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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து

அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள….
1. மாணிக்கோசகரின் ஆவச? https://youtu.be/PbD904d8PMY
2. பரநிவல என்ற அருவளப் பபறவேண்டுமா? https://youtu.be/UOwYoTVOsQ
3. ஊனுடம் பும் அமிர்தபசாரூபவம. https://youtu.be/Dnc9M9ofFQA
4. உடல் எடுத்ததன் பபருவநாக்கம் என்ன? https://youtu.be/bCKa37oiWA
5. சரீரத்வதாடிருப்பினும் அேன் முக்தவன.
https://youtu.be/PfXYeGk19Dk
6. அன்பும் கருவணயும் உவடயது இவறநிவல
https://youtu.be/WYC4aAs4PNk
7. இே் ோழ் க்வக ஏன் வேத்தாய் ? https://youtu.be/_X2GA2R5eSA
8. பதவிட்டாத அமுதவம! https://youtu.be/xehZ31SRSFM
9. மனம் உருக அகத்தேம் பசய் வீர் https://youtu.be/97o4tYbDOpc
10. பமய் ப்பபாருள் இன்பம் https://youtu.be/97fdWWfgqvQ
11. அஞ் சுேவதன் துணிந்துவரப்வபாம் ! HTTPS://YOUTU.BE/FBB4BZDLW G4

1.மாணிக்கோசகரின் ஆவச?
திருமந்திரப் பாடலில் ேரும் “ஈசவனாடு ஆயினும் ஆவச அறுமின்கள் ”
என்ற ேரிகளுக்கு, ஈசனிடமும் ஆவச பகாள் ளாதீர்கள் என தேறாகப்
பபாருள் கூறி ேருகிறார்கள் சிலர்.
‘ஈசவனாடு’ என்ற பசால் வலக் கேனிக்க வேண்டும் . சுோமிவயாடு
இருப்பதாகிய கயிவலப் பதவி கிவடத்தும் கூட சிலர் உலக
விஷயங் களில் ஆவச பகாண்டு விடுகிறார்கள் . (உலக ஆவச
அே் ேளவு ேலியது)
இதனால் , கயிவலப் பதவிவய இழந்து மீண்டும் பூமியில் பிறப்பதாகிய
இன்னலுக்கு ஆளாகிறார்கள் .
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சிேனின் அணுக்கத் பதாண்டராக இருந்த சுந்தரர், உமாவதவியின்
வதாழிகள் மீது ஆவச பகாண்டதால் தான் பூமியில் பிறக்க வநரிட்டது.
ஈசவனாடு இருந்தாலும் ஆவச ஏற் பட்டால் பிறவித் துன்பம் ஏற் பட்டு
விடும் என்பவத ேலியுறுத்தவே திருமூலர் இே் ோறு கூறியுள் ளார்.
உலக விஷயங் கவள பேறுத்து ஆவசவய அறுத்து துறவிகளாக
மாறுபேர்களும் மனதளவில் இவறேவனாடு ஒன்றியிருப்பதாகத் தான்
பபாருள் .
ஆனால் , இேர்களில் சிலர் கூட கீழ் த்தரமான ஆவச பகாண்டு பநறி
தேறி விடுேதால் துன்பத்துக்கு ஆளாேவதத் தான் அடிக்கடி
படிக்கிவறாவம?
இது வபான்றேர்கவள எச்சரிக்கவும் தான் திருமூலர்,”ஆவச
அறுமின்காள் ! ஆவசவய அறுமின்காள் ! ஈசவனாடு ஆயினும் ஆவச
அறுமின்காள் !” என்று அற் புதமாகப் பாடியுள் ளார்.
“ஆவச அறுமின் கள் ஆவச அறுமின் கள்
ஈசவனாடு ஆயினும் ஆவச அறுமின்கள்
ஆவசப் படப் பட ஆய் ேரும் துன்பங் கள்
ஆவச விட விட ஆனந்தம் ஆவம”
மாணிக்கோசகர், இவறேன் திருேருவளப் பபற ஆவசயுற் றவமவய
அருளிச் பசய் த பதிகம் . ஆத்தும இலக்கணம் .
ஆன்மாவின் பசாரூப இலக்கணம் . அஃதாேது, இவறேவன அவடய
விரும் புேவத ஆன்மாவின் இயற் வக என்பவதக் கூறுேதாம் .
ஆன்மாவின் இலக்கணத்வத அறிந்து பபற் ற உலகச் சார்வப விட்டுப்
பபறவேண்டிய அருட்சார்வப விரும் பி அருள் ேழங் கப் பபற
ஆவசப்படுேது.
மாணிக்க ோசகருக்கு இவறேனது பசே் வி காணவும் ,
பசே் வியில் ஈடுபட்டு அழுந்தி நிற் கின்ற பபாழுது அருவளப் பபறவும் ,
அருவள விரும் புகின்ற என்வனப் பார்த்து இரங் கி ோ ோ என்று
உன்னால் அவழக்கப் பபறவும் ,
அவழத்தாலும் ேரமுடியாவம என்பால் இருப்பவத அறிந்து நீ வய
என்பால் எழுந்தருளி ேந்து அருள் ேழங் கப் பபறவும் ,
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ஆவசப்படுேதாக அறிவிப்பதால் இப்பத்துப் பாடல் களும் ஆவசப்பத்து
எனப் பபயர் பபற் றது.

2. பரநிவல என்ற அருவளப் பபறவேண்டுமா?
“ஜீோத்மா, பரமாத்மா என்ற இரண்டின் வசர்க்வகயானது, ஒரு
கடிகாரத்தில் மணிக்பகாருதரம் மணிவயக் காட்டும் முள் ளும்
நிமிஷத்வதக் காட்டும் முள் ளும் வசர்ேவத ஒக்கும் .
சாதாரணமாக அவே தனித்திருப்பினும் தகுதியான சந்தர்ப்பங் கள்
ோய் க்கும் வபாபதல் லாம் ஒன்று வசரும் . அங் ஙனம் ஜீோத்தமா
பரமாத்மாவேச் வசரவேண்டும் .” (ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் உபவதசம் .)
“கருடக் பகாடிவயான் காண
மாட்டாக் கழற் வசேடி என்னும்
பபாருவளத் தந்து இங் கு என்வன
ஆண்ட பபால் லா மணிவயவயா
இருவளத் துரந்திட்டு இங் வக
ோ என்று அங் வக கூவும்
அருவளப் பபறுோன் ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன”. (திருோக.பா.418)
வேண்டுேனேற் வறபயல் லாம் தர ேல் லனோதலின், கழற்
வசேடிவயப் ‘பபாருள் ’ என்றார்.
இருள் என்றது, இங் கு, இவறேவனாடு உடன் பசன்று அனுபவிக்கும்
இன்பத்வத விரும் பாமல் , இே் வுலகத்தில் இருந்து ோழ
விரும் பியவதயாகும் .
‘இப்படிப்பட்ட எனது அறியாவமவய நீ க்கி, ‘நீ என் அருகில் ோ’ என்று
அன்வபாடு அவழத்து, எனக்கு உன் வீட்டுலகத்வதத் தர வேண்டும் ’
என்பார்.
‘இங் வக ோ என்று அங் வக கூவும் அருள் ’ என்றார். ‘கண்டாய் ’
முன்னிவல அவச.
இதனால் , உலக மாவயவய முற் றிலும் நீ க்க ேல் லேன் இவறேவன
என்பது கூறப்பட்டது.
அறியாவம ஆகிய இருட்வட ஓடுமாறு விரட்டி விட்டு, “இங் வக ோ!”
என்று, அங் கிருந்து அவழக்கும் அருவளப் பபறுேதற் கு
ஆவசப்படுகிவறன் என்று மாமணிக்கோசகர் ஆவசப்படுகிறார்.
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பரநிவல என்ற அருவளப் பபற என்ன பசய் ய வேண்டும் ? விடா
முயற் சி வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
புதிதாக தேப் பயிற் சி ஏற் ற அன்பர்கள் தேத்தின் வபாது நிவனவு
ஓடுகிறது, எண்ணங் கள் பல எழுகின்றன, இவதத் தடுக்க என்ன
பசய் ய வேண்டுபமனக் வகட்கிறார்கள் .
மனித உயிவரத் பதாடர்ந்து பல தவலமுவறகளுக்கும் ேரக்கூடிய
பசாத்து விவனப்பதிவுகள் மாத்திரவம தான்.
இது ேவரயில் பல பிறவித் பதாடராகச் வசர்ந்தும் , இப்பிறவியிலும்
கூட்டப்பட்டதும் ஆகிய நமது விவனப்பதிவுகள் அவனத்தும் உடலில்
வநாயாகவும் , மனதில் களங் கங் களாகவும் உள் ளன.
எனவே, எழும் எண்ணங் கள் அவனத்தும் நாம் வசர்த்துவேத்த நமது
பசாத்துக்கவள. அவே எங் கு வபாகும் ?
நாம் வேறு ேவகயில் மனவத, உடவல, ோழ் வில் பழக்கி, புதிய
பதிவுகவள ஏற் படுத்தி பவழய பதிவுகளின் வேகத்வதக் குவறக்க
வேண்டும் .
தேம் பசய் து உயிரின் அவசவேவய கேனிப்பது ஒரு புதிய திருப்பம் ,
சிறிது காலம் பயின்ற பின் தான் மனம் நாம் விரும் பும் ோறு ஒவர
எண்ணத்தில் நிவலபபறும் .
அதுேவரயில் விடா முயற் சிவயாடு பழகி பவழய பதிவுகளுக்கு வமல்
பதிவுகவளக் பகாடுக்க வேண்டும் .
வபரின்பமும் அறிவின் உயர்வும் :
“சூடளக்கும் கருவியிவல ரசத்வதப் வபால,
வசாதிவிந்து சூவடறி பநற் றி முட்ட,
நாடளக்கும் அறிவிற் வகார் புதுவம வதான்றும் ;
நாடிநிற் கும் தன் மூலஸ்தானம் பட்ட
பாடளக்கும் , பயனவடந்த பக்குேத்தால் ,
பண்வடநிவல உற் றுணர்ந்து வபரானந்த
வீடளந்து, முடிவுகண்ட அனுபேத்தால்
விருப்புபேறுப் புணர்ந்த பபருோழ் ோய் நிற் கும் .” (ஞாக.பா.1467)
நாம் சவமயலவறயில் அலமாரியில் சவமயளுக்வகற் ற ஐம் பது
பபாருட்கவள அடுக்கி வேத்திருக்கிவறாம் என்று உதாரணத்துக்காக
வேத்துக் பகாள் ளுங் கள் .
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மிளகு வேண்டுபமன்று எடுக்கப் பார்க்கிவறாம் . அந்த வேவலயில்
கடுகு, பூண்டு, சீரகம் இன்னும் மற் ற சாமான்களும் கண்களுக்குத்
பதன்படுகின்றன. நான் மிளகு தாவன வதடுகிவறன்.
இவேபயல் லாம் ஏன் பதன்பட வேண்டும் என்று சலித்துக் பகாள் ள
முடியுமா? எல் லாவம நாம் வேத்தவேதாம் .
வதவேயான வபாது அவேயும் உதவும் . இப்வபாது மிளவக மாத்திரம்
வதடி எடுத்துக் பகாள் வோம் என்று மிளவக எடுத்துக் பகாள் ேது தான்
சரியான ேழி.
இவத வபான்வற நமது பசாத்துக்களாம் விவனப்பதிவுகள் அவனத்தும்
எண்ண அவலகளாக எழுச்சி பபற் றுக் பகாண்வட தான் இருக்கும் .
வேண்டும் வபாது அவேயும் பயன்படும் . இப்வபாது குண்டலினி
சக்தியின் மீது மனம் வேத்து தேம் பசய் வோம் என்று விழிப்பு
நிவலக்கு மனத்வதக் பகாண்டுேந்து தேத்வத பதாடர்ந்து
ஆற் றவேண்டியது தான்.

3. ஊனுடம் பும் அமிர்தபசாரூபவம.
கட்டடத்துக்கு நல் ல அஸ்திோரம் வபால் , கப்பலுக்கு கலங் கவர
விளக்கம் வபால் , ேண்டிக்கு அச்சாணி வபால் , மனிதனுக்கு நிம் மதியும் ,
மகிழ் சசி
் யும் நிலே பபரிதும் உதவுேது உடல் நலவம.
''அரிது அரிது மானிடராய் ப் பிறத்தல் அரிது'' என்பது அே் வேயின்
அமுதபமாழி.




சவமயல் சரியில் வலன்னா ஒரு நாள் துன்பம் ,
அறுேவட சரியில் வலன்னா நான்கு மாத துன்பம் ,
படிப்பு சரியில் வலன்னா ஒரு ேருட துன்பம் .

ஆனால் உடம் பு சரியில் வலன்னா ஆயுள் முழுேதும் துன்பம் .
ஒே் போருேருக்கும் இவறேன் பகாடுத்த இனிய ோழ் க்வகயில் , உடல்
என்பது ஒரு அதிசயம் .
''காயவம இது பபாய் யடா, பேறும் காற் றவடத்த வபயடா'' என்று
சித்தர்கள் , அன்வறக்கு உடம் வபப்பற் றி பசால் லி வேத்தார்கள் .
பின்னால் ேந்த மக்கள் கவிஞர் பட்டுக்வகாட்வட, ''காயவம இது
பமய் யடா, இதில் கண்ணும் கருத்தும் வேயடா, வநாயில் லாமல் காத்து
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நாறாண்டுகள் உய் யடா'' என உடம் பின் வமன்வமவய,
அக்கவறவயாடு விளக்கினார்.
திருமூலரும் தனது திருமந்திரத்திவலவய,
''உடம் பிவன முன்னும் இழுக்பகன்று இருந்வதன்
உடம் பினுக்குள் வள உறுபபாருள் கண்வடன்
உடம் பிவல உத்தமன் வகாயில் பகாண்டாபனன்று
உடம் பிவன யான் இருந்து ஓம் புகின்வறவன!''
என உடம் பின் முக்கியத்துேத்வத பாடல் மூலம் விளக்குகிறார்.
உடலும் ஆவராக்கியமும்
இன்வறய சூழலில் எல் லா பபாருளும் வீடு வதடி ேரும் காலம் . நாம்
நிவனத்தால் எந்தப் பபாருவளயும் விவலக்கு ோங் கலாம் . அதற் கு
பணம் மட்டும் வதவே.
ஆனால் ோங் க முடியாத பபாருள் உண்படன்றால் அது ஆவராக்கியம்
மட்டும் தான். வநாயற் ற ோழ் வே குவறேற் ற பசல் ேம் என்பது
பழபமாழி.
பமாய் ப்பால் நரம் பு கயிறாக
மூவள என்பு வதால் வபார்த்த
குப்பாயம் புக்கு இருக்க கில் வலன்
கூவிக்பகாள் ளாய் வகாவேவயா
எப்பா லேர்க்கும் அப்பா
லாம் என் ஆர் அமுவதவயா
அப்பா காண ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.419)
அழியும் தன்வம உவடய உடல் ோழ் க்வக எனக்கு வேண்டாம் .
பிரபஞ் சத்துக்கு அப்பால் இருக்கிற அமிர்த பசாரூபவம நான்
வேண்டுேது.
பநருங் கி காணப்படும் பால் வபான்ற பேள் வள நிற நரம் புகளாகிய
கயிறு பகாண்டு, மூவள? எலும் பு முதலியேற் வறக் கட்டி, வதாலால்
வபார்த்தப்பட்ட சட்வடக்குள் புகுந்து பகாண்டு. என்னால் இருக்க
முடியவில் வல. என்வனக் கூவி அவழத்துக் பகாள் ோயாக!
“சிறியது உடல் பபரியது பமய் ” என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“பபற் ற உடம் பின்பயனாய் , ஊறுமுதல் ஐந்து
புலன்மூலம் அனுபவித்தல் சிற் றின்ப மாகும் .
நற் றேத்தால் உயிரறிந்து, அறிவிறிந்த வபாது
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நாம் பிறவி எடுத்தபயன் வபரின்ப மாகும் .
சிற் றின்பம் இன்றிப்வப ரின்பபமன்ப தில் வல.
சிறியது உடல் , பபரியதுபமய் , சீேன்சிேன் உண்வம.
பற் றின்றி ோழ் வில் வல. அளவுமுவற கண்டால்
பற் றற் ற ோழ் ோகும் . பகுத்துணர்வோம் நாவம.” (ஞாக.பா.314)
இயக்க நிகழ் சசி
் கள் அவனத்திற் கும் பபாருவளயும் , இடமாகவும்
விவளோகவும் இருப்பது பரம் பபாருள் ஒன்வற.
ஆதிநிவலவயில் பரமாகவும் அணுநிவலயில் உயிராகவும் அணுக்கள்
இவணந்த பகாத்து நிகழ் ச்சியில் உருேங் களாகவும் , காட்சிகளாகவும்
இயங் கிக் பகாண்டுள் ளது.
உடலில் இயங் கும் உயிரின் சுழற் சியால் ஏற் படும் தள் ளல் பகாள் ளல்
சக்தியாகிய ஜீேகாந்தம் அழுத்தம் முதல் மணம் ேவர
தன்மாற் றமவடந்து அந்தந்தப் புலன்கள் மூலம் பசலவு பசய் து பசய் து
அனுவிக்கும் நிவல சிற் றின்பம் எனப்படும் .
உலக ோழ் க்வகயில் பபறும் இன்பமாகும் . மன அவலவயக்
குவறத்து நிவலக்கு ேரக்கூடிய அகவநாக்குத் தேத்தின் மூலம் ,
உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே பதய் ேமாகவும்
உள் ளது என உணரும் நிவல வபரின்பமாகும் .
ஐம் புலன்கவளயும் அறிவின் கட்டுக்குள் பகாண்டுேரும் நிவலயாகும் .
மனிதப் பிறவி எடுத்ததன் பயன் வபரின்ப நிவலயாகும் . அந்நிவல
எய் துேவத மனிதப் பிறவியின் வநாக்கமும் ஆகும் .
அந்நிவல மனிதனாகப் பிறந்த ஒே் போருேரும் பபறவேண்டிய
உரிவமயுமாகும் .
உடல் , உயிர், மனம் ஆகிய மூன்றிவணப்பில் தான் சிற் றின்பமும்
வபரின்பமும் அவமயப்பபறும் .
ஆகவே சிற் றின்பம் இன்றி வபரின்பபமன்பது கிட்டாயாது. உடல்
இவறநிவலயின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால் சிறியது.
அவனத்து இயக்கங் கவளயும் இவணத்துக் பகாண்டிருப்பதால் பமய்
பபரியது.
உடல் என்பவத சிறிய பமய் என்கிவறாம் . உடலுள் இயங் கும் சீேவன
அவனத்வதயும் ஆண்டு பகாண்டிருக்கக் கூடிய சிேனாகவும் உள் ளது
என்பவத உணர வேண்டும் .
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சிற் றின்பத்திற் கு உடல் பற் றும் வபரின்பத்திற் கு இவறப்பற் றும்
அேசியமானது.
அப்பற் றுக்களில் அளவுமுவற வபணி ோழ் ந்தால் அதுவே பற் றற் ற
நிவலயாகும் . காரண காரியங் கவள மனதில் பகாண்டு
விஷயங் கவளப் பிரித்து அறியும் பகுத்துணர்ோளர் நாவம.

4. உடல் எடுத்ததன் பபருவநாக்கம் என்ன?
“ஈசுேரன் அனந்தன். ஸர்ே சக்திமான். அேன் அருள் மயமான தனது
பதய் வீ சக்திவய மானிட சரீரத்தில் வதாற் றுவித்து, நம் மிவடவய ஓர்
அேதார புருஷனாகத் வதானறத் திருவுளங் பகாள் ளலாம் .
ஈசுேர அேதாரத்தினின்றும் அருள் பேள் ளம் பபருகிப் பக்தர்கவள
இன்புறுத்துகிறது. ோர்த்வதகளால் இே் விஷயத்வத விளக்க
முடியாது.
ஞானக் கண்ணால் தான் இந்த உண்வமவயப் பார்த்துத் பதரிந்து
பகாள் ள வேண்டும் . இவத நம் ப வேண்டுமானல் , ஈசுேரவன
அனுபூதியில் காணவேண்டும் .
ஆயினும் உேவம மூலமாக இே் விஷயத்வத ஒருோறு பதரிந்து
பகாள் ளலாம் .
ஒருேன் ஒரு பசுவின் பகாம் பு, கால் , ோல் , மடி இவேகளில் ஒன்வறத்
பதாடுேதாக வேத்துக் பகாள் வோம்
இப்படித் பதாடுேது அந்தப் பசுவேத் பதாடுேதாகாதா?
மானிடர்களான நமக்குப் பசுவினிடத்து முக்கியமானது அதன்
மடியிலிருந்து ேரும் பாவல. திே் வியப் பிவரவமயாகிற பாலானது
நமக்கு ஈசுேராேதாரத்தினிடமிருந்து பபருகுகிறது.” (ஸ்ரீ
இராமகிருஷ்ணர் உபவதசம் .)

சீேர்ந்து ஈபமாய் த் தழுக்பகாடு
திரயுஞ் சிறுகுடில் இது சிவதயக்
கூோய் வகாவே கூத்தா
காத்து ஆட் பகாள் ளும் குருமணிவய
வதோ வதேர்க்கு அரியாவன
சிேவன சிறிது என் முகம் வநாக்கி
ஆோ என்ன ஆவசப்பட்வடன்
கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.420)
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விந்து ஒழுகவும் ,பமாய் க்கவும் , அழுக்வகாட கூடிய இந்த சிறு கடில்
(உடம் பு) அழியுமாறு, கூவி அவழப்பாயாக!
சிறிவத திரும் பி, என் முகத்வதப் பார்த்து இரங் குோய் என
ஆவசப்படுகிவறன்.
உடல் எடுத்ததன் பபருவநாக்கம் என்ன? வேதாத்திரியம் விவட
தருகிறது
“உடபலடுத்து உயிர்ோழும் ஒே் போரு மனிதருக்கும் ,
உலகினிவல ோழ் ேதற் கும் , புலனின்பம் பபறுேதற் கும் ,
உடல் உயிர், அறிவுபரம் உணர்ந்துநிவற பேய் திடவும் ,
ஒத்தபபாருள் , சூழ் நிவலகள் , பிறர்உதவி இவேவேண்டும் .
உடபலடுத்த பபருவநாக்கம் , இயற் வகஉயிர் அறிவிம் மூன்றும்
ஒே் போருேரும் உணர்ந்தும் , பிறர் உரிவமகாத்தும் ,
உடல் உயிர், ோழ் க்வகயறம் உலகபகங் கும் தவழத்வதாங் க
உலகிவணந்த வபரரசு உறுதிபசய் யும் நிவல வேண்டும் .” (ஞாக.பா.242)
உடல் இயக்கம் , உயிர் இயக்கம் இரண்டும் இவண் நத ஒரு சிறப்பு
இயக்கம் ஜீேன் எனப்படும் .
உடலூவட உயிர் சுழன்று இயங் கும் வபாது அே் வுயிரின் சிறப்பு
ஆற் றலாக எழும் விவளவே உணர்ச்சிகள் ஆகும் .
உணர்ச்சிகவளத் துய் த்து உயிரானது பேறும் உண்வம நிவலத்
பதளிவே அறிவு ஆகும் .
பரம் என்பது பமய் ப் பபாருள் , இருப்பு நிவலயில் பேளி, சிேம் ,
பதய் ேம் என்று ேழங் கப்பபறும் ஆதி நிவலயாகும் .
அதுவே இயங் கும் நிவலயில் அணு அல் லது சக்தி எனப்படும் .
பரத்தில் வதான்றிய பர அணுக்களின் கூட்டு இயக்கவம பிரபஞ் சமும் ,
உயிரினங் களும் , உலகில் ோழும் வகாடான வகாடி உயிரினங் கள் .
இந்த உயிரினங் களில் ஆறோேது அறிவுவடய மனிதவன சிறந்தேன்
.
உடல் எடுத்து உயிர் ோழ் கின்ற ஒே் போரு மனிதரும் உலகில்
ோழ் ேதற் கும் புலன் இன்பம் பபறுேதற் கும் , உடல் , உயிர், அறிவு, பரம்
ஆகிய நான்கியும் உணர்ந்து நிவறோக ோழவும் , அடிப்பவடயான
ோழ் வியல் வதவேப்பபாருட்கள் சூழ் நிவலகள் மற் றும் பிறருவடய
உதவியும் அேசியமாயுள் ளது.
உடல் வதான்றியதன் வநாக்கவம இயற் வக என்னும் பதய் ேம் , உயிர்,
அறிவு ஆகிய மூன்வறயும் உணர்ந்து பகாள் ேதுதான்.
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தனது உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே
பதய் ேமாகேம் உள் ளது என்ற உண்வமகவள மனிதன் உணரும் வபாது
மற் ற மனிதர்களிடமும் அது இயக்கம் உள் ளது என்பவத உணர்ேதால் ,
பிறரது உரிவமகவளக் காத்து தனது உடல் உயிர் இயக்கங் கவள
ஒழுங் குபடுத்தி குற் றமற் ற ோழ் வு ோழமுடியும் .
இந்நிவயில் , மனித குலம் உலபகங் கும் தவழத்வதாங் க
வேண்டுமானல் , உலகம் முழுேதும் இவணந்த ஓவர ஆட்சி முவறயான
உலகப் வபரரவச உறுதிபசய் யும் நிவல மாறவேண்டும் .
ஓர் உலக ஆட்சியின் மூலம் தான் தனி மனிதனின் சுதந்திரம் காக்க
முடியும் .

5. சரீரத்வதாடிருப் பினும் அேன் முக்தவன.
“எம் தவலேவன! தந்வதவய! நிவறந்த எலும் பு தவசகளால் ஆகி,
அழுக்கு சுரக்கும் , பபருவம இல் லாத, நடக்கும் வீடாக விளங் கும் , இந்த
உடம் பு என்வனத் பதாடர்ேதால் , நான் மிகவும் ேருந்தித்
துன்புறுகின்வறன்.” என்று மாணிக்கோசகர் இந்தப் பாடலில்
பாடுகிறார்.
ஆனால் சரீத்வதாடும் முக்தன் ஆகலாம் என்கிறார் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர்.
“ஒருேனுக்கு எே் ேளவு காலம் திே் விய வதசஸ் உண்டாக வில் வலவயா,
எே் ேளவு காலம் பபாற் குளிவகயால் பித்தவள பபான்னாக
மாறவில் வலவயா அே் ேளவு காலம் ேவரயில் “நான்தான் கர்த்தா”
என்ற மதிமயக்கம் இருக்கும் .
அதுேவரயில் “இந்த நற் காரியத்வத நான் பசய் வதன். அந்தக் பகட்ட
காரியத்வத நான் பசய் வதன்” என்ற வித்தியாச மவனாபாேம் இரு ந்து
திருக்கும் .
இந்த வேறுபாடுற் ற மவனாப ேந்தான் சம் ஸாரம் நீ டித்திருப்பதற் குக்
காரணமாகிய மாவய, நல் ேழியில் பசலுத்தேதும் , ஸத்ேகுணம்
வமவலாங் கி நிற் பதுமாகிய வித்யாமவயயில் சரணம் புகுந்தாவலா
ஒருேன் ஈசுேரவன அவடோன்.
ஈசுேரவன வநரில் கண்டு அேனுவடய ஸ்ேரூபத்வத அறிபேன் தான்
உண்வமயான முக்தன்.
அேன் மாவயாகிய சமுத்திரத்வதத் தாண்டுபேன். ஈசுேரவன கர்த்தா,
தான் கர்த்தா அல் லன் என்று உணர்பேன் சரீரத்வதாடிருக்பினும்
அேன் முக்தவன.” (ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணர் உபவதசம் .)
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மிவடந்து எலும் பு ஊத்வத மிக்கு
அழுக்கு ஊறல் வீறிலி நவடக்கூடம்
பதாடர்ந்து எவன நலியத் துயருறு
கின்வறன் வசாத்தம் எம் பபருமாவன
உவடந்து வநந்து உருகி உன்
ஒளி வநாக்கி உன்திரு மலர்ப்பாதம்
அவடந்து நின்றிடுோன் ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.421)



எம் தவலேவன!
தந்வதவய!

நிவறந்த எலும் பு தவசகளால் ஆகி, அழுக்கு சரக்கும் , பபருவம
இல் லாத, நடக்கும் வீடாக விளங் கும் , இந்த உடம் பு என்வனத்
பதாடர்ேதால் , நான் மிகவும் ேருந்தித் துன்புறுகின்வறன்.
சிறிவயானாகிய நான் பபரிவயானாகிய உன்வன ேணங் குகின்வறன்.
உள் ளம் உவடந்து, சிதறி, உருகி, உன் திருேருள் ஒளிவய எதிர் வநாக்கி
இருந்வதன்.
உனது மலர் வபான்ற திருேடிகவள அவடந்துவிடலாம் என்று
ஆவசப்படுகின்வறன்.- என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
இவறேன் திருேடிகவள அவடய என்ன பசய் ய வேண்டும் ? ஒன்றி
ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
“ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக்க
உறுதி, நட்பம் , சக்தி இவே யதிகமாகும்
அன்று அன்று அவடயும் அனுபேங் கள் எல் லாம்
அறிவினிவல நிவலத்து விடும் . ஆழ் ந்து ஆய் ந்து
நன்று என்று கண்டபடி பசயல் கள் ஆற் றும்
நற் பண்பு புலன்களுக்கு அவமந்து வபாகும்
என்பறன்றும் கருவிடத்வத அறிவே ஒன்றும்
இயற் வகமுவற சிறப்புவடத்து ஈவத தேமாம் .” (ஞாக.பா.1473)
மனம் என்ற அனுவபாக அனுபேங் களுடன் கூடிய ஜீேகாந்த
அவலாயனது சுழன்று பகாண்வடயிருப்பதால் மூவள பசல் கள் மூலம்
பிரதிபலிப்பாகி எண்ணங் கள் ேந்து பகாண்வடயிருக்கும் .
அந்த எண்ணங் கள் , பசால் லாக, பசயலாக, விவளோக மலர்ந்து
பகாண்வடதானிருக்கும் .
மனவத ஒருமுகப்படுத்துேதற் கு இரு புருே வமயமாகிய
ஆக்கிவனயில் நிறுத்தி, நிறுத்திப் பழகப் பழக உயிர்ச்சுழல்
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வேகமானது குவறந்து பகாண்வட. நிவலக்கு ேந்து அறிவு என்ற
இருப்பில் ஒன்றிவிடும் .
இே் ோறு பழக்கும் வபாது, அறிவுக் கூர்வமயினால் , மனதிற் கு உறுதி,
நட்பம் , சக்தி ஆகியவே அதிகமாகும் .
ஒே் போரு நாளும் அனுபவிக்கும் அனுபேங் கள் எல் லாம் அறிவில்
நிவலத்துத் தரமாகி விடும் .
அதனால் நல் ல பசயல் கவளவய வதர்ந்தாற் றும் நல் ல பண்பு
இயல் பாகவே புலன்களுக்கு அவமந்துவிடும் . பசயல் களில் சீா்வம
ஏற் படும் .
எந்தக் காலத்தில் ோழ் கின்ற மக்களும் . மனவத அவமதிப்படுத்தி
நிவறோக ோழ் ேதற் கு, மனதிற் கு மூலமான உயிரில் ஒடுக்கி,
உயிருக்கு மூலமான அறிவில் அடக்குேதற் கான சிறப் வப உவடய
ேழிமுவற இதுவே ஆகும் .
இதுவே இயற் வகக்கு ஒத்தான தேமும் ஆகும் .
தேத்துடன் கூடிய தற் வசாதவனயுடன், சங் கல் பமும் , இவணந்து
பயணிக்கும் வபாது இவறேனின் திருேடிகவள அவடயும் நிவல
தானாகவே ேந்துவிடும்

6. அன்பும் கருவணயும் உவடயது இவறநிவல
“பேளிப்பார்வேக்கு வகேலமாக உள் ளதும் , ஆனால் உட்புறத்திவல
அன்பு நிவறந்ததுமான ஒரு குடிவசதான் ஆண்டேன் குடிவயறி
ேசிப்பதற் கு ஏற் றபதாரு மாளிவக.” (இங் கர்சால் )
“அளிபுண் அகத்துப் புறந்வதால்
மூடி அடிவயனுவடயாக்வக
புளியம் பழம் ஒத் இருந்வதன்
இருந்தும் விவடயாய் பபாடியாடி
எளிேந்பதன்வன ஆண்டு
பகாண்ட என்னார் அமுவதவயா
அளிவயன் என்ன ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.422)





விவடவமல் ேருபேவன!
சாம் பவலப் பூசி இருப்பேவன!
என் அமுதவம!
தந்வதவய!
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புண்வண உள் வள வேத்து. பேளியில் வதால் மூடப்பட்ட என்னுவடய
உடம் வபாடு நான், புளியம் பழமும் ஓடும் வபால ஒட்டாது இருந்வதன்.
அப்படி இருந்த என்வன எளிதில் ேந்து ஆட்பகாண்டாய் “இரங் கத்
தக்கேன்” என்று நிவனக்க மாட்டாவயா, என ஆவசப் படுகிவறன்
என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
அன்பும் கருவணயும் உவடயது இவறநிவல என்பது வேதாத்திரியம் .
இயற் வகவய ஆராய் ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருவணயும் தான்
எங் கும் எதிலும் அவமந்திருக்கக் காணலாம் .
அன்பு என்பது எந்த ஒன்வறயும் உடலாவலா, மனத்தாவலா தன்வனாடு
இவணத்துப் பிடித்துக் பகாண்டிருப்பது.
அப்படி இவணந்துள் ள மற் பறான்றுக்குத் தனது ஆற் றவலத்
பதாடர்ந்து அளித்து அதவனக் காத்து ேருேது கருவண.
.
ஒரு முட்வடவயப் பாருங் கள் . அதிலுள் ள அவணத்துப்
பபாருட்கவளயும் ஒன்றிவணத்து அதன் ஓடு பிடித்துக்
பகாண்டிருக்கிறது. இது வபான்றது அன்பு.
முட்வடக்குள் ளிருக்கும் மஞ் சட் கருதான் குஞ் சு ஆக உருோக
இருக்கிறது.
அந்த மஞ் சட் கருவுக்கு அதவனச் சுற் றியுள் ள பேள் வளக்கரு
வதவேயான எல் லாப் பபாருட்கவளயும் அளித்து நலமளிக்கின்றது.
இது வபான்றது கருவண.
ஒரு மாமரத்தில் பிஞ் சுவிடுகிறது. அதவனச் சிறு காம் பின் மூலம்
விழுந்துவிடாமல் மரமானது பிடித்துக் பகாண்டிருக்கிறது. இது அன்பு.
அே் ோறு பிடித்துக் பகாண்வட பிஞ் சு ேளர்ேதற் குத் வதவேயான
ரசாயன நீ வர அந்த மரம் பாய் ச்சிக் பகாண்வட இருக்கிறது. அது தான்
கருவண.
.
உயிரினங் களில் ஒரு குழந்வதவயப் பபற் ற தாய் அதவன எப்வபாதும்
தன்வனாடு இவணத்துப் பிடித்துக்பகாண்வடா அல் லது அது பிரிந்து
வபாய் விடாமல் கண்காணித்துக் பகாண்வடா இருக்கிறாள் இது அன்பு.
அவத காலத்தில் அந்தக் குழந்வத ேளர்ேதற் கும் ோழ் ேதற் கும்
வதவேயான பால் , உணவு இவேகவள அது ேளர்ச்சி பபரும் ேவரயில்
ஊட்டிக் பகாண்வட இருக்கிறாள் . இதுதான் கருவண.
“அன்பிரக்கம் பதாண்டு தேம் ஈவக இன்பசால்
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ஆன்மிக பநறியாகும் வபாற் றிக்காக்க
துன்பங் கள் குவறந்துேரும் ; வமலும் பதய் ேத்
துவணகிட்டும் ; ோழ் வில் புகழ் நிவறவு ஓங் கும் ;
நன்முவறயில் தனிமனிதன் ோழக்கற் றால்
நாட்டினிலும் வீட்டினிலும் அவமதி ஓங் கும் ;
இன்பமயவம எங் கும் , இந்த உண்வம
எளிதன்வறா கற் பதற் கும் ோழ் ேதற் கும் ”. (ஞாக.பா.1596)
“ஆறுகுணச்சீரவமப்பு பபற் று மனத்தூய் வம
பபறும் வபாது நம் மிடம் உள் ள அன்பும்
கருவணயும் பீறிட்டு வமவலாங் குகின்றன.”
.
“அன்வபயும் கருவணவயயும் பகாண்ட மனிதன்
அவத உணர்ந்து தன் ோழ் விலும் பசயலிலும்
பின்பற் றி ோழ் ேவத இவறேழிபாடாகும் .”

7. இே் ோழ் க்வக ஏன் வேத்தாய் ?
“இவறேனிடம் பக்தி பசலுத் ததுகிறேர்கள் , அந்தப் பக்திவயக்
குறித்து அகம் பாேம் அவடயாமல் , அது ஆண்டேனுவடய அருள்
என்வற பதரிந்து, அடக்கத்துடன் பக்தி பசலுத்த வேண்டும் .
நாம் பசலுத்தும் பக்தி நாம் கடவுளுக்கு பகாடுக்கும் ஒரு
பபாருளில் வல. அேன் நமக்குத் தந்த பபாருள் அது. அேன் அருள்
இருந்தால் பக்தி தானாகவே வதான்றும் ” (திருமூலர்)
“எய் த்வதன் நாவயன் இனி இங் கு
இருக்ககில் வலன் இே் ோழ் க்வக
வேத்தாய் ோங் காய் ோவனார்
அறியா மலர்ச்வச ேடியாவன
முத்தா உன்தன் முகஒளி
வநாக்கி முறுேல் நவககாண
அத்தா சால ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன” (திருோக.பா.423)




ோன உலத்தேரும் அறியாத மலர் வபான்ற சிேந்த திருேடிகவள
உவடயேவன!
தந்வதவய!
இயல் பாகவே பாசங் களிலிருந்து நீ ங் கி இருப்பேவன!

நாவயனாகிய நான் மிகவும் கவளத்துப் வபாய் விட்வடன். இனி இங் கு
இருக்க என்னால முடியாது.

15

இல் ோழ் க்வகவயத் தந்தாய் . இப்பபாழுது அவத எடுத்துக்
பகாள் ோயாக!
நினது வபபராளி உவடய முகத்தின் புன்முறுேவலக் காண்பதற் கு
மிகுதியும் ஆவசப் படுகிவறன் என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
இல் லறவம பண்பாட்டு முவற” என்கிறது வேதாத்திரியம் . இல் லறத்தில்
இருந்து இவறயுணர்வு பபறலாம் .
“மனிதரின் ோழ் க்வகயிவல அறிவு பகாள் ளும்
மாற் று நிவலகள் எண்ணிறந்த ேற் றில்
தனின்தனிவய பிறபதாடர்பால் பலோய் மாறும்
தன்வம அறிந்வதன். ஒழுக்கச் சிகரமான
புனிதமுள தாம் பத்ய உறவில் மட்டும்
பபாங் கிஎழும் மாற் றங் கள் அவனத்தும் கண்வடன்.
இனி அதனால் இல் ோழ் வே அறிவின் பூரண
இயல் பறியும் ோய் புளதாய் எேர்க்கும் பசால் வேன்” (ஞாக.பா.563)
மனித அறிவிற் கு, ஏவரனும் ஒரு பபாருள் , நிகழ் சசி
் , வபான்றவே
சரியானது என்று அறியும் .
ஆனால் விநாடிப் பபாழுதிற் குள் ளாகவே சரியல் ல என்று அறிவிற் குப்
புலப்படும் .
இே் ோறு மனித ோழ் வில் அறிவு பகாள் ளும் அனுபேங் களும் மாற் று
நிவலகளும் கணக்கில் அடங் காதவேயாகும் .
தனித்னியாக இருக்கும் அறிவின் நிவலகள் , பிறேற் றின் பதாடர்பின்
காரணத்தால் பலோறாகவும் மாறக்கூடியது.
இந்த உண்வமகவள எல் லாம் அறிவே அறியும் முயற் சியிவல
உணர்ந்து பகாண்வடன்.
ஒழுக்கத்திவலவய சிறப்புவடயது தாம் பத்ய உறவு ஆகும் .
தம் பியருக்கிவடயில் மட்டும் உள் ள உறவு, தாம் பத்தியமாகக்
பகாள் ளும் உறவு. அதனால் தூய் வமயானது.
தாம் பத்திய உறவில் மட்டுவம அறிவு விவரோகி பபாங் கி எழும்
மாற் றங் கள் அவனத்வதயும் கண்டுவிட்வடன்.
ஆகவே இல் ோழ் வின் மூலம் அறிவின் முழுவமயான இயல் வப
அறியக்கூடிய ோய் ப்பு உள் ளதாக இனிவமல் எேருக்குவம
பசால் லுவேன்.
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இல் லறவம அறிவே முழுவமயாக அறிந்து இனிவமயாக
ோழ் ேதற் கான அனுபேங் கவள பண்பாடுகவள உள் ளடக்கிய
அவமப்பு ஆகும் .
“பமய் யுணர்வு பபற் று, வமலாம் பத அவடந்து,
ஐயுணர்வேச் சீரவமத்து அறம் கண்ட அருட் பசல் ோ!
பசய் யவுள் ள கடவம என்ன? சி ற் பாப் இல் லறம் ஆற் று!
உய் யநிவனப் வபாபரல் லாம் உன்ேழிவயப் பின்பற் ற.” (ஞாக.பா.564)
பமய் யுணர்வு என்றால் உண்வம உணர்வு. அதுவே இவறயுணர்வு
ஆகும் .
தனக்குள் ளாக எல் லாேற் வறயும் . எல் லாேற் றிற் குள் ளும் தன்வனயம்
காணும் தவகவம பபற் றேன் பமய் உணர்ோளன் ஆோன்.
இவறநிவல ஆகிய உண் வம் பபாருவள, ஒரு பகுதியாகத், தானாக
உணரும் வபாது எல் லாேற் றிலும் அவத நிவலவய உணரமுடியும் .
அே் ோறு உயர்ோன வபறு பபற் றேர்கள் , ஐந்து புலன்
உணர்வுகவளயும் அறிவின் கட்டுக்குள் வேத்து, அகம் மற் றும் புற
ோழ் க்வக சீராக இயங் கிட ேழிேகுத்த அருட்பசல் ேர் ஆோர்.
அருவளவய அன்வபவய, அவமதிவயவய பசல் ேமாகப் பபற் றேர்கள் .
அதனால் அருட்பசல் ேர்கள் .
அப்படிப்பட்ட அருட்பசல் ேர்களின் கடவம என்னபேன்றால் , சிறபாக
ோழ நிவனப்பேர்கள் எல் லாம் அேரது ோழ் வியல் ேழிமுவறகவளப்
பின்பற் றும் படியாக இல் லறத்வத நல் அறமாக ஆற் றுேவத ஆகும் .

8. பதவிட்டாத அமுதவம!
மாணிக்கோசகர் பபற் ற இவற அனுபேம் ஆகிய ஆனந்தம் மூன்று
நிவலகளாகப் பிரித்துப் வபசப்பபறுகின்றது.
முதல் நிவல 'ோக்கு இறந்த அமுதம் மயிர்க்கால் வதாறும் வதக்கிடச்
பசய் தனன் (திருோச 3-170-17) என்பதாகும் .
தாம் பபற் ற அனுபேத்வத அமுதம் என்று அடிகளார் கூறுகின்றார்.
சிறந்த ஒன்வற அமுதம் என்று பசால் ேது இந்நாட்டு இலக்கிய
மரபாகும் .
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இங் கு அனுபேத்வத அமுது என்றது மரபுபற் றி அன்று. வதேர்கள்
உண்ட அமுதத்வதப் பபயரளவில் நாம் அறிவோவம தவிர அதன்
இயல் பு முதலியேற் வற அேர்கள் மட்டுவம அறிேர்.
அவதவபால, மாணிக்கோசகர் பபற் ற இவற அனுபேம் ஆகிய
அமுதத்வத இவற அனுபேம் என்ற பபயரளவில் நாம் அறிவோவம
தவிர, அதன் இயல் பு முதலியேற் வற அனுபவித்த மாணிக்கோசகர்
ஒருேவர அறிோர்.
வதேர்கள் உண்ட அமுதத்வதப்பற் றியும் , அது கிவடத்த ேரலாறு,
வதேர்கள் உண்ட ேரலாறு என்பவேபற் றியும் , புராணங் கள் இன்
றளவும் வபசுகின்றன.
ஆனால் , மாணிக்கோசகர் பபற் ற அனுபேத்வதச் பசாற் களால்
கூறமுடியாது என்பவத ோக்கிறந்த அமுதம் என்றார்.
அமுதவம ஆயினும் உண்டுவிட்டால் பின்னர் அது பேளிவயறுேது
உறுதி. ஆனால் , அடிகளார் உண்ட இவறயனுபேம் ஆகிய அமுதம்
'மயிர்க்கால் பதாறும் வதங் கி நின்றுவிட்டது என்கிறார்.
உண்ட ஒன்று ேயிற் றளவில் நின்று சீரணிக்கப்பட்டு குருதிவயாடு
கலக்கும் . அது எங் கும் வதங் கிவிடுேது இல் வல.
மாணிக்கோசகர் பபற் ற அமுதம் உடல் முழுேதும் நிவறந்து
மயிர்க்கால் பதாறும் வதங் கிநின்றது என்று அேவர. கூறுகின்றார்.
அப்படியானால் இதன் பபாருள் என்ன? உச்சந்தவலயில் இருந்து
உள் ளங் கால் ேவர மயிர்க்கால் இவற அமுதம் பரவியிருக்கிறது
என்பதாகும் .
“பாவரார் விண்வணார் பரவி
ஏத்தும் பரவன பரஞ் வசாதி
ோராய் ோரா உலகம்
தந்து ேந்து ஆட் பகாள் வோவன
வபரா யிரமும் பரவித்
திரிந்து எம் பபருமான் என ஏத்த
ஆரா அமுவத ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.424)





மண் உலகத்தேரும் விண் உலகத்தேரும் ோழ் த்தி ேணங் கும்
வமலானேவன!
வமலான ஒளிப் பிழம் வப!
மீண்டு ேராத வீட்டு உலவகத் தந்து ஆட்பகாள் பேவன!
பதவிட்டாத அமுதவம!
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எம் தந்வதவய!

ேந்து அருளுோயாக!
நினது ஆயிரம் திருப்பபயா்கவளச் பசால் லி, ேணங் கித் திரிந்து,
“எம் பபருமான்” என ோழ் த்துேதற் கு ஆவசப் படுகிவறன்.
உடல் என்றாலும் உயிர் என்றாலும் மவற என்றாலும் சுத்த பேளியின்
பேே் வேறு பே ிப்பாடுகவள.
சுத்தபேளி என்ற பதய் ேத்திற் கு ஆயிரம் பபயர்கள் . “இங் குள் ள
அவனத்தும் சத்தபேளியினால் பசய் யப்பட்டதுதான்”
சுத்தபேளிவய எனது உபாதான காரணமும் (Material Cause) நிமித்த
காரணமும் (Efficient Cause) ஆகும் .
சுத்த பேளியின் அம் சவம நான் என உணர்ந்த நிவலயில் ,. அவனத்தும்
அந்த பேளிவயயாதலால் , அவனத்தும் நாவன என்று அறிேது
ஆத்மஞானம் .
அறிந்து அவனத்து ஜீேன்கவளாடும் ஒத்தும் உதவியும் ோழ் ேது
ஆத்மவநயம் .
சிந்வதக்கு வேண்டியது ஆத்மவநயம் . ஆத்ம ஞானமும் ஆத்ம வநயமும்
இவணந்தது வேதாத்திரியம் .
“இவறோ உன் இருப்புநிவல முற் றறிோய் பேளியாய்
இயக்கநிவல சுழவலயாம் விண்பணனவும் காட்டி
மவறபபாருளாம் இருப்வபாடு இயக்க அவல கூட
இே் விரண்டும் இவணந்த நிவல ோன்காந்தபமன்று
நிவறந்து உள் ள காந்தமவத விண் கூட்டுக்வகற் ப
வநரழுத்தம் ஒலி, ஒளி, சுவே மணமும் மனமாய்
புறநிவலயில் அகநிவலயில் உவனயறிோய் க் காட்டி
வபாதவன பசய் உலகுக்கிே் வுண்வம என்னுள் ஏற் வறன்” (ஞாக.பா.1666)
இவறோ! உனது இருப்புநிவல தூயபேளி என்று உணர்ந்து
பகாண்வடன்.
உன்னிலிருந்து நண் துகளாக எழுந்த விண்துகவளயும் அதன் சுழலால்
ஏற் படும் விரிேவயயும் அந்த விரிேவலவய காந்தபமன்ற
சிறப்பவடந்து, அழுத்தமாக, ஒலியாக, ஒளியாக, சுவேயாக, மணமாக
பஞ் சபூதங் களில் தன்மாற் றம் பபறுேவதயும் உயிரினங் களில் அவத
தன்மாற் றம் மனமாக இயங் குேவதயும் உணர்ந்து பகாண்வடன்.
உனது காந்த ஆற் றல் சிறப்பால் பசயலுக்வகற் ற விவளவு
உண்டாகிறது.
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ஒே் போருேருக்கும் இந்த நீ திவய உணர்த்திவிட்டாய் . இந்த
உண்வமகவள அறியாமல் தேறு பசய் து துன்பம் அனுேபவித்துத்
தத்தளித்துக் பகாண்டிருக்கும் மனித குலத்திற் கு உன்வன உணர்த்தி.
உனது நீ திவய உணர்த்தி, அறேழி ோழச் பசய் யும் அகத்தேத்
பதாண்டிவன என் கடவமயாக ஏற் றுக் பகாண்டு அறேழி
ோழ் கின்வறன்.

9. மனம் உருக அகத்தேம் பசய் வீர்
பிரார்த்தவனவய எே் ோறு பசய் ய வேண்டும் ? யாருக்காகச் பசய் ய
வேண்டும் ? அதற் கான பத்து அம் சங் கள் .
நாள் வதாறும் சில நிமிடங் கவளப் பிரார்த்தவனக்காக ஒதுக்கி
வேயுங் கள் . அப்வபாது மனதில் எந்த சலனமும் இல் லாது கடவுவளப்
பற் றி மட்டும் நிவனத்துப் பழகுங் கள் .
இயல் பாக சாதாரண ோர்த்வதகளில் உங் கள் மனதில் உள் ளவதக்
கடவுளிடம் பசால் லுங் கள் .
வபருந்தில் பயணம் பசய் யும் பபாழுதும் , அலுேலகங் களில் வேவல
பசய் து பகாண்டிருக்கும் பபாழுதும் கடவுள் உங் கள் எதிவர
இருப்பதாக நிவனத்து ‘குட்டி’ பிரார்த்தவன அடிக்கடி பசய் யுங் கள் .
எப்வபாதும் அது வேண்டும் , இது வேண்டும் என்று வகட்டுக் பகாண்வட
இருக்காதீர்கள் . கடவுள் ஏற் பகனவே பகாடுத்ததற் கு நன்றி
பசலுத்துங் கள் .
உங் கள் பிரார்த்தவனகள் உங் களுக்குப் பிரியமானேர்களுக்கு
கடவுளின் அன் வம யும் , பாதுகாப்வபயும் தரும் என்று நம் புங் கள் .
பிரார்த்தவனயின் வபாது கசப்புணர்வும் , பவகவம உணர்ச்சியும்
மனதில் தவலதூக்க இடம் பகாடுக்காதீர்கள் .
கடவுளிடம் வகட்க வேண்டியவதக் வகளுங் கள் . ஆனால் அேர்
பகாடுப்பவத ஏற் றுக் பகாள் ளத் தயாராக இருங் கள் . நீ ங் கள்
வகட்டவேகவள விட அேர் பகாடுப்பது சிறந்ததாகவே இருக்கும் .
ஆண்டேன் மீது பாரத்வதப் வபாட்டுவிட்டு இயன்றவதச் பசய் யுங் கள் .
பலன் தருேதும் தராததும் அேர் விருப்பம் .
உங் கவளப் பிடிக்காதேர்களும் , உங் கவளச் சரியாக
நடத்தாதேர்களும் , நலம் பல பபற் று ோழப் பிரார்த்தவன
பசய் யுங் கள் .
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“வகயால் பதாழுது உன் சுழற் ்வ
் சேடிகள்
கழுமத் தழுவிக் பகாண்டு
எய் யாது என்தன் தவலவமல் வேத்து
எம் பபருமான் பபருமான் என்று
ஐயா என்தன் ோயால்
அரற் றி அழல் வசர் பமழுகுஒப்ப
ஐயாற் று அரவச ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.425)


திருவேயாற் றுக்கு அரசவன!

உன்வன என் வககளால் ேணங் கி, உனது வீரக் கழல் அணிந்த
திருேடிகவள மிகுதியும் தழுவிக் பகாண்டு, சலிப்பின்ற என்னுவடய
வககவள பலமுவற தவலக்கு வமல் கூப்பி. “எம் தந்வதவய,
தந்வதவய!” என்றும் ,
“தவலோ!” என்றும் . எம் ோயால் புலம் பி, பநருப்பில் இட்ட பமழுகு
வபால மனம் உருக ஆவசப்படுகிவறன் என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
மனம் உருகி இவறேனிடம் சரணாகதி அவடய குண்டலினி வயாகம்
பயில வேண்டும் .

குண்டலினி வயாகம்
நாம் உணர்ந்து உலகிற் கு உணர்த்துேது எளியமுவறக் குண்டலினி
வயாகம் என்பதாகும் .
எளியமுவறக் குண்டலினி என்பது அறிவின் பதிவேக் பகாண்ட
உயிர்ச் சக்திவய வமவல வநாக்கி எழச் பசய் து அதிவல ஒன்றி நின்று
இயற் வக இரகசியங் கவள உணர்ந்து தன்னிவல உணரும்
பயிற் சியாகும் .
உயவர பசால் லாமல் , கீழ் வநாக்கிப் வபாகா விட்டால் வமல் நிவல
அனுபே உணர்வு பபறுேது வபாய் , தாழ் ந்த உணர்வுகவள
தவலபயடுத்து ஓங் கும் நிவல ஏற் படும் .
அவதத் தான் இன்று பபரும் பாலும் காண்கிவறாம் . அதனால் தான்
சிக்கல் கள் ஏற் படுகின்றன.
மனிதனின் இந்தப் பழக்கத்தால் அேனின் உயிர்ச்சக்தி கீழ் வநாக்கிய
இடத்தில் , அதாேது மூலாதாரத்தில் வதங் கிக் கிடக்கின்றது; குண்டலி
த்து உள் ளது.
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இதவனவய குண்டலினி சக்தி என்கிவறாம் . சக்தி என்ற உடன் அது
உடல் எங் கும் நிலவுேதாயிற் வற என்ற எண்ணம் எழலாம் . எங் கும்
இயங் கும் சக்திக்கு ஒரு இயக்க வமயம் வேண்டும் அல் லோ?
இந்த இயக்க வமயவம மூலாதாரம் எனப்படும் . எனவே, இயக்க
வமயத்வத முவறயாக உசுப்பி விடும் வபாது மிகச் சிறப்பாகச்
பசயல் படுேது இயல் பு.
அவதத்தான் எளியமுவறக் குண்டலினிவயாகப் பயிற் சி என்கிவறாம் .
இந்த உயிர்ச்சக்தி உடலின் மற் ற எல் லா இடத்திலும் பரவி இருப்பினும்
அதற் கு ஒரு இயக்க வமயம் உண்டு.
இரத்தம் உடல் முழுேதிலும் பரவி இருந்தாலும் இருதயத்வத இயக்க
வமயமாகக் பகாண்டிருப்பதவனப் வபால, காற் று உடல் முழுேதிலும்
பரவி இருப்பினும் நவரயீரவல இயக்க வமயமாகக்
பகாண்டிருப்பதவனப் வபால, உயிர்ச் சக்திக்கும் இயக்க வமயம்
இருக்கத்தாவன வேண்டும் .
உயிருக்கு இயக்க வமயங் கள் பல உள் ளன. அத்தவகய வமயங் கள்
உடம் பில் ஆறு இடங் களில் இருப்பதாக பமய் யுணர்ோளர்கள்
உணர்ந்து உணர்த்தி உள் ளனர்.
அவேகளின் அடி மட்டத்தில் இருக்கும் வமயம் மூலாதாரமாகும் .
ஒே் போரு வமயத்திலும் , உயிர்ச்சக்திவய இயக்கிவிட்டால்
அதற் வகற் ற பலன் ஏற் படும் .
வமலும் கீவழ இருந்து வமவல வபாகப் வபாக, பலன்மிகும் . இே் ோறு
இயக்கிவிடப்படும் உயிர்ச்சக்தியால் உடலில் உள் ள பசல் கவள
ஒழுங் குபடுத்திச் பசயல் படுத்த இயலும் .
உயிர்ச் சக்தியானது உடலின் பசல் களுக்கு ஒத்த முவறயில்
அவமயவில் வலபயன்றால் உடல் வநாய் கள் , மன வநாய் கள்
வபான்றவே ஏற் படும் .
எனவே, ஆற் றல் மிக்க உயிர்ச்சக்திவயச் வசர்க்கவும் , பாதுகாக்கவும்
அறிந்திருக்க வேண்டும் . இதவனத்தான் ஆன்மீக அறிவு என்கின்றனர்.

உயர்ந்த அகத்தேம்
நிவறேவடந்த குருமூலம் வநர்முகமாய் க்
குண்டலினி வயாகம் கற் று,
நித்த தேம் ஆழ் ந்தாற் றி உண்வம
உணரப் பபற் றால் முவனப் பு வபாகும் .
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இவறேனது பகுதிநிவல உயிர்
மனமாய் த் வதர்ந்து அதன் உவறவிடமாம்
உடலதுவோ சமுதாயம் உற் பத்தி
பசய் து பல பபாருட்களீந்து
முவறயாக ேளர்த்துப் பண்பாட்டுடவன
கல் வி பதாழில் காப் புதந்த
முழுக்கவதயும் சிந்தவனயின் முதிர்ச்சியினால்
உணர்ந்து விவனப் பதிோய் பபற் ற
கவறநீ ங் க, உயிரதவன இவற நிவலக்கும்
கனஉடவலச் சமூகத்திற் கும்
கனிவுடவன அர்ப்பணிக்கும் தவகவம
ேரும் . இந்நிவலவய முழுவமப் வபறாம் !” (ஞாக.பா.1497)

அகத்தேத்தின் பபருவம
“அகத் தேத்தின் பபாருள் கண்டு அதன் பபருவம உணர்ந்திடுவீர்!
அகத் தேவமா உயிரினிவல அறிவே ஒடுக்கும் பயிற் சி!
அகத் தேத்தால் வமலும் உயிர் அம் மாகி பமய் ப் பபாருளாம் !
அகத் தேத்தால் வீடுணர்ந்து அவமதி பபற் று இன்புறலாம்
“அகத் தேத்தால் ஐம் பு அவன அடக்கி அறிேறிந் திடலாம் !
அகத் தேத்தால் அறு குணஆளுவமப் வபறவடந்திடலாம் !
அகத் தேத்தால் இல் லறத்வதஅன்பகமாய் ஆற் றிடலாம் !
அகத் தேத்தால் அவனத்துயிர்கள் அருநட்வபப் பபற் றிடலாம் !
அகத் தேம் தீவிவன யகற் றும் அருள் பநறிவய இயல் பாக்கும் !
அகத் தேவம இவறேழிபாடவனதிலும் ஓர் சிறந்த முவற!
அகத் தேவம உயிர் ேழிபாடதவன விளக்கும் ஒளியாம் !
அகத் தேவம மதங் கபளல் லாம் அவடய விரும் பும் முடிவு!” (ஞாக.பா.1496)

இந்தத் பதளிவேயும் பயிற் சிவயயும் நல் குேவத எளிய முவறக்
குண்டலினிவயாகம் என்பது.
உயிர்ச் சக்திவய உணர்ந்து அதன் இயக்கத்வத பநறிப்படுத்துேதன்
மூலம் , அதன் படர்க்வக நிவலயான மனவதயும் சீரவமத்துக் பகாள் ள
இயலும் .

10.பமய் ப் பபாருள் இன்பம்
“ஒருேன் பூமியிலிருக்வகயில் புல் வலயும் ோனுற ஓங் கி ேளர்ந்த
வதேதாரு மரத்வதயும் கண்டு, “இந்த மரம் எே் ேளவு பபரிது, புல்
எே் ேளவு சிறியது” என்கிறான்.
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ஆனால் அேன் ஒரு மவல மீவதறி உச்சியிலிருந்து கீவழ
வநாக்கும் வபாது, பபரிய வதேதாரு மரமும் சிறிய புல் லும் ஒருங் வக
உருத்பதரியாத பச்வசப் படலமாகத் வதான்றுேவதக் காண்பான்.
அது வபால உலகப் பற் றுள் ளேர்களுவடய பார்வேக்கு ஒருேன்
அரசபனன்றும் , மற் பறாருேன் பதரு பபருக்கும் வதாட்டி என்றும் ,
ஒருேன் தகப்பன் என்றும் மற் பறாருேன் மகபனன்றும் இம்
மாதிரியான ஸ்தான வபதங் களும் , அந்தஸ்து வித்தியாசங் களும்
வதான்றும் .
ஆனால் பதய் ே தரிசனம் பபற் றபிறகு எல் லாம் ஒவர வதாற் றம் .
அப்வபாது நல் லேர் பகட்டேர், உயர்ந்தேர் தாழ் ந்தேர் என்ற
வித்தியாசங் கவள இருப்பதில் வல.” (ஸ்ரீஇராமகிருஷ்ணர் உபவதசம் .)
“பசடியார் ஆக்வகத் திறம் அற
வீசிச் சிேபுர நகர்புக்குக்
கடியார் வசாதி கண்டு
பகாண்என் கண்ணிவன களிகூரப்
படிதான் இல் லாப் பரம் பரவன
உன் பழஅடியார் கூட்டம்
அடிவயன் காண ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன. “ (திருோக.பா.426)



தந்வதவய!
ஒப்புவம கூற முடியாத வமலான பபாருள் களுக்கும்
வமலானேவன!

குற் றம் நிரம் பிய இந்த உடம் வப வீசி எறிந்து விட்டு, காேல் அவமந்த
சிேபுரம் என்று அவடக்கப்படும் உன்னுவடய நகருக்குள் நவழயவும் .
ஒளி உருவில் உன்வனப் பார்க்கவும் . இரண்டு கண்களிலும் மகிழ் ச்சி
ததும் பவும் . உன்னுவடய பவழய அடியார் திருக்கூட்டத்வதக்
காணவும் . அடிவயன் ஆவசப்படுகின்வறன்.
“தத்த தத்ேனம் இத்யுபாஸிதே் யம் . ஸ ய ஏதவதேம் வேதாபி வைனம்
ஸர்ோணி பூதானி ஸம் ோஞ் சந்தி.” (வகன உபநிடதம் )

ஆன்மா எல் லா உயிர்களிலும் நிவறந்திருக்கிறது. அே் ோவற
அறியப்படுகிறது.
எல் லா உயிகளிலும் நிவறந்ததாக அதவனத் தியானிக்க வேண்டும் .
ஆன்மா எல் லா உயிர்களிலும் நிவறந்திருப்பவத யார் அறிகிறாவனா
அேவன எல் லா உயிர்களும் வநசிக்கினறன.
பிரம் மமாகிய வபரறிவே நமது அறிவு என்று உயர் ஞான நிவலவய
வேதாத்திரியம் பசால் லும் வபாது…
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“அேன் நீ ஒன்றா அறிந்த இடம்
அறிவு முழுவம அது முக்தி” (ஞாக.பா.2)
என்கிறது.
எல் லா உயிர்களும் ஒருேவன வநசிக்கின்ற அளவே அேனது முக்தி
நிவல.
முக்தி என்பது மரணத்திற் குப் பின் அவடயக்கூடிய நிவல அல் ல.
மாறாக நாம் ோழ் கிற காலத்திவலவய வேண்டாதவத ேடிகட்டி,
வேண்டியதற் கு படிகட்டி பிற உயிர்கவள எத்துவணயும் வபதமுறாது
தம் உயிர் வபால் எண்ணி, அவனத்து உயிர்கட்கும் அன்பு பசய் கிற
பக்குேத்வத நாம் அவடந்து விட்டால் , நாம் அவடந்த நிவலவய முக்தி.
முக்தி நிவலவய முழுவமயாக அவடயாவிட்டாலும் , அவத
அவடேதற் கான பாவதயிலாேது சற் று முன் பசல் ல வேண்டும் .
அந்தப் பாவதயில் நாம் வமலும் வமலும் முன்வனறிச் பசன்று
பகாண்டிருக்கிவறாமா என்று அடிக்கடி தற் வசாதவன பசய் து பகாள் ள
வேண்டும் .

11. அஞ் சுேவதன் துணிந்துவரப் வபாம் !
ஒன்பது ோசல் பகாண்ட வதால் வபயான இந்த உடம் பின் மீது அளவு
கடந்த அன்பு வேத்து மனம் வபான வபாக்கில் அவலந்து திரிந்தாவய
மனிதா!
எங் கிருந்வதா தத்தித் தத்தி நடந்து ேந்து சட்வட வபான்ற தங் கள்
இறக்வககவள பட பட பேன அடித்து இறந்த உடல் கவள தன் கூ றிய
அலகால் குத்திக் கிழித்து தின்பவத தினமும் பார்க்கிறாவய! இந்த
நிவலவய பார்த்த பின்பும் உலக ஆவசகளில் மயங் கி . . .
ஒன்பது ோய் வதால் வபக்கு ஒரு நாவளப் வபாலவே
அன்பு வேத்து பநஞ் வச அவலந்தாவய - ேன் கழுக்கள்
தத்தி தத்தி சட்வட தட்டி கட்டி பிட்டுக்
கத்திக் குத்தி தின்னக் கண்டு”

தேறுகவள பசய் கிறாவய! என்கிறார் பட்டினத்தார்.
மாணிக்கோசகரும் “நாவயனாகிய நான், வசல் மீன் வபான்ற அழகிய
கண்கவள உவடய மகளிரது இனிவமயாகக் கடிந்து பகாள் ளும்
ேவலயில் சிக்கிச் சிவதந்து வபாவனன்.” என்று ேருந்துகிறார்
இப்பாடலில் .
25

“பேஞ் வசல் அவனய கண்ணர்தம்
பேகுளி ேவலயில் அகப்பட்டு
வநஞ் வசன் நாவயன் ஞானச்
சுடவர நான்ஓர் துவணகாவணன்
பங் வசர் அடியான் பாகத்து
ஒருோ பேளத் திருோயால்
அஞ் வசல் என்ன ஆவசப்
பட்வடன் கண்டாய் அம் மாவன.” (திருோக.பா.427)
பஞ் சு வபான்ற பமன்வமயான திருேடிகவள உவடய உவம ஒரு
பாகவன! தந்வதவய!
நாவயனாகிய நான், வசல் மீன் வபான்ற அழகிய கண்கவள உவடய
மகளிரது இனிவமயாகக் கடிந்து பகாள் ளும் ேவலயில் சிக்கிச்
சிவதந்து வபாவனன்.
ஞானப் வபபராளிவய! எனக்கு ஒரு துவணயும் இல் வல. நின்னுவடய
பேளம் வபான்ற சிேந்த ோயால் “அஞ் சாவத!” என்ற கூறி, அதவனக்
வகட்க ஆவசப்படுகிவறன் என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
“அஞ் சுேவதன் துணிந்துவரப்வபாம் ! அறிவே “நான்” பதய் ேம் !!
அதுவேதான், ோன்காந்தம் அகண்ட மண்டலத்தில்
பஞ் சமில் லா விண்வமயப் பகுதி இவற அறிோம் .
படர்க்வகநிவல மனம் . அதுநாம் பகரும் சீேகாந்தம் .
ேஞ் சமிலா சீேகாந்தம் , ோன் காந்தம் இரண்வட,
ோழ் உயிர்கள் ோன்வகாள் கள் ேளம் ஒழுங் கு காக்கும் .
பஞ் சபுலன் கேர்ச்சியிவல பழகிக்பகாண்ட மனிதன்,
பரேசமாய் இன்பமுறப் பாடிவனன் இே் வுண்வம!” (அருட்வபராற் றலின்
அன் புக்குரல் )

அன்புமிக்க அறிஞர் பபருமக்கவள! உங் களில் பலர் அகத்தேப்
பயிற் சியாலும் , அறபநறி ோழ் ோலும் , அகத்தாய் வு முவறயாலும்
அறிவே பதய் ேமாக உணர்ந்து பகாண்டீர்கள் .
நீ ங் கள் அகத்தேப்பயிற் சிக்கு முன்னதாக, கற் பவனயால்
உருோக்கப்பட்ட பதய் ேக் கருத்து உங் கள் அறிோட்சித் தரத்தில்
பதிோகியிருப்பதால் இந்தப் பழக்கப் பதிவு நீ ங் கள் பபற் ற உண்வம
விளக்க ஒளிவய வமகம் சூரியவன மவறப்பது வபால மவறக்கும் .
விழிப்வபாடு பதாடர்ந்து ஆராய் ந்து அறிவேதான் பதய் ேம்
என்றுணர்ந்த உண்வமவய உவரக்க மனம் கூசும் .
இந்தக் கூச்சத்வத மாற் றித்தான் ஆக வேண்டும் . உறுதியாகவும் ,
பதளிோகவும் , அச்சமின்றியும் இப்வபாது பசால் லுங் கள் .
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அறிவே “நான்” பதய் ேவம அறிோக உள் ளது. அவத பதய் ேம் ோன்
காந்தத்தில் இருப் பு நிவலயாக உள் ளது என்று மனவத விரித்துக்
கூறுங் கள் .
விண்துகள் விவரோகச் சுழல் ேதால் அதன் வமயப் பகுதி
அவசவில் லா பேற் றிடமாக – இருப் பு நிவலயாக உள் ளது.
அந்தப் பகுதியும் பதய் ே நிவலவயயாகும் . எங் கு எங் கு பதய் ே நிவல
இருக்கிறவதா அது அறிோகவே திகழ் கிறது.
அந்த விண் சுழலியக்கத்திலிருந்து பேளிேரும் அவலதான்
உயிருடலுக்குள் சீேகாந்தமாகும் .
எந்த உயிரினத்திலும் சுழன்றியங் கிக் பகாண்டிருக்கும் “விண்”
துகள் தான் உயிர். உயிர் வமயம் பதய் ேம் .
அதன் அவலதான் உடல் முழுேதும் விரிேவடந்து சீேகாந்தமாகத்
திகழ் கிறது.
இங் கு நன்கு சிந்தவனவயாடு நிவனத்துப் பாருங் கள் உங் கள் உயிர்
வமயத்தில் உள் ள இருப்பு நிவல பதய் ேமாகவும் , அதிலிருந்து எழும்
காந்த அவல அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் இவேயாக
தன்மாற் றம் பபறுேவதாடு அேற் வறபயல் லாம் உணர்ந்து இன்பமாகத்
துன்பமாக அனுபவிக்கும் மனமாகவும் இயங் குகிறது.
உயிர் வமயத்தில் உள் ள இவறநிவல உயிர்த்துகளுக்கு அப்பாலும்
சுற் றியும் உள் ள இவறபேளிவயாடு கலந்து வபரியக்க மண்டல
விரிோன இவணப்வபாடும் அதற் கும் அப்பால் இருப்பு மண்டலமான
இவறபேளிவயாடும் இவணந்திருக்கிறது.
மனம் , மனதின் அடித்தளம் நிவல பபாருள் அறிவு; அே் ேறிவின்
மூலம் , வபரியக்க மண்டலத்தில் பதய் ேநிவல.
அறிவே நான் என உணர்ந்தால் அதுவே பதய் ேமாக உள் ளது என்பதில்
ஐயவமயில் வல.
ஐயமிலாத் பதளிோன அறிவு விளக்கத்தில் உள் ள நீ ங் கள்
ஒே் போருேரும் --உறுதியாக நீ ங் கள் அறிந்துள் ள உண்வமயிவன அறிவேதான் நான்,
அதுவேதான் அகண்ட இயக்க மண்டலத்தில் ோன் காந்தம் ,
அதுவே தான் இருப்பு மண்டலத்தில் பதய் ேம் , பிரம் மம் ;
உணர்ந்தேர்கள் உறுதியாக எடுத்துவரத்தால் தான் உணராதேர்கள்
அறிவு, துளிர்த்து விரிந்து அறிய முவனயும் .
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வமகத்தில் மவறக்கப்பட்ட சூரியவனப் வபால் , புவகயில்
மவறந்திருக்கும் பநருப்பு வபால் மனத்துக்குள் மவறந்திருக்கும்
இவறநிவல அவனேராலும் உணரப்பபறும் .
மனம் , அறிவு, பதய் ேம் , சீேகாந்தம் , ோன்காந்தம் இவே பதளிோக
உணரப் பபற் றால் பபரிய இயக்க மண்டலத்தில் உள் ள வகாள் கள்
அவனத்தும் ோன் காந்தத்தால் ஒழுங் காக இயக்கப்படும் காட்சியும் ,
சீேகாந்தம் உடலுக்குள் கருவமயமாக அவமந்து உடலியக்கம் , மன
இயக்கம் யாவும் சீராக நவடபபறும் அகக்காட்சியும் …
சிந்தவனயாற் றல் மிகுந்த அறிவுக்கு மகிழ் சசி
் யும் நிவறவும்
அளிக்கும் .
இந்த உண்வம உணரும் ேவரயில் வபராற் றல் பபற் ற அறிவு ஐம் புலன்
உணர்ச்சிகளில் சிக்கித் வதாய் ந்து விவளோக துன்பங் கவளயும் ,
பபாருள் ேழி ோழ் வில் சிக்கல் கவளயும் ஏற் று விடுபடமுடியாமல்
திணறித் தவித்து பகாண்டிருக்கிறது.
அவத அறிவு தன்வன அறிந்து பகாண்டால் அதன் விரிவு நிவலயறிந்த
பதளிவில் ஐம் புலன்களாலான உணர்ச்சிேயப் பதிவுகவளத் தாண்டி
விடுபட்டு இவறேவனாடு இவணந்து வபரின்ப நிவலயவடயும் .
இது எல் லாருக்கும் பபாதுோக இயற் வகயில் அவமந்த வபறு ஆகும் .
நிவனவே நிறுத்தி அறிவே உயர்த்தி அதுவே தான் எனவும் ,
இவறநிவலவய அறிோகவும் திகழ் கிறது எனவும் உணர்ந்து, பதளிந்து,
பரத்வதாடு நட்பு பகாண்ட நிவலயில் மகிழ் சசி
் யும் , நிவறவும்
பபற் றுய் ய இந்த உண்வமகவள கவி ேடிவில் பாடியுள் வளன்.

நீ நானாய் க் கண்வடன்
இவறோ நான் எவன விடுத்து உவன மதித்வதன்
எேபரேவரா புவனந்த கற் பவனகள் பகாண்டு
நிவறவில் வல என் அறிவோ நிவலக்க வில் வல
வநர்ேழிவயா புரியவில் வல நிவனந்து ஆழ் ந்வதன்
மவறபபாருளாய் இயங் கும் எனதறிவேப் பற் றி
நானுணர்ந்வதன் அங் கு நீ நானாய் க் கண்வடன்
உவறந்து விட்வடன் உன்னில் நான் உணர்ந்துணர்ந்து
உலகு இவத உணர்ந்துய் ய பதாண்டு ஏற் வறன்.” (ஞாக.பா.739)

ஒப் புதல்
“உன்னில் நான் லயமாகி விழிப்பின் உந்தன்
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உறவினிவல வபரின்பம் காணுகின்வறன்
அன்னம் உண்பவதக் குவறத்து அறிோய் ோழும்
ஆன்மீகப் பயிற் சியிவனப் வபாற் றுகின்வறன்
என்னுள் வள அகத்ததுோய் இயங் குகின்ற
ஏற் றமிகும் வபரறிவு அே் ேப்வபாது
மின்னலது வபால் காட்டும் ேழி மதித்து
மிகச்சிறந்த பதாண்வடற் று நிவறோய் உள் வளன்.” (ஞாக.பா.729)
பதய் ேவம! நான் உன்வனாடு கலப்புற் று, விழிப்பு நிவலயில்
உன்னுவடய உறவினால் வபரின்பத்வத அனுபவிக்கிகன்வறன்.
உணவு உண்பவதக் குவறத்து. அறிவின் கட்டுக்குள் மனவதயும் ,
உடவலயும் பகாண்டு ேந்து அறிோக ோழ் கின்ற ஆன்மீகப்
பயிற் சிவய நான் வபாற் றித் துதிக்கின்வறன்.
உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே நீ யாகவும் ,
உன்னில் ஒரு பகுதியாகேம இருப்வத உணர்ந்துவிட்வடன்.
எனக்குள் அகமாக இயங் குகின்ற உயர்ோன வபரறிவு, மின்னல் வபால
அே் ேப்வபாது ேழிகாட்டுகிறது.
அதவன மதித்து பதாண்டிவல உயர்ந்த சிறந்த உயிர் அறிவே
உள் ளுணர்ோக உயர்த்தும் பதாண்வட ஏற் றுள் ளதால் நிவறோக
ோழ் கின்வறன். ோழ் க ேளமுடன்.

துவணநின்ற நூல் கள் .
1. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவற.
4. இவணயதள தகேல் கள் .
5. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள்

வமாகன்தாஸ்,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , பபாள் ளாச்சி
6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
7. அருட்வபராற் றலின்

அன்புக்குரல் ,

வேதாத்திரி

மகரிஷி,

வேதாத்திரி பதிப்பகம் , ஈவராடு.
8. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் , மன்னார்குடி
பானுகுமார்.
9. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபவதச மஞ் ஞரி, சுோமி சித்போனந்தர்,
ருப்பராய் த்துவற.
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10. சுகோரியும்

வபரின்ப

ஊற் றும் ,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

இவணயதளம்
11. ஆனந்த களிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். அழகுப் பதிப்பகம் ,
பசன்வன.
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