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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின் ஆனந்தமானபரம்
அருள்நிதி. மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்வே. . . . .
1. ஆனந்தவம பரம்பபாருள்
2. அறுகுண

சீரவமப்பின் அேசியம்

3. பமய்யறிவே நாடி மனித குலம் பசல்ல வேண்டும்!
4. துறவு முத்திவரயில் வமாசம்
5. எல்லாம் பமய்ப்பபாருவே
6. இவறயுணர்வு பபற அகத்தேமும் அகத்தாய்வும் வேண்டும்.
7. அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம் வேண்டும்.
8. ேிவனத்தூய்வம அவனேர்க்கும் இன்பம் நல்கும்
9. குணக்வகடர் அேனிமிவச உண்வடா பசாலாய்?
10. குருேின் வசர்க்வக
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“அன்பர் பணி பசய்ய எவன ஆள்ஆக்கி ேிட்டுேிட்டால்
இன்பநிவல தாவனேந்து எய்தும் பராபரவம”

இதுவே தாயுமானேரின் அடிப்பவட வநாக்கமாக, இலட்சியமாக
தாரக மந்திரமாக அவமந்துள்ேது.
“யாம் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்வேயகம்” என்றும்” ோழ்க
வேயகம் ோழ்க ேேமுடன்” என்றும் தாம் துய்த்த இன்பத்வதப்
பிறரும் பபறல் வேண்டுபமன முன்வனார்கள் நிவனத்தனர்.
தாயுமானேர் தன்வனப் பற்றிக் கேவலப்படாது தான் பபறுகின்ற
இன்பம் பற்றி நிவனத்தார்.
“உலக உயிர்கள் அவனத்தும் இன்பமாக ோழ்தல் வேண்டும்.
அவதத் தேிர வேபறான்றும் அறிவயன்” எனப் வபசுகிறார்.
தன்னலமற்ற பபாது நலத் தன்வமயிவன இவ்ேரிகள்
காட்டுகின்றன.
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ஆனந்தவம பரம்பபாருள்
ஆனந்தவம

பரம்பபாருள்.

அண்டங்கள்

அது

அவனத்தும்

யாருக்கும்

ஆனந்தத்தில்

தனி

வதான்றி

உரிவமயாகாது.
ஆனந்தத்தில்

நிவலத்திருந்து ஆனந்தத்திவலவய ஒடுங்குகின்றன.
“ஆனந்வதா ப்ரஉற்வமதி வ்யஜானாத்!
ஆனந்தாத்த்வயே கல்ேிமானி பதானி ஜாயந்வத!
ஆனந்வதன ஜாதானி ஜீேந்தி!
ஆனந்தம் ப்ரயன்த்யபிஸம்ேிசந்தி!
வதத்திவயாசநிஷதம் (3 – 6)

ஆனந்தம்

பிரம்மம்

என்று

சாதகன்

ஞானத்

பதேிேவடந்தான்.

ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள் வதான்றியுள்ேன.
பிறந்தவே

எல்லாம்

ஆனந்தத்திவலவய

ோழ்ந்திருக்கின்றன.

இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமவடகின்றன.
ஆனந்தத்வத அறியாதார் யார்?
ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர் ோழ்ந்திருக்க முடியும்?
ஆனந்தத்தில் ஒன்றுபட்டிருப்பேர் பரமவன அவடந்தேர் ஆகின்றனர்.
வபரின்பமாக

ேிேங்கும்

வமலான

பபாருோன

சுத்தபேேிவய

ஆனந்தமான பரம் என்று அவைக்கிறார் தாயுமானேர்.
இவறநிவல ஆனந்தமயமானது என்பவத வபரின்ப ஊற்று என்பார்
வேதாத்திரி மகரிசி.
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ஆனந்தமான பரம் என்ற தவலப்பிவல தாயுமானேர் 10 பாடல்கவே
160 ேரிகேில் ஆனந்தமாகப் பாடியுள்ோர்.

ஒவ்போரு பாடலின்

இறுதியிலும்
“அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம” (தா.பா.67)

என்று பாடி முடிக்கிறார் தாயுமானேர்.
அண்டங்களும் வபரண்டங்களும் உன்னுள் அடங்குமாறு, ஒப்பற்ற
நிவறோய், வபரின்பமயமாய் ேிேங்கும் வமலான பபாருவே என்று
இவறநிவலவய தாயுமானேர் வபாற்றுகிறார். அருட்தந்வத
வேதாத்திரி மகரிசிவயா…..
“வபரண்டப் பபருபேேிவய நிவனக்குந் வதாறும்
பபருகிேரும் இன்பத்வத யான் என் பசால்வேன்” (ஞா.க.1419)

என்று பல இடங்கேில் “பரம்பபாருள் ஆனந்தமயமானது” என்று
வபாற்றுகிறார் மகரிசி.
“இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ - எங்கும்
இன்ப ஊற்றாய்ப் பபருகும் இவறோ!

அன்பு ஊற்றாய்ப் பபருகி அவனத்துயிர்க்குள்ளும் அறிோய்
இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ” (ஞா.க.பா.1648-1)

உடல், உயிர் மனம் மூன்றும் ஒன்றிவணகின்றவபாது அறிோனது
ேிரிேவடந்து, தன்னிவல எல்லாேற்வறயும் எல்லாேற்றிலும்
தன்வனயும் காணக்கூடிய உணர்வுநிவல வபரின்ப நிவல ஆகும்.
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இவறநிவலயானது அறிோக வதாற்றங்கள் அவனத்திலும் ஊடுருேி
நிவறந்து. ஒன்வறாடு ஒன்று இவணத்துக் பகாண்டுள்ேது.
அந்த அறிோனது அன்வப ஊற்றுப்வபால சுரந்து பகாண்டும் பபருகிக்
பகாண்டும்

உள்ேது.

பரம்

ஆனந்தமாக

இன்ப

ஊற்றாக

உள்ேது

என்கிறார் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி.
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அறுகுண சீரவமப்பின் அேசியம்
மனிதனிடம் தீய குணங்கள் எனும் மவனா நிவலகள் எழுச்சி பபறும்
வபாது

தீய

பசயல்கவேச்

பசய்து

ேிடுோன்.

அதனால்

பபாருள்

அைிவும், மகிழ்ச்சி இைப்பும் ேிவேயும்.
வதவேயும்,

பைக்கமும்

அேிக்கின்ற

நல்ல

ேிடுகின்றன.

சூழ்நிவலகளும்

அனுபே

உணர்ச்சிகவேத்

நிவனவுகளும்,

முடிவேக்

சிந்தவனயும்,

பகாண்டு

தூண்டி

பதேிவும்

உணர்ச்சிகவே

ஒழுங்குபடுத்திக் பகாள்ளும் திறவன "அறிவு" எனப்படும்.
உணர்ச்சிகோல்
பசயலாற்றினால்
கூறுகிவறாம்.

அறிவு
அதவன

அறிவு

மயங்கித்
"மயக்கம்"

நிவல

பசயல்கள் ேிவேகின்றன.

குவலந்த

தனது
அல்லது

நிவல
"மாவய"

மயக்கத்தில்

மறந்து
தான்

என்று
தீய

தன்னிடத்தில் எத்தவன எத்தவன தீய குணங்கள் இருக்கின்றன என்று
ேரிவசப்படுத்தி ேருந்துகிறார் தாயுமானேர்.
மனிதனிடம்
பசால்லி,

உள்ே

அதவன

பகட்ட
சீரவமக்க

பசால்லுகிறார் தாயுமானேர்.

குணங்கவே
வேண்டும்

தன்னிடம்
என்று

உள்ேதாக

மானுடத்திற்கு

பகால்லாவம எத்தவன குணக்வகட்வட நீக்கும்
குணம் ஒன்றும் ஒன்றிவலன்பால்
வகாரம் எத்தவன பட்ச பாதம் எத்தவன, ேன்
குணங்கள் எத் தவனபகாடிய பாழ்ங்

கல்லாவம எத்தவன அகந்வத எத்தவன மனக்
கள்ேம் எத்தவன உள்ேசற்

7

காரியம் பசால்லிடினும் அறியாவம எத்தவன
கதிக்கு என்று அவமத்தஅருேில்

பசல்லாவம எத்தவன, ேிர்தா வகாஷ்டி என்னிவலா
பசல்ேது எத்தவன? முயற்சி
சிந்வத எத்தவன, சலனம் இந்த்ர ஜாலம் வபான்ற
வதகத்தில் ோஞ்வச முதலாய்

அல்லாவம எத்தவன அவமத்தவன உனக்கு அடிவம
ஆவனன், இவேக்கும் ஆவோ?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம!” (தா.பா.67)



பகால்லாவம

என்னும்

குணக்வகடுகவேப்
அக்குணத்திவனப்

ஒரு

நல்ல

குணம்,

வபாக்கேல்லது?
பபாருந்தி

நில்லாத

எத்தவன
இருந்தும்,

என்னிடத்தில்,

காணப்படும் பகாடுவமச் பசயல்கள் எத்தவன?


ஒருபக்கம் சாரும் தன்வம எத்தவன?



பகாடிய குணங்கள் எத்தவன?



பகாடுவம நிவறந்த பாைாய்ப் வபான அறியாவம எத்தவன?



பசருக்கு எத்தவன?



மனத்தேேில் ஒேிக்கும் கள்ேத்தனம் எத்தவன?
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இயல்பாய்

உள்ே

எடுத்துவரப்பினும்

புண்ணியச்

பசயல்கள்

அேற்றுள்ளும்

காணப்படும்

குறித்து
அறியாவம

எத்தவன?


ேடுவபற்றுக்கு
ீ
ஈடுபடாவம,

எனச்

பசால்லப்பட்ட

ேண்ோர்த்வத
ீ

வபசும்

நற்பசயல்கேில்

கூட்டத்தாவராடு

வசர்ந்து

திரிதல், நிவலயில்லாத அைியும் தன்வம உவடய உடம்பின்
மீ து

வேத்த

ேிருப்பம்

முதலிய

பபாருந்தா

குணங்கள்

எத்தவன? எத்தவன?
உனக்கு அடிவமயான என்னிடம், இத்தவன தீய குணங்கவே வேக்க,
அேற்றுக்கும் நான் அடிவமவயா? எனக் வகட்கிறார் தாயுமானேர்.
தாயுமானேர்

மனிதரிடத்தில்

பட்டியலிடுகிறார்.
பகட்ட

குணங்கவே

வேதாத்திரி
ஆறாகப்

உள்ே

பகட்ட

மகரிஷிவயா

குணங்கவே

மனிதனிடம்

உள்ே

பகுத்து,

அதவன

சீரவமப்பதற்கும்

குவராதம்,

வலாபம்,

வமாகம்,

பாவத காட்டுகிறார்.
அறுகுணம்

என்பது

காமம்,

மதம்,

மாச்சரியம் என்ற பபயர்கேில் ேடநூலார் குறிப்பிட்டுள்ே ஆறுேவக
மவனா நிவலகள்.
இவே தமிழ் பமாைியில் முவறவய வபராவச, சினம், கடும்பற்று,
முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி, உயர்வு-தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்சம் என
ேிேக்கப்படுகின்றன.
இவே எல்லா உயிர்கேிடத்தும் அவமந்துள்ேன. பதேிந்த
அறிவோடும், ேிைிப்வபாடும் இருந்தால் இந்த ஆறு மவனா
நிவலகேில் - - - -
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வபராவசவய - நிவற மனமாகவும்;

சினத்வதப் - பபாறுவமயுடவமயாகவும்;
கடும் பற்வற - ஈவகயாகவும்;

முவறயற்ற பால் வேட்வபக் கற்பாகவும்;
உயர்வு - தாழ்வு மனப்பான்வமவய - வநர்
நிவறயுணர்ோகவும்;

ேஞ்சத்வத - மன்னிப்பாகவும் சீரவமத்துக் பகாள்ேலாம்.

தனக்கும் பிறருக்கும், தற்காலத்திலும், பிற்காலத்திலும்,
அறிேிற்கும், உடல் உணர்ச்சிக்கும் ேருத்தம் எைாத அேேிலும்,
முவறயிலும் பசயலாற்றி இன்பமாக ோைலாம்.
“ேிருப்பம் சினம் ேஞ்சம் மதம் பால்கேர்ச்சி
ேிவேேறியா கடும்பற்று என்ற ஆறும்,
உருக் குவலந்து நிவறந்த மனம், சகிப்புத்தன்வம,
உேமார்ந்த மன்னிப்பு, பமய் உணர்வு,
கருத்துவடய கற்பு பநறி, ஈவக என்ற
கேங்கமிலா நற்குணங்க ோக மாற்றும்,
பபாருத்தமுே உேப்பயிற்சி முவற பயின்று,
புகழ் இன்பம் அவமதி பபற ோரீர்!

ோரீர்!”

(ஞா.க.1592)

வபராவசவய நிவறமனமாகவும் - சினத்வத சகிப்புத்
தன்வமயாகவும்- கடும்பற்றிவன ஈவகயாகவும்- முவறயற்ற பால்
கேர்ச்சிவய கற்பு பநறியாகவும்- உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்வமவய
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வநர்நிவற உணர்ோகவும்- ேஞ்சத்வத மன்னிப்பாகவும் மாற்றுேவத
அறுகுண சீரவமப்பாகும் என்பது வேதாத்திரியம்.

11

பமய்யறிவே நாடி மனித குலம் பசல்ல
வேண்டும்!
எத்தவனவயா மனித உயிர்கள் ோழ்ேின் வநாக்கம் இன்னபதன்று
அறியாமல், வகேலம் உடல் சுகத்துக்காக, உண்டு உடுத்தி ோழ்ந்து
இறந்து வபாேது அறியாவமயாகும்.
நமக்குள் இருக்கும் இவறேவன அறிேவத நம் வநாக்கமாக இருக்க
வேண்டும்.
ோழ்ேின் உண்வமயான வநாக்கம் இவறேனுக்காக அல்லது
உண்வமக்காக ோழ்தல், குவறந்தபட்சம் தனது ஆன்மாவுக்காக ோை
வேண்டும்.
மனித ோழ்க்வக என்பது பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் மற்றும் ேசதி
ோய்ப்புகவே பபருக்கிக் பகாண்டு வபாேதற்கு மட்டுமா? என்றால்,
பதிவலா, இல்வல, என்பதுதான்.
ோழ்க்வக என்பது உடல் ஆவராக்கியத்துடனும், மன மகிழ்ச்சியுடனும்,
ஆன்ம பதேிவுடன் ஒவ்போரு கணமும் ஒவ்போரு நாளும்
ோழ்ேதற்வக!
பணம் வநாக்கிய மனிதனின் பேேி வநாக்கிய, உலகோேிய பயணம்.
ஆவராக்கியம் வநாக்கி சற்று உள் வநாக்கிய பயணமாக திரும்ப
வேண்டும். அதுதான் மன நிவறேின் முதல் படி.

ோழ்ேின்

உயரிய

வநாக்கம்

என்ன?

முதலில் ஒருேன் தன் அேேில் மன அவமதியுடன் இருக்க பைகிக்
பகாள்ே வேண்டும்.
பிறகு தான் அனுபேித்து ேரும் மன அவமதி வபால, உலகில் மன
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அவமதிக்காக ஏங்கும் பல உயிர்களுக்கு ேைிகாட்டியாக அவமயுமாறு
தன் ோழ்க்வகவய அவமத்துக்பகாள்ேது, அல்லது அவமத்துக் பகாள்ே
முயல்ேது,

வபான்றவேதான்

வநாக்கமாகும்......இவத
ோழ்க்வக

நம்மில்

மனித
எத்தவன

ோழ்ேின்
வபர்

ேரப்பிரசாதத்வத

உயரிய

உணர்ந்துள்வோம்?
எண்ணிப்பாருங்கள்.

உங்களுவடய ோழ்க்வகவய உங்களுக்கு மிகப் பபரிய ேரப்பிரசாதம்.
அத்தவகய

ேரப்பிரசாதத்வத

ஒவ்போரு

நிமிடமும்

நிவனத்துப்

பாருங்கள். இந்த உலகில் உங்களுக்கு கீ ழ் ேசதி ோய்ப்புகள் இல்லாமல்
ோழ்பேர்கள்

வகாடான

வகாடி

மக்கள்.

அேர்கவே பற்றி கண வநரம் நிவனத்துப் பார்த்து, நம் ோழ்ேில் நிம்மதி
மட்டும் நாடாமல், அேர்கேின் ோழ்க்வக முன்வனற்றத்திற்கும் நம்
உடலால், நம்முவடய அறிோல் என்ன பசய்ய பசய்ய முடியும் என்ற
மாறுபட்ட எண்ணத்வத மனதில் ேிவதத்து, அதன்படி, பசயல்கவே
ேடிேவமத்துக் பகாண்டு ோழ்க்வகப் பாவதவய சீர்பசய்து பகாள்வோம்.
ேிஞ்ஞானத்திலுள்ே

புதிர்கவே

எல்லாம்

தீர்த்து

வேத்து,

பமய்யறிவே நாடி மனிதகுலம் முன்வனறத்வத வநாக்கிச் பசல்ல
வேண்டும்.
எல்லாேற்வறயும்
அருள்மயமாக

கடந்து

நிற்பேரால்

நிற்கும்
அறிய

அந்த

முடியுவம

பமய்ப்பபாருவே,
அல்லாது,

உலகப்

பற்றுவடய ஒருேரால் அறியமுடியாது என்கிறார் தாயுமானேர்.
பதருோகி மருோகி யஉைலும் மனமாய் மனம்
வசர்ந்து ேேர் சித்து ஆகி, அச்
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சித்து எலாம் சூழ்ந்த சிே சித்துஆய். ேிசித்ரமாய்த்
திரமாகி. நானாேிதப்

பபாருோகி, அப்பபாருவே அறிபபாறியும் ஆகி,ஐம்
புலனுமாய். ஐம்பூதமாய்ப்,
புறமுமாய். அகமுமாய்த் தூரம் சமீ பமாய்ப்.
வபாக்பகாடு ேரத்தும் ஆகி

இருோகி ஒேியாகி, நன்வம தீவமயுமாகி,
இன்றாகி, நாவேயாகி,
என்றுமாய், ஒன்றுமாய்ப், பலவுமாய், யாவுமாய்,
இவேயல்ல ஆயநின்வன

அருோகி நின்றேர்கள் அறிேது அல்லால், ஒருேர்
அறிேதற்கு எேிதாகுவமா?
அண்ட பகிரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்தம் ஆனபரவம.” (தா.பா.68)



பதேிோகவும்,



மயக்கமாகவும்,



அவலந்து திரிகின்ற மனமாகவும்,



மனத்வதாடு வசர்ந்து ேேரும் அறிோகவும்,



அந்த அறிபேல்லாம் சூழ்ந்து நிற்கும் வபரறிோன
சிேஞானமாகவும்,



ேியப்புக்கு உரியதாகவும்,
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ேலிவம பபாருந்திய பலேிதமான பபாருள்கோகவும்,



அப்பபாருள்கவே அறியும் ஐந்து பபாறிகோகவும்,



ஐந்து புலன்கோகவும்,



ஐம்பூதங்கோகவும்,



புறமாகவும்,



அகமாகவும்,



தூரமாகவும்,



அருோகவும்,



வபாக்காகவும்,



ேரோகவும்,



இருோகவும்,



ஒேியாகவும்,



தன்வமயாகவும்,



தீவமயாகவும்,



இன்றாகவும்,



நாவேயாகவும்,



என்றுமாகவும்,



ஒன்றாகவும்,



பலோகவும்,



யாவேயுமாகவும்

என்று எல்லாேற்வறயும் கடந்து நிற்கும் உன்வன, அருள்மயமாக
நிற்பேரால்

அறிய

முடியுவம

அல்லாது,

உலகப்

பற்றுவடய

ஒருேரால் அறியமுடியுவமா? என வேதவனப்படுகிறார் தாயுமானேர்.
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அருள்மயமாக நிற்பேரால் அறிய முடியும்
பஞ்வசந்திரியங்கள்
நிவலவய

பகாண்டு

உலவகப்

அவடகின்றார்கள்.

பார்ப்பேர்கள்

பஞ்வசந்திரியங்கவேக்

மருள்
பகாண்டு

இவறேவன ேைிபடுபேர்கள் அருள் நிவலவய அவடகிறார்கள்.
அருள்

நிவலவய

அவடகின்றேர்கள்

அவனத்வதயும்

இவறபசாரூபமாக காண்கின்றனர்.
மருள்நிவலக்கு
ேோா்த்து

ஆோகின்றேர்கள்

அக்ஞானத்துக்கு

தங்கேிடம்

ஆோகின்றார்கள்.

ஜீேவபாதத்வத

வமலும்

அேர்கள்

சிற்றின்பத்தில் மயங்கிச் சிறுபநறியில் ோழ்கிறார்கள்.

பஞ்வசந்திரியங்கவேயும்
இவறேைிபாட்டில்

ஈடுபடுத்தி

அருள்நிவலவயத்

தம்மிடத்தல்

உண்டாக்கியேர் இராமகிருஷ்ணர்.
அேர்

ோழ்வு

ேிேக்கமாக
பஞ்வசந்திரியங்கள்

அருள்

ோழ்வுக்கு

அவமகின்றது.
மூலமாக

அனுபேித்தது

அேர்

பாரமார்த்திக

இன்பவமயாகும்.
ஒரு சமயம் அேர் ேயல் ேைியாகப் வபாய்க் பகாண்டிருந்தபபாழுது
பசுவமயான

ேயலுக்கு

வமல்

பேண்வமயான

பகாக்குக்

கூட்டம்

பறந்து பசன்றது.
அதற்கு வமல் ோனில் கருவமயான வமகக்கூட்டம் படர்ந்திருந்தது.
பசுவம, பேண்வம, கருவம ஆகிய மூன்று ேர்ணங்கவேயும் ஏக
காலத்தில் பார்க்கும் பபாழுது இயற்வகயின் வபரைகு அேருவடய
உள்ேத்வத அருள் நிவலக்கு எடுத்துச் பசன்று ேிட்டது.
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மற்பறாரு சமயம் அேர் வமனியின் மீ து சிேசின்னங்கவே அணிந்து
அேருக்குச்

சிே

வேடமணிந்த

பபாழுது

அேருவடய

உள்ேம்

சிேபசாரூபத்தில் லயமாகிப் வபரின்பத்தில் திவேத்திருந்தது.
பதய்ேப் பிரசாதத்வத அேர் ோயில் வபாட்டால் அேர் உள்ேம் அதீத
நிவலக்குப் வபாய் ேிடும்.
ேிவேகானந்தர்

பதய்ேகப்
ீ

பாடல்கவே

இராமகிருஷ்ணர்

முன்

பாடினால் அவதக் வகட்கும் பபாழுது அேர் உள்ேம் அதீத நிவலக்குப்
வபாய்ேிடும்.
நறுமணத்வதப

அேர்

அேருவடய

உள்ேம்

நாசியின்

மூலம்

அருள்

சுோசிக்கும்

நிவலக்குப்

பபாழுது

வபாய்ேிடும்.

பஞ்வசந்திரியங்கள் மூலம் அேர் பர தரிசனத்வதவய பபற்று ேந்தார்.
அருள்குரு

இத்தவகய

பதய்ேகக்
ீ

காட்சிவயக்

காண்பதற்குரிய

உபவதசத்வதச் பசய்கிறார்.
ஆனால்

அருளுக்குப்

பாத்திரமாகாதேர்கள்

தங்கள்

அறிவேக்

பகாண்டு உலவகக் காண்கிறார்கள்.
அறிவேக் பகாண்டு உலவகப் பலப்படுத்தும் பபாழுது நம்மிடத்தில்
ஜீேவபாதம் ேேர்கின்றது.
ஜீே வபாத்திலிருந்து ஆவச, ஆணேம், அகங்காரம் ஆகியவேகள்
வதான்றி நம் அறிவே மயக்குகின்றன.
அருள் நிவலயில் பார்க்கும் பபாழுது பதய்ேமாகத் வதான்றுகின்ற
ஒன்று

அறிவேக்

பகாண்டு

பார்க்கும்

பபாழுது

உலகமாகத்

பதன்படுகிறது.
இவதத்தான் “அருோல் எவேயும் பார் என்றான் – அத்வத அறியாவத
சுட்டி

என்

அறிோவல

பார்த்வதன்”

என்றார்

தாயுமானேர்

குறிப்பிடுகின்றார்.
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வேதாத்திரி

மகரிசிவயா,

எல்லாேற்வறயும்
என்கிறார்.
மனித

கடந்து

பற்றற்ற
நிற்கும்

ோழ்வு

ோை

ேைிகாட்டி

சுத்தபேேிவய

அறியலாம்

எப்படி?

ோழ்ேின்

வநாக்கம்

இனிவமயாக

ோழ்ேது

ஆகும்.

இயற்வகக்கு முரண்பட்டும் சமுதாய உணர்வு இன்றியும் ோழ்ந்து பல
லட்சக்கணக்கான பிறேிகவேத் தாண்டி ேந்துள்ே மனிதகுலத்திவல
இனிவம இல்வல.
ஆறாேது அறிவு எனும் உண்வமப்பபாருள் வமன்வமப் பபாருோன
மனமாக மலர்ந்துள்ேது என உணர்ந்து, தானும்இனிவமயாக ோழ்ந்து
மற்றேர்கவேயும் ோை வேக்கக் கூடிய தனது பதய்ேகப்
ீ
பண்வப
மனிதன் மறந்து ேிட்டான்.
சுயநல வநாக்கத்வதாடு, இனம் என்றும் சாதி என்றும் வதசம் என்றும்
பமாைி

என்றும்

மதம்

என்றும்

எல்வலகட்டிய

மனதினால்

பாசம்

பற்றுக்கேில் சிக்கிக் பகாண்டுள்ோன்.
இயற்வகயின் அவமப்வபயும், இயக்க ஒழுங்வகயும்.பசயல்ேிவேவு
நியதிவயயும் அறிந்து, புரிந்து, உணர்ந்து அந்த இயற்வகயின் ஒரு
பகுதி

அறிவு

தன்னில்

இருப்பவத

உணர்ந்து,

எல்லா

சீே

இனங்கேிலும் உயர்ந்த சீேனாக மனிதனாக இருப்பவதயும் உணர
வேண்டும்.
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அந்த உணர்ேில், மன ேிரிேின் காரணமாக பாசம் பற்று என்பவேகள்
மறந்து

பிறர்

துன்பம்

தீர்க்கும்

பசயல்கள்

மலரும்.

இத்தவகய

பற்றற்ற ோழ்ேினால் மானுடம் இவறநிவல உணர்வு பபறும்.
“இனம் சாதி, வதசம்பமாைி, மதம் பற்றற்று
இயற்வகயவமப்பு அறிவுநிவல அறிந்து, வமலாம்
மனிதபனன்ற ஒரு நிவனேில், பாசம் பற்வற
மறந்துபதாண் டாற்றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும்
புனித உள்ேம் பசயலுவடவயார் எண்ணிறந்வதார்.
புேிமீ து அதிகரிக்க அதிகரிக்க
கனிவுமிகும்.

அருள்பபருகும்.

சமுதாயத்தின்

கேங்கங்கள் மவறந்து ேிடும்.

உலகம் உய்யும்.” (ஞா.க.422)

பற்றற்ற ோழ்வே ோழ்ந்து ஆனந்தமான பரத்வத உணர்ந்து நாமும்
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ஆனந்தம். ஆனந்தம். ஆனந்தவம.

ோைத்

பதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
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துறவு முத்திவரயில் வமாசம்
ஈட்டல்,

காத்தல்

ஒைித்து

எல்வலார்க்கும்

பபருமகனாய்

ோட்டும்

பசிக்குப் பிறர் ேைங்க ஏற்று உணவுண்டு. வபாட்டி, பிணக்கு, பவக,
வபார்,

வநாய்கள்

அற

அறிவேயூட்டும்

அருள்

பநறிவய

உயர்ந்த

துறேறம் ஆகும்.
ஆனால்……இன்று நாள்வதாறும் பசய்திகேில் துறவு முத்திவரயில்
வமாசம் பசய்யும் வபாலி சாமியார்கவேப் பற்றி பசய்திகள் ேந்து
பகாண்வட இருக்கின்றன.
பலர்

தங்கேது

ோடுேவதயும்

பபாருள்கவேயும்

காண்கிவறாம்.

கற்பிவனயும்

மக்கேின்

மயக்க

இைந்து
நிவலயும்

அறியாவமயும்தான் இதற்கு காரணம்.
சமுதாயத்தில் வபாலி மதோதிகவேயும் வபாலி சாமியார்கவேயும்
உலாேேிட்டு ேரும், இவறநிவலயின் திருேிவேயாடவல - இந்தப்
பாடலில் தாயுமானேர் எள்ேி நவகயாடுகிறார்.
மாறுபடு தர்க்கநம் பதாடுக்க அறி ோர். சாண்
ேயிற்றின் பபாருட்டது ஆக
மண்தலமும் ேிண்தலமும் ஒன்றாகி மனதுஉைல
மாலாகி நிற்கஅறிோர்.

வேறுபடு வேஷங்கள் பகாள்ே அறி ோர் ஒன்வற
பமணபமபணன் று அகம்வேறதாம்
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ேித்வதஅறி ோர். எவமப் வபாலவே சந்வதவபால்
பமய்ந்நூல் ேிரிக்கஅறிோர்

சீறுபுலி வபாற்சீறி மூச்வசப் பிடித்துேிைி
பசக்கச் சிேக்க அறிோர்.
திரபமன்று தம்தம் மதத்வதவய தாமதச்
பசய்வகபகாடும் உேற அறிோர்.

ஆறு சம யங்கள் பதாறும் வேறுவேறு ஆகிேிவே
யாடும்உவன யாேர் அறிோர்?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம.” (தா.பா.69)



ஒரு

சாண்

ேயிற்வற

ேேர்ப்பதற்காக

கருத்து

மாறுபாடு

பகாண்டு ேிோதம் புரிோர்கள்.


நிலவுலகும் ோனவுலகும் ஒன்றாகுமாறு வபராவச பகாண்டு,
மனம்

அவலந்து

திரிய,

மயக்க

உணர்வுடன்

இருக்க

அறிோர்கள்.


பல வேறுபட்ட வகாலம் பகாள்ே அறிோர்கள்.



ஒரு

மந்திரத்வத

முணுமுணுத்துக்

பகாண்வட,

மனத்வத

வேறுபக்கம் அவலயேிடும் ேித்வதவய அறிந்திருப்பார்கள்.


பலசரக்குக் கவடவபால் பல சமயநூல் கருத்துக்கவேக் கற்று,
என்வபால் கவடேிரிக்க அறிோர்கள்.
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புலிவபால் சீறி மூச்வச உள்வே இழுத்தும் பேேிவய ேிட்டும்
பிராணாயாமம் பசய்து, ேிைி சிேக்க நிற்பார்கள்.



தம்முவடய மதவம ேலிவம உவடயது என்று தாமச குணத்தில்
நின்று பிதற்ற அறிோர்கள்.



ஆறுேவகச்

சமயங்கேிலும்

வேறு

வேறு

பபயர்கேில்

பேேிப்பட்டு நின்று ேிவேயாடும் உமது திருேிவேயாடவல
யாரால் அறிந்து பகாள்ே முடியும்?
துறவு வேடத்தில் வேடமிட்ட துறேிகவே சாடுகிறது வேதாத்திரியம்.
துறவு என்றால் தே ோழ்வு ஆகும்.
உலகியல்

பற்றுக்கேிலிருந்து

தேோழ்வே

வமற்பகாண்டு

தம்வம
இவற

ேிடுேித்துக்

இவணப்பில்

பகாண்டு.

இருப்பேர்கள்

முனிேர்கள், ரிஷிகள், ரிஷிமார்கள்.
அேர்கள்

தங்களுக்காக

ோைாமல்

மிச்சமிருக்கும்

தமது

கர்ம

ேிவனகவே கைித்துக் பகாள்ேதற்காக மற்றேர்களுக்காக ோழ்ந்து
பகாண்டிருப்பேர்கள்
ஆனால் உவைக்காமல் பிவைக்க எண்ணும் சிலர் துறேிகவேப் வபால
தம்வம அலங்கரித்து வேடம் வபாட்டுக் பகாள்ோர்கள்.
அப்படிப்பட்டேர்கோல் மக்களுக்கு ஏற்படும் தீவமகள் பகாஞ்சமல்ல.
அேர் மீ து பகாண்ட நம்பிக்வயால் பலரும் அேருக்கு சீடர்கோகச்
வசர்ந்து பகாள்ோர்கள்.
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சிந்தவன ஆற்றல் இன்றி மயக்க நிவலயில் இருக்கும் அேர்கேிடம்,
தந்திரங்கள்

மூலம்

சித்துக்கவேச்

பசய்து

காட்டியும்,

பசால்

ேன்வமவயப் பயன்படுத்தியும் தந்திரமாகப் வபசி அேர்கவே நம்ப
வேப்பார்கள்.
பின்னர் அேர்கேது பபாருட்கவேக் கேர்ந்து பகாள்ோர்கள்.

நாட்டு

மக்கவே இந்த உண்வமவய அறிோர்கள்.
பல வபர் தமது கற்பு பநறிவய, நயேஞ்சகர்கோல் இைந்து ேருந்தி
துன்புறுகிறார்கள்.

துறவு

என்ற

பபாய்யான

அவடயாேத்தினால்

உவைக்காமல் பிவைப்பேர்கள், மக்கவே ஏமாற்றுகிறார்கள்.
“வேடமிட்ட துறேிகோல் ேிவேயும் தீங்வக
ேிேரிக்க முடியாது.

பகாஞ்சமல்ல!

சீடர்கோய்ப் பலர்வசர்ேர் பக்தியாவல!
சிந்திக்கும் ஆற்றலில்லா அன்னார் நம்ப,
வசாடவனகள் சித்துக்கள் பசய்து காட்டி,
பசால்ேன்வமயால் பபாருவேக் கேர்ந்து பகாள்ோர்.
நாடறிந்த உண்வமயிது!

பலவபர் கற்வப

நய ேஞ்சகத்திற்கு இைந்து ேருந்து கின்றார்.” (ஞாக.பா.1354)
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துறேறத்தான்

என்றால்

பபாருே ீட்டிக்

காப்பது

தேிர்த்து.

அறிவுத்

துவறயில் உயர்ந்து பதாண்டாற்றிக் பகாண்டு இருப்பேன் என்கிறது
வேதாத்திரியம்.
இராமகிருஷ்ண

பரமஹம்சரின்

துறேியாகிவறன்
பக்குேப்படாதேன்

என்றான்

குட்டிக்

கணேன்.

என்பவத

கவத

அேன்

உணர்ந்தேள்

ஒன்று

உண்டு.

துறவு

பநறிக்குப்

அேன்

மவனேி.

சரிதான், நானும் துறேினியாக உடன் ேருகிவறன் என அேன் பின்வன
நடந்தாள் அேள். அேனால் மறுக்க இயலேில்வல.
ஆற்று மணலில் கானகம் வநாக்கி அேர்கள் நடந்தவபாது, மண்ணில்
ஒரு வேரக் கல் பேபேபேன மினுமினுத்தது.
அடடா, பபண்களுக்குத் தங்கம் வேரம் என்றால் ஆவச ேருவம, தன்
மவனேி இந்த வேரத்வதப் பார்த்து ஆவசப்பட்டால் அேள் துறவு
பநறிக்கு அது பழுதல்லோ என வயாசித்தான் கணேன்.
எனவே

வபாகிற வபாக்கில் காலால் மணவல எத்தித் தூேி அந்த

வேரக்கல் வமல் மணவலப் வபாட்டு மூடிேிட்டு நடந்தான்.
பின்னால்

அேவனத்

பதாடர்ந்த

மவனேி

வேரக்கல்வலயும்

பார்த்தாள். கணேன் மனப்வபாக்வகயும் ஊகித்தாள்.
`அன்பவர! வேரக்கல்லுக்கும் மண்ணாங்கட்டிக்கும் ேித்தியாசம்
பதரிகிறவபாது உமக்பகதற்குத் துறவு? ேட்டுக்கு
ீ
ோரும்!’ என
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அவைத்தாள் அேள்!
`தவலப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
ேவலப்பட்டார் மற்வற யேர்.’

(திருக்குறள்)

எல்லாப் பற்வறயும் முற்றும் துறந்தேர்கவே துறேறத்தில்
சிறந்தேர் ஆேர்.
வேதாத்திரியவமா “உறேிவல கண்ட உண்வமத் பதேிவே துறவு”
என்று நம்வம பதேிவுபடுத்தி, ஆனந்தமாக ோழும் முவறவயயும்
ேகுத்துத் தந்துள்ேது.
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துறவு முத்திவரயில் வமாசம்
மனித ோழ்வு என்பது இவறநிவலவய நாடிய அறிேின் பயணம்.
இவறவநிவலவய
ோழ்ேதற்கு ேைி

உணர

உணர

ேகுக்கும்.

ோழ்ேினிக்கும்.

நல்லவதவய

அறபநறியாய்

பசய்யச் பசய்ய

நல்ல

எண்ணங்கள், நல்ல பசயல்கள், நல்ல ோழ்க்வக ேந்துேிடும்.
உலக ோழ்வே ேிரும்புதல் முவறயாகுவமா? என்று ேருந்துகிறார்
இந்தப் பாடலில் தாயுமானேர்.
காய் இவல உதிர்ந்த கனி சருகுபுனல் மண்டிய
கடும்பசி தனக்கு அவடத்தும்
கார்ேவரயின் முவையில் கருங்கல் வபால அவசயாது
கண்மூடி பநடிது இருந்தும்.

தீயினிவட வேகியும். வதாயம் அதில் மூழ்கியும்
வதகங்கள் என்பு எலும்பாய்த்
பதரியநின் றும். பசன்னி மயிர்கள் கூடாக்குருேி
பதற்ற பேயி லூடடு இருந்தும்.

ோயுவே அடக்கியும் மனதிவன யடக்கியும்
பமேனத்திவல இருந்தும்
மதிமண்ட லத்திவல கனல்பசல்ல அமுது உண்டு
ேனமூடி ருந்தும். அறிஞர்
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ஆயும் மவற முடிவு ஆன அருள்நாடி னார் அடிவம
அகிலத்வத நாடல்முவறவயா?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம.” (தா.பா.70)



கடும்பசிவயப் வபாக்கிக் பகாள்ே காய், இவல, உதிர்ந்த கனி,
சருகு, நீர் முதலியேற்வற உணோக உண்டும்.



மவலயில்

உள்ே

இருண்ட

குவகேில்

கருங்கல்

வபான்று

அவசயாது அமர்ந்து கண்மூடி நீண்டவநரம் தேம் இயற்றியும்,


பநருப்பின் நடுவே நின்றும்,



புனித தீர்த்தங்கேில் நீராடியும்,



உடம்பில் எலும்புகள் பதரிய ேிரதம் இருந்தும்,



தவலமயிவர

கூடுவபால்

ேேர்த்து

அதில்

குருேி

ேந்து

தங்கவும்,


பேயிலில் அவலந்தும்,



பிராணவன அடக்கியும்,



மனத்திவன கட்டுப்படுத்தியும்,



பமௌன

நிவலயில்

இருந்தும்,

பநருப்பால்

குண்டலினி

பசன்றவடய,

அங்கு

சுரக்கும்

மூலாதராத்தில்

ஆற்றல்

மூண்ட

சந்திரமண்டலத்வதச்

அமுதத்வதஉண்டு,

காடுகேின்

நடுவே இருந்தும்,
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அறிஞரானேர் ஆராய்ந்து. வேத முடிோய் ேிேங்கும் திருேருவே
நாடி நின்றார்கள்.
அவ்ோறு

இருக்க

அடிவமயாகிய

நான்

மட்டும்

உலக

ோழ்வே

ேிரும்புதல் முவறயாகுவமா? என்று ேருந்துகிறார் தாயுமானேர்.
உலக ோழ்க்வகவய உயர் ோழ்க்வகயாக ேைி காட்டுகிறது
வேதாத்திரியம்.

எப்படி?

“எண்ணிந்த மதங்கள் உண்டு மனிதருக்கு,
எனினும் பதய்ேம் என்பது ஒன்வற ஆகும்.
நுண்ணி ஆராய்ந்தறிந்த அறிஞர் பசய்த
நூல்கள் எல்லாம் மனிதர் தங்கள் முயற்சி யாவல
எண்ணத்வதத் தியானத்தால் பண் படுத்தி,
எங்கும் நிவற பூரணத்தின் தன்வம கண்டு.
மண்ணுலகில் ஏழ்வம, பஞ்ச பாத கத்வத
மாற்றி உணர் ோய் ோழும் ேைிவயக் காட்டும்!” (ஞாக.பா.618)

மனிதன்

சிக்கல்

ோழ்ேதற்காக,
மகான்கள்

இல்லாமல்
அவ்ேக்

பசால்லிய

மனித

காலங்கேில்

கருத்துக்கள்

வநயத்வதாடு
ஆங்காங்வக

எல்லாம்

இனிவமயாக
வதான்றிய

அேர்களுக்குப்

பின்

ேந்தேர்கோல மதம் என்ற ோர்த்வதயால் குறிக்கப்பட்டது.
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எண்ணிக்வகக்கு

அடங்காத

ேவகயில்

இருக்கின்றன.

ஆனாலும்

அேர்கள்

மனிதர்களுக்கு

மதங்கள்

குறிப்பிடக்கூடிய

பதய்ேம்

என்பது ஒன்றுதான்.
மனிதனால் பசய்ய முடியாதவத எல்லாம் பசய்யக்கூடிய மாபபரும்
ஆற்றவல

பதய்ேசக்தி

என்றும்

அதற்கு

அேரேர்க்கு

பதரிந்த

ஆராய்ந்து

அறிந்து

பமாைிகேில் பபயரிட்டிருக்கிறார்கள்.
நுண்மாண்

நுவை

புலனறிேில்

அறிஞர்கள்

உண்வமகவே நூல்கோக ேைங்கியுள்ோர்கள்.
அவேகள் மனிதர்கள் தங்கேது பசாந்த முயற்சியின் மூலம் தியானம்
பசய்து எண்ணங்கவேப் பண்படுத்தி, மனவதச் சீர்பசய்து எங்குவம
நிவறோக உள்ே பூரணமான பதய்ேகத்தின்
ீ
தன்வமகவேக் காண
வேண்டும்.
நில உலகிவல ஏழ்வம என்ற ேறுவமவயயும் ஐந்து பபரும் பைிச்
பசயல்கவேயும்

மாற்றிக்

பகாள்ே

வேண்டும்

என்ற

கருத்வத

ேலியுறுத்துகின்றன.
மனிதன் சிறப்பாக ோழ்ேதற்கான ேைிமுவறகவேவய காட்டுேதாக
மத நூல்கள் உள்ேன.
எனவே உலக ோழ்க்வக முவறவயாடும் அேவோடும் வேதாத்திரியம்
ேகுத்தோறு

ோழ்ந்தால்,

உலக

ோழ்க்வக

உயர்

ோழ்க்வகயாக
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அவமயும்.

நமது

ோழ்க்வகயும்

ஆனந்தமாக

அவமயும்

என்பதில்

ஐயமில்வல.

30

எல்லாம் பமய்ப்பபாருவே
பமய்ப்பபாருள் என்ற சுத்தபேேி தான் மூலம் என்பவத பதஞ்சதஸி
ேலியுறுத்ேவதக் நாம் காணலாம்.
“வ்ருசஷஸ்ய ஸ்ேகவதா வபதஹ புஷ்ய பலிபிஹி
ேிருச்சாந்தத்ராத ஸிாதீவயா ேிஜாதீய ஷ்ஷிலதிதஹ” (11-20)

ஒரு மரத்தில் காய், கனி என அதன் அங்கங்கேில் நாம் காணும்
வபதம்.

மரத்திற்கு மரம் நாம் காணும் வபதம்.

தாேர இனத்திற்கும், ேிலங்கினத்திற்கும் உள்ே இனவபதம், எனப்
பலேவகயான வபதங்கவே பிரபஞ்ச அவமப்புகேில் நாம் பார்க்கிவறா
பமன்றாலும்

அவேகேின்

மூலம்

ஒன்றுதான்.

எல்லாம்

பமய்ப்பபாருவே.
பமய்பபாருள்தான்

மரமாகியது.

பாம்பாகியது.

ேிலங்கினமாகியது.

மனிதனாகியது.
தன்வன முழுமுதல் பபாருவோடு ஐக்கியப்படுத்தி, அந்த முழுமுதற்
பபாருோன

இவறபேேியின்

தன்மாற்றச்

சரித்திரத்வத

தனது

சரித்திரமாக உணர்ந்த நிவலயில் திருோசகம் தந்துள்ேது.
“புல்லாகிப் பூடாய்ப் பழுோய் மரமாகிப்
பல்ேிருகமாகிப் பறவேயாய்ப் பாம்பாகிக்
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கல்லாய் மனிதராய்ப் வபயாய்க் கணங்கோய்
ேல்லசுர ராகி முனிேராய்த் வதேராய்ச்
பசல்ல அநின்ற இத்தாேர சங்கதமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திவேத்வதன்.” (திருோசகம்)

மாணிக்கோசகவரப்

வபாலவே,

பதய்ேம்

என்ற

பமய்ப்பபாருவே

அவனத்துமாக இருக்கிறது இருக்கிறது என்று ஐந்தாேது பாடலில்
தாயுமானேர் பாடுகிறார்.
தாயுமானேர் முதல் பாடலிவலவய” இவறநிவல “அங்கிங்பகனாதபடி
எங்கும் பிரகாசமாய் உள்ேது” என்று பசான்னவத, பதாடர்ந்து தனது
பாடல்கேிவல

பமய்ப்பபாருோன

சுத்தபேேிவய

அவனத்துமாக

உள்ேது என்றும், நாமாகவும் இருக்கிறது என்று பாடுகிறார்.

சுத்தமும் அசுத்தமும். துக்கசுக வபதமும்
பதாந்தமுடன் நிர்த்பதாந்தமும்.
ஸ்தூலபமாடு சூட்சமமும். ஆவசயும் நிராவசயும்.
பசால்லும் ஒரு பசால்லின் முடிவும்.

பபத்தபமாடு முத்தியும் பாேபமாடு அபாேமும்.
வபதபமாடு அவபதநிவலயும்.
பபருவமபயாடு சிறுவமயும் அருவமயுடன் எேிவமயும்.
பபண்ணினுடன் ஆணும். மற்றும்
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நித்தமும் அநித்தமும். அஞ்சன நிரஞ்சனமும்.
நிஷ்கேமும் நிகழ்சகேமும்.
நீதியும் அநீதியும். ஆதிவயாடு அநாதியும்
நிர்ேிஷய ேிஷய ேடிவும்.

அத்தவனயும் நீஅலது எள் அத்தவனயும் இல்வல எனின்
யாங்கள் உவன அன்றி உண்வடா?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம.” (தா.பா.71)



தூய்வமயும், தூய்வமயற்றதும்,



துன்பமும், இன்பமும்.



பதாடாா்பும், பதாடர்பின்வமயும்.



பருவமயும், நுண்வமயும்,



ேிருப்பமும், ேிருப்பமின்வமயும்.



பசால்லும், பசால்லக் கூடிய பசால்லின் பபாருளும்.



கட்டுநிவலயும், ேட்டு
ீ
நிவலயும்.



நிவனத்தலும், நிவயாவமயும்.



வேறுபட்டும், வேறுபடாதும்.



பபருவமயும், சிறுவமயும்.



அருவமயும், எேிவமயும்.



பபண்ணும், ஆணும்.



அைியாவமயும்,அைிவுள்ேதும்.
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ேடிேின்வமயும், ேடிேம் உவடயதும்.



நீதியும், நீதியின்வமயும்.



பதாடக்கமும், பதாடக்கம் இல்லாததும்.



கண்ணுக்குப் புலப்படுேதும், கண்ணுக்குப் புலப்படாததும் ஆகிய
அத்தவனயும் நீவய அன்றி, எள் அேவும் வேறு பபாருள்
இல்வல என்னும்வபாது, நாங்கள் உன்வன அன்றி உண்வடா?

அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷியும் “எல்லாம் பமய்ப்
பபாருவே” என்ற தவலப்பில் ஞானக்கேஞ்சியத்தில் பல
இடங்கேில் பதிவு பசய்துள்ோர்.
“அருேவம உருேமாய், ஆதிவய அறிோய்,
அறிவே குணங்கோய், அனுபேம் ஒழுக்கமாய்,
இருவே பேேிச்சமாய், இன்பவம துன்பமாய்,
பமௌனவம சப்தமாய், மாறியது அறிேர்”
ீ (ஞாக.பா.1129)

பிரபஞ்சத்தில் நாம் காணும் அவனத்தும் சடப்பபாருள்கள், சீேன்கள்
என்னும் இரு வதாற்றங்கள் ஆகும்.
வதாற்றங்கள்
இயங்குகின்றன.

அவனத்தும்

உருேங்கோக

எல்வல

கட்டி

அந்த இயக்கங்கவே எல்லாம் கைித்து ேிட்டால்

இருப்பு ஆகிய அரூபவம உள்ேது.
எனவே அரூபவம தன் நிவலயில் பபற்ற மாற்றவம உருேங்கோகி
உள்ேது.

அந்த அரூபத்திற்கு முன்னதாக எதுவுமில்வல.
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ஆதலால் அதுவே ஆதியானது. ஒவ்போரு இயக்கமும் இப்படித்தான்
இயங்க

வேண்டும்

என்ற

ஒழுங்கு

தேறாது

நவடபபறுேதால்

அரூபவம அறிோகவும் உள்ேது.
அந்த அறிவே சடப்பபாருட்கேில் அதனதன் தன்வமயாக சீேன்கேில்
மனமாக, மனிதனில் அனுமானம் என்னும் அறிோக குணங்கோக
பேேிப்படுகிறது.
அந்த

குணவம்

மனித

மனமாக

அனுபேங்கோக,

அந்த

அனுபேங்களும் ஒழுங்கு முவறயாக பேேிப்படுகிறது.
இருள் என்ற இருப்வப, பேேிச்சம் என்ற இயக்கமாகவும், இன்பம்
என்று மனம் கருதுேது இயற்வகக்கு முரணாகும் வபாது துன்பமாகிது.
ஓங்காரம்
இருப்பு

என்ற

என்பவத

பமௌனவம

இயக்கத்தில்

இயக்கமாகவும்

இயக்கம்

ஒலியாக
என்பவத

மாறுகிறது.
இருப்பாகவும்

அந்தந்த நிவலக்வகற்ப கருதப்படுகிறது.
ஆகவே

நாம்

காணும்

அவனத்துவம

பமய்ப்பபாருோகிய

இவறநிவலவயயாகும்.
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இவறயுணர்வு பபற அகத்தேமும்
அகத்தாய்வும் வேண்டும்
இவற நாட்டம் பகாண்டேர்கள், இவறேவனக் குறித்து சான்வறார்கள்
கருத்துக்கள்

பரிமாறிக்

பகாள்ளும்

அவமப்வப இந்து

சமயத்தில் சத்சங்கம் என்பர்.
பபாதுோக குரு,

மகான்கள்

வபான்ற

சான்வறார்கேிடம்

அருவக

இருந்து ஆன்மித் வதடலில் ஈடுபட்டுள்ே சாதகர்கள் இவறேவனக்
குறித்து

அறிந்து

பகாள்ளும்

இடமாகக்

பகாள்ேலாம்.

சுருக்கமாக

சான்வறார்கேின் கூட்வட சத்சங்கம் என அறியப்படுகிறது.
சத்சங்கத்தின் அர்த்தமானது பூரண சத்தியமான இவறேனின் சங்கம்
என்பதாகும். அதாேது ‘சத்’ என்பது பூரண சத்தியத்வதயும் ‘சங்கம்’
என்பது சாதகர்கள் அல்லது மகான்கேின் சகோசம் என்பதாகும்.
சுருக்கமாக

பசால்ேபதனில்

சத்சங்கம்

அனுபேிப்பதற்கு உகந்த சூைலாகும்.

இவறேனின்

இருப்வப

நாமஜபம் பசய்ய துேங்கிய பின் ஒருேர் பசய்யக்கூடிய அடுத்தகட்ட
பயிற்சி

இதுோகும்.

என்பது பபாருேல்ல.

அதனால்

நாமஜபம்

பசய்ேது

நிறுத்தப்படும்

இவறேனின் நாமத்வத உச்சரிப்பவதாடு சத்சங்கங்களுக்கும் பசல்ல
வேண்டும்.

ஒவர

எண்ணம்

பகாண்ட

(அதாேது

இவறேவன

உணர்தல்) நபர்களுடன் பதாடர்ச்சியாக கலந்துவரயாடல் பசய்ேதற்கு
இது ஏதுோக அவமயும்.
சத்சங்கம்

என்பதின்

அர்த்தத்வத

புரிந்துக்பகாள்ேதாலும்

சத்சங்கத்திற்கு பசல்ேதாலும் பல நன்வமகவே பபற முடியும்.
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ஆன்மீ க

சாஸ்திரத்வத

பற்றிய

பதேிவுபடுத்திக் பகாள்ே முடியும்.

சந்வதகங்கவே

வகட்டு

ஆன்மீ க பயிற்சி அல்லது ஆன்மீ க தத்துேங்கள் பதாடர்பாக ஏவதனும்
ஐயமிருப்பின்

அவே

உடனுக்குடன்

பதேிவுபடுத்தப்படவேண்டும்.

இல்லாேிட்டால் மனப்பூர்ேமாக ஆன்மீ க பயிற்சிவய வமற்பகாள்ே
முடியாது வபாகும்.
ஒருேர்

தன்னுவடய

அதற்குரிய
முடிகிறது.

ஆன்மீ க

ஆன்மீ க

அனுபேத்வத

பகிர

முக்கியத்துேத்வதயும்

முடிேவதாடு

புரிந்து

பகாள்ே

மற்றேரின் நம்பிக்வக பற்றி பதரிந்து பகாள்ேது நமக்கு ஆன்மீ கப்
பயிற்சியிவன பதாடர்ச்சியாக பசய்ய ஊக்கம் அேிக்கிறது.
சூட்சும

நிவலயில்

ஒருேர்

பதய்ேக
ீ

உணர்ேிவன

(வசதன்யம்)

சத்சங்கம் மூலம் பபறுகிறார். சத்சங்கத்தின் அதிகரிக்கப்பட்ட சாத்ேக
ீ
தன்வம ஒருேரின் ஆன்மீ க பயிற்சிக்கு பபரிதும் உதவுகிறது.
சுற்றுச்சூைலில்

உள்ே

ரஜதம

அணுக்கோல்

ஆன்மீ க

மாசவடவு

ஏற்படுேதால் இவறேவன பற்றி நிவனப்பதற்கும் ஆன்மீ க பயிற்சி
பசய்ேதற்கும் கடினமாக உள்ேது.

இருப்பினும் நாள் முழுேதும் நாமஜபம் பசய்பேர்கேின் சகோசத்தில்
இருக்கும்வபாது இதற்கு எதிர்மாறான பலன் கிவடக்கிறது!

சாதகர்கேிடமிருந்து பேேிப்படும் சாத்ேக
ீ அதிர்ேவலகோல் அல்லது
பதய்ேக
ீ உணர்ேினால் நாம் பயனவடகிவறாம்.

சத்சங்கத்தினுள் நுவையும் வபாது ோழ்க்வகயில் மிகவும் அடிபட்டு
வேதவனயுடன்

பசன்றாலும்

சத்சங்கம்

முடிேவடந்து

பேேிவயறும்வபாது உள்ேிருந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு முற்றிலும் புதிதாக
உணருவோம்.

இத்வகய சத்சங்கத்வத தான் தாயுமானேர் “அடியார் கூட்டம்” என்று
அவைக்கிறார்.
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இவறயுணர்வு
பபாசுக்கி,

பபற்று

பமௌனத்தில்

ஆணேத்வத
இருந்து,

அைித்து,

உலக

தன்முவனப்வப

மாவயயிலிருந்து

ேிலகி,

அன்பு ஊற்றாக ோழ்ந்து, வபரின்ப கேிப்பில் திவேத்து இருக்கும்
அடியார்

கூட்டத்தில்

வசர்ந்திருக்குமாறு

ேைி

ேவக

பசய்ய

பிரார்த்தவன பசய்கிறார் தாயுமானேர் இப்பாடலில்.

கார் ஆரும் ஆணேக் காட்வடக் கவேந்து, அறக்
கண்டு அகங் காரபமன்னும்
கல்வலப் பிேந்து, பநஞ்ச அகமான பூமிபேேி
காணத் திருத்தி. வமன்வமல்

பார் ஆதி அறியாத வமானமாம் ேித்வதப்
பதித்தது அன்பு நீர ஆகவே
பாய்ச்சி, அது பயிராகும் மட்டுமா மாவயேன்
பறவே அணுகாத ேண்ணம்

வநராக நின்று, ேிவே வபாகம் புசித்து உய்ந்த
நின் அன்பர் கூட்டம் எய்த,
நிவனேின் படிக்குநீ முன்நின்று காப்பவத
நின் அருள் பாரம் என்றும்.

ஆர் ஆரும் அறியாத சூதான பேேியில் பேேி
ஆகின்ற துரிய மயவம
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அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மான பரவம. (தா.பா.72)



அடர்ந்த இருள்வபால் ேிேங்கும் ஆணே மலமாகிய காட்டிவன
அைித்து, பேட்ட பேேியாக்கி,



அகங்காரம் எனப்படும் தன்முவனப்பாகிய பாவறவயப் பிேந்து,



மனமாகிய பூமிவய அவனேரும் காணுமாறு பண்படுத்தி,



வமலும் வமலும் மண் முதலிய பூதங்கள் மவறக்கா ேண்ணம்
பமௌனமாகிய ேிவதவய ேிவதத்து,



அன்பு என்னும் நீவரப் பாய்ச்சி,



அது பயிராகத் தவைத்து ேேரும் ேவர உலகமாவய என்னும்
பறவே பநருங்காதபடிக் காப்பாற்றி,



சிேவபாகம் என்னும் ேிவேச்சவல அனுபேித்துக் கவடவதறிய
நினது அடியார் திருக்கூட்டத்வதாடு வசர்ந்திருக்குமாறு பசய்து,

நீ முன் நின்று காப்பவத நினது கடவம ஆகும்.
இவறயுணர்வு

பபற்று

ஆணேத்வத

அைித்து,

தன்முவனப்வப

பபாசுக்கி, பமௌனத்தில் இருந்து, உலக மாவயயிலிருந்து ேிலகி,
அன்பு ஊற்றாக வபரின்ப கேிப்பு அவடய என்ன பசய்ய வேண்டும்?
அகத்தேம் பசய்ய வேண்டும். தற்வசாதவன பைக வேண்டும்.
இவதத்தான் வேதாத்திரியம் மனேேக்கவல மன்றங்கேிவல
பயிற்சியாக பசால்லித் தருகிறார்கள்.
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தற்வசாதவனயின் அேசியத்வத வேதாத்திரியம்
ேலியுறுத்துகிறது.
“தனது குவற ஆழ்ந்துணர்ந்து திருத்தம் பபற்றால்
தருக்பகாைியும்.

பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும்.

மனது ஒருதூய நிவலவய நாடிச் பசல்லும்.
மற்றேரும் இதன்ேிவேோய் நலம் காண்பார்கள்.
“எனது நான்” எனும் இரண்டு பசாற்களுக்கும்,
ஏற்புவடய கருத்துணரும் தவகவம கிட்டும்.
உனது பசால், பசயல் எண்ணக் குவறகள் வபாக்க
உயர்ந்த தற்வசாதவனவயப் பைகிக் பகாள்க.”



(ஞாக.பா.1613)

அகத்தேத்தால் ஐம்புலவன பேன்றிடலாம் அகத்தேத்தால்
அறுகுண ஆளுவமப் வபறவடந்திடலாம்.



உயிருக்குள்ோகத் பதய்ேவம அறிோக, சிேமாக இருக்கிறது
என்று ேிேக்கிக் காட்டுேதுதான் அகத்தேப் பயிற்சி.



அகத்தாய்வு என்பது தூய்வமவய நாடிச் பசல்லும் பதய்ேகப்
ீ
பயணம்.



தாவன தனது பசயல்கவேச் வசாதவன பசய்து ேிவேவேக்
கணித்து திருத்தம் பபறும் பேற்றிவய அகத்தாய்வு..



எண்ணம் ஆராய்தல், ஆவச சீரவமத்தல், சினம் தேிர்த்தல்,
கேவல

ஒைித்தல்,

ஆணேத்வத

அைித்தல்,

அறுகுண
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சீரவமப்பு பபறுதல், நான் யார்? என்ற பயிற்சிகள் மூலம்
அகத்வத ஆய்வு பசய்து பகாள்ே முடியும்.
நம்வமயும் நம்வமச் சுற்றியுள்ே புறத்வதயும் உள்ேவத உள்ேோறு
உணர்ேதற்கான பக்குேத்வத பபறுேதற்கான பயிற்சிதான் ‘தேம்’ .
அறிய

வேண்டியவேகவே

முழுவமயாக

பசய்யவேண்டிய

பசயல்கவே

ஞானம்

அஞ்ஞானத்தின்

தூண்டுேவத ‘தேம்’ .
பபருகி

பநறிபிறைாமல்

அேலம்

அறியப்
பசய்ய

குவறகிறது.

பசன்றுதான் ‘தேம்’ பசய்யவேண்டுமா? வேண்டாம்!
இல்லறத்திலிருந்வத

‘தேம்’

பசய்யலாம்

அவமதியால்தான்

இல்லறத்தின்

ஒவ்போரு

இனிவமவயக் காண்கின்ற பக்குேத்வத பபறமுடியும்.
ஞானிகள்தான்
குடும்பத்தாருக்வக
அேசியம்.

‘தேம்’
தேமும்,

இயற்றவேண்டுமா?
அகத்தாய்வும்

நம்வமத்

கானகம்

தேத்தில்தான்

‘அவமதி’யான மனம் நமக்கு அவமகிறது.
அந்த

பபற்று

பசயலிலும்

இல்வலயில்வல!

(தற்வசாதவன)

மிகவும்

மன அவமதிக்கு அகத்தேமும், ேிவனத் தூய்வமக்கு அகத்தாய்வும்
வதவே. அகத்தேம் மன ஆற்றவல பபருக்கும். அகத்தாய்வு மன
ஆழுக்வக நீக்கும்.
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இரண்வடயும் பபற அன்பர்கவே ோரீர்!
‘தத்துேம், ேிஞ்ஞானம், ோழ்க்வக பநறி
இவே

பற்றிய

சிந்தவனத்

தூண்டல்

தான் மனேேக்கவல தே வமயங்கள்,
அறிவுத்திருக் வகாயில்கள்.
வேதாத்திரியம்

அகத்தேத்வதயும்

அகத்தாய்ேிவனயும் பயிற்சியாக பசால்லித் தருகிறது.

ோருங்கள்

மனேேக்கவல மன்றங்களுக்கு.
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அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம்
வேண்டும்
அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம் என்பது மனத் தூய்வமவய நாடிச்
பசல்லும் ஒரு பதய்ேகப்
ீ
பயணம்.
ஐயுணர்ேின் ேயப்பட்டு ஆன்மாோனது உணர்ச்சிப் பபருக்கில் பல
பசயல்கவேப் புரிகிறது. ேிவேேறிந்து பசயலாற்றும் பண்பு ஓங்கும்
ேவரயில்

ஆன்மாேின்

ேிவேகின்றது.

பசயல்கோல்

பபரும்பாலும்

துன்பவம

துன்பவமா பபாருந்தா உணர்வு. அறிவு உயர்ந்து ேிைிப்பு நிவல பபறும்
ேவரயில்

ஆன்மா

முடியும்.
எனவே

பைக்கத்தின்

துன்பங்கள்

ேைிவயதான்

வமலும்

வமலும்

பசயல்கவே

ஆற்ற

பபருகுகின்றன.

இந்த

நிவலவமயிலிருந்து தன்வனவய தான் மீ ட்டுக் பகாள்ே நிச்சயமான
ஒரு ேைி "அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம்" தான்.

தன்வனப்பற்றி

தன்

இருப்பு

இயக்க

நிவலகவேப்

பற்றி

தன்னிடமிருந்து எழும் எண்ணங்கவேப் பற்றி பசயல்கவேப் பற்றி
சிந்தவன

பசய்து

நலம்

தீது

உணர்ந்து

தீவம

கவேந்து

நல்லன

பபருக்கிப் பயன் காணும் ஒரு உேப் பயிற்சிவய தற்வசாதவனயாகும்.
இது

மனிதன்

அறிவே

உயர்த்தி

ோழ்வே

ேேப்படுத்தும்

ஓர்

நற்பயிற்சி.

அறிேின்

அகவநாக்குப்

நண்பர்கட்கு

ேினா

பயணம்

சிந்திப்பதுதாவனஅசவநாக்குப்

பசய்ேது

எழும்.
பயணம்!

ேினாேிவன எழுப்பிக் பகாள்ளுங்கள்.

எப்படி
தன்வனப்

சரி!நான்

என்று
யார்?

சில
பற்றி
என்ற

43

நான் எவ்ோறு இருக்கிவறன். எனது தன்வமகள் என்ன நான் உடலா
உயிரா

அல்லது

மனமா?

அல்லது இேற்றிற்கும் வமலான

ஏவதா

ஒன்றா? என்று சிந்தவனவய பதாடங்குங்கள்.
இவ்ேினாேிற்கு

கண்ட

ேிவட

பற்றி

அருள்தந்வத

சில

கட்டுவரகேில் எழுதியுள்ோர். அேற்றில் ஒன்வற நன்றாகப் படித்துக்
பகாள்ளுங்கள்.
வமலும்

சிந்தியுங்கள்.

உடவலா

அணுக்கள்

பல

இவணந்த

பகாத்தியக்கக் காட்சி. உயிரும் பரமாணுக்கேின் பதாடரியக்கவம.
உயிர் உடலில் இயங்கும்வபாது அது உணர்ச்சி என்ற சிறப்பாற்றல்
பபற்று பலவேறு அனுபேங்கோகி மன ஆற்றலாக ேிேங்குகிறது.

பமாத்தத்தில் உடலும் உயிரும் இவணந்து திணிவு பபற்ற நிவல.
உயிவரா

நுண்வம

இப்வபாது

என்ன

நிவலயிவலவய

பகாண்டிருக்கும் ஆற்றல்.

திணிவு

நிவலயும்

ேிேங்குகிறது?

உடலுக்குள்

ஆற்றலும்

(Association of energy)

தான்

ஒேியிவலவய

வபரியக்க

(Energy)

ஆற்றலின்

உயிரும்

உடலுமாக

மண்டலம்

(Universe)

இயங்குகின்றன என்ற உண்வம ேிேங்குகிறது.
இவ்ேறிேின்

சுைன்வறாடிக்

முழுவமயும் மனக்கண்முன் பகாண்டு ேந்து சிந்தியுங்கள். ஆற்றலும்

ஆற்றலின் திணிோலாகிய வதாற்றங்களும் (Masses) தான் வபரியக்க
மண்டலம் என ேிேங்கும்.
மானுடத்திற்கு

எந்த

பநறிவயப்

வபாதிப்பது

என்று

வேதவனப்படுகிறார் இந்தப் பாடலில் தாயுமானேர்.

கலங்குகிறார்

ோன் ஆதி பூதமாய் அகிலாண்ட வகாடியாய்,
மவல ஆகி ேவே கடலுமாய்,
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மதி ஆகி, இரேியாய், மற்றுே எலாம் ஆகி
ோன் கருவண பேள்ேம் ஆகி,

நான் ஆகி நின்றேனும் நீயாகி நின்றிடவும்
நான் என்பது அற்றிடாவத
நான் நான் எனக்குேறி, நானா ேிகாரியாய்,
நான் அறிந் து அறியாவமயாய்ப்

வபானால் அதிர்ஷ்டேலி. பேல்ல எேிவதா? பகல்
பபாழுது புகும் முன்கண்மூடிப்
பபாய்த்துகில் பகாள்ோன் தவன எழுப்ப ேசவமா? இனிப்
வபாதிப்ப து எந்த பநறிவய?

ஆனாலும் என்பகாடுவம அநியாயம் அநியாயம்
ஆர்பால் எடுத்து பமாைிவேன்?
அண்டபகிரண்டமும் அடங்கஒரு நிவறவுஆகி
ஆனந்த மானபரவம. (தா.பா.73)



ஆகாயம் முதலிய ஐம்பூதங்கோகவும்,



வகாடிக்கணக்கான அண்டங்கோகவும், மவலயாகவும்,



பூமிவயச்

சூழ்ந்து

நிற்கும்

கடலாகவும்,

சந்திரனாகவும்,

சூரியனாகவும்,


மற்றுமுள்ே எல்லாப் பபாருள்கள் ஆகவும்,



உயர்ந்த அருள் பேள்ேமாகி, நான் ஆக நின்றேனும் நீவய ஆக
இருந்தும்.
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நான் என்னும் உடல்பற்வறக் வகேிடாது “நான்நான்” என்று
தன்முவனப்பு காட்டிக் குேறி,



பல

மாறுபாடு

உவடயேனாகி,

அறிந்தும்,

அறியாவம

உள்ேேன்வபால மனம் வபான வபாக்கில் வபானால்,


அந்த ோய்ப்வப இைந்தது ஆகாவதா?



அதவன மீ ண்டும் பபற முடியுவமா?



பகல்

வநரம்

முடியும்

முன்வப

கண்மூடிப்

பபாய்யாய்த்

தூங்குபேவன, எழுப்ப இயலுவமா?


இனி இேனுக்கு எந்த பநறிவயப் வபாதிப்பது?



ஆனாலும்

எனக்கு

அநியாயம்.

இதுகுறித்த யாரிடத்தில் எடுத்துக் கூறுவேன்?

நான்

என்னும்

ஏற்பட்டிருக்கும்

உடல்பற்வறக்

வகேிடாது

பகாடுவம

“நான்நான்”

மிகவும்

என்று

தன்முவனப்பு காட்டிக் குேறி, அறிந்தும், அறியாவம உள்ேேன் வபால
மனம் வபான வபாக்கில் வபாய்க் பகாண்டிருக்கும் மானுடத்திற்கு எந்த
பநறிவய வபாதிப்பது என்று கேவலப்படுகிறார் தாயுமானேர்.
தாயுமானேரின் குைப்பத்திற்கு ேிவடயாக ேருகிறது வேதாத்திரியம்.
குைம்பி வபாயிருக்கும் மானுடம் “அகவநாக்குப் பயணத்தில்” பசல்ல
வேண்டும் என்று மகரஷி ேைிகாட்டுகிறார்.
.”ஆன்மீ கத் துவறபயன்ற அகலேைிப் பாவதயிவல
அடிவேத்து பமன்வமலும் முன்வனறிப் வபாகுங்கால்
அறிவுபபறும் அனுபேங்கள் ேியப்பாகும்.

இனிவமயாம்.
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ஆன்மஒேி சுடர்ேிட்டு உள்ளுணர்வுப் வபறாகும்.
ஊன்உருேமான உடல் ஊர்திபயன்னும் ஊவட,
உயிர் என்ற சூக்குமவம “நான்” என்ற உணர்வு ேரும்.
ஒடுங்க ஒடுங்கக் காணும் உண்வமவயா அறிேதுவே
உயிரிலிருந்து ஓங்கி எழுந்து உடல் உலகம் பேேி ேிரியும்.”
(ஞாக.பா.1434 (1)

“நான்” அதுவே இருப்புநிவல பமய்ப்பபாருள் பதய்ேபமனும்,
நன்முடிே ேிேக்கமாம்.

அந்தமுழு முதற்பபாருவே

நல்ல ஒழுங்காற்றலாய், நல்லுணர்ோய், அறிேறியும்
நல் ஊற்றாய்த் திருேருோய், நல்லின்ப பேள்ேமாய்,
வதன்பபாைியும் வபரின்பம் திகட்டாது!

சலிக்காது!

திருத்தங்கள் எண்ணம்வபால் பசயல்கேிவல மலர்ந்துேரும்
பசருக்பகாைித்து தான்அடங்கித்

பதய்ேநிவல எங்பகதிலும்

திருேருேின் காட்சியாம், திரும்புங்கள் உட்புறமாய்.” (ஞாக.பா.1434 (2))

அன்பு ேைியும், அருள் ேைியும், பதய்ேக
ீ
ேைியுமாகிய ஆன்மீ கத்
துவற என்ற அகன்ற பாவதயில் பயணித்து அடிவமல் அடிவேத்து
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முன்வனறிப்

வபாகின்றவபாது,

ேியப்பான

அனுபேங்கவே

அறிவு

அனுபேமாகப் பபறும்.
அந்த

அனுபேங்கள்

மனதிலிருந்தும்

இனிவமயாக

முற்றிலும்

இருக்கும்.

வேறதாகக்

உடலிலிருந்தும்

கருதப்படுகின்ற

ஆன்ம

ஒேியானது பிரகாசமாகி உள்ளுணர்வு கிட்டும் வபறு அவமயப்பபறும்.
தவசயால் உருோக்கபட்டுள்ே உடல் என்னும் ோகனத்திற்குள்வே,
அந்த உடவல சூக்குமமாக இயக்குகின்ற உயிர்தான் “நான்” என்ற
உணர்வு உண்டாகும்.
அந்த நான் என்ற உணர்வு குவறயக் குவறய அறிவு என்ற இருப்பு
நிவலவய உணரலாம் அந்த அறிோனது இயக்கத்தில் உயிராகவும்
எழுச்சி

பபற்று

உடலாகவும்

உலகமாகவும்,

பேேியாகவும்

ேிரிேவடயும்.
மனித

அறிேின்

அகவநாக்குப்

பயணத்தில்

உடலுக்குள்

உயிர்,

உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்ற
உணர்வு கிட்டும்.
அறிேின் அகவநாக்குப் பயணத்தில், உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு, அந்த அறிவே “நான்” ஆகவும் உள்ேது.
அதுவே இருப்பு நிவலயாகிய பமய்ப்பபாருள் என்றும், பதய்ேம் என்று
பசால்லப்படுகிறது என்பது முடிேில் ேிேக்கமாகும்.
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அந்த

பமய்பபாருோகிய

முழுமுதற்பபாருவே

ஒழுங்காற்றலாகவும்,

பதய்ேகமாகிய
ீ

அறிேதற்கான

ஊற்றாகவும்,

நல்ல

இயல்பூக்கத்தினால்

நல்லுணர்ோகவும்,
பதய்ேக
ீ

அறிவே

அருோகவும்,

நல்ல

இன்ப பேள்ேமாகவும் உணரப்படும்.
அந்த

உணர்ோனது

வபாலிருக்கும்.

வதன்

பபாைியும்வபாது

ஏற்படுகின்ற

ஆனால் திகட்டாது. சலிக்காது.

இன்பம்

நீடித்த, நிவலத்த,

சலிப்பில்லாத வபரின்ப நிவலயாக இருக்கும்.
அந்நிவலயானது

அனுபேமாகி

ேிடுேதால்,

எண்ணம்,

பசால்,

பசயல்கேில் திருத்தங்கள் ஏற்படும்.
அந்தத்

திருத்தங்கோல்

தன்முவனப்பு

என்னும்

பசருக்கானது

ஒைிந்துேிடும். எங்கும் எதிலும் பதய்ேக
ீ காட்சியாகவே உணரப்படும்.
ஆகவே

மனவத

பயணத்தில்

உட்புறமாகத்

வபரின்ப

திருப்பி,

நிவலவய

அறிேின்

அகவநாக்குப்

அகத்துணர்ோக

அனுபேித்து

ஆனந்தமாக ோழ்ேர்கோக!
ீ
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ேிவனத்தூய்வம அவனேர்க்கும் இன்பம்
நல்கும்.
தனது ேிவனப்பதிவுகவே பகட்டகுணங்கோக தீய எண்ணங்கோகச்
பசயல்பட்டுக்

பகாண்டிருக்கிறது

என்று

வேதவனப்படுகிறார்

தாயுமானேர்.
மனித உயிவரத் பதாடர்ந்து பல தவலமுவறகளுக்கும் ேரக்கூடிய
பசாத்து ேிவனப்பதிவுகள் மாத்திரவம தான்.
இது ேவரயில் பல பிறேித் பதாடராகச் வசர்ந்தும், இப்பிறேியிலும்
கூட்டப்பட்டதும் ஆகிய நமது ேிவனப்பதிவுகள் அவனத்தும் உடலில்
வநாயாகவும் மனதில் கேங்கங்கோகவும் உள்ேன.
எனவே, எழும் எண்ணங்கள் அவனத்தும் நாம் வசர்த்து வேத்த நமது
பசாத்துக்கவே. அவே எங்கு வபாகும்?
நாம் வேறு ேவகயில் மனவத, உடவல, ோழ்ேில் பைக்கி, புதிய
பதிவுகவே

ஏற்படுத்தி

பவைய

பதிவுகேின்

வேகத்வதக்

குவறக்க

வேண்டும்.
தேம் பசய்து உயிரின் அவசவேவய கேனிப்பது ஒரு புதிய திருப்பம்.
சிறிது காலம் பயின்ற பின் தான் மனம் நாம் ேிரும்பும்ோறு ஒவர
எண்ணத்தில் நிவலபபறும்
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அதுேவரயில் ேிடா முயற்சிவயாடு பைகி பவைய பதிவுகளுக்கு வமல்
பதிவுகவேக் பகாடுக்க வேண்டும்.
நாம்

சவமயலவறயில்

அலமாரியில்

சவமயளுக்வகற்ற

ஐம்பது

பபாருட்கவே அடுக்கி வேத்திருக்கிவறாம் என்று உதாரணத்துக்காக
வேத்துக் பகாள்ளுங்கள்.
மிேகு வேண்டுபமன்று எடுக்கப் பார்க்கிவறாம். அந்த வேவலயில்
கடுகு, பூண்டு, சீரகம் இன்னும் மற்ற சாமான்களும் கண்களுக்குத்
பதன்படுகின்றன.
நான்

மிேகு

தாவன

வதடுகிவறன். இவேபயல்லாம் ஏன்

பதன்பட

வேண்டும் என்று சலித்துக் பகாள்ே முடியுமா?
எல்லாவம

நாம்

வேத்தவேதாம்.

வதவேயான

வபாது

அவேயும்

உதவும். இப்வபாது மிேவக மாத்திரம் வதடி எடுத்துக் பகாள்வோம்
என்று மிேவக எடுத்துக் பகாள்ேது தான் சரியான ேைி.
இவத வபான்வற நமது பசாத்துக்கோம் ேிவனப்பதிவுகள் அவனத்தும்
எண்ண அவலகோக எழுச்சி பபற்றுக் பகாண்வட தான் இருக்கும்.
வேண்டும்
சக்தியின்
நிவலக்கு

வபாது
மீ து

அவேயும்

மனம்

வேத்து

மனத்வதக்

பயன்படும்.
தேம்

இப்வபாது

பசய்வோம்

பகாண்டுேந்து

குண்டலினி

என்று

தேத்வத

ேிைிப்பு

பதாடர்ந்து

ஆற்றவேண்டியது தான்.”

51

பபாய்யிவனன், புவலயிவனன், பகாவலயிவனன், நின்னருள்
புலப்பட அறிந்து நிவலயாப்
புன்வமவயன், கல்லாத தன்வமவயன், நன்வமவபால்
பபாருள் அலாப் பபாருவே நாடும்

பேய்யவனன், பேகுேிவயன், பேறியவனன், சிறியவனன்,
ேிவனயிவனன் என்றறு என்வன நீ
ேிட்டுேிட நிவனவேவயல் தட்டு அைிேது அல்லாது
வேறுகதி ஏதுபுகலாய்

துய்யவன பமய்யவன உயிரினுக்கு உயிரான
துவணேவன இவண ஒன்று இலாத்
துரியவன துரியமும் காணா அதீதவன
சுருதிமுடி மீ திருந்த

ஐயவன அப்பவன எனும்அறிஞர் அறிவேேிட்டு
அகலாத கருவண ேடிவே
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம” (தா.பா.74).



நான் பபாய்யான உடவல பமய் என்று நிவனக்கும் பபாய்யன்.



புலால் பதாைில் பசய்பேன்.



பகாவலத் பதாைில் உவடயேன்.
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நினது திருேருள் பேேிப்படவும் அதவன அறியாத
உறுதிப்பாடு இல்லாத அற்பன்.



கல்ேி கல்லாத தன்வம உவடயேன்.



நன்வம பசய்ேதுவபால காட்டித் தீவம பசய்யும் பபாய்யான
பபாருள்கவே ேிரும்பும் பகாடியேன்.



சினம் மிகுதியும் உவடயேன்.



பேறித்தனம் உவடயேன்.



கீ ைானேன்.



இருப்பினும் என்வன ேிவனகோல் கட்டப்பட்டேன் என்று
கருதி வகேிடுோவயல் - தடுமாறி அைிந்து படுேவதத் தேிர
வேற ேைி யாது உேது?

பசால்லுோயாக!

ேிவனகோல் கட்டப்பட்டேன் குணக்வகடுகள் நிவறந்தேனாக
இருப்பான். அேன் தன் குணக்வகடுகவே கவேய ேிவனத்தூய்வம
பசய்ய வேண்டும்.
ேிவனத்தூய்வம பசய்ய ேைி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
“ேிவனஎதுவும் நலம்தீது என்பது இல்வல.
ேிவேயும் அதவன ஆற்றுபேர் வநாக்கம் பகாண்வட
ேிவனயதவன நலம்தீது எனப் பிரிப்வபாம்.
ேிைிப்புடவன எண்ணம் எழும்வபாவத வதர்வோம்.
ேிவன, காலம், இடம்,பதாடர்புப் பபாருளுக்கும் ஏற்ப
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பேவ்பேறு அேவு இன்ப துன்பம் நல்கும்.
ேிவனகள்தவம உடல்தகுதி, உலகம் ஒப்ப,
உயர் இயற்வக நியதிஒக்க ஆற்றவமலாம்.” (ஞாக.பா.1285)

ேிவன

என்பது

கர்மா

அல்லது

பசயல்

ஆகும்.

பசயல்கேில்

நன்வமயானது தீவமயானது என்பது எல்லாம் இல்வல.
பசயலின் மூலமாக ஏற்படும் ேிவேவு, பசயலாற்றுபேரின் வநாக்கம்
ஆகியேற்வறக்

பகாண்வட,

நன்வமயானது

அல்லது

தீவமயானது

என்று பிரித்துக் கூறுகிவறாம்.
எண்ணம்தான்
நிவலயாகிய

பசயலாக
எண்ணம்

மலர்ச்சி

பபறுகிறது.

எழும்வபாவத

பசயலுக்கு

ேிவேவேத்

முன்

பதரிந்து

ேிைிப்புடன் பசயல்படுவோம்.
பசயல்,

பசயலுக்குரிய

காலம்,

பசயலுக்குரிய

இடம்,

பசயலால்

பதாடர்பு பகாள்ளும் பபாருள் ஆகியேற்றிற்கு ஏற்றபடி பேவ்பேறு
அேவுகேில் இன்பம் துன்பம் பேேிப்படும்.
உடல் ஆற்றலின் தகுதிவயாடு. உலக மக்கள் ஏற்றுக் பகாள்ேத் தக்க
ேவகயில், இயற்வக நியதிக்கு உட்பட்டு பசயல்கவேச் பசய்தால்
அச்பசயல்கவேச்

பசய்தால்

அச்பசயல்கள்

எல்லாம்

உயர்ோனவேயாகும்.

54

“ேிவனத்தூய்வம

பபறவேண்டின், மனத்தின் தூய்வம

வேண்டுேது இன்றியவமயாததாகும்.
ேிவனத் தூய்வம ஒழுக்கமுடன், கடவம, ஈவக
ேிேங்கும் அறபநறி நிற்க ேிவரந்து ஓங்கும்.
ேிவனத் தூய்வம ேித்தான மனதின் தூய்வம
ேிண் உணரும் அகத்தேத்தால் ஓங்கும் உய்ய,
ேிவனத் தூய்வம மனத் தூய்வம ஒன்வற ஒன்று
உயர்த்தி மனிதன் பதய்ேமறியச் பசய்யும்.”

ேிவன என்பது பசயல் ஆகும்.
ேராத

குற்றமற்ற

வேண்டுமானால்,

நன்வம

அதற்கு

(ஞாக.பா.1286)

தூய்வமயான உயர்ோன, தீங்கு
தரத்தக்க

முதலில்

பசயல்கவேச்

பசய்ய

வேண்டியது

பசய்ய
மனத்

தூய்வமயாகும்.
மனம் தூய்வம பபறாமல் ேிவனகள் தூய்வம பபற முடியாது. மனம்
என்பது

ஒரு

பபாருள்

அல்ல. அனுவபாக

அனுபேங்கோக

உள்ே

எண்ணங்கவே ஆகும்.
எண்ணம் தான் பசயலாக மலர்கிறது.
கடவம,

ஈவக

மூன்வறயும்

அறபநறிகோன ஒழுக்கம்,

கவடப்பிடித்தால்

ேிவனத்தூய்வம

கிட்டும்.
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ேிவனத்

தூய்வமக்கு

ேிண்

என்னும்

உயிவர

உணர்கின்ற

அகத்தேத்தின் மூலமாக உள்ே மனதின் தூய்வமக்கு, உதேியாகிறது.
இரண்டுவம ஒன்வற ஒன்று உயர்ேவடயச் பசய்து மனிதவன பதய்ே
நிவலவய அறியச் பசய்யும்.
.”ேிவனத்தூய்வம அவனேர்க்கும் இன்பம் நல்கும்
ேிரிந்த மனத்தூய்வம பமய்ஞானம் ஈட்டும்
ேிவனத் தூய்வம மனத்தூய்வம உயிர்களுவட
உயர் அன்பு பதாண்டு ஈவக உண்டு பண்ணும்.
ேினத் தூய்வம மனத் தூய்வம பபறுதற்பகன்வற
வேதம் மதம் உயர்நூல்கள் ேிரிந்ததாகும்
ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம பேறுப்பு ஒைித்து
ேிைிப்பு நிவல அன்பு இரக்கம் இயல்பாய் ஆக்கும்.”

(ஞாக.பா.1286)

மனிதர்கள் நலம், தீது என்று பிரித்துணர்ந்து பசயலாற்றும் ஆறாேது
அறிவு இருந்தும், குவறயறிேின் காரணமாக பைக்கத்தின் ேைிவய பல
பிறேிகேில்

ோழ்ந்து

ேந்த

நிவலயால்,

துன்ப

ோழ்வேவய

அனுபேிக்கிறார்கள்.
ஆகவே
பைக்கங்கள்

திருத்தம்
ேிேக்க

பகாடுக்க
ேைியில்

வேண்டியது
பசயலாற்றினால்

அேசியமாகிறது.
எல்வலாருக்குவம

இன்பம் உண்டாகும்.
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பசயலுக்கு

மூலமான

மனவதத்

தூய்வம

பசய்ேதால்

மனேிரிவு

ஏற்பட்டு பமய்யுணர்வே மலர்த்தும்.
மனத்

தூய்வமயும்

ேிவனத்

தூய்வமயும்

உடன்

ோழும்

உயிர்களுக்கிவடயில் உயர்ோன அன்வப பேேிப்படுத்தி, பதாண்டு
மனப்பான்வமவயயும்,

பிற

உயிர்க்கு

உதவும்

ஈவக

குணமும்

உருோகும்.
மனித

குலத்திற்கு

அேசியமான

மனத்தூய்வமயும்

தாவகயால்,

அேற்வற

ேிவனத்

தூய்வமயும்

மக்கள்

கவடபிடித்து

ோழ்ேதற்பகன்வற ேந்தவேகள் தான் வேதம், மதம், உயர் நூல்கள்
ஆகும்.
ேிவனத்

தூய்வமயும்

மனத்

தூய்வமயும்

ேவகயான பேறுப்புணர்வே ஒைித்து ேிடும்.
நிவலயானது
ேிடும்.

அன்வபயும்,

ேிவேேறிந்த

இரக்கத்வதயும்
ேிைிப்பு

சினத்தின்

மற்பறாரு

ேிவேேறிந்த ேிைிப்பு
இயல்பானதாக

நிவலயிவலவய

ஆக்கி

ஆனந்தமாக

ோழ்வோமாக!
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குணக்வகடர் அேனிமிவச உண்வடா
பசாலாய்?
எத்துவண ேவகயான நூல்கவே நான் கற்றாலும் வகட்டாலும் என்
மனம்

அடங்குேதில்வல.

அதனால்

குணக்வகடுவடயேனாக

இருக்கிவறவன என்று ேருந்துகிறார் இப்பாடலில் தாயுமானேர்.
மனவத

அடக்க

நிவனத்தால்
இன்பம்.

நிவனத்தால்

அடங்கும்.

அவலயும்.

மனமவத

மனத்வத

அடக்கிேிட்டால்

அறிய

மட்டில்லா

மனமவத தாழ்த்திேிட்டால் மயக்கத்தால் துன்பம்

எத்தவன ேிதங்கள்தான் கற்கினும் வகட்கினும் என்
இதயமும் ஒடுங்கேில்வல.
யாபனனும் அகந்வததான் எள்ேேவும் மாறேில்வல.
யாதினும் அபிமானம்என்

சித்தமிவச குடிபகாண்டது, தீவகபயாடு இரக்கம்என்
பஜன்மத்தும் நான் அறிகிவலன்.
சீலபமாடு தேேிரதம் ஒரு கனேில் ஆயினும்
தரிசனம் கண்டும்அறிவயன்.

பபாய்த்தபமாைி அல்லால் மருந்துக்கும் பமய்ம்பமாைி
புகன்றிவடன். பிறர்வகட்கவே
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வபாதிப்பது அல்லாது சும்மா இருந்து அருள்
பபாருந்திடாப் வபவதநாவன.

அத்தவன குணக்வகடர் கண்டதாகக் வகட்டதா
அேனிமிவச உண்வடா பசாலாய்?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்க ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம. (தா.பா.75)



எத்துவண

ேவகயான

நூல்கவே

நான்

கற்றாலும்

வகட்டாலும் என் மனம் அடங்குேதில்வல.


நான்”

என்னும்

அகங்காரம்

ஓர்

எள்ேேவும்

கூட

குவறயேில்வல.


ஈவக, இரக்கம் என்ற இந்த இரண்டும் இப்பிறப்பில் என்
எண்ணத்தில்

குடிபகாண்டதாக

இதுேவர

நான்

அறியேில்வல.


ஒழுக்கம்,

வநான்பு,

தேம்

என்பனேற்வற

ஒருமுவறவயனும் கனேில்கூட கண்டதில்வல.


பபாய்யான

பசாற்கவேப்

மருந்ததுக்குக்கூட

உண்வமயான

வபசுவேவன

தேிர

பசாற்கவேப்

வபசி

அறிவயன்.


பிறர் வகட்குமாறு உபவதசம் பசய்வேவன தேிர, சும்மா
இருந்து,

அதனால்

திருேருவேப்

பபாருந்தி

அறியாத

அறிேிலிதான் நான்.
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இத்தவன ஓழுக்கங்பகட்ட மனிதவன இந்த உலகத்தில் நீ கண்டவதா,
வகட்டவதா உண்வடா? கூறுோயாக!
எத்துவண ேவகயான நூல்கவே நான் கற்றாலும் வகட்டாலும் என்
மனம்

அடங்குேதில்வல.

இருக்கிவறவன
ஆனால்

என்று

தாயுமானேவர

அதனால்

ேருந்துகிறார்
இதற்கு

குணக்வகடுவடயேனாக

இப்பாடலில்

ேிவடயாக

தாயுமானேர்.

ஆனந்தக்கேிப்பில்

பாடுகிறார்.

“சிந்வதப் பிறந்ததும் ஆங்வக-அந்தச்
சிந்வத இறந்து பதேிந்ததும் ஆங்வக
எந்த நிவலகளும் ஆங்வக-கண்ட
யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்வக” (தா.பா.1442)

ஓர் எண்ணம் பிறந்ததும் ஆங்வக.
பதேிவு பிறந்ததும் ஆங்வக.

அந்த எண்ணம் இறந்துபட்டு,

எந்த ஒரு நிவலயும் ஆங்வக.

கண்ட

நான், தான் என்று இரண்டற்று இருந்ததும் ஆங்வகதான்.
மனம்

எங்கிருந்து

வதான்றியவதா

அங்கு

ஒடுங்கியது.

பதேிந்ததும் மனம்தான். சாட்சியில்தான் சிந்வத பதேியும்.

சிந்வத
எல்லா

நிவலகளும் அங்குதான் வதான்றி ஒடுங்குகிறது.
இவதபயல்லாம்

உணர்ந்த

நான்

இரண்டற்றேனாக,

அதாேது

அத்வேதியாக இருப்பதும் அவ்ேிடத்தில்தான்.
“சிந்வதப் பிறந்ததும் ஆங்வக-அந்தச்
சிந்வத இறந்து பதேிந்ததும் ஆங்வக”
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சூரியவன முதன்வமயாகக் பகாண்டு வதான்றிய வமகமானது சிறிது
வநரத்திற்கு சூரியவனவய மவறத்து ேிடுகிறது.
சூரியனுவடய பேப்பத்தால் கடல் நீர் ஆேியாக வமகமாக மாறுகிறது.
பின் அம்வமகம் தன்னிடத்திலுள்ே நீவர மவையாகப் பபாைிந்துேிட்டு
மவறகிறது.
மவை

நீரானது

அருேியாகவோ,

இறுதியில் கடலில்

கலக்கிறது.

ஓவடயாகவோ

ஆறாகவோ ஓடி

கடலிலிருந்து ேந்த

நீர்

மீ ண்டும்

வதான்றிய

மனம்

கடவலவய பசன்றவடகிறது.
வமகம்

வபான்று

இவறேனிடதிலிருந்து

இவறேவனவய மவறக்கின்றது.
நல்ேிவன

தீேிவனயாகிய

பசயவலப்

புரிந்து

கவடசியில்

மனம்

ஆத்ம பசாரூபத்தில் நசித்துப் வபாகிறது.
“எந்த நிவலகளும் ஆங்வக-கண்ட
யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்வக”

மனம் இவறேனிடதிலிருந்து ஜீேவன பிரித்து வேத்துள்ேது.
மனம்

உள்ேேவரயில்

ஜீேன்

தன்வனப்

பரமாத்மாவுக்கு

அன்னியமாக எண்ணிச் பசயல் புரிந்து ேருகின்றான்.
தான்வேறு

பரமாத்மா

வேறு

என்ற

நிவலவய

மனம்

நம்மிடத்து

ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது.
மனம்

பதேிேவடகின்ற

பபாழுது

ஜீோத்மன்

தன்வனப்

பராமாத்மாவுக்கு வேறானேன் என்ற உணர்வேயும் கடந்து தானும்
பரமாத்மாகவும் ஒன்வற என்பவத உணர்கின்றான்.
மனவம

எல்லாமாக

குணக்வகடுகள்
ோைலாம்.

இருக்கிறது

இன்றி

என்பவத

இவறநிவலவயாடு

உணர்ந்து

பகாண்டால்

இவணந்து

ஆனந்தமாக

மனதின் பல நிவலகள் பற்றி வேதாத்திரியம் ேிேக்கமாக

பாடுகிறது.
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“ஐம்புலனால் உலகதவனத் பதாடரும் வபாது உன்
அறிவு நிவல “புத்தி”. புற மனமும் ஈவத.
ஐம்புலவனக் கடந்து. முன் உணர்ந்த ேற்வற
அறிய அது “சித்தம்”.

நடு மனம் ஈதாகும்.

ஐம்புலவன அறிந்தேற்வறக் கடந்து, நுண்
அணுோனால் “அகங்காரம்”. அடிமனம் காண்.
ஐம்புலவன அறிந்தேற்வற, அணுவேத் தாண்டி
ஆதிபேேி நீயானால், அறிவே பதய்ேம்.” (ஞாக.பா.1177)

மனம்

அணுவேத்

தாண்டினால்-

ஆனந்தமான நிவலதான்.

ஆதிபேேியாக

நாம்

ஆனால்,

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!! ோைத்

பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!
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குருேின் வசர்க்வக
ஆணேம்,

கன்மம்,

மாவய

–

இந்த

மூன்வறச்

வசர்த்துக்

கட்டிய

மூட்வடதான் மனிதன் என்ற பிரகிருதி.
மனிதன் படுகின்ற துன்பங்கள் அத்தவனக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானம்
இம்மூன்வற.

இேற்வற அப்படிவய எடுத்து அகற்றிேிட முடியாது.

ஆணேத்வதப்

வபாக்க

வேண்டுமானால்

உண்வமவய,

அதாேது

பமய்ப்பபாருவே அவடய வேண்டும்.
கன்மத்வதப்
பசய்து

வபாக்க

பசய்து

வேண்டும்

அேற்வற

என்றால்

வமல்

நல்ல

பதிோகக்

பசய்வககவேச்

பகாண்டு,

ஏற்கனவே

பசய்துள்ே தீய பசயல்கேின் பதிவுகள் பசயலுக்கு ேராமல் தடுக்க
வேண்டும்.
இவ்ோறு

ேிவனத்

தூய்வம

பபற்று,

பரம்பபாருள்

உணர்வும்

ேந்துேிடுமானால், பதேிந்த ேிைிப்பு நிவல வககூடும்.
அவ்ேிடத்திவல

மயக்கம்

(மாவய)

ேிலகி

ேிடும்.

இதுதான்

மனிதனாகப் பிறந்தேன் பசய்ய வேண்டியதும் அவடய வேண்டியதும்.
இதற்குத்தான் குருேினுவடய உதேி வேண்டும்.
ஆத்மதாகம்

பகாண்ட

மனிதன்

இந்த

நிவனப்பிவல

உருகி

நிற்கும்வபாது, அந்த நிவனப்பானது குருவே அேன் முன் பகாண்டு
ேரும்.

குரு ேருேதற்கு வேறு மார்க்கவமதும் கிவடயாது.

ஓர் ஏற்புத் தன்வம இருந்தால் குருதாவன இங்வக ேருோர்.

எனவே.

குருவேத்வதடி அவலய வேண்டியதில்வல.
தன்வன

அறிந்து

பகாள்ே

வேண்டும்,

என்ற

ஆர்ேம்

உயரட்டும்.

தானாகவே அேனுவடய எண்ணம் உயர் நிவலயில் பக்குேப்பட்டும்,
குரு தானாக ேருோர்.
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மனிதனுவடய எண்ணம் என்பது என்ன?
சாவயதாவன?

பிரம்மத்தினுடய

அது பிரம்மத்தினுவடய

இயக்கம்

தாவன

எண்ணமாக.

அறிோக இருக்கிறது?
உயர்ந்த நிவலயில் அறிோகவும், மயக்க நிவலயில் மனமாகவும்
அதுவே குறிப்பிடப்படுகிறது.
அது

தானாக

அமர்ந்த

நிவலயில்

பிரம்மமாக

உள்ேது.

பக்குேப்பட்டேன் நிவனத்தால் குருேர வேண்டியது தாவன?

(Fraction

demands and Totality supplies).
அவ்ோறு

குரு

ேர

வேண்டியவதத்

தடுப்பது

எது?

ஏற்பகனவே

எண்ணியிருந்த எண்ணங்கோல் உருோன ஒரு வமடு மத்தியிவல
தடுக்கிறது.

இவதக்

கணித்து

உணர்ந்து

பகாண்டு

நல்லதிவலவய மனவத நிவலக்கச் பசய்யப்
பைகிக் பகாள்ே வேண்டும்.
தாயுமானேர்

பக்குேப்பட்டு

இருந்தார்.

பமௌனகுரு அேவரத் வதடி ேந்தார்.

“எக்காலமும் தனக்கு என்னஒரு பசயல்இலா
ஏவைநீ என்றிருந்திட்டு,
எனது ஆேி உடல்பபாருளும் பமேனியாய் ேந்துவக
ஏற்று, நமது என்றஅன்வற,
பபாய்க்கால வதசமும் பபாய்ப்பபாருேில் ோஞ்வசயும்
பபாய் உடவல பமய் என்னலும்
பபாய்உறவு பற்றலும் பபாய்யாகும் நான் என்னல்
பபாய்யினும் பபாய் ஆவகயால்
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வமக்கால் இருட்டு அவனய இருேில்வல, இருேிவனகள்
ேந்வதற ேைியும் இல்வல
மனம் இல்வல, அம்மனத்து இனமில்வல, வேறும் ஒரு
ேரவு இல்வல வபாக்கும் இல்வல,

அக்காலம் இக்காலம் என்பதிவல எல்லாம்
அதீதமயம் ஆனதன்வறா?
அண்டபகி ரண்டமும் அடங்ஒரு நிவறோகி
ஆனந்த மானபரவம.” (தா.பா.76)

எக்காலத்திலும் தனக்கு என்று ஒரு பசயல் இல்லாது, அறிேிலியாக
இருந்த

எனது

ஆேி,

உடல்,

பபாருள்

ஆகிய

மூன்வறயும்

பமௌனகுருோய் ேந்து. வகப்பற்றி, “இனி இவே நம்முவடயவே”
என்று கூறிய அப்பபாழுவத,
பபாய்யான பபாழுதும், பபாய்யான இடமும், பபாய்யான உலகத்துப்
பபாருள்கள்மீ து

ேிருப்பமும்,

பபாய்யான

உடவல

நிவலயானது

என்று கூறுதலும், பபாய்யான உறவுகவேப் பற்றி நிற்பதும், பபாய்வய
ஆகும்.
உடம்வப நான் என்று கூறுேது பபாய்யினும் பபாய். ஆவகயால்,
நிவனப்புகள் அகன்றன.


அதனால்

மவைக்கால

இருட்டு

வபான்ற

ஆணேமலம்

இனி

இல்வல.


நல்ேிவன தீேிவனகள் ேந்து வசர ேைியும் இல்வல.
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மனம் இல்வல.



மனத்தது

இனமாகிய

புத்தி,

அகங்காரம்,

சித்தம்

ஆகிய

இவேயும் இல்வல.


இறந்த காலம், நிகழ்காலம் என்னும் பாகுபாடு இல்வல.



எல்லாமும் கடந்த ஒரு பபருபேேியாய் இருந்தது அல்லவோ?”

குருேின் வசர்க்வக மனிதவன நல்ேைிப்படுத்தும் என்கிறது
வேதாத்திரியம்.
“எப்பபாருவே எச்பசயவல எக் குணத்வத
எவ்வுயிவர ஒருேர் அடிக்கடி நிவனத்தால்
அப்பபாருேின் தன்வமயாய் நிவனப்வபாாா் ஆற்றல்
அறிேினிலும் உடலினிலும் மாற்றங் காணும்,
இப்பபருவம இயல்பூக்க நியதி ஆகும்.
எேபராருேர் குருவே மதித்து ஒழுகினாலும்
தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்வபார் தம்வமத்
தரத்தில் உயர்த்திப் பிறேிப்பயவன நல்கும்.”

மனம்

என்பது

அவலயாகும்.

அனுவபாக

“ஞாக.பா.10)

அனுபேங்களுடன்

கூடிய

ஜீேகாந்த

ஜீேகாந்தம் பஞ்சபூதக் கூட்டலாகிய உடலில் திணிவு

பபறும்வபாது அழுத்தம், ஒலி, ஒேி, சுவே, மணம் என்று மாற்றம்
பபற்று அததற்குரிய உணர் கருேிகள் மூலம், பேேியில் பதாடாா்பு
பகாள்ளும்வபாது ஏற்படும் உரசல்,
இறுக்க ஆற்றல் ஆகிய அழுத்தங்கோல் அந்தந்தப் புலன் மூலம்,
முவேக்குச்

பசன்று

கவரந்து

ஜீேகாந்த

கேத்தின்

மூலம்

கருவமயத்வத அவடந்து அவலேடிேில் சுருங்கி அறிவு என்னும்
சுத்தபேேியின் தரமாகிறது.
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மீ ண்டும் மீ ண்டும் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் மூவே பசல்கேின்
மூலம் பிரதிபலிக்கும்வபாது எண்ணம் என்கிவறாம்.
எண்ணங்கேின் பதாகுப்பு மனம் ஆகும்.
பார்க்கிவறாபமன்றால்,

பசுேினால்

கண்ணால் ஒரு பசுவேப்

தடுக்கப்பட்ட

ஒேி

அவல

கிேம்பிய இடமாகிய கண்களுக்வக ேந்த வசாா்ந்து சுருங்கி கருவமயம்
ேவர இருப்பாகி ேிடுகிறது.
முவே பசல்கேில் ேிரித்துக் காட்டும்வபாது பசு உருேம் நமக்குள்
பதரிகிறது. அதுதான் நிவனவுப் பசு. பசு வேறு நாம வேறா என்றால்
இல்வல.

நாவமதான் பசுோக இருக்கிவறாம்.

மனம்தான்

மனிதன்.

மனிதன்தான்

மனம்.

அதுவபால

ஒரு

பபாருவேவயா, பசயவலவயா, குணத்வதவயா, உயிவரவயா அடிக்கடி
நிவனந்தால்

அதன்

தன்வமயாகவே

மாறி

ேிடுேர்.

அதுவே

இவறநிவலயின் இயல்பூக்க நியதியாகும்.
பேள்வேத் துணிவயத் துவேத்து நீலம் கலந்த தண்ண ீரில் முக்கி
காயவேத்துக்

பகாண்வடயிருந்தால்,

பல

நாட்கள்

இதுவபாலச்

பசய்ேதால் பேள்வேத்துணி நீலத்துணியாக மாறிேிடுேது வபால
மனமும் எவத நிவனக்கிறவதா அதுோக மாறிேிடுகிறது.
யார்

ஒருேர்

குருேின்

பபருவமகவே

மதித்துக்

கவடப்பிடித்து

குருவுடன் வசர்ந்து குரு ேைியில் ோழ்கிறார்கவோ, அேர்கள் குருேின்
நிவலக்கு (தன்வம) தரம் உயர்ந்து பிறேிப் பயவன அவடோர்கள்.
இந்த

அரும்பிறேியில்

பமய்ப்பபாருவே

முன்

அவடேதற்கு

ேிவனயறுத்து
ேந்த

ஒரு

உதேி

எல்வலயில்லா
குரு

வசர்க்வக ேணங்கி குரு திருேடிவய ோழ்த்தி ோழ்வோம்.

உயிரின்
ோழ்க

ேேமுடன்.
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துவணநின்ற நூல்கள்
1. ஞானக்கேஞ்சியம்,

வேதாத்திரி

மகரிஷி,

வேதாத்திரி

பதிப்பகம், ஈவராடு
2. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிஜயா

பதிப்பகம், வகாவே.
3. தாயுமானேர்

நூல்கள்,

சுோமி

சித்போனந்தர்,

திருப்பராய்த்துவற.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. ஞானக்கேஞ்சிய கேிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம், பபாள்ோச்சி
6. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார்.
அைகுப் பதிப்பகம், பசன்வன.
7. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
8. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
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