எவன்

றவி?

(ெதாகுப் : பா . சரவண சர்மா)

“ஆயிரக்கனக்கான மனிதர்களில் யாேரா ஒ வன் தான்
மனநிைறவின் ெபா ட்
யற்சி ெசய்கிறான். அவ்வா
யற்சி ெசய்பவர்க ள் ஒ வன் மட் ம் என்ைன உள்ளபடி
அறிகிறான்” - ஸ்ரீ கி ஷ்னர் – பகவத் கீைத அத்7:3
பகவத் கீைதயின் ஞான விஞ்ஞான ேயாகத்தில் ஸ்ரீகி ஷ்னர் இவ்வா
ெதரிவிக்கிறார். பல
ஆயிரக்கணக்கானவர்களில் என்ைன அறிபவன் ஒ வேன என் ஞானிையப் பற்றி விளக்குகிறார். அதாவ
ஸ்ரீக் ஷ்ணரின் வாசகப்படி இைறவைன அறிந்தவேன ஞானி. இங்ேக அவர் ஞானிையப் பற்றித்தான்
குறிப்பி கிறாேர ஒழிய ஞானிகள் எல்ேலா ம் கு ம்பமற்ற றவிகளாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என்
நிர்பந்திக்கவில்ைல.
“அடல்ேவண் ம் ஐந்தன் லத்ைத: விடல்ேவண் ம்
ேவண்டிய எல்லாம் ஒ ங்கு” - வள் வம்: ற அதிகாரம்
ெபா ள்: ஐம்ெபாறிக க்கு உரிய ஐந்
லன்களின் ஆைசைய ம் ெவல் தல் ேவண் ம். அவற்றிற்கு
ேவண்டிய ெபா ள்கைள எல்லாம் ஒ ேசர விடல் ேவண் ம்.
ெபா வாக இந் மதேம ெலௗகீக மதம் தான். ஒ வன் இைறவைன அைடய, ஞானத்ைதப் ெபற
றவியாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் என்கிற அவசியம் இல்ைல. கட்டாயம் இல்ைல. கு ம்பஸ்தனாக
இ ப்பவ ம் கு ம்பம் இல்லாதவ ம் என் யார் ேவண் மானா ம் ஞானம் ெபறலாம். ஆனால் றவி மட் ேம
ஞானி என்ற ஒ மாையயான நிைலைய இன்ைறய இந் தர்மவான்கள் உண்டாக்கிவிட்டார்கள். க்கியமாக
காவி கட்டியவன் எல்லாம் ஞானிகள் என்ற ேதாற்றத்ைத ம் உண்டாக்கி விட்டனர். ஆனால் உண்ைமயில்
ஞானி என்பவன் யார்? றவி என்றால் எப்படி இ க்க ேவண் ம் என்பதற்கு உதாரணமாக பல சித்தர்க ம்
ரிஷிக ம் நம் பாரத ேதசத்தில் வாழ்ந் மைறந்தி க்கிறார்கள்.
தி ெவற்றி ரில் வாழ்ந்த பட்டிணத்தார்(தி ெவங்காடர்) ஒ சிறந்த
உதாரணம். 'காதற்ற ஊசி ம் வாரா கா ம் கைட வழிக்ேக' என்ற வாசகம்
தி ெவண்காடரின் ஆழ்மனைத குைடந்த .
ல் ேகார்க்கக் கூட பயனற்ற
ஊசிகூட நீ இறந்த பின்னால் உன் டன் வரா என்ற வார்த்ைத அவைர
ஆட் வித்த . அவர மனதிலி ந்த மாைய விலகிய . ஞானத்தின் ெதளி
பிறந்த . ஆைச ஆைசயாய் தான் அனிந்தி ந்த விைல உயர்ந்த
நைககைள ம் ஆைடகைள ம் கைளந் விட்ைடத் றந் வீதிக்கு வந்தார்.
உற ம் உறவின் மீதான உணர் ம் அற்றவராய் வாழ்க்ைகேய இனி வானம்
பார்த் தான் என் மரத்தடிையத் ேதடிப்ேபானார். அந்த தி ெவண்காடர்
தான் பட்டினத்தார் என்ற உயர் றவி. இதில் குறிப்பிடப்பட ேவண்டிய விஷயம்
என்னெவன்றால்
இப்படி
ற
ண்ட பட்டினத்தாரிடம் மைனவி, தாயார் உற்றார்
உறவினர் என ெமாத்த உற ம் ட்டி ேமாதி ேகட் ப்பார்த் ம், ெகஞ்சி ம்
ெகாஞ்சி ம் ெசால்லிப்பார்த் ம் அவர மனம் ெலௗகீக வாழ்வில் லயிக்க வில்ைல. இதன் ெபயர் தான்

ற .

அத்தைகய றவிக்ேக ஒ நாள் இ ப்பில் நீர்குடம் சுமந் ெசன்ற இளம்ெபண்கள் ற க்குப் பாடம் நடத்திய
இன் ம் விேனாதம்.
ஒ நாள் பட்டினத்தார் வயல் வரப்பில் தைல ைவத் வானம் பார்த் ப த்தி ந்தார். அவ்வழிேய ேபான
இ ெபண்களில் ஒ ெபண் இயம்பினாள் இங்ேக கிடந்தி ப்பவர் தான் இல்லம்
றந்த
றவி என்றாள்.
இரண்டாமவள் இயம்பினாள், சுற்றம் றந்தவர் சுகம் றக்க ம ப்பேதன், தைரயில் ப க்கும் றவிக்குத்
தைலயைனச் சுகம் ேதைவேயா!" என்றாள்.
இைதக் ேகட்ட பட்டினத்தாேரா ெவட்கிப்ேபானார். சுகத்ைதத் றக்காத நான் எல்லாம் றந்ேதன் என்
எண்ணிக்ெகாண்ேடேன என் . அங்கி ந் நகர்ந்தவர் அ கிலி ந்த தைரக்குச் ெசன் தைலயைன இன்றிக்
கிடக்கலானார்.
இளக்காரமாய்ப் ேபசிச் ெசன்ற இளம்ெபண்கள் இ ப்பில் குடத்ேதா
தி ம்பி வந்தனர். இ வரில்
ஒ வள் கூறினாள், "பார்த்தாயா பட்டினத்தாைர, நீ ெசான்னைதக் ேகட்டதால் தைலச் சுகத்ைத ம் றந்
தைரயில் கிடப்பைத. இவைரப் ேபாய் ஏளனம் ெசய்தாேய"! என்றாள்.
இைதக் ேகட்ட இரண்டாவேளா "கடந் ேபாகும் ெபண்கெளல்லாம் தம்ைமப் பற்றி என்ன ேபசுகிறார்கள்
என் ஒட் க்ேகட் , இன் ம் ேலாக வாழ்க்ைகயில் நாட்டம் ெகாண்டி க்கிறார். இவெரல்லாம் என்ன
றவி?" என் கண்ணத்தில் அடித்தார் ேபால் உைரத்தாள்!
பட்டினத்தா க்கு உண்ைமயான ற பற்றி மீண் ம் பாடம் கிட்டிய அப்ேபா தான். ஆக ற
என் வந் விட்டால் அகம், றம், இகம், சுகம், என் உலக நடப் களில் நாட்டமின்றி இைற சிந்தைன ம்
அவைன அைடவ ேம லட்சியெமன் ம் மனைத அைமதிப்ப த்தி ஆழ்ந்தி ப்பேத என்பைதப் பட்டினத்தாரின்
வாழ்க்ைக உணர்த் கிற .
ற என்ப சுகங்களின் மீ ம் உணர் களின் மீ ம் பற்றறி ப்ப . சல்லிக் காசுகூட தனக்ெகன்
ைவத் க் ெகாள்ளாமல் சாதாக்குடிலில் இ ப்ப .
ஆனால் இன்ைறய
றவிகளாக தன்ைனக் காட்டிக்ெகாள்பவர்கள் காவிையக் கட்டிக் ெகாண்
மக்களிடம் இைற ேபாதைனகள் ெசய்பவர்கள் எத்தைகயவர்களாக இ க்கிறார்கள் என்பைதப் பார்த்தால் ற
என்ற வார்த்ைதக்ேக அர்த்தம் இல்லா இ க்கிற .
றவி ேபான்ற ெவளித்ேதாற்றம் ெகாண்டவர்களின் இன்ைறய வாழ்க்ைக
ைற என்ன. ெசாகுசு
ப க்ைக. ப த்தால் ஆேள உள்ேள ேபாய்வி ம் அளவிற்கு ெபாசு ெபாசு பஞ்சு ெமத்ைத. கு கு ஏசி அைற.
வண்ணத் ெதாைலக்காட்சிப் ெபட்டிகள். உல்லாசமாய் இ க்க ெபண்கள். உயர் பணக்காரர்கள் அ பவிக்கும்
ெசாகுசு கார்கள். ேகாடிக்கணக்கில் பண ம், மதிப்பிலடங்கா நிலங்க ம். இவற்ைறெயல்லாம் இவர்கள்
ெப வ ஒேர ஒ காரணத்திற்காகத்தான்.
அதாவ இைறவன் பற்றிய ஆன்மீகத்ைத மக்க க்கு எ த் ச் ெசால்கிேறன் என் கூறிக்ெகாள் ம்
ஒ கல் ரி விரி ைரயாளர் ேவைல தான். இந்த ேவைலைய எப்படிச் ெசய்கிறார்கள். ெபரிதாக ஒன் ம்
இல்ைல. ஆன்மீகம் பற்றிய அத்தைன த்தகங்கைள ம் சி வயதிலி ந் படித் விட் அைத அப்படிேய
மக்க க்கு சுைவ பட எ த் ச் ெசால்ல ேவண் ம்.
கல் ரி விரி ைரயாளர் கூட தனக்கு எந்த ைறயில் நல்ல ேதர்ச்சி இ க்கிறேதா அேதத் ைறைய
நன்கு படித் அந்த பாடத்ைதப் பற்றி அ த் வ ம் மாணவர்க க்கு எ த் ச் ெசால்கிறார்கள். அவ்வள
தாேன. இப்படி ெவ மேன எ த் ச் ெசால்பவர்க க்கு ஏன் இத்தைன பரிவாரங்க ம், பண ம்
ஆர்பாட்டங்க ம் என்ப விளங்கவில்ைல.
மக்கள் ஒன்ைறப் ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ெவ மேன எ த் ச் ெசால்பவன்
றவி அல்ல. வாழ்ந் காட் பவன் தான் றவி. றவியல்
ைறைய எ த் க்காட்டி
ெசன்ற ஆதிசங்கரர், இராமா ஜர், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள் இப்படி உண்ைமயான
ற நிைலகளால் ேமம்ப த்தப்பட்ட தான் இந் தர்மம்.
நிஜத் றவிகள் வார இதழ்களில் வாராவாரம் தன்ைன விளம்பரப்ப த்திக் ெகாள்ள
மாட்டார்கள். ஏன், இக வாழ்க்ைகயின் தினசரி நடவடிக்ைககளில் பங்ேகற்ப
தன்
ற க்ேக பங்கம் ஏற்ப த் ம் என் இ க்கும் இடேம ெதரியாமல் மைறந்தி ப்பார்கள்.
ஒ விஷயத்ைத கவனிக்க ேவண் ம். ஊடகங்க ம் தங்கள் சுய வியாபாரத்திற்காக ஆன்மீகத்ைத
தவறாக பயன்ப த்தி வ கிற . பக்தி மலர், ஆன்மீக மலர், என்ெறல்லாம் மாறி மாறி ேபாட்டி மலர்கைள

ெவளியிட் , இந்த ேதாஷத்திற்கு இந்த சாமிையக் கும்பி ங்கள். கல்யாணம் ஆக இந்த சாமி, வியாபாரம்
நடக்க இந்த சாமி என்ெறல்லாம் ஏற்கனேவ குழம்பியி க்கும் மக்கைள ேம ம் குழப் கின்றனர்.
தர்மத்தின் அடிப்பைடயில், தத் வார்த்தமான இந்
மதத்ைத வணிகப்ெபா ளாக விற் க் காசு
பார்க்கிறார்கள். இந்த வியாபாரப் ேபாட்டியில் ஒன் மில்லா காவிகைள ம் ேபாலிகைள ம் மக்களிடம்
ெபரியமனிதர்களாக அைடயாளம் காட்டி மக்கைள ஏமாறத் ண் கின்றனர் என்றால் மிைகயாகா .
ஆன்மீகத்தில் எந்த விதத்தி ம் சுய ஆராய்ச்சியில் ஈ படாம ம், இைறவேனா ஒன்றிப் ேபாகும்
தவேமா, குைறந்த பட்சம் தியானேமா கூட ெசய் பார்க்காதவர்கள், ஏட் ப் த்தகத்தில் கற்றைத கூட்டம்
ேபாட்
கூ ம் ேவைலைய மட் ம் ெசய்பவர்கைள
றவிகள் என்
மக்கள் நிைனத் க் ெகாண்
அவர்க க்கு க்கியம் ெகா த் ெபரியவர்களாக்குவ பரிதாபத்திற்கு உரிய .
ஒ காவி ேவஷ்டி, 2 ேகாவணங்கள் மட் ேம அவர்களின் ணி. குளிக்கும் ன் கட்டிய ணிைய ைவத் காயைவத்
பின்னர் குளிப்பார். குளித்த உடன் காய்ந்த ேகாவணம்(ைக குச்சியில்(தண்டம்) கட்டியி க்கும் ணி) கட்டிக்ெகாண் , உ த்திய
ேகாவணத்ைத ைவத் ைககுச்சியில் கட்டி பின்னர் ெவயிலில் உல ம் கட் த் ணி(காவி ேவஷ்டி)ைய உ த்தி தன் பயணத்ைத
ெதாட வார்கள்.
ஊர் ஊராக ெசன் ஊர்ெபா இடத்தில், ஆலயத்தில் அமர்ந் தாங்கள் கற்றைத பிரசங்கம் ெசய் பின்னர் அந்த
ஊர்மக்கள் அளிக்கு உணைவ ஏற் உறங்கி அதிகாைலயில் அ த்த ஊ க்கு ெசல்வார். அறிைவத்தந் உணைவ ஏற்ப்பதால்
அவர்கைள பிச்ைசக்காரர்க டன் மக்கள் ஒப்பி வதில்ைல, மாறாக உயர்ந்த மதிப்பளித் இைறவைனக்காட் ம் கு வாக மதித்தனர்.
ேம ம் றவிகள் நாைளக்கு என் எைத ம் ேசர்ப்பதில்ைல. ெசல் ம் ஊரில் தர்ம காரியங்கைள ெசய்ய ெசால்லி அறி ைர
கூ வேதா சரி, நிதி நிர்வாகத்தில் தைலயி வதில்ைல.

மக்கள் ேயாசிக்க ேவண் ம். இப்படி ெசாகுசு வாழ்க்ைக வாழ்பவன் ஒ
சாதாரணமாகக் ேகள்வி ேகட் அதற்கு விைட ெதரிந் ெகாள்ள யன்றாேல ேபா ம்.

றவியா? என்

ேபாலிகைள மக்கள் அைடயாளம் காண்பார்கள்!
அர்ஜுனேன கீைதயில் கண்ணனிடம் "கண்ணா, என்ைனக் குழப்பாேத! நான் ேகட்பதற்கு குழப்பம்
ஏற்படாதவைகயில் ெதளிவாக பதில் ெசால்!" என் தனக்கு தி ப்தி அளிக்கும் வைர மீண் ம் மீண் ம் ேகள்வி
ேகட் த்தான் ெதளிந்தான். கண்ணன் தான் இைறவனாயிற்ேற அவன் ெசால்வைத அப்படிேய ேகட்
வி ேவாம் என் இ க்கவில்ைல. ஆனால் ஏன் மக்க க்கு இப்படிப்பட்ட ேகள்விகள் எ வதில்ைல என்பேத
ேவதைன!
ெகாண்ட
ெகாள்ைகயில்
மாறா
இ ந்
தன்கண்கைள
கு டாக்கிக்ெகாண்டெபரியநம்பி, கூரத்தாழ்வார் வாழ்ந்த மண்ணி .

தாேன

ேவசிகைள “தாய்” என்
அைழத்
அவர்கைள தி த்திய, திைரகடேலாடி
ெப ைமதைன உலக்கத்திற்கு உணர்த்திய றவி விேவகானந்தர் பிறந்த மியி .

குத்தி

இந் மதத்தின்

நண்பர்கேள! இந் தர்மம் “சில” சாமியார்களின் ைகயில் கிைடயா .
இந் தர்மத்திற்கு யா ம் தைலவர்கள் கிைடயா .
இன்
தல் இவர் உங்க க்கு ேபாதிக்கும் றவி என் யா ம் ஒ வைர பணிக்கு அமர்த் வ ம்
கிைடயா . இைத நன்றாகப் ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
பகவத் கீைத, உபநிடதங்க்கள், ஸ்ரீமத் பாகவதம், ேவதங்கள் என் பல விஷயங்கள் மனிதனின்
வாழ்வியல் தர்மங்கைள ம், ஆத்மா பரமாத்மா என்ற ஆழ்ந்த ஆன்மீக விஷயங்கைள ம் எ த் ச் ெசால் ம்
தைல சிறந்த ஆசிரியர்களாக இ க்கின்றன.
இைறவைன நீங்கேள ேத ங்கள் ..!
தனியாக அமர்ந் தியானி ங்கள்..!
மிகப் ப்ரம்மாண்டமான எல்ைலயற்ற இந்தப் ப்ரபஞ்சத்தின் சக்திைய பற்றி சிந்தி ங்கள்.
நாம் யார்..?
நமக்குள்ேள உணர்ச்சிகள் எப்படி ேவைல ெசய்கின்றன..?
ஆத்மா என்ப உடலில் எங்ேக இ க்க டி ம்..?
நான் என் உணர்கிேறேன என உண்ைமயான ேதாற்றம் என்ன?

என்
ரமண மகரிஷி ேபால ஆத்மாவின் ேத தலில் இறங்குங்கள். ஆண்மீகத்தின் உண்ைம
நிைலைய ம் இைறவனின் உண்ைம உணர்ைவ ம் ெப வீர்கள். இைறவைனக் கா ம்
யற்சியில்
ன்ேனற்றம் அைடவீர்கள். மனிதர்கேள! சிந்தி ங்கள்.
இரண்

அடியில் உலைக அளந்த வள்

வனின் பார்ைவயில்

ற நிைல

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் ேநாதல்
அதனின் அதனின் இலன்.

ெபா ள்: ஒ வன் எந்தப் ெபா ளிலி ந் , பற்
அைடவதில்ைல. 341

ேவண்டின்உண் டாகத்
ஈண் இயற் பால பல.

றக்க

நீங்கியவனாக இ க்கின்றாேனா, அந்தந்தப் ெபா ளால் அவன்

றந்தபின்

ெபா ள்: ன்பமில்லாத நிைலைம ேவண் மானால், எல்லாப் ெபா ள்க
ெபறக்கூ ம் இன்பங்கள் பல. 342

அடல்ேவண் ம் ஐந்தன் லத்ைத: விடல்ேவண் ம்
ேவண்டிய எல்லாம் ஒ ங்கு.
ஒ

ெபா ள்: ஐம்ெபாறிக க்கு உரிய ஐந்
ேசர விடல் ேவண் ம். 343

இயல்பாகும் ேநான்பிற்குஒன்
மயலாகும் மற் ம் ெபயர்த் .

ன்பம்

ம் உள்ள காலத்திேலேய

றக்க ேவண் ம.

றந்தபின் இங்குப்

லன்களின் ஆைசைய ம் ெவல் தல் ேவண் ம். அவற்றிற்கு ேவண்டிய ெபா ள்கைள எல்லாம்

இன்ைம உைடைம

ெபா ள்: தவம் ெசய்வதற்கு ஒ

பற் ம் இல்லாதி த்தல் இயல்பாகும்; பற்

உைடயவராக இ த்தல் மீண் ம் மயங்குதற்கு வழியாகும்.

344

மற் ம் ெதாடர்ப்பா எவன்ெகால் பிறப் அ க்கல்
உற்றார்க்கு உடம் ம் மிைக?
ெபா ள்: பிறவித்
ெகாள்வ ஏேனா? 345

ன்பத்ைதப் ேபாக்க

யல்கின்றவர்க்கு உடம் ம் மிைகயான ெபா ள்; ஆைகயால் அதற்குேமல் ேவ

ெதாடர்

யான்என என் ம் ெச க்குஅ ப்பான் வாேனார்க்கு
உயர்ந்த உலகம் கும்.
ெபா ள்: உடம்ைப யான் எனக் க த ம் ெதாடர் இல்லாத ெபா ைள என
ேதவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த நிைல அைடவான். 346

எனக் க த மாகிய மயக்கத்ைதப் ேபாக்குகின்றவன்,

பற்றி விடாஅ இ ம்ைபகள் பற்றிைனப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.
ெபா ள்: யான் என

என் ம் இ வைகப் பற் க்கைள ம் பற்றிக் ெகாண்

விடாதவைர,

ன்பங்க

ம் விடாமல் பற்றிக் ெகாள்கின்றன.

347

தைலப்பட்டார் தீரத் றந்தார் மயங்கி
வைலப்பட்டார் மற்ைற யவர்.
ெபா ள்:

ற்றத்

றந்தவேர உயர்ந்த நிைலயினர் ஆவர். அவ்வா

றக்காத மற்றவர், அறியாைமயாகிய வைலயில் அகப்பட்டவர் ஆவர்.

348

பற்றற்ற கண்ேண பிறப்ப க்கும்: மற்
நிைலயாைம காணப் ப ம்.
ெபா ள்: இ வைகப் பற் ம் அற்றெபா ேத அந்நிைல பிறவி
நிைலயாைம காணப்ப ம். 349

ன்பத்ைத ஒழிக்கும்; இல்ைலயானால் (பிறவித் ன்பம் மாறி மாறி வந் )

பற் க பற்றற்றான் பற்றிைன அப்பற்ைறப்
பற் க பற் விடற்கு.
ெபா ள்: பற்றில்லாதவனாகிய கட
அப்பற்ைறப் பற்ற ேவண் ம். 350

ைடய பற்ைற மட் ம் பற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம்; உள்ள பற் க்கைள விட்ெடாழிப்பதற்ேக

இந்த கட் ைர இைணயத்தில் இ ந் ெபறப்பட் சுைவ ட்ட சில கூ தல் தகவல் என்னால் ேசர்க்கப்பட்
பயன்ப ம் வைகயில் மின் த்தக வடிவில் இைத உ வாக்கி ள்ேளன்.

அச்சு எ க்க ம், மின்னஞ்சல் பரப் ைரக்கு

http://hayyram.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
http://www.dishant.com/album/pattinathar.html
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