவபபடலாம. இஙேகோன வஸஷடர யாகம பணணார. அபபட ஐதகமனன
ெசாலலவாஙக. அபபட நடநேைேயம நரபகக மடயாத - எவவேைா காலம ஆசச?
எபபட எநே ஆோைமம இரககம? இலைலனன ெசாலலவம மடயாத. அபப
காலாகாலோ ெசாலலகடட இரககோத ேபபா?
8. ஆகேபபைோணம: சாஸதைஙகளேல ெசாலல இரககோைே நமபவத

சல சேயம இநே எடைட ஆறனனம ெசாலலவாஙக. உபோன பைோணமனன ேனயா
இலைல. அத பைதயக பைோணதேோட ேசதத; ஆகேபபைோணம சபே பைோணததேல
ேசதத. அேனால ஆறோன னன ெசாலககோவஙக உணட. ேவோ எஙகாவத இபபட
வததயாசோ படசசா கேமப ேவணானன ெசானேனன.
சர, சர ேேடடரகக வைலாம.
பைமேதைே எநே பைோணததேல ேசககோத?
அதகக ேபேைா உரவேோ இலைல. அேனால பாககமடயாத. பஞச பேஙகேைாட
ேசரகைக ேடடேே இலைல. அேனால பைதயக பைோணம இலைல.
பைக அகன இரககோைே ேபால எோலம பைமேம இரககோைே ஊகம ெசயய ெசாலல
மடயாத. அேனால அநோனம இலைல.
பைமேமோன இரகக; ேவோ எதவேே அனனயோ இலைல. அதனால எைே உோைணம
காடட இத ேபால இரககமனன ெசாலலலாம? அேனால உபோன பைோணம இலைல.
பைமேம ஆகேததகக எடடாத. அபபர ெசானனாபேபால இவவணணன, இவவரவன,
இநநோதேன, இதேனைேயன, இவவடதேன னன ஒனனேே ெசாலல மடயாேே!
அபப பைமேம வாகககக எடடாத.
இபபட வாகககக எடடாதனன ெசானன ேவேேே வாகககக எடடமனன எபபட
ெசாலலததனனா...
ெசாலலாே ெசாலலதத.
அோவத ...
ெைாமப நாள கழசச ஒர ெபணேணாட சேனகதகள அவைை பாகக வநோஙக.
அதககளை அவளகக கலயாணம ஆயடதத. "எஙேகட உன பரஷன?" னன
ேகககோஙக. "ெவளேய ேபாயரககார"
"அட, பாகக மடயாோ?"
"இலலட இபப ஒர சாம ஊரவலம வரம, அதேல வரவார பாககலாம."
அேோ வநோசேச! எலலாரம ோடகக ேபாய வைாநோவேல நனன பாககோாஙக. சாம
வரத. அதகக மனேன பலர வே வேோ ஆடகடட பாடகடட வைாஙக. இவ பரஷன
இவனாோன இரககமனன ஊகம பணண "இவனா? இவனா?" - அபபபப ேகககோாஙக.
"இலைல, இலைல" னன ெசாலலகடேட வைா. அபப ஒர வழயா நஜோேவ அவேைாட
பரஷன ஜமனன சலமபம சததகடட வநதடடான.
"இவனாட?"

பதல காேணாம. இத வைைககம இலைல இலைலனன வாரதைேயா ெசானனவ இபப
வாரதைே இலலாே ெவககதேோட சமோ இரககோைே பாதத "அட இவனோன!" னன
சேனகதகள ெேரஞசகடடாஙக!
அத ேபால, "இத இலைல, இத இலைல" னன லஸட ேபாடட ேவேம, "இத இலலாே
எத இரகேகா அதேவ பைமேம" னன ெசாலலாே ெசாலலதத எனகோார கர.
அத உன உடமப இலைல. ஏனனா அத அநததயோனத.
இலைல, சடமலைல, தககம உளைத இலைல. இத நான இலைல இத நான இலைல"
னன ெசாலலகடேட ேபாய "கைடசேல எத மசசோ இரககேோ அதேவ பைமேம."
இபபட கோாே கறம ேவேம. இநே வழயா பைமேம வாகககக எடடம.
8.
வாககயந ேனகெகடடாத வததெவன றைைதே ேவேம
வாககய வரதத யாலவ வததைவக காடடறோனேோா
வாககயஙகளேல ோன ோவேே ெேனோாயாகல
வாககயமைணடம ெேயேய ேைோகள ெபாயயாத ேகைாய.
வாககயநேனகக எடடாத வதத (பைேம) எனற உைைதே ேவேம (ேகா) வாககய (ததன
லகணா) வரததயால அவ வததைவ காடடறற அனேோா? வாககயஙகளேல
ோனோவத (பைோணவாவத) ஏத எனோாய ஆகல வாககயம இைணடம ெேயேய;
ேைோகள ெபாயயாத ேகைாய.
9.
பைேம ஸரதகக அேகாசைமம ேகாசைமோம
ேனபதயலலாப ேபரக டைேயலல னலல ெனனோாள
அனபைனக ேகடட ேநை ேவளெவடக ெேௌனோனாள
எனபத ேபால நகக யேனறேன ெோனசேச டதே
பனபைப பைேந ேனைனப ேபசாேற காடடம ேவேம.
ேன பத அலலாப ேபரகளேைே அலலன அலலன எனோாள, அனபைன (கணவைன)
ேகடட ேநைம அவள ெவடக ெேௌனோனாள எனபத ேபால நகக இேனற இேனற எனச
ேசடதே (இலைலெயனோ) பன, பைப பைேந ேனைனப ேபசாேல காடடம ேவேம.
மேல சநேேகததகக பதல ெசாலலயாசச. இபப ெைணடாவத சநேேகோன பைமேம
ேனசகக எடடோ எடடாோனன ெசாலகோார.
பலனகைாலோேன இநே உலகதைே அறயேோாம. இநே பலனகளகக அநேககைணேே
ைாஜா. ேனசாகவம பததயாகவம ெவளபபடகோ அநேககைணம உளேை ேனயாவம,
பலனகள மலோ ெவளேயவம ெசயலபடம. பதத எபபவம ெேளவானத. கணணாட
ோதர. அதேல சதோக இரககோ கடஸேேனாட நேல பைதபலககம. (கடஸேன?
நைனவரககா? கடல- கடல நர தவைல ோதர பைமேம- கடஸேன). இபபட
பைதபலககோோேல அத இயலப ோறடத இலைலயா? அேனால அதகக ஆபாசனன

ேபர. அநேககைணம ேனசாக இேன வழயா சஞசரககம. அோவத வஷயஙகேைாட
சமபநதககம. இநே சதே சததவ ேேனா வரததோன ஞானம எனகோத. இைே ஆழநத
ேயாசசச பரஞசககணம. (அதககாகேவ இத சனன பதவ!)
10.
உகறப சரடடயாய ேேனா உறபதத
மநதய சஙைக தை ெோழநேைே யறநத ெகாளவாய
பநதய சஙைக தைப ேபசமத ேைந ேகைாய
இநதயங களககைாச னேயோ ேதெனண ணஙகள
பநதய ேனம ெேனேோ போதேகத தலாவ யாடம
மநதய சஙைக (பைேம வாகககக எபபட எடடம எனோ சநேேகம) தை ெோழநேைே
அறநத ெகாளவாய. பநதய சஙைக (சயஞேசாதயாகய பைேம ேனததகக எடடம,
எடடாத எவவேம) தைப ேபசம உதேைம (பதல) ந ேகைாய.
இநதயஙகளகக (சரேவநதரயஙகளககம) இைாசன இேயோம. அேன எணணஙகள
பநதயம ேனமம எனேோ போதேகதத உலாவ ஆடம (ஆதே ஸேைணேே ேனமம
பததயம ஆகதேோனறம)
கணணாடயேல நமே மகதைே பாககேோாம. அத நமைே ோதரேய இரகக. ஆனா அத
நாம இலைல.
அத ேபால சதோன ஆதோவன நேல ேவோ ஒர சத ேபால ேோனறம. அதேவ பதத.
இதல ஆதோவன சத கைஙகமலலாேத. பதத கைஙகோனத. இரநோலம சதேோட
சமபநேம இரககோோல ெகாஞசோவாத அறவ இரககணேே? அத உலக
வஷயஙகளேல அறவ உளைத. இதகக ஞானமனன ெபயர.(பைணோன பைமே ஞானம
இலைல. உலக வஷயஙகளேல ஞானம)
[ேபான பதைவேயோன ேவோ ோதர எழத இரகேகன.]
11.
சவன உறபதத:
உனமகம ேபாறகண ணாடக களெைார மகஙகண டாறேபாற
சனேய வடவன சாைய சததபேபால பதத ேோனறம
நனேல வரதத யநே நேல வழ யாய லாவம
ேனேநன ேகேன யதைேத ோனனேோா ஞானெேனபார.
உனமகம ேபால கணணாடககள ஒர மகம கணடால ேபால சனேய வடவன
(ஆதோவன) சாைய (நேல) சதத (ேவெோார ேசேனம) ேபால பதத ேோனறம.
(பததயாக பைத பலககம). நனேல (கைஙகமலலா) வரதத அநே நேல வழயாய
உலாவம. ேனே (ஆனநே அனபவம ெபறற உளை) நன ேகேன இைேத ோன அனேோா
ஞானெேனபார.
[பததயல பைதபலககம ஆதே சாைய சோபாசன ஆகம. இேனடன ேசரநத ெவள

வஷயஙகளல ெசலலம வரததேய ஞானோகம.]
ஜவன எனகோத எனனனன ெகாஞசம ெேளவாககககலாம. அநேககைணம ைேஜா
கணததல சததவம. அேனால ெேளவானத. பைமேதேோட ஒர தணகக கடஸேன.
அேோட சததவ நேல அதல படகோ ேபாத அத ஜவனாகோத. ஒர கணணாடல பாககோ
கடேலாட பமபதைே கறபைன ெசயோ ெகாஞசம பரயலாம.
அபப கடஸேன அேன நேல அநேககைணம மணம ேசரநேத ஜவன.
ஒர கைம இரகக. அதல ஆகாசததல ஒள வசோ சநதைேனாட பமபம பைதபலககத.
இபபட பமபம ேோணனமனா ெைணட வஷயம அவசயம. நாே கணணாடல நமேோட
மகதைே பாககோபப மேலாவோ நாம இரககணம. அடதத கணணாட ேவணம. அபபட
இரநோ நமே மகதைே கணணாடயேல பாதத ேகேலாம. கணணாடயல பாககோத
நமேோட பமபம. நாம இலலாே கணணாட இலலாே பமபம இலைல. வானதத சநதைன
இலலாே கைம இலலாே சநதை பமபம இலைல.
இத ேபால அநேககைணததல பைதபலககோ கடஸேேனாட பமபம ஜவன.
வானதத சநதைன அைசயாே நகக ேணணர அைலசசலல சநதை பமபம அைசகோத. இநே
ஆபாச சநதைன அதஷடான வான சநதைேனோன நாம னன ேோநத ேபாய நர
அைலகோைே ோன அைசநத அைலகோோ நைனபபத ேபால ஜவேனாட ேனைே.
அதஷடான கடஸேேன நாம னன ேோநத ேபாய ோன ஜவனனனம ேனச இயஙக பலம
ஆபாசனான ேன சகதயாலோனன கவனககாே ேனச ோன இலலாே ேவோ
ெபாரளனனம அத இயஙககோத அேோட ேவைல எலலாம ேன ேவைலனன
ேயஙககோத.
ஜவன அபபட இலலாே ோன ேவோ கடஸேன ேவோ இலைலனன பரஞச சாடசயாேவ
நனன பாககேோ அபப இத வைைககம நமே ஆடடபபைடசசோ நைனசச ேனச
எஙேகடானன ேேட பாகக ேனேசாட உணைே ெேரய வரம.
அோவத உனககளேை இரககம நான எனபைேகெகாணட ேனம எஙேக எனற
பாரதோல அத காணபபடாத. ேனதைே ெகாணட நான எனபைே பார. அபேபாத நான
இனனத எனற ேோனறயதம ேனம இலலாேல ேபாகம. இபபட ெபரயவஙக ெசாலல
இரககாஙக.
ஏக காலததேல ேனைசயம உணைேயான நான ஐ யம பாகக மடயாத. அேனால
ஒணணோன உணைே. எத? மனேன ெசானனபபட பாரககோபப ேனமோன காணாே
ேபாகத.நான எபபவம இரகக. இநே நாேனோன ேனச ேோண காைணோயம இரகக.
ெடகனகலா இைே வகஙக ோரகோ ேேனாலயோக ேநர வழ எனகோாஙக.
ோயோனவர ேனைச பாதத நனஜனே ேேயததல ந ெசலல ேவணடம னன ெசானன
இநே வழ கஷடோன வழ. சைே சாததயம. அோவத ெசயய மடயமனாலம
கஷடபபடடோன சாதகக மடயம.
--

பைமேம ேனதகக எடடம. எடடாேலம இரககம
ெவணகலததல பல ெபாரடகள ெசயகோாஙக. நலலா ெவணகலதைே காயசச
உரககவாஙக. அபபோம பல வேோன அசசககள இரககம. ஆைன அசச, வைகக அசச,
சாம அசசனன பலத. எநே அசசல ெவணகலதைே ஊதேோாஙகேைா அைே ெபாரதத
அத ோதரயா ெபாரள கைடககம. ெவணகலம ஒேை ெபாரைா இரநோலம அத பல

வேோகோத அசைச ெபாரதேத.
அைே ேபால சதத பைதபலசச ேனச (சரயா ெசாலலபேபானா ஆபாச சகே அநேககைண
வரதத. ஹஹஹஹ எனகக ோஙகஸ எலலாம ேவணாஙக) ெவளபபடகோ ேபாத
உலக வஷயஙகளல இரககோ ேைோபைப -அோஙக ஆவைணம- பாதககோத. இநே
ேைோபப ேேஸ னன நைனவரகக இலைலயா? சஞசரககோ ேனச ைஜஸ. சததவோன
ஆபாசன உலக வஷயஙகைை அத கடம இத படமனன ெவளசசம ேபாடட வைஙக
ைவககோத.
இதேல ஒர வஷயதைே அறய வஸோைோக வைரகோத ேனச. அோன ேேனா வரதத.
இதகக அநே பலதைே ேரகோத சத ஆபாசம.
ஒர அைோயேல ஒர ெபாரைை ேேடேோாம. இரடடா இரகேகனன ஒர வைகைக
ெவசசகடட ேேடேோாம. ஆனா வைகைக ேேட ேவோ வைகக ேேைவயலைலேய.
சரயைன பாகக வைகக ேவணாேே! அத அேோட ெவளசசதோேலேய காணபபடம.
இைேபேபால உலக ெபாரடகைை பாகக ேனச அஙேக ேபாகணம. பாரகக சத உைடய
பலமம ேவணம. ஆனா சதைேேய பாககணம னனா ேனச அஙேக ேபானால ேபாதம.
சோபாச பலம ேவணாம.
அேனால ேனசகக ெைணட பாகம. வரதத எனகோ பாகம. பலம எனகோ பாகம. சதைே
பாகக பலம ேவணாம, ேன வரதத ேபாதம னன பாதேோம இலைலயா? சதோவத
எத? பைமேமோன.
ஆக பைமேம ேனேசாட வரததகக எடடம. பலம எனகோ பாகததகக இலைல.
இபபடதோன பைமேம ேனசகக எடடவம எடடம. எடடாேலம இரககம.
12
ேஞய உறபததயம ஒர வஷயதைே வைஙக ைவகக இைணட ஏதகக எனல
உரககய ேைாநர நாநா வரவஙக ைானாற ேபால
வரததகள கடப டாத வடயோயப பரண மககம
அரபபல வடய ெேலலா ோபாசன ேோாறற வககம
இரடடனல வைககங கணண மலலாேற ெபாரள காணாேே
உரககய ேைாநர (அசசல வடட உடன) நாநா உரவஙகள ஆனாற ேபால, வரததகள
(ேன சஙகலபஙகள) கட (கடம) பட ஆத (மேலான) வடயோய [அோவத உலகாக]
பரணமககம. அரபபல (அரவோன) வடயம எலலாம ஆபாசன ேோறறவககம.
இரடடனல வைககம கணணம இலலாேல ெபாரள காணாேே. (காண இயலாத).
(அத ேபால ஆவைணதைே ேபாகக வரததயம ஸபைண ரப பைேயாசன நமதேம
சோபாசன எனோ ஆதே சாையயம இலலாத ஆதோவலலா ெபாரடகள பைகாசயா)
ேேனா வரததேய ேஞயம (அறயபபடடத) ஆகம, அைே சோபாசன வரததயடன
கட வைகக ைவககம.
13.
பகரமக அநேர மக ஞானதோல அறவத இைவ:
எரகோ வைககாற கணணா லரடெபாரள காணல ேவணடம
ெேரகோ பரத காணச ெசனறடல கணேண ேபாதம
வரகனோ சகதைேக காண வரததயம பலமம ேவணடம

பரகனோ வரதத ெயானேோ ேபாதெேயப ெபாரளகாணேபாரகேக
எரகோ வைககால கணணால இரட(டல உளை) ெபாரள காணல ேவணடம. ெேரகோ
பரத (சரயைன) காணச ெசனறடல கணேண ேபாதம. (பலவேோக) வரகனோ சகதைேக
காண வரததயம (வரதத ஞானமம) பலமம (சோபாச ஆதே நேல) ேவணடம.
பரகனோ (வசாை ரபோன) வரதத ெயானேோ ேபாதம ெேயப ெபாரள (ஆதோைவ)
காணேபாரகேக
சடோன ஜகதைே காண ேனமம சவனம ேவணடம. சதத ரபோன ஆதோைவ அறய
சததவ வரதத ேடடேே ேவணடம.
14.
ேனததன உரவம கற பைேம ேனததகக பலபபடம பலபபடாத எனல:
வரததயம பலமம கடம வகாைேே ேனெேன பாரகள
கரதெேழ வரததேவணடங கணககனான ேனததறெகடடம
வரததயபலோமநே ேனததறெகடடாத கணடாய
அரதேமபபடெயனைோய ேகனறந ெேளநதடாேய
வரததயம பலமம (சோபாசன எனோ ஆதே நேல) கடம வகாைேே (பரணாேேே)
ேனம எனபாரகள. கரதெேழ வரததேவணடம (எனோ) கணககனால (அநேக கைணததல
எழம சதே சததவ வரதத ேவணடம எனபோல) [பைேம] ேனததறெகடடம. வரததய
(தனபம ேரம) பலோம (சோபாசனடன கடய) இநே ேனததறக [பைேம] எடடாத
கணடாய. [ஸரத வாககயததகக] அரதேம (ெபாரள) இபபடெயனற ஐயம அகனற ந
ெேளநதடாேய.
-ஜவன எனகோத ...
ஜவன எனகோத எனனனன ெகாஞசம ெேளவாககககலாம.
அநேககைணம ைேஜா கணததல சததவம. அேனால ெேளவானத.
பைமேதேோட ஒர தணகக கடஸேன. அேோட சததவ நேல அதல படகோ ேபாத அத
ஜவனாகோத. ஒர கணணாடல பாககோ கடல அைலேயாட பமபதைே கறபைன ெசயோ
ெகாஞசம பரயலாம.
அபப கடஸேன +அேன நேல +அநேககைணம மணம ேசரநேத ஜவன.
ஒர கைம இரகக. அதல ஆகாசததல ஒள வசோ சநதைேனாட பமபம பைதபலககத.
இபபட பமபம ேோணனமனா ெைணட வஷயம அவசயம. நாே கணணாடல நமேோட
மகதைே பாககோபப மேலாவோ நாம இரககணம. அடதத கணணாட ேவணம. அபபட
இரநோ நமே மகதைே கணணாடயேல பாதத ேகேலாம. கணணாடயல பாககோத
நமேோட பமபம. நாம இலலாே, கணணாட இலலாே பமபம இலைல. வானதத சநதைன
இலலாே, கைம இலலாே சநதை பமபம இலைல.
இத ேபால அநேககைணததல பைதபலககோ கடஸேேனாட பமபம ஜவன.
வானதத சநதைன அைசயாே நகக ேணணர அைலசசலல சநதை பமபம அைசகோத. இநே
ஆபாச சநதைன அதஷடான வான சநதைேனோன நாம னன ேோநத ேபாசச! ஏேோ நர
அைலகோைே ோன அைசநத அைலகோோ நைனககத! இத ேபால ஜவேனாட ேனைே.
அதஷடான கடஸேேன நாம னன ேோநத ேபாய ோன ஜவன அபபடனன ேயஙககோத;
ேனச இயஙக பலம ஆபாசனான ேனேனாட சகதயாலோனன கவனககாே, ேனச ோன
இலலாே ேவோ ெபாரளனனம அத ேயஙககோத. ேனேசாட ேவைல எலலாம ேன
ேவைலனன ேயஙககோத.

ஜவன அபபட இலலாே ோன ேவோ கடஸேன ேவோ இலைலனன பரஞச, சாடசயாேவ
நனன பாககேோ அபப இத வைைககம நமைே ஆடடபபைடசசோ நைனசச ேனச
எஙேகடானன ேேட பாகக, ேனேசாட உணைே ெேரய வரம.
ஏக காலததேல ேனைசயம உணைேயான நான ஐ யம பாகக மடயாத. அேனால
ஒணணோன உணைே. எத?
அோவத உனககளேை இரககம நான எனபைேகெகாணட ேனம எஙேக எனற
பாரதோல அத காணபபடாத.
அட, நான யாரனன ெேரயைலேய? ெேரஞசாோேன அபபட பாககனன ெசானனா...
வாஸேவம. சர அபபடனனா ேனதைே ெகாணட நான எனபைே பார. அபேபாத நான
இனனத எனற ேோனறயதம ேனம இலலாேல ேபாகம.
இபபட ெபரயவஙக ெசாலல இரககாஙக.
இேன பட பாரககோபப "நான" ஐ ெகாணட ேனைச பாதோலம, ேனைச ெகாணட
"நாைன" பாதோலம ேனமோன காணாே ேபாகத. நான எபபவம இரகக. இநே
நாேனோன ேனச ேோண காைணோயம இரகக.
ெடகனகலா இைே வகஙக ோரகோ ேேனாலயோக ேநர வழ எனகோாஙக. ஸஸஸஸ
அபபாடா!
ோயோனவர ேனைச பாதத ¨நன ஜனே ேேயததல ந ெசலல ேவணடம" னன ெசானன
இநே வழ கஷடோன வழ. சைே சாததயம. அோவத ெசயய மடயமனாலம
கஷடபபடடோன சாதகக மடயம.

ேனச எபபட சோதயேல அைசவலலாே நகக மடயம?
வஞசைன பணணாே உஙகளகக ெேரஞசைே ெசாலலகெகாடககோ கரேவ நஙக
ெசாலகோத எலலாம பரஞசத. இனெனார சநேேகம.
சோத எனகோத எனன? ேனச ெகாஞசம கட சலனேைடயாே, அைலயலலாே கடல
ோதரயம, காததல அைசயாே தபம ோதரயம எஙகம நைோஞச பரபைண நைலயான
பைமோகாைோ ஆகோதோேன?
ஆனா இநே பாழம ேனேசா எபபவேே அைல பாஞசகடடோேன இரகக? ஊஞசல
ோதர எபபவேே அைசஞச ெகாணடரகக. (ஆத சஙகைர ேனசகக ெகாடதே
ெடபனஷேன சஞசலமோன)
இபபடபபடட ேனச எபபட பைமேகாைோன சோதயேல அைசவலலாே நகக மடயம?
அைலயலா சாகைம ேபால அனலம ேசைா வைககத ேபால
நைலெயானறயநற சோதயறற நனோாடகேலத ெேழமபைச
நைோவாரதயற பகநேடேயன ேநசதத அேனல இரபேபேனா
தரபேபாரர சநநத மைோ - சேமபை ஸவாமகள.
15
வஞசகமல பைோரதே கரேவ ெசானன வழகைறந ேேனனேயார வசனஙேகளர

சஞசலேற ோகணட பைணோயச சதேந ேோகாை ோவேனேோா சோத ேயாகம
உஞசைலெயாத ேைலவதேன சபாவ ோக ெயாரகணததற பலவலகா யதகக மநே
ெநஞசகமவத தவலைசயா நவாேதப நைலயைடவ ெேபபடேயா நரெசாலவேை
வஞசகமல(லாே) பைோரதே கரேவ ெசானன வழகள அறநேேன. இனேயார
வசனஙேகளர. சஞசலேறற அகணட பைணோயச சதேம (ேனம) ேோகாைம (பைேம)
ஆவேனேோா சோத ேயாகம. உஞசைல (ஊஞசைல) ஒதத அைலவத ேன சபாவோக
ஒர கணததல பல உலகாய உதககம இநே ெநஞசகம வததவல அைசயா நவாேதப
நைல அைடவத எபபடேயா நர ெசாலவேை. {ேனம அைலயாதரகக உபாயம ேகடடல}
நலல ேகளவபபா. ேனசகக சதவம ைஜஸ ேேஸ னன மண கணம உணட இலைலயா?
அதல ஒர ேநைததல ஒர கணமோன ேேேலாஙக இரககம. சததவம ேேேலாஙகன
ேபாத ஈஸவை பகத, கரைண, சாநேம, ஞானம னன சன ோரக கணஙகள உணடாகம.
அதேவ ைேஜா கணம அதகோகமேபாத உலக சமபநேோன வஷயஙகள, உடமப
சமபநேோன வஷயஙகள, சாததை வாசைன இபபட இதல எலலாம வரபபம வரகோ
கணம இெேலலாம உணடாகம. ேேோ கணம ேேேலாஙகததனா அகஙகாைம, டமபம,
ேசாமபல, தககம, காேம, கேைாேம எலலாம உணடாகம.
இநே மணேல ேேதைே வடணமனன எலலாரககேே ெேரயம. ைேஜா கணதைேயம
ஞானம ேேடகோவஙக வடணம.
இநே ைேஜா கணததேல மண வேம.
உலக வாசைன எனபத உலகததேல எலலாரம பகழம படயா ெேசசம படயா
ததககமபடயா நாே இரககணமனன ஆைச படகோத.
இபபட எலலாரம பரயபபடகோ ோதர நடநத ெகாளகோத இயலாே காரயம. எபபவம
எலலாைையம தரபத ெசயய மடயாத. ஒவெவார சேயம ஒவெவாதேைை தரபத
ெசயயலாம அவவைேவ. ஏன ேைே ெபயயோத. சலர பாழம ேைேனன தடடோாஙக.
சலர ஆஹா ேைேனன சநேோஷபபடோாஙக.
பதவைைேயான சைேையேய கைோ ெசாலலதத இநே உலகம. அபபோம எனன? அதவம
2 யகஙகளகக மனேன. இபப கல யகததேல ேகககேவ ேவணடாம.
அேனால நேகக சரனன ேோனறயைே ெசயத ெகாணேட ேபாகணம. ேதேவஙக
ேேமேபாககா பாததடட பகேோதம ேவணாம; இகேோதம ேவணாம. ஆனம லாபம எநே
வழயேலா அதேலேய ேபாகபபாககணம.
இைணடாவத ேேக வாசைன. காயகலபம எலலாம சாபபடட ேேகதைே ெநடஙகாலம
அழயாே அபபடேய ெவசசககணம. சநேனம, ப எலலாம அணஞச அலஙகாைம
ெசயதககணம எனகோ ஆைச. இநே காலததேல வரஷா வரஷம ெேடகல ெசகஅப னன
நைோய பரேசாேைனகள எலலாம ெசயத பல பரேசாேைன கடஙகள பைேகக வழ
ெசயத ேேைாம. நைோய ைவடடமன ோததைை வறபைன ஆகத. ஒர சனன
ஜலேோஷமனனா கட ஒர சகக கஷாயம ெவசச கடககாே டாகடைை ேேட ஓடேோாம.
ெோதேோ ஒர 500 ரபா ெசலவானாோன அபபாடானன இரகக. நமோல சல பயடட
பாரலரகள பைேககத. எலலாம சல ேண ேநைம ேடடேே நககோ அலஙகாைததகக!
தனம மண ேைம ஆைட ோதோடடா ஏேோ கைோஞச ேபானோ நைனககேோாம.
ும !
ஹ
எனனோன பணககாைன ஆனாலம, படசசவஙகைா இரநோலம ஒர நாள யேேரே ைாஜன
கபபடடா கைமபதோன ஆகணம. இேோ இநே ஐஸகரைே சாபபடடடட வேைனனன
ெசாலல மடயாத. டெைஸ ோததடட வேைனன ெசாலல மடயாத.

ஞானதைே அபபயாசககோவஙக உடல ேேேல இரககோ இநே அபோனதைேயம
வலககேவ ேவணம.
மணாவத சாததை அபோனம. அோவத எலலாைைவட நேகக அதகோ ெேரயணம.
நமைே வட அதகோ ெேரசஞச ஆசாம இரககேவ கடாதனன ஒர வசததை எணணம.
"இைே ெேரயோ? அைே ெேரயோ? ெசாலலஙக பாபேபாம!” னன ேகடடகடேட
இரபபாஙக. ேதேவஙக எைே ெசானனாலம "அபபடயா? எனன ஆோைம?"னன ேகடட
ேடடம ேடடப பாபபாஙக.
ஒர வதவான இரநோர. அவரகக எலலாதைேயம படககணமனன ஆைச. சஙகைர
எழதன பைமே சததைதைே ஆைாயஞசார, ஆைாயஞசார, அபபட ஆையஞசார. ஆைாயஞச
உைை எழதனார. ேனவ வடட காரயதைே எலலாம கவனகக இவர பாடடகக
படசசகடேட இரபபார. காைல மேல இைவ ெநடேநைம வைை படபபோன. நைோய
எழதனார. ஊர ஜனஙகளம இபபட ெபரய வதவான நாம ஊரேல இரககோத
ெபரைேனன ேேைவயான உேவ எலலாம ெசயோஙக. அேனால சாபபாடடகக கவைல
இலலாே படசசகடேட, எழதகடேட இரநோர.
ஒர நாள ஒர வழயா நைல எழத மடககம சேயம இரடடவடடத. வைகக
வைககாேணாம. எனனடானன ேைல நமரநத பாரதோர. ஒர மதரநே ெபணேண
ெேதவா கஷடபபடடகடட ஒர வைகைக எடதத வநோஙக. "யாரோ ந?” னன
ேகடடார. அவஙக சரசசகடேட "அபபாடா! இபபவாவத எனைன யாரனன ேககக
ேோணதேே! நானோன உஙக ேைனவ!” னனாஙக.
இவர தைகசச ேபாயடடார! அவவேைா வயசாயடதோ! இவவேைா நாைா உனைன
கவனககாே வடடடேடேனனன வரதேபபடடார. அேனால, அபபோன ோன எழத
மடசச நலகக அவஙக ேபைைேய ெவசசார. பாேத. ஸ சஙகைர எழதய பைமே
சததைததகக உைைநல. வதவான ேபர கட பைபலம இலலாே ேபாயடதத. அவர ேபர
வாசஸபத மஸைர எனகோாஙக. மஸைர கடமப ேபர. வாசஸபத ைடடடல. அவர ேபர
எனன? ெேரயாத! (வாசஸபத எனபேே அவர ேபைா இரககலாம எனகோார என ைபயர!)
பாேத இனனம ேபசபபடத.
பைதவாஜர பதத காடகததேல ஒர கைே வரத.
எலலா வதைேகைையம கததககபபாதோர. கததகெகாணேடஏஏஏ... ேபானார. வாழநாள
மடயபேபாகோதனன ெேரஞசத. "அடடா, இனனம படகக நைனசசத பாகக இரகேக!".
இநதைைன ேநாகக ேபஸ பணணார. இநதைன வநத எனன ேவணமனன ேகடடான.
இனெனார ஆயச ெகாடனன ேகடடார. சரனன அவனம ெகாடததடட ேபாயடடான.
ேேேல படசச படசச அநே ஆயசம மடகோ ேநைம தரபப ேபஸ ெசஞச இைணடாம
மைோ ஆயைச நடடகெகாணடார. அதவம ேபாோைல. மணாம மைோ ேபஸ ெசஞசபபா
இநதைன பாதோன. "எதகக இபபட ஆயைச நடடகெகாணேட ேபாகோாய? எனன
பைேயாசனம?" னன ேகடடான.
பைதவாஜர எனகக எலலா வைேகைையம கைைசச கடசச மடககணேேனனார.
இநதைன சரசசணேட எதேை இரநே ஒர ெபரய ேைலைய காடடனான. "இேபபாததயா
எவவைவ ெபரய ேைல? இத ேபால ேனஷனகக கைடககககடய சாததைஙகள.
இேபபாததயா ஒர ைகபட அைவ ேண. இோன ந மண ஆயசேல கததகடடத.
இதகெகலலாம மடேவ கைடயாத. "
"எநே வதைேைய கதத ெகாணடால எலலாம கறறகெகாணடோகேோ அநே பைமே
வைேைய கததககபபார" னனான.
பைதவாஜரம அைே பரஞச ெகாணட ேவோநே ோரகததேல ேனைச ெசலதத ெபரய

ரஷ ஆனார.
இபபட கறோத ைகேண அைவ கலலாேத உலகைவ னன பரஞசெகாணட எைே ெேரஞச
ெகாணடா நமே ஆனே சாேைனகக பயனா இரககேோ அைே ேடடேே ஆழநத படசச
ெேரஞசெகாணட உள வாஙககக பாககணம. படசசைே அனபவததகக ெகாணட
வைபபாககணம. இதேவ ஒர ஞான அபபயாச ெசயய ேவணடயத.
ேனேசாட சததவ கணமோன உதேே கணம. ைேஜா கணம ேததேம. ேேஸ கோனத.
அநேககைணமனன ெசாலகோதன 5 பாகஙகளேல (நைனவரககா?) உளைேே சததவம.
ேனம, பதத, சதேம ைஜஸ. அகஙகாைம ேேஸ. இநே சததவோன உளைம ேனேசாட
அரவ பாகம. ேறோத உரவ பாகம. பனனாேல வரம.
16.
ேனததன மககணமம அவறறன காரயமம.
கரதேேனா கணமனோா மனறெலானற கததெேழநோன ேறறைணடங கைநத நறகம.
ேரேமகஞ சததவேே லானேபாத சனோரக ோன ெேயவ சமபததணடாம.
ேரவைேசா கணோக லலகேேக வாேைனயாஞ சாததைவா ேைனயோகம
அரேகேன ேேோகணேே லானேபாத லசைசமபததணடாக ேறநதெகாளேை
கரதம ேேனா (ேனததன) கணம மனோாம மனறல ஒனற கததெேழநோல (ஓஙக
எழநோல) ேறறைணடம கைநத (அடஙக) நறகம. ேரே மகம (நஷகாமய பணய கணம
அதகரதேோல) சததவம ேேலானேபாத சன (நலல) ோரகோன ெேயவ சமபததணடாம.
ேரவம ைேசா கணோகல (காமய பணணயதோல ைஜோ கணம அதகரதோல) உலக,
ேேக, சாததை வாேைனயம (வாசைன) உணடாகம. அர ேகேன [பாவ கரேதோல] ேேோ
கணம ேேலான ேபாதல அசை சமபததணடாகம அறநத ெகாளேை.
நேகக ெைாமபேவ ஆறேல ேை வஷயம நம ேனேசாட இயறைகயான கணம சததவம
எனகோதோன.
ு
ூ
ைஜோம ேேோம கட வநத ேசரநேத . இயறைகயானேே எபபவம நடககம. இைடயேல
வநேைே நககனால நஙகம. சதவ கணதேேய ேேேலாஙக இரககமபட எபபவம
படசசகடட இரநோ ைேஜா ேேோ கணஙகள நசயம. உளைம ஆகாய ேததவம.
அதோேன சததவ பாகமன பாதேோம? சததவததேலேய ேனச நைலயா இரநோ
ஆகாயம ேபால நரேலோ ேபாகம. சலனமலலாே அத சககே நைலகக ேபாயடம.
அேே ேபால சலனம இலலாே அத சககேோன பைமேதேோட ஒனற ேபாகம.
17.
ேேனாலய உபாயம:
ேனத சததவ ெசாரபேற றைணடம வநத கலநேன வவறைோோற றனாரேபாம
ேனத சனோரகத ைேவடா தரநேேபாத ேேோ கணமம ைேஜாகணமஞ
சமககமபனைனக
கன பரணாேஞ சலனம ேபாம ேபானககாற கைஙக ேறறநனோ வாகாசம ேபாலம
நனதை ேபபடயா ேபபைேத ெோனோாய நரவகறப சோதயேல நறகந ோேன
ேனதகக [இயலபானத] சதவ ெசாரபம. ேறறைணடம [இைடேய] வநத கலநேன.
அவறைோ ோறறனால ேபாம. (நககனால நஙகம). ேனத சனோரகதைே வடாதரநே
(நககாேல அனஷடதே) ேபாத [ேேகததன இயலபான] ேேோ கணமம [பைாணததன

இயலபான] ைேஜாகணமம சமககம (நஙகம). பனைன கன (கனோகய வஷய)
பரணாேமம (ஒர வஷயததலரநத ேறெோார வஷயததகக ோவம) சலனம ேபாம.
ேபானககால கைஙகேறற நனோ ஆகாசம ேபாலம நனத உளைம அபபடயாம
அபபைேதத ஒனோாய நரவகறப சோதயேல நறகநோேன.
ைேஜா கணம ேனேசாட சலனததகக காைணோ இரகக. இநே சலனம பைாணனன
காரயம. ேேோ கணம ஸதல ெபாரைை - அோன பரபெபாரைை அறய காைணோ
இரகக. ஆைச, ேகாபம, அகஙகாைம, டமபம, ேசாமபல, தககம இெேலலாம இநே 2
கணஙகைை ேசரநேதோன. இெேலலாம இைடயேல வநேைவ. நைலயா இரககாத.
நாம கைடகக ேபாேோாம. அஙேக கைடககாைேணாட ஏேோ ேகைாற. சணைட ேபாடடடட
பர பரனன வடடகக வேைாம. எலலாம சர! இநே ேகாபம எவவைவ ேநைம இரககம.
வடடேல கேநைேைய, ேபதத ெபயைைன பாதேதம அத காணாே ேபாயடம. சரசச
வைையாடேோாம. இலைல ஆைச ேைனவ காபப ேபாடட ெகாணடவநத ெகாடதத சர
வடஙக அைே னன ெசானனபன காணாே ேபாயடம. இைே நறதத ைவகக மடயாத.
யாைானா "இேோ பாரபபா இபபடேய ெைணட நாள ேகாபபபடட ெகாணட இர
பாககலாம. ஆயைம ரபா ேேைன" ன ெசானனாககட அபபடேய ேகாபதைே நறதத
ைவகக மடயாத. அைே ேகடட உடேன சரசசாலம சரசசடவார.
இலைல ோோாக அடசசத லகக லாடடர, இலைல இைணயததேல எழதய கைேகக
ஏேோ பரச கைடககத; இலைல சடான பதவகளேை உஙக வைலபப ேபாட ேபாடனன
ேபாடத. ெைாமப சநேோஷபபடேோாம. எவவைவ ேநைம? ெைணட மண நாள?
அபபோம? அதவம ெகாஞச ெகாஞசோ ேபாயடம. இலைல ஆபஸ ேடேேஜைை பாதே
உடேன சடடன காணாே ேபாயடம. எநே "ோஙக மடயாே தயைம" னன ெசாலகோ
வஷயம கட நாைைடவேல காணாே ேபாயடத.
ஏனனா இெேலலாம நமேேைாட சபாவ கணம இலைல.
சததவேே சலனமலலாே நலல கணம. வரமபனா அதேலேய இரககலாம. எவவைவ
ேநைம, நாள ேவணேனாலம. பதத ரபாய ேேைன இனனகக சாேோேவ இர. யார
ேகாபபபடததனாலம ேகாவம வைாே பாததகக னனா அத ெகாஞசம மயறசேயாட
மடகோ காரயமோன. ஆனா லடச ரபா ெகாடதோலம ேகாபதைேேயா ேசாகதைேேயா
வை ைவககவம மடயாத, நைலயா நறதத ைவககவம இயலாத.
சல காடடததககள எபபட உணடாகதனனா யாைாவத பகனக ேபாயடட பாடடல
ஏோவைே காலயானைே அபபடேய ேபாடடவடட ேபாயடவாஙக. சல நாடகளேல
சரய கதரகள அேன வழயா பகநத அத ெலனஸ ோதர ேவைல ெசயவோேல கவஞச
பககததல இரககோ காயஞச பலைல பதே ைவககம. இத அபபடேய பைவ பேரகள
ேைஙகள படசசகெகாணட எரய ஆைமபசசடம. இேனாேலேய பாடடல ெகாணட
ேபாகககடாதனன ேைட வதசச இரககோ பஙகாககள உணட.
சாோைணோ கடம ேகாைடயேல "அபபா ெவயல ெகாளததத"னன நாே ெசானனாலம
எவவேைா ெவயல அடசசாலம எதவம பததககோதலைல. ஆனா கவககபபடட கதரகள
ஒர காடைடேய எரககம. அைேபேபால ேனேசாட சகத சாோைணோ வஷயஙகைை
பறறகோ ைேஜா, ேேோ கணஙகைா பைவ இரகக. சதவ கணம ோோாக நசசலனோனத.
ேனேசாட வலலைே ெலனோால கவககபபடட ெவயல ோதர சததவததல கவஞசா
அேோட வலலைே காடடதத ேபால அபாைோ ஆகம. அேனால அபபட கவகக
மடயோவஙக சாோைணோ பலரம ெசயய மடயாேைே எலலாம ெசயவாஙக. மடவல
ோையையேய நகக பைமெபாரைை அைடயவம கட இநே சகதயால ெசயய மடயம.
இபபட மனற கணஙகளேல ஒனன ேேெலழம ேபாத ேறோத அடஙகம னன ேயாக

வாசடடததேலயம ெசாலலயரகக.
வாழஞசததவ ேறைோயவவைணைடய ேைோததத
ோழ ேறைோயவ வைணடேதேேோகணநேைேபபன
வழம சததவந ேேஙகைவவைசேம வைைவ
னழந ேறோைவ யைணடநோழந ெோனறமககைவாம.
வாழம சததவ ேறைோ அவவைணைடயம ேைோததத
ோழம அறைோ அவ வைணடம. அத ேேோ கணநேைேபபன
வழம சததவம. ேேஙகள அவவைசேம வைைவன
ஊழன ேறோைவ இைணடந ோழநத ஒனற மகக உைவாம.
18.
தரஷடாநேததடன வைட கற மடதேல
கைஙகேறோ கணணாட ேனமன ேவேோார கைஙகேறோ கணணாட காடடம ேபாத
வைஙகயேன ேயோக யேபேோக வகறபமனற நரவகறப ோனாற ேபால
அைநேறயப படாவடவாயச சதோயச சதோ யானநே ோமபைேத ைேககய ோன
உைநெேளநே படயரநோ லலக ெேஙேக யைலெவஙேகெயனற சஙைகெயாழநதடாேய
கைஙகேறோ கணணாட ேனமன ேவேோார கைஙகேறோ கணணாட காடடம ேபாத
வைஙகய [த ேபால] ேன ேயோக அேபேோக வகறபமனற நரவகறபோனால ேபால
அைநேறயப படா வபவாய (வயாபகோய) சதோய சதோய ஆனநேோம பைேதத
ஐககயோன உைநெேளநே பட இரநோல, உலகம எஙேக? உைலவ எஙேக? எனற
சஙைக ஒழநதடாேய
ஒர ோசலலாே கணணாட மனேன இனெனார ோசலலா கணணாடைய காடடனா
இதவம அேே ேபால நரேலோ ேோணம இலைலயா? அத ேபால பைேதைேபேபால நர
ேலோ, ோசலலாே, சாநேோய இரககோ உன உளைம அகணடோய, ஆனநேோய
இரககோ அநே பைமேததல ஐககயோக ெேளவாக நனனதனனா இநே உலக
ேோறோமம ஏத? சலனேேத? எனற உணரநத சநேேகதைே ேபாகககக எனகோார. இபப
பாதேைவகைால சலனமலலாே கைஙகமலலாே உளைேே அறவ ஆனோ னன பரயம.
இத நடககோ வஷயஙகளகக சாடசயா ேடடம இரகக.
இநே பதவ மழகக ெகாஞசம அடவானஸட வஷயமோன. ேமழேல படசச
ேகேோவஙகளகக. பரயாடடாலம ஒணணம பைசசைன இலைல. ஏறெகெனேவ
ெசானனதோன இபபவம சல நலகளேலநத ேேறேகாள காடடபபடத.
--------------------------இபபட எலலாம ெசானனதல ஒணண பரஞச இரககம.எநே உளைம சலனமலலாே
(ேனேசாட கணம) கைஙகம இலலாே இரகேகா அதேவ ஆனோ, ேபைறவ எனகோத.
இநே ஆனோவககம பைேததகக ஒேை லடசணமோன. அேனால இைணடம கலநத
ஒணணாகம. ஆனோ பைோனோ நடவல ேபேம ெசாலகோவன ெைௌைவம எனகோ

நைகதைே அைடவான னன ெசாலல இரகக. இநே இைணட நடவேல கட ஆகாசம,
ேஹா ஆகாசம ேபால அைவேலோன வததயாசம. ெசாரபததேல இலைல.
சாநேேே ேறசாடச ேய பைேம......
ேபாநே பைேேே பைணோ-ோயநதணரநே
சதேபர பைணேே ேோனோாச சவானபவஞ
சதேநைல ோேன சவம (ெசாரப சாைம)
கடேடோ மபாதகைை ேநத ெசயயற
கடவானம ேடவான ெோனேோ ேபால
ேடைேமே லபாதகைை ேநத ெசயயன
ோசறோ வானோவம பைம ெோனேோ
யடேரவம ேவோநே வசாைதோேல
யரைேேர மபாதெயலா ேநத பணணத
ேடேரவ ோனேபை ைவகக யதைேத
ேைடயோேவ மமடசெவலா மணை ேவணடம
(ஈஸவை கைே)
[ேநத ெசயயன= இலைல என ஆககேல]
ேறேபாேம (ோன எனோ எணணம=அகஙகாைம) இேநத ஆனோ பைோனோேவாட
ஐககயோகம. இத ஆனோ ேவேோயா இரநத பைோனோைவ எதேை பாதத "அட! நயம
நானம ஒணண"னன கலககோதலைல. ோன யார எனகோைே உணைேயா அறஞச
அைவேல ஐககயம ஆகடம. எபேபா ோன னன ஒர எணணம இரகேகா அபப அத
உணைேயான நைலயலைல.
ேபாேம பைேபபோேவ பைணோம பைணமம
ேபாேம பைேதேைேவ ெபாயயாக-மத
வழததைேபபர நனோால ெவளயைசநோற காறோாம
பேககேைேச சாடசையபேபாற பார
(ஒழவல ஒடககம)
அகணடாகாை ெசாரபததல ேனைன இேதேேல நைலயானத ஆகம. சவம ஆனோைவ
வழஙகதோன ோனாக பைகாசககம எனற ெசாலவாஙக. இேனால சவனகக உயரணன
னன கட ஒர ேபர ெவசச இரககாஙக.
ஆனா அமேே அயலேவ லைேச
ஞானா கைேன நவலத ேகேோ
யானாகய ெவனைன வழஙக ெவறந
ோனாய நைலநன ோதேற பைேவ. 28- கநேர அனபத

அலைலயணட பகல ேபால வவதைே ெயலலா
ேைடயவணட ேைடயோவன னறைவதோேன
ெவலலவணடங கனைனயந ோனாகக ெகாணட
ேவேகோயப ேபசாைே வைஙகநோேன ..
(அலைலயணட பகல ேபால அவதைே எலலாம அைடய உணட, ேைடயோ உன
அறைவத ோேன ெவலல உணட, இஙக உனைனயம ோனாகக ெகாணட ேவேகோயப
ேபசாைே வைககம ோேன. 21.)
ஓைாேேலெயாரகா லனனாே லளெைாளையப
பாைே லளைபட பாரததரநோல -வாைாேோ
பததத தைசயம பைநெேழநோ னநேெவளைந
ேததக கைைபைணட ோன
(ஓைாேேல ஒர கால உனனாேல உளெைாளையப பாைாேல உளைபட பாரததரநோலவாைாேோ பததத தைசயம பைநெேழநத ஆனநே ெவளைம ேததக கைை பைணட ோன.
58.)
- ோயோனவர
ஐககய நைலயல ோன அதவாேல ேவை மனனைலயல ஒனறமலைல. அேனால
எதரடட அறவேறக ஒணணேே இலைல. ோன அஙேக இலைல. அேனால அத
இதனன ெசாலல ேஹத ஒணணேே இலைல.
ஊைேகணட ெசாபபனமேபான றளேை யறவேனற
நாமெேனச ெசாறறடவ நணணேோ-ோேேமேபா
லாஙகதவாயப ேபாவேலா லனறோ ெேனறைைகக
வஙெகாரவ ரணேடா வைச.
(ஊைே கணட ெசாபபனம ேபானற உளேை அறவேனற, நாம இத எனச ெசாறறடவம
நணணேோ? ோேேம ேபால ஆஙக அதவாயப ேபாவேலால அனற ோம எனறைைகக
ஈஙக ஒரவர உணேடா இைச.)
ஒனெோன றைணெடனற ெோனறைணேட யாெேனற
ெேனேோா ந மததேன ேலயநதடவா - ெயானெோனற
ெசாலல ேறைவத தரயாத ேமவழஙகற
ெசாலலேவ ெனஙகறோான ெசால.
(ஒனற எனற இைணெடனறம ஒனற இைணேடயாம எனறம எனேோா ந மததேனல
ஏயநதடவாய. ஒனெோனற ெசாலலம அறைவத தரயாதேம வழஙகல ெசாலலம
அவன எஙகறோான ெசால.)

-வளைலார.- சவஞான பைகாச ெவணபா
ஞான நைலயேல ேனச சலனமலைல. பைபஞசம கனவ ேபானோ அனபவோக
ேோனறம. அேறக சநேேகம இலைல எனகோாஙக.
இபபடயா ெசாலலகோ வஷயஙகைாேல எனன பரயதனனா சவன மகத எனகோத ேனம
இோநே நைல.
இேனால சடனகக ஒர சநேேகம வரத.....
19.
சதத ரபப பைேததற சததவ ேனம லயதே ேபாத சததககள பைாைதே ேபாகம
அனபவபபத எபபட என வனாவேல.
ஏகோய ேனமோநோற சவன மதே ரரககேடடம பைாைதே ெேதனா லணபார
ேபாகோ னதபசததத ெோைலபப ேனேோா பசபபெேனோால ேனநோனம ேபான ேனேோ
ேசாகோ ேனமோநோற ேபாகமலைல ேோனறெேனன மதேெைனற ெசாலககடாேே
ேோகோ மதெேளய கரேவ நனோா ெோழநேரளவாய ெேளவேனேோா மததோேன
ஏகோய ேனமோநோல சவன மதேர இரககம ேடடம பைாைதேம எதனால உணபார?
ேபாகோனத பசததத ெோைலபபத அனேோா? பசபபெேனோால ேனம ோனம ேபானத
அனேோ? ேசாகோம (தனபம ேரம) ேனம இோநோல ேபாகமலைல. [ேனம] ேோனறம
எனன மதேெைனற ெசாலககடாேே. ேோகோம இத ெேளய கரேவ நனோாய
ெோழநேரளவாய. ெேளவத அனேோா மததோேன.
அடதே ேகளவ ேகடகோான சடன.
கரேவ, கரோைவ அனபவசசோேன தரககணம? அோவத நாே மனேன
ேதேவஙகளகக ெசயே ேபபஙகளகக இபப நாே அனபவககணம. அபபட கஷடம
அனபவசசாதோன அத தரம.
சர, சவன மகேர ஒதேர இரககார. அவர சவன மகேர எனகோோல அவரைடய ேனம
நாசோயடததனன ெேரயத.
ஆனா ேனச இரநோோேன கஷட நஷடஙகைை அனபவககலாம? ேனச இலைலனா
கஷடம இலைல. கஷடம இலைலனா கரேவைனைய அனபவசசோ ஆகோ? கஷடதைே
அனபவகக ேனச இரககோோ ெசானனா அபப அவைை சவன மகேரனன ெசாலல
மடயாேே!
இநே சஷயன சோனயபபடடவன இலைல.
கெைகடா பாயனட படககோார பாரஙக.
ேனச இலலாே ேபாகோத எனகோத ெைணட வேம அபபா. ஒணண ேனேசாட சாோைண
இயலப -ெசாரபம- ெகடட ேபாகோத. சவன மகேரகக இபபட ெகடட ேபாகம.
இேோன ெசாரப நாசம எனபாஙக. ேதேத ேனச ெோதேோ காணாே ெசததபேபாகோத.
அத அரப நாசம. வேேக மகேரகக (உடல இோநத ேபான மகேரகக) இபபட
இரககம.
20.

ேேனா நாசம இரவேம என பதல
ேனநாசஞ ெசாரபெேனற ேரபெேனறம வகததைைபபா ரரவைகயா வரமவறறல
வனவாே சவனமதே ரடததெலானறம வேேக மதே ரடததெலானற ேேவஙகணடாய
ேனோன சததவோய ேனஞேச டததத ேேசைசச கணசதேல ெசாரப நாசம
அனகாசத தவநோன மலஙக ேேக ேடஙகமேபா ேடஙகேேல யரப நாசம.
ேனநாசஞ ெசாரபெேனறம அரபம எனறம வகததைைபபார. இர வைகயாய
வரமவறறல வனவாே (கறக ேவணடயத இலலாே) சவன மதேர இடததல ஒனறம,
வேேக (ேேகம இலலா அரப) மதேர இடததல ஒனறம ேேவம (ெபாரநத இரககம)
கணடாய. ேனோன (ேன சபாவோன) சததவோய ேனம ேசடதத (மஞச) ேேச ைசசகள
நசதேல ெசாரப நாசம. அனகா (கறோமலலா) சததவம ோனம இலஙக (சகே) ேேகம
அடஙகம ேபாத அடஙகேேல அரப நாசம.
ு
ைாஜசமம ேேோம ேபாயாசசனனா ேனம ேன இயலபான சததவததல இரககம . அநே
வைகைய சாோைணோன ேனசா ெசாலல மடயாத. அபபட இரககோவர
நகழகாலததேலேய எபபவம இரபபார. கைடசசைே சாபபடவார. இனைனகக வைட
பாயசதேோட சாபபாடா ைைட. அடதே நாள ெவறம ேோர ேசாறோனா அதவம ைைட.
ேநததகக பாயசம கைடசசபப ேகழசசயம இலைல. இனைனகக கைடசச ேோர ேசாற
பதத வரதேமம இலைல. நான ெசயகேோன எனகோ நைனபப இலைல எபபவேே
இலைல எனகோோல இவர ெசயகோ கரோ எதவம இவைை ஒடடாத. இைோவேனாட
ஏஜனட ோதர தணடபபடடைே ெசயத கரோைவ தததபபார.
இபபடயாக இவர கரேவைனைய அனபவசச தரககவம தரபபார அேே சேயம
மகேைாகவம இரபபார.
//ஒர ஜவநமகேரகக ஸதல ேேஹம ேவை, லஙக ேேஹம, காைண சரைம இைணடேே
அழநத வடகனோன எனற ெபாரள ெகாளை ேவணடோ ?
ேனம ோயநத வடகோத எனோால அைே ஒடடய அனததேே இலைல எனோாக ேவணடம
அலலவா?//
நலல ேகளவ ேகடடார ேேவ சார!
இத வைை பாதேதன பனனணயேல ெகாஞசம இைே பாககலாம.
நாம ஒர ஜவன ஞான சாேைன ெசஞச ேேேல ேேேல ேபாகோைே பாதத ெகாணட
இரகேகாம.
ஒர ெபரய தரபப மைன ஞானம உதககோத. ( அத பதசா ஒணணம உதககைல.
ோைய ேபாய உணைே நைல ெேரயத அவவேைாோன.) சாேகன சநேேகம, வபரேம
ேபால இரககோ அபாயஙகைை எலலாம ோணட ஸதைபபடடாசச. இத ஜவன மகே
நைல. ஞானம வநோசச; ஆனா இனனம இநே ஸதல சரைம வேைல. எபேபா வழம?
ஞானததயேல சஞசே ஆகாம கரோககள எரஞச ேபாசச. மத இரககோ ஏறெகெனேவ
ஆைமபசச வடட பைாைதே கரோ மடஞசதம சரைம வழநதடம.
அத வைை?
சககே சரைம ெகாஞசம இரககம. அநேககைணம ேபாசச. அேனாலோேன அஞஞானம
ேபாகம? பைமேதைேயம கடஸேைனயம பரககோத அதோேன? பைாணனகள, ஞான
கரேேநதரயஙகள இரககம. அேனாலோேன இனனம இநே உடமப சலைே

"உணரகோத" ,"நடககோத” "சாபபடகோத”.....?
ஆனா அநேககைணம ேபான போக எேோட ஆதனததேல இைவ இரககம? ைஜசம
ேேசம அழஞச ேபான நைலயேல சததவ ேனச ேடடம எஞச இரககம இலைலயா?
அேோட ஆதககததேல இரககம. அோன ேனேசாட ெசாரப நாசம.
இநே சதவ ேனச பைமேதைே ேனதேனயா அண அணவா பாரககம நைலயேல
இரககோத. இத சவகறப சோத.
இைே சதவ ேனேசாட ஆதனமனன ெசாலலாே ஈஸவைேனாட ஆதனததேலனனம
ெசாலகோஙக. அநேககைணம ேபாயடதத. ஜவாதோ பைோதோேவாட ஐககயம
ஆயடதத. ஆனா இநே உடமப வேணேே? அத வைை வவகாைம நடககணேே? ஒர
ைசேனயம (ேேவ சார இைேப பதத இனனம மனேமழேல எழேைலேய?!) - இயஙக
சகத - இலலாே ஜடபெபாரள எபபட இயஙகம? அேனால அத ஈஸவைேனாட
சகதயேல இயஙகம. அபப அத ஈஸவைேனாட வைையாடடபபட இயஙகம. ேசஷாதர
ஸவாமகள ோதர சாபபடகெகாடதேைே வச எறஞசாலம எறயம; பகவான ைேணர
ோதர எலலாதைேயம ெேௌனோ சாடசயா பாதத ெகாணட இரநோலம இரககம; ஜட
பைேர ேபால ேலததேலயம ேசறறேலயம இரநோலம ஒணணம ெேரயாே இரநோலம
இரககம. பல ஜவன மகேரகள - இவஙக ஜவன மகேரனேன ெேரயாேேல
இரககோவஙக – எபபட இரநோஙகேைா அேே ேபால ேவஷம ேபாடடகடட இரநத
நாடகம ஆடடடபேபானாலம ேபாகம!
ஆசச. பைாைதே கரோ ஒரவழயா அனபவசச மடஞச ேபாசச. ேதே கரோ
ஏறெகெனேவ ேபாயடதத. அநேககைணம ேபானபபேவ ஆணவமம ேபாசச. சரை
வவகாை நைடமைோகக கனவ ேபால எஞச இரநே ெகாஞச நஞச ோையயம
ேபாயடம. இபபட காைண சரைம அழஞச ேபானோேல சககே சரைதைே அடதே
போவகக ெகாணட ேபாகோ ஏெஜனட இலலாே சககே சரைம எஙகரநத வநேேோ
அஙேகேய ேபாய ஒடஙகடம.
பைேதைே ேனதேனயா அனபவசச சவகறப சோத ேபாய வகறப சோதயம வநதடம.
அவவேைாோன. ஜவன பைமேதேோட கைைஞச ேபாகோ பைாசஸ மழைே ஆகடம.
இபபடதோன நான பரஞச ெகாணட இரகேகன.
வேரசனஙகைை வைேவறகேோன!
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உரவமனற அரவோய உணரவரவோன ேனததனால சவன மதத சகமம பைாைதே
ேபாகமம அனபவககலாம.
சதேோஞ சததவேே யணைேயாகந தகளரளேபா னானேனெேனெசாலலம
ேபாமேபாம
வரதேோ னததலவநே வணைவ யணபார வரவதமேபா வதநைனநத ேகோரவாடார
கரதேைா ேகநைேையவட டகரதேைாகக கைணவரத தகைவதைே காணபாைாக
மதேைா யரககலோம பசபபஙகட மடடைலெயன ோறநதசஙைக ேோசபபாேய
சதேோஞ சததவேே உணைேயாகம (ேனதன உணைே ெசாரபோகம) தகள (ைாஜோம)

இரள (ோேசம) [ஒழநத] ேபானால ேனம என ெசாலலம (வவகாைமம) ேபாமேபாம.
(இோநதவடம). வரதேோனததல (நகழகாலததல) வநே உணைவ உணபார; வரவதம
(எதரகாலம) ேபாவதம (இோநேகாலம) நைனநத ேகோர வாடார. கரதேைாம (இைே
ெசயபவன நான எனனம) அகநைேைய வடட அகரதேைாகக கைண வரததகள அவதைே
காணபாைாக, மதேைாய இரககலோம பசபபம கடம (பைாைரதே ேபாகம பசதேலம
ஆகம) மடடைல (ேைட இலைல) எனோறநத சஙைக (சநேேகம) ேோசபபாேய
(நககவாேய).
22
சததவ ேனம பைாைரதே கரேபபட வவகாைம ெசயைகயல சோதயல இரதேல எபபட?
வவகாை ேவைலெயலாஞ சோதெயனோால வகறபேனேோா ேனேைலநத வடாேோ
வடடால
அவோன நழவேனேோா ெவனோாயாக லேறெகாரதட டாநேஙேக ைாைச ெகாணட
நவோகப பைபரடன ோனைனகட நயநேசக ேநபவதே நார ெநஞசந
ேவோக ேைனதெோழலகள ெசயயமேபாதந ேழவயந பவதேசகந ேைனவடாேே.
"வவகாை ேவைல எலாம சோதெயனோால வகறபம (வேைாேம) அனேோா? ேனேைலநத
வடாேோ? வடடால அவோனம (ெசாரபம நாெேனனம ஞான நசசயம)
நழவேனேோா?” எனோாயாகல அேறெகார தடடாநேம ேகள. ஆைச ெகாணட நவோகப
பைபரடனேனைன கட நயநே சகம அநபவதே நார ெநஞசம ேவோக ேைன ெோழலகள
ெசயயமேபாதம ேழவ அநபவதே சகநேைன வடாேே. (அத ேபால என அறவாய)
[சதே சததவம ெசாரபானநேததல அழநதயரபபோல வவகாைம ெசயயமேபாதம
சோதயேலேய இரககம]
" பைமேததல லயோக சோதல இரபபாரனன நைனசசா, நஙக பாடடகக வயவகாைம
ெசயவார எனகறஙக. இத வேைாேோ இரகேக. வயவகாைம னா ேனச அதல
ஈடபடாோ. ஈடபடடா ேனச அைலயாோ? அபபட ஏககாககை சதேம இலலாே ேனச
அைலநோ அத சோத இலைலேய?” எனகோான சடன.
ேனச ஒர இடததல இரகக உடமப பாடடகக ேவோ ேவைலைய பாககோத நேகக
ஒணணம பதச இலைலேய! அநே காலததல அபபட இரநேேோ எனனேோ? பைஜனன
உடகாநத ஆைமபததல ெைாமப கவனதேோட ஆைமபசச ெகாஞச ேநைததல ஆபஸ/
வடட பைசசைன னன ேனச ேவோ எஙேகா ேபாயடத. ைக கால பாடடகக
ோனயஙகயா பைஜககான படகைை சரயா ெசஞசகடேட ேபாகத. கைடசல ெகாஞசம
கட ேனச ஈடபடாே பைஜைய மடசச எழநதரககோதம உணட. இத வரதேததேலேய
இரநத ெகாணட காரயம ெசயகோ வஷயம.
வடடேல டமகக ெகாடததடட இைவ காேலைன சநதசச சலலாபசசடட அடதே நாள
ேனச அநே சகததேலேய இரகக ோனயஙகயா வடட ேவைலகைை ெசயகோ ெபண
ேபாலனன உோைணம ெகாடககோார ஸவாமகள.
எனன இபபட எலலாம ஒர உோைணோ எனகறஙகைா? ெகாஞசம நைடலா இரநோலம
அத ெைாமபேவ ெபாரதேோன உோைணம. உடல இனபேே இபபட ஒர நைலைய
ெகாடககமனா பைமே ஆனநேம ஏன ேைாத?
ெசாலல வநேத ேனச ஒர இடததல இரகக காரயம பாடடகக ெசயய மடயம
எனகோதோன. அோவத பைமேததல சதேம இரகக வயவகாைஙகைையம

ெசயயககடம.
"ோத வைையாட இரைக வச வநோலம ோத ேனம நரககடதேேோன” எனகோார
படடனதோர.
ெகாநேவழ ேலரசேசாைல நனனேல ைவகனங
களரதம பனறைகஅளளக
ெகாளளகனம ........
சநேேமம நனனரைை ேோவா வைநேநத
ேமேயைன ைடைசபரவாய
சரவபர பைண அகணடேத தவோன
சசசோ னநேசவேே.11.
- ோயோனவர.
இபபட ெோழல ெசயகோ சவன மகேன ஒர சாடசயாக ேடடேே இரககோான. அட! ஒர
சாோைண ேனஷேன சல காரயஙகைை ஒேை ேநைததேல ெசயகோாஙக. ெேயல
பாததகடேட சாடடோாஙக. ேவைல பாததககடேட பைாக ேபாஸட பணணோாஙக.
இபபட இரகக சவன மகேரகக இத ெபரய காரயோ?
ஒரவன ஒர ெபரய ஏரககைை ேேேல இரககோான. ஒர பககம பாதோ ஏரயேல
ேணண; வசாலோ, பரவலலாே ஒணணா இரககோத. அவேன ெவளபபககம பாதோ
வட ேைாட, மரகஙகள, பல ேனேரகள, இனன போ தனபம ேரவன எலலாம ெேரயத.
இேே ேபால சவன மகேன உளேை பாககமேபாத கைஙகமலலாே, சலனமலலாே,
ஏகோனோக, அகணடாகாைோ ஆனோைவ பாககோான.
இவேன பகர மகோ பாககோபப நானா ரபோ நாே ரப பைபஞசதைே பாககோான. ஆனா
இநே உலக வவகாைஙகளேல ெவறம சாடசயா இரககோேே அவேனாட இயலபா
இரகக. நேகக எபபட "நான ெசயகேோன" எனகோத இயலபா இரகேகா அேே ோதர
இவரகக சாடசயா இரககோத இயலபா இரகக.
23.
அகணட ோகரதேனாக சவன மதேர கரதேதவம வைாேபட பைாைரதே ேபாகம பசதேல 3
வைக.
ேேகநேன லனாகயகரத ேனாகச சவனனறப பைேோயத ெேளநேமதேன
ேபாகதைே யணபெனனோாக கரதோவாேே பைணோே கரதேனககப ேபாகமணேடா
ேசாகதைே யறதேரளங கரேவயநேத தகைறகக ேவணடெேனற ெசானனாயாகல
ோகரதேன ோேபாக ோததயாக வைக மனோா யவரரகக ேகைே ேகைாய.
ேேகநேன அலன (ேேகம ோன இலைல என) ஆக அகரதேனாகச சவன இனறப
பைேோயத ெேளநே மதேன ேபாகதைே உணபன எனோால கரதோவாேே (ெசயல

ெசயபவனாகேே) பைணோம அகரதேனககப ேபாகமணேடா? ேசாகதைே அறதேரளம
கரேவ இநேத தகைறகக (சநேேகதைே நகக) ேவணடெேனற ெசானனாயாகல,
ோகரதேன ோேபாக ோததயாக வைக மனோாய அவர இரககம ேகைே ேகைாய.
இனனம சோோனம ஆகைல. அெேபபட ேேகம நானலைல னன ஆக எதவம
ெசயயாேவன சவன அலலன பைணனன ஆன அபபோம எதவம ெசயயாேவனகக
வஷய அனபவம - கரே பலம அனபவககோத - இரககம னன ேகடக நைனககோாய.
சவன மகேன உடமப சமபநேோன அபோனம இலலாேவன. அோவத ேனகக ஸதல
சககே காைண ேேகஙகளன சமபநேம இரககோோகேவா ோன இநே ஜாதைய ேசரநேவன
னேனா உணரவ இலலாேவன.
அவன ெோழலறோவன. அோவத நான இைே ெசயயேோன னன உணரவ இலலாேவன.
ோன சவன இலைல பைமேம னன ெேரஞச எபபவம பைேதைே சாகாதகரசச நைலயல
நககோவன. அபபடபபடடவன ேபாகஙகைை அனபவககோானனா ேபாகோவாகவம
ெோழல ெசயயோானனா கரதோவாகவம ஆயடவாேன? பரபைண பைமேததகக பைாைபே
ேபாகம ஏத?
அபபட ேககக நைனககோாய. அபபடனனா சவன மதேர ோகரதேன ோேபாக
ோததயாக னன இரககோ சோசாைம ேகள.
24.
ோ கரதேன இலககணம:
ெசயைகயஞ ெசயவகைகய ேறறரககங காநேச சைலேைலமன னரமபகளேசட
டககோேபால
ெசயைகயஞ ெசயவகைகய ேறறரகக ெேனமன சடோன வலெகலலாஞ ேசடைட
ெசயயம
ெேயகலநே வநதரய வகாைரப வவகாை வரததககம வரததோனா
ெேயகலநே சோதககஞ சாடசேயநான ெவயல ேபாெலன றைோதேவேன
வபோகரதேன.
ெசயைகயம ெசயவகைகயம அறறரககம காநேச சைல(கல) ேைல மன இரமபகள
ேசடடககோ (நகரேல) ேபால, ெசயைகயம ெசயவகைகயம அறறரககம என மன
சடோன உலெகலலாம ேசடைட ெசயயம (ோேன இயஙகம). ெேய கலநே இநதரய
வகாை ரப வவகாை வரததககம, வரதத ோனாம. (சததவ வரததககம) ெேயகலநே
(லயோன) சோதககம சாடசேய நான. ெவயல ேபால (சரயன உலக வவகாைததககம
வவகாைம இனைேககம சாடசயாய உளைத ேபால) எனறைோதேவேன வபோகரதேன.
அேேரககாவேல ஒர இடம. அஙக கறபபடட இடததல பமேயாட ஈரபப வததயாசோ
இரககம. பககதத பககததல நககோவஙக சாயஞசகடட இரககோோ ெேரயம. அநே
இடதத காநே ேனைே அபபட. அத மைனஞச ேககைை சாயகணமனா சாயகத? அத
பாடடகக அத இரகக. பககததல ேபாோ ேதேவஙகோன பாதககபபடோாஙக.
இபபட காநே ேைல ோன ோனா இரகக ேதே இரமப ெபாரள எலலாம ோனா
ஈரககபபடட நகரகோா ோதர; சவன மகேன ோன ெசயலலலாே ெசயவகைகயம
இலலாே இரகக உலக வவகாைஙகள பாடடகக ோனா நடககத.
சரயன பாடடகக கஷயா கேகேக உதககோார. இநே ேகாைடயல எலலாரம தடட
தரகக காயஞசடட நோனோ அஸேமககோார. யாைையம வரதேனமன அவர
நைனககோதலைல. காைலயல அவைை பாககோ ோேைை சநேோஷோ ேலரத. ேதே

ெசடகளல இரககோ பககளம ேலரத. ஆனா ேைையல கடககோ ப வாடபேபாகத.
பலல ேேல இரநே பன காணாேபேபாகத. ஈைம காயத. ேணண ஆவயா ேபாகத.
சரயைன ெபாரதே வைை இபபட நடநோ எனன? நடககாடடா எனன? எபபட
இரநோலம அேனால அவரகக ோககம ஒணணமலைல. ேன சநநோன வேசஷதோல
உலகததல இரககோ ெபாரடகள நாநா வகாைஙகைை அைடஞசாலம ோன ோககமலலாே
சரயன சாடச ோததைோய இரககோாபேபால; ேேக சமபநேோன இநதரய
வஷயஙகேைா, ேனச சமபநேோன வஷயஙகேைா, இலைல பைமே சோதேயா
எலலாததககம சாடசயா ேடடம இரககோோக தட அநபவததல இரககோவன
ோகரதேன ஆவான.
காடடல த படசசககத. அத எனன இத பளய ேைம, இத சநேன ேைம, இத எடட ேைம,
இத காஞச ேைம, இத பசைச ேைம னன பாககோோ? எலலாதைேயமோன எரககத. அே
ேபால சாபபடோ ெபாரளல இத சதேம, இத அசதேம, இத கறோம உளைத, இத கறோம
இலலாேத, இத காைம, இத சைவயானத னன பரசச பாககாே ெபாறைேேயாட
கைடசசைே சாபபடகோவன ோேபாக.
சனனத, ெபரச, ேனேனாடத, ேதேவஙகளத னன வததயாசம பாரககாே நலலத,
ெகடடத எத வநோலம எதலம ோககமலலாே இரககோவேன ோதயாக.
இபபட ோகரதேன ோேபாக ோதயாகயா இரககோவேை ேோகதைே உைடயவர
ஆவார.
25.
ோேபாக ோததயாக இலககணம:
அறசைவயன கணஙகறோ ேசதேஙசதே ேபததயம பததயெேன வணாயநதடாேல
ெபாறைேயடன கடடனைேக காடடததபேபாற ேபாகஙகள பசபபவன ோேபாகயாகம
சறதெபரத கடனேநந யஙகணனைே தைேகள ேசரனமபடகச ெசயலேபாறசதேம
ெவறதரகக ேவேனோதத யாகயாவான வைேமமமன றைடயவேை வடேைாேை.
அறசைவயன கணம கறோம அசதேம சதேம அபததயம பததயம என ஊண
ஆயநதடாேல ெபாறைேயடன கடடனைேக காடடததபேபால ேபாகஙகள பசபபவன
ோேபாகயாகம. சறத ெபரதகள, ேனத அநநயஙகள, நனைே தைேகள ேசரனம
ஸபடகச ெசயல ேபால சதேம ெவறததரககம (பறற அறற இரககம) அவேன
ோததயாக ஆவான. வைேம இமமனற உைடயவேை வடேைாேை.
இனனம சநேேகம ேபாகைல. கரே வைனயால இநே உடமப கைடசச இரகக.
பைாைதேபபட ெசயலகைை ெசயகோார உலக ேககளகக ேேைவயானைே ெசயயோார னனா
எலலாதைேயம ெசஞச மடசசவரனன அவைை ெசாலலோாஙகேை, அெேபபட?
26.
கரே கரததயன இலககணம ெேரயம ெபாரடட வனா
ெேயயம ெகாணட பைாைதேத ேரவதவழ நனறடவம
உயயஙகனமகளக கநகணோ வறெோழல ெசயதடவம
ெசயயஞெசயைக மடநேவெனன றைைெசபபவெேபபடேயா

ைநயநதனப ேகறறய கரேவ நலோவரளவேை.
ெேயயம (உடைலயம) ெகாணட பைாைதேம ேரம வத வழ நனறடவம, உயயம
கனமகளகக அநகணோய (அநகலோய) உற ெோழல (ெபாரநதம கரோககைை)
ெசயதடவம, ெசயயம ெசயைக மடநேவன (ஞானயானவன கரே கரததயன) எனற
உைை ெசபபவத எபபடேயா? ைநயம தனபம அகறறய கரேவ நலோய அரளவேை.
[ெோழல உணடாககம ேேகமம பைாைதே கரேமம உளை சவன மதேர வவகாைம ெசயய
எபபட அவைை கரே கரததயன எனலாம?]
உலகததல ேககள அஞஞானததல இரநதெகாணட ெசயகோ ெசயலகள மண. மேலல
உலக ேபாகஙகைை அனபவகக உேவ, வயாபாைம, ேசவகம மேலயைே ெசயகோத.
அைவ ெலௌகக ெோழலகள. ெைணடாவத பைேலாக ேபாகஙகளககாக ெசயகோ ேரே
ைகஙகரயஙகள, யாகஙகள, யகஞஙகள மேலானைவ. மணாவோ ஞானதைே வரமப
ெசயகோ சாததைஙகள ேகடடல ேனனம ெசயேல ேபானோைவ.
இதேல மேல இைணடம இநே உலகததேலயம அடதே உலகததேலயம ேகேசசேயாட
இரகக ெசயகோைவ. இெேலலாம ேண, ெபண, ெபான ேேல ஆைச
ெவசசவஙகளககோேன. நான, எனனத எனகோ நைனபப இரககோவஙகளககோேன.
ஞானகக இோல ஒர பைேயாசனமம இலைல.
மணாவோ பாதேேோ எலலாேே ஞானததககாக ெசயகோத. இவனககதோன ஞானம
வசோசேச. அபபோம அோல எனன பயன?
27.
வைட:
ஆடவர ெசய ெோழனமவைக யாகேவதைே வசததறநாள
ஏடைணேேைே யகநைேயைாரகேக யகபை வவகாைம
வடணகவெேன மசைசயளைாரகேக வதைே படபபெேலலாம
பாடனமகந ெோழலாற பலனணேடா பரபைணோனால
ஆடவர ெசய ெோழல (உேவ மேலயன, யாகம மேலயன, ேகடடல மேலயன) என
மவைகயாகம. அவதைே வசததற (ெபாரநதயளை) நாள (காலததல) ஏடைண (ஆைச)
ேேைே அகநைே உளைாரகேக இக (உேவ மேலய), பை (யாகம மேலய) வவகாைம.
வட அணகவம எனம இசைச உளைாரகேக வதைே படபபத (ேகடடல மேலய ேததவ
ஞானம சமபாததேல) எலலாம. பாடம மகந ெோழலால (சைவணாத ேோடச
ெசயைககைால) பலனணேடா பரபைணோனால?
அத சர ஐயா யாரகக இக பை ேபாகஙகளல வைகத வநோசேசா அவஙக ெேய
ஞாகதைே ேேடோோேல அவஙகளகக மேல ெைணட ேவைலயம ேவணடாமோன. ஆனா
ஞானம வநோசசனனா இவர பைமே அனபவததல சதேம நைலயா இரகக ேகடடல,
(சாஸதை வசாைம) ேனனம, நததயாசனம எலலாம ெசயய ேவணடாோ? (அபபட
ெசயோல ெோழல இலலாேவன ஆக ோடடாேன)
28

சவன மதேரகக சைவணாத ேேைவயலைல எனோத உறதபட வனா
கைவரசகா ேணேயேகளர நரகறய வழெயாககம
பைமடனகம மேநேவைனேோா பேகவர ெேயஞானம
வைவ மயறசயன மணடவைைே யனேவணடவேைா ேவணடார
சைவணேனனா தகளேவணடாேவா சதே மைோததடேவ
கைவர சகாேணேய ேகளர! நர கறய வழ ஒககம (ஒததபேபாகம). பைமடன இகமம
(இசைச) இேநேவர அனேோா ெேயஞானம பேகவர? [இகபைெோழல சனன ேைணம
ேரவத என கரத அதலரநத] வைவ மயறசயன மணடவர அைே இன
ேவணடவேைா? ேவணடார. சதேம உைோததடேவ (ஆதே ெசாரபததல ேனத தடபபடம
ெபாரடட) சைவண ேனனாதகள (அவரகளகக) ேவணடாேவா?
இே ேகடட கரவகக ெைாமப சநேோஷம.
ஒளரகோ ேகேன ேகளபபா! யார ஞானதைே ேேட பயறச ெசயயோாஙகேைா
அவஙகளககதோன இெேலலாம ெசயய ேேைவ இரகக. ோன பைேமனன
உணைாேவஙகோன ேகடடல ெசயயணம. யாரகக சநேேகம இரகேகா அவஙகோன
ேனனம ெசயயணம. யாரகக வபரேபேபய எனகோ ேலனோன வாசைன இரகேகா
அவஙகோன நததயாசனம ெசயயணம. ஆனா பைமே சாகாதகாைம அைடஞச
ஞானகக இெேலலாம ஒணணேே ேவணடாம.
29.
உதேைம:
கைரேகேனேகள ேததவேறயார ேகடடலெசயக கடேன
ேைரவற சநததேலன மயலவாரசலர சநேேகஙகளைார
ெேளேலனறபார வபரேப ேபயதைா வாேைனேயார
ெவளயரவா யறவாய நைோவாயனர ேவணடவெோனறணேடா
கைர ேகேன (ஒளரம ேகேன) ேகள. [ோன பைேம எனற] ேததவம அறயார
(உணைாேவர) ேகடடல ெசயக கடேன. (சைவணம ெசயேல மைோேய). ேைரவ அற
சநததேலல மயலவார சலர (அவரகள) சநேேகஙகள உளைவர. வபரேப ேபய தைா
வாேைனேயார (காேம மேலய வாசைனகைால சேவஸவை ஜகத ஆகய பசாசம நஙகாே
வபரே ேபே பதத நஙகாேவரகள) ெேளேலல நறபார. (நததயாசனம ெசயவர).
ெவளயரவாய (பைா ஆகாசோக) அறவாய, நைோவாயனர (பர பைணோக உளைவர)
ேவணடவத ஒனறணேடா? [இலைல]
அபபா ந ெசாலகோத சரோன. ஞானகக "நான" இரகக மடயாத.
நாம ஒர கனவ காணகேோாம. மழதத ெகாணட போக அைேபபதத ேதேவரகடேட

ெசாலகேோாம. "ேநதத ஒர கனா கணேடன. ெேரவேல நடநத ேபாய ெகாணட
இரநேேனா? அபேபா அஙேக ஒர ஆைன வநேத. எனைன ததகைகயால அபபடேய
தககதத" னன கைே ெசாலகேோாம. அபபட ஒணணேே நசசயம நடககைல. அத
நேககம ெேரயம; ேகடகோவரககம ெேரயம.
இேே ேபாலதோன ஞானயம பரவ வாசைனயால ேபாேனன, வநேேன னன
ெசாலலவாஙக. இரநோலம அவஙகளகக அத ெபாயனன நசசயோ ெேரயம.
அவனகக ஜவ பாவேே இலைல. பைமே ெசாரபம ோன எனகோ அனபவேே இரகக.
உடல கேே வழகோ வைை அவன அபபடதோன இரபபான.
ஒர ைாஜா கனவ கணட வடட "நான ஒர பசைசககாைனா இரநேேன; பசைச எடதேேன"
னன ெசானனாலம அவன பசைசககாைனா உணரகோதலைல. ோன ைாஜா எனகோத சரவ
நசசயோ அவனகக ெேரயம. அத ேபால பைமே ஞானககம ோன பைமேெேனோ
அனபவேே இரககம. "ோன"னன ெசானனாககட அத அவன ேனைச பாதககாேேே.
அபேபாைேகக அபேபாத அெேலலாம கனவ ேபால ேபாயடம. சாோைண ேககளகேகா
ோன, ெசயேத, ேபானத ேபானோ எலலாம நைனவேலேய நககம.
30.
வவகாைம நஙகய சவன மதேரகக எபபட வபரேமணடாகம?
ஐயாேகளர ேததவஞானய ேஞஞானகள ேபாேல
ெசயயாநனேோன கணேடனணேடன ெசனேோ ெனனலாேோ
ெபாயயாமவபரேஙக ைவறககபேபாயன ெவனறேை
ெேயயாம பைேவகாைம ேனேோெவளயா வைையேை
ஐயாேகளர! ேததவ ஞானயம அஞஞானகள ேபாேல ெசயயா நனேோன, கணேடன,
உணேடன, ெசனேோன எனலாேோ? ெபாயயாம வபரேஙகள அவறககப ேபாயன
எனறேை? ெேயயாம பைே வகாைம இேனேோ? ெவளயா (ெவளபபைடயாக) உைையேை.
31.
வவகாைம ெபாயயானால அைவ நஙக ேவணடாவா?
ஓயநேகனாவற கணடபேங கைேேயா தவன வாேைனயால
ஆயநேற வறோவ னபபடெசபபவ னாபாசன ோகான
ோயநேே னடல ேவேைவம வணணவன ேனேெனனப படவான
வயநேசோ பாசனேபாேைவம வவகாைந ெோடரம
ஓயநே கனாவல கணட பேங கைே வாேைனயால (பரவ வாசைனயால) ஓதவன
(ெசாலவான) [ேபால] ஆயநத அறவறோவன அபபட ெசபபவன [ஆனாலம] ஆபாசனம
ஆகான. ோயநே ேன உடல ேவகம அைவம வணணவன (ேேவன) ேனேன எனப
படவான. வயநே சோபாசன ேபாம அைவம (வேேக மதத வைை) வவகாைம (ெசயேேன
எனல மேலய வவகாைம) ெோடரம.

[கனவ கணடவன கணட கனைவ கறைகயல அத கனவோன எனோ அறவ இலலாேல
ேபாகவலைல, அத ேபால பைேம நான எனற அறநே ஞானயம பரவ வாசைனயால
"ெசனேோன, உணேடன என ெசாலலமேபாதம அவனகக ஜவ பாவமலைல. அஞஞான
அபபட ெசாலலமேபாத நான எனோ பாவம இரககோத. அவனகக வவகாைஙகள
ேனதல ேஙகவடம. ஞானகக ேஙகாத. கனவ ேபால அபேபாைேககபேபாத ேபாயவட
அவன பைே ெசாரபோகேவ இரபபான. ]
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ஆனாைலயா கரேவ காணப ேசததய ெேனோாலம
நானாவவ காைநதய ைலேவாஞான சகநேரேோ
ேபானாலனேோா நனோா நடைட பரநதடல ேவணடாேவா
ோனாநடைட பரநோற ெசயைக ேவரதேவெனபபடேயா
ஆனால ஐயா கரேவ காணபத அசததயம எனோாலம நானா வவகாைம தயைலேவா?
ஞான சகநேரேோ?[இைணடறோ அகணடாகாை அனபவதோல உணடாகம ஞான சகம
அபேபாத இரககேோ?] [வவகாைம] ேபானால அனேோா நனோா நடைட பரநதடல?
(நற வகறப சோதயல இரதேல) அத ேவணடாேவா? ோனா நடைட பரநோல ெசயைக
ேவரதேவன எபபடேயா? [ஒர இடததல அேரநத ேேக ேசடைடைய நறதத ேனைே
ஒடகக நஷைட பேகவதம ஒர ெோழலோேன? அபபட இரகக எபபட ெோழலறோவன
எனற ெசாலலலாம?]
ஞான ெோழல ெசயகோானா இலைலயா நந உறத ெசயதகக தரபபயம ேகடகோான
சடன. சர உடமப இரககோ வைை ஏோவத வவகாைம இரககமனன ெசாலலறஙக. நாே
கணணால பாககோெேலலாம அசததயமனனா அேோட வவகாைஙகளல சமபநேோனா
தனபமோேன. இைணடறோ அகணடாகாை அனபவதோல உணடாகோ பைமே ஆனநேம ஞான சகம அபேபாத இரககோ எனன? அத ேவணோனா நஷைட பேகணமோேன?
அபபட நஷைடயல உககாநோ அத ெோழலோேன?
அோவத சமோ ேனைச அடகக உடகாரகோத கட ேவைலோேன எனகோான சடன.
அபபா, பைாைபே கரோ கழகோ வைை வவகாைம இரககதோன இரககம. அபபட
இலலாடடா அத தை மடயாத. தயானம, சோத எலலாம நசசயம ேவைலோன.
சநேேகமலைல. அெேலலாம அநேககைணதோல ெசயகோ ேவைலோன. தரய நைலைய
அைடஞச சாகாதகாைதைே அைடஞசவஙகளகக ெசயகோ ேவைலனன ஒணணம
கைடயாத. அபபட ெசயோ அவஙக சவன மகேன இலைல. இபபட சரவ நசசயோ
ெசாலகோார கர.
33.
கரே கரததய ஞானகக வவகாைம தரஙகாலமம அவன யாெோர ெோழலம
ெசயவதலைல எனவங கோல:

ெேரேர ேகேனயாைம பதெோடதரம வவகாைம
உரயதயானமம வவகாைஙகள மளை ெோழலனேோா
தரயபைமெபார ைானவர ேவெோாரெோழல ெசயவதமணேடா
அரயசோதகள பேகவேன லவனாரடனேனேோ
ெேரேர (அறவளை) ேகேன! ஆைமபதெோட தரம வவகாைம. [ஆைமபததவடட
பைாைபே கரேம ஒழயம வைை வவகாைம இரககம] உரய தயானமம வவகாைஙகளம
உளைததன (அநேககைண) ெோழலனேோா? தரய [நைல அைடநத] பைமெபாரைானவர
ேவெோார ெோழல ெசயவதம (ெசயயதேேைவயம) உணேடா? [அபபட]
அரயசோதகள பேகவேனல அவன ஆரடனம அனேோ.
சோத 2 வைக. 1. சவகறப சோத 2. நரவகறப சோத.
வகறபம னனா ேபேம ேவறபாட. சவகறப சோதனனா ெகாஞசம ேவறபாட இரககோ
சோத.
சவகறப சோதயல ஆனோ அண அணவாக அனபவககபபடகோத. இதல பாரபபவன,
பாரதேல, பாரககபபடபவன என ேபேம உணட. (தரபட எனபத இதேவ -ஞாதர,
ஞானம, ேஞயம [subject - object - action] ).
நரவகறப சோத ெகாஞசம கட ேவறபாட இலலாே சோத. இதல தரபட ஒழஞச
வடம. அகணடாகாைோன சாகாதகாை நைல.
ோனாய ேன ேனேே யலலாெலானைோத
ேைலெயடகக ெவாடடாத ேைலபபட டாஙேக
ேபானாலம கறபை தபம ேபாலம
ேபாெயாளபப ேலலாத பலமேவற னோாம
ஞானாகா ைததெனாட ேஞய ேறோ
ஞாதரவ நழவா னழவ நறகம
ஆனால மேன ெபரைே ெயவரககார ெசாலவா
ைதவானா லதவாவ ைதேவ ெசாலலம
ோனாய ேன ேனேே அலலால ஒனைோத ேைலெயடகக ஒடடாத ேைலபபடட ஆஙேக
ேபானாலம கறபை தபம ேபாலம ேபாய ஒளபபத அலலாத பலம ேவற இனோாம
ஞானாகாைததெனாட ேஞயேறோ ஞாதரவ நழவா நழவ நறகம ஆனாலம இேன
ெபரைே எவரகக யார ெசாலவார? அதவானால அதவாவர அதேவ ெசாலலம
(ோயோனவர)
மேலல சவகறப சோதோன ஒதேரகக கைடககம. அபபோோ இரககோ ெகாஞசம
வததயாசமம ேபாய நரவகலபம ஆகடம.

இெேலலாம இலலாே சகஜ சோதனன ஒணண உணட. நரவகறப சோதேயாட கனவ
ேபால சாபபடகோத மேலயே ெசயத ெகாணட சோ நஷைடயல இரககோத.
அபபடபபடட ஆரடர வவகாைஙகைை ெசயோலம அைவ ெசயல ஆகாத. ஏனனா
அைவ அவரகேைாட பாரைவயல வவகாைதேோட கடய சமபநேம இலலாேைவ.
அவரகளகக ஞானமம ெசயைகயம பைஸபைம வேைாேமலைல. அவஙகேைாட
வவகாைததகக அனபவம வேைாேமலைல. அவஙகேைாட அனபவததகக வவகாைம
வேைாேமலைல.
பனேன சவன மகேைா இரககோ சலர ஏன இநே தயானம மேலானெேலலாம
ெசயகோாஙகனன ேகடடா.....
மனேனேய ெசானன வஷயம ஒணண நைனவ இரககா பைாைதேபபட பல வேோ
இவஙக இரபபாஙகனன சல காரயஙகள நடககமனன? அதவம அைே ேசரநேதோன.
ோேவம ெசயயனம ெசயவர வாணபம ெசயயனம ெசயவர னன மனேன பாதேோம.
(ேததவ வைககம பகத - 97. )
பைே வததககள இபபட நானக வேோக இரபபாேனன?
ேபேகர ேதோலவநே பைாைதே நாநாவாகம
ஆேலால வவகாைஙக ைவைவரக காவவாகம
ோேவஞ ெசயனஞெசயவார வாணபஞ ெசயனஞெசயவார
பேலம பைபபாைையம பகநதணபார சவனமதேர.
ஆரட ேைச அைடய மனேன யார இநே தயானம மேலானைே ெசயகோாஙகேைா
அவஙகைைேய கரைய அறோவனன ெசாலல மடயாத. ஆரட ேைச அைடஞசாசசனனா
அவர கரைய அறோவேை கரே கரததயேை.
34.
ஆரடரகளலம சலர சோத மேலயன ெசயவெேனன என வனா +அேறக உதேைம
உதேே கரேவ யாரடோ ெயாரெோழ லறோவரள
சதேேடஙக தயானாதகளசலர ெசயகவெேன ெனெனோால
இதேலேரவம பைாைதேப பரெவபபட யபபடேய
மதேரமெவக வேோவ ெைனபதமனேன ெசானேனேன
உதேே கரேவ, ஆரடோய ஒர ெோழல அறோவர உள சதேம அடஙகம தயானாதகள
(தயானம மேலயன) சலர ெசயகவத எனன எனற ேகடடால, இதேல (இவவலகல)
ேரவம (பறறம) பைாைதேப பரவ எபபட அபபடேய. மதேரம ெவக வேோவர
எனபத மனேன ெசானேனேன.
[மநைேய படலததல ஜவன மதேரம பைாைபேதைே அனபவகக ேவணடம எனற
ெசாலலபபடடத]
ஞானகேைாட வவகாைஙகள எலலாெே உலக உபகாைதைே கரதோேன ேவை அவறோால
அவனகக ஒர பைேயாசனமம கைடயாத. ஏனனா அெேலலாம அவன எநே பலைன
கரதயம ஆைசேயாட ெசயவதலைல. அேனால அவனகக தனபமம கைடயாத. இத
எபபடரககனனா ஈஸவைன சரடடககோான, காககோான, சமஹாைமம ெசயயோான.
இேனால அவனகக பாபம பணணயம ஒணணம இலைலேய! ஞானகக உலக

உபகாைோ யாரம ேகடடா அவஙகளகக ேபாேைன ெசயயோதம; அவேனாட உடமப
வழம வைை உடமப காபபாதேபபடணம எனகோோல அதகக ஆகாைம ேபாடோதம
ேடடேே வவகாைம. இதவம அவன சததவததேலேய நககோோல அவனகக எநே
ேவைலயம ெசயகோ பாவமம இலைல; அேனால எநே கரோவம அவனகக ஒடடாத.
35.
ேவெோார பைகாைம தரஷடாநேம பரவகம வைட
நலலவேனேக ளலகபகாைம ஞானகள வவகாைம
அலலதேவ ெோாரெபறேபறம மைலயேனாறபணயமைல
வலலசரடட மேறபல ெோழலால வர பணணய பாவம
எலலவரகக ேநககைகஞ ெசய மசனைடநதலேன
நலலவேன ேகள. ஞானகள வவகாைம உலக உபகாைம அலலாத ேவெோார ெபற ேபறம
இலைல. அேனாற பணயம இலைல. வலலசரடட மேல பல ெோழலால வர பணணய
பாவம, எலலவரககம (எலலா உயரகளககம) அநககைகம ெசயயம ஈசன
அைடநதலேன.
[ஈசனம ெோழல ெசயகோான. ஆனால அவனகக பணணய பாவஙகள ேசரவதலைல
அலலவா? ஞான பைாைதேம தரம வைை உடல இரபபோல அேன ேபாஷைன ெபாரடட
உணணல ஆகயன ெசயவான. ஆனால அவனத உளபாரைவயல எநே ெோழல
ெசயவோயம அவன உணரவதலைல. அவன ேனம சததவ கணததல ேடடம நறபோல
அவனகக எநே கரேமம உணடாவதலைல.]
அட ஞான ஈஸவைனகக சேமனனா ெசாலலறஙக? அத எபபட?
எபபடனனா ெைணட ேபரககேே நான, எனனத னன ஒணணேேஇலைல.
ஞானோன ஈசன, பல ஜவரகள, உலகம எலலாேே! அபபடதோன அவேனாட பாவைன
இரககம!
36.
ஞானவான ஈசனகக எபபட ஒபபாவான?
ஈசனோ யரவாயரவாக ெயழநேர ளஙகரேவ
ஈசனஞானய ெோபெபனறேை ெயபபடெயாப ெபனோால
ஈசனஞானய ேேைேயகநைே யகநேதனாெலாபபாம
ஈசனோம பலசவரோ மலெகலலா மவனாேே
ஈசனோய அரவாய உரவாக எழநேரளம கரேவ, ஈசனம ஞானயம ஒபெபனறேை,
எபபட ஒபப எனோால, ஈசனம ஞானயம ேேைே (எனனைடயத எனோ எணணம)
அகநைே (நான எனோ எணணம) இகழநேதனால ஒபபாம. ஈசனோம பலசவரோம
உலெகலலாம இவனாேே. ("நான, என" ேபானோல ஈசன, உலக, பல சவரகள
எலலாவறைோயம ோன எனேோ உணரகோான)
மமமமம.. அபபடனனா இவர மகத அைடஞசா ேதே எலலாரேே மகத அைடயணேே!
அபபட நடககோதலைலேய!
(அட அோேன!)
இநே ஞானேய எலலா சவரகளம ஆனா இவன ேோகம அைடஞசா எலலா
ஜவனகளம ேோகம அைடயணம.. இலைலனா ஜவனகள ேனதேனனன ஒததககணம.
இபபட ஒர கடககபபட ேபாடோார சடர. (பனேன இபபட ஆேோ ேகளவ
ேகககோவரகக ேரயைே ெகாடககணமலேல? அோன சடர. சடன இலேல!)

37.
அறஞன எபபட சகல சவைாய வைஙகவான?
எலலாசவர மவனாெனனற ரவனோான மததயைடந
ெேலலாசசவர மததெபோாே லரபபா ேனைனயா
எலலாசசவரம ெவவேவோானா லவெனலலா ேலேன
எலலாபெபாரள மைைதேரள கரேவயைே நரெோழயேை
எலலா சவரம இவனான எனறர. இவன ோன மததயைடநத எலலாச சவரம மதத
ெபோாேல இரபபாேன ஐயா? எலலாசசவரம ெவவேவோானால இவன எலலாம
அலேன? எலலாப ெபாரளம உைைதேரள கரேவ இைே நர ெோழயேை.
[எலலா சவரகளோய இரககம ஞான மதத அைடநோல ஏன எலலாசசவரம மதத
அைடயவலைல?]
சரயான ேகளவ அபபா!
ஆனோ ஒணணோன. அநேககைணம பலவேோ இரககோோேல ஜவரகள பலவேோ
உறபதத ஆகனோன. இநே எலலா ஜவரகளேலயம பைத பலககோத ஒேை ஆதோோன.
எணணகைகயலலா உடமபகளேல எணணகைக இலலா அநேககைணஙகள கடெகாணட
இரகக. அதஷடான ஆனோ ஒணணோன ஆனாலம அநேககைணஙகளேல
பைதபலககோ ஜவனகள ஏைாைம.
சநதைன பைகாசககோத. உலகம மழகக பைகாசககோ சநதைன ஒணணோன.
இரககோ எலலா நர நைலகளேலயம அேோட பமபம ெேரகோத.
அத ஏரயா இரககலாம, கைோ இரககலாம, பல வேோன ேண கடஙகளல இரககோ
ேணணைா இரககலாம. ஒர கடம உைடஞச ேபானா ஒர பைதபலபப காணாே
ேபாயடம. ஆனா வானதத சநதைன அபபடேயோன இரகக. ேதே நர நைலகளல
பைதபலககோ சநதைனகளம அபபடேயோன இரககம.
கடதத சநதைனகக உணைேயேலேய ோன வானதத சநதைேனாட பைதபலபபனன
ெேரஞச கடம உைடஞச வானதத சநதைனாகேவ ஆகடம ேபாத ேதே கடதத
சநதைனகள அபபடேயோேன இரககம? கடஙகளேல இரககோ ேன பைதபலபபோன
னன வான சநதைனகக ெேரஞசாலம கடதத சநதைனகளகக அத ெேரயாேே!
அேே ேபால அநேககைணம நஙககோ ஜவன ேடடேே ேோகம அைடயம; அதஷடான
பைமேததேல ஐககயோகம. அநேககைணம இரககோ ஜவரகள அபபடேயோன
இரபபாரகள.
(இநே ேகளவையேய இனெனார வேோ ேகககலாம இலைலயா? எலலாேே பைமேமனா
ஏன நேகக நாம பைமேமனன ெேரய ோடேடஙகத?)

38.
வைட:
அகெேன ோனோபைண ேேகேேனக வேஞசவர
அகெேன ேநேககைேணா பாதகைைவைல யாேலனால
சகமழதங களரசநதை ேனகஞசலசநதைர பலைாம
சகேதேலர கைஞசறகழ சாலசடட கடமபலவால
அகெேனம ஆனோ பைணம, ஏகம. (ஒனேோ) அேனக வேம சவர, அகெேனம
அநேககைண உபாதகள அைவைல (ஆேலனால.) சக மழதம களர சநதைன ஏகம.
(ஒனேோ) சல சநதைர பலைாம. சகம அதல ஏர, கைம, சறகழ, சால சடட கடம பலவால.
[சநதைன ஒனேோ ஆனாலம நர நைலகள பலவாேோல அதல பைதபலககம சநதைரகள
அேனகம. அேே ேபால ஆனோ ஒனோாயனம அநேககைணததல பைதபலதே அேன
சாயலகைான சவரகள எணணறோவர.]
39.
சடடகடஙகள ெலானறநசத தடனதனட சலசநதைன
ஒடடமேறசந தைெனாடகட ெோழநேைவ கடாேவ
கடடமபாத நசததடசவன காைணோவான ோவல
கடடேயககய மபாத ெகடாேவர ேகவலோகாேை

சடடகடஙகளல ஒனற நசததடன அதனட சலசநதைன ஒடட மேற சநதைெனாட கடம.
ஒழநேைவ கடாேவ. கடடம (ேவற படதத காடடம) உபாத நசததடம சவன,
காைணோம ஆனோவல ஐககயம கடடம, உபாத ெகடாேவர ேகவலோகாேை.
[நர சடட உைடநோல அதல பைதபலதே சநதைன காணாேல ேபாய அதஷடான
சநதைனடன ஒனோாக வடம. ேறோ நர நைலகளல உளை ஆபாச சநதைரகள
(பைதபலபப) அபபடேயோன இரககம. அத ேபால ஞான அகநைே ேபாய
ஆனோேவாட ஒனற வடவான. ேறோ சவரகள அபபடேய இரபபர.]
-சர ஐயா, ஜவன மகேன எபபட பைமேன, சவன, வஷண ஆகய ஈசனகக ஒபபனன
ெசாலலறஙக? பைமோ பைடககோார. சவன அழககோார. வஷண காககோார. ஞான இநே
ோதர எதவம ெசயயைலேய. ஈசனகக மககாலததலம நடநே நடககபேபாோ
வஷயஙகள ெேரயத. ேதேவஙக ேனசல இரககோ வஷயஙகள ெேரயத. அபபடபபடட
சகத எதவம இரககோோ ஞான காடடககைலேய.
40.
இவனயனோல சவனாகய வசெைாெடபபட ெயாபபாவன
சவன மேன மவரேகல சரடடதத நாசஙகள ெசயவார
அவரபோர ேதகளமக காலஙகளேறவார வபவாவார
ேவமககரேவ யவனககைவயெலார சறறஙகாேணேன

இவன அயன ோல சவன ஆகய ஈசேைாட எபபட ஒபபாவன? சவன மேன மவரம
அகல (உலகன) சரடட,(உரவாககேல) ஸதத (நைல ெபறதேல), நாசஙகள ெசயவார.
அவர போர ேதகளம (ேனதல உளை வஷயஙகளம) மக காலஙகளம அறவார; வப
(எலலாவறறலம சமபநேம உைடயவர) ஆவார. ேவ மக கரேவ இவனகக அைவயல
(அநே ேகைேகளல) ஓர சறறம [ேோனோ] காேணேன.
நமே வடடேல ஒர டயப ைலட ேபாடட ெவசச இரகேகாம. அஞசாற ேபர பேஙகோ
இடததேல அத ேபாதோனோ இரகக. இதேவ ஒர பைபைபபான நால ேைாட கடோ
இடமனா அேோட ெவளசசம ேபாோத. அதகக ஒர ைஹோஸட வைககதெோகபப
ேவணம. இதகேைாட வசச ேவோயா இரநோலம ெவளசசம ேரகோ கணததல ெைணடம
ஒணணோேன?
வடடல கடககோ ேணண ஒர கடம ேயார ெசயத ைவககேோாம. அத நால ேபர ேடடம
இரககோ கடமபததகக ேபாதம. இதேவ வடடல ஒர வேசஷம, உோவனர இரபத,
மபபத ேபர வைாஙகனனா கைடயேலநத ஒர இரபதேஞச லடடர கான கடநர ெைணட
மண - காலததகக ேகநோபேபால வாஙக ைவபேபாம. ெைணடேே ோகதைே
ேணககோதேல ஒேை கணமோேன?
அேபேபாலேவ பைமே ஞானயம ஈசனம ஞானதோல ேவறபாட உளைவஙக
இலைல.ோையயல ேடடேே ேவறபாட உளைவஙக.
ேததவ வைககபபடலததல பாதத இரகேகாம இலைலயா? ஈசன -சததவ ோைய; சவனைஜோ ோைய.
ைாஜாககள அவஙக நாடடேல இரககோ ெகடடவஙகைை ேணடககோாஙக. நலலவஙகைை
ஆேரபபாஙக. (இநே காலதத அைைசபபதத இபபட ெசாலல மடயைலஙகோோல ைாஜா
னன ெசாலல ேவணட இரகக.:-( ) சதேரகள மேலானவஙக சாபம ெகாடககவம
ெசயவாஙக; அைே நககவம ெசயவாஙக. அவஙகளகக அணோ மேலான சகதகளம
உணட.
அவஙகைைபேபால பல சகதகளம உைடயவன ஈசன.
ஞான ேனஷ ஜனேம எடதேவன. இவனகக இநே ோயா வலலைேயம இலைல.
அஷடோ சததகளம இலைல. அேனால ஏேோ ோழநேவன ோதர ேோணத.
இரநோலம பைமே பாவைனயால வததயாசேே இலைல.
ஞான ேன பைாைதேம மடகோ வைை டைாோவேல ேனகக ெகாடதத இரககோ
பாததைதைே ேேரநே நடகனா நடசசவடட ேபாயடவான. ஈசேனா ெேகா சரயல
ைடைகடர. பல நடகரகைை ெவசசகடட டைாோ ேபாடட ஆகணம. ஞான ேைால மடஞச
வடடகக ேபாயடலாம. ஆனா ைடைகடர ஈசன சரயல மடகோ வைை ேவைல பாககணம.
ெேகா சரயல மடகோத ஏத? பைலயததேலோன மடயம.
41.(அறசர வரதேம-ேவற)
அேறக வைட:

ேடததநர நலாததரெயாள யபயமநேழவ மரேைனககாககம
கடதத நர வைககன ெலாளரைணடேோர கடமபோததைங காககம
அடதே ைேநேேன ஞானயமசன ேறவனாற பரவலைல
ெகடதே ோையயன கணஙகைான ேேெலானறங கெோனறம பரவாேே
ேடதத நர (ஏர நர) நலாத தர (தவடட) ஒள உபயமம ேழவம (ஏறறக ெகாளளம) ஊர
ேைனக காககம. கடதத நர, வைககனல ஒள இைணடம ஓர கடமப ோததைம காககம.
அடதே ைேநேேன ஞானயம ஈசனம அறவனால பரவலைல. (சவரகள மதத ெபோா
வணணம) ெகடதே ோையயன கணஙகைால ேேல ஒனறம கழ ஒனறம பரவாேே.
-ஒர சற தபம ஒர வடடல உளை 5-6 ேபரகளகக ேடடம ஒள ேரம. தவடட பலர
உளை சைபகக ஒள ேரம. இைவ ஒள ேரம கணததல ஒனேோ. ஒர கடதத நர ஒர
வடடல உளைவரகக ோகம ேணககம. ேடாகதத நர ஊரகேக ோகதைே ேணககம.
ஆனால இைணடேே ோகம ேணககம கணதைே உைடயைவ. அத ேபால ஞானதோல
ஈசனம ஞானயம வததயாசம உைடயவைலலர. சவரகள மதத ெபோா வணணம
சவரகைை ேடதே ஆவைணம ேடடேே வததயாசம. (ஈசன -சததவ ோைய; சவன- ைஜோ
ோைய)
42.
நைரன ேனனைனச சதேைைப ேபாலேவ நாைணன மேலான
சைரகண ோையவலலவ ைணோதக ெடாகக ோேவ மகேகார
ேைணோ நடரக கைவகளல லாைேயாற ோாழவை ைானாலம,
பைே பாவைன யாலவைவெைனனம ேபேெோனறைல பாைாய
நைரல ேனனைன ேபாலேவ (தயைனைவ ஒழதத நலலனவறைோ ேபணம ேனனன
ேபால) சதேைைப ேபாலேவ (சாப அனககைக வலலைே உளை சதேர ேபால) நாைணன
மேலான சைர கண (ேேவரகள இடததளை) ோைய வலலவர (ோயா சகத உைடயவரகள)
அணோதகள ஒகக,(அணோ மேலான சகத உைடயவரகள)[யாெைனோால] ோேவம
மகேகார. (அேறகாக ெபரம ேவம ெசயேோர). ேைண (உலக) ோநடரகக [இநே
இடததல ஞானகைை ெசாலகோார] அைவகள இலலாைேயால ோழவைர ஆனாலம,
பைே பாவைனயால இவர அவர எனனம ேபேம ஒனறைல பாைாய.
அத சர! ஆனா பல கைேகள ேகடட இரகேகாேே. இநே மனவர/ அநே சதேர இபபடப
பணணார, அவர அபபடப பணணாரனன. வஸவாமததைர தரசஙகவககாக
ெசாரகதைேேய பைடசச இரககார. இபபட இரககோபப ஞானகளகக அணோ சததகள
இலைலனனா எனன அரதேம?
சரயான ேகளவோன!
எைே ேகககேோாேோ அோேன கைடககம? ஈசைன ேநாகக இநே சததகள எலலாம
ேவணமனன ேபஸ பணணா அபபடேய கைடககம! ந ெசானன மனவரகள எலலாம
ஈசைன ேநாகக சததகள ேவணட ேபஸ பணணோலம ேயாகம பேகயோலம அநே
ோதர சததகள எலலாம ைகவைெபறோாஙக!

43.
மததநலகய சறகரேவ பலமனகளக கணோத
சததபமயற கணடரககவ ேநேசெசலவ மசனெேனறர
பததெயாததட வைைதேரெைன றடலபகழ மசைனேநாககப
பததெசயதடந ேவததனா லேயாகதோற பலதேெேனோறவாேய
"மதத நலகய சறகரேவ, பல மனகளகக (மனவரகளகக) அணோத சதத பமயல
கணடரககவம (உலகல கணட இரககேோாம. அபபட இரகக) அநே ெசலவம ஈசனத
எனறர. பதத ஒததட உைைதேரள" எனறடல பகழம ஈசைன ேநாககப பதத ெசயதடந
ேவததனால, ேயாகதோல பலதேத எனற அறவாேய.
ஓேஹா! அநே ஞானகள ேபஸ பணணோல அணோசததகளம அைடஞசாஙக,
மகதயம அைடஞசாஙகனனா சதத வைையாடடகள ெசயகோவஙக ஞானகைா
காணைலேய! இபப பாககோ ஞானகள கடேட அணோ மேலான சததகள இரககோோ
ெேரயலேய?
44.
அணோத சததகள ஞானபலோ (ஞானததன வைைவா) அலலவா?
சவெசாரபோந ேேசகமரததேய சததமதத யைணடம
ேவமேைா ைைடகவெைன லவரகளேபாற சகலர ேைடவாேை
அவரகள பவரஞசததய ஞானம ேைடநேதங கணேடாேே
இவரகண ஞானகெைனறடற சததகளவரக கலாவைகேயேோ
சவெசாரபோம ேேசக மரததேய, சதத மதத இைணடம ேவமேைார அைடகவர
எனல அவரகள ேபால {இககாலததலம) சகலரம அைடவாேை. அவரகள ப [பமயல]
அரம சததயம ஞானமம அைடநேதம கணேடாேே.
இவரகண ஞானகள எனறடல சததகள இவரகக இலா வைக ஏேோ?
ேவதோல சததயம மததயம அைடயலாம எனபத உணைேயானால இககாலததல
ஞானகளடம சததகள காணபபடவலைலேய? ஏன?
சடேன! ேவம ெசயகோதல ெைணட வைக இரகக. ஒணண எைேயம இலககா
ெவசசககாேே, இதோன ேவணமனன சஙகலபம இலலாே ேவம ெசயகோ நஷகாமய
ேவம. இத ேோகதைே ேடடேே ேரம. ெைணடாவத காமய ேவம. இத ேவணமனன
சஙகலபதேோட ெசயகோத. இத எைே ேகடடாஙகேைா அைேேய ேரம. வேககோ இத
அஷட ோ சததகள.
45.
காமயதேவங காமயெோனைோயங கரதடாதேவ ெேனறம
பமயறோவ மரவைகசததயம ேபாேமநேர ைேநோ
ஆமவறற ெலானறயறறனா ெலானைோேய யைடகவ ரததரைவ
யாமைைதே வவவைணைடய மயறறனா ைனறை ெபரேயாேை
காமயதேவம, காமயம ஒனைோயம கரதடா ேவம எனறம பமயல ேவம இரவைக.
[அைவ மைோேய] [அஷடோ] சததயம ேபாேமம (அறைவயம) ேரம ைேநோ. ஆம
இவறறல ஒனற இயறறனால ஒனைோேய அைடகவர. இத தரைவ. (நசசயம) யாம
உைைதே அவவைணைடயம இயறறனார அனற உை ெபரேயாேை.

ஜனகன, ோபல, பகைேன மேலேயார ேோக சாேனோன ஞானதைே ேடடேே
வரமபனர. அதேவ அைடநேனர. சலர இனைேயான சததகைை ேடடேே வரமபனர.
அெேலலாம சதத வைையாடைட ேரேே அனற ேோகம அளகக ோடடா. அககால
மனவரகள இைணைடயேே ெபோ ேவம ெசயேதம உணட.
(இத பைவாயலைல ேபால இரகேக!)
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அனகைேநேேன மததஞானதைேேய யைடநேன ைலலாேல
ெஜனகன ோபலபகைேன மேலேனார சததகள படதோேைா
இனயசததேய வரமபனார சலரசல ரைணைடய மயனோாைம
மனவர சததகள வேனாேோததைந ேரமததையத ோைாேவ
அனக (கறோமலலா) ைேநேேன மதத ஞானதைேேய அைடநேனர அலலாேல ெஜனகன
ோபல பகைேன மேலேனார சததகள படதோேைா? இனய சததேய வரமபனார சலர.
சலர இைணைடயம மயனோார. அம மனவரன சததகள வேனாேம ோததைம ேரம.
மததையத ோைாேவ.
சாோைண ஜனஙகைாகய நாே சததகள ேவணமனன ேவம பணண இோஙகனா அைே
ஒததககலாம. அத நாே இநே கால கடடததேல ெவசச இரககோ ஆைசகேைாட பைத
பலபப. ஆனா ேபஸ இரநோ மகதகைடககமனனா அைே வடடடட சததகள கைடகக
ேவம ெசயவாஙகைா கறற ேேரநே மனவரகள? சரயா ேோணைலேய?
47
சததகைால பயனலைல என ெேரநதம ஏன சல ஞானகள அைே வரமப
வரதேமறோாரகள?
ேயாக ஞானேே மததையத ேரெேன ெலாழநே சததகள ேவணட
ேோக ோயடல வரநதனார சலசல மதேரகேைெனனோால
ேபாக ோயவரம பைாைதே கரேஙகள பசதேனேோா நசதேேகம
ஆைக யாலநேச சததகள பைாைதேோகெேன ோறவாேய
ேயாக ஞானேே மததையத ேரம எனல ஒழநே சததகள ேவணட ேோகோய உடல
வரநதனார சலசல மதேரகள. ஏெனனோால ேபாகோய வரம பைாைதே கரேஙகள பசதத
அனேோா நசதத ஏகம? ஆைகயால அநேச சததகள பைாைதேோகம எனற அறவாேய.
பைோனே ஐககயதைே ேை ஞானேே ேோகதைே ேரமனனா சல மதேரகள ஏன சததகள
அைடய ேவணட அதககாக ேவம ெசயத வரததனாஙகனனா அவைவர பைாைதே
கரேதைே அனபவதேே தரகக ேவணடம இலைலயா? அேனால அவரகள பைாைதே
கரோவால தணடபபடட சததகள அைடஞசாஙக. ஞானகளகக அதகைாேல எனன
பைேயாசனம இரககம? ஒணணமலைல. இரநோலம சததகள ெபறோவஙக ேபாகோ
ேபாககேல சலரகக இநே சததகைால சல நலலத ெசஞசடட ேபாவாஙக.
[அடடோ சததகளம அைனததளை ேபறகளம- கடடோங கதகள ேரம பைகத
காணகெகாடா - ேேவகாேலாதேைம.]
ஐயா கரேவ நைோய வஷயஙகைை ெேளவாககனஙக! நைோய ேயககஙகள நககடடஙக.

கணணாடைய எவவேைா தைடசசாலம ேபபலைலேய! இனனம ேகளவ ேகடட
ெேளவாககணடாலம ேபபலைலேய! இேே ோதர இனனம நைோய ேககக
வரமபேோன.
48.
இலகக ோயைஞ சரதயா லகதோ ெலனேன ேைசயாேல
ெபலகக ேவணடெேன ோரளகர ேவயகப பைாநத ேபாயத ெேளவாேனன
தலகக ோன கணணாடைய யடககட தலககனாற பழேனேோ
அலககண ோறறய ேேவர ெைனககைை யமரேஙக ெடவடடாேவ
இலககம ஆயைம சரதயால, (சரத பைோணஙகைாலம) ஊகதோல, (யகத
அனபவதோலம) என ேனம அைசயாேல ெபலகக (தடோக அழநே) ேவணடெேனற
அரளம கரேவ, அகப பைாநத* (அநேககைணததல இரநே ேயககம) ேபாயத
ெேளவாேனன. தலககோன (ெேளவான) கணணாடைய அடககட தலககனால
(தைடதோல) பழத அனேோ. (ேவறலைலேய) அலககண ோறறய (ேனம ஞான
நைலயனனற சலயாேபட ஆககய) ேேவரர எனகக உைை[ககம] அமரேஙகள
ெேவடடாேவ.
"நைோய ேயககஙகள" அபபடனன ெசானனாரலேல சடன?
அைேெயலலாம வைகபபடதத இரககாஙக.
*= அஞஞான ேைசயல உளேைாரகக அகப பைாநத ஐநத.
1. இத நததயம இத அநததயம என ஆைாயாத இவவலகம நததயம என நைனதேல.
2. கரவககைணஙகைை பரதத ேனகக அனனயோக காணாத சடோகய ேேகேே ோன
என நைனதேல.
3. நான சவன; கரேஙகைை ெசயகேோன; ேபாகஙகள அனபவககேோன என நைனதேல.
4 ஆனோவகக அனனயோய கடவள இரககோார என நைனதேல.
5. ோன சசசோநநே ெசாரபம என உணைாத சறேே வலலைே உைடய நான எபபட
சவோேவன என ேயஙகேல.
இைவ ஐநதம ேனைன அறநேதம நஙகம.
அபபோோ சடர கரே அனபவதைேபபதத ேகககோார.
சாததைஙகள எபபவம உணைேையோேன ெசாலலம? ஒதேர ெசஞச கரோெவலலாம
அனபவசேச தைணமனன ெசாலல இரகேக! இலலாடடா ஒழயாோேே! அபபோோ ேற
பட பல ஜனேஙகளேல ெசஞச பாபம எலலாம ஞானததயால சடட எரககபபடமனன
ெசாலல இரகக. இநே ெைணடேல எத உணைே?
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கைே சரஷடயான சவ ஈஸவை ஜகதைேப பறறய வவைஙகள அறஞனத பைாைததவம
என அறநத சடன, அேறக வதோக உபகறப சரடடயால அைேநத கடஙகம
சஞசேதைே அழககம ெபாரடட அத நசககெேன சரதயல கறய இைணட வைகயல
எத உணைே என வனாவேல:
ைகே வஙகைைச சாததைஞ ெசாலலேோ கரைணயா ெலைனயாளம
ஐய ேனகர ேவெயவைா கலேநபவத ோலனறச
ெசயே கரேஙகள வடாெவனோ வசனமஞ ெசனேசஞ சேமேவவத
தயய ஞானதத சசடெேனோ வசனமந தணவெேப படநாேன
ைகேவஙகைை(ெபாயகைை) சாததைஞ ெசாலலேோ? கரைணயால எைன ஆளம
ஐயேன! கரேவ! எவைாகலம அநபவதோல அனறச ெசயே கரேஙகள வடா எனோ
வசனமம, ெசனே சஞசேம ேவவ (ேவக) தயய (ேேலான) ஞானதத சடம எனோ
வசனமம தணவத (நரணயபபத) எபபட நாேன?
~~
சாததைஙகள ெபாய ெசாலலா அலலவா? ஆனால "எவைாகலம அநபவதோல அனறச
ெசயே கரேஙகள வடா" எனற ெசாலலய பன, போபப மேல வரம சஞசே கரோைவ
ேேலான ஞானதத நககம எனபத எவவாற?
அநேககைணஙகள பலோ இரகக. அேனால ஜவனகளம பலோ இரகக. இநே
அநேககைணஙகேைாட ெசயைககளம பலவேோ இரகக. அைேெயலலாம
வைகபபடதேலாம. சலத நலல காரயஙகள. அதேல சநேேகேே இரககாத. அேே ேபால
சலத ெகடட காரயஙகள. பல காரயஙகளல நலலதம ெகடடத கலநத இரககம. அத
சலரகக நலலோவம சலரகக ெகடடோவம இரககலாம. இலைல ஒதேரகேக கலபபட
பலைன ேைலாம.இைேபேபால ஜவனகேைாட ெசயைககளம அைவலலாேைவ.
எபபட ஒர ேைததேல ெோகக ேோனற பவாக, பஞசாக, காயாக, பேோகேோ அத
ேபால ேவேமம அதகாரகக ேகநே பட கரே காணடம, உபாசைன காணடம, ஞான
காணடமனன மண வே காணடஙகைாேல பரவ படசதைேயம சதோநேதைேயம
ெசாலலம. பாபம ெசயயோவஙக அைடகோ நைகஙகள நசசயோ இரககனன ெசாலகோ
சாததைஙகேைோன அதகெகலலாம ேபாகக/கைோகக ோனம, ேநதைம, வைேம, யகஞம
னன பைாயசசதேஙகள இரககனன ெசாலலம. அத ேபாலதோன மேலேல பாபம
பணணயம எலலாம அனபவசச தைணமனன ெசானனாலம அபபோோ பைாைதே கைோ
ேவை ேதேத எலலாம ஞானததயாேல ஒழயமனன ெசாலகோத சததயம.
ஏன அபபட ெசாலகறஙகனனா,
மேலேல ெசஞச கரேதைே அனபவசேச தைணமனன ெசானனத கரே காணடததேல.
இத சாோைணோன நேகக ெசானனத. ஞான காணடததேல ஞானததயாேல பாபஙகள
அழயமனன ெசானனத தவை சாேகரகளகக.
இபபட உபேேசம எபபவம அதகார ேபேதைே அறஞச ெகாணட ெசயய ேவணடயத.
50.

அேறக வைட
சவ ேபேஙக ைைவைல ைேநேேன ெசயைகய ேைவலைல
ஆவ வாேவ ைவைத காைஙக ைறநதபக கவேநாககப
பவ லரநதபன பலஙகள காட டவனேபாற பரவஞ சதோநேம
காவல ேவேஙக ளைணைடயம வசனககங காணடம வைகயாேல
(கரே ேபேதோல) சவ ேபேஙகள அைவைல ைேநேேன, ெசயைகயம அைவலைல.
[ஆைகயால] ஆவவாம (அைவகைால ஆவன ஆகம) அவைவர அதகாைஙகள அறநத
பககவம (பரவதைே) ேநாககப ப அலரநத பன பேஙகள காடடவன ேபால பரவம
(பரவம) சதோநேம காவல (காககம) ேவேஙகள இைணைடயம வசனககம (ெசாலலம),
காணடம மவைகயாேல (கரே உபாசைன ஞான காணடஙகைாேல)
அநேககைணஙகள பலவாகயோல சவ ேபேஙகளம பலவாகம. அநேககைணஙகளன சபம
அசபம சபாசபம எனோ இநே ேபேஙகளன பட சவனகளன ெசயைககளம அைவலாேன.
இவறோால சவரகளைடேய அதகார ேபேம உணட. இேனால ஒர ேைததல எபபட
மேலல ெோகக ேோனற பன பவாக காயாக பேோகேோ அபபட ேவேமம
அதகாரகளகக ேககபபட கரேகாணடம, உபாசைன காணடம, ஞானகாணடம எனோ 3
வே காணடஙகைாேல பரவ படசம சதோநேம ஆகயவறைோ கறம.
51.
ஆன பாவக ைைடவன நைகஙக ைவசய ோனாலம
ோன ேநதை வைேேவா ேஙகைாற ோவரெேன பதெபாயேயா
ஈன ோமபல சனேசஞ சேவைன ெயதேைன யானாலம
ஞான ோஙகனல சடெேனோ ேைோெோழ நமபனால வடணேட
ஆன பாவகள அைடவன நைகஙகள அவசயோனாலம, ோன [ெசயயம] ேநதை வைே
ேஹாேஙகைால ேவரம எனபத ெபாயேயா? ஈனோம பல சனே சஞசே வைன எதேைன
ஆனாலம ஞானோம கனல சடம எனோ ேைோெோழ நமபனால வடணேட.
பாப கரேஙகைை ெசயேவார அைடயம நைகஙகள நசசயம உைோயனம ோனம, வைேம,
யகஞம மேலய பைாயசசதேஙகைால பாபம ஒழநத ேபாகம என சாததைஙகள
ெசாலவத ெபாயயலல. அதேபாலேவ அேனக ஜனேஙகைை ணடாககககடய சஞசே
கரேஙகள எவவலவ அதகோயனம ஞானோகய த அவறைோ சடட எரககம எனோ ேவே
வாககயதைே நமபனால ேோகேைடவத சததயேே.
கரேதைே அனபவதேே தை ேவணடம எனறம பைாயசசதேஙகைால நககக ெகாளைலாம
எனறம கரே காணடம ெசாலவத ேநே அதகாரகளகக. சஞசே கரேதைே ஞானாகன
சடம எனற ஞான காணடம ெசாலவத தவை அதகாரகளகக. உபேேசஙகள அதகார
ேபேம அறநத ெசாலலபபட ேவணடயன. ேவேம எலலா அதகாரகளககம உபேேசம
ெசாலவோல ஞான காணடததல உளை சல கரேகாணடததல ெசாலலபபடடைவகக
மைணாக ேோனறம. எத எஙக யாரகக ெசாலலபபடடத என அறநத உணை ேவணடம.
எபபவம நலல கர சடேனாட ேைாேைதைே அறஞச ெகாணேட ெசயய ேவணடயைே

ெசாலலவார; உபேேசம ெசயவார. ஒதேைால மடயாேைே ெசய னன ெசாலகோதல எனன
பைேயாசனம?
சடனற ெவவவைேவா வவவைவஞ சநதததக
கறமப ேேசஙகள கறவா-னடபக
மககமைடச சைாே ெனணணேறகா யனெோயோன
காகைககக ேகக கைண
(ஞான வைககம- வளைலார)
சடன அறவ எவவைேவா அவவைவம சநதததக கறம உப ேேசஙகள கறவான - ஈட
பகம ஊககமைடச சைாேன எணணேறகா அனற எயோன காகைககக ேகக கைண.
(இநே காகைககக ேகக கைண பதத பனனடடம வரமனன எதரபாரககேோன! :-)ேநே
அதகாரகளகேக சரைய கரைய எலலாம ெசாலல இரககாஙக. அோவத மககாேல
மண வசோன நேககதோன. அேனால ஞானதைே உபேேசககோ இடததேல இைே
எலலாம ோழததேயோன ெசாலல இரககம.
ேைலெயலாந ெேயவெேனனந ேனைன ேறேோைன
யைடெயலலாம ேவறரகக ெேனனங-கைடெயலலா
ேைதைேபா டாணதைே ேணைணயரஞ ெசமைபக
கரததரகத ெேயவெேனங காண
உதேேஙக ெைலலா மணரைவேய ோமேபணம
ேததேஙக ேைபதைே ையவாழததஞ-சதே
அேேஙக ெைலலாநேன னாகதைேப ேபாறற
நதேயாைட கபெேன நாட
ேததவததககபபாேல ேனைன ேரசதத
நதே பர பைணததனலலாேல-சதே
பனோைய யாறெசய பதைேயைனத ேேட
நனோ னடமரக நாட
(ஞான வைககம- வளைலார)
(ேமழ அறஞரகள யாெைனனம இநத அபாடலகளகக இனனம வைககம ேைலாம!)
இேனால கரைய, சரைய, வககைஹ ஆைாேைன எலலாம ேேைவ இலைலனன இலைல.
அவைவரகக ேகநேபட...
ெோடைட ோடகக ேபாயவடடவனகக ேேேல ேபாக படகள ேவணாம. கழ ோடகளேல
இரககோவனகக அத நசசயம ேவணமோன!

-நைோய அறஞரகைை பாககலாம. பல நலகைை எலலாம கைைசச கடசச இரபபாஙக.
ஞான சமபநேோன நலகைைககடதோன. அத கறசச ேணககணககேல வவாேம
ெசயய ேயாைா இரபபாஙக. சேயததேல சட போககோ வவாேஙகள கட நடககம.
(ெபானனயன ெசலவன ஆழவாரககடயான ஞாபகததகக வைார!) சர அவவெைா
ெேரஞச இரகக இலேல? அபபககட ஞான வழயேல ேபாகாே கரே படகழயேல ஏன
வேோாஙக?
இநே தயரககம நைடமைோககம ெைாமப தைம எனகோ வஷயம அடககட பாககலாம
வாழகைகயேல! அனபன அவசயதைேபபதத ேணககணககேல ேபசடட ேதேவஙக
ேேேல எரஞச வழகோவரகைை பாததோேன இரகேகாம!
52.
அறஞரகளம ஆனநேம ேரம அதைவே ஞானதைே வடட கரேம ெசயத தனபறேல
ஏன?
எனே னநதரகேகாவலாத தனஙகட யரநேரள கரமரதத
ெசனே சஞசே வைனகளேவ ைறததடம ேேவரர ெேஞஞானம
ேனே யநேர ேகைேைய வபேைாஞ சேரதேர ேறயாேல
கனே ோஙகழ யனலவழந ேழகனோ காைணமைையேை
என ேனநதரகேகாவலாத தனம கட இரநத அரள கரமரதத, ெசனே சஞசே
வைனகள ேவைறததடம ேேவரர, ெேஞஞானம [ஆனத] ேனேயம (ேோகம) ேரம
ேகைேைய வபேைாம சேரதேரம (கறற ெேரநத ெகாணட ெபரம அறஞரகளம)
அறயாேல (அைே அைடநத உயயாேல) கனேோம (கரேோம) [பட] கழயனல
வழநத அழகனோ காைணம உைையேை. (கறஙகள)

பைகாசோன ெைணட கணகள! ஆனா பாரைவ எஙேக ேபாகோதனன வஷயம இரகக
இலைலயா? எஙேகேயா பைாகக பாததணட ேபானா ஏோவத படகழ வழல வநோ
வேதோன வழவாஙக.
அேனால எலலாததேலயம ெேயபெபாரைைேய பாககோ உள மக பாரைவ
இரககோவஙகளகக நததயோன பைமோனநே பேவ கைடககம. சவரகதைே
வரமபகெகாணட இரககோவஙக (ஆைசகள நைோய இரககோவஙக ) எனன படசசா
எனன, இநே போவககடலேல வழநதெகாணடோன இரபபாஙக. மகத அைடய
ோடடாஙக!
53.
வைட:
அழவ லாேேற பேநேைன ைேநேேன யகமகத ேவர ேசரவர
வழந டபபவர பைாமக ோயனான ேலரநேகண ணரநோலம
கழயல வழவரகா ணபபட ெவள மகஙெகாணடகா மகைாேனார
பழே ரமபோ வககட லழநதவர பைகத யைடயாேை

அழவலாே ேத பேநேைன ைேநேேன, அக மகதேவர ேசரவர. வழ நடபபவர பைாமக
ோயனான ேலரநே (தோநே) கண இரநோலம கழயல வழவர காண. அபபட ெவள
மகம ெகாணட காமகைாேனார பழ ேரம போவக கடலழநதவர பைகதயைடயாேை.
-வழயல ெசலபவர கணகள தோநத இரநோலம பாரககாத ெசனோால கழயல
வழவாரகள அலலவா? அதேபால ெவளமக பரைவ ெகாணட சவரக காமகள கரவ
நலகள பல கறோாலம போவககடலல அழநதவாரகேை அனற மததயைடயார.
எலலாவறறலம ெேயபெபாரைை காணம அகமக பாரைவ உைடயவர நததய
பைமோநநே பேவ அைடவர.
பல சேயஙகளேல சலர ஒர வாேதைே மன ைவககோாஙக.
நோன எலலாம அவன ெசயலனன ெசாலகோாேய! அபப நான ெசயகோத எதவேே நான
ெசயகோத இலைலேய! நலலேோ, ெகடடேோ எலலாம அவன ெசயவககோத. நான
நைனசசாலம எதவம ெசயய எனகக சேநதைம இலைலேய! அபப நான எனன
ெசஞசாலம என ேேேல கறோம ெசாலலககடாத.
ேேேலாடடோ பாதோ நலல ஆரகெேணட ோன.
அபபட இலைல.
54.
சவச ெசயலைவ சவசெசயலைவ எனத ெேளயம நமதேம வனவேலகக வைட:
சோநே நனைேயந தைேய மசனார ெசயவககஞ ெசயலனேோா
போநே சவரக ெைனெசயவா ைவரகண ேேறபைேெசாலம வழேயேோ
தோநே ேேசக மரததேய ெயனறடற சரதநற ெபாரண ோரககம
ேோநே மடரகள வசனககம பைாநதகாண ைேநேேன யதேகைாய
சோநே நனைேயம தைேயம ஈசனார ெசயவககம ெசயலனேோா? போநே சவரகள என
ெசயவார? அவர கண ேேற பைே ெசாலம வழ ஏேோ? தோநே ேேசக மரததேய
எனறடல, சரத நற (ேவேநல)[இன] ெபாரள, ோரககம (வழ) ேோநே மடரகள
வசனககம (ெசாலலம) பைாநத (ேயககம) காண. ைேநேேன அத ேகைாய.
ஈஸவைேனாட சரஷட ேவேோ; சவேனாட சரஷட ேவேோ. உலகததல ெபாதவா
இரககோத எலலாேே ஈஸவைேனாட சரஷட. நதகள அவன சரஷட. ேைலகள, கடல,
பம, வானம, ெசட ெகாடகள......
அைே எலலாம ைவததகெகாணட ேனேன ெசயகோத சவ சரஷட.
நான, எனனத, ேகாபம, ோபம, ெபாோாைே - இெேலலாம ேனேேனாட சரஷட.
[ஒர சனனயாச வததயாசோ இைோவன பதத ெசானனார.
சாம இரககானன ேகககறயா? இரககார.
அவர யார னன ேகககோயா?

எதெவலலாம உரவாக ேனஷன ெபாறபபலைலேயா, அைே எலலாம
உரவாககனவரோன சாம!]
மககய வததயாசம எனனனனா ஈசேனாட சரஷடகள ேோகேைடய சாேனோ ஆகம.
பணணய தரதேஙகள, ேைலகள, வரடசஙகள.... இபபட ஏைாைோ இரகேக.
இனனெோனன. ஈசேனாட சரஷடகள நாசம ஆகோோல யாரககம போவ ஒழயாத.
ஆனா ேனே சரஷடயான நான, எனனத எனகோெேலலாம ஒழஞசா போவ ஒழயம.
பைலய காலததேல ஈச சரஷடகள எலலாம ஒழயம. அபபவம போவ ஒழயாத. ெேழக
உரணைடயல ேஙக தள ேபால ஜவாதேோ எலலாேே சரயான ேநைததககாக காதத
இரநத தரபப போவ எடககம.
ஆனா ேேசம, காலம, ேேகம எலலாம இரககோபபேவ ஆைச, ேகாபம, அகஙகாைம
ஒழசசவஙக உயேைாட ஜவன மகேரகைா இநே உலகததேலேய ஞானதேோட
இரககாஙக.
ஈஸவை சரஷட ெபாத; சவன அதல ேவறபாடைட உரவாககோான எனபதகக
உோைணம பாககலாம. ஈசன ஒர ெபணைண பைடககோான. ெபாதவா எலலா
ெபணகளம ஒேை ேேக அைேபேபாடோன இரககாஙக. ஆனா ேனே பாரைவயேல
ஒதேர அேக ஒதேர ேகாைம... இேே ெபண ஒதேரகக ெபண; ஒதேரகக ேைனவ;
ஒதேரகக அமோ; சேகாேர, நாடடபெபண, பாடட..... இபபட வததயாசஙகைை
உரவாகககோத ேனேேனாட கறபைனோன.
ஈச சரஷடைய சைழசச ேனஷன இயறைகைய தடடகோைேயம பாததகடடோேன
இரகேகாம.
55.
தகழநே வசனார சரடடயஞ சவனார சரடடயம ெவவேவேோ
சகநே னறெபாத வசனார சரடடகள சைாசைப ெபாரெைலலாம
அகநைே யாேப ோனஙகள ேகாபஙக ைாைசக ளைவெயலலாம
இகழநே சவனார சரடடக ைாகஙகா ணசனார ெசயலனேோ
தகழநே ஈசனார சரடடயம சவனார சரடடயம ெவவேவேோ. ஈசனார சரடடகளசகநேனல ெபாத - சைாசைப ெபாரெைலலாம. அகநைேயாம (என எனோ) அபோனஙகள,
ேகாபஙகள, ஆைசகள இைவெயலலாம இகழநே சவனார சரடடகள ஆகம காண.
ஈசனார ெசயல அனேோ.
56.
மவைாமபைன சரடடக ளயரகளகெகலலா மததசா ேனோகம
சவ னாரெசயஞ சரடடக டஙகைைச ெசனபபககம பணயாகம
ோவ ைாதக ணசததட ெலாரவரககஞ சனனஙக ணசயாவாங
ேகாப ோதக ணசததடற பநேோங ெகாடம போ வகளேபாேே

மவைாம பைன சரடடகள உயரகளகெகலலாம மதத சாேனோகம. சவனார ெசயம
சரடடகள ேஙகைைச ெசனபபககம பணயாகம. ோவைாதகள நசததடல ஒரவரககம
சனனஙகள நசயாவாம. ேகாபோதகள நசததடல பநேோம ெகாடம போவகள ேபாேே.
-ஈசனத சரடடகள ேோகததகக சாேனோகம. சவரகளன சரடடகள போவ அளககம
பநேஙகைாம. ஈசன சரடடதே ோவைம மேலயைவ அழநோல ஒரவரககம ஜனனம
ஒழயாத.
57.
ஈசர காரயம பைையத ெோழயவ ெேவரபவ ெோழநோரகள
ேேச காலேே காதக ளரககவஞ சவகா ரயேோகம
நாச ோககய வேவகதத னயெைாட ஞானமத ேரகைானார
பாச ேோகஙகள பசககளன ெசயலனறப பசபத ெசயலனேோ
ஈசர காரயம பைையதத ஒழயவம எவர பவம (உலகம) ஒழநோரகள? ேேச கால
ேேகாதகள இரககவம சவகாரய ேோகம நாசோககய வேவகததன உயெைாட ஞான
மதேரகைானார. பாச ேோகஙகள பசககளன ெசயலனறப பசபத ெசயலனேோ.
-பைைய காலததல ஈசன சரடடதே அைனததம அழகனோன. அபபடயம யாரககம
ஜனன நாசம ஏறபடவதலைல. ேகாபம அகஙகாைம ஆைச ஆகய ஜவ சரஷடகள
ஒழநோல ஜனன நாசம ஏறபடம.
மணடேகாபனஷததேல ஒர அரைேயான உோைணம வரத. ஒர அைச ேைததேல
ெைணட போைவகள. கழ கைையல இரககோ ஒர போைவ கைைககககைை ோவ அஙக
இரககோ பேஙகைை எலலாம வரமப சாபபடம. ேேல கைையல இரககோ ேறோ
போைவ சாநேோ சமோ உககாநத இரககம. ேவணம ேவணம னன ஆலாய போககோ
போைவோன சவன. அசஙகாேல இரககோத ஈசன. சவன அஞஞாகதோல சக தககஙகைை
அனபவககோான. சதே சதவ ோையயான ஈசன இபபட சக தககஙகைால
பாதககபபடகோதலைல.
யார ஜவேனாட ெசயலகைை கணட படசசகெகாணட அைே சர ெசயய
நைனககோஙகேைா அவஙக ேன அகஙகாைம, ேகாபம, ோபஙகைை ஒழசச மகத அைடய
வாயபப இரகக. யார ெசயகோைே எலலாம ெசயஞசகடட எலலாேே ஈசன ெசயலனன
ெசாலலகடட பழைய அவர ேேேல ேபாடடடட இரககாஙகேைா அவஙக ேனைன
ெகாஞசம கட ோததககபேபாோதலைல. (இஙேக மழ சைணாகத பதத ேபசைல.
வேணடாவாேம ெசயகோவஙகைைபபததோன ேபசேோாம. மனேன கட இேே
பதவகளேல இைேபபதத ேபச இரகேகாம!)
59.
சவசெசயைல ஈஸவை ெசயலாகக கறபவரகக சனன தனபமம சவசெசயலாேவ
கறபவரகக மததயன பலமம பயனாம:
இநேச சவனால வரேர பைகெயலா மவனெசய ெலனனாேல

அநேத ேேவனால வரெேனோ மடரக ைேோெகத யைடவாரகள
இநேச சவனால வரேற பைகெயலா மவன ெசயலலலாேல
அநேதேேவனா லனெோனம வேவககைேலவ டைடவாேை
இநேச சவனால வரம (ேநரடம) அர பைகெயலாம (இஙக ஆைச, ேகாபம
மேலானைவ) இவன (சவனன) ெசயல எனனாேல, அநேத ேேவனால வரம எனோ
மடரகள அேோ ெகத அைடவாரகள. இநேச சவனால வரம அற பைகெயலாம
(ெசயலகெைலலாம) இவன ெசயல அலலாேல அநேத ேேவனால அனற எனம
வேவககள அேல (கறோேறோ) வட (ேோகம) அைடவாேை.
--காே கேைாேம மேலான தய கணஙகைை ேனனைடய ெசயலகள அலல என
நைனபபவன ேேலம ேேலம அவறைோ ெசயத ெபரமபாவம ேேடகெகாளவான. அைவ
ேனனைடயன எனற அறபவன அவறோால ஏறபடம தய பலனகளகக அஞச
அககணஙகைை ஒழகக மயனற ஞானதைே ெபறற மதத அைடவான.
கடவள ேறபபாைரகள மன ைவககோ இனெனார வாேம - ஏன ஏறோதோழவ இரகக?
எலலாரம ஒேை ோதர இரநத இரககலாேே? ஏன சலர பணககாைஙக சலர அறவாள
சலர பலசால ேதேவஙக அபபட இலலாே? சலரகக எலலாேே நலலோ நடககத
சலரகக கடடககைணம ேபாடடாலம நடககைல. எலலாரககம ெபாதவான கடவளனா
ஏன இபபட பாை படசம காடடோார?
மேலாவோ கடவள பாைபடசம காடடைல. ஒேை அபபா ஒழஙகா படசச நலல ோரக
வாஙகோ ைபயைன ேடடகெகாடதத பாைாடடோார. சரயா படககாே ஊர சதேதடட
கைோவா ோரக வாஙகோ ைபயைன தடடோார அடககோார. அத ஏன அவரகக அதல
சநேோஷோ எனன? கணடககாடடா ைபயன இனனமோேன ெகடடபேபாவான?
அபபோம கஷடபபடோத யார? அத ேபாலோன ேரேததபபட நடநதககோவஙகளகக
நலலத ெசஞச ேதேவஙகளகக ேணடைன ேரவத இதககதோன. ேககைை
நலவழயேல ேபாக ைவககதோன. ேணடைன ெகாடககோதம கரைணயாலோன.
இைணடாவோ ெநரபப எரயத. யார கடேட ேபாய உககாநதககோாஙகேைா
அவஙகளகக களர ேபாகம. சகோயரபபாஙக. யார கடேடேய வை ோடேடன
எனகோாஙகேைா அவஙகளகக அேோட பயன கைடககாத. இத ெநரபேபாட கதேோ
இலைல பயனபடதேோவஙக கதேோ? ெவயயலேல காஞசடட வநே ஆசாம கடததல
இரககோ ேணணைய கடசசாோன ோகம ேபாகம. இலைலனா ோகம ேபாகாத. அத
ேணணேயாட கதேமலைல. அத ேபால ஆணடவனகடேட மைோயடடா பலன
கைடககம. இலலாடடா எபபடககைடககம?
60.
ஈஸவை சரடட ெபாதவானால அவரம ெபாதவாேே, அபபடயானால படசபாேம
வரவாேனன? வைட:
நலெேய ையயேன ெயலலவரக கநெேயவ நாயகன ெபாதவானால
சலைை வாழவதேல சலெைாட ேகாபதேல ெசயவேே ேயெனனோாேயல

கலவ ேககைைத ேநைே ேபாற சடடைைக களரநத தடடைை காயவன
கைலககணல வழ வைசெசயயம ேணடமங கரைணெயன ோறவாேய
நலெேய ஐயேன, எலலவரககம (எலலாரககம) ெேயவ நாயகன (ஈசன) ெபாதவானால
சலைை [நனக] வாழவதேல, சலெைாட ேகாபதேல ெசயவத (தனபேைடயசெசயவத)
ஏன எனோாேயல, கலவ ேககைைத ேநைே ேபால சடடைைக களரநத (சாததைஙகளல
ெசயயச ெசாலலயவறைோ ெசயத வலககச ெசாலலயவறைோ வலகக ெசயயாத
உளேைாரகக இனபதைே அளககோான) தடடைை காயவன. (வலககய த ெநறயல
ெசலேவாரகைை ேணடபபான) கைலக கணல வழ (ஆனோககள நலல வழயல) வைச
ெசயயம ேணடமம (ேணடைனயம) கரைண[யால ெசயவேே] எனற அறவாேய.
-ேநைே நனனடதைே உளை ேகைன சைாடட, ெகடட நடதைே உளை ேகைன ேணடபபத
ேபால ஈசனம ெசயகோான.
61.
ேறெோார வேோக வைட:
ேைன யலஙகற ைேநேேன கறபக ேைஙகனல பனன மனறம
ேைனய ைடநேவர வறைேயஞ சேமந ோகமந ேவரதோளம
அைனய வசன ேைடநேவரக கரளெசயவ னகனோவரக கரளெசயயான
இைனய கறோஙக ெைவர கறோோக ெேனெோணணந யறவாேய
ேைனயலஙக அர ைேநேேன, கறபக ேைம, கனல (த), பனல (நர) மனறம ேைன
(ேமைே) அைடநேவர வறைேயம, சேமம (களரம) ோகமம ேவரதத ஆளம.
(காபபாறறம) அைனய [அதேபால] ஈசனம அைடநேவரகக (வழபடேவாரகக) அரள
ெசயவன. அகனோவரகக அரள ெசயயான. இைனய (இநே) கறோஙகள எவர கறோோகம
எனற எணண ந அறவாேய.
"சர, எனகக எனன ெசயயணம னன ெேரயைலேய!"னனா ெசயய ேவணடயத
ஒணணோன. ஈசன ெகாடதத இரககோ சாஸதைஙகள, ேவேம மேலயெேலலாம எனன
ெசயய ெசாலல இரககனன பாதத அத ோதர நடநதககணம. இபபட ெசயத ெகாணட
நலலவஙக கடேவ பேககடட ெகடட வாசைனகைை வடடடணம. இத ஆனே
மனேனறோததகக உேவம - இத உேவாத எனகோ வேவகதேோட சேம, ேேம
மேலானைே பேகணம. இபபடயாக சாேைன ெசஞச, ோையைய நகக, ஞானதைே
அைடகோவஙகேைாட போபப ஒழயம. இத சரவ நசசயம எனகோார ோணடவைாய
சவாமகள.
ெபார தடஙெகாணட ெபானன பைககம
அரதடஙெகாணட ேரே வாண
நனனத கறோம உைேோ நனன நைனநத
எணணரங ேகாட இடர பைக கைைநத
கணணற சறோததக காலைன வைேயா

இோபைபயம போபைபயம இகழநத சோபெபாட
ேேவர ஆவன கனெோனத தரயாப
பாவகள ேேேே பாவம யாெேனன
மறயற ெபறககள மபபேங கலநே
அறசைவ அடசல அடடன தரபபப
பசயா ெோரவன பசயால வரநதேல
அயனயன கறோேனற ெவயலன ைவதத
ஆறறய ெேணணர நாறோமடட இரபப
ேடாஅ ஒரவன வடாஅ ேவடைக
ெேணணர கறோேனற கணணகனற
ேேனதள சேறப பநதணர தறம
வாலகங கடநே ேசாைல கடபப
ெவளளைட ெவயலல பளளெவயர ெபாடபப
வடெபயரததடவான ஒரவன
ெநடத வரநதேல இேறறஙக அனேோ.
கணடோா பரயத இலேல? சாபபாட ெைடயா இரககோபப பசேயாட இரககோவன
சாபபடைலனா அத எனன பணணம? ோகோ இரககோவன இரககோ வாசைனயான
ேணணைய கடககைலனா ேணண எனன பணணம? களரசசயான ேசாைல இரகக
ெவயலேல நான காயேோனனா ேசாைல எனன பணணம?
62.
அக கறோம நஙக உபாயம:
ஒனற ேகணேக ேனபோன மயறசயா லைோததோ னடரககசன
நனற ெசயயேவ காடடய நலவழ நடநதநல லவரபனேன ெசனற
தடடவா ேைனவடட வேவகயாய ெசனதேோ ையையத ேளள
நனற ஞானதைே யைடநேவர பவஙகளேபாம நசசயமதோேன
ஒனற ேகண ேகேன! போன (ேனேன) மயறசயால உைோதத, ோனடரகக ஈசன நனற
ெசயயேவ காடடய நல வழ நடநத நலலவர பனேன ெசனற, தடட வாேைன
(வாசைன) வடட வேவகயாய, ெசனதே ோையையத ேளள நனற, ஞானதைே
அைடநேவர பவஙகள ேபாம. நசசயம இதோேன.
-ேனேரகளகக பைமோனநே ேபறைோ அளககேவ ஈஸவைன ேவேதைே
அரளயரககோார. யார ேோகம அைடய ேவணடெேனோ ைவைாககயதேோட மயனற,
ேவேததல கோபபடட வழயல நடநத, பைமே நஷடரகைாகய ெபரேயாரகளன
சகவாசததல இரநத, காே கேைாே மேலான ேலன வாசைனகைை ஒழதத சே, ேே
மேலான சாேைனகைை அைடநத, நததய, அநததய வேவகம உைடயவரகைாய,
அவேவகதோல உணடான ோையயாகோ ேபே பததைய ஒழதத ஓர நைலயல நனற

ஞானதைே அைடகோாரகேைா அவரகள போபப இோபபாகய பவசாகைதைேக கடநத
மததயாகய கைைைய அைடவாரகள. இத நசசயம.
"அத சர! இபபட பல படகள ெசாலலறஙகேை! எோல ஞானம உதககம?” எனகோார
சடன.
"ஞானம இைடவடாே வசாைதோலோன உதககம.”
"எனன வசாைம?"
வசாைம எனகோத எனன ? "இநே ேேக இநதரய கைணஙகளல நான எனற இரபபத எத?
இவறறல சதோக உளைத எத? இநே சததம ஜடமம ஒனோாகப ெபாரநதம பநேம
ஆவத எத? ேோகம எனபத எனன?” இபபட சோ ஆைாயசச ெசயேேல வசாைம.
ெகடாே சறகணணா னோன கைரேே லவரக ளேடோன
வடாதவ வலேக தயாோெைன றைைகக ெேலல வசாரபபாய
ேடாதட ெபாரேடர வதைேகக வசாைந ோேன ேனஞானம
கடாவ யறயத ேககததற காணம பாலன ேதைமேபால
-வாசடடம
63.
எேனால ஞானம உதககம?
இநே ஞானதோன வரவெேப படெயன லைடவடா வசாைதோல
வநே ைடநதடம வசாைநோ ேனெேனன ேனாதயாஞ சரைததல
இநே நாெனவன சதெேத சடெேத வைணடெோன ோாககடம
பநேேேதவ ேடெேன வசாவேல பகரவசா ைேோகம
இநே ஞானதோன வரவத எபபட எனல, இைடவடா வசாைதோல வநேைடநதடம.
வசாைநோன ஏெேனல, ேன ஆதயாம (மேலான) சரைததல இநே நான எவன, சதத எத,
சடம எத இைணடம ஒனோாககடம பநேம ஏத, வட ஏத என உசாவேல பகர
(ெசாலலபபடட) வசாைம அோகம.
ஏன நைோய நலல காரயஙகள பணணா ோனா ஞானம வைாோ எனன?
வைாத.
மனனேேேய பாரதத இரகேகாம. கரேஙகள ெகாணட வடோத சதே சததயலோன.
ெேளவா இரககோ இநே சதேதோல வசாைம ெசயதோன மகத அைடயணம. ெேளவான
சதேம நததயம எத அநததயம எத நாம யார எனெோலலாம வசாரதத ஞானம
அைடயம.
64.

கனேம மககயம எனம ெகாளைக நஙகம ெபாரடட ஞானம உதகக சறகரேம இரகக
வசாைம ஏன?
ேபான சனேஙக டமலநட டதேநற பணணய பரபாகம
ஞான ோககேே வசாைேே ெனனறட னாமைைததடக ேகைாய
ஆன பணணய மசைாரப பணஞெசய னசச ேபாஞ சசயாகம
ோன ேமபைன வசாரதத ஞானதைே ேரவெேன ோறவாேய
ேபான சனேஙகளேமல அநடடதே (கைட படதே) நற பணணய பரபாகம (பயன)
ஞானோககேே? (ஞானதைே ேரேே) வசாைம ஏன எனறடன, யாம உைைததடக ேகைாய.
ஆன (ெசயயம) பணணயம ஈசை அரபபணம ெசயன அசச (அசதேம) ேபாம.
சசயாகம. (சதேோகம) ோனேம (ேனத) பைன (பனைன- போக) வசாரதத (ஆதே
அனாதே வசாைம ெசயத) ஞானதைே ேரவம (அைடயம) எனற அறவாேய.
ஈஸவை அரபபணோக ெசயயம கரேஙகள சதே சதத ேரம. அேன பன ேனம நததயம
எத, அநததயம எத என வசாரதத ஞானம அைடயம. நஷகாமய கரேம சதே சதத
ேரேே ஒழய ேநைடயாக ஞானதைே ேைாத.
எனனஙக இத? கரேஙகள எவவைவ பலோ இரகக? பகத, ைவைாககயம, சவரககம,
அணோ சதத, நஷைட ,ேயாகம ,தயானம னன எவவைவ ேை மடயத கரேஙகைாேல.
சவேலாகம, ைவகநேம, பைமே ேலாகம, ேேவேலாகம னன கட ேை மடயத.
இபபட இரகக அஞஞானதைே ேளைனமனா வசாைைண ேவணம எனகறஙக. ஏன?
65.
ஞானததகக வசாைேே மககயோய ேவணடெேனபத உறதபபட வனா
பததயமவய ைாககய மமபை ேலாகம ேணோத
சதத யநேவ நடைடயம ேயாகமந தயானமஞ சாரப
மதத யநேரம வசததை கரேஙகண ேோகோ ததைநேளளம
பதத ேநதட லரைேேயா வசாைேேன பணணய கர மரதத.
பததயம, வயைாககயமம, பை ேலாகமம (சவரகம) அணோத சததயம, ேவ
நடைடயம, ேயாகமம, தயானமம, சாரப மததயந [இவவைவ அரய வஷயஙகைை]
ேரம வசததை கரேஙகள ேோக (அஞஞானம) ோததைம ேளளம பததைய ேநதடல
அரைேேயா? (நடவாேேோ) வசாைேேன (அேறக வசாைம ேவணடம எனபத ஏன)
பணணய கர மரதத.
ஒதேர ேவஷம ேபாடட இரககார. அவைை கணடபடகக அவேைாட நைட, பாவைன,
கைல, உசைோ கடைடயா, அஙக அைடயாைஙகள இபபட எலலாம ெேரஞச
இரககணம. இைே ெேரஞசகடட உததபபாதத "ஓ! இவன சரோரஜ ோதர ேவஷம
ேபாடட இரநோலம கைைல ோததககைல; வலத காலல ெகாஞசம ஊனதோல வநத
நடககோத அபபடேய இரகக.” இபபட எலலாம ஆைாயஞச பாதத, அவர இனனாரோன
னன கணடபடககலாம. அைே வடடடட "ெவக தைம ஓடேோன, ேைதேோட உசசாண

ெகாமபேல ஏோேோன, மே ோடயேலநத கதககேோன; அபபடப பணணா அவர
யாரனன ெேரயணம" னனா, அபபட நடககோ?
அேே ேபால பைபபைமேம பஞச ேகாசஙகேைாட சவனா ேவஷம ேபாடட இரகக. அைே
ெேரஞசகக அைேபபததய ஞானம ேவணம. பைமேதேோட வவைதைே ேவேம
மேலானைவ ெசாலகோைே ேகடட உள வாஙககெகாணட வசாரதத பாதத
பரஞசககணம.
நாோர நேகக பதயா ெைனவர ஞானஙகேை
ோோைய கனே ேலததைள ோறறடம ....
-வளைலார
ேனைனயறவேறவா ேஃேனறப
பனைன யறவத ேபயறவாேே....
ேனைன யறநத சவனடன ோானாக
ேனன ேலஙகண ோளம போபபம....
ேனைன யறயத ேனகெகார ேகடலைல
ேனைன யறயா ேற ோாேன ெகடகனோான
-தரேநதைம
66.
ேவட ோறய ேபரகைை யறயேவ ேவணடனான ேகேனேகள
கட ோேவர சபாவஙகள சலஙகள கறகைாயந ேறயாேல
ஓட யஙகதத தநேைல கழநனற மயரநேகம பதேேற
ஆட யமபல கரேஙகள ெசயயன ேவரணைே ெேரயாேே
ேவடம ோறய ேபரகைை அறயேவ ேவணடனால, ேகேன ேகள. கடோேவர
(ேைோநதரககம அவர) சபாவஙகள சலஙகள (கணஙகள) [அற]கறகள ஆயநத
அறயாேல, ஓடயம கதததம ேைல கழநனறம உயரநே கமபதத ஏற ஆடயம பல
கரேஙகள (ெசயலகள) ெசயயனம அவர உணைே ெேரயாேே.
ேன உணைே உரைவ ோறற ோற ேவடம ெகாணட ஒரவைனக கணடறய ேவணடம
எனோால ேைோநத இரககம அவனத கணஙகள, ஒழககஙகள, அைடயாைஙகள
ஆகயவறைோ உறற உணரநத இவன இனனவன என அறய ேவணடம. அபபட
இலலாத ெவக தைம ஓடவோலம, கதபபோலம, ேைல கழ நறபோலம, உயரநே
கமபததன உசசயல ஏற ஆடவோலம, இனனம இதேைகய பல ெசயவோலம ேவடம
ோற இரககம அவன உணைேைய கணடறய மடயாத.
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தரஷடாநேம:
இனன வாோநேப பைேதைே யறவகக மலககணத ோலேவேம
ெசானன ஞானமம வசாைதோல வரேனறச சரதநல படதோலம

அனன ோனஙக டவஙகண ேநதைஙகைா சாைஙகள யாகஙகள
எனன ெசயயனந ேனைனதோ னறகனோ தைவகைால வாைாேே
இனனவாற அநேப பைேதைே அறவககம இலககணதோல ேவேம ெசானன ஞானமம
வசாைதோல வரம. [இத] அனறச சரத நல (ேவேம) படதோலம, அனன ோனஙகள,
ேவஙகள, ேநதைஙகள, ஆசாைஙகள, யாகஙகள எனன ெசயயனம ேனைனத ோன
அறகனோத இைவகைால வாைாேே.
-சசசோனநே ெசாரபோகய பைபபைமேம பஞச ேகாசம மேலானவறேோாட கட சவனாக
ோற ேவடம அணநத இரககோத. அைே அறய ேவணடனால ஞானதைே ெபோ
ேவணடம. பைேதைே அேறக உரய இலககணஙகைால அறவககம ேவேஙகைால
ெசாலலபபடட அநே ஞானம வசாைதோல ேடடேே வரம. போ ெசயலகைால வாைாத.
68.
ஞானதோேலேய அஞஞானம அழய ேவணடெேன நனோாய அறய வனவேல:
தைஙக ேரபண ேழககோக ைககெகாணட தலககனாற ேபாேனற
வைஙகபததயா லலகலார தலககனார வேலேே சகமரதத
கைஙகோகஞ ஞானம ேபபடக கரேதோற கழவாேல
உைஙக றதேஞா னததனா ெலபபட ெயாழயம ேரளவேை
தைஙக (வைஙககனோ) ேரபணம (கணணாட) அழகக அோக (அழகக ேபாக)
ைககெகாணட தலககனாற (தைடதோல) ேபாம அனற வைஙக[கனோ] பததயால
உலகல யார தலககனார? வேல ேேசக மரதத! கைஙகோகம ஞானமம அபபடக
கரேதோல கழவாேல உைம கறதே ஞானததனால எபபட ஒழயம? ஈத அரளவேை.
-எனன ஐயா இபபட ெசாலலறஙக? கணணாடயல இரககோ அழகக ைகயால
தைடசசாதோேன சதேோகம? அபபட இலலாே பததயால யார சதேம ெசயோஙக? அேப
ேபால கைஙகோ இரககோ அஞஞானம நலல ெசயலகைால நஙகாே அறவால உணரகோ
ஞானதோல எபபட நஙகேோ?
இபபட சடன ேகடக கர ெசாலலோார.
கணணாடல இரககோ அழகக உணைேயானத, அபபா! அேனால ைகயால ேேசச சதேம
பணணணம. இதேவ ஒர கரபப தண பககததல இரககோ ஸபடக கலலல கரபபா
பாககேோாம னனா, அத நஜோ அநே கலலேல இலைல, பககததல இரககோ தணேயாட
வணணம ோன அபபட ேோணதனன அறயணமனா ேனச ேடடேே ேபாதேே?
இத ேபாலோன சசசோனநேததேல ேோனறகோ அசதத, சட, தககோ ெேரகோ இநே
பைபஞசம உணைேயேல களஞசலேல ெவளளைய பாககோத ேபால ோையோன.
சததயமலைல. அஞஞானதைே கரேஙகள பைகசசககாத. ோோா உோவாககககம. பரசதே
ஞானம ேடடேே கரேதைேயம அஞஞானதைேயம சடட எரககோ அகனயாகம.
69.
வைட:
ேரபப ணததனற களமபவாஸ ேவேலஞ சகசோேலன ைேநோ
கறப ளஙகனற கரநோஞ சகசோக கரதேேன ோாேைாபம
ேரபணததன லழககோேவணடனாற சாேனத ெோழல ேவணடம
கறப ளஙகனலா ேைாபேே கறபெபனற கணடட ேனமேபாதம.

ேரபபணததனல (கணணாடயல) களமப (அழகக) வாஸேவ ேலம (உணைேயான
அழகக) சகசம ஆேலன [அத ெசயலால நஙகம]. ைேநோ கற பளஙகனல கர நோம
சகசோக (உணைேயாக) கரதேத அனற. [அத] ஆேைாபம. ேரபணததனல அழககோ
ேவணடனால சாேனத ெோழல ேவணடம. கற பளஙகனல ஆேைாபேே கறபப எனற
கணடட ேனம ேபாதம.
-கணணாடயல உளை அழகக உணைேயானத. ஆனால ஸபடகக கலலல கரைே நோம
ேோனறவத உணைேயலல, அத ஆேைாபம. (கறபககபபடடத) ஆைகயால
கணணாடயல உளை அழகைக ைகயால ெோழல (ெசயல) ேேைவ. ஸபடகக கலலல
ேோனறம கரைே நோம ெபாய எனற அறய ேனம ேடடேே ேபாதம.
70.
அஞஞானம அததயாசோனாலம கரேதோல நஙகாேோ?
இஙக ேபபட சசசோநநேதத லடரசடம ெபாயமனறம
ேஙக ோையயன கறபே ேனறேய சகவாஸ ேவேனேோ
பஙக ோகேஞ ஞானதைேக கரேஙகள பைகெசயயா தோவாககம
தஙக ஞானேே கரேவஞ ஞானதைேச சடகனோ ெநரபபாேே
இஙகம அபபட சசசோநநேததல இடர சடம ெபாய மனறம ேஙக ோையயன கறபேம
அனறேய சக வாஸேவம அனேோ. பஙகோகம அஞஞானதைேக கரேஙகள பைக
ெசயயாத உோவாககம. தஙக ஞானேே கரே அஞஞானதைேச சடகனோ ெநரபபாேே.
-அத ேபால இநே ோஷடாநேததலம (உபேேயததலம- எேறகாக உோைணம
ெசானேனாேோ அத) சசசோனநே ெசாரபததல ேோனற இரககம அசதத, சடம,
தககோகய பைபஞசம மேலானைவ யாவம களஞசலல ெவளள ேோனறவத ேபால
ோையயால கறபேம ெசயயபபடடோக (ஆேைாபோக) ேோனறயைவ அனற உணைே
அனற. அஞஞானதைே கரேஙகள பைகதத ஒழககா; உோவாகககெகாளளம.
பரசதேோன ஞானேே கரேதைேயம அஞஞானதைேயம சடட எரககககடய
ெநரபபாகம.
{களஞசலல ெவளள: தைததல இரநத பாககம ேபாத ெவளள ேபால பளசசடகோத.
கடேட ேபாய நனோாக பாரதேபன அத ெவளள இலைல களஞசல எனற ெேரகோத.}
ஒர ெபாரைை ேவறேலா ெவசசடட ேேடோதோன நேகக பேககோசேச!
ஒதேர கணனயேல நைோய படஙகள ேசதத ெவசச இரநோர. பைாகல ேபாட ஆைச
ஆைசயா ேசதேத. ஒர நாள கறபபடட ஆைன படதைே ேேடனா காேணாம. எஙேக
ேசமசேசாமன நைனவகக வைைல. ெசரசசல ேஜெபக பஎமப னன ேேடதேேட பாதத
கைடககைல. எனனோன அழத பைணடாலம அத கைடககோ? உககாநத நோனோ
எபப அைே கைடசயா பாதேோம எனன ெசயேோமனன ேயாசைன ெசயோ அட ஆோம
அனனகக நணபரகக காடட பைாஷ டைைவேல காபப ெசயேோேேனன நைனவ வநத
அநே பைாஷ டைைைவ எடதத பாதோதோன அதேல கைடககம.
அத ேபாலதோன வசாைதோல அஞஞானோகய ேோதைய நககணம; அறவால
பரசதேோன ஆதோைவ ேரசககணம. இபபட இலலாே நற யகஙகள ெபரய ெபரய
யாகஙகள பணணாலம அநே ஞானம கைடககாத.
71.
ேைனககள ைவதேபண டஙகைை ேோநேவன வரடநோழோலம

நைனதத ணரநேபன கடடேப படயநே நனேல வானோவம
அனரதே ோனேன ேோதையக ெகடததத ேனனறவனாற காணாேல
கனதே கரேஙக ணறகஞ ெசயயனங காணேோ காணாேே
ேைனககள (வடடககள) ைவதே பணடஙகைை ேோநேவன நற வரடம அழோலம,
நைனதத உணரநே பன [ேடடேே] கடடம. அபபட இநே நனேல ஆனோவம
அனரதேோன ேன ேோதையக ெகடததத (ேபாகக) ேன அறவனால காணாேல கனதே
(ெபரய) கரேஙகள நறகள ெசயயனம காணேோ? காணாேே.
-வடடல ஒரவன ஒர ெபாரைை எஙேகா ைவதத வடட அநே இடதைே ேோநத
ேபானான. அேறகாக அவன நற வரஷ காலம வழநத பைணடாலம அழோலம
அபெபாரள கைடககேோ? ஒர ேபாதம இலைல. நோனோக ேயாசைன ெசயத
கைடசயல 'ஓ, கடததல உளை ேேறக பகக அைோயன சறய ோடததல ைவதேோம"
எனற அநே இடதைே நைனவகக ெகாணட வநோலோன அத கைடககம.
அத ேபால வசாைதோல அஞஞானோகய ேோதைய நகக அறவனால பரசதே
ஆனோைவ ேரசபபோகய ஞானதைே ெபோ ேவணடம. அத இனற நற யகஙகள
பைபலோகய ெபரய கரேஙகைை ெசயோலம அநே ஞானம கைடககாத......
பதத ெநற நைல நனற நவகணட பமப பைபைபவல ோக வநதம
பைைவயைட மழகயம நதகளைட மழகயம பசோக மனற ெயழநா
ேததயைட நனறமதர சரகபனல வாயவைன வனபச ேைகக ைடததம
ேவனத தரநதமயர ேைலநைே ேனறபகக ேனனேச நாட மறறஞ
சதத ெசய தமமல பைாணேனா டஙகையச ேசாேவட டதே ைடததம
ெசாலலரய வமதணட ேறபவடல கறபஙக ேடாறநைல நறக வற
சததெசய தஞஞான ேலதகத கடேோ சதோநே மதத மேேல
சைகர வைஙகவர ேகணா மரததேய சனேயானநே கரேவ.
-ோயோனவர
ஆக கரேம ஞான சாேனம இலைல. ஆனால நஷகாே கரேம சதே சதத ெகாடதத அேன
வழேய வசாைம உததத ஞானம ெபோசெசயயம.
சர ஐயா. ேவேததேல கரே காணடததல ெசாலல இரகேக ஐயா பணணய கரேம
பணணா ேேவ ஜனேம கைடககம பாபம பணணா மரகம மேல ோவைம வைையான
ஜனேம கைடககம. பலரம ெசயகோ பட இைணடம கலநத பணணா ேனஷ ஜனேம
கைடககமனன. அவஙகவஙக ஜாத ஆசாைததேல ஒழககததல ேவோாே நடககோேே ேவம
அேனால சகேைடவான ன ெசாலல இரகேக. ஏன இபபட ெசானனாஙக?
72.
கரே காணடததல கற உளைைே சடன சநேேகபபடேல:
நனைே யாஙகர ேவசகந ேரவத ஞானேே ெயனம ேவேம
ேனே பாவமச சைஙகைாற ேோவரக டரவலஙககண ோநேர

ெசனே ோகவ சாதயா சாைேே ெசயேவஞ சகெேனற
கனே காணடததல வததேெேன வதததை காைணமைையேை
நனைேயாங கரேவ, சகந ேரவத ஞானேே எனம ேவேம ேனே (பணணய) பாவ
மசசைஙகைால ேேவரகள, ேர, வலஙககள, ோநேர ெசனேோகவர. சாத ஆசாைேே
ெசய[கனோ] ேவம, சகம எனற கனே காணடததல வததேத என? வதததை காைணம
உைையேை.
-உதேே கரேவ! ஞானம ஒனேோ ேோகதைே அளபபத எனற கறம ேவேம, பணணய
கரேதோல ேேவ ஜனேமம பாப கரேதோல மரகம மேல ோவைம வைையல உளை
ஜனேஙகளம இைணடம கலநே கரேதோல ேனே போவயம கைடககம எனறம;
அவனவன ேன ேன ஜாத ஆசாை ஒழககஙகளல ேவோாத நடபபேே ேவம எனறம,
அேனால சகேைடவான எனறம ெசாலல இரககோேே அேன காைணதைே ெசாலல
ேவணடகேோன.
ஒர கேநைேகக உடமப சரயலைல. அவஙக அமோ ேரநத ெகாடககபபாககோாஙக.
ேரநேோ ஒேை கசபப. எனன ெசயகோத? கேநைேகக படசச பணடம ஒனனல ேரநைே
ஒளசச கலநத ைவககோாஙக. கேநே ேனகக படசச பணடம னன சாபபட ஆைமபககம.
ரச ேவோ ோதர இரககனன அதகக பரஞச தபபோததககளேை ஏேோ ேபசச ேபாகக
காடட சாபபட ைவசசடவாஙக.
அத ேபால இலலோ ேரேஙகைை ேவேம வைையறதோலம அேன உணைேயான ேநாககம
ேவோ. சவரககம ேபானோ ேபாகஙகளல ஆைச ெவசச இரககோவஙக அநே உணைேயான
ெபாரைை உணை ோடடாஙக.
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தனம ேணணகர பளைைேநாயக கைஙகேய தமபணட ெேதரககாடடக
கனே ரநதகெைாளதத ைவதேைேககனோ கரைணநற ோாயேபாேல
ேைனய ோஙகள ெசயேகஙகள ெசய நனெோனற ேலரநேவா சகஞ ெசாலலம
நைனவ ேவறகாண சவரககா மகைநே நணணயந ெேரயாேை
தனமம ேண நகர(தனகனோ) பளைை ேநாயகக இைஙகேய, தம (இனபபான) பணடம
எதரககாடட, கன ேரநதகள ஒளதத ைவதத அைேககனோ கரைண நல ோய ேபாேல
ேைன (இலலததககரய) அோஙகள ெசய; ேகஙகள (யாகஙகள) ெசய; நனற. எனற
ேலரநே வாசகஞ ெசாலலம நைனவ ேவற காண. ஸவரக காமகள அநே நணணயம
ெேரயாேை.
-ேண மேலயவறைோ உணட வயாத உறற இரககம ேன கேநைேயன ேநாைய நகக
ோயானவள, ேநேை அேறக ேரநைே ெகாடதோல அத சாபபடாோைகயால அபபட
ேைாேல சைவயான தனபணடஙகைைக காடட அவறறல ேரநைே ேைோதத ைவதத
கேநைே அைே சாபபடம பட ெசயகோாள. அநே கரைண உளை ோயாைைபேபால
இலலோ ேரேஙகைை ெசய. யகஞஙகைை ெசய எனற ேவேம கறயேே அனற
உணைேயல அேன கரதத ேவோாகம. சவரககம மேலான ேபாகஙகைை அனபவகக
ஆைச உைடயவரகள அநே உணைே கரததைன உணை ோடடாரகள.

சல வஷயஙகள ஏறெகனேவ சபாவோ இரககலைல? அைே ெசய னன ெசாலல ேவேம
வைணோ எனன? யாரம "ஓ! காகேே! ந கறபபாக. அகனேய, ந சட! ேவமேப, ந கசபபா
இர! காதேே, ந வச!” னன ெசாலலோாஙகைா எனன? அெேலலாம அேேேோட சபாவம
இலைலயா?
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ேபாக ோரயர கணடைே யணபதம பணரவத மயலேபகாண
ஆக ேஙகளஞ சபாவதைே வதககேோ வதேைன ெேரயாேோ
காக ேேகறத தடெநரப ேபசட கசநதட ேவமேப
ேவக வாயேவ யைசெயன ெவாரவரம வதததடல ேவணடாேவ
ேபாகம (உணகனோ) ஆரயர(கள) கணடைே உணபதம பணரவதம இயலேப காண.
ஆகேஙகளம சபாவதைே வதககேோ அதேைன ெேரயாேோ? காகேே கறததட
ெநரபேப சட, கசநதட ேவமேப, ேவக வாயேவ அைசநதட என ஒரவரம வதததடல
ேவணடாேவ.
-ேபாகஙகைை பசககம சவனகள அகபபடடைே உணபதம உடனஉோஙகவதம இயலேப
ஆகம. ஸரத (ேவேம) சபாவோக உளைைே எஙகாவத வதககேோ? அேறக
அவவைவ ெேரயாேோ? “காகேே! ந கரபபாய இர. ெநரபேப ந சட, ேவமேப ந
கசபபாய இர " எனற எலலாம யாரம வதகக ேவணடயத இலைலேய?
ேேலம பாரபபா! ேவேம சாோைணோ நாே ெசயய வரமபகோ வஷயஙகைை
பணணனன ெசாலலைல. ோோா அதகெகலலாம கடடபபாடைட வதககத. "ேத,
ோமசம உணண ஆைச வநோசச; அைே கடடபபடதே மடயைல னனா யகஞஙகள
ெசயத அஙக சாபபட. ஸதர ேபாகததல இசைச இரநோ கடடன ெபணடாடட கட
ேடடம ெவசசகக.” இபபட கடடபபாடகைை வதககத. அைே ேேலம கடடபபடதேவம
பாககத. "யகஞததல ேதேவா ோமசேோ சாபபடடாகணம னன இலைல; மகரநத
பாததடட வடடடலாம. அபேபா அத கரே வழ நடநேோகவம ஆகம. ெநடஙகாலம
சவரக ேபாகஙகளம கைடககம.” எனகோத. ேேலம அத "உனனால யாகததல பல
ேபாடபபடட பச, சவரகததல கரைேயான எஃக ெகாமபகேைாட, நமே பல
ேபாடடபபயல எபபடா வரவான; மடட கதத கழககலாம" னன ேகாபதேோட
காததரககம அபபடனனம ெசாலலத.
"கணட கணட ஸதரககேைாட ேபாகம அனபவசசா இநே போவல பழ ஏறபடம
ேறைேயல நைக ேவேைனயம கைடககம" எனகத. ேேலம "கடடன
ெபணடாடடயானாலம இனனனன நாடகளல ேபாகம ெசயயாேே" னன ெபரய
படடயேல ேபாடத. அைே கைடபபடசசா ெபரய - ஹஹஹ சனன - கடமப தடடேே
ேேைவயலைல. இயறைகயாேவ கடடபபாட வநதடம.
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களள மனந வரமபனான ேகஙகள ெசய காேததன ேனோனால
ெகாளளம ெபணெடாட கலவ ெசய ெயனலவன கைோெயலாந ெோடாெனனேோ
ேளளம ேவேததன சமேேஞ சகலமந ேவரவேே கரதோகம
வளளமவவத ெயனெனனர பரவ நயேோம வதயனேோ
"களளம ஊனம ந (உணண) வரமபனால ேகஙகள (யாகஙகள) ெசய. காேததன
ேனோனால ெகாளளம (கலயாணம ெசயே) ெபணெடாட கலவ ெசய” எனல இவன
கைோ எலாம ெோடான எனேோ ேவேததன சமேேம ேளளம (சமேததேத ேபால
கறயத). சகலமம ேவரவேே கரதோகம. வளளம (மன ெசாலலய) இவவத எனன
எனல பரவ நயேோம. வத (சதோநேம) அனற.
-ேதவம ோமசமம உணண ந இசசதோல யாகஙகள ெசயத அஙேக உண. ஸதர
ேபாகததல வரபபம ெகாணடால அகன சாடசயாக ேணம ெசயத ெகாணட
ெபணணடன கலவ ெசய" எனற ேவேம வததேத. அபபட ெசானனால இவன ேனம
ேபான பட ேநரடட எலலா ேபாகஙகளலம ேைலயட ோடடான எனற கரதேய அபபட
கறயத. யாவறைோயம வடட ஒழகக ேவணடம எனபேே அேன கரதத.
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ேதவ ைோசசகளணெணனோ சரதபன ேணநதபா ெைனல பாைாய
மதன வசைசயம பததேைாற பததயால வரமெபனோ வதபாைாய
இைேயம வடெடாழ யதநயட டகவநநக ககழசசயற ோதமபாைாய
அைேய றநதகன ேஙகைா ைசகெைாழத ோனநே ேைடவாேய
ேத இைோசசகள (வதபபட) உண எனோ சரத பன ேணநத பார எனல பாைாய.
மதன இசைசயம பததை உறபததயால வரமப எனோ வதபாைாய. இைேயம வடெடாழ,
யத (சனயாச) நயடடகவனனகக (ைநஷடக பைமேசசாரககம) இகழசச அறோதம
பாைாய. அைேயறநத கனேஙகள, ஆைசகள ஒழதத ஆனநேம அைடவாேய.
-"ேதவம ோமசமம உணண ந இசசதோல யாகஙகள ெசயத உண" எனோ ேவேம
பனனால "அவறைோ பசககாேல மகரநத பாரபபத ோததைோய வடட வடவாயன
ெநடஙகாலம சவரகக ேபாகஙகைை அனபவபபாய" எனற கற உளைைேப பாைாய.
ேேலம "ஸதர ேபாகமம பததை உறபதத நமதேம வரமபவாயாக" எனற கற
உளைைேயம பாைாய. ேநரடட ஸதரககைை எலலாம ேசரநோல இமைேயல பழயம
ேறைேயல நைக ேவேைனயம உணடாகம எனறம கற உளைத. ேேலம ேைனவைய
ேசை இநே இநே தனஙகளலோன ேசை ேவணடம எனபத மேலான பல வதகைையம
ஏறபடதத இரககோத. "யாக யகஞஙகைை ெசய" எனோ ேவேம "உனனால யாகததல
ெகாலலபபடட ஆடானத சவரக ேலாகததல எஃகனால ஆன கரய ெகாமபகளடன
ேகாபததடன உன வைைவ எதர பாரதத இரககம; ந அஙக வநேதம உனைன
அகெகாமபகைால கதத வயறைோ பைநத தனபபபடததம. ஆைகயால யாவறைோயம
வடெடாழ" எனறம கறகோத.
அமேடடம இலலாேல ேைனவ, ேகன யாவறைோயம வடட ஒழதே சநநயாச. தோவ

ஆகேயாரகக நநைே நஙக பகழசச ஏறபடட இரபபைே பாைாய.
இைவ யாவம அறநத எலலா கரேஙகைையம ேைனவ, பததைர, ெசலவம
ஆகயவறறல ஆைசகைை தோநத பைமே ஐககய ஞானதோல உணடாகம ஆனநேதைே
அைடவாயாக.

அயமகததனல் அரசந படததவம் மறகள்
ெசயரே ைேநதகண டயக வைவபாரத தரககம
பயலவ சமபெசல காைலயல ெவரவைப பாயநத
வயற ேபாழமவல வரபபெனாண ேரபபனன ோேோ
பகததட ேறகள ேவளவ பரநேவன பனவ சமப
னகததடங கால ேநாகக யேலவழ ெயாழகப பாயநத
வடதேசா ரரபபற ெசயே ேரபபனால வயற ேபாழநே
ெேடததநா மைைததங ேகடட வைோவெனன றைைகக லறோான
பாகவேம
களளம ஊனம ந வரமபனால....
இநே ெசயயள பலரகக பல சநேேகஙகைை ேோறறவதத உளைத எனற ெேரகோத.
இைே ெகாஞசம சரயான பாரைவயல பாரகக ேவணடம.
யகஞஙகள எனோாேல அநேணரகள ேடடேே ெசயவோக ஒர கறபைன வநதவடடத.
அபபட இலைல. ேவேததகக அதகாைம உைடயவரகள அநேணர கததரயர ைவசயர
மனற வரணதேவரமோன. பல பைாணஙகளேல பாரதத இரககேோாேே.... இநே ைாஜா
ைாஜ சய யாகம ெசயோன அநே ைாஜா அசவேேேம ெசயோன எனற ... யகஞஙகைை
நடதத ைவதேத அநேணரகைாக இரநோலம யஜோனன மனற வரணதேவரகைாகேவ
இரககலாம.
சமப காலஙகைாக அநேணரகள வேககோக இரநே பலால ேறபைப வடடவடவத
பலைாலம வேைாேோக பாரககபபடடாலம இத இைடககாலததல வநே பேககேே எனற
ெேரகோத. ஆத சஙகைர வநே போகோன அவர ேயாசதத ஏறெகெனேவ அநேணரகளன
பைமே ேேஜஸ கைோநத வரகோத. இநே நைலயல இவன ோமசம சாபபடடால
இரககோ ெகாஞச நஞசமம ேபாயவடம எனற இபபட ோறற வடடோக ேகளவ.
இபேபாதம அரோக ெசயகோ பச பநேம ேபானோவறறல மகசசறேைேவ யாகம
ெசயகோவரகள உடெகாளளகோாரகள. மகரநத பாரதத வடடவடபவரகளம உணட.
எநே ெபாரைை ேஹாேம ெசயகேோாேோ அைே ேஹாேம ெசயயம கழவல உளேைார
பசகக ேவணடம எனோ வதகக இணஙக இபபட ெசயயபபடகோத.
அடதத கவனகக ேவணடயத "இஙேக ஊனம ேதவம உடெகாளை யாகம
ெசயயசெசாலல இரககோத; அேனால அதோன அேன கறகேகாள" எனோ கறபைன
ேவற. யாகஙகளன ேநாககம ெவவேவற. இஙேக ெசாலல வநேத "அபபட இசைச
இரநோல இத ேபானோ சநேரபஙகளல தரததகெகாள" எனபேே ேவை அேறகாக யாகம
ெசய எனபேலல. (ேவேம அபபட எஙேக ெசாலல இரககோத எனற ெேரயவலைல.
வசாரததகெகாணட இரககேோன, பதல கைடககவலைல.) பனனாேலேய வரம
ெசயயளகேை அைே சடடககாடடகனோன. இயலபாக இரககம இசைசகைை "ெசய"
எனோா ேவேம ெசாலலம? ோறோாக கடடபபாடகைை வதககோத எனபைே கவனகக
ேவணடம.
பல ெகாடககம ஆடகள எஃக ெகாமபகளடன வைைவ எதர பாரதத இரககம எனபத
பாகவேததல பைஞசேனாபாககயானததல இரககோத. அேன ேமழ வடவதைே பதவல

ெகாடதத இரககேோன. ஒர உறசாகததல ேசாே யாகஙகைாக ெசயத ெகாணேட ேபான
அைசைன வழகக ெகாணடவை நாைேர அவனடம இபபட ெசாலலகோார. ேறோபட இேறக
ேவேததல ஒர சானறம ெேனபடவலைல எனகோாரகள.
----உலகேல இரககோ அஞஞானம கரேததகக வேைாத இலைல, அேோட உோவாகவடம
னன ெசானனஙக. அஞஞானததககம ஞானததககம வேைாேம இரககனனா சநதைனல
கைஙகம இரககோாப ேபால பரசதே ஞானதேோட அஞஞானமம ஒனோாக ெபாரநத
இரநத எலலா காரயஙகைையம ெசயய மடயோ?
77.
உலக ோனவஞ ஞானமங கரேம மோெவனோ வழ கடம
பலவ ோனவஞ ஞானம ஞானமம பைகெயனப தைோனால
நலவ ேலேறப ேபாலவஞ ஞானம நேலஞானதேோேட
கலவ நனறநேச சரடடகள ெசயயவங கடேோ கரமரதத
உலகோன அஞஞானமங கரேமம உோெவனோ வழ கடம (ஒனறகக ஒனற
சாேகோகம). பலவோன அஞஞானமம ஞானமம பைக எனபத உைோனால
(உணைேயானால) நலவேல ேறபேபால அஞஞானமம நேல ஞானதேோேட கலவ
நனற இநே சக சரடடகள ெசயயவம கடேோ கரமரதத!
78.
கர ஞானம இர வேம எனகோார.
ெசாரப ஞானமம வரததஞா னமெேனற ேசாதஞானம மைணடாம
ெசாரப ஞானேே வரததயன ஞானோயத ேோனறமேவ றைலைேநோ
ெசாரப ஞானேஞ ஞானசததரவனற சழததயற கணடாேய
ெசாரப ஞானததன ேரவேஞ ஞானதைேச சடமவரத தயன ஞானம.
ெசாரப ஞானமம வரதத ஞானமம எனற ேசாத ஞானமம இைணடாம.
ெசாரப ஞானேே வரததயன ஞானோய ேோனறம, ேவற இலைல ைேநோ. ெசாரப
ஞானம அஞஞான சததரவனற [என] சழததயற (அஞஞானதைே அனபவதத)
கணடாேய. ஆனாலம ெசாரப ஞானததல ேரவம (ேோனறம) அஞஞானதைேச சடம
வரததயன ஞானம. (ஆகேவ அதேவ சததர)
-ஞானோனத ெசாரப ஞானம எனறம வரதத ஞானம னன ெைணட வைகபபடம.
ஆனாலம ெசாரப ஞானேே அபபோோ வரதத ஞானோ ோறத அனற அத ேவோ
இலைல. ெசாரப ஞானம அஞஞானததகக வேைாத இலைல னன நததைையல
பாதேோம இலைலயா? சழததயல ெசாரப ஞானததடன கலநத அழயாே இரநே அநே
அஞஞானதைே வரதத ஞானம சடட எரசசடம.
அெேபபட ஸவாம?

சழததயேல ெசாரப ஞானம இரகக. (நாம னன ஒர நைனபப- நான நலலா
தஙகேனன) தஙக எழநோ மனேன இரநே அேே அஞஞானதேோடோன இரகேகாம.
இபபட அஞஞானதைே நகக மடயாே ெசாரப ஞானம தடரனன எபபட வரதத
ஞானோக அஞஞானதைே சடட எரககம?
ெசாரப ஞானம எனபத சாோைண /சாோனய ஞானம. வரதத ஞானம எனபத வேசஷ
ஞானம.
சழததயல உளை ெசாரப ஞானம எனபத ஆனே பைகாசம ேடடேே. அநேககைண
வரதத (ெசயலபாட) சழததயல இலைல. ெசாரப ஞானம ஒர ெகாளளககடைட
ேபால. அத ேன வைை பைகாசோக இரககம. ஆனால அைோைய அேனால பைகாசோகக
மடயாத. ஆனால அைே வசறவடட சடர உணடாகசெசயோ, அபேபாத அத இரைை
நககம. அதேபால ெசாரப ஞானம அஞஞானதைே அழககக கடயத இலைல. அதேவ
அநேககைண வரதத கட ேசரநத வரதத ஞானோக ஆன பனனால அசசகதைய
ெபறத.
சரய கைணஙகள சேற இரபபோல எைேயம எரகக சகத இலலாே இரகக. அேே
கைணஙகள சரய காநே கலலேல (lens) பைேவசதத ெவள வநத ஓரடோக
கவயமேபாத அநே வலலைே வரத. அதேபால சோதயேல அநேககைண
வரததயடன ெசாரப ஞானம சமபநேபபடடால வரதத ஞானோக அஞஞானதைே
சடட எரககோத.

79.
காைணதோல ெகடாே அஞஞானம காரயதோல எபபட ெகடம?
தரதத ோையையச சழததயற சடாேேற ெசாரப ஞானநோேன
வரதத ஞானோயச சடடெேப படெயனல ெவயயலா லலெகஙகம
பரதே சரயன சரய காநேததற பறறயக கனயாக
எரதே வாறேபாற சோதயல வரததயா ெலரககெேன ோறவாேய
தரதத (ேபால பல வகாசஙகைை உைடய) ோையைய சழததயல சடாே ேற ெசாரப
ஞானநோேன, வரதத ஞானோய சடடத எபபட? எனல ெவயயலால உலெகஙகம
பரதே (காதே) சரயன சரய காநேததல பறற அககனயாக எரதே வாற ேபால
சோதயல வரததயால எரககம எனற அறவாேய.
அஹா! அபப அநேககைண வரததேயாட சமபநேபபடணம. எநே கைணதோல எைே
பணணாலம அத கரேோோேன ஆகம? அநேககைணதோல பணணாலம அத
கரோோேன? பனன ஏன அதகக பதசா ஞானம னன ஒர ெபரய ேபர?
80.
கரேததககம ஞானததககம ேபேம ெேரய வனா.
அரள ைேயேன தரவே கைணதோ லாகய ெோழெலலலாம

கரே ேலலேவா வரததஞா னமேநேக கைணகா ரயேனேோா
உரய கரேேஞ ஞானதைேக ெகடககெேன ேோாதனா லாகாேோ
ெபரய ஞானெேன ோேறெகார ெபயரடட ெபரைேைய யைையேை
அரளம ஐயேன தரவே கைணதோல ஆகய ெோழெலலலாம கரேம அலலேவா? (நான
பைேம எனோ) வரதத ஞானமம அநேக கைண காரயேனேோா? உரய கரேம
அஞஞானதைேக ெகடககெேனற ஓதனால (கறனால) [சமேேம] ஆகாேோ? ெபரய
ஞானெேனற அேறெகார ெபயரடட ெபரைேைய உைையேை.
-ேனம, ெசால, உடல ஆகயவறோால ெசயவத அைனததம கரேமோேன? நான பைமேம
எனற நைனபபதவம உளைததன ஒர கரேம அலலவா? அபபடயானால கரேம
அஞஞானதைே ேபாககம எனற ெசாலலலாம அலலவா? அேறக ேகதோன வரதத
ஞானம எனற ெபரய ெபயர ஒனற ைவபபாேனன?
81.
வரதத ஞானேந ேககை ணதெோட வரததயா கலைேநோ
ஒரதத ேககேை ேஙகளற பைகககனோ தலெகஙகங கணேடாேே
கரதே னாகய பரடேந தைஙகைாங கரேஙக ைைவேபால
வரதே ஞானேோ பரடேந தைேனற வஸதேநதைோேே
(நான பைேம எனோ) வரதத ஞானம அநேக கைணததைடய வரததயாகலம, ைேநோ,
ஒரதத ேககேை ேஙகளற பைகககனோத உலெகஙகம கணேடாேே. கரேஙகள
கரதேனாகய பரட ேநதைஙகைாம. (பரஷனன கடடபபாடடல உளைைவ) அைவ
ேபால வரதே (பையதனதோல சோதயல உணடான பைண) ஞானேோ பரட ேநதைேனற.
(பைேோகய) வஸத ேநதைோேே.
நான பைேம எனோ வரதத ஞானம அநேக கைணததைடய கரேமோன. ஆனாலம ஒர
ோய வயறறல போநே பளைைகள ஒதேரகக ஒதேர சணைட ேபாடடக ெகாளகோாரகள
இலலயா? அத ேபால கரேமம வரதத ஞானமம அநேககைணததன ேவைலகள
ஆனாலம ஞானம கரேததகக வேைாதேய. கரேம சவனன கடடபபாடடல இரககோத.
வரதத ஞானம பைமேததன கடடபபாடடல இரககோத.
நாம ஒர ேவைலைய ஆைமபககேோாம. தனசர சககைம எழநத ஜபம ெசயய
நைனககேோாம. நால நாள ேபான போக இத நமோல மடயாதனன ேோணத. ஒணண
அைே வடடடேவாம; அலலத நால ேண ேவணாம, அஞச ேணகக ெவசசககலாம
னன தடடம ேபாடேவாம.
இபபட சவன ஒர வஷயதைே ெசயயேவா. ெசயயாேல இரககேவா. ோறற ெசயயேவா
சேநதைம இரககோத. ஆனால ஞானம அவன கடடபபாடல இலைல.
சநதைைன பாககககடாத னன ஒர வைேம இரககோானன சமோவான ெவசசககலாம.
அத இவன கடடபபாடடல இரநோ இவன பாககாே இரபபான. அத இவன
கடடபபாடடல இலைலனனா இவன ெவளேய ேபாகோ ேபாத "ேறெசயலாக"
ஆகாயதைே பாரதத சநதைனககம இவன கணகளககம ஒர சமபநேம உணடாக
வடடால சநதைஞானம வநதவடம! அைே இவன ேடகக மடயாத.

இைே வஸத ேநதைம எனகோாஙக. வஸத னனா பைம ெபாரளோன. இத
பைோதோேவாட கடடபபாடடல இரகக. ஜவன கடடபபாடடல இலைல. சோத
நைலயல அநேககைணதேோட ெசாரப ஞானம சமபநேபபடவத ஜவேனாட
கடடபபாடடல இலைல. ஞானமம கரோ ோதர இரநோலம இத வஸத ேநதைம. ேதே
கரோககள ஜவன கடடபபாடடல இரகக.
ஞான சாேனோ பலர பயன படததவத தயானம.
தயானம எனகோெேனன?
எணணஙகைை ஒேை வஷயதைே சறற சேல வடகோத.
ஒர ேேவைே உபாசைன ெசயயபேபாேோாம. அநே ேேவைேகக இவவைவ மகம,
இவவைவ ைககள, இதேல இனன இனன ஆயேஙகள .... இபபட பல வஷயஙகைை
கறபைன பணண அைே சததேய எணணஙகைை ஓட வடகோத தயானம.
"காேலல ோடடககடட பசஙக ேவோ ஒணணேே ேோணாே காேலையேய நைனசசகடட
இரககோாபேபால" னன ெசானனா இனனம சலபோ பரயேோ எனனேவா. :-)
பைமேதைே தயானககோத மகதைய ெகாடககமன ெசாலலலாோ? - தயானேே ெபாய.
ெபாயயால வைைகோதம ெபாயயாதோேன இரககம? அபப தயானதோல வரகோ
ேோகமம ெபாயயாதோன இரககணம.
ெபாயோன. ேதேவஙக இபபட இரககம அபபட இரககமனன ெசாலல அைே தயானம
ெசயகோத ெபாயோன. ஆனா இத ஒர தவகக நைலோன. ஆைனைய பாரககேவ
பாரககாே ஆசாமகடட, ஆைன இபபட இரககம னன வவரகக, பன ஒர நாள
வதயேல ஆைனைய பாககோபப "ஹா! இோன ஆைன!" னன ெேரஞசககோான
இலலயா?! அத ேபால கர உபேேசம ேகடட ஒர கறபைன பணண அைேேய தயானம
பணண பனனால அத அனபவபபடம ேபாத "அட! இோன"ன பரயம. மேலல
தயானம பணணத ெபாயயானாலம அனபவபபடடத உணைேேய.
82.
உறதயாககல.
வகதே கரேஙகள ெசயயவந ேவைவ ேறெோானோாக கவமகடம
மகநே ஞானேப படயனற தயானமம வேவகஞா னமமேவேோ
ெசகதத ெலானைோெயான ோாவவன பாவககந தயானமகற பேேயாகம
மகதே ோககணட ஞானேே வாஸேவ ேோகோய ேயஙகாேே
(சாததைததல) வகதே கரேஙகள (இசைசபட) ெசயயவம ேவைவம (ெசயயாதரககவம)
ேறெோானோாககவம கடம. மகநே (ேேலான) ஞானம அபபடயனற. [ஆகலன]
தயானமம வேவக ஞானமம ேவேோ. ெசகததல ஒனைோ ஒனோாய இவன பாவககம
தயானம கறபே ேயாகம. மகதேோககணட (ேைோவலாத) ஞானேே வாஸேவம.
ேோகோய ேயஙகாேே.
-தரவே (ேனம, ெசால, உடல ஆகய மனற) கைணஙகைால ஒர கரேதைே
பரயபபடடால ெசயயலாம; பரயபபடவலைல எனோால ெசயயாத ேவரககலாம; ோறற
ெசயயவம ெசயயலாம. இத கரேம. அபபட இலலாத இரபபத ஞானம. ேனோல
ெசயயம பைேததயானம ெபாய. ேன வசாைதோல பைேதைே அறயம ஞானேே ெேய.
இைணடேே ேனதன காரயஙகளோன.

83.
கணட றநேத ஞானஙேகட டதேைனக கரதபா வைன ேயாகம
கணட ேபரெசாலக ேகடடத ேோநத ேபாங கணடத ேோவாேே
கணட வஸதெேய தயானவஸ தககளெபாய கறவயஞ ஞானதைேக
கணட வககணங ெகாலவத ஞானேே கரேேன ோறவாேய
கணட அறநேத ஞானம. ேகடடதேைனக கரத(ேல) பாவைன ேயாகம. கணட ேபர
ெசாலக ேகடடத ேோநத ேபாம. கணடத ேோவாேே. கணட வஸத ெேய. தயான
வஸதககள ெபாய. கறவ அஞஞானதைேக கணட அககணம ெகாலவத ஞானேே,
கரேம அனற அறவாேய.
தயானததேல ஒரவர ஏோவத ெசாலலகேகடட அவவேோ கறபைன ெசயத
ெகாளைேோாம. இத ேோககககடயத. இத ெபாய. ோேன ேநைடயாக அனபவதேத
ேோககாத. இதேவ ெேய ஆகம. அஞஞானதைே பாரககம அநே கணததேலேய அைே
அழபபத ஞானேே, கரேஙகள இலைல.
84.
தயானம ெபாய எனல அேனாலணடாகம ஞானம ெபாயயா?
சரவ மததையத ேரகனோ தயானமஞ சததய ேனெோனோால
சரவ மததயஞ சததய ேனெோனற சஙகயாேே நேகள
உரவங ேகடடவன றயானககம ெபாழதலவ வரவமவாஸ ேவேனேோ
உரவ ோகேப ெபாழத கணணாற கணட வரவமவாஸ ேவோேே
சரவ (ோரவ) மததையத ேரகனோ (பைே) தயானமம சததயம அனற எனோால, சரவ
மததயம சததயேனற எனற சஙகயாேே. (சநேேகம ெகாளைாேே) ந (சோோனதைே)
ேகள, உரவங ேகடடவன தயானககம ெபாழதல (பாவைனயாைகயால) அவவரவம
வாஸேவம அனேோ. [பாவனா தடதோல] அநே உரவோகம அபெபாழத (உரவேே
ோனாகம ேபாத) கணணாற கணட உரவம வாஸேவோேே.
-கர உபேேசதோல பைமே உபாசைன ெசயயமேபாத, அசசேயம இவன உபாசைன
பாவைனேய. அேனால அத ெபாயயாகம. போக அநே உபாசைன தடபபடட அதேவ
ோனாகம ேபாத அபபைமே ெசாரபம உணைேேயயாகம. தரடடாநேோக யாைனைய
காணாே ஒரவனகக அைேக கணட ஒரவன யாைனையபேபால ஒர உரவம
எழதககாடடகோான. அைேபபாரதே அநே ேனேன அைேபேபாலேவ பாவைன
ெசயகோான. அபபட ெசயயம பாவைனயல ேோனறகோ யாைன ெபாயேய ஆகம.
ஆனால ேறநாள அவன வதயல வரம யாைனைய கணட ோன ெசயே
பாவைனபபேககதோல இதேவ யாைன எனற உணரநத சநேோஷபபடகோான.
அபேபாத அவன பைதயகோக கணணால கணட யாைன சததயோனேேயாகம.
மனனேேேய பாதத இரகேகாம - கைடச காலததல எைே நைனககோாஙகேைா
அதவாகேவ போபபாஙகனன. அதககாகதோன யாரம இோநத ேபாோ நைலயல இரநோ

அவைை சதத இரககோவஙக நாே ஜபம ெசயவாஙக. அபபவாவத இைோவன நைனபப
ும ! இரநோலம அநே கைடச ேறவாயல
வநத அவேைாட ஒனற ேபாகடடேேனன. ஹ
அபபட நைனபப வை ெகாடபபைன இரககணம.
பைமே தயானததல உயைை வடடா எனன வைைவனன ெசாலல ேவணாம இலைலயா?
யாெோனற பாவகக நான
அதவாே லாலனைன நாெனனற பாவககன
அததவே ோரகக மோலாம
எதபா வததடன ேதவாக வநேரள ெசய
ெயநைேந கைோய மணேடா
இகபை மைணடனல மயரனக கயைாக
ெயஙகநைோ கனோ ெபாரேை
-ோயோனவர
இநே வடலம வடமெபாழத
யாவன யாெோன றைனநைனதே
னநே வைேவ யநேபபா
வைனயா லேைன யைடயோ
ெலனோ னயலேப ெயபெபாழத
மேயத தைடெகாண ெடனபாலாஞ
சநைே ெயாடமவா ைேரெோடஙக
லேனா ெலைனேய ேசரதயால.
-கைே
ெகாஞசம பைசசைன இரகக இலேல? பரசச பாககலாம.
இநே உடலம வடமெபாழத யாவன யாத ஒனறைன நைனதேன, அநே அைேவ அநேப
பாவைனயால அேைன அைடயோல எனோன இயலேப, எபெபாழதம இேயததைட
ெகாணட, எனபாலாம சநைேெயாடம, வாள அேர ெோடஙகல (கததசசணைட
இலைலஙக; வாைாவரநோன= சமோ இரநோன ோதர; சமோ
இரககதெோடஙகனால) அேனால எனேய ேசரதயால.
85.
சடே ோகய தயானெேய யாகய சரவமத தையநலகம
தடே ோனெேப படெயன லவைவர தயானேே போபபாகம
உடல ோைசயாற றயானககற றயானதே வடலகைா கவரைேநோ
ெோடரப வஙெகடச ெசாரபேே தயானககற ெசாரபோ கவரெேயேய

சடேத (ெபாய) ஆகய தயானம ெேயயாகய சரவ மததைய நலகம. தடம (வலைே)
அத ஆனத எபபடெயனல அவைவர (ேைண காலததல உணடாகம) தயானேே
போபபாகம. உடலம ஆைசயால தயானககல தயானதே உடலகைாகவர ைேநோ,
ெோடர பவங ெகட (பைே) ெசாரபேே தயானககல (பைே) ெசாரபோகவர ெேயேய.
ெபாயயாகய தயானம உணைேயான ேோகதைே ேைககடய தடதைே எபபட
உைடதோக இரககோத எனற சநேேகம வநோல: ேைண காலததல அவைவர எதேைகய
உரவதைே தயானம ெசயகேோாேோ அநே ஜனேதைேேய அைடவர. ஒர ஆைசயடன
ஒர நாே ரபதைே உைடயவறைோ தயானதோல அநே நாே ரபதைே அைடவாரகள.
ெநடஙகாலோக ெோடரநத வரம இநே போவ ஒழய ேவணடம எனற நாே ரபம அறோ
சதே நரகணபெபாரைை தயானபபவன அநே பைபபைமே ெசாரபேே ஆவான. இத
சததயம.
மனேன வசாைம நசசயம ேவணோனன ேகடட ேகளவ இபப தரபப வரத.
பைமேதைே தயானபபவஙகளகக மகத கைடககமனனா எதகக வசாைைண? மேலேல
கைடககோ பைமே தயான அனபவம (பேைாகோனத) ேைோவானத. அத தடபபடட
வசாைோகோன நைலயான ெவளபபைடயான (அபேைாக) ஞானம ஆகம. இதேவ
ேோகம.
இத வைை ெசானனைே எலலாம ெவசச பாதோ நமே மயறசயல சாேைன ஆைமபசச
தவைோ பயறச ெசயத- ஒர நைலயல நமே கடடபபாடடல இலலாே வசாைம ஒணண
தவஙக படபபடயா எலலாம பரஞச போக எலலாம ெேரஞச ேபாகத.
86.
தயானததகக இநே சகத இரகக வசாை ஞானம எேறக?
பைே ரபதைேத தயானதே ேபரகளம பைேோ கவெைனோால
நைச ரைோங கைவேன வசாைேேன ஞானேே ெனனனாேே
பைே பாவைன பேைாடசோம பனபநேப பேைாடசேே யபேைாடசம
தைவ சாைோ ஞானேே மததயாந தரைவய ேறவாேய
பைே ரபதைேத தயானதே ேபரகளம பைேோகவர எனோால, நை சரைோம கைவேன,
வசாைம ஏன? ஞானேேன? எனனாேே. பைே பாவைன (பைேத தயானம) பேைாடசோம.
(ேைோவாயளைத). (தயான பரபாகததன) பனப அநேப பேைாடசேே அபேைாடசம
(பலபபடம) ஆகம. தை(தடோன) வசாைோம (வசாைதோல வரம) ஞானேே மததயாம.
[ஸரத ஸமரதகளன] தரைவ ஈத அறவாேய.
மேலல ேைோவாக உளை பைமே தயானம பனனால தடோக பலபபடடம. அதேவ
ேோகோகம. இத ேவே வாககயம.
ேபாசசடா! கேமபேே. அநேககைணம ேபானாோேன பைமேோகலாம? கடஸேைன
ஜவனா ஆககோத அதோேன. இநே அநேககைணம சமபநேம இரகக எபபட பைமே
அனபவம ஏறபடம?
ெசாரப ஞானம அநேககைண வரதத கட ேசரநத ஞானோகமனா அநேககைண வரதத
இரகைகயல அகணடாநபவம எபபட ஏறபடம?
-இைணட மனற பாடலகைாக ேசரதத ேபாடடால மகவம நைோக வடகோத. சனனோக

ேபாடடால இபபட ேரேககைே ேபால ஆகவடகோத! ேனனககவம. எழபபபபடம
ேகளவகளகக அடதே பதவகளல வைட வநத வடம!
87.
மன கறய அநேககைண வரதத இரகைகயல அகணடாநபவம எபபட ஏறபடம?
வட ோமபர பைண ெசாரபததல வரததஞா னமங கடச
ேசட ோகனா லகணடோ ேநபவ சததெயப படெயனோால
சாட நரேணைனப பரதேேேற ோாமெபாட ோனேண ெணாடோயம
ஊட ஞானம ேறவலா ைேையகெகடத ெோககேவ ெகடநோேன
வட (மதத) அோம பரபைண ெசாரபததல வரதத ஞானமங கடச ேசடம
(ேசஷம=மத) ஆகனால அகணடோம அநபவ சதத எபபட எனோால, சாட நர
ேணைணப பரதே ேேறோாம ெபாட ோனம ேணெணாட ோயம. ஊட (பைகதத)
ஞானமம அறவலாைேையக ெகடதத (அழதத) ஒககேவ (கடேவ) ெகடம ோேன.
மதத நைலயான பர பைண ெசாரபததல அநேககைண சமபநேம உளை வரதத
ஞானமம கடனால எபபட இைனடலலாே அனபவம சததககம எனல: நர நைோநே
ஜாடயல உளை ேணைண நரல இரநத பரகக அதல ேேறோாம ெகாடைட ெபாடைய
ேபாடவாரகள. அத ேணைண பரததவடட ோனம அழயம. அத ேபால வரதத
ஞானமம அஞஞானததடேன அழயம.
வரதத ஞானம எனபத சதே சததவோக மத உளை ோைய. ேனம சததவோக ேடடேே
நறகம ேபாத இேறக மன பல இடஙகளல சேறககடநத அைலநே
அேன வலலைே மழதம ஒேை இடததல ேசரகோத. அதவம ோையேயோன. ஆனால
அத சததவ கணோன ோைய. இத ஆவைண சகதைய அழககம சகத உைடயத.
இைேேய மனனால நஞைச ேரநோகய ேறெோார நஞசால மறபபர; தணயல உளை
அழகைக அழககான உவர ேணணால நககவர; அமைப ேவெோார அமபால அழபபர;
அத ேபால சததவ ோையயால அசதே ோையைய ெகடபபர, பன "பணம சட ேட
ேபால" அதவம அழயம எனற கறேனாம.
ஓ! அபப பைமே அனபவததல ெகாணட வடடதம இநே வரதத ஞானமம
காணாதேபாயடம. சரோன.
இநே பைமே அனபவம எபபட இரககம?
அத அனபவததலோன ெேரயமனாலம...
ஒர சககைவரதத எபபட ஒர கவைலயம இலலாே இரபபாேைா, ஒர சனன கேநைே
அமோகடட பால கடசசதம எபபட தரபதேயாட ஆனநேோ இரககேோ- அபபட
பைோனநேததல மழக ெகாஞசமம கவைல இலலாே இரபபாஙக. ேோகம, நைகம,
போபபனன ஒணணேே நைனவைாத. இெேலலாம உணடனன ெசானனா சாோைணோ
யாரகடேடயாவத ெகாச ஒணண ஆகாசதைே வழஙகனோ ெசானனா எபபட
சரபபாஙகேைா அபபட இட இடனன சரபபாஙக.
88.
இநே நசசய மதேர ைநபவ மரபபெேப படெயனோால

சநைே யறோப ேணடல வைாசனஞ சசைவேபாற சகோவர
பநே மததகண ேோநதேபா மணெடனற பலர ெசால னைகயாவர
அநே ைதைேயண டமழநேேோர ெகாசெகன ேவரகைை நைகயாேைா
இநே நசசய [அகணடானபவம] [சவன] மதேரள அநபவமரபபத எபபடெயனோால,
சநைேயறோ ப ேணடல இைாசனம சசைவ [யம] ேபால சகோவர. பநேஙகள மததகள
(ஆகய பாவனா வகலபஙகள) ேோநத ேபாம. [பநே மததகள] உணெடனற பலர
ெசாலன நைகயாவர (சரபபர). அநேைதைே (ஆகாயதைே) உணட உமழநேேோர ெகாச
எனம அவரகைை நைகயாேைா.
-அகணடாநபவம ெபறோ சவன மதேரகள ஒர கவைலயம இலலாே சககைவரதத
ேபாலவம; ோயல பாைல அரநத சகோன அனபததல இரககம கேநைே ேபாலவம
பைோனநே அனபவததல மழக சறறம கவைல இலலாத இரபபர. ேோகம, நைகம,
போபப ேபானோ நைனவகேை ஒழநத ேபாகம. அைவ உணட என யாேைனம
ெசானனால "ஒர ெகாச ஆகாயதைே வழஙகவடடத" எனற ஒரவன ெசானனால
ேககள எபபட சரபபாரகேைா அதேபால சரபபார.
பைமே ஆனே ஐககய நைலயல சவன எனோ ேனைே ேபாயவடடத. அபேபாத
அைடநத இரககம நைலேய நைநேைோன ேன நைல எனற பரநத ேபாயறற. ோைய
மேல யாவம கனவாக போநத வடடன. பநேம மதத காலம இடம வஸத என ஒனறேே
அஙக இலைல.
இத சகச நஷைட. அோவத சோ -எபேபாதம- நஷைடயல இரபபத.
நஷைட 3 வைகபபடம.
1. சவகறப நஷைட: ஆனோைவ அண அணவாக ேரசதேல . இதல அறபவன,
அறவத, அறயபபடம ெபாரள என தரபட உணட.
2. நரவகறப நஷைட: ஆனோைவ அகணட ரபோக ேரசதேல. இத ஒேை பைமே
ெசாரபோக வைஙகம அனபவம.
இைவ சததவ கணத ெோழலகள. இவறறல ஒரவன எவவைவ காலம இரநோலம
மணடம ெவளயாக ேவணடயேே. ஆகேவ இதல ஆைமபமம மடவம உணட.
3. சகச நஷைட: காலம, ேேசம, வஸத, ேந, கைணஙகள மேலயன, ேேகம, இநதரயம
மேலய ஒர ேோறோமம அைவம இலலாேல ோைய இலலாேல. இைணடறற எலலாம
ஒேை அகணடாகாைோக மடவலலாேல பைகாசதத ஒேை நைலயல நறபத.
89.
ேலட ைேநேனந ோணவற பரடனம வானேலர மடசட
இலக கநேரபப நகரேல சததைக யைசேம வைல ேபசக
கலக ோயனா ரைடயனற கயறோைாக கடததர வரோணடார
அலைக யாயனா ெைனமவவ காைதைே யறநேவன ேயஙகாேன
ேலடயன ைேநேனம, ோணவன (ைகமெபணணன) பரடனம வானேலர
(ஆகாயதோேைை) மட[யல] சட இலக கநேரபப நகரேல, சததைக (களஞசல) [இல
ேோனறம] இைசேம (ெவளள) ஐ வைல ேபசக கலகோயனார. (சணைட இடட

ெகாணடனர) இைடயனல கயறற அைா (பாமப) கடதத இரவரம ோணடார; அலைக
(ேபய) ஆயனார எனம வவகாைதைே (கைேயல நயாயதைே) அறநேவன ேயஙகாேன.
-யாேைனம கேநைே ெபோாேவளன கேநைேயம, கணவைன இேநேவளன கணவனம
ஆகாயதோேைை [எனம இலலாே ேலைை] சடகெகாணட கநேரபப நகரேல, களஞசலல
ேோனறம ெவளளைய வைல ேபச சணைடயடட இைடயல கயறற பாமப கடதத
இோநேனர, ேபய ஆகனர எனோால எபபட இத அதேைனயம நகே மடயாேத எனற
அறவாரகேைா, அத ேபால சகச நஷைடயல இரபபவர அைனதைேயம ெபாய எனற
அறவார.
90.
ோைய ெயனபத ெபாயெயன லதெபறோ வைகெயலாம ெபாயயாேே
ோைய யனறேக களகெகார போவயஞ சாதயம ேவறணேடா
ேசயெசாரககம நைகம நனைேயந தைேயம பாைாேல
தய சததசசத ோனநே பைண ெசாரபோ யரபபாேய
ோைய எனபத [ஸரத ெசாலவோலம, வசாரதேதல 9 வேததனாலம
நசசயககபபடாேோலம, ஞானகளம அபபட ெசாலவோலம] ெபாயெயனல அத
ெபறோ (அதல இரநத உறபததயான) வைக எலலாம ெபாயயாேே. ோைய அனற
ேககளகக ஒர போவயம சாதயம ேவற உணேடா? [ோய எபபடேயா அபபடேய
ேககளம). ேசய (ெசாலலபபடட) ெசாரககமம, நைகமம, நனைேயம, தைேயம
பாைாேல, தய சதத சதோனநே பைண ெசாரபோய இரபபாேய.
[நரன கைையல நனோ பரஷனன நேல ேைல கோய ெேரவத ெபாய. அத ஆட
அைசவதம ெபாய. அைே வசாரபபதல பயனலைல. ஆகேவ அைே பகதத பாைாத
கைையல நனோ ேன உணைே ெசாரபதைே பாரதத சகோயரபபத ேபால; பைேோகய
ேனனடதத ேோனறம சேவஸவை ஜகத ெபாய. அதல தோககெேனறம, நையெேனறம,
பணணய- பாவம, பநே- ேோடசம என பாரபபதல பயன இலைல. அனததயோன
இவறைோ பாைாத நரேலோயம; சரடடகக மனேனயம பனேனயம இரபபோல சன
ோததைோயம; சரஷட ஸதத சமஹாை காலஙகைையம அதல உளை காரயஙகைையம
வைகக ைவதத அறகோோல சன ோததைோயம; தைவேேறற இரபபோல சகோயம;
சைாசைஙகைாய ேோனறம பைபஞசம பைேோகய ேனைனத ேவை ேவறலலாத இரககோ
படயால அகணடோயம; பைமே ெசாரபோயம இர]
நஙக ெசாலகோைே பாதோ பைமோ மேலான ேேவரகள ெபாய. ஊரல இரககோ
ெபரயவஙக ெபாய. அவஙக ெசாலகோத ெபாய. கஙைக மேலா இரககோ தரதேஙகள
ெபாய. பணணய ஸேலஙகள, ேவேஙகள, ேநதைஙகள, வைேஙகள எலலாம ெபாய.
ஆனா நைடமைோயல பாதோ, இைே எலலாம நமப நடநத பாவெேலலாம ஒழநத
ேோகேைடகோாஙக. இபபட இரககோைே எலலாம ெபாயனன ெசாலகோத
ேபபலைலயா? அத பாபோகாோ?
91.
ோயா காரயோன பைே ேேவர மேலய நனைேயான பைபஞசதைேயம மதைே என
ெேளேல:
பஙைக யாசனன மேறபல ேேவரம பாரை ெபரேயாரம
கஙைக யாதயாந தரதேமந ேேசமங காலம ேைோநாலம
அனக ோறேந தைஙகளந ேவஙகள ேசததய ெேனச ெசானனால

எஙக ணாயக ேனயே னாறகறோ மலைலேயா ெோழயேை
பஙைக (ோேைை) ஆசனன (= பைேன) மேல பல ேேவரம, பாரை ெபரேயாரம கஙைக
ஆதயாம மேலான [பணணய] தரதேமம [பணணய] ேேசமம [பணணய] காலமம
ேைோ நாலம [சநேஸ மேலான] அஙகம ஆறம [பைணவம மேலான ேகா] ேநதைஙகளம
ேவஙகளம [சரதயன பட வழபடட, பாவம ஒழதத ேோகம அைடய காைணோக
ெகாணட இரககோாரகேை. அவறைோ] அசததயெேனச ெசானனால, எஙகள நாயகேன
அேனால கறோம இலைலேயா? ெோழயேை.
கர ெசாலகோார: ேகேன கனவல பாதேைே ெபாயனன ெசாலகோத ேபபனனா,
அறபோன ோையயல ேோனறய சகதைே ெபாய எனகோதம ேபபோன. கனவல
பாதேைே ெபாயனன ெசாலகோத ேபப இலைலனனா, ோையயால ேோனறய சகதைே
ெபாய எனகோதம ேபப இலைல.
ேவேதேோட ஞான காணடததல ெபாயனன ெசாலலபபடட உரவஙகள மேலானைே
வழ படடவஙகைை பணணயவானகளனன பைாணஙகள ெசாலலதஙக. அபபட இரகக
ேவேம உணைேனன ெசானனைே ஆேோதககோ ஞானகக கறோம யார ெசாலல மடயம?
ெபயர உரவம ெகாணட ோயா காரயஙகள எபபவேே மதைே. எஙேகயம இரககோ
சசசோனநே ெசாரபம ேடடேே சததயம.
எபபட நாே தககததேலநத மழசசதம நாம கணடத கனவனன ெைாமப சபாவோ
ேோணேோ, அேே ேபால அவதைே ஒழஞச ஞானகக இநே பைபஞசம ெபாயனன
இயலபா ேோணத. அேனால அவன அபபட ெசாலகோத கறோம இலைல.
ஆனா இத அநே பைமேஞானையபபதத ெசாலகோத ேடடேே. நாே அபபட
இலைலேய! நான சவன எனகோ நைனபப ேபாகாேல, ஆதே ேரசனம கடடாேல,
அஞஞானததல இரநதகடட, ஏேோ சலைே படசசடட, அதல ஆழநத ேபாக பாககாே;
"எலலாம ெபாய! ேகாவலாவத, கைோவத; அதல ஒணணம இலைல. எலலாம
நேககளேை இரகக" னன பேறறககடட தரயககடாத. அபபட ெசயகோத
அவஙகைையம மனேனறோாத; ேதேவஙகைையம கேபபம. இேனால அவஙகளகக
நைக ேவேைன கைடககோம.
92.
ெசாறப னநேனற கணடைேப ெபாயெயனற ெசாலவத பைேயானால
அறப ோையயற ேோானறய சகஙகைை யசதெேனல பைேயாேே
ெசாறப னநேனற கணடைேப ெபாய ெயனற ெசாலலலாெேனற ைேநோ
அறப ோையய ேோானறய சகெேலா ேசததயெேனலாேே
ெசாறபனநேனல (கனவல) கணடைேப ெபாய எனற ெசாலவத பைேயானால, அறப
ோையயல ேோனறய சகஙகைை அசதத எனல பைேயாேே. ெசாறபனநேனல (கனவல)
கணடைேப ெபாய எனற ெசாலலலாம எனல ைேநோ, அறப ோையயல ேோனறய
சகெேலாம அசததயம எனலாேே.
93.
ெபாயைய ெேயெயனோ மடரபணணயெைனற பைாணங கபபடோனால
ெேயைய ெேயெயனோ ஞானககக கறோஙகள வததேசாத தைமணேடா
ெபாயய ேேெேன னாேர பஙகைாம பேோ கயோைய
ெேயய ேேெேனற சததோனா னநேோய வயாபகக ோனோேவ
ெபாயைய ெேயெயனோ மடர பணணயர எனற பைாணம கபபடோனால, ெேயைய

ெேய எனோ ஞானகக கறோஙகள வததே சாததைமணேடா? ெபாயயத ஏத எனல நாே
ரபஙகைாம பேோகய ோைய. ெேயயத ஏத எனல சசசோனானநேோய வயாபககம
ஆனோேவ.
-ஸரத மேலயவறோால ஞான காணடததல ெபாய எனற ேளைபபடட ெசாரபம
மேலயவறைோ சததயம எனற வழ படேவாரகைை பணணயவானகள என பைாணஙகள
கறம. ேவேம சததயம எனற கறய உணைேைய உணைே என சாதககம ஞானகக
கறோஙகள வதககம சாததைம ஏத? ஏதம இலைல. நாே ரபஙகள ஆகய ோயா
காரயஙகள அைனததம மதைே. எஙகம உளை சசசோனநே ெசாரபேே சததயம.
-உோஙக வழதேவன கணட கனவ ெபாய என உணரவத ேபால பைமே அனபவம
கைடககபெபறோ ஞான எலலாம மதைே எனகோான. அத கறோம ஆகாத. ஆனால
அதேைகய அனபவம இலலாத பதேகதைே ேடடம படததவடட எலலாம ெபாய,
ேகாவலல எனன இரககோத? எலலாம நேககள இரககோத எனற ேபச தரபவரகள
ோனம ெகடட ேறோவைையம ெகடபபாரகள.
ோைய எனகோத எபபடபபடடத? ோைய யார யாரகக இரகக? அத எபபட வநேத?
அத வரவாேனன? ோைய எனபத பைேததலரநத ேவோா?
அபபடயானால வஸதவம (பைமேமம) ஒர ெபாரள இலலாேல இைணட ஆகேே.
எலலாேே பைமேம எனகோதகக இத ஒததபேபாகைலேய. ோைய எனபதம பைேமம
ஒணணோனனா ோயா வஸத ேபால பைே வஸதவம ெபாய ஆகேே?
(இநே பைமே வசாைைணயல இோஙகய ேபாத எனகக ெைாமப பதைா இரநேத இத.)
94.
ோைய ெயனபேே தைடயைா ெைபபட வநேத வரவாேனன
ோைய ெயனபத பைேததன ேவெோனன வஸதவ மைணடாேே
ோைய ெயனபதம பைேம ெோனெோனன வஸதவம ெபாயயாேே
ோைய ெயனோேே கஙகளக ெகாரசணட ோரே கரமரதத
ோைய எனபத ஏத? உைடயவர யார? எபபட வநேத? வரவாேனன? ோைய எனபத
பைேததன (பைேததலரநத) ேவற எனன வஸதவம இைணடாேே. ோைய எனபதம
பைேமம ஒனெோனன வஸதவம (ோயா வஸத ேபால பைே வஸதவம) ெபாயயாேே.
ோைய எனோ ேேகஙகளகக ஒர சணட ோரேம (ேபானோ) கரமரதத.
-95.
அேைன யனனெேன றைைததடப படாைேயா லவாசசய வடவாகம
இதே னககை தடலயா னலகெேய ெயனேவ ரைடேயாரகள
கைேய லாேெபாய வநேதப படெயனற கணடேப ரைலைேநோ
வேன ோையேயன வநேெேன ோாறபதத வசாைேற ோாேனாேல
அேைன இனனெேனற உைைததடப படாைேயால அவாசசய வடவாகம. இத ேனகக

உைத, உடல யான, உலக ெேய எனம அவர (ேபரகள) உைடேயாரகள. கைே இலலாே
(இனன வேம என ெசாலல மடயாே) ெபாய வநேத இபபட எனற கணட ேபர இலைல
ைேநோ. வேன (தனபோன) ோைய ஏன வநேத எனோால பதத வசாைம அறோத
அேனாேல.
-ோைய இபபடபபடடத னன ெசாலல மடயாத. அேனால அத ெசாலலால ெசாலலபபட
மடயாே வடவானத (அநரவசனயம). யார நான எனத எனகோ பறற உைடயவைாக
இரககோாஙகேைா அவஙக ோைய உைடயவரகள. இபபடபபடடதனன ெசாலல
மடயாே அைே இபபட உரவாயறற எனற கணடவரம யாரம இலைல. ஏன வநேத
எனோால "நான யார? இநே உலகம எனகோத எனன? இத எபபட வநேத?” எனோ
வசாைைண இலலாேோல வநேத.

96.
அரவ ோகோ யாவவத ைேகளவைை யாடமன ெோறயாேவ
உரவ ோமபல கநேரபப ேசைனயா யததேபன ெவளயாகம
பைே சததக ைநநேோ ேைேககணட படததடல கடாேே
பைவ பேஙகள கணடந ோனதோற பலரககம ெவளயாேே
அரவோகம ோயாவ வதைேகள வைையாட மன (யாரககம) ெேரயாேவ. உரவோம
பல கநேரபப ேசைனயாய உததே பன ெவளயாகம. (ெேரயம) பைே சததகள
அநநேோம அைேககணட படததடல கடாேே. பைவ பேஙகள கணட அநோனதோல
பலரககம ெவளயாேே (ெேரய வரம)
97.
மதைேயான சகம ேோனறேலால மதைேயான ோயா சகத உளைத என அறக.
கார யஙகளஞ சததயா ோைமங காணேற ோதோயம
பார னனோோ யாவயஞ ேசைனயம பாரபபவர கணகாணம
வர யநதகழ வதைேயா யனசதத ெவளபபடாேத ேபாேல
ேபர யறபை ேததகக மலகககம பறதசத தகளணேட
[ஜேவஸவை ஜகஙகைான சகதயன] காரயஙகளம (ோயா) சதத ஆோைமம (ஆன
பைேமம) காணம.(காணபபடம.) (ஆனால அச சகதயான) ேறோத ோயம. பாரன
(பமயல) நனோ ோயாவயம ேசைனயம பாரபபவர கண காணம. [ஆனால] வரயந
தகழ (பைாககைோன இநதை ஜால) வதைேயாயன சதத ெவளபபடாத. அத ேபாேல,
ேபர இயல (ேகததவமளை) பைேததககம உலகககம பறத சததகள உணேட.
-இநே ோைய ேோறோம இலலாேத. ஒர இநதை ஜாலககாைனைடய ேணேநதை ரபோன

சகதகக உரவமலைல. அேனால அத ேோறறவககபபடவத இலைல. ஆனால அவன
வைையாடயபன அேன காரயோக ோயா நகைஙகள, ேககள, மரகஙகள ஆகயன
எலலாம ேோனறகனோன. இநே ோயா ேோறோதைேககணட "ஓேஹா! ஒர ோய சகத
ேவைல ெசயகோத" எனற உணரகேோாம. இத ேபாலேவ பைமேதேோட எணணகைக
இலலாே சகதகள இரகக. அவறைோ யாைாலம கணட அறய இயலாத. அநே
சகதகேைாட வைைவாக இரககோ எஙகம பைவ நறகம இநே ோய பைபஞசதைே
பாரபபோேலேய நாம ஊகதோல அநே சகதகைை உணரநத ெகாளகேோாம.
98.
பைபஞசதைே ேோறறவககம ோயாச சகத பைேதைே ேவை ேவோாக இரககம.
சதத சதேைனத ேவைேவ ோனறகாண சதேனா ோயாவ
வதைே காடடய வநதை சாலமெபாய வததவான ெேயேபாலப
பதத ைேநேேன சததோ னாகய பைண வானோவன
வதத நணணயஞ ெசானனதட டாநேததன வழகணட ெேளவாேய
[இநதை ஜால] சதத சதேைனத [இநதை ஜாலககாைைன] ேவை ேவோனற காண. சதேனாம
(சகதயைடய) ோயாவ வதைே காடடய இநதை சாலம ெபாய. வததவான ெேய ேபாலபதத ைேநேேன, சததோனாகய பைண ஆனோவன வதத நணணயம ெசானன
தடடாநேததன வழயாக கணட ெேளவாேய.
-இநதை ஜாலம காடடம ோநதரகைன ேவை அவன சகத ேவோானேலல. அத அவேனாட
ெவளபபாேடோன. அத ேபால ோைய பைேததகக ேவோானேலல. அேனால வஸத
ஒனேோ, இைணடலல. ோநதரகன ெசயே காரயஙகள ெபாயயாக அவனேடடம ெேயயாக
இரபபத ேபால ோையயம ோயா காரயஙகளம ெபாய; பைமேம ெேய.
ோைய, அவதைே, ஆவைணம, வகேசபம, அஞஞானம, சதத, பைகரத எனோ எலலா
ெசாறகளம ஒனைோேய கறககம. ோையயன ெோழலகள பல. ஆேலால ேவற ேவற
ெபயரகள வநேன. ோையகக உறபததனன ஒணண இலைல எனகோோல அத அநாத.
அதகக பல ெவளபபாடகள இரநோலம மககயோ இரககோத ஆவைணமம
வடேசபமமோன.
ோைய அநாதயானோல அேன காரயோன பைபஞசமம அநாத. எபபட கானல நர
ெபாயனன உணரநே பனனாலம அத ேோனறகடடோன இரகேகா அபபட பைபஞசம
ோையனன ெேரஞச பனனம அத ேோனோேவ ேோனறம. கானல நர சததயமலைலனன
எபபட நேகக ெேரயேோ அேே ேபால பைபஞசம சததயமலைலனன ஞானகக
ெேரயத.
இேனால பைமேம ோதர ோையயம நததயேேனன வாதககோவஙக உணட. ஏனனா
பைமேம இரககோ வைை ோையயம இரககம. ஆனால ஒர ேன சவைனபெபாறதே
அைவல இைே நகககெகாளைலாம. அநே சவைன ெபாறதே அைவல அத அநததயேே.
ஞானைய ெபாறதே வைை ோைய இலைல.
ெகாஞசம ேயாசசசபபாதோ அனபவததல ோைய ேனைசதேவை ேவோ ஒணணம
இலைல.
ோைய ெயனமவ வைைககரதே

ேதககன யாெோன றலாேேதேவ
ோைய ெயனலப படயரகக
ேதபபைேைன இர வைகயாய
ோைய ெேயெயன றைைததடவர
ேயககபபடட ேைனேோநேோர
ோைய ெபாயெயன றைைததடவர
ேயகக நஙக ேைனயறநேோர
-அததவே உணைே - கோைதேேவர
ோைய ெயனம இவவைைக கரதே ேதககன யாத ஒனற இலாேேதேவ. ோைய எனல
இப டயரகக, ேதபபர அேைன இர வைகயாய.ோைய ெேய எனற உைைததடவர
ேயககபபடட ேைன ேோநேோர. ோைய ெபாய எனறைைததடவர ேயகக நஙக
ேைனயறநேோர.
-அததவே உணைே - கோைதேேவர
நாே யாரனன ேோநத ேபானதோன ோைய. ேோபப உளைவைை நைனபப உணட. இநே
ேோபப நைனபப ேனேசாட ெோழலா இரககோோல ேனேச ோைய.
ேனேன ெேஙகணட ோையய ேஙகணட
ேனேன ெேஙகலைல ோையய ேஙகலைல
ேனோைய யனற ேறெோானறமலைல
பைனயாய ேவணடாம பேறோவம ேவணடாம
ேைனயாயந தரபபத ேததவமோேன
-பாடதைோ
இநே ேனேசாட உரவ நாசம சவன மததயலம, அரவ நாசம வேேக மததயலம
சததககம. அேனால ோைய அழயககடயதோன.
அேனால ோைய அநாத, அநததயம; பைமேம அநாத, ஆனா நததயம.
பைபஞசம ோயா ெசாரபம. ெபயர உரவம இலலாே பைபஞசம இலைல. இநே ெபயர
உரவததல இரககோ நாடடதைே வடட வடடா ோையைய ஒழசசோ ஆகம. (மமமம....
சலபோ ெசானனாலம இைே வட மடயைலேய) ேனமம ோைய ஆனோலம, ேனசகக
நாே ரபததேலேய பறற இரககோ படயாலம, ேனமம ஒழஞசோகம. அபப ஆனே
ெசாரபம ேோனறடம.
பைபஞச ேோறோோன ோையயால நேகக ஒர ெகடதயம இலைல. :-)
எனன, அைே நஜமனன நைனககககடாத.
:-))
அபபட நைனககோ அஞஞானேே அநே பநேதைே உரவாகக இரகக.
சனோவல ஏேோ காடசைய பாதத ேோகககேோாம. எபப இத உணைேயலைலனன
தடோ ேனசல உைோககேோ அபப அநே ேோகம ேபாயடம. எபப ேபாகம?
உணைேைய பாககோபப ேபாகம. அநே காலததல சனோ பாதத கோநாயக படகோ
கஷடதைேபபாதத பழயபபழய அழவாஙக பாககோவஙக. "சேச! எனன இபபட

அேேோாம! இத மடடாளேனம!” னன சல சேயம ேோணம. அபேபா தைைைய வடட
பாரைவைய வலகக ேவோ எஙேகயாவத பாதோ, ெகாஞச ேநைததல ேனச சேநைலகக
வநதடம.
கயைோபபாதத பாமபனன நைனசச ேயஙகோபப, எபப அதஷடானோன கயற ெேரய
ஆைமபககேோ அபப ஆேைாபோன பாமப காணாே ேபாகம. அத ேபால எபப ேன நஜ
ெசாரபதைே பாகக ஆைமபககேோாேோ அபப "ஹா! இதோன நாம.” இத ோைய
இலைலனன இயலபாகேவ ேோனறடம. அபப இநே பைபஞசமம ெபாயனன
வைஙகடம.
இோபபம போபபம ெபாரநே- எனக
ெகவவணம வநேெேன ெோணணநான பாரககல
நைனபப ேோபபோய வநே-வஞச
ோயா ேனதோல வைரநேத ேோழ-சஙகை
ோயோனவர
இஙேக ெகாஞசம நனன சோரசசககலாம.
நாம பாரககோ அைனததம பைமேேே. அேன பலேவற ெவளபபாடகேை. இத அதைவே
ேநாககேல பாதத பாதத ேயாசசச ெகாஞசம ெகாஞசம அனபவமம கடட
உறதபபடததகெகாளகோத.
ஆனா நாம அநே இடததகக வரம வைை கவனோக இரககணம. நமே காலகள எநே
பைபஞசததேல ஊனற இரகேகா அதககான சடட தடடஙகளகக உடபடேட
நடநதககணம. யாைனககைேைய கரஷண மரதத சார எழதனத நலல ெபாரதேம.
பைமே நைலகக ேபாகாே, அேோட ேடஸட கட கைடககாே நயம பைமேம நானம
பைமேம னன ேபசகடட தரயோத பைசசைனயேலோன ெகாணடவடம!
அதககனன நாே பாககோ இநே ேலாகேே நஜமனனம நைனசசடககடாத. நாம ஏேோ
ஒர நாடகததேல ோடடகடட இரகேகாம. அதேல நேககம ஒர ேைால இரகக. அைே
சரயாேவ ெசயதவடட ேபாேவாம. அேே சேயம நாம நடககோத ஒர நாடகம எனகோ
நைனபபம இரககடடம.
99.
அசதோன ோய சகத உைெேனபத எபபட?
இலைல யாகய சததைய யணெடனப ெேபபட ெயனக ேகடகல
பலைல யாதயா ேேசேனப ெபாரெைலாம பததககாயப பனபாைாய
நலைல யாேக ேனயதற சறசதத நடநதடா தரநேககால
ெோலைல யாயவரஞ சைாசை வயரகெகலாஞ சபாவஙகள ேவோாேே
இலைலயாகய சததைய உணெடனபத எபபட எனக ேகடகல, பல ஆதயாம அேசேனப
ெபாரெைலாம பததக காயபபன பாைாய. நலைலயாம ேகேன அதற சறசதத நடநதடாத
(ெசலலாத) இரநேககால,(இரபபன) ெோலைலயாய (ெோனற ெோடட) வரம சைாசை
உயரகெகலலாம சபாவஙகள ேவோாேே.
-இனனத என ெசாலல மடயாே இநே சகத இரககோத எனற எபபட ெசாலவத? நகைாே
பல பணட, ெசட மேலயைவ வைரவதம, பககம காலததல பபபதம, காயககம
காலததல காயபபதம பழதத உதரம காலததல பழதத உதரவதம பாரபபாயாக.
பைமேததன சத சகத அவறறல இலலாவடடால இநே ஒழஙக இரககாத.

"ெேேட இன த ேேடனஸ "னன ஆஙகலததல ெசாலகோத ேபால, ெபாயயானாலம
இதல ஒர ஒழஙக இரகேக. இயறைகைய பாதோ ஒவெவார வஷயததலம இைே
பாகக மடயத. உணைேயலைல சனோோனனாலம நலல சனோவா இரகக. த
எபபவேே சடத. சரயன ஒர ஒழஙகேலேய உதசச ேைோயத. இதகெகலலாம
பனனால ஒர சகத இலைலனனனா இபபட நடககாத. சபாவஙகள எபேபா ேவணணா
எபபட ேவணணா ோறம.
100.
கரபைப மடைடயட போைவகள பலநோங கலநேசத தைமபாைாய
அரபப ோமசதத நயேமல லாவட லைசலா நகரேபாலாம
ெநரபப நைோங கசபபேே ேதைோ நசன ேைோேயாதம
ெபாரபப ேேகோங கடெலலா ேணகைாம பவனமப படேபாேே
கரபைப மடைடயள போைவகள பல நோம கலநே சததைம பாைாய. அரபபோம
(அரவோம) சதத நயேம இலலாவடல அைசலா நகர ேபாலாம. ெநரபப நைோம (நர
ஆகம). கசபபம ேதைோகம. நசனம ேைோேயாதம. ெபாரபப (நகைாே ேைலகளம)
ேேகோம. கடல எலாம ேணகைாம. பவனம இபபட ேபாேே.
[பைமேததன சத சகத அவறறல இலலாவடடால இநே ஒழஙக இரககாத.].......
இநே ஒழஙக எவவேைா தைம இரககனனா ைசனஸ னன ெசாலல வதகள எலலாம
வைையறகக மடயத. இனன இனன ைசாயனதைே கலநோ இத உரவாகம னன ெசாலல
மடயத. உபைப ேணணல கைைசச சரககைை வைதலைல.
இநே ஒழஙைகபபாததடட இதேவ எலலாமனன ேயஙகபேபாேோாம. அதோன ேபப.
சரபபா எலலாம ஒழஙகாோன நடககத, ஏன அபபடனன ெசாலலனன ேகடடா பதல
வைாத. அத இயறைக வதனனா இயறைக எஙகரநத வநேத?
இநே ோயா உலகததல இரநத ெகாணட நாே எநே ேடடததேல -பேைனலஇரகேகாேோ அதகக ேகநே பட எலலாதைேயம பாரககலாம. பேலாகததல இரநத
ெகாணட வஞஞான வதகள படயம ஒழஙைக பாரககலாம. ேேவ உலக வதகள பட
பைஜ ேஹாேஙகள பலன ேைைேயம பாரககலாம. பதர ேலாக நயாயஙகள பட ெசயய
ேவணடயைே ெசயயாேேறக பலனாக பைசசைனகளம, ெசயய ேவணடயைே ெசயத
நவரததகள கைடககோைேயம பாரககலாம. ஞானயா இரநத ெகாணட இைேபபதத
எலலாம கவைலபபடாே, நடககோைே ேவடகைகயம பாரககலாம.
-எனனஙக இத? ோையைய யாைாலம அறய மடயாத, இனனதனன ெசாலல மடயாத.
இநே பைபஞசம எனகோ பயரகக இதேவ வதத னன நஙக ெசானனா அைே நககவத
எபபட? நகக மடயாதனனா எபபட பைேதைே ஒேை ரபோக பாரகக மடயம? ஒேை
ரபோக பாரதோோேன அத மதத ஆகம?
101.
அதைவே நசசயம உணடாகம ெபாரடட வனா
ஆரககங காணவ ேறயவம படாெேனற ேவாசசய வடெவனறம
ேசரகக நாே ரபபபயர வதெேனறஞ ெசபபய சறசதத
ேபரகக ோெோஙஙன பரததடப படாெேனற பைேபா வைனெயானோாப
பாரகக ோெோஙஙன மததயா கவெேஙஙன பைேசற கரமரதத
ஆரககம (யாரககம) காணவம அறயவம படாத எனறம, அவாசசய (ெசாலல

இயலாே) வடெவனறம ேசரகக நாே ரப[ோகய] பயர[களன] வதத எனறம ெசபபய
சறசதத (ோையைய), ேபரககோற எஙஙன? (நககம வழ எத?) பரததடப படாெேனல
பைே பாவைன ஒனோாக (ஸவரப சோதயல அதைவேோக) பாரககோற எஙஙன?
(பாரககம வேம எபபட?) (அதைவேோக பாரகக மடயாோனால) மததயாகவத
எஙஙன? பைே சறகர மரதத.
102.
வாயத ேமபனஞ சலதேமப னமேணேநதை ேரநோேல
ேேயத ேமபனஞ ெசயதட லதலதற சோநேசத தகெைஙேக
நயச சசசோ நநேோய ேவெோானற நைனநதடா தரபபாேயல
ோயச சததேபா மேனற ேநதை ேைோகளற காேணாேே
வாய ேமபனம, சல (நர) ேமபனம, ேேய (ெநரபப) ேமபனம, [ஆகயவறைோ] ேண
ேநதை ேரநோேல ெசயதடல அதல அதல சோநே சததகள எஙேக? ந அச
சசசோநநேோய ேவற ஒனற நைனநதடாத இரபபாேயல ோயச சதத ேபாம. ஈத
அனற ேநதைம [ஏதம] ேைோகளல காேணாேே.
ேேனா நாசம ெசயேேல ோய சகதைய நககம வேம. அபேபாத அதைவேம சததககம.
இத அனற ேவற வழ ஏதம இலைல.
-ேண, ேநதை, ேரநோேல வாய, நர, அகன ஆகயவறைோ கடடககள ெகாணட
வரமேபாத அவறறன சோபபான சகதகைான சலனம, தைவதேனைே, சட ஆகயன
ேைோநத ேபாசச இலைலயா? அத ேபால ந ஒேை பைேோன நைலயேல ேவோ ஒணணம
நைனபப வைாே நனனா ோைய மணடம வைாே அழயம. இத ேவை ேவற வழ ஏதம
ேவேஙகளல ெசாலலபபடைல.
103.
ேேவ ேணணலவ வயதேேே வயதேோம வவகரத தடேவணடல
நாவ னானேணைணக கடெேனப ைககட நசபபத நாவாேல
பாவ நாேர பஙகைை ேோநதேண பாரபபேே பைோரதேம
சவ ேபேகற பேஙகைை ேோநதந சனேய ோவாேய
ேேவ ேணணல அவவயதேேே (ேைோநதரநே கட சகதேய) வயதேோம. (கயவனன
ெசயைககக பன கடெேன ெவளபபடம.) வவகரததட ேவணடல, நாவனால
ேணைணக கடெேனபர. அக கடம நசபபத (ேணணாவத) நாவாேல. பாவம
(பாவைனயான) நாே ரபஙகைை ேோநத ேண பாரபபேே பைோரதேம. [அத ேபால] சவ
ேபே கறபேஙகைை ேோநத ந சனேயோவாேய.
சாோைணோன ேணைன கயவன எடதத சககைததல சதத ஒர கடம ெசயகோான. அஙக
இரபபத ேணோன ஆனாலம அேறக ஒர கறபபடட உரவம இரகக. அேனால அைே
கடம எனகேோாம. கயவனன ெசயலகக மனேன ேணணல ேைோநத இரநே சகதேய
கரையககபபன காரயோக கடம னன ெவளயானத. ேணைண ேவை கடம இலைல.
அநே கடம உைடநத ேபானால அைேேய மணடம ேண எனேபாம. ஆக கடம எனபத
வாயெசால ேடடேே.
கடம உணடாகம மன ேண இரநேத. உணடான ேபாத கடோக ேோனறவதம
ேணேண. உைடநே பன இரபபதம ேணேண. ஆக மனற காலததலம இரபபத

ேணேண. காரயம ஆன கடம எனபத நம வாயால ெசாலலபபடட பனேன அழஞச
ேபாசச. அேனால ேணேண சததயம. கடம எனகோத நடவல வநத ேபான ெபாயேய.
நைல இலலாேத.
அத ேபால பைேம ஒனேோ எபேபாதம இரபபத. இைடயல வநத ேபாகம
ேோறோஙகைான நாே ரப உலகம ெபாயயாகம.
நாே ரப நாடடம வடன நேத ெசாரபம ேோனறவடம. -கோை ேேவர.
ெவளசசமம இரடடம மைணா இரகக. எஙக இரடட இரகேகா அஙக ெவளசசம
இலைல. எஙக ெவளசசம இரகேகா அஙக இரடட இலைல.
அேபேபால எஙக பைமே ெசாரபம ேோணேோ, அஙக நாே ரபோ வஸதககள
ேோணாத. அநே நைலயேலேய நனனா நாே ரப ேோறோஙகள ஒழஞேச ேபாகம.
இரபபத கடமம ேணணம, ஆனால உணைேயல 2 ெபாரடகள இலைல. ேணேண
கடோக ேோனறகோத. கடம எனபத ெசால ேடடேே. நாம கடம அேகாக இரககோத;
ெபரோக இரககோத, இேலசாக இரககோத எனெோலலாம ேபசம ேபாத ேண எனபைே
ேோநத வடகேோாம. ேண எனபைே கவனககம ேபாத இத நலல ெேழக ேபானோ
சவபப ேண, கறகள கலபபலலாேத எனகேோாம. அபேபாத கடம எனற
நைனபபதலைல. ஒனேோ ேறற ஒனோாய ேோனறவோல எைே பாரககேோாேோ அத
ேடடேே ேோனோ ேறோத ேைோயம.
உப ேேயதலம உளைத ெபயரம சசசோனநேோகய பைமேமம. உணைேயல இைணட
இலைல. பைமே ெசாரபம ஒனற ேடடேே உளைத. அதேவ ெபயரைடய பைபஞசோக
ேோனறகோத. பைமேேே மனற காலமம இரககம உணைேயாக ெபாரள. பைபஞசம
கடம ேபால ெபாய. பைமே ெசாரபேே பைபஞச ெசாரபோக ேோனறவோல ஒனைோ
நாட ேறோத ேைோயம. பைமே ெசாரப நாடடதைே வடடால நாே ெசாரபம ெேரயம.
நாம நாே ெசாரப நாடடதைே வடடால பைமே ெசாரபம ெேரயம. பைபஞச ேோறோம
பேஙகனவாக ேைோயம.
இநே இைணட வழகளேல நேகக சரயானைே ேேரநத எடதத அைே பயறச
ெசயயணம. அதகக கரோன வழ காடட மடயம. ேவோ யார உேவவாஙக?
இநே வழகளல ஒணண பபலகா ோரககம. அோவத எறமப வழ. அத எபபட சற
சறபபா அைலஞச இதவா இதவானன உணைவ ேேடேோ அபபட பைமேம இதவா
இதவா னன ஒவெவாணணா பாதத நகககோத. ேறோத ேேேல ெசானன வகஙக
ோரககம. அோவத போைவ வழ. வானததேல கரடன சமோ ெேதவா கைைட
பணணகடேட இரககம. அத ெபரசா ஒணணம ெசயகோோ ேோணாத. படடனன கேே
பாயஞச இைைைய ெகாததககம. மடஞசத ேவைல. அத ேபால பைமே நாடடததேல
படடனன பைேவசம ெசஞச அதேலேய நககோத வகஙக ோரககம. இபபட ஏக
காலததல ோையைய நகக அதேலேய நககோத அத தவை பககவகளகக ேடடேே
சாததயம.
போபபோபபாம ெபயரைடய வநே ோையப
ெபரைேயைன மடவெபோப ேபசெவாணணா
வோபெபரய ேனேனைே ெவனோானோள
ேலலெோர வைகயால ேகறோலாகா

-வாசடடம
உனனற ேனதோேல யலகோ மநதை சாலந
தனனரம பணக ெைனனஞ ெசாறெபாரட ெபானைனயனற
யனனமலைலப ெபானனாற பணெயன வைோய ேவணடா
பனனய உலகாஞ ெசாறகப பைேனறப ெபாரள ேவறலைல
-வாசடடம
அதவதந மேலாயக காணபெேலலா
ேணவமைல யணவமைல யணவமலைல
ெயதெவதோன தரசயோ ெயஙேக ெயஙேக
ெயவவேோயத ேோறறனேத ேோறோெேலலாந
தேேரவந தரககான பைேேயோந
தலேைவ ைேயமைலச சததயநோ
னேேைனய பைபபைே நாேனெயனற
நகழபைே நசசயேே ேரபபணஙகாண
-ரபகைே
104.
பரக கஙகன சசசோ னநேததற ெபாயசடந தயர மனறம
தைத ோயனந ேோனறபாழ வபரேந தைடப பெேப படெயனோால
நரற ேோானறநேன னேோைல கேோய நனோைல யனேநைாயப
பாரற ேோானறய ேனைன ேநாக கடலநேப பாழநேல ெபாயயாேே
பரககம கன சசசோனநேததல ெபாய, சடம, தயர மனறம, (சத சத ஆநநேததன
எதரேைோகள) தைதோயனம (இலலாவடனம) ேோனறம பாழ(வணான) வபரேம
தைடபபத (நககவத) எபபட எனோால, நரல ேோனறம ேன நேல ேைல கேத ஆக
நனற அைலயனம, ேநைாயப பாரல ேோனறய ேனைன ேநாககடல அநே பாழ நேல
ெபாயயாேே.
-சத சத ஆனநே நைலகக எதைானத ெபாய, சட, தயர நைல. இத நாம சாோைணோக
இரககம நைல. ஞான வசாைம ெசயத மனேனற அநே நைலயல இலலாவடடாலம
இனனம சத, சத, ஆனநேம வைவலைல. வசாைதோல உடல, ேனம, அநேககைணம
ஆகயவறைோ நகக பாரககம ேபாத அபபட ஒர நைல வைககடம. ெவறம பாோக
ேோறோம இரககலாம. இைே மனேனேய பாதத இரகேகாம இலைலயா?
--------------பாரகக மேல பாகம- ேததவ வைககம- 70:
ஆசாரயர உபேேசதேபபட அநஷடதத அேறக பன சடன வனாேைலககோல: பஞச

ேகாசமம வடட அபபாற பாரககனோ ெபாழத பாேே (சனயேே) வஞசயத. (மதயாக
இரநேத). அத அலலாேல ேவெோானறம ெேரயக காேணன. அஞசன (ைே ேபால
கரதே) இரைைேயா நான அகெேன (நாெனன) அநபவபேபன? வஞசமல[லாே]
கரேவ எனோ ேகன ேத ெேளயச ெசாலவார.
---------------அபேபாத எனன ெசயவத?
நாம யார னன ெேரநத ெகாளை நரல நம ேோறோதைே பாரககேோாம. அத அைலவோக
ேோணகோத. இைே வசாரதத ெேரநத ெகாளை கைையல நறகோ நமைேேய நாேே
பாரகக ேவணடம. உணைேயல நாம அைலயைல. அைலவ நேைாட சலனததனால
ஏறபடடதனன பரயம. அபேபாத நம உணைே ெசாரபம ெேரயவரம.
அதேபால இரைை பாரககாேல, பாரககோ நாம யாரனன பாரகக ேவணடம. அபப
நமைே நாம சரயாக பாரபேபாம.
105.
ஞானங காைண ேறெபாரள காரய நாேர பபேபயகள
ஆன ெேபபட யழநேெேப படெயன வாயகேல பலனனேோ
ோன ைேநேேன தரககெசாப பனசகம வநேதம பாைாேல
ேபான தமநைனயாேலன ேபாேோயப பரணோயரபபாேய
காைணம ஆன ஞானம அற ெபாரள (அறயபபடம) நாே ரப ேபயகள (ஆன) காரயம
ஆனத எபபட? அழநேத எபபட என ஆயகேல (ஆைாயசச ெசயேல) பலனனேோ. ோன
(ெபரைேயளை) ைேநேேன, தரகக ெசாபபன சகம வநேதம பாைாேல, ேபானதம
நைனயாேல உன ேபாேோயப பரணோய இரபபாேய.
[அதைவே அனபவம அைடய ேவணடபவன அதைவே ெசாரபோக இரபபத ேவரதத
ஆதோ அலலாேதன உறபதத நாசதைே வசாரபபாேனன எனபோம.]
-எலலாதைேயம அறகோ அறேவாட ெசாரபேே காைணம. காைணதோல உணடானத
காரயம.
அோவத அறவால அறயபபடடைவ அைனததம காரயம.
இஙேக பலவேோக பைபஞசம ேோனறகோத, இலைலயா? அதேவ காரயம.
பைமேததன ேோறோம ேபாய இநே பைபஞசததல பலவேோக ேோனறம நாே - ரப
ேபயகள எபபட வநேன, அைவ அழவத, [மணடம ேோனறவத] எபபடனன
வசாரககோதேல பயனலைல. வசாரசச ெேரஞச ெகாணட எனன
ெசயயபேபாேோாம? :-) எபபடேயா வநோசச! அவறைோ ஒேையடயாக நககம வேம
ெசாலல இரககாஙக. ஆகேவ நணட கனவ ேபானோ இநே பைபஞசம உணடான
வழையயம ஒழககம வழையயம வசாரபபைே வடடடட நம ஆதே ெசாரபததல
நைலதத நககோ வழைய பாககலாம.

106.
அசதத ெலமேடடண டமேடடம பைாமக ோகனா லமேடடம
நசதத லளவழப பாரைவயா மபபட நைநேைப பேககதோல
வசதத லனேன நனறசன ோததை வடவோ யடன ைேநோ
கசதே ேேகதத லரககன ோனநேக கடலவட வாவாேய
அசததல [சததய பததயடன பாரககம ஆேைவ] எமேடடணட (எவவைவ உணட) அம
ேடடம (அவவைவம) பைா மகோகனால (வடதோல) அம ேடடம (அவவைவககம)
நசததல (ஆதோவான சததல) உள வழப பாரைவயாம. இபபட நைநேைப பேககதோல
வசததல உன ேனம நனற சன ோததை வடவோயடன, ைேநோ, கசதே (ெவறககபபடட)
ேேகததல இரககனம ஆனநேக கடல வடவ ஆவாேய.
-அசதோகய நாேரபஙகளல உளை பறற (ெவள மக பாரைவ) எவவைவகக எவவைவ
வடபபடகோேோ அநே அைவ உளமக பாரைவ கைடககம. இபபட நடசச ெசயகோ
பயறசயால ேனம வசபபடட ஆனே ெசாரபததல நைலககம. அநே நைலைய
அைடநோ இநே ஸதல உடமபல இரநோலம ஆனநேோக இரபேபாம. இதேவ
ேனைன ோன அறேல.
ெேரெபாரளந ேரசனமஞ ேசரம ேபாதற
ேசரநேசக வறவமகச சோநே ோகம
ெேரெபாரைால வைைபபணடாற பநே ோகம
ெேரெபாரைை வடடகனோால தடஙெகாள வடாந
ெேரெபாரளந ேரசனமஞ ேசரம ேபாதற
ேசரநேவந பதயடர தரதே ோகந
ெேரவோவாங கதபறற நறபாய நரன
றநநைலயாஞ சழததேைன ேசரவாேய
-வாசடடம.
107.
ஆதோவன ஆனநே ெசாரபம ெவளபபடம வேம ெேரய வனா:
ோனனற ேவெோானற மலலாே பைணச சசசோனநே கணோய
ஊனனோ வயரேோற ெோனோாக ெேனோாலஃ ெோககனோ பட கணடேலன
நாெனனோ சவனகள சதோன வைகெயாகக ஞானஙகள ெவளகணடோல
ஆனநே மதேபால ெவளயாக வதயாே வைடேவத கரநாேேன
ோனனற ேவெோானறம இலலாே பைணச சசசோனநே கணோய, ஊன (ேேகததல) நனோ
உயரேோறம ஒனோாகம எனோால அஃத ஒககனோபட கணடேலன (ஆதோ அபபட ஒதத
இரபபைே அறநதேலன). நான எனோ சவனகள சதோன வைக ஒககம (ேனைே கடம).

ஞானஙகள ெவளகணடோல (சததம வைஙககோத). ஆனநேம இத ேபால (எலலா
வரததகளலம) ெவளயாக உதயாே அைடேவத (கைேம ஏத) கரநாேேன.
[சததம சததம ேபால ஏன ஆனநேம ெவளயாக காணபபடவலைல?]
சத = இரபப. சத =அறவ இைணடம சவனகளல காணபபடகோத. ஆனால அதேபால
ஆனநேம எலலா சநேரபஙகளலம காணபபடவலைலேய?
ேனகக அனனயோ இலலாே ஆனோ பைண சத, சத, ஆனநேோ எபபவம இரககோோ
ெசாலகறஙக. ோன எதனன ஒர ேகளவ இரநோலம, ோன இரககேோாம னன எபபவம
எலலா சவரகளககம ெேரயத. எனனோன இரடட இரநத நமைே நாேே பாரகக
மடயாே ேபானாலம நாம இரகேகாோனன ெோடட பாரககவா ேவணட இரகக?
சனன கேநைேககககட ோன இரககோத ெேரயத. அோவத ேன இரபப ெேரயத.
அேே ோதர அறவ - அத எவவைவ அலபோ இரநோலம எபபவம அதவம இரகக.
ஆனால அேே ேபால எபபவம ஆனநேம இரககோதலைலேய? சல சேயம ெைாமபேவ
கஷயா இரகேகாம. சல சேயம தககம. பல சேயம ெைணடம இலலாே இரகேகாம.
அபபலலாம ஆனநேம எஙேக ேபாசச?
108.
உரவஙக ளைேஙகள பரசஙக ெைாரபவ ெலானோாக ெேனோாலேே
கைணஙக ேைாெைானற ேலாெைானற ெேரயனக ணககனற வாைாதகாண
அரேநே சசசோ னநேச சபாவஙக ைானோ வனவடவாகலம
பைபஞச ேயோமவ ரததேப ேததனாற ேபேஙகைா ைேநேேன
உரவஙகள இைேஙகள (ைோஙகள) [ஸ]பரசஙகள ஒர பவல ஒனோாகம எனோாலேே,
கைணஙகள (இநதரயஙகள) ஓர ஒனறல (வஷயம) ஓர ஒனற ெேரயம கணகக அனற
வாைாத காண. அரேநே சசசோனநே சபாவஙகள ஆனோவன வடவாகலம, பைபஞச
ேயோம வரதத ேபேததனால ேபேஙகைாம (ேவறபடம) ைேநேேன.
ஒர ேலரல நோம, சைவ, ேணம மனறம இரநோலம ஒவெவார பலனாலோன அைவ
ெேரயவரம. ஒேை பலனால மனறம ெேரயவைா. அதேபால சத, சத, ஆனநேம ஆனே
ெசாரபோனாலம பைபஞச ேயோன வரததகளன ேவறபாடடால அைவ ேவோாக
உணைபபடம.
(டததள வைமபைம நைனவகக வநோ அதகக நான ெபாறபபலேல! உசாத தைண
ெபாதேகததேலேய அபபடதோன இரகக :)
மககால பாகக மடயாத. நாககால பாககமடயாத. கணணால நகை மடயாத. எநே
கைணதேோட- பலேனாட- உேவயால கவனககேோாேோ அதகக ேகநே படதோன
கவனககபபடடத ேோனறம.
சனோ பாகக ெைணட நணபரகள ேபாோாஙக. ஒதேர தரமபம ேபாத அடாடா எனன
அரைேயான பாடட... டயன... ஙகோார. இனெனாரதேர அட ேபாபபா! எனன
அரைேயா இயறைக காடசகைை படோகக இரககாஙக எனகோார. ெைணட ேபரம
பாதேத ஒேை சனோோன. எதகக ஃேபாகஸ இரகேகா அதபட....
109.
ோேேம ைாசேஞ சாததவே மககணத ோலவரமவ ரததமனோாம

ஆேைவகண மடமங ேகாைமஞ சாநேம ேபோன ோகேகேன
ஏமோவ ரககனோ சசசோ னநேஙக ெைனெோனற ெோனோாகலம
நாமைைக கமவரத தபபரவ னாறெசாரப ஞானாத பரவாகேே
ோேோம இைாசேம சாததவகம[ஆகய] மககணதோல வரம வரதத மனோாம. ஆம
அைவகள மடமம ேகாைமம சாநேமம (என) அபோனோகம (ெபயர ெபறம) ேகேன.
ஏமோவரககனோ (இனபோவரககனோ) சசசோனநேஙகள எனெோனறம ஒனோாகலம, நாம
உைைககம வரததப பரவனால ெசாரப ஞானாத (சத மேலய சோனநே ஸவரபஙகள)
பரவாகேே (ேபேோகேே)
-சததவம, ைாஜசம, ோேசம என கணஙகள மனற ஆகம. இநே 3 கணஙகைால
உணடாகம வரததகளம மனற. அைவ மைோேய சாநே, ேகாை, மட வரததகள. இநே
ேவறபாடடால ஆதே கணஙகள ேவற ேவோாக ேோனறகனோன.
110.
சடோன மடதே ரககலல ேணகளற சதெோனற ேேேோனறோல
வடோன காோத ேகாைதத லானநேம வைையாதேற ோைவகைாம
தடோன ெவாழவாத சாநேதத ேலசசச ோனநே மனறம ெவளயாம
ேடோன மடஙகள ேகாைஙகள வடசாநே ேனோக லானநேேே
சடோன மட ேர (ேைம), கல, ேணகளல சதத ஒனறேே ேோனறோல. வடோன காோத
ேகாைததல ஆனநேம வைையாத. ேறோைவகைாம (சத சத ஆகய ேறோைவ ேோனறம.)
தடோன ஒழவாத (ைவைாகயம மேலான) சாநேததேல சசசோனநேம மனறம
ெவளயாம. ேடோன (அறவனைேயான) மடஙகள ேகாைஙகள வட[தத] சாநே
ேனோகல ஆனநேேே.
-ஜடோன ேைம கல, ேண ஆகயவறோால சத (இரபப) ேடடேே ெவளயாகம. அோவத
அெேலலாம இரககனன ெேரயேே ஒழய அதகக அறேவா (சததம) உணரசசேயா
(ஆனநேமம) ெவளயாகா.
காே, கேைாேம மேலான கணஙகளன ேகாை வரததயலம, ேயககம பயம ஆகய மட
வரததகளலம சததம சததம ேடடேே ெவளயாகம. ஆனநேம ெவளயாகாத.
ெபாறைே, கரைண மேலான சாநே வரததயல மனற கணஙகளம ெவளயாகம.
காேம, கேைாேம, ேோகம, பயம ஆகய ேகாை மட வரததகைை வடட ஒழதத
ைவைாககயம சாநேம ெபாரநதய ேனதடன உளபாரைவ கடடோனால ஆனநேம
உணடாகம.
ஆக நமேோட கண வரதத எபபட இரகேகா அதகக ேகநேபடேய நேகக சத சத
ஆனநே அனபவமம ஏறபடம.

111.
இகோன கரநாே ேனசசச ோநநே ெேனமலக கணேறகேலன
அகலாே சதோவ ேேதசத ோவேே ோநநே ேேெேனறடல
மககால மனறஙெக டாதரப பதசதத ேவறபா டறேலசதோம
ேகழகாே நகரேபாத சகோக ேநபத வாழெவனப ோநநேேே
இகோன கரநாேேன, சசசோநநேம எனம இலககணம அறகேலன. அகலாே சதோவத
ஏத? சதோவத ஏத? ஆநநேம ஏத எனறடல; மக கால மனறங ெகடாதரபபத
(நசயாதரபபத) சதத; ேவறபாட (சற சட ேபேஙகள) அறேல சதோம. ேகழ காேம
நகரேபாத சகோகம அநபத (அனபவம) வாழெவனபத ஆநநேேே.
PG: வவகாரக (practical) சததம, பைாத பாசக சததம கட உளைோல அைவ சதேலல
என நகக "அகலாே சதத" எனோார. இநதரயஙகளம அநேககைணஙகளம கட அறவாக
உளைோல அைவ சதேலல என நகக "சதோவேேத" எனோார. வஷய ஆனநேம, சஷுபத
ஆனநேம, வாசனானநேம, உோசன ஆனநேம (வைககஙகள பனனால வரம.) ஆகயன
கட உளைோல அைவ ஆனநேம அலல என நகக "ஆனநேேேத" எனோார.
ோதபரயம: மககாலததலம ெகடாேல இரபபேே சதத. சகல வஷயஙகைைகளலம
ேவறபாடகைை பரதத அறவத சதத. இஷடம லபதே (ேவணடயத கடடம) ேபாத
உணடாகம சகம ஆனநேம.
-எளைேயா ெசாலல:
மககாலததலம ெகடாேல எத இரககேோ அதேவ சதத.
வஷயஙகளேல ேவறபாட அறயம அறேவ சத. இத சயோக பைகாசககம. இேன
பைகாசதோேலேய ேறோைவையயம பைகாசகக ெசயயம.
இஷடபபடடத கைடதத அைே அனபவககோ ேபாத கைடககோ தரபதேய ஆனநேம.
இநதரயஙகள (பலனகள) கைணஙகள மேலானவறைோ பைகாசகக ெசயவத ஆனோேவ.
ஆனோ ேவை யாதம சடம. ஆனோ ஞான ெசாரபம. ஞானம எனபேே பைகாசம. ஞானம
ஆதோைவ பரஞச இரககோேலல. தஙகம ேபாத இநதரயஙகள ெசயலேல
இலைலோன. ஆனாலம வழதேபன "”சகோக தஙகேனன" எனகேோாம. அபப ஏேோ
ஒணண வழபேபாட இரநத அைே அனபவசசத இலைலயா?
அத சரஙக, ஆனோைவ வடட ஞானம பரநேத இலைலனனா ஏன எலலாரம
ஞானகைாக இலைல?
தபம பைகாசோ இரககோன. ஆனாலம மடபனயல அத ெேரயோதலைல. அத ேபால
அவதைேயல ேைோநத ஞானம ேஙக இரகக. அவதைே நஙகனால அத
பைகாசககோத. நாம "ஞானம உததேத" னன ெசாலகேோாம னனாலம ஞானம பதசா
உதககைல. ேைோவ நஙகதத, அவவைேவ.
அவவாேோ ஆனோ ஆநநே ெசாரபோம. சட ெபாரடகள எதலம ஆனநேம இலைல.
எபபட எனல ஒரவனகக ஒர ெபாரளல உதககம ஆனநேம ேறோவரகக அேே ேபால
உதபபதலைல; சல சேயம ெவறபப கட உணடாகலாம. ஆனநேம அநே ெபாரளல

இரநோல எலலாரககம அதல ஆனநேம வை ேவணடேே?
உோைணோ ஒதேரகக ேகசர படககத. அைே நைனசசாேல ஆனநேம வநதடம.
சாபபடடா ேகககேவ ேவணாம. அதேவ இனெனாரதேர நலலா இரகக னன
சாபபடவார. ெைாமப ஒணணம சநேோஷபபட ோடடார. இனனம ஒதேர எனகக சககைை
வயாத; ேகசரேய படககாதமபார.
ஆனநேம ேகசரயேல இலைல. அபபட இரநோ எலலாரககம அதேல ஆனநேம
கைடககணேே?
ஆக ஆனநேம ஆனோவல ோன உளைத எனபத ஸரத, யகத, அனபவ சமேேம.

112.
நாசசச ரைதத ரககஞச ரரேைன நாலேவே ோவாககயம
நசசச ோநநே ெேனறடன ோசரயர நபைே ோகெேனனம
ோசறோ சசசோ நநேநா ெனனனவவன ேனனேந பவெேஙஙேன
ேகாசபப ைஙகைைய டதததே கரககேே கஞசைக கர நாேேன
நாசச (நசககம) சரைததல இரககம சரரேைன நால ேவே ோவாககயம ந சசசோனநேம
எனறடனம, ஆசரயர ந பைேோகம எனனம, ோசறோ சசசோநநே நாெனனற இவன
அநபவம எஙஙன ேனனம?(எபபட ெபாரநதம) (பஞச) ேகாச பைஙகைை (நகைஙகைை)
இடதத ேகரககம ேே கஞசைக கர நாேேன.
-இநே உடமப அழயககடயத. இதல உளைவைன "ந சசசோனநேம" எனற ேவேஙகள
ெசானனாலம, கர ெசானனாலம நமமடததல சசசோனநே லகணம இரககோத எனற
எநே அனபவதோல உணரவத? ேககக நலலா இரநோலம அனபவததகக வநோோேன
ஸதைபபடம?
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ெசனோநே ைஞெசயே வைனகளட ோரெேனற ெசலகால மவனணடேலா
கனோந பவநைக ெசாரககெேனல வரகனோ காலதத மவனணடேலா
உனோே யாேனா வடலகடவ ளடனேநட வடனோற ோறயழயம
ேனோய வடலெநடன மவனரப பதெகாணட சதெேனப ெோககேகேன
ெசனோநேைம ெசயே வைனகள உடல ேரம எனல ெசல (ெசனோ) காலம இவன
உணடேலா? கனோநபவம நைக ெசாரககம எனல வரகனோ காலததம இவன
உணடேலா? உனோே (உனேதேோன) யாேனா உடல கடவளடல ேநட வடல ோற ோற
அழயம. ேன ோய உடல ெநடனம இவன(இதேேக) இரபபத ெகாணட (இவேன) சதத
எனபத ஒககம ேகேன.
-சடன சரயான ேகளவ ேகடடான. ஒவெவாணணா கர தரதத ைவககோார.

மன ஜனேததல ெசயே கரே பலனாக இநே போவ எடதத இரககோாய அலலவா?
ஆகேவ ேபான சனேததல இரநோய. இபேபாத ெசயயம ெசயைககைால ந நைகேோ
ெசாரகேோ ெசனற பலன அனபவபபாய. ஆகேவ இனயம ந இரபபாய. இபபடயாக
ேனே உடைலயம யாேனா சரைதைேயம ந ோறற ோறற எடதோலம ேேகஙகள
அழகனோன. நயாகய ஆனோ அழவதலைல. ஆகேவ ந சதோகம.
-யாேனா சரைம: நைக ேவேைனையேயா அலலத ஸவரக சகதைேேயா அனபவகக
ேைபபடம சரைம. நம சாோைண சரைம தயால ெவநத கரகம. யாேனா சரைம தயால
சடபபடட ேவேைன அனபவககேே ஒழய ோோாத. ேவேைனைய அனபவகக அத
இரககணம இலைலயா?
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இரைாக மடஞச ழததய லைாததரய லைவசட ைறோெபாழத
ேரைாே லரைையம ெபாரைையந ெேரகனோ வைகெகாணட சதோகேே
ெபரவாழவ மககோ ேனேனனடததனற ேபைாே பரயேேனால
அரகாே பரயஞச கததலவர ோேலா லாநநே ோைேநேேன
இரைாக மடம சழததயல இைாததரயல இைவ சடைறோ ெபாழத ேரைாேல
இரைையம ெபாரைையம ெேரகனோ வைக ெகாணட (இவேன) சதோகேே.
ெபரவாழவ மகக (ேபைாநநேதோல நர அதசயோகய) ோேன ேனனடததல ேபைாே
(நஙகாே) பரயேேனால அரகாே (கைோயாே) பரயம சகததல வரோேலால (இவேன)
ஆநநேோம ைேநேேன.
-இரடடாக இரககம சசபதயல எதவம ேோனோாேல ேைோநத இரககம ேபாத
அவதைேயாகய இரைையம, ஆனநேோகய ெபாரைையம அறகோத. இைவல சரய
ஒள இலலாவடடாலம சாோனய ெோடேலால ெபாரடகைை அறகோத. கனவல
ஆனோ ேவற ஒளைய ேவணடாேல தரபடகைான பாரபபவன, பாரதேல, பாரககபபடம
ெபாரைை பைகாசபபதத அறகோத. ஆகேவ இத சதோகம.
-சசபதல ஒணணம ெேரயைல. ஆனா தஙக ெவளேய வநத ஆனநேோ தஙகேனன
னன ெசாலகோபேபா ஏேோ ஒர அறவ இரகக. ஜாகைததேல பாரதேோ, இலைல
ெவளசசம இலலாடடா ெோடட நகரநேோ வஷயஙகைை ெேரஞச ெகாளகோத. ெசாபன
நைலயேல ஏதம இலலாேேல சல வஷயஙகைை உரவாகக அறகோத. இபபட எலலா
நலகளேலயம அறவ இரகக.
எலலாரககம எலலா ெபாரடகைைககாடடலம ேன மேே பரயம அதகம.
அைனவரககம சகததலோன பரயம; தககததல இலைல. ஆகேவ ஆனோ ஆனநேம
எனபத அனபவம.
நாேன ெயனற ெேவவடதத நனோா யணடா யரககேகன
நாேன ெயனற ெேவவடதத நனோாயத ேோனற வைஙகேகன

நாேன ெயனற ெேவவடதத நனோாயனப ோய நகழேகன
நாேன ெயனற ெேவவடதத நனோாய வைையா டாநறேகன
-வஞஞான சாைம
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அனனபா னாதசக சாேனே ோைகயா லாரககம ெவக பரயோகம
இனனவா ோானோவ ோநநே சாேன ெேனககரேல ெபாரைலலேவ
ெசானனவான ோைவெயார சகசாே னஙகெைாட ெசாலலவா யாகன ேகேன
உனனோ நநேமேவ ேோேநப வபபோ ரபயவான ோவ மைேவா
அனன பானம ஆத (மேலானைவ) சக சாேனம அத, ஆைகயால ஆரககம (யாரககம)
ெவக பரயோகம. இனனவாற (இேே ேபால) ஆனோவம ஆநநே சாேனம என கரேல
ெபாரைலலேவ. (சரயலல). ெசானன ஆனோைவ ஒர சக சாேனஙகெைாட
ெசாலலவாயாகன ேகேன, உனன (உனனைடய) ஆநநேம ேவேோத? அநபவபபத
யார? உபய (இைணடாம) ஆனோவம உைேவா? (இரககோேோ?)
-சாபபடம கடககம ெபாரடகள சகதைே ெகாடககோ சாேனஙகள. அேனால அதகள
ேேேல பலரககம பரயம உணடாகத. இத ேபாலேவ ஆனோ சகதைே ேரகோ
சாேனமனன நைனககககடாத. ஆனோ சகதைே ேரம சாேனம அலல. அதேவோன
ஆனநேம. அபபட இலைலனனா ஆனோ ேவோ அைே அனபவககோத ேவோனன ஆக
அைே அனபவகக இனெனார ஆனோ இரககானன ேகளவ வரம.
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வடயஙகளல பரயமரபபத ேபால ஆதோவலம பரயம இரபபோல ஆதோ ஆநநே
ெசாரபர எனபத எபபட?
வடயசக ேதலவரேல பரயோத தைோகம ெவக பரய ோனோவ லாம
வடயசகம வரபரய ோறவர ோனோவல ெவகபரய ோோாத காண
வடயசகம வடலோங ெகாைலோ ோனோைவ வடவெேவர ெகாளவெேவர பார
வடயசக ேபாகஙகள வடேவைன யவனால வடபபடா ெோரநாளேே
வடய சகேதல வரேல பரயம ோததைம (அண அைவ) ஆகம. ெவக பரயம
ஆனோவலாம. வடயசகம(ததல) வரம பரயம ோற வரம. ஆனோவல ெவக
பரயம; ோோாத காண. வடய சகம வடலோம ெகாைலோம. (வடவம பறோவம
கடம.) ஆனோைவ வடவத எவர, ெகாளவத எவர பார. வடய சக ேபாகஙகள வடம
(நககம) அவைன. அவனால (ஆதோவால) வடபபடாத ஒர நாளேே.
-வஷய சகததல கைடபபத தரபத ேடடேே. ஆனோவல உளைத நைதசய பரத.
(அோவத இதகக மஞசய பரத இலைல) வஷய சகததல இரககம வரபபம ேவற
வஷயததகக ோறம. இனனகக ேகசர படசசதனனா நாைை ஐஸகரம படககம.
நாைனனகக இனனம ேவோ ஏேோ ஒணண. ஆனா ஆனோ ேேேல உளை பரயம
நைலயானத. வஷய சகதைே இஷடபபட வடடடலாம. ெகாளைலாம. ஆனோ மத

உளை பரயதைே யாைால வட மடயம? யாைாலம ஒர ேபாதம மடயாத.
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ஆதோ ஆநநே ெசாரபோய ேளைக கடடபபடாேோய இரககனோ ேனைன
ெவறபபனால நககவேைா?
ேவகனோ ேகாபஙக ைாெலனைன நானெகானற வடகேோ ெனனற சலேபர
சாகனோ படயனாற ோனைனேய ோனெகானற சாவெனனல சஙைக யலேவ
ேேகநே ைனகெகாலல ேவனாலவ டபபடட ேேகேவ னலலன ேகேன
ஆகநே னறேகா பேலதேைன ெயாரநாள ோனோெவ றபபதைலேய.
ேவகனோ ேகாபஙகைால எனைன நான ெகானற வடகேோன எனற சலேபர சாகனோ
படயனால ேனைனேய ோன ெகானற சாவன எனல சஙைக அலேவ. ேேகநேைனக
ெகாலலம அவனால வடபபடட ேேகம அவனலலன ேகேன. ஆகம ேனல ேகாபம
அலத (ேேகததன மத ேகாபம வநேத அலலாத) ேனைன ஒர நாளம ஆனோ
ெவறபபதைலேய.
[ஆதோ சகததகக ஏதவாய உளைேபாத ேேகதைே ேபண, சகததகக ஏத அலலாே
ேபாத அேன மத ெவறபபைடநத அைே வடகோத. வடட ேேகம அவனலல.
எபேபாதம ஆனோ ேனைன ெவறககவலைல. அத சக ரபேே.]
சடன ேகடகோான, ஏன ஸவாம சல ேபர ெவறபபல ேறெகாைல கட ெசயத
ெகாளகோாஙகேை? நஙக எனனடானா ஆனோைவ ெவறகக மடயாத எனகறஙக?
கர ெசாலகோார, ஆோமபா உணைேோன. சல சேயம சலர ெகாடய வயாத, ேன
சஞசலம இெேலலாம வரமேபாத ேறெகாைல ெசயத ெகாளகோஙகோன. ஆனா உன
ேகளவ ேபப. அவஙக ஆனோைவ வடைல. அவஙக ேேகதைேோன வடோாஙக. அநே
உடமப அவஙக இலைல. ஆனோேவ ோனாக இரககோோல யாரேே அைே வடவம
மடயாத. ெகாளைவம ேேைவயலைல.
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ோகப படமெபாரள லமேகன பரயோந ேனயனல மடலபரயோம
ஆகதத லமபரய மநதரய ோஙகைண ேேனலம பரயமயைாம
ஏகபப ைாணனலம ெவகபரய ோனோவ லநேவான ோமககயம
ஊகதத னாறெகவண மதைேகரத ோமனற ேோெைானற லதகேகேன
ோகபபடம (பரயோக சமபாதககம) ெபாரளலம (ெபாரைை வட) ேகன பரயோம.
ேனயனலம (ேகைன வட) உடல பரயோம. ஆகததலம (உடலலம) பரயம
இநதரயோம. (பலனகள). இநதரயஙகளலம கைணம (அநேககைணம) பரயோம.
அேனலம பரயம உயைாம. (ஜவனாம) ஏகப பைாணனலம ெவக பரயம ஆனோவல.
இநே ஆனோ மககயம. [அைே காடடலம பரயோனத இலைல]. ஊகததனால
ெகவணம [ெசலவம மேலான ஆற பரயஙகள] மதைே கரதோ மனறம ஓெைானறல
அதகம ேகேன.
--

ஸவாம, ஆனோேவ பரய வஸதனனா காச ேேேல எலலாரககம ஆைச இரகக. ேன
பளைைகள ேேேல எலலாரககம ஆைச இரகக. இைே எனன ெசாலலறஙக?
சாோைணோ யாரககம காச ேேல ஆைச இரகக. ஆனா ேன ோகனகக ஒர
உடமபனனா காச ெசலவழசச ைவததயம பாகக ேயாைா இரககாஙக. ஆனா ேன ேகைன
வட ேன உடமப மேே பரயம அதகம; பல காைணஙகளககாக ேன பளைை ேேேல
ேகாபம இரககம. ேன உடமப ேேேல ேகாபம வைாத. அதகக களரசசயா இரகக ஏ.ச
எனன பஞச ெேதைே எனன இநே ரதயேல நைோய உணட. உடைலவட ேனச ேேேல
பரயம அதகம. உடமப ெகாஞசம சைேபபடடாலம ேனச சநேோஷோ இரககமனனா
அதககம நாே ேயாைா இரகேகாம. ேனைச வட உயர ேேேலோன ஆைச அதகம.
டாகடர இனேே இனன இனன வஷயஙகைை வடடடனம; இலைலனனா உயரகேக
ஆபததனன ெசானனா சரனன அபபடேய ெசயகேோாம, அெேலலாம இத வைைககம
ேனசகக ெைாமப சநேோஷம ெகாடதேோ ஆனாலம.
119.
ெகடலான ெபாழதவன காணகக ேகனான ெகவணவான ோமககயம
வடலாே வடமப ரககநா ளடலான மதைேயான ோமககயம
தடோன நனைேகத ேவணடனாற கரதேனாஞ சவவான ோமககயம
சடோய மததயன ஞானவான ோவான ோேனே காமககயம
ெகடலான ெபாழத (ேைண காலததல) இவன காணகக (ஆதனததகக ேவணடய)
ேகனான ெகவண [secondary] ஆனோ (அநே சேயம) மககயம. வடலாே உடலம
பரககம (ேபணம) நாள உடலான மதைே ஆனோ மககயம. தடோன நனைே கத
ேவணடனால கரதேனாம சவ ஆனோ மககயம. சடம ோயம மததயன ஞான
ஆனோவான ோேன ேகா மககயம.
-ேைண காலததல ேன ேகன அரகல இரகக ேனேன வரமபகோான. அபேபாத அத
மககயோக ேோனறகோத. ஆனால அவன வாழம காலததல ேன உடைல ேடடேே
அதகம வரமபகோான, ேகைன அலல. ஆக ஒவெவார சேயமம ஒவெவார ெபாரள
வரமபபபடகோத, பன அதேவ ேறெோானற வை ைகவடபபடகோத. தடோன
நனைேைய கரத யார ேோடசததன மத பறற ெகாளகோாரகேைா அவர ேன உடைலயம
வடட ேன சய ெசாரபோன ஆனோ மத பறற ெகாளகோார.
120.
பலயேந கலெேன லடடோம பைகெசயற பேலவெனனனம ெவறபபாம
உலகலர வைகயேல லாேபல லாதயல ோசன ோோேலான
ேலனேற சனேயன பலவைகய மபபட ேகழசசயல வரபபமகோன
அலகலா னநேவட வாகமன ெசாரபதைே யாைாயநதபார ேகேன
பலயம அநகலம எனல இடடோம. (இஷடோம) பைக ெசயன பேலவன எனனம
ெவறபபாம. உலகல இர வைகயம (பரயம தேவஷம) அலலாே பல ஆதயல
(மேலானவறறல) உோசனோம. ஆேலான ேலனேற (அஞஞானம மேலான கறோேறோ)
சனேயன பலவைகயம இபபட ேகழசசயல வரபபம இகோன. அலகல [வாக,

ேனதகக எடடாே] ஆனநே வட வாகம உன ெசாரபதைே ஆைாயநத பார ேகேன.
-ஒரவர பலைய பேகக பைேபப நடததகோார. அவரகக அஞசதேகக பல கட
வரபபோகோத.
ேன ேகன ேனகக சாோைணோ ெைாமப பரயோனவன. ஆனா பல சேயம பாககேோாேே!
கடமபததல சணைட வநத அட ேடயாககட ேபாய, அபபோம ேபசச வாரதைே இலலாே
எலலாம இரநத, "எனபாகதைே பரசச ெகாட! நான ேபாேோன", "எலலாம சய
ஆரஜேம! உனகக ஏத பஙக?” இபபட எலலாம வைநத கடககோ சேயம
பளைையானாலம ெவறபபோன. ேகன பைகயான காரயம ெசயவாேன ஆனால அவன
ெவறககபபடகோான.
சாோைணோ ேோடடததல பேர இரககம. அே கணடககாே வடேவாம. அே
ெவடடபேபாடட அடபெபரசச ெவனனர கைடசசா சநேோஷம வரத. அதேவ பாமப
பதஙக இரநத அபபபப நமே பயமறததனா பேெைலலாம நேகக ெவறககோ
வஷயோசச.
உோசனபபடததம பல, பணட ஆகயைவ கட ெநரபப உணடாகக எனற
பயனபடமேபாத அைவ பரயோகம. அைவேய பாைேயல நடநத ெசலலம ேபாத
இைடயற ெசயோல அவறறன மத ெவறபப வரம.
ஆனால பரசதே சனேய ெசாரபோன ஆனோ ேன ஆனநேததல ோறேல இலலாே
வரபபம உைடயவனாக இரககோான.
ஆகேவ நஙகாே ஆனநே ெசாரபயான உன ஆனோைவ ஆைாயநத பாரதத அறவாயாக.
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ஆனநேம எதேைன வைக
ோனஞச ோநேகர நாேேன யாநநே வைககெைத ேைனெயனனேலா
ஞானதத கழநேபை ோநநேம வாசனா நநேமவட யாநநேெேன
ோாநநே மனறவே ெேடடவைக ெயனபரசல ைவைவநத மதலடககம
யானநே வைகெசாலக ேகணைேநே ேனெயடட மஃதனன தனனெேனேவ
ோனஞ சோநே கர நாேேன ஆநநே வைககள எதேைன எனனேலா, ஞானம தகழநே
பைோநநேம, வாசனாநநேம, வடயாநநேம எனற ஆநநேம மனறவேம. எடட வைக
எனபர சலர. அவைவநதம இதல அடககம. ஆனநே வைக ெசாலக ேகள, ைேநேேன
எடடம இஃத இனனத இனனத எனேவ.
ஆநநேம மனறவேம. பைோநநேம, வாசனாநநேம, வடயாநநேம. எடட வைகனன சலர
ெசாலவாஙக. அஞசம இதேலேய அடககம. ஆனநே வைக எனனனன பாககலாோ?
122.
எடட வே ஆநநேம.
ேபாகததல வரசகம வடயசக நததைைப ேபாதைத பைேசகோம

ேோகதே னநேலற சகமவாச ைனசசகம ழபபரய ோனேசகோம
ேயாகதத லைதமக கயசகமோசன மறோசக நசசகேோம
ஏகதைே ேநாககலத தவேசகம வாககயெே ழநேசக ஞானசகேே
ேபாகததல வர சகம வடய சகம.[1. வடயானநேம] (சசபத) நததைைப ேபாத உைத
பைே சகோம [2.பைோனநேம]. ேோகதத அனநேலல (நததைை கைலநத எழம ேபாத
உளை) சகம வாசைனச சகம [3.வாசனானநேம]. மழப பரயம ஆனே சகோம.
[4.ஆனோனநேம] ேயாகததல உைத மககய சகம [5. மககயானநேம]. உோசனமறோ
சகம [6. நஜானநேம] நசசகம அோம. ஏகதைே ேநாககல அததவே சகம
[7.அதைவோனநேம]. வாககயம எழநே சகம ஞானசகேே. [8.வததயாநநேம]
1. வடயானநேம: உலக வஷயஙகைை அனபவககோதல வரகோ சகம வடய சகம.
2.பைோனநேம: ஆழநே தககததல (சசபத) உளைத பைே சகோம.
3.வாசனானநேம: நலல காபப கைடககத. கடசசடட சநேோஷோ இரகேகாம. அைை
ேண ஆக அநே சைவ ேபாயடடாககட அநே சநேோஷம ேபாகாத. அேபேபால நலல
தககம தஙக அத கைலஞச மழசசகடட படகைகயேலேய கடநதகடட ஒர
பைசசைனயான நைனபபம இலலாே சசபதைய அனபவசச வாசைன இரகேக அநே
சகேே வாசைனச சகம.
4.ஆனோனநேம: எலலாததேலயம நாேே நேகக மழப பரயமந நைனககோத ஆனே
சகோம.
5. மககயானநேம: ேயாகததல சோதல உளைத மககய சகம.
6. நஜானநேம: ேனசல ஒர சநேைனயம இலலாே உோசனோ இரகக மடஞசா அநே
சகம நசசகம.
7.அதைவோனநேம: பைபஞசதைே அனனயோ பாககாே ஏகதைே -ஒனைோேய- பாககோத
அததவே சகம
8.வததயாநநேம: ேகா வாககயதேோட அனபவம -பைோனே ஐககயததல எழநே சகம
ஞானசகேே.
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வடயாநநே இலககணம
இவவா றைைெசயஞ சகேப ேஙகள னயலபா ேைவ ெசால ேகேனேகள
ஒவவா நனவன லேலவா னடர ெகட வோஙகஞ சயனே தறேநைம
ெசவவா ேனேக மகோ ேதெலாளர சததன சகநேல ேசரஙகாண
அவவா றவனை ேகழவா ேநபவ ேதோன வடயச காநநேம
இவவாற உைை ெசயம சகேபேஙகளன இயலபாம. அைவ ெசால ேகேன ேகள. ஒவவா
(இனபம ெபாரநோே) நனவனல (ஜாகைததல) உேலவான இடர (தனபம) ெகட (நஙக)
உோஙகம சயனம, அத உற ேநைம ெசவவா (ெசவவோன) ேனம அமகோம (அநேர
மகோகம). அதல ஒளர சததன சகநேல ேசரஙகாண. அவவாற இவன உை ேகழவாம
அநபவம -அதோன வடய சகாநநேம.

-சாககைததல உேலகோ சவன எதர படட வஷயஙகளல நாடடம ேபாய அவறைோ
அனபவககோான. போக அவறறல கைைபப உணடாகோத. அநே தனபம நஙக
தஙகபேபாகோான.
ு
காைல எழநேதலரநத எதேைன ேவைலகள!! காைல கடனகைை மடசச, ஆபோகக
போகக போகக கைமப, பஸைோ ேபபவடட, ோேேோ ேபாய தடட வாஙக, கேே ேவைல
ெசயகோவஙக ேவைலைய மடககாே ெலாளள பணண, அதகக ேேல அதகாரகடட
தடட வாஙக, ேவைல ேேல ேவைல வை எலலாதைேயம கவனசச, ோேேோ ெகாணட
வநே சாபபாடைட ேவணடா ெவறபபா சாபபடட, தககம அழதே ேவைலயம கவனசச,
அவஸைேபபடட கைமபோ ேநைம. "இே ெகாஞசம பாததடபபா!"னன வை ேவைலைய
"மடயாத"னன ேனசல ெசாலலககடேட "பைவாயலைல சார! மடசசடேோன"ன
ெசாலல, ெசயத மடசச, வேககோன பஸ எபபேவா ேபாயடடோல ெைணட கேலா
மடடர நடநத ேவோ பஸைோ படசச, ஒர வழயா வடடககபேபானா, ேைனவ வாஙக
வை ெசானன ெபாரைை ேோநத ேபானத நைனவகக வநத, ேைனவகடேட ோேனஜைை
தடட சோோனம ெசாலல, பளைை கடடஙகளகக கைே ெசாலல, கைைசச ேபாய
படகைகயல வழநத...."அபபாடா! இனேே நமேதயா தஙகலாம!"னன
நைனககமேபாத ேனச உளமகோகம. அதல சதேோட சகோன நேல ேசரம. அபப
உளைம ேகழத. இதேவ வஷயானநேம.
124.
பைோனநே இலககணம
ஈனந ேரசக வடயம தரபட யடைா ெேனேன ேைசயாேல
ேசனந ேனதக லாயந ேனலவழ ெசயலேபா னததைை ெசறசவன
ோனநேமலபை னடெனன றவெனார ேைனயல லதபோ நைனயாேல
ஆனந ேேயனோவன சகமக ேதோ னயரபை ோநநேம
ஈனம (கைோைவ) ேர சக வடயம தரபட இடைாம (தனபோம) என ேனம அைசயாேல,
ேசனம (பரநத) ேனத கலாயநேனல (கணடல) வழ (அடஙகம) ெசயல ேபால
நததைை ெசற(ெசயயம) சவன, ோன அநேமல பைனடன ஒனறவன ஒர ேைன அலலத
போ நைனயாேல ஆனநே ேயனோவன. சகமகம அதோன உயர பைோநநேம.
கரவ கைணஙகள எலலாம ஒடஙக நததைையல அனபவககோ சகம.
ஆகாயததல போநத அைலநே கரடன கைைபபாக சகம அனபவகக கடடல ேபாய
வழவத ேபால,
அநததயோன வஷயஙகளல ேனம நாடத. எபப சகமனன ஒணண வரேோ
பனனாேலேய தககமனன ஒணண வநதகடேட இரகக. எபபவேே சகோ
இரககோவஙகைை பாககோத அரத. (அேே ேபால எபபவேே தககோ இரககோவஙகைை
பாககோதம அரத.) அனபவககோவன, அனபவதேல, அனபவககபபடவத எனகோ
மனறம (ஞாபகம இரககா அோன தரபட) இரககோ நைல தககம ேரவோல கைைபப
வரத. அேனால அநே மணம நஙக ேனைச ஒடகக தஙக ஒர அவஸைேயம இலலாே
ோேன ோனாக இரநத ஆனநே ேயனா இரககோான. இதேவ பைமோனநேம.
125.
தஙகஞ சகேத பைேச சகெேனல சரதப ெபாரள வழ தயலேவாரகள
ோஙகம ேலைைண நனோா கசசலர சமபாதபபத ோனகம

தஙகந நனைேய ோணெபண மைோைேயந ெேரயா ேேளெசய ெபாழேேேபால
ஆஙகள ெவளகள ேறயா வநபவ ேேனா லதபை ோநநேம.
தஙகஞ சகேத பைேச சகம எனல சரதப ெபாரள (ேவேம ஒபபகெகாளவத). வழ
தயலேவாரகள ோஙகம ேலைைண நனோாகச சலர சமபாதபபத ோன ஊகம. தஙகம
நனைேயம ஆண ெபண மைோைேயம ெேரயாத அேள (ஆலஙகனம) ெசய ெபாழேே
ேபால, ஆஙக உள ெவளகளம (ஸவபன ஜாகைத) அறயா அநபவம. அேனாலத
பைோநநேம.
-எனனஙக இத? ேபாயம ேபாயம தஙகோைேயா பைமே சகமனன ெசாலலறஙகனனா
ஆோம. சழததயல பைமோனநே நைல எடடகோத எனகோத ேவேம ஒபபகெகாணட
வஷயம. அஙக அவவைவ ஆனநேம இரபபோலோன அநே தககததகக பஙகம வைாே
இரகக மரதவான ெேதைே ேைலயைண மேலயன மயனற சமபாதககோான.
அனபவததல அநே சழததயல வரபப ெவறபபகள, காலம, இடம மேலான
வததயாசஙகள இலலாத, இைணட இலலா ஆனநேதைேேய அனபவககோான.
ஆனா, இத ஆனோ பைமேததடன ஐககயேைடயம ேபாத உணடாகோ ஆனநேம
இலைல. அதகக சேோன ஆனநேம எனகலாம.
பைமே ஐககயம அைடநே ஆனோ ேறபட அஞஞானததல அழநோத. போவயம அேறக
இலைல. இஙக அபபட இலைல. கரவ கைணஙகள எலலாம கேனற ஆனோ
அவதைேயல மழக இரகக. அோவத ோையயடன சமபநேபபடேட இரகக. கரே
பலன தணட அத மணடம ஜாககைததகக வநத அஞஞானததல ெபாரநத
உேணடகடட இரகக.
அநே பைமேதேோட ஐககயம அைடஞச இரநோ அபபட அத அஞஞானததல
ெபாரநோே ெவள வரம ேபாத ஜவன மதே நைலயல இரககம.
ஆக நததைை ஆனநேததல ோயா சமபநேம உளைத. பைமே ஐககய ஆனநேததல ோயா
சமபநேம இலைல.
(உடல உோவ ெகாளளம ேபாத ஏறபடம ஆனநே நைல சசபதகக சேோக
ெசாலகோாரகள)
126.
உேவம பவயன ெலாரவன னநபவ ெோரவன ேனதன லதயாேே
ேதயங ெகடகோ தயலெகாண டாநநே ேயனன ேோாசக மறகனோான
இதவஞ ஞான ேயனாஞ சநைேய னைனவாய வநதட லேகனேோ
சைேவண ேணாரபகழ கரேவ நரத ெசாலவர சகலமம வலலேை
(எலலா வரபபஙகைையம அைடய கரேம, உபாசைன, ஞானதைே அனஷடகக)
உேவம பவயனல ஒரவன அநபவம [ேவற] ஒரவன ேனதனல உதயாேே. ேதயம
ெகடகோ (ேேனாேய ேகாசம, வஞஞானேய ேகாசம நசநே) தயல ெகாணட ஆநநே
ேயன அனேோா சகமறகனோான. இத வஞஞான ேயனாம சநைேயல நைனவாய
வநதடல அேக அனேோ. சைே (அமரே பானம ெசயயம) வணேணார பகழ கரேவ,
நரத ெசாலவர, சகலமம வலலேை.
சடனகக சநேேகம. உலகல ஒதேர அனபவம ேவற ஒதேர ேனசல உதககோதலைல.
ஆழ தககோன சசபதல ேனமம பததயம இலைல. ஆைகயால ஆனநே ேய ேகாசேே

சகம அனபவககோத. தஙக எழநே பனேன இநே சகதைே ேனம, பததேயாட
சமபநேபபடட வஞஞானேய ேகாசம எபபட அனபவககம?
127.
ெநயயம ெவணைணய மரேபர களேற நைனவற பறவற வனலைல
ெசயயந நனவன லறகம ேனெோட ேசரஞ சனேய வஞஞானன
ைநயந தயரேன நழவம ெபாழதணர ஞானசசக மணோநநேன
ெபயயந தளகள நரங கைெோட பாகம ேபாலவர பறவனேோ
ெநயயம ெவணைணயம இர ேபரகளம அறநைனவல பறவ. அறவனல இலைல.
ெசயயம நனவனல (ஜாகைததல) இறகம (ஸதலோன) ேனெோட ேசரம சனேய
வஞஞானன (வசவன), ைநயம (வரததம) தயரேனம நழவம ெபாழத உணர ஞானச
சகம உணம ஆநநேன[இரவரம ஒரவேை]. ெபயயம தளகளம நரம, கைெோட
(ெவலலததடன) பாகம ேபால இவர பறவனேோ.
ெவணைண, ெநயனன ெபயரகள இைணடானாலம அைவ அடபபைடயல ஒனேோோன.
வஞஞானேயனம ஆனநே ேயனம அநேககைண வரதத, அவதைே ஆகயவறோால
பரவானாலம இயககதோல ேவோலல.
ஜாககைததல ேனதடன கடய ஆனோேவ ேனம ஒடஙகய ேபாத ஆனநேேயனாகோான.
ேைே ெபயயத. அதல இரககோ நரம கைததல இரககோ நரககம எனன வததயாசம?
ெவலலததடன பாகம ேவோாகேத ேபால.
128.
ஒனோா கயபை ோநந ேசசக ெோழவா ேனனெவள வரவாேனன
எனோான மனெசயே கரேம ெவளயன லழககஞ சழததவட ெடழநேோனம
நனோா யனசக ேகலாம ெவளயல நடவான ேோதயம ெபோோடடான
அனோா ெேனவரந தோஙகஞ சலகண ேதேவ வாேைன யாநநேம
ஒனோாகய பைோநநே சகம ஒழவாேனன? ெவள வரவாேனன? எனோால மன ெசயே
கரேம ெவளயனல இழககம. சழதத வடட எழநேோனம நனோாயன (அநபவதே)
சகம அகலான. ெவளயலம நடவான. ேோதயம ெபோோடடான. அனோாம (ஜாகைததம
அலல, சசபதயம அலல) என இரநத உோஙகம சல கணம அதேவ வாேைனயாநநேம.
(வாசனாநநேம)
சழதத வடட ெவள வநோலம ெகாஞச ேநைம ஜாகைததகக வைாேேல சகதைே வடாத
இரபபத வாசைன ஆனநேம.
பைமோனநேததல மழக இரககோ நாே அபபடேய இரநதடலாேே? ஆனா நாே இநே
ஜனேததல அனபவகக ேவணடய சக தககம இனனம நைோய இரகேக? அேனால
தககதைே வடட ெவளேய வேைாம. சலர அனபவம தஙக ெவளேய மழகக உடேன
வைாே ஒர அைைததககம- ெசாகோ இரககம. அத ெசாலலதெேரயாத.
அனபவககணம. இபபட தககதைே வடட ெவள வநோலம ெகாஞச ேநைம
ஜாகைததகக வைாேேல சகதைே வடாத இரககோத வாசைன ஆனநேம.
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அநேக கணமட லகெேன றடரகள லைலநேே சகநேைன ேோநேேேபாம
மநைேச ெசயமவைன சகதக கநேர ேோனந ேரநட வடேவ காண
எநேப பரடன ெோரசந ைேயேோ வரநேே ெனனலந பவோகம
இநேப படேனோச னசசக மதேவ நசெேன ோநநேம.
[வாசனாநநேம ேபான] அநேக கணம உடல அகம எனற இடரகளல அைலநேே
[பைோநநே] சகநேைன ேோநேே ேபாம. மநைேச ெசயம வைன சக தககம ேரம.
{அடதேோக} ேோனந ேரம (ேரவத) நட (சக தககமலலாே) வடேவ காண. எநேப
பரடனம ஒர சநைேயம அோ இரநேேன எனல அநபவோகம. இநேபபட ேன உோசன
சகம இதேவ நசம எனம ஆநநேம.
-தககம கைலஞச பனேன, பைேயபட உடலோன நாம எனகோ நைனபப வநத, உலக
வஷயஙகளேல ேவைலகளல ஈட படட தனபபட அவஸைே ஆைமபசசடம. அபப
அநே பைமோனநே சகம ேோநேே ேபாகம.
சாோைணோ ேனைச நறதேோத நடககாே காரயம. ஆனா ெகாடபபைனயாேலா
பயறசயாேலா அபபட ெசயய மடயம. (ெநரர பைமேேநதைர அதஷடானததல அபபட
ெசயய மடஞசதனன மனேன எழத இரகேகன.) நலலத, ெகடடத; சகம, தககம னன
ஒர ஜடஜெேணட பணணாே நடபபைே சமோ பாரததககடட உோசனபபடதே மடயம.
அபபட இரகக மடஞசா அதேவ உணைேயான சகம.
அோவத ஜாகைத அவஸைேயல சக தககம இலலாத இரககம சபாவ ஆநநேம நஜ
ஆநநேோகம.
130.
நசோ னதமக கயேோ கடததை நைன ேோெவள யைநோன
வசோவ கஙகை ேைோநோ னசேத படநோன மககய வைகயாகம
தைசயார தரசய ேரயா ேேதயல ெசறயா ேேயட ோறேபாேல
அைசயா ேேேத சேோ கயநைல யதோன மககய வாநநேம
வசோய அகஙகைம (சாோனய அகஙகாை வசோக பைோநநேம) ேைோநோல நசம. அநே
நசோனத மககயேோ (மககய ஆநநேம ஆகோ? இலைல). கடததை நைனற; ெவள
ஈைநோன. அத படநோல (அநே சாோனய அகஙகாைம சோத அபபயாசதோல
நஙகனால) மககய வைகயாகம. தைசயார தரசயம (தகககளல காணபபடம
வஷயஙகள) அரயாேே, (அறயபபடாத) தயல ெசறயாேே, (உோஙகாத) உடல ேற
ேபாேல அைசயாேே, ேத (ேனம) சேோகய நைல அதோன மககயவாநநேம.
-நததைையல உளை பைமோனநேம "நான" எனோ அகஙகாை எணணம ேோனறயதேே
ேைோஞச ேபாயடம. அபபட ேைோஞசம அேோட நைனவரககோத வாசனானநேமனன
பாதேோம. ேயாக பயறசயால இநே சாோனய அகஙகாைமம ேைோநத, தககமம
இலலாே, ெபயர உரவம எலலாம ேைோஞச, உடல தண ேபால அைசவலலாேல நகக,
ஆனோ சகேோன ேனைே அைடநதளை நைலேய மககயானநேம.

131.
ேனடன ேனடகந ேரவன ேோவநன ோகந ேரவெனாண பதேைாேட
பனோ ஜானரகள கரேத ேேவரகள பகரமக கயரந தைனாசான
கனோர பைஜா பதெயன வைாடடெபான கரபபப பைேெனன றனேனாரகள
பனவாநநேஙக ணைையாம பைைய ெவளைக கடலபை ோநநேம.
ேனடன (சாரவ ெபௌேன), ேனட கநேரவன (ேனேனாயரநத பணணயம ெசயத
கநேரவன ஆனவன), ேேவ நனோ கநேரவன (பரவ கலப பணணயதோல இநே கலப
ஆதயேலேய கநேரவனானவன) ஒணபதேைாேட (சோநே ேம உலகல வாசம ெசயயம
அகனஷவாதோ மேலான பதைர) பனம ஆஜானரகள, (கலப ஆதயேலேய
ேேவைானவர) கரேத ேேவரகள, (இநே கலபததல கரேம ெசயத ேகத பேம அைடநத
ஆஜான ேேவரகைால பஜககபபடட ேேவர ஆனவர) பகர மககயர (ேேலான அஷட வச
தவாேச ஆததயர ஏகாேச ரததைர ஆகய 31 மககய ேேவரகள) இநதைன, ஆசான
(பரஹஸபத), கனோர (கனம ெபாரநதய) பைஜாபத எனனம வைாடட, ெபான கரபபப
பைேன (ஹைணயகரபபன) எனற 11 இனேனாரகள பன (அநபவககம ஒனறகெகானற
நற ேடஙக அதகோன) ஆநநேஙகள நைையாம. பைைய ெவளைக கடல பைோநநேம.
-ேனேரல சோநேவன சாரவ ெபௌேன எனபபடவான. இவன அனபவககம சகதைேவட
100 ேடஙகானத ேனட கநேரவனன ஆனநேம. "அட! இத யாரபபா?"னனா இநே
கலபததல ேனஷனா இரநத ெசஞச பணணயதோல கநேரவனா ஆனவர.
இபபடேய அடதத அடதத வரபவர ஆனநேம 100 ேடஙக அதகமனன கணகக
ெவசசககஙக.
ேேவ நனோ கநேரவன எனபவர பரவ கலபததல ெசஞச பணணயதோல இநே கலபம
ஆைமபககோபபேவ கநேரவனா ஆனவர.
சோநே ேம உலகததல வாசம ெசயகோ அகனஷவாதோ மேலானவரகள பதரககள.
ோம ெசஞச பணணய காரயஙகைால இநே கலப ஆதயேலேய ேேவைானவர ஆஜான
ேேவரகள.
கரேத ேேவரகள எனபவர இநே கலபததல 40 சமஸகாைஙகைையம சரயா ெசயத பல
யாகஙகள ெசயத உயரநே நைல அைடஞச ஆஜான ேேவரகைால பஜககபபடட ேேவைா
ஆனவர.
பகர மககயர னன ெசாலகோத ேேலான அஷட வசககள, தவாேச ஆததயர, ஏகாேச
ரததைர ஆகய 31 மககய ேேவரகள.
அடதத இநே ேேவரகளகக எலலாம ேைலவனா இரககோ இநதைன.

அதககம ேேல இநதைேனாட ஆசான பரஹஸபத.
அதககம ேேல கனம ெபாரநதய பைஜாபத எனனம வைாடட.
கைடசயா ஹைணய கரபபன எனகோ பைேன.
இபபட தைவே உலகதேவஙகைை படடயல ேபாடடாசச.
அபப ேனஷரகேைாட ஆனநேதைே வட பைமேேனாட ஆனநேம 100 பவர 10.
ஆனாலம இவரகள அனபவககம ஆனநேம நைை ேபாலவாம, அதைவே நைலயேல
இரககோ பைோனநேம பைலய காலதத ெபரம கடல ேபாலவாம.
132.
இபபைோநநேம அைடநேேறக தரஷடாநேம.
எவனா கலமநேத தரயா தேதத ேலோம பமய லரநோேனல
அவனா ைேனசகன சவனோ லயனமே லறேவா ைநபவ சகேபாேம
வவகா ைதரசய மதேவ யநபவ ெேனமன ெசாலலய வவகார
உவோ னமேற ேகேன யவனட யதரம ெபாடகெைன மடேேேல.
எவனாகலம இநேத தரயாதேததல ஏோம பமயல இரநோேனல, அவன (அவனகக)
ேபாேம (ேதவ ஞானம) வவகாை (பைபஞச) அதரசயம (அதரஷயம =பாரைவயனைே)
[ஆகய] இதேவ [ஸவ]அநபவம எனவம, நாைேன சகன சவன ோல அயன மேல
அறேவார (அறேவாரககமளை) அநபவ சகமம (ஆநநேம) என மன ெசாலலய
(தரயாதேனன) வவகார உவோனமம அற ேகேன, அவனட உதரம ெபாடகள என
மடேேேல [ேரககதேககன].
இைணடறோோயம சழதத அலலாேதோ இரககோ மககய நஜ ஆனநேதேோட
அனபவேே தரயாதேம எனகோ ஏோம பமயாம.
[ஆஙகல வேககேலயம ெசவனத ெஹவன எனகோாஙக]
எவன இநே நைலயல இரககாேனா அவன நாைேன, சகன, சவன, வஷண, பைேன
ஆகயவரைடய அனபவ ஆனநே நைலயல இரககோான. அதேைகய ேகா பரஷனன
பாே தசகள என ேைலயல ோஙகதேககன எனகோார நேகக இவவைவ தைம சோசாைம
ெசானன ோணடவைாய ஸவாமகள.
133.
இநேவா ைோநதசகஞ ெசாலலேனாம வதைேசக மனேேற ெசாலேவாம
மநேோ ையயஞசசச ோநநேப ெபாரளேே ெோழயம ேபாதல
அநேோ ேததவே சகோனே சகமைணட ேஙேக ெசானேனாம
ெோநேோற றயேகேன யனனமனக ைகயமணேடற ெசாலல வாேய.

இநேவாற ஐநத சகஞ ெசாலலேனாம.(ெசயயள 123-வஷயாநநேம; 124-127
பைோநநேம; 128-வாசநாநநேம; 129- நசானநேம; 130-மககயானநேம) வதைே சகம
இனேேல (நலன கைடசயல) ெசாலேவாம. மநே (மனப) ோையயம சசசோநநேப
ெபாரளேே ெோழயம ேபாதல, அநேோம அததவே சகம (95-108) ஆனே சகம
(114-120) இைணடம அஙேக ெசானேனாம. ெோநே ோறறய (தவநேஙகைை ெகடதே)
ேகேன இனனமம உனகக ஐயமணேடல ெசாலலவாேய.
லஸடல இனனம ஒணணோன பாகக. வததயானநேம. இைேபபதத அபபோம வரம.
134.
ஆதோ சசசோநநே ெசாரபெேனத ெேரநதரநதம அேன உணைேயான சவானபத
ெவளபபட சரத யகத அநபவஙகளகக ஒததரககம அவறறன ஒரைேைய ெேரய
வனா:
ககனோைனய ெேைனயமல கைனயமன ோளதேரளங கரேவ ேகளர
பகனோசச சோநநேப பேஙகடனத ேனயாகப ெபாரளேவ ோானால
உகணடேன மைோபபெேஙஙன பரயாய பேஙகைைபேபா லோவ காேணன
அகணடோ ெயாரசைவயாயத ெேனககடடயேதவா வறவபபேை
ககன ேைனயம எைனயம உலகைனயம ஈனற அளதத அரளங கரேவ ேகளர!
பகனோ சசசோநநேப பேஙகள ேனத ேனயாகப ெபாரள ேவோானால உகணடேனம
(வஷயஙகளல பாயம ேனம) உைோபபத எஙஙன? (எபபட) பரயாய பேஙகைை
(பலெசால ஒர ெோழ) ேபால உோவ காேணன. அகணடோய ஒர சைவயாய ேேன
கடடய ேதவாய அறவபபேை.
சநேேகமரநோ ேகடகசெசானன கரகடட சடன ஒர சநேேகம ேகடகோான.
அதைவேமனனா எலலாேே ஒணணோேன. ஆனா அநே நைலைய எபபட
ெசாலலேோாம? சத, சத, ஆனநேம. ைக, பாண, ஹஸேம னகோா ோதர ஒேை வஷயதைே
கறககோ ஒர ெபாரட பன ெோழயாவம இத இலைல. இபபட இரகக சசசோநநே
பேஙகளகக ஒேை அரதேம ேோனோைலனனா எபபட ேனச நைல ெபறம? ேேனககள
பலோ இரநதம பல பககளலரநத ேேன ெகாணட வநோலம ேேன சைவ ஒேை ோதர
இரககாபேபால ஒேை ோதர அதைவே நைலைய ெசாலலககடாோ?
135.
களரைகல ெவணைேெயனோ பேஙகளனா னரமனற கோா யறேோா
ெவாளேவனஞ ெசமைேெயனோ பேஙகைா லககனய ெோரமன ோாேோ
ெவளமேலாஞ சகேசதத மடமட ெைனபபரதத வலகக ேவேம
எளேறய மைண ெோழநே சதோத ெயனமபைே ேேகநோேன.
களர, இைகல, ெவணைே எனோ பேஙகளனால நர மனற கோாயறேோா? ஒள, ேவனம
(சட) ெசமைே (சவபப) எனோ பேஙகைால அககனயம ஒர மனோாேோ? [ஆகாய]
ெவள மேலாம (மேலான) சகம, அசதத (unreal) மடம (ஜடம) இடர (தககம)
எனபபரதத வலகக ேவேம, [பககவகள] எளத அறய மைண ெோழநே (எதைாக

கறய) சதோத (சத மேலான [சத சத ஆநநேம]) எனம பைேம ஏகநோேன.
-"ேணண சலலனன இரககம உரவமலலாே, இைக ஓடம (fluid), நோமலலாே
இரககம"னன ெசானனா அத மண ெபாரைா ஆயடோ?இலைல. சட, ஒள, சவபப
நோம உைடயதனன ெசானனா ெநரபப மனோாகோ? இநே பைபஞசோனத அசதத,
சடம, தககம னன ெேரஞசகக பைேததல அவறறகக ோோா சத, சத, ஆனநேம னன 3
கணஙகள உளைோக ேவேம கறயேே ஒழய அககணஙகள உளை பைேம ஒணணோன.

136.
நததயமப ைணேேகம பைோரதேம பைபபைே நோனஞ சாநேஞ
சததயஙேக வலநதரயஞ சேநதரககக கடஸேன சாடச ேபாேம
சதேமலக கயஞசநா ேனஞ சவன ோததவமவண ேசாத யானோ
மதேமவப சககே ெேனறவவணணம வதகணஙகண ெோழயம ேவேம
நததயம பைணம ஏகம பைோரதேம பைபபைேம நோனம சாநேம சததயம ேகவலம
தரயம சேம தரகக கடஸேன சாடச ேபாேம சதேம இலககயம சநாேனம சவன
ேததவம வண ேசாத ஆனோ மதேம வப சககேம எனற இவவணணம வதகணஙகள
ெோழயம ேவேம.
137.
அசலநைஞ சனேமரே ேபபைேே யமவேல ேநபா ேேயம
அசடேநா ேயேசஙக ேதலநைந ேைேேகா சைே கணடம
அசேநநே ேவநாச நரகணநட கைநைவ யவே நாத
அசரை ேவகாை ேததவே ெேனவலககா ேேநக மணேட
அசலம நைஞசனம அமரேம அபபைேேயம வேலம அநபாேேயம அசடம அநாேயம
அசஙகம அதல நைநேைம அேகாசைம அகணடம அசேநநேம அவநாச நரகண நட கை
நைவயவம அநாத அசரைம அவகாைம அததவேம என வலககாம அேநகம உணேட.
-கறபப - ஒேை ெபாரள ெகாணடோக இஙேக கோபபடம ெசாறகள நறகளல ேசரநத
வைலாம - நததயம, ோநாேநம எனபத ேபால. அஙேக அவவர ெசாறகளககைடேய
உளை சககேோன ெபாரள ேவறபாடைட வயாககயானஙகளலரநத அறநத
ெகாளைேவணடம. ெபாதவான ெபாரள ேடடேே இஙேக ெகாடககபபடகோத.
நததயம, ோநாேனம - எபேபாதம இரபபத
பைணம - மழைேயானத
ஏகம - ேனனகரலலாேல ோெனானோாக ேடடம இரபபத
பைோரதேம - உணைே
பைஹேம (பைேம) - பைநத இரபபத
நோனம - (nidaanam, not nidhaanam) மேறகாைணம

சாநேம - ஆசாபாசஙகள அடஙக அைவயனற இரபபத
சததயம - மனற காலஙகளலம அழயாேல ோோாேல இரபபத
ேகவலம - ேவெோானறடன ெோடரப இலலாேத
தரயம - வழபப, கனவ, ஆழநே உோககம இமமனைோயம கடநே நானகாவத
சேம - ேவறபாடறோத
தரகக - அறவேயோனத
கடஸே(ம/ன), அசஙகம - பறறேலறோத
சாடச - ஒர காரயததல இோஙகாேல அைேப பாரககேடடம ெசயவத
ேபாேம, அசடம - ேனைனதோன அறநேத
சதேம, நைஞசனம, வேலம - ஆணவம, கனேம, ோைய எனோ மமேலேறோத
இலககயம - ???
ஆனோ - அறபவன, (பைமெபாரைைக கறகைகயல) அநததயோன
ெவளதேோறோஙகைைக கடநேத
சவன - ோமோாைபநேமளை ஆனோ
ேததவம - சாததை சதோநேததல உலகலரககம ஒர மககயெபாரைாகக கணககப
படடத (எ-கா- அகன ேததவேே சவனன ெநறறககணணாம), (பைமெபாரைைக
கறகைகயல ஆனோ எனபேன ெபாரைைேய ெகாளக)
வண - ???
ேசாத - பைகாசபபத
மகேம - ேைைகைறோத
வப - வயாபததரபபத
சககேம - ேேேலாடடோயப பாரகைகயல ெேரயாேத.
அசலம - ெசயலகள அடஙகய நைலயலரபபத
அமரேம - அழவ இலலாேத
அபபைேேயம, அேகாசைம - சாோனய அறவறக எடடாேத
அநபாேேயம - ோேன அைடயதேகக பைே லடசயோக இரபபோல ேவற லடசயதைே
அைடவேறக உபேயாகககவயலாேத
அநாேயம - சமசாைம எனோ வயாதயறோத
அதல - ஒபபலலாேத
நைநேைம - இைடெவளயலலாேத
அகணடம, நஷகலம (நடகைம), நைவயவம - பகதகைாகப பரககவயலாேத
அசேநநேம - ??
அவநாச - அழவறோத
நரகணம - ோததவம, ைஜஸ, ேேஸ எனோ கணஙகளம அவறறலரநத போநே ெவபபம,
ேணைே மேலய கணஙகளம இலலாேத
அநாத - போபபலலாேத
அசரைம - உடல இலலாேத
அவகாைம - எபெபாழதம ோறபாடறோத
அததவேம அதவதயம - ேனைனககாடடலம ேவற (இைணடாவத) ெபாரளலலாேத
-138.
இனனவைக வதவலககக கணஙகணனோாயச ேசநெோரமத ெேலலாமகடச
ெசானனெபார ெைானோனற யைணடலைல ெயாரெபாரைைச ெசாலலஞ ெசாறகள
பனனபே ோேேனால சதோத கணபெபாரைாம பைே ேேகம
அனனெபார ெைாரைேயறந ேகணடபர பைணோ யாவாய நேய
இனனவைக வத, வலககக கணஙகள நனோாயச ேசரநத ஒரமதத எலலாம கடச

ெசானன ெபாரள ஒனற அனற இைணடலைல. ஒர ெபாரைை ெசாலலஞ ெசாறகள.
பனன பேோம. (ெவவேவற சபேஙகைாம.) அேனால சதோத கணப ெபாரைாம பைேம
ஏகம (ஒனேோ). அனன ெபாரள ஒரைே அறநத அகணட பர பைணோ யாவாய நேய.
139.
நறகணவத தவனகணஙக ளைைபபத ோய ேலடெயன னகெைனனாேே
சறகணேன வததநைல யைையாே லறயவலல சதைரணேடா
நறகணேவ ேஙகளநேச சவனமதத ெபோபபைே ஞானந ேோனோச
ெசாறகணஙகள பைேததன கணஙகைனற பைேோஞ ெசாரபநோேன
நறகண வததவன கணஙகள உைைபபத ோய ேலடெயன நகர எனனாேே. சறகணேன,
[ஆசரயர] வதத நைல உைையாேல அறயவலல சதைர (தோைேசால) உணேடா?
[யாரமலைல] நறகண ேவேஙகள இநேச சவன மதத ெபோ பைே ஞானம ேோனோ
ெசானன கணஙகள பைேததன கணஙகள அனற. பைேோஞ ெசாரபநோேன.(பைேததன
ஸவ ரபேே ஆகம)
-கணேறோத எனற ெசாலல பன கணஙகைை ெசாலலவத ஏன? இத "என ோய ேலட"
எனற மனனகக பன வேைாேோக ெசாலலவத அலல. பைேததன கணஙகைை கறபைன
ெசயத கோாேல அேன உணைே ேனைேைய அறபவரகள யாரமலைல. ஆக இபபட
ெசாலலய கணஙகள அைனததம பைேததன கணஙகள அலல. அேன ெசாரபேே.
வாரதைேகளகக அகபபடாேத பைமேம. ஆனா எைேயாவத ெசாலல நேகக பரய
ைவகக ேவணட இரகக. ஆக நாே பாககோத பைேதைே இலைல. அைேபபததய
நமேோட சல பாரைவகேை.
140.
ேோகவரள ெகடகேகாட யரணெனன வரகரேவ ெோழயக ேகளர
ஏகபர பைணோ ெேனெசாரப ெேனனைதத லறகம வணண
ோகேஙகள ெசானனபட ெயனைனயகண டாரதேோ வறநேே ைனயா
ஊகமெோத தடவைைதோற பசேைதத லாணேபா லைோகக ெநஞேச
ேோக (அஞஞான) இரள ெகட (நஙக) ேகாட அரணன என வர கரேவ, ெோழயக
ேகளர. ஏக பர பைணோம என ெசாரபம என உைததல இறகம (நைலககம) வணணம
ஆகேஙகள (ேவேஙகள) ெசானனபட எனைன அகணட (ஒேை) அரதேோய அறநேேன
ஐயா. ஊகமம (உததயம) ஒததட (சமேேோகமபட) உைைதோல பசேைததல ஆண
ேபால உைோககம ெநஞேச.
சடன இனனம ெகாஞசம பததகக எடடோாபபல லாஜகலா இைே வைககசெசாலல
ேகடகோார.
141.
சதேேசத ோகேய ெலனலசதோ ேசதோனாற சாடச ெயஙேக

சதேேசத ோகேய ெலனறசடோஞ சடஙகளகக ததயமலைல
ஒதேேேோன றயசேதஞ சதத நலல சகோக மகத தகேகார
வதேேயன னயோகற சடேசதோஞ சகாநபவம வைைநதடாேே
சதேே (இரபபேே) சதோகம (அறகனோோகம). அயல (ேவற) எனல அசதோம
(இலலாேோகம). அசதோனால (அபபட இலலாேோனால, இலலாே சததகக) சாடச
[ேனைே] எஙேக? (எவவடததல இரககம?)
சதேே சதோகம. அயல எனல சடோம (மடோம). (மடோன) சடஙகளகக
[ஸ]ததயமலைல. (இரபபலைல)
சததம சததம ஒதேே (ெபாரநதயத எதேவா அதேவ) ேோனறய நலல சகோகம.
(நைதசய ஆநநேம). அனனயோகல (சததகக ஆநநேம ேவற எனல) சடம அசதோம.
(மடமம இரபபலலாேதோகம) [அேறக] சகாநபவம வைைநதடாேே. ஊகததகக
(இபபட கறய யததேய ேறோ நாேஙகைை உணை) ஓர வதேே.
கேபபோா ோதர இரககா?!
ெகாஞசம கவனோ பாககலாம. சத - மககாலததலம இரபபத. சத எனபத அறவ.
எத இரகேகா அைேதோேன அறய மடயம? இலலாே வஷயதைே எபபட அறய
மடயம? ஆகேவ சதேே சதத. ஒர வஷயம இரககோோ ெேரயோபபேவ அைேபபததய
அறவ ெகாஞசோவத வநதடம இலலயா? இரபேப அறவ.
எைே அறகேோாேோ அதகக இரபப இரககம. இரபபல இலலாேைே அறய மடயாத.
கணனல இரககோோ நைனசச ஒர ேகாபைப ேேடேோாம. ேமழ இைடமகம இரநோ
அத ேேடடட ெசாலகோபப "நஙகள ேேடம ேகாபப இரபபல இலைல" னன ெசாலலம.
இலலாே இைே அறய மடயாத. ஆகேவ சதேே சதத. (அறேவ இரபப)
ேேடன ேகாபப கைடககம ேபாத "அபபாடா! கைடசசடதத"னன சநேோஷபபடேோாம.
இரநத அறவேே ஆநநேோகம. ஆகேவ சததம சததம ஒனோானேே ஆநநேோகம.
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வயாே சததமனனம வைஙகவத ேனனாேலா ேவெோானோாேலா
வாயாலேவ ெோனலதவ ேசதேோசத ேோவசதேேன ேலட ைேநேன
ேபயாகா ரயஞெசயேோ சதெேனவப படயைேயம பரததசெசானனால
ஓயாே வவதைேயாங கேரககவகற பஙகைைவட ெடாழததடாேய.
வயாே (மனற காலஙகளலம நசயாே) சதத மனனம (ஆதயல) வைஙகவத
(பைகாசபபத) ேனனாேலா? ேவெோானோாேலா?
வாயால ேவற எனல அதவம அசதேோ? சதேோ? அசதேேல (அசதத எனல) ேலட
ைேநேன ேபயா(க) காரயஞ ெசயேோ? சதெேன இபபட அைேயம பரதத
(ேவெோானோாக) ெசானனால, ஓயாே வவதைேயாம (அனவஸோ ேோஷம உணடாகம.

ஒர தபம ேறெோார தபததனால பைகாசககோத எனல அநே ேவெோார தபம எபபட
பைகாசபககோத? அத ேறெோார தபததனால பைகாசம ெபறற பைகாசபககோத என
வரைசயாக மடவலலாேல ேபாகம) கேரகக வகறபஙகைை (ேவறபாடகைை)
வடெடாழததடாேய.
-சத எபேபாதேே இரநத வைஙககோத. அைே வைகக ேவோ ஒணணம ேவணடாம.
ேேைவ னனஒர வாேததறகாக எடததகெகாணடால அைே வைஙகசெசயவத எத?
இனெனார சதோ? அசதோ?
அசதத சதைே வைஙகச ெசயய மடயாத. அோவத இலலாே ஒணண இரககோைே
சடடககாடட மடயாத.
சதோ இரநோல அநே சதைே எத வைஙகசெசயவத? இனெனார சதத. அைே
வைஙகசெசயவத? இபபட மடவலலாே ேகளவகள எழம. அேனால அத ேவற.
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சரதயதத ெயாதேதேபால நபவமங ேகளசழததச சகவாநநேம
மரதவட வாேலலவ வாநநே ேேயறவாம ேவோங கலைல
கரதபை ையஞசழதத யைணடலந யரநதரைைக காணகோாேய
இரேயததப படேநாகக ேயக பரபைணோ யரநத டாேய
சரத யதத ஒதேத ேபால அநபவமம (அநபவ பைோணமம) ேகள. சழதத
சகவாநநேம (ஆனத) ஸமரத (நைனபப) வடவ. (நததைையல அஞஞானதைே அறநத
ஒனைோயம அறயாதரநேேன எனோ நைனபப ெவளபபடோேலால) ஆேலல
அவவாநநேேே அறவாம. ேவற அஙகலைல. கரத[கனோ] பைையம சழதத
இைணடலம (2 அவஸைேயலம) ந [சதோக] இரநத இரைைக காணகோாேய. [ஆகேவ
சதோன ஆநநேேே சதத] இரேயதத இபபட ேநாகக ஏக பரபைணோய இரநதடாேய.
-சழததயலம பைலயததலம ஆநநேேே அஞஞானதைே அறகோத. அறவத அதேவ
ஆைகயால அதேவ சதத. இரநேே அறய ேவணடோேலால அதேவ சதத.
அனபவதோல அறநத ெகாளை வழ ெசாலகோார.
நலலா தஙக சழததல ஆனநேம அனபவககேோாம. தஙக எழநேதம ஆனநேோ
தஙகனோ நைனககேோாம. இபபடயா ஆனநேம அறவா ஆயடதத. அெேபபட னனா
சழததல ஆனநேதைேதேவை வைகக ைவகக ஒணணம இலைலேய.
அபபட உணரநேதம நாேே. பனனால அைே நைனபபதம நாேே. அபபடனனா இரபப
அபபவம இரநேத. இபபவம இரகக. ஆக சத இரகக. ஆக நாம சத சத ஆனநேம.
இநே சத சத ஆனநேேே பைமேம எனபோல நாம பைமேம.
ஜாகைததேலயம இேே ேபால சத சத ஆனநேோ இரநத பேகபபா எனகோார.
அோவத வழபபேலயம சழததல இரககோாபேபால அகணட பரபைணோக
இரபபாயாக எனகோார.
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பலகைலய மணரநேகர ெோழநேபட யவனேந பவம வடாேல
பலேலரன ேதபேபால சசசோ நநே ெோனோாம பைோரத ேதைேப
பலெபாழதங கணமடச சோதயரந ோனவழததப பாரதேேபாத
பலவடவாஞ சைாசைசத தைஙகெைலாந ேோனறெோர படோ னாேன
பலகைலயம உணரநே கர ெோழநேபட இவனம அநபவம வடாேல, பல ேலரன
ேதபேபால (பல ேலரகளலரநதம வநே ேத ஒரமதேத ேபால) சசசோநநேம ஒனோாம
பைோரதேதைேப பல ெபாழதம கணமட [ஸவரப] சோதயரநோன. [ஞான வழயால]
வழததப பாரதேேபாத, பல வடவாம சைாசை சததைஙகள எலலாம ேோனறம ஒர
படோனாேன.
-சடன கர ெசானனபட சசசோனநே நைலயல நணட ேநைம சோதயல இரககோார.
கடலல அைல, தவைல நைைகள ேோனறவத ேபால இநே சைாசை பைபஞசம பைமேததல
ஆேைாபோ இரகக. பைபஞசதைே சததைததல இரககோ பல ெபாரடகைாகவம
பைேதைே படம (படசைல) ஆகவம கறயளைத. அதேவ அகணடாகாை (இைணடறோ)
நைல. சவனமதேரன அனபவ நைல.
சழததயல அறவ அவதைேயாகய அஞஞான இரைை எதர ெகாணட அறகோத.
தககததல இலலாேல ஜாகைத நைலயல அேே ேபால ேனம ஒடகக அறவ ேயோக
வைஙகவேே சவன மதத நைல. இத நைனவல சழதத எனவம ெசாலலபபடம. இநே
அனபவ நைலயல எலலாம அகணட பைே ெசாரபோக வைஙகம.
கணட அறவேைனக ெகாணடனைனக கணேைோதே
பணைட யரைைந பாரததககா ெணனோாேனா
- ேததவைாயர ோலாடட.
இைே நைனவல சழதத எனபாஙக.
ேன ேயோய நனோநைல ோேனோ னாகநனோால
நனேயோ யாவம நகழம பைாபைேே
ோயோனவர
ேேனயற போதத னளளன ேேெலாட கழோககல
வானலைவ யகதத ெலஙகம யானனற ேறெோான றலைல
யானலா வடம மலைல ெயனதடத தலாத மலைல
ோனகழ ெபாரளேவ றலைல சசசோ நநே ெேனோான
வாசடடம - கசன கைே
உயர அைசவதோன ேனைே அைசககோத. ேனம ஜடம. ஆனோ இலலாே ேனம அைசய
மடயாத. ஆனோ உறற பாதோல அநே உணைே ெவளபபடம. ஆனோ ேனைன
ேோககாேல ேன நைலயல நனற ேனம எஙேகனன பாரதோல ேனதகக ேனைனதேவை
ேவற இரபபடம இலைலனனம, இைேேய ோைய எனகோத உணைேனனம
ெேரயவரம. இநே ேனதன அைசைவ வைை வடாே அடகக சழததயல அத எபபட
சாடைட இலலாே பமபைம ேபாலவம காறறலலாே காறோாட ேபாலவம

அடஙகககடநேேோ அபபட சழதத இலலாே ஜாககைததேலேய அைே இரககச ெசயோ
ஆனே பைகாசம ேோனறம.
உணடாக ெயவவடதத மறோ ேபாே
மயைைசவா லணரவறேப ேபாேந ேனைன
ேணடாேற ோடகைகெபர நனைே யாகம
வைரேபாேங காணபவறைோ ேரவ ோலாற
ோணடாே காணபைவேய ேனதற ெகனறந
ேவைாே தயைாேத ேனபேபா ேநோன
மணடாே சழததயறேபா ேமேபா னறகல
வடதேப ோதவேல பேமேவ றலைல
வாசடடம
உணடாக எவவடததம உறோ ேபாேம உயர அைசவால உணரவறம. அபேபாேந ேனைன
ேணடாேல ேடகைக ெபர நனைேயாகம. வைர ேபாேம காணபவறைோ ேரவோலால
அணடாே காணபைவேய ேனதறக எனறந ேவைாே தயைாம. அத ேனபேபாேமோன
மணடாே சழததயல ேபாேம ேபாய நறகல வடத ேபோத வேல பேம ேவறலைல.
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தரயாதே ஏோம பம மககயெேனோத ஏன எனவம அதல இனன வைக எனவம கோ
ேவணடெேனோத.
இேயெோதே சறகரேவ நேககதேவ வேனாேேனற யனேவ றணேடா
அைேயைைதத ேைேநைனதத மரபபேனேோா ஞானகளக கானநத
மேலைைதே தரயாத ேமேேோம பமயமக கயோெேனோ
பேமேேன வைகயெேனக ெகளோகத ெேளயமவணணம பணதத டேை
இேயம ஒதே சறகரேவ! நேகக இதேவ வேனாேம அனற இன ேவறணேடா? அைே
உைைததம, அைே நைனததம இரபபத அனேோா ஞானகளககான நத? [ஆகேவ]
ோஙகள மேல (மனப) உைைதே தரயாதேமம ஏோம பமயம மககயோம எனோ பேமம
அேன வைகயம எனகக எளோகத ெேளயம வணணம பணததடேை.
சோதயலரநத ெவள வநே சடர ேேேல ேகளவ ேகடகோார.
சவன மதேரகக எனன ேவைல? ேனமலலாே ேபாத பைமேததல தைைககோதம ேனம
இரககம ேபாத பைமேதைேபபதத ேயாசககோதமோேன. நேகக இதோேன
ேவைலஙகோார சடர. கவனஙக. நேகக.
மனன தரயாதேம ஏோம பம இெேலலாம மககயம னன ெசானனஙகேை அத எனன?
மனன ோதர சலபோ பரய ைவயஙக.
146.

வனவமடத ேஞஞான பமகேைழ ஞானபமகேை ெேனபார
இனயவறற ைஞஞான பமகேை ைேயமநத யயமபக ேகைாய
ேனவததச சாககைஞசாககைேகா சாககைஞசாக கைதைேச சாரநே
கனவகனாக கனவசாக கைஞசழதத ெயனெோழேபர கணதோர ேேேலார
வனவமடதத அஞஞான பமகள ஏழ, ஞானபமகள ஏழ எனபார. இன அவறறள
அஞஞான பமகள ஏைேயம மநத இயமபக ேகைாய. ேன, வததச சாககைம, சாககைம,
ேகா சாககைம, சாககைதைேச சாரநே கனவ, கனாக கனவ, சாககைஞ சழதத எனற ஏழ
ேபர (ெபயரகள) கணதோர ேேேலார.
பமனனா ஏேோ நலபபைபபனன இலைல. அத ஒர நைல. அவவேைாோன. ெகாஞசம
சலபோ வஷயஙகைை பரஞசகக ஒர பாகபாட ெசயகோாஙக. ஞான பமகள ஏழ
அஞஞான பமகள ஏழனன பரககோாஙக.
மேலல அஞஞான பமகள:
ேன வததச சாககைம, சாககைம, ேகா சாககைம, சாககைதைேச சாரநே கனவ, கனாக கனவ,
சாககைஞ சழதத.
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மநேவகண டதெேழேோ ைறவோத தைேதோன மேலவதோக
மநேவற வறபணடல லாவகநைே மைை ேபாலா மதந னாவாம
வநதவநத போவெோற ேகேேைே வைரேத ேகாந னாவாம
நநதேகங ெகாடநனவன ேேனாைாசச யஞெசயேல நனாகக னாேவ.
மநே (மனப) அகணடதத (பைேததலரநத) எழம ஓைறவ ோததைம அதோன மேல
வதோகம. [1.பஜ ஜாகைம=வதத சாககைம]. இநே அறவல பணடலலா (மனபலலாே)
அகநைே மைை ேபாலாம. [2.ஜாகைம=சாககைம] இத நனாவாம. (ஜாகைத).வநத வநத
போவெோறம அகம ேேைே (நான எனத எனம நைனபப) வைரம. அத ேகா
நனாவாம. [3.ேஹா ஜாகைத]
நநதம அகங ெகாட (எழகனோ ேனததனால) நனவல ேேனா ைாசசயஞ ெசயேல
நனாககனாேவ. [4.ஜாகைத ஸவபனம]
-நாே தஙகபேபாகம ேபாத படபபடயா கரவ கைணம எலலாம கேணேட
தஙகபேபாகேோாம. படதேோம படடனன தஙகடேடாம அபபடனன இலைல. அேே
ேபால தககததலரநத ெவளேய வைபப தடதபபனன வைதலைல. படபபடயாோன
ெவளேய வேைாம. அத சல கணஙகைா இரநோககட ேனதேனயா பரககலாம.
1.ேன வததச சாககைம (பஜ சாககைம): தககததல இரநத வழபபகக வரமமன
ோையேயாட சமபநேபபடட இரநே ஆதே ைசேனயம; அதல இரநத எழம சத
ஆபாசததடன கடய அறவ ேடடம உளை நைல.
இதல இனனம நான எனகோ நைனபப வைைல. சசபதல சதே அறவா இரநேத இபப
ெகாஞசம நைல கைலஞச ஆபாசோனத. அவவைேவ.
2.சாககைம: ேேற கணட அறவல மனப இலலாே நான எனனைடயத எனோைவ

சகேோக உணடாவத. இத நமே உடமப இடம ேநைம ேபானோ வஷயஙகள ேடடம
ெேரயம. நாஙக ேயககம ெகாடதே ேநாயாள இநே நைலகக வநேதம கட
இரககோவஙக உஷார வநதடசசமபாஙக!
3. ேகா சாககைம: நான எனத எனபைவ தடோகவம வரவாகவம உதபபத. இத
சாோைணோ நாே இரககோ நைல.
4. சாககை ெசாபபனம: சாககைததல இரநத ெகாணட நாம அறநேைவ
அறயாேைவகைை ெகாணட "ேனகேகாடைட" கடடேல. நைோய பணம சமபாதபேபன.
வட கடடேவன. கார வாஙகேவன. பசனஸ பணண பணதைே ெபரகக ஊரேலேய
ெபரய பணககாைன ஆகடேவன. இபபட எலலாதைேயம கறபைன ெசயகோேே சாககை
கனவ. இைே பனனால வை கனவ சாககைதேோட கேபபககககடாத.
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உணடோஙக ேேனாைாசச யஞெசயலெசாப பனெேனமேப ரைடயோகம
பணடகனாக கணடேோந ேைேமணட நைனபபதெசா பபனநனாவா
ேணடமரண மடவத சழததயா ேஞஞான வைககள ெசானேனாம
வணட நைோ மததேர ஞானப மகேைழம வைமபகேகைாய
உணட உோஙக ேேனாைாசசயம ெசயல (அனபவதேைே அனபவககாேைே உோககததல
நைனபபத) 5.ெசாபபனம எனம ேபர உைடயோகம.
பணட (பைேய காலததல) கனாக கணட ேோநேைே மணடம நைனபபத ெசாபபன
நனாவாம. [6.ஸவபன ஜாகைம] ேணடம (பைபஞசம அடஙக இரககம அஞஞான)
இரள மடவத (ஏோம பமயாகய) 7. சழததயாம. அஞஞான வைககள ெசானேனாம.
வணட (நஙக) நைோ (பர பைணோன) மதத ேரம ஞான பமகள ஏழம
வைமபகேகைாய.
-5.ெசாபபனம: சாககைததல அனபவதேைவ, அனபவககாேைவ ஆகயவறைோ
தககததல காணபத. கனவ காணமேபாத நமே வாழகைகயல மனேன நடநேேே
வைலாம; அேே நபரகள, இடஙகள இபப இலைலனனா கட வைலாம; பத நபரகள
இடஙகள .. நனவல நமோல ெசயய மடயாேத - போககோத ேபால - வைலாம.
6. ெசாபபன சாககைம: மனப கணட ெசாபபனதைே மணடம சாககைததல காணபத.
அோவத நாம கணட கனைவ நடநேபடேய தரபப நைனவகக ெகாணட வைத. நமே
ஜவா ெவஙகடைாேன இபபட ெசஞச சைவயான பதவகள எழத இரககார.
7. சழதத: ேேறகணட 6 அவஸைேகளம இலலாத கரவ கைணஙகள எலலாம ஒடஙக
அஞஞான இரள மட இரககம நைல.
நாம தஙகபேபாக மன இநே நைலகைை கடநேே ேபாகேோாம. அேே ேபால இவறைோ
கடநேே வழபபகக வரகேோாம. அைவ ோனயஙகயாக நடபபோல நேகக
பலபபடவலைல.
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ஞானபமகள ஏழ:
பலவரபகழ மேறபம சேபசைசவசா ைைணயைணடாம பமயாகம
நலேநோ னசமனோாம பமசதத வாபதத நாலாம பம
ெசாலேசமசத தபேபரம போரதோபா வைனேபரந தரயப ேபரம
ேலனேற ேகேனையந ோேோழ பமகைா வகதோர ேேேலார
பலவர (ேகானகள) பகழ மேற பம சேபசைச. (சப இசைச=சபம வரமபல) வசாைைண
இைணடாம பமயாகம. நலல ேநோனச மனோாம பம. சததவா பதத (உணைேயல
ேனதல நனோல) நாலாம பம. ெசாலலம அசமசதத, போரதோ பாவைன, தரயம ஆகய
ெபயரகள [ெகாணடவறைோ], ேலனேற (கைஙகமலலா) ேகேன, ஐநத ஆற ஏழ
பமகைாக வகதோர ேேேலார.
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தறசஙக நவரததவநத சவஞானம வரமபவத சேபசைசயாகம
நறசஙக ெோழவனவ ஞானநல பேகலவசா ைைணயா நமப
மறசஙக ேவடைனகள வடோநோ னசயநே மனற னாலம
சறசஙக ேனதலணைே யறவததேல சததவா பதத ோேன
தர (மட) சஙக நவரதத வநத சவ (பைே) ஞானம வரமபவத சேபசைசயாகம.
நறசஙக (சாத சஙக) ெோழ வனவ ஞானநல பேகல (ேவோநே சாஸதைம
அபபயாசதேல) வசாைைணயாம.
(வசாைைணயல ெவளபபடவைே) நமப மறசஙக ேவடைனகள (காோத வாசைனகைான
இசைசகைை) வடல ேநோனச (நைனவ கவநத ேனம சறகல).
இநே மனறனாலம சறசஙக (ைவைாககயம மேலான நலல கணஙகைை பேகய) ேனதல
உணைே அறவததேல (சத சத ஆநநேம ெசாரபேே நான எனம அபேைாடச ஞானம
உததேல) சததவா பதத ோேன.
-அடதத ஞான நைலகைை பாககலாோ?
இதல வை ெபயரகள அஞஞான பமகள ெபயர ோதர சலபம இலைல. ெகாஞசம
மயறச எடதத நைனவ ெகாளைணம.
1. சேபசைச மேலாவத. ேேரேலல சேயடைச ேகளவபபடட இரகேகாம. இத எனன
சேபசைச?
சப இசைச= சபம எனபத இஙக பைமே ஞானதோல அைடயம ேோகம. இசைச

வரமபவத. நமே பரவ ஜனே பணணயம தடதபபனன ஒர நாள ஒர நைனபப
ேோணத; “அடடா! நாம மடதேனோக இநே அநததய உலைகயம இதல உளை
ேபாகதைேயம நமப போபபோபபாகய ெபரய தனபததல அகபபடடகெகாணட
இரககேோாேே.” எனோ உணரவ வநத "ேச! இனயாவத எலலா கரேஙகைையம நவரதத
ெசயத எபபடயாவத ேோகேைடய ேவணடம என தட ைவைாககயம ெகாளவேே
சேபசைச.
2. அபபட ஆன பன கர ெபரேயார இவரகைை அைடநத சாததை வசாைைண ெசயத
ஞானதைே அைடய அபயாசதேல வசாைைண. இத இைணடாவத.
3. சாததை ஆைாயசசயாலம கரவடம ேகளவ ேகடடோலம உணடான பலதோல
பைபஞசம அநததயம எனோ உணைே ேோனற ேைனவ, ேககள, ெபாரள
மேலயவறறல உளை ஆைசைய அோேவ வடல ேநோனச. இத மனோாவத நைல.
தடதபபனன வட மடயோ? மேலல ேனகக எனகோ ஆைசகைை ஒழசச அபபோம ேன
கடமபததகக ேன உோவனரகளகக ஊரகக னன இத ேவணம, அத ேவணம
எனகோைே எலலாம வடட ஒழககணம.
4. ேேற கறய 3 பமகளன அபபயாச வலைேயால சததவ வாசைன உைடய
ேனதனடததல உணைே அறவ உததேல சததவாபதத. (சதவ உபதத). அோவத
பைபஞசம கனவ ேபானோத நைநேைம இலைலனன உணரநத சத ரப பைமேேே ோன என
அறநத பைமே சாகாதகாைம அைடய அபபயாசதேல.
151.
ேததவததன ேனமைோதத மதைேெயலா ேோதேலசம சததயாகம
அததவோ னநேமவரந தரபடேபாம போரதோபா வைனய ோகம
வததநைல யரநேபட யரநேேவ னசபாவந தரய ோகம
இததரய பமையமன றரயாத ேபபேெேன ோதவங ேகைாய
ேததவததல ேனம உைோதத மதைே எலாம ேோதேல அசமசதத (சஙகலபம அோல)
ஆகம. (5 ஆம பம) அததவோனநேம வரம; தரபட ேபாம; போரதோ பாவைன
அோகம.(6 ஆம பம). வதத நைல இரநேபட இரநே ேவன சபாவம தரயோகம.
(7 ஆம பம) இததரய பமைய மன தரயாதேப பேம எனோதவங ேகைாய.
-5. சம சததனனா வஷயஙகளல பறற ைவககோத.
அசமசகதனனா வஷய சமபநேம இலலாே இரககோத. அோவத 4 ஆம பமயன
அபபயாசதோல பைபஞசம மேல எலலாதைேயம அகணட பைமே ெசாரபோக காணகோ
அபேைாக (ேைோவலலா) அனபவம அைடஞச, சாகாதகாைம ேவை ேறோ எலலா
வஷயஙகளல இரநதம சமபநேதைே உணரவலரநத நககேல.
6. போரதே பாவைன எனபத ெவளயம உளளம எவவே ெபாரடகளன ேோறோைவம
இலலாத இரதேல. அோவத சோத அபபயாசதோல பைமோனே ஐககயம பைணோக
தரபட எனனம "காணபவன- காணபபடவத- காடச" எனோ மனறம நஙக இைணடறோ
ஆனநேம அைடேல.
7. தரயம எனபத சாககைம, ெசாபபனம, சசபத எனோ மனற அவஸைேகளககம
அபபாறபடடத. தரபட ஒழநத, சாகாதகாை நைலயல அழநத, பைண ெேௌனோய;

ேனனாலம போைாலம ெவளவைாேல; நர வகலப சோத அைடவேே தரயம ஆகம.
இநே நைலகக ேபானவர ோனாகவம ெவள வை ோடடார. போைாலம இவைை
ெவளவைசெசயய மடயாத.
இநே தரயேே தரயாதேம எனபபடடத.
152.
இததரய பமேய தரயாதேம ஆகம.
மறபவமன றனமலகந ேோனறேலாற சாககைோ மனோற கபபால
ெசாறபனோ ேதவெேளை நழவைேநோம பமேய சழதத யாகம
அறபேோஞ சகாநபவ மகோோாம பவதரய ேேறகப பாேலார
கறபைனய லாேவட ேதேெேனற ெேௌனோக காடடம ேவேம.
(சேபசைச மேலான) மறபவ மனறனம உலகம ேோனறேலால சாககைோம. மனோறக
அபபால [4 வத ஆன சததவாபதத] ெசாறபனோம (பைபஞசம மதைேயாக ேோனறம
கனவ) அதவம ெேளை நழவம ஐநோம (அசமசதத) பமேய சழததயாகம. அறபேோம
சகாநபவ மகம ஆோாம பவ [போரதோபாவைன] தரயம ஆகம. அேறகபபாேலார
(தரயம எனம 7 ஆம பம) கறபைனயலாே இடம அதேம எனற ெேௌனோய காடடம
ேவேம.
-சேபசைச, ேநோனச, சததவா பதத ஆகய மேல 3 பமகளல உலகம ேோனறகோத.
நாே சாோைணோ பாககோ இநே உலகம ெேரயத. அேனால அைவ சாககைம னன
ெசாலலாம.
நானகாவத சததவாபததயல பைபஞசம ோைய னன ேோனறகோத. ஆனா அத எனன
எனகோ ெேளவ இரககாத. அேனால அத கனவ.
5 வத ஆன அபபயாசததல எலலாம பைமே ெசாரபோக ேோனறகோத. உலகம
நழவகோத. அேனால அத சழதத.
ஆோாவதல ஆனநேம உதககம. இத தரயம.
இேறக அடதத ஒனறம ேோனோாே நைலேய தரயாதேம எனபபடடத. அோவத
தரயததகக அபபாறபடடத.
153.
தரயநலந ேைனததரயா தேெேனன ேயககெேனற கரத ேேேலார
அரயெோர வேேகமதத யதேெேன பாைதகணகக லாோாம பம
ேரவசழத தயறகாடச சழதத ெயனபா ெைனபதந ேனதறெகாளவாய
ெபரைேேர ஞானப மயனவகறப மனனமணட ேபசக ேகைாய.

தரய நலநேைனத தரயாதேம எனல ேயககம எனற கரத ேேேலார, அரயெோர
வேேக மதத அதேம எனபார. அதகணககல ஆோாம பம. ேரவ சழததயல காடச
சழதத எனபார எனபத ந ேனதல ெகாளவாய. ெபரைே ேர ஞான பமயன வகறபம
இனனமணட. ேபசக ேகைாய.
-சவன மதேர ேேகததடன கட இரகக அவர நைல தரயாதேம னன ெசானனா ஸதல
தரஷட இரககோவஙகளகக கேபபம வரம என கரதய மனேனார, மேல மனற
சாககைம எனவம நானகாவத சததவாபதத கனவ எனவம, ஐநதம ஆறம ேசரதத காடச
சழதத எனவம, ஏோம பம தரயம எனவம கறனர. இநே ஞான பமகளன
வேசடஙகள இனனம உணட.
அோவத ஒர சவன மதேர இரககார. அவரகக ஞானம வநதடடாலம கரோைவ
கழகக இநே உலகதேோட ெோடரப இரகக. இவேைாட நைல எபபட தரயாதேம
ஆகமனன சலர கேமபலாம. இதககாக இநே ஞான நைலகைை ெகாஞசம ரகைாஸைப
பணண தரயாதேம எனகோ வாரதைேைய எடததடடாஙக சலர. ேவோ இடததல
படககமேபாத கேபபம வைககடாேேனன இைே கறபபடோார ஆசரயர.
154.
மனனலஙக ேைறயம வரேபப யாசகைா மதே ைலலர
பனனலஙகள வைனவரயான வரடடெனனஞ சவன மதேர ேபே ோகஞ
ெசானனநடப பமவநே ஞானகேை பைேவதோந தய மதே
ரனனமேப பமகளன ெபரைேேைன நயறய யானெசால ேவேன
மன நலஙகள (சேபசைச, வசாைைண, ேனோச ஆகய மனற) ஏறய மவரம
அபபயாசயாவாரகள. [சவன] மதேர அலலர. பன நலஙகள (அசமசதத, போரதே
பாவைன எனோ மனற) வைன, வரயான, வரடடன எனம சவன மதேர ேபேோகம.
ெசானன நடப பம (சததவாபதத) வநே ஞானகேை பைே வதோம, தய மதேர.
இனனமம அப பமகளன ெபரைேேைன ந அறய யான ெசாலேவேன.
நேகக ஏறெகனேவ ெேரஞசைே ெவசச பாதேோமனா சலபோ இநே நைலகைை
பரஞசககலாம. சேபசைச, வசாைைண, ேனோச எனகோ மேல மண நைலகளல
இரககோவஙக ஆனமக நாடடம உளைவஙக அவவேைாோன. இவஙக மனேனறனாலம
மனேனோலாம; இலைல நலல வாசைன கழஞச பன ேறோ வாசைனகள இழகக கேே
இோஙகலாம. இலைல மனேனறோம ேைடபபடட அபபடேய நனனடலாம. ெசாலல
மடயாத.
வஷய சமபநேம இலலாே இரககோ அசமசகத எனகோ நைலயல அவைை பைமே வைன
எனகலாம.
பைபஞசம மேல எலலாதைேயம அகணட பைமே ெசாரபோக காணகோ அனபவம
அைடஞச சாகாதகாைம ேவை ேறோ எலலா வஷயஙகளல இரநதம சமபநேதைே
உணரவலரநத நககடடாரனன பாதேோம இலைலயா? இரநோலம ோனாக ெவளேய
அபபபப வநத ெகாஞசம உணவ எடததககோத ேபால சலத பணணடட தரபப

சோதகக ேபாயடவாஙக.
போரதே பாவைன நைலயல ெவளயம உளளம எவவே ெபாரடகளன ேோறோைவம
இலலாத இரதேல. அோவத சோத அபபயாசதோல பைமோனே ஐககயம பைணோக
தரபட எனனம "காணபவன- காணபபடவத- காடச" எனோ மனறம நஙக இைணடறோ
ஆனநேம அைடேல னன பாதேோம. இவஙக பைமே வரயான.(நைனவரககா? இவர
ோனா ெவளேய வை ோடடார. ஆனா ேதேவஙக இவைை ெவளேய ெகாணட வைலாம.)
தரயம எனபத சாககைம ெசாபபனம சசபத எனோ மனற அவஸைேகளககம
அபபாறபடடத. தரபட ஒழநத சாகாதகாை நைலயல அழநத பைண ெேௌனோய
ேனனாலம போைாலம ெவளவைாேல நர வகலப சோத அைடஞசடவார. இநே நைலகக
ேபானவர ோனாகவம ெவள வை ோடடார. போைாலம இவைை ெவளவைசெசயய
மடயாத. இவர பைமே வரடடன.
இதகக நடவல நாலாம நைலயல இரககோவஙகோன சவன மதேர.
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நாலாம பமயல வரமன மனறப மயேைடநத நடநத ோணேடார
ேேலான பேேைடநத போநத ெேளை ெேளைவநத வடேசரவார
ோலான பவததல வோர மேறபம கைடபபதேவ வரதே ைேநோ
காலான மேறபம ைகவநோன மததயஙைக வநே ோேே
நாலாம பமயல வர மன மனற பமயம அைடநத நடநத ோணேடார ேேலான
பேேைடநத போநத ெேளை ெேளை வநத வட ேசரவார. ோலான பவததல வோர.
மேற பம கைடபபதேவ வரதே ைேநோ காலான மேற பம ைக வநோன மததயங ைக
வநேோேே.
ஆனமக நாடடம ஒதேரகக வரத. கஷடபபடட மனேன ேபாோார. வயசாயடத. இோநத
ேபாோார. இத வைைககம அவர கஷடபபடடத வணா?
ஒதேரகக நைோய வயசான போகோன ஆனமக நாடடேே வரத. நேகக வாழகைகேய
வணா ேபாசச. ஆனமகததல இனேே எனன சாதககபேபாேோாம னன
அைேரயபபடலாோ? .
நாமம எதேைனேயா நாைா சாேைன சாேைனனன ேநைம ேபாககககடட இரகேகாம.
எனனதைே சாதகக மடஞசத? ஒர இஞச கட மனேனறனோ ெேரயைலேய. ஒணணம
பைேயாசனம இலைலனன டபெைஸ ஆகலாோ?
ேேைவயலைல.
நாே இநே உலகதைே வடட ேபாகோபப காச பணம நைக நடட வட வாசல
ேோடடெேலலாம ெகாணட ேபாக மடயாத. ஆனா இநே ஆனமக மனேனறோதைே
ெகாணட ேபாகலாம. வடட இடததேலநத ெோடைலாம.
மேல மனற பமகைை ேடடம அைடநத 4 வத பமயன அபபயாசம இலலாேல
ேைணேைடநேவர ேேலான சவரககம மேலான பேவகைை அைடநத பன நலல
வமசததல போநத நானகாம பம மேலானவறைோ அைடநத ேோகம ெபறவர. (நலல

வமசமனனா ேேேல ஆனமகததல மனேனோ நலல சழநைலைய ேைககடய கடமபம.)
அவரகள ேயககததகக காைணோன போவைய தரபபயம அைடய ோடடார.

அேனால மேல படயான சேபசைச ைகவரவேே பையாைச. அதககதோன
கஷடபபடணம. அத கைடசசாசசனனா ேறோவறறகக சலபோ ேபாயடலாம.
ேறோவறறகக காைணோன அத வநதவடடால மததேய கைடசசோகம.
இைேதோன பகவாைன ேநாகக ஒர அட எடதத ெவசசா அவன நமைே ேநாகக பதேட
எடதத ைவககோானன ெசாலகோாஙகேைா எனனேவா.
அபபாடானன இரகக இலேல?
156.
இபபவ யலஞஞான பமெயானற லைணடலைடந தரநோ ைானால
அபபரடர மேலசசைா கலமதேர கரபாேத ோைண ெேயேய
ேபபைை ெயன ோவரெகடவார நடவான ேைோகைைந சஙக யாேே
ெசபபெோழ வழதடோ யகமபைே ெேனறரநத ெேளநத டாேய
இபபவயல ஞான பம ஒனறல இைணடல அைடநதரநோர ஆனால அபபரடர
மேலசசர ஆகலம மதேர கர பாேதோைண ெேயேய! ேபப உைை எனோவர ெகடவார
நடவான ேைோகைை ந சஙகயாேே. ெசபப ெோழ வழ தடோய அகம பைேம
எனறரநத ெேளநதடாேய.
யாேைனம இநே ஞான பமகள ஒனற (சேபசைச) அலலத இைணடல (வசாைைண)
அபபயாசம உைடயவரகைாக இரநோல அவர மேலசசைாக இரநோலம ஞானகைாக
காலபேபாககேல ஆவாரகள. சறகர பாேஙகள மத ஆைணயாக இத சததயேே. இத
ேவற எனபவரகள நாசேைடவாரகள. பாைபடசேறோ சரத வாககயஙகளல ந சநேேகம
ெகாளைாேே! அவறறல உறத உைடயவனாக அகம பைமேம எனற அநசநோனம
ெசயத பைமேோகேவ இரபபாயாக.
ெைாமப பலோேவ ெசாலகோார. மனேன நலல கடயல போநதனன ெசானனபப சநேேகம
வநேவஙகளகக இபப ெேளவா இரககணம.
157.
ெபாலலாே மேலசசரககம வேேகமதத ேரஞான பமெயனற
ெநலலாக மைைககெேைனத ேணடலோக கயகரேவ நரெசான னேை
இலலாளங கடமபமவடடச சனனயா சமபகநேே காஙகயாேனார
அலலாேன மததெபோா ெைனறசலர ெசாலேயகக ேகறற வேை.
ெபாலலாே மேலசசரககம ஞான பம வேேக மதத ேரம எனற ெநலலாக மைைககம
எைனத ேணடலம (அரச) ஆககய கரேவ நர ெசானனேை, இலலாளம கடமபமம
வடடச சனனயாசம பகநத ஏகாஙகயாேனார அலலாேல [ேறோவர] மதத ெபோார எனற
சலர ெசாலலம ேயககம அகறறவேை.
மைைககககடய ெநலலல இரநத உமைய நகக அரசயாககயத ேபால
அவதைேயாகய அஞஞானதோல மடபபடட இரநே எனைன அஞஞானம நகக பைமே

ெசாரபோகமபட ெசயே கரேவ! இநே ஞான பமகள ஒனற அலலத இைணடல
அபபயாசம உைடயவரகைாக இரநோல அவர மேலசசைாக இரநோலம ஞானகைாக
ஆவாரகள எனறரகேை. ேைனவையயம கடமபதோைையம வடட சனனயாச ஆனால
ஒழய யாரம மதத ெபோார என சலர ெசாலகோரகேை, அநே சநேேகதைே நகக
ேவணடம.
உமைய நககவடடால ெநல மைைகக மடயாத. அபபட போவ மைைககாேல
அரளயோல இநே உவைே ெசாலலபபடடத.
ெேளவாேவ இரகக இலைலயா? இைே மனேனயம பாதத இரகேகாம சனனயாசயானாோன மததயா?
158.
சடடரபகழ ேகேனந சஙகதே சஙைகநனற ெேரயக ேகைாய
கடடழயந தோவநால வைகயாக ேைவகளககங காகம ேபரகள
படடதயர ெகடஙகடசகமெவக ேகேஞசம பைவஞசம
வடடகலந தோவகக வைாகஙகா ைணேனற ேவட ேனேோ
சடடர பகழ ேகேன ந சஙகதே சஙைக நனற ெேரயக ேகைாய, கடட அழயம தோவ நால
வைகயாகம. அைவகளகக அஙக ஆகம ேபரகள: படட தயர ெகடம கடசகம,
ெவகேகம, அஞசம, பைம அஞசம. வடட அகலம தோவகக வைாகம காைணம அனற
ேவடம அனேோ.
-"சடடேன ந ேகடட சநேேகம நலலேே.
சனனயாசம 4 வைகயாகம.
கடசகம, ெவகேகம, ஹமோம, பைே ஹமோம.
கடமபதைே வடட நஙகம சனனயாசததகக ேனதல உணடாகம ஆைச இனைே
காைணமனற காஷாய வஸதைம ேபானோ ேவடம மககயேலல."
ும ! எலலாதைேயேே இவர கைாஸைப பணணகடேட ேபாோார. சனனயாகளேலயம
ஹ
வததயாசம இரககாம. யார எனனனன அபபோம பாககலாம. இபப பாககோ மககயோன
பாயணட பறறனைேோன மககயம ெவளேய ெேரகோ ேோறோம இலைல எனகோத.
159.
ேநேமநத வைமநத வைேைம ெேனமனற வைகவ ைாகம
ெவநதயைம வரமெபாழத கடமபதைே ெவறத தவரம வைாக ேநே
மநேவட லைவேைன ேனமேவணடா ெேனவடற வைெேன பாரக
ைநேணரநன மதைேெயன வடலதத வைேைோ ேறநதடாேய
ேநேமம தவைமம தவைேைமம என மனற வைக வைாகம (ைவைாகயம). ெவநதயைம
வரமெபாழத கடமபதைே ெவறதத வரம வைாகம ேநேம. இநே உடலைவ ேைன,
ேனம ேவணடாம என வடல தவைம எனபாரகள. அநேணர, நல, மதைே என வடல

அத தவைேைேோம அறநதடாேய.
-பறறனைேைய மணா பரககோார. ேநேம, தவைம, ெைாமப தவைமனன.
ஒதேேைாட ேனவ ேககள இோநத ேபாகோாரகள. வாழகைக கசநத ேபாகத. சனனயாசயா
ேபாயடலாமனன சனனயாசம வாஙகககோார. இலைல, எபப பாதோலம கடமபததல
ஒேை சசசைவ. ெோலைல ோஙகைல. "ேபாதமபா ஒஙக சகவாசம"னன ெோலைல
ெபாறககாேல சனனயாசம வாஙகககோார. இபபட வரம ெவறபப ேநே ைவைாககயம.
இபபட இரககோவர நைலைே அனகலோ ேபாசசனனா சனனயாசதைே வடடாலம
வடடடவார. உணைேயான சனனயாசம இவரகக சததககாத.
இபபடபபடடவஙகோன சனனயாசகளகக ெகடடபெபயர வாஙக ேைவஙக. அதவம
இநே காலததல ேைாேைம பாககாே சனனயாசம ெகாடககோாஙக அலலத சமோ காவ
உைட ேபாடடககடட நான சனனயாசனன கைமபடோாஙக....
கடககடடம. நாே நலல வஷயஙகைை பாததகடட ேபாகலாம.
இநே உடல உளை வைை நேகக ேைனவ ேககள ேேைவயலைல என வடல தவை
ைவைாககயம.
இநே உலக ேபாகஙகளம, ேேவ ேலாகம மேலான ேபாகஙகளம அநததயம; தககம;
மதைே. ஆைகயால நேகக அைவ ேவணடாம என வடேல தவைேை ைவைாககயம.
160.
ேநே ைவைாககயததல சனனயாசம இலைல. தவைததல இைணட உணட.
பாவேநே வைாகததற சநநயா சஙகெைானறம பலததடாேே
தவைததறக டசகமம ெவகேகம ெேனறைணட தோஙகளணடாம
ோவநடந தடததடம லாேவரகளககக கடசகமஞ சகஙகெைஙகம
ேேவநடந தடததடமள ைவரககெவக ேகமெேன வததோர ேேேலார.
பாவயன ேநே வைாகததல சநநயாசஙகள ஒனறம பலததடாேே. [மணடம இசைச
உணடாக பறறேல ஏறபடடால இமைேயல இகழசசயம, ேறைேயல நைகமம வையம.
ஆேலால சனனயாசம கைடயாத) தவைததல கடசகமம பகேகமம எனற இைணட
தோஙகள (சனனயாசஙகள) உணடாம. ோவ நடநதட (ேைாகம அலலத வேயாதகதோல)
தடமலலாேவரகளககக கடசகமம (இவரகளகக சஞசாைம ேவததகக வககனோகம.
ஆைகயால காேம மேலான பைவரததகக ேஹத இலலாே ஓர இடததல ேவம ெசயேல
நனற.) சகஙகள எஙகம ேேவ நடநதட தடமளைவரகக (சஞசரககாவடல ஆதே
வசாைம இலலாத ேபானால காோத பைவரதத உணடாகவடம) பகேகமம என
வததோர ேேேலார.
ேநே ைவைாககயம இரககோவரகக சனனயாசம சததககாத. தரபப கடமபயா
ஆகோவைன பாதத ஜனஙகள சரபபாஙக தடடவாஙக. இநே போவ மடகோபப அடதத
நைகமோன. அபபட அத ேகா பாபம.
தவை ைவைாககயததல...
பறறனைேைய வைததககாடடாலம அபபடேய ைவசசககோத மககயம. ேைேககாலம

ேவை ஒர இடததல மண நாளகக ேேல ேஙகககடாதனன வத. அபபட ேஙகனா
அஙேக இரககோவஙக ேேேல பறறேல வை அதக வாயபப இரகக.
அேனால யாரகக இடம இடோ நகை உடமபல ெேமப இரகேகா அவஙக நகநதகடேட
இரககணம. இவர பகேகர.
ஒதேரகக உடமபல ெேமப இலைல. அவைைபேபாய நகநதகடேட இரனனா அவர
கஷடபபடவார. அநே நைலல ஆதே வசாைம எஙக ெசயயோத? அேனால ெசௌகரயோன
ும . அபபட யாரம
ஒர இடததல ேனைேயல ேஙக ேபஸ பணணலாம. இவர கடசகர. ஹ
உககாநோ ேககள அவைை ேனைேயல வடவாஙக எனகறஙக? வயோன சலர
கடமபததேலேய இரநத ெகாணட பைஜ, ஜபமனன இரககோைே பாதத இரகேகன.
கடமபம எனகோோல அவைை கவனசசககவம ெசயகோாஙக. ெோநதைவம
ெசயகோதலைல. அபபடபபடட கடமபம அைேயனேே.
161.
தவைேைததல இைணட சனனயாசம.
இரவைகத வைேைதத ேஞசெனனறம பைோஞச ெனனறஞ ெசாலவார
வரேஞச னககமதத சததயேலா கதேனற வாைா ெேனபார
பைேஞசனககமதத யவவ லகன ஞானதோற பலககெேனபார
தைேரவம பைோஞசன ோானமர வைகயாகஞ ெசபபக ேகைாய.
இரவைக தவைேைததம அஞசன (ஹமோன) எனறம பைோஞசன (பைே ஹமோன)
எனறஞ ெசாலவார. வரம அஞசனகக மதத சததய (பைே) ேலாகதத அனற
(இமைேயல) வாைா ெேனபார. பைேஞசனகக மதத இவவலகல ஞானதோற
பலககெேனபார. ஸதை ேரவம (ெபாரநதய) பைோஞசனோனம இர வைகயாகம
ெசபபக ேகைாய.
-ஹமோ சனனயாசகக இநே உலகல மதத இலைல. அவர பைமே ேலாகததல மதத
ெபறவார. பைேஹமோ சனனயாச ேததவ ஞானதோல இவவலகேலேய மதத
அைடவார.
-162.
பைே ஹமோ சனனயாச இரவைக:
சஞஞாச ஞானவா ெனனறைணட ேபரகைவ ரறசஞஞாச
ெேஞஞான பமயனமன மனறப மயணடககம வேவக யாேனான
சஞஞான வாெனனேபான சவனமதத யைடநதரககந தய ேேேலான
அஞஞான ேகலேநேச சஞஞாச மரவைகயா ேதவங ேகைாய
சஞஞாச, ஞானவான எனற இைணட ேபரகள. அவரல சஞஞாச ெேஞஞான [ஏழ]
பமயல மன மனற பமயல (சேபசைச, வசாைைண, ேனோனச ஆகயவறறல)
நடககம வேவக [அபபயாச] ஆேனான. ச (நலல) ஞானவான எனேபான சவன மதத

அைடநதரககம தய ேேேலான. [அநபவ] அஞஞானம அகலம. அநேச சஞஞாசம
இர வைகயாம. அதவங ேகைாய.
ு
ஜகஞாோ எனகோவேை ஞான வழல இோஙகடடவர. மேல மண நைலகள ஏோவதல
இரபபார. இத வைைககம பாதேவஙக சனனயாசகள ஆனாலம ஞான வழல மழகக
இோஙகைல.
ஞானவான சவன மதேன.
அநேச சஞஞாசம இர வைகயாம. ேைலைய சததத இலைல?
163.
சஞஞாசம இர வைக:
பநேேைன தோநதசல ைததகைா யரநேைடவர பைே ஞானம
அநேணரேன னவரவணகர சததைைாயரநத சல ைைடவர ஞானம
இநேவைகச சாததைதத மலகதத நடபபதகண டரநத ைேநோ
சநேைனயன ேயககெேனேன சரதயதத யநபவதோற ெேளநத டாேய
1.பநே ேைன தோநத சலர அததகைாய (சனனயாசகைாய) இரநத அைடவர பைே
ஞானம. 2. அநேணர ேனனவர, வணகர, சததைைாயரநத சலர அைடவர ஞானம. இநே
வைக சாததைததம உலகதத நடபபத கணட இரநத ைேநோ, சநேைனயன ேயககம
எனேன? சரத யதத அநபவதோல ெேளநதடாேய.
-சஞஞாசகளலம..... சலர ேைனவ, ேககள எலலாம தோநத சனனயாசகைாக இரபபர;
கைடதே இடததல வரநதனைா இரநத உணட ேவம ெசயத ெகாணட இரபபாஙக. சலர
வரணாசைே ேரேபபட இலலோததல இரநத ெகாணேட அகததோவ பணட கரைவ
அைடநத அபபயாசம ெசயத ஞானம அைடநேவர.
இபபட சாததைஙகளல கோபபடட உளைத; பைததயக அனபவோயம உளைத.
ஆகேவ சநேேகம ேவணடாம. ேோகதைே அைடய ஆசைேம காைணம அலல.
இலலோததல இரநோலம, சனனயாச ஆனாலம, உலகல எநே ெோழல ெசயோலம;
ேனதல தவை ைவைாககயம அைடநத அகததோவ ெகாணட அபபயாசதோல, ஞானதைே
ெபறற எவரம ேோகேைடயலாம.
164.
வதைேயானநேதைே கோத தவஙக பைேேே கடஸேன எனல.
போநேதண டானா லனேோா போக சாவதோ னணடாம
போநேேே யலைல ெயனனம பைேோ வதவ நாேன
போநேத நாெனன ோாகற பைேேன ோநே நாேன
போநேத மோநேேறோ பைேோ நாேன நாேன
போநேத உணடானால அனேோா போக சாவதோன உணடாம. போநேேே இலைல எனனம
பைேம ஆவதவம நாேன. போநேத நான எனோாகல அநே நாேன பைேம அனற. போநேத

இோநேத அறோ பைேோ(கய) நாேன நாேன. [ேதவேஸ- சாே ேவே ேஹா வாககயம]
ஆதோ போபப இோபப இலலாேத. போபப இலைல எனபோல மலோக இரககம
ஆதோேவோன நான.
165.
கடஸேேன பைேம எனல:
நாெனனோ பைே ோன நாேனநா னறேய ெனனோால
நாெனனப ேேத பனைன நமமைடப பநத ெயனனல
ோனத ேயககந ேனனற சாகேே சாவாோக
நாெனன நைோநதரநே ஞானோ நாேன நாேன
நாெனனோ பைேோன நாேன நான [என] அறேயன எனோால, நான எனபத பனைன ஏத?
நமமைடப பநத எனனல ோன அத (சசபத) ேயககம ேனனல சாகேே? [ஆகேவ]
சாவாத ஆக நான என நைோநதரநே ஞானோகய (கடஸேேன) நாேன நாேன. [அஹம
பைமஹாஸம-யஜுர ேவே ேஹா வாககயம]
-நான பைமேம. இபபட அறயாவடல நான எனபத ேவற எனன? அத பதத எனல
பததோன சசபதயல இலலாத ேபாயவடேே? ஆகேவ சாகாேல இரககம ஞானோகய
கடஸேேன நான.
166.
ஞானேே பைேம எனல:
நைோநேவா ெோனோவாற நைலெேறந தலெனன ோாேயல
அறநேோஞ சழதத ேனன லாநநே ேதேவ யாகம
கைோநேேற காநநேந ோன கவலயந ேனன லலைல
நைோநேேே யநே வானோ நோனமவ வறவ ோேன
நைோநேவாற (பரபைணனாயரதேல) எனோவாற (எபபட எனோ) நைல ெேரநதலன
எனோாேயல, (அஞஞானதைே) சழததேனனல அறநேோம (அஞஞானதைே அறநத
இரநே) ஆநநேம அதேவ ஆகம. கைோநேேறக ஆநநேநோன கவலயம (உலகம)
ேனனல (எஙகம) இலைல. நைோநேேே இநே ஆனோ. இவவறவ ோேன நோனம.
[இவவறெவனபத 5 இநதரயஙகைால பஞச வடயதைே அறயம பைஞஞானேே,
நோனம எனபத சவ ஈஸவை சகததகக ஆத காைணோயம அவறறகக ேற சாடசயாயம
வயாபகோயம உளை பைேம. பைகஞானம பைமஹா- ரக ேவே ேஹா வாககயம]
-பரபைணனாயரதேல எபபட எனற ெேரயாத எனோால, ேனைன சழததயல அறநே
ஆனநேம எதேவா அதேவ ஆகம. இைே கைோநேத எனற ெசாலலககடய அைவ ேவற
ஆனநேம உலகல இலைல. அபபட நைோவானத இத. இநே அறைவோன சவ ஈஸவை
சகததகக ஆத காைணோன நோனம எனபர.

167.
ஆதோேவ பைேம.
ேனததனா ெலணணத ோேன வநேதவ வலக ோகம
நைனததட லேனக ேலாக நறபேவ வறவ லனேோா
வைனதைேயங கடநேப பால ேநேேற ோறவ ோெேன
ெோைனதேன வசாைத தடடாேலகோய நைோநேோ னாேன
ேனததனால எணணதோேன வநேத இவவலகம ஆகம. நைனததடல அேனக ேலாகம
நறபத அவவறவல அனேோா? (ஆேைாபோன ேனதகக அதஷடானோன அநே பைே
ைசேனயததல அனேோா) அைனதைேயம கடநத, அபபாலம அநேம அறற, 'அறவ
(பைே ைசேனயம) இோம' எனற எனைன ேன (ேனைேயாக) வசாரததடடால ஏகோய
நைோநேோன நாேன. [அயோதோ பைமஹா -அேரவண ேவே ேஹா வாகயம]
[இபபட ேேல கணட 4 ேவே ேஹா வாககயஙகைை வாககயாரதே ெசாரபம ோேன என
சநதககம ேபாத உணடாகம சகம வதைேயாநநேம]
168.
அநேவா றரநத ெகாணேட யாநநே ேநப வகக
ெவநேவா றரநதெகாணடா ெலனககத ெேரயெேனனல
இநேமன ோவதைே ேமம ெைழநதடம வரதத நககல
அநேவா றரநத நய ோநநே ேைடய லாேே
அநேவாற [பைணோக] இரநத ெகாணேட [வதைே] ஆநநேம அநபவகக எநேவாற
இரநத ெகாணடால எனகக இத ெேரயம? எனனல, இநே மனற (ஜாகைத, சசபத,
ஸவபனம எனோ) அவதைே ேமமள எழநதடம [ேகாை மட] வரதத நககல, அநேவாற
இரநத நயம ஆநநேம அைடயலாேே.
-எலலாம சர! எபபட இநே ஆனநேதைே அைடகோதனனா ஜாகைத, சசபத, ஸவபனம
எனகோ மனற அவஸைேகைால எழம மட அநேககைண வரததைய நகக, அறவ
ெசாரபோக இரநோல ஆனநேம அைடயலாம.
அநே வரததைய நகககோத எபபட?
மண வழகள ெசாலகோாஙக.
169.
வரததைய நககம உபாயம மனறல மேலாவத:
வாேனா வசததனாேல வரகனோ வரதத ெயலலா
ேேதனா லடகக லாக ெேனறோன வசாைஞ ெசயயல

ேபாேோ மைாசன ோானாயப பநதையம பலனக ெைலலாந
ோேைா யரககப ெபறோாற சகலம ேடஙகந ோேன
வாேனா (வாசனா) வசததனாேல வரகனோ வரதத எலலாம எதனால அடககலாகம
எனற ோன வசாைம ெசயயல, ேபாேோம இைாசன ோனாய (ஆதோ ைாஜன ோனாக) பநத
ஐம பலனகள எலலாம ோேைாய (ோசைாக) இரககப ெபறோால சகலமம அடஙகநோேன.
-"ெைாமப சலபோ ெசாலலடடஙக! அநேககைண வரதத எலலாம எபபட அடககோத?"
அபபடனன ேகடடா.... (அநேககைணம னனா பரயைலனனா ேனசனன ெவசசககலாம.
ேனமோேன உலகதைே ேவோ வேோ பாககத? பல வஷயஙகைை ேயாசககத. ேேேல
ேேேல ேனகேகாடைட கடடத?)
இைே ெேரஞசகக ஏன இபபட வரதத வரதனன ெேரயணம.
"நான", "எனத" ேபானோ நைனபபககளம, காேக கேைாேஙகளம ஆகய வரததகள
வரவத பரவ ஜனே வாசைனகைாேல. அைவ எபேபாத அடஙகம? ஞாேனநதரய
கரேேநதரயஙகைை அடகக, ந அைசனாக இரகக, அைவ ஆடகைாக இரககபெபறோால
எலலா வாசைனகளம ோேன அடஙகம.
மனேன எஙகேயா ேகளவபபடடாபபல இரகக இலேல? ஆோம! கரே வழைய
பாககோபப பாதேோம. கணணபைான கைே ெசானனான!
இநதரயஙகள இழககோ இழபபகக நாம ேபாகோ வைை அைவ நேகக எஜோனன.
அபபட இழ படாே இரகக நாம பேகடடா அைவ நேகக ேவைலககாைன.
வாசைனகள ெைாமபேவ வலைேயானைவோன. ஆனாலம ைேரயோ இைவகேைாட
சணைட ேபாடட ெஜயககோ பைாோஸோன சாேனா.
170.
மத 2 உபாயஙகள:
வரததக ைடகக வனனம வேநாேோம ேயாகத ோேல
தரததேபா லத மசைச சகமட னடகக னறகம
கரதேேற கலைல ெயனனற காைண சரை ோகப
ெபரதேேோ ைவதைே ேனைனப படஙகட லடஙகநோேன
வரததகள அடகக இனனம வேநாேோம ேயாகதோேல தரதத ேபால ஊத மசைச
சகமடன அடககன நறகம. கரதத (ேனம) அேறக இலைல எனனல காைண சரைோகப
ெபரதேத (ேடதேத) ஓர அவதைே ேனைனப படஙகடல [வரததகள] அடஙகநோேன.
-அநே வாசைனகைை ெஜயகக இநதரயஙகைை கடடபபடதேோத எனகக மடயைல ேவோ
வழ இரககானனா...
தரதத ேபால வசகெகாணட இரககம பைாண வாயைவ ேைசக பைக கமபஙகைால
அடககனால ேேனா வரததகள எலலாம ோேன அடஙகம. இத ஒர ேயாக ோரகம.

இத இயலாத எனல காைண சரைோகய அவதைேைய நாசம ெசயோல அடஙகம.
171.
காைண சரைதைே கைையம உபாயம.
காைண சரைந ேனைன கைைவெேவ வாெோன ேோதல
ஆைணம ெபாய ெசாலலாேே யேனெபார ைகதத லனனப
பைண ோக ெேனேேற பவனஙக ேடாறோ ெேனற
ோைைண வநே ோகற ோரததட ேவதைே ெயஙேக
காைண சரைம ேனைன கைைவத எவவாற எனற ஏதல (ேகடகல) ஆைணம (ேவேம)
ெபாய ெசாலலாேே. ஆேலால, அேன ெபாரைை அகததல உனன, (சநததத)
பைணோகம என ேேல பவனஙகள ேோறோம எனற ோைைண (உறத) வநேோகல எஙேக
ேரததடம (இரககம) அவதைே?
சதேம! அெேனன காைண சரைதைே கைையோத?
ேவே நசசயபபட கர வாககயதோல "சரவம பைமே ேயம" எனறம "சரவம மதைே"
எனறம "பரபைணோன எனனடததல இநே பைபஞசஙகள ஆேைாபோக கட ெகாணட
உளைன" எனறம உறத வநோ அவதைே காணாேல ேபாகம. அபபட ஒர உறத எபபட
வரம? அநபவம வநோோன அபபட ஒர உறத வரம.
172.
சரவம பைே ேயம எனறம சரவம மதைே எனறம ஞானம உணடானேறக அநபவம:
அபபடயரககச சதே ேைலேலால வவகாைததல
எபபட கடெேனன ெலனைனவட ெடானறமலைல
இபபடகணட ெவலலா ெேனேய ெேனகனாப ேபாற
கறபே ெேனற ோேன காணகனோ சதத நாேன
[உலக] வவகாைததல சதேம அைலேலால அபபட [உறதயாய] இரகக எபபட கடம?
எனனல, எனைன வடட ஒனறமலைல. இபபட கணட எலலாம என ேயம, என கனா
ேபால கறபேம எனற ோேன காணகனோ சதத நாேன [எனற இர]
அத சர அநே அனபவம எபபட வரோம?
எனைனதேவை அனனயோ இஙேக ஒனறம இலைல. இஙக நாே ரபோய
ேோனறகெகாணட இரககம அைனததம உணைேயல என ேனேே. என ேனம இத
பாமபனன நைனசசா அத பாமபா ேோணத. கயறனன நைனசசா கயோா ேோணத.
உடேன இெேலலாம உடானஸ னன ேோணதலேல?
ஹபநாடச நகழசச எதககாவத ேபாய இரககஙகைா?
பயறச ெபறோ ஹபநாடச வலலனரகள அைஙகதைே ஒர சதத சதத வரவாஙக. யார
வலைேயலலாே ேனம ெகாணடவஙகனன அவஙகளககத ெேரயம. அவஙகைை
ேேைடகக கபபடட ேபாய ஹபநாடச தககததல ஆழததவாஙக. அோவத அவஙக
ேனைச கடடபபடததவாஙக. ேனச கடடகக வநோசசனனா வதைேகள ஆைமபககம.
அநே ேநைததல "இே பார! ஒர எரகோ கசச. உன ைகைய சடபேபாேோன"ன சாோ
கசசைய ைக ேேல அழததனாேல ேபாதம. அநே இடம சடட ெகாபபளசச ேபாயடம.

ேனஷனாேலேய இத மடயமனனா பைமெபாரைால எனனோன மடயாத?
கடலல பாககோ அைல தவைல அைனததம நர அனற ேவறலைல. அேே ேபால இைவ
அைனததம எனைன அனற ேவறலைல, நாேன. இநே ேோறோம அைனததம இரடடல
பாமப ேபாலம கானல நர ேபாலம கனா ேபாலம கறபேேே ஆகம.
173.
சததநா னோநேோ ெனனோ தடேோ வாத ரநோல
எதேைன ெயணண னால ேேதெசய ோல ெேனன
நததைை யணரநே பனப நறகனோ கனாேவ ேபால
அதேைனயம ெபாய ோேன யானநே வடவ நாேன
சதத நான நைோநேோன எனோ தடம ேோவாதரநோல, எதேைன எணணனாலம ஏத
ெசயோலம எனன? நததைை உணரநே பனப நறகனோ கனாேவ ேபால அதேைனயம
ெபாய ோேன! ஆனநே வடவ நாேன! [ோேன சதத எனோ அநபவம உதககல யாவம
மதைேயாய ோன ஆநநே வடவாகவம ஆவான]
-எஙகம நைோநே பர பைண ரபோகய சதேே நான எனற உறதைய ேோவாதரநோல
எனன எணணனாலம எனன ெசயோலம அவறோால ெகடத ஒனறம உணடாகாத.
தககததல இரநத வழதேபன, கணட கனவ ெபாய எனற ேோனற வடவத ேபால
எலலாம மதைேயாகம.
174.
இநே அநபவம உதகக ேஹதவான உறதைய கோல:
நாெனன வடைலத ோேன நமபேன னேநக சனேம
ஈனைாயப ெபரேயா ைாகயரநேைவ ெயலாமப ேபாத
கானலல ெவளைம ேபாலக கணடசற கரவ னாேல
நாெனன ெவனைனத ோேன நமபயேடற ேனேன
நான என உடைலத ோேன நமபேனன. அேநக சனேம ஈனைாயப ெபரேயாைாக
இரநேைவ எலாம இபேபாத கானலல ெவளைம (கானல நர) ேபால கணட சற
கரவனாேல நான என எனைனதோேன (என பைே வடவதைேோேன) நமப
ஈேடறேனேன.
-தயரயா ஆயைம ெசானனாலம ெசாநே அனபவதைே ெசாலவத ேபால எதவம இலைல.
அேனால ோணடவைாய ஸவாமகள ெசாலகோார:
நான பல சனேஙகைாக உடைலேய நாெனனற நமப இரநேேன. இழநே போவகைாக
இரநே அைவ அைனததம இபேபாத சற கரவன அரைால கானல நர ேபால
மதைேெயனற அறநத ெகாணேடன.
175.
கர கரைபைய வயநத கோல:
எனனபண ணயேோ ெசயேே ேனதபாக கயேோ காேணன

நனனலந ேனெல ழநே நாைணன கரைப யாேல
ேனனய னாேன னானத ேரயதைே வச கனேோன
ேனனய னனன நாேன ோணடவ ோட கனேோன
எனன பணணயேோ ெசயேேன? ஏத பாககயேோ காேணன (ெேரநதேலன).
நனனலநேனல எழநே நாைணன கரைபயாேல ேனனயன ஆேனன நான. உதேரயதைே
வசகனேோன. ேனனயன இனனம நாேன. ோணடவம ஆடகனேோன.
எதேைன பணணயஙகைை ெசயேேேனா! எனன அதரஷடேோ! நனனலம எனனம
இடததல அரேை தரேேனயாககெகாணட எழநேரளய நாைாயண ேேசகரைடய
கடாகதோல நான கரோரதேன ஆேனன. கைடதே தரபதயால ஆனநே ோணடவம
ஆடகேோன.
176.
ேததவ ஞானம வநே சநேோட வதச யதோல
நதேோ டவனகா ெணனோ நைலமனன ேேய றநே
சததய ேேனா லனேோா ோணடவா ெவனோ ைேதோர
அதேைன ேகைே யளேைா ைனைனயம போவந ோேே
ேததவ ஞானம வநே சநேோட அதசயதோல நதேம ஆடவன காண எனோ நைல
மனனேே அறநே சததயம அேனால அனேோா ோணடவா எனோைேதோர, அதேைன
ேகைேயளேைார அனைனயம போவம ோேே.
நலாசரயரகக அவைத கரவான நாைாயணன இடட ெபயர ோணடவைாயன. "ேததவ
ஞானதோல ோனடவம ஆடேவன என உணரநேோ இநே ெபயைை இடடார? அவேை
எனகக ோயம ேநைேயம ஆவார" எனற வயககோார. இரவர அதஷடானமம ஒனோாக
நனனலம ேபரநத நைலயததன அரகல சோர 100 ம தைததல அைேநதளைத.
177.
வநேோ ரவவா நநேேகழசயா ரடனெசால ேவனயான
சநைேய ெலழநதெபாஙகச ெசகெேலா நைோநத ேேஙக
அநேமல லாே ோயற ோாபபட கரேவ ோநே
ேநதை ேரளமசன ேலைட வணஙக ேனேன.
வநேத ஓர இவவாநநே ேகழச. யாரடன ெசாலேவன யான? சநைேயல எழநத
ெபாஙகச ெசகெேலாம நைோநத ேேஙக, அநேம (மடவ) இலலாேத ஆயறற. அபபட
கர ேவோநே ேநதைம அரளம ஈசன ேலைட வணஙகேனேன.
-இநே பைோனநேதைே யாரடன பகநத ெகாளேவன? அத என உளைததள உேயோக
கஙக கைையறற வைஙககோத. அதேைகய ஒபப உயரவறோ ஆனநே ேபறைோ
அரைவலல ஞானேேசகைையம ேவோநே வாககயஙகைை அரளய பைேேஸவைைனயம
பணகேோன.

178.
வததயா னநே மநே வேெேன வைமப ேனாேே
பததயா லநே நைல பாரேந பவதே ேபரகள
நததய ேரே நடைட நைலேைன யறநத சவன
மததைய யைடநத ரநே மனவை ைாகவாேை
வததயானநேம இநே வேம என வைமபேனாேே. பததயால (அனபனால) இநே நைல
பாரதத (சறகர மனனைலயல இநே ஞான சாஸதைாரேதைே ேகடட உணரநத)
அநபவதே ேபரகள, நததய ேரே நடைட நைலேைன அறநத சவன மததைய
அைடநதரநே மனவைர ஆகவாேை.
179.
ஆைணப ெபாரைாம வததயாநநேம வைஙக ேவதங
காைணங கைோவ லாேற ைகவலலய நவநேதைேப
பைணோகக ேவணடப பரவோ நனனலததல
நாைண கரநேகக நவனோனர ேயாகல வநேே
ஆைண (ேவோநே ேஹா வாககய) ெபாரைாம வததயாநநேம (ஞானசகம) வைஙக
ஏதம (எவவைவம) காைணம கைோவலலாேல ைகவலலய நவநேதைேப பைணோகக
ேவணடப பரவோ (பேைேயான) நனனலததல நாைண கர ேயாகல (ேயாக
நஷைடயல) வநேே நேகக நவனோனர.
180.
கலவசற கரவன பாேகளர பனறோைலேேற ெகாணடால
உலகனற றரதே ெேலலா மறோேப ோாைடவார ேபால
நலைேயா கஙைக வலலய நவநே நைலக கறேோார
பலகைல ஞான நலகள படதேஞா னகைாய வாழவார.
கலவ சறகரவன பாே களர பனல (நர) ேைல ேேற ெகாணடால, உலகனல தரதேம
எலலாம உறோ ேபற அைடவார ேபால, நலைேயாகம (ேோடச சகம ேைககடய)
ைகவலலய நவநே நைலக கறேோார பலகைல ஞான நலகள படதே ஞானகைாய
வாழவார.
இததடன ஞான வழ நைோவைடகோத.

