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வேதாத்திரியப் பாரவ்ேயில் 

திருோசகத்தின் அசவ்சா பதிகம். 

அருள்நிதி 

மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

(அசவ்சா பதிகம்) 

அனுபவ வழி அறியாமை – Unexplained route to attainment) 

(அசவ்சா என்பது இரக்கம் அல்லது வியப்பு என்பது பபாருள்.  

சிேபபருமான் தனக்கு பசய்த அருவள எண்ணி வியந்து பநகிழ்ந்து 

வபாற்றும் ேவகயில் அவமந்த பாடல்கள்) 

  

 

இதனுள்வள   

 

1.அறிவு முழுவம அது முக்தி. https://youtu.be/LWCJ_ZoCecg 

2.பபருபநறி பிடிதப்தாழுக வேண்டும் https://youtu.be/1yVONIpTvw0 

3.பபாய்யும் பமய்யும் https://youtu.be/WkK79WdwBOA 

4.தூயோழ்க்வக பநறி எது? https://youtu.be/mzHXLj64Kx0 

5.பயத்துக் பகல்லாம் மூலம் பற்றும் பாசமும் https://youtu.be/YJtosB4mfSw 

6.பந்தம் அறுத்து எவன ஆண்டு https://youtu.be/Zk-U8pEgzEs 

7.பாசபமனும் தாழ் உருவி https://youtu.be/HRfEZnLidDU 

8.காமத்வத கடட்ுப்படுத்த காயகற்பம் https://youtu.be/95q6bMenQJs 

9.மும்மலம் அறுவித்து  https://youtu.be/YBmwyz-oZPs 
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1. அறிவு முழுவம அது முக்தி. 

 

ஆன்மா பதய்வீகமானது, ஆனால் ஜடப்பபாருளின் கடட்ுக்குள் 

அகப்படட்ுக் பகாண்டிருக்கிறது என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. 

இந்தக் கடட்ு அவிழும்வபாது ஆன்மா நிவறநிவலவய அவடகிறது. 

அந்த நிவலவய முக்தி.  

முக்தி என்பது விடுதவல என்ற பசால்லால் அவழக்கப்படுகிறது. 

விடுதவல நிவறவுறாத நிவலயிலிருந்து விடுதவல. 

மரணத்திலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் விடுதவல. 

 அறிவே அறிோல் அற்ிந்த நிவலவய முக்தி. அறிவே அறிந்வதார ்

அன்பின் அறவம ஞானம்.  

 மனம் காலியாக இருந்தால் அதுவே முக்தி.   

 எள்ளுக்குள் எண்பணவயப் வபான்ற பிரபஞ்சம் எங்கும் 

எல்லாேற்றிலும் நீக்கமற நிவறந்து நின்று இயங்கும் ஆன்மா, 

ஜீேன், கடவுள், இயற்வக, சக்தி என்று பலோறாகச ்

பசால்லப்படும் அரூபச ்சக்தி நிவலவய அறிோல் அறிந்து 

ோழ்வில் அவமதி பபறுேவத முக்தி.   

 முக்திவய அவடந்த அளவே நமது ோழ்க்வகயில் பேற்றி 

 அேவன மறந்தால் நீ சிறிவயான் அேவன அறிந்தால் நீ 

பபரிவயான்.  அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுவம 

அது முக்தி. 

 

”முத்திபநறி அறியாத மூரக்்கபராடு முயல்வேவனப் 

பத்திபநறி அறிவித்துப் பழவிவனகள் பாறும்ேண்ணம் 

சித்தமலம் அறுவித்துச ்சிேமாக்கி எவனஆண்ட 

அத்தன் எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே.” 

(திருோ.பா.650) 

 வீடு அவடேதற்கு  உரிய பநறி இன்னது என்று அறியாது, 

அறிந்தும் முயலாது இருப்பேவராடு வசரந்்து நானும் முயலாது 

இருந்வதன்.   

 அப்படிப்பட்ட எனக்கு அன்பு பநறிவய காட்டிக் பகாடுத்து. 

 பவழய விவனகள் கழியுமாறும் மலக் குற்றங்கள் நீங்குமாறும் 

பசய்து.  

 சிேமாம் தன்வமவயத் தந்து,  

 எம் தந்வத ஆடப்காண்டான்.   
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 இப்படிப்பட்ட அருவள யாரால் பபற முடியும்? இது அதிசயவம. 

 

வீடுவபறு என்னும் முக்தி – வேதாத்திரியம் 

 

”வீபடன்னில் இடமாம்.  வதடிடத் வதடிட  

   வீடிலாவீடு பேட்ட பேளியாகும். 

வீபடனும் பமய்ப்பபாருள் வேக இயக்கவம. 

  விண்முதல் நிகழ்சச்ிகள் விவேகம் ஈறாக 

வீபடனும் ஆதிவய பபாருள்  எனக் கண்டபின்,    

   விவேகம் அதனுவடச ்சிறப்பபன விளங்கும் 

வீவடஅறிபேனும் விளக்கம் பபறுதவல, 

   வீடுவபறாகும்.  விளங்கி விளக்கிவனன்.” (ஞாக.பா.1847) 

 

குடியிருப்பதற்காக பசற்கல், மண் வபான்றேற்றால் சாதாரணமாக 

வீடு என்கிவறாம்.   

ஆனால் ஆன்மீகதத்ில் வீடு என்னும் ோரத்்வத இடத்வதக் 

குறிப்பதாகவும், ஆன்ம விடுதவலவயக் குறிப்பதாகவும் உள்ளது. 

சுத்தபேளி என்னும் இவறநிவல இல்லாத இடவமா பபாருவளா 

இயக்கவமா விவளவோ இல்வல.  

குடியிருப்பு என்னும் வீட்டின் நாலு சுேவரயும் வமற் கூவரவயயும் 

இடித்து அகற்றிவிட்டால் அது இடம். அங்வக சுத்தபேளிதான்.  

பல பிறவிகள் எடுத்து ேந்துள்ள மனிதன் தனது சுயம் பதய்வீகம், 

இவறநிவலயின் ஒரு பகுதி அறிோக இருக்கிவறாம் என்பவத மறந்து, 

அழிந்து வபாகக்கூடிய உலகியல் விேகாரங்களில் பற்றுக் பகாண்டு 

விட்டான்.   

உலகியல் பற்றுக்களால் அழியக்கூடிய உடவலத் தான் என்று கருதி 

மயக்க நிவலயில் ோழ்கிறான்.   

உலகியல் பற்றுக்களில் இருந்து ஆன்மாவே விடுவித்தால் வீடுவபறு 

அவடயலாம்.   

இதுவே ஆறாேது அறிவு பபற்ற மனிதன் அவடய வேண்டிய வபறு 

ஆகும்.  அந்நிவலவய முன்வனாரக்ள் முக்தி, வமாடச்ம் என்றாரக்ள். 

மீண்டும் பிறோ நிவல எய்துதல் ஆகும்.  வீடு என்னும் இடத்வத 

அறிவேக் பகாண்டு, அறிவே உயரத்த்ி, விரித்துத ்வதடிவனாவம 

யானால் வீடில்லா வீடாகிய சுத்தபேளிவய உணரலாம்.   
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அந்த சுத்தபேளிவய உண்வமப் பபாருள் ஆகும்.  அதனுவடய வேக 

இயக்கம்தான் விண் முதல் அவனதத்ுத ்வதாற்றங்களும் 

நிகழ்சச்ிகளும் ஆகும்.  

இவறநிவல முதல் பிரபஞ்சத் வதாற்றம் ேவர இப்படித்தான் இயங்க 

வேண்டும் என்ற அதன் அறிோகிய விவேகத்தால்தான் 

நவடபபறுகிறது என்பவத உணரந்்தால் ஆற்றல் என்னும் வேகத்திற்கு 

உடப்பாருள் அறிவு என்ற விவேகம்தான் என்ற சிறப்பிவன விளங்கிக் 

பகாள்ளலாம்.   

வீடு என்பது அறிவு. தனக்குள்ளாகவும், எங்குவம நீக்கமற 

நிவறந்துள்ளது என்று விளங்கிக் பகாள்ேதுதான் வீடுவபறு என்பவத 

நான் விளங்கிக் பகாண்டு, விளங்கிய ேழியில் 

விளக்கியுள்வளன்.ோழ்க ேளமுடன். 

   

2. பபருபெறி பிடித்பதாழுக வேண்டும். 

 

மனித ோழ்க்வக என்பது இவறநிவலவய நாடிய அறிவின் பயணம். 

•நித் எது?  

•அநித்தியம் எது?  

•வதவே எது?  

•வதவேயற்றவே எவே?  

 

எந்த அளவு வதவே என்று திட்டேட்டமாக அறிந்து அதற்வகற்றபடி 

எண்ணம், பசால், பசயல்கவளப் பழக்கி ஒே்போருேரும் கடவமவய 

உணரந்்து பசயலாற்றி ோழும் அக்காலத்தில் எ ல லா ோழ்க்வக 

முவறகளும் சரியாக இருக்கும் 

ோழ்க்வகவயப் பற்றித் பதரிந்தேரக்ளாகவும், மற்றேரக்ளுக்கு உதவி 

பசய்யக் கூடியேரக்ளாகவும் ேயது ேந்த மக்கவளபயல்லாம் மாற்ற 

வேண்டும். 

விடட்ுக் பகாடுத்து, மற்றேரக்ளுக்காக, ோழ்கின்ற ோழ்க்வகதான் 

தன்வனயும் ோழ வேக்கும். பிறவரயும் ோழ வேக்கும். 

பதளிந்த அறிவும், அறிந்த பதளிவில் விழிப்வபாடு பசயலாற்றும் 

பண்பாடும்தான் மனிதவன மனிதனாக ோழ வேக்கும் 

தகுதியுவடயது.  

அறிவின் விழிப்புடன் பபாருடக்வளாடும் மக்கவளாடும் அளவு மற்றும் 

முவறவயாடு உறவு பகாள்ேதும், அனுவபாகிப்பதும் பநறியான, 

சிக்கலற்ற, துன்பம் விவளயாத ோழ்வுக்கு இன்றியவமயாதனோக 

இருக்கின்றன. 
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மனிதோழ்வு நிவறவு பபற, பபாருள், புகழ், அதிகாரம், புலன் இன்பம் 

என்ற நான்கும் ஒரளவில் அேசியம்தான். 

மனிதனுவடய மனதிவல ஒரு நிவறவு வேண்டும்.  அந்த 

நிவறவிலிருந்து எழக்கூடியதுதான் இன்பமான ோழ்வு என்பதாகும். 

இத்தவகய பபருபநறியில் ோழ்ேதுதான் முழுவம. 

பபருபநறி அல்லாத சிறுபநறிகவள பநறி என்று நிவனத்துக் 

பகாண்டிருந்த என்வன பநறிப்படுத்தி அருள் பசய்த இவறேனின் 

அருவள எண்ணி வியக்கிறது இப்பாடல் 

 

பநறி அல்லா பநறிதன்வன பநறியாக நிவனவேவனச ்

சிறுபநறிகள் வசராவம திருேருவள வசரும்ேண்ணம் 

குறி ஒன்றும் இல்லாத கூத்தன்தன் கூத்வத எனக்கு 

அறியும்ேண்ணம் அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. 

(திருோ.பா.651) 

 

 பபருபநறி அல்லாத சிறுபநறிகவள பநறி என்று நிவனத்துக் 

பகாண்டிருந்த என்வன,  

 அந்தச ்சிறுபநறிகளில் பசல்லாது, திருேருள் பநறியாகிய 

உண்வம பநறியில் பசரு      மாறு பசய்து.  

 தனக்பகன ஓர ்அவடயாளம் இல்லாத கூத்தன்,  

 தன்னுவடய திருக்கூத்தவனக் காட்டி, அறியுமாறு அருள் 

பசய்தான்.   

 இந்தப் வபற்றிவன வேறு யாரால் பபற முடியும்? இது அதிசயவம.  

வேதாத்திரிய பநறி - வேதாத்திரியம் 

மனிதன் இன்பமான ோழ்க்வகவய விரும்புகிறான். உயிர ்இன்ப 

துன்பத்வத அனுபவித்தாலும், இந்த உடவலக் கருவியாகக் பகாண்வட 

அனுபவிக்கிறது. 

ஆவராக்கியத்துடன் இருந்தால்தான் ோழ்வில் இன்பம் நிலவும். உடல் 

நலம் குன்றினால் துன்பவம ேந்து வசரும்.  

வநாயின் தாக்கம் அதிகமாகும்வபாது எதிரக்ால ோழ்வேவய 

பாதித்துவிடும். பிறப்பின் வநாக்கதவ்தவய பகடுத்துவிடும். இவதவய 

திருமூலர ்

”உடம்பார ்அழியின் உயிரார ்அழிேர ்

திடம்பட பமய்ஞ்ஞானம் வசரவும் மாட்டார ்
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உடம்வப ேளரக்்கும் உபாயம் அறிந்வத 

உடம்வப ேளரத்்வதன் உயிர ்ேளரத்்வதவன” என்கிறார.் 

உடல் வநாய்ோய்ப்பட்டால், உடவலப் பாதிப்பவதாடு கடவமகவளயும், 

பசயல் திறத்வதயும் பாதிக்கிறது. நம் சமுதாயப் பணிகவளயும் 

பகடுத்து விடுகிறது. 

உடலுக்கும் உயிருக்கும் இவடவய ஏற்படும் பிணக்கு வநாய். உடலும் 

உயிரும் இவணந்து பசன்றால் ோழ்க்வக. உடலுக்கும் உயிருக்கும் 

பிரிவு ஏற்பட்டால் மரணம். 

மனிதப் பிறவியின் வநாக்கவம தன்வன முழுவமயாக உணரந்்து, 

இயற்வக இன்பங்கவள அளவுடன் துய்த்து, அறிவிவல முழுவமப் 

பபற்று தனக்கும் பிறருக்கும் துன்பம் தராமல் ோழ்ந்து இவறநிவல 

அவடேது. இந்த ஞானத்வதத்தான் வபாதிப்பது மனேளக்கவல. 

ஐந்தறிவு விலங்குகளுக்கு ோழ்வின் வநாக்கம் கிவடயாது. 

இயற்வகயில் நடக்கும் அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் ஆகிய 

ஐந்து நிகழ்சச்ிகவள மடட்ுவம உணரக்ின்றன. அேற்வறச ்சாரந்்வத 

ோழ்ந்து மடிகின்றன.  

ஆனால் மனிதனுக்கு மடட்ுவம ஆறறிவு உள்ளது. ஆறாேது அறிோகிய 

அனுமான அறிவின் பயன் என்னபேன்றால், ஐந்து நிகழ்சச்ிகவள 

உணரே்வதாடு மடட்ுமல்லாது, இந்நிகழ்சச்ிகள் ஏன்? எே்ோறு 

நவடபபறுகின்றன? மூலம் எது? என் மனிதனால் 

அறிய முடிேதுதான். 

இப்பிரபஞ்சத் வதாற்றங்கள் அவனதத்ிற்கும் காரணப் பபாருளாக 

உள்ளது இவறநிவல எனும் சுதத்பேளிவய. அது அவமத்துள்ள 

தன்மாற்றத்தின் உசச்நிவலவய நாம்.  

எனவே இந்த சுத்தபேளியின் தன்வமவய உணரந்்து, தூய்வம பபற்று 

அதுோதவல முழுவமப்வபறு. மீண்டும் நமது மூல நிவலவய 

அவடதவல வீடுவபறு ஆகும். 

இதவனவய வேதாத்திரியம் "பிறவியின் வநாக்கம் அறிந்தவபாது 

அவடந்த வபரின்பத்வத எே்ோறு உவரக்க முடியும்" என்கிறது. அது 

அேரேரக்வள உணரந்்து அனுபவிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும்.  

அவத முடிோக அவடந்தால் அது எே்ோறு இருக்கும் என்று 

நிவனத்துப் பாரப்்பதாகும்.  

அப்வபாது அறிவு அவடயும் விடுதவல வபரானந்தம். சுருங்கச ்பசால்ல 

வேண்டுமானால், மனிதன் இவற உணரவ்ு பபற வேண்டும்.  
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இவற உணரவ்ு பபறுேது என்பது இ   த்  ேவர கடினமானதாகவும், 

அஞ்சத்தக்கதாகவும் இருந்து ேந்தது.  

வேதாத்திரி மகரிஷி அேரக்ள் இே்வுணரவ்ேப் பபறுேது எப்படி என்று 

எளிவமயாகக் கூறியுள்ளாரக்ள். 

பிறவியின் வநாக்கத்வத அறிந்தவபாதும் 

   பின் அந்த எல்வலயிவன அவடேதற்கு 

அறபநறி விழிப்வபாடு பபாறுப்புணரந்்து 

   ஆற்றி மனம், பசயல், தூய்வம ஆனவபாதும் 

உறவுகளிலும் உண்வம நிவலஉணரந்்து ஆற்றி 

   உயரே்ான துறவுநிவல உணரந்்தவபாதும் 

துறவுநிவல முடிோக பபற்றவபாதும் 

   துய்த்த வபரின்பம் எே்ோறு உவரப்வபன்” (ஞாக.பா.1849) 

முழுவமப்வபறு அவடய வேண்டுபமனில் நமது ஆன்ம களங்கங்கள் 

கழிக்கப்பட வேண்டும்.  

அதற்கு இவறநிவல மாறாத நிவலயில் இருந்து பகாண்டு அறச ்

பசயல்கள் பசய்தல் ஒன்வற ேழியாகும்.  

அறபநறியில் தானும் ோழ்ந்து பிறருக்கும் நன்வம 

பசய்ய வேண்டுபமனில் நல்ல உடல் நலம் வதவே. உடல் நலம் 

காக்காது விடட்ுவிட்டால் ோழ்வில் அவமதியும் இனிவமயும் 

இருக்காது.  

ோழ்வின் வநாக்கத்வதயும் அவடய முடியாது. எனவே ஒே்போருேரும் 

உடல் நலம் காத்தல் அேசியம். ோழ்க ேளமுடன். 

 

3. பபாய்யும் பமய்யும் 

 

குருவும் அேரது நான்கு சீடரும் ருசியால்வகாட் என்னும் நகவர 

அவடந்தாரக்்ள். 
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தம் சீடரிடம், இந்தப் பணதவத எடுதத்ுக் 

பகாண்டு நகரத்துக்குள் பசல்.  அவரப் 

பணத்துக்கு பமய்யும் மீதம் அவரப் பணத்துக்கு 

பபாய்யும் ோங்கி ோ என்றார.்   

தம் குருவிடம் ஏன் எதற்கு என்று ஒரு பபாழுதும் 

வகட்டறியாத அந்தச ்சீடர,் குருவின் கட்டவளவய 

ஏற்று, நகரத்திலிருந்த அவனேரிடமும் ஒரு 

பணத்துக்கு பபாய்யும். மற்பறான்றுக்கு பமய்யும் 

வேண்டும் என்று வகடட்ுக் பகாண்வட பசன்றார.்   

பலரும் அேவர வகலி பசய்தனர.்   

கவடசியாக ஒரு கவடக்காரர ்பணதவ்த ோங்கிக் பகாண்டு 

ோழ்க்வக என்பது பபாய்.  மரணம் என்பது பமய். இவத உங்கள் 

குருவிடம் பசன்று பசால்லுங்கள். என்றார.்   

”ஒரு நல்ல இடம் கிவடத்துவிட்டது.  

உண்வம பதரிந்த ஒரு மனிதர ்இங்வக இருக்கிறார.்  

நாம் அங்வக பசல்வோம் ோ? என்றுசீடவர அவழத்துச ்பசன்றார ்

குருநானக். 

பபாய் எல்லாம் பமய் என்று புணரம்ுவலயார ்வபாகத்வத 

வமயலுறக் கடவேவன மாளாவம காத்தருளித் 

வதயல் இடம் பகாண்டபிரான் தன்கழவல வசரும் ேண்ணம் 

ஐயன் எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. (திருோ.பா.652) 

 

 பபாய்ப் பபாருள்கவள எல்லாம் பமய்ப்பபாருள்கள் என 

நிவனந்து.  

 முவலயிவன உவடய மகளிவரத ்தழுவி, அந்த இன்பத்தில் 

மயங்கிக் கிடந்வதன்.  

 அப்படிப்பட்ட என்வன, இறந்து படாதோறு காப்பாற்றி, 

 உவமவய இடப்பாகத்தில் பகாண்டேனும் எனது தவலேனும் 

ஆகிய பபருமான்,  

 தன் திருேடிகவளவய ேந்து அவடயுமாறு அருள் பசய்தான். 

 இதவன வேறு யார ்பபற முடியும், இது அதிசயவம.  

 

பபாய்யும் பமய்யும் - வேதாத்திரியம் 

 

“பமய்” என்றால் ஒன்றுபட்டது என்றும், “பபாய்” என்றால் 

இரண்டுபட்டது என்றும் பபாருள்படும்.  
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பபாய் என்றால் இல்லாதது என்று பலரால் கருதப்படுகிறது. இல்லாதது 

எப்படி இருக்க முடியும்? அவத எப்படிச ்பசால்ல முடியும்? இருப்பவதத் 

தான் கருதுகிவறாம், வபசுகிவறாம். 

 

ஒருேன் ஒரு பபாருவள வேத்திருக்கிறான். ஆனால் வகட்பேரக்ளுக்கு 

அப்பபாருள் இல்வல என்று பசால்லுேவதப் பபாய் என்று 

பசால்லுகின்வறாம்.  

அந்தப் பபாருவள அேன் வேத்திருப்பது அேன் உள்ளதத்ில் மவறந்து 

விடவில்வல, வேறு ஏவதா காரணத்தால் இல்வல என்று 

பசால்லுகின்றான். 

 

அேனுவடய உள்ளத்தில் அப்பபாருள் இருப்பது, இல்வல என்று 

பசால்ல வேண்டுபமன்பது ஆகிய இரண்டும் இருக்கின்றன. 

இருக்கிறது என்ற ஞாபகத்வதாடு இல்வலபயன்று பசால்ல வேண்டிய 

ஞாபகமும் கூடி இரண்டுபடட்ு விட்டது.  

அவத பிளவுபட்ட கருத்து, பசால்லிலும் ேந்தால் அவதப் பபாய் என்று 

பசால்லுகிவறாம். 

 

இவத வபான்று ஏக நிவலயாக – அரூப நிவலயாக இருந்த 

பதய்ேநிவல, அணுோகவும் பரிணாமமவடந்து விட்டபின், அது இரு 

நிவலப்படட்ு விட்டது. 

இவேகளில் பின்னர ்வதான்றிய அணு முதல் அண்ட வகாடிகவளயும் 

அவேகளின் இயக்க நிகழ்சச்ிகவளயும், வேதாந்திகள் பபாய் என்று 

பசால்லுகின்றாரக்ள்.  

அதாேது இரண்டுபட்ட நிவல என்று பசால்லுகின்றாரக்ள்.  

இப்படி இரண்டுபட்ட நிவலகளில், ஏக நிவலயாக உள்ள அரூப 

நிவலவய உணரந்்து பகாள்ளும் ஆற்றவல ஞானம் என்றும், அவத 

மறந்து இரண்டுபடட் நிவலவய மாத்திரம் கண்டு அறிவு மிரட்சி 

பகாண்டு இயங்கி நிற்கும் நிவலவய மாவய என்றும் 

கூறுகின்றாரக்ள். (அருடத்ந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி) 

 

4. தூயோழ்க்வக பநறி எது? 

 

சுவாமி விவவகானெ்தர ்கூறிய 7 வாழ்க்மக ரகசியங்கள் 

மனிதர ்இயல்பில் பதய்வீகமானேரக்ள் என்பவதயும், இந்த 

பதய்வீகத்வத பேளிப்படுத்தேவத மனித ோழ்வின் சாரம் 

என்பவதயும் விவேகானந்தர ்தன் அவனத்து பசாற் பபாழிவுகளிலும், 

எழுதத்ுக்களிலும் ேலியுறுத்துேவதக் காணலாம். 
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காடுகளிலும், மவலகளிலும் ேசிக்கும் ரிஷிகளிடமும், சமூகத்தில் ஒரு 

பிரிவினரிடமும் மடட்ுவம குழுமியிருந்த ஆன்மீகம் சமூகத்தில் இருந்த 

அவனேரிடமும் பரே வேண்டும் என அேர ்விரும்பினார.் 

 

1.ஒவ்பவாரு உயிரிலுை் கடவுள் 

கடவுள் ஒே்போரு உயிரிலும் குடிபகாண்டிருக்கிறார.் இவதத் தவிர 

தனியாக வேறு கடவுள் ஒருேர ்உலகில் இல்வல. 

சுயநலமற்ற தன்வமவய கடவுள் ஆகும். ஒருேன் பசல்ேந்தனாக 

ோழ்ந்த வபாதும் சுயநலம் இல்லாதேனாக இருந்தால் அேனிடம் 

கடவுள் இருக்கிறார.் 

உங்களுவடய நரம்புகவள முறுக்வகற்றுங்கள். காலம் எல்லாம் அழுது 

பகாண்டிருந்தது வபாதும். இனி அழுவக என்ற வபசவ்ச இருக்கக் 

கூடாது. சுயேலிவம பபற்ற மனிதரக்ளாக எழுந்து நில்லுங்கள். 

ஒரு நல்ல லட்சியத்துடன் முவறயான ேழிவயக் வகக்பகாண்டு 

வதரியத்துடன் வீரனாக விளங்குங்கள். மனிதனாக பிறந்ததற்கு 

ோழ்ந்து பசன்ற பின்னும் ஏதாேது அவடயாளத்வத விடட்ுச ்

பசல்லுங்கள். 

தூய்வமயாக இருப்பதும் மற்றேரக்ளுக்கு நன்வம பசய்ேதும் தான் 

எல்லா ேழிபாடுகளின் சாரமாகும்.  

ஏவழகளிடமும் பலவீனரக்ளிடமும் வநாயாளிகளிடமும் இவறேவனக் 

காண்பேவன உண்வமயான ேழிபாடு பசய்பேன் ஆோன். 

2.உண்மையான ைகிழ்சச்ி 

மன்னிக்கக் கூடியதும், சமவநாக்குவடயதும், நிவல தடுமாறாததுமான 

மனவத எேன் பபற்றிருக்கிறாவனா அேவன ஆழ்ந்த அவமதியில் 

திவளத்திருப்பான். 

கருவண என்பது பசாரக்்கத்வதப் வபான்றது. நாம் அவனேரும் 

கருவணயுள்ளேரக்ளாக மாறி பசாரக்்கத்தில் மகிழ்ந்திருப்வபாம். 

உங்கள் தேறுகவளப் பபரும் வபறாக நிவனயுங்கள். அவே நம்வம 

அறியாமவல நமக்கு ேழிகாடட்ும் பதய்ேங்கள் என்றால் 

மிவகயில்வல. 

அழுவக பலவீனத்தின் அறிகுறி. அடிவமத்தனத்தின் அறிகுறி. 

வதால்விகள் இல்லாத ோழ்க்வகயால் பயவனதும் இல்வல. வபாராட்டம் 

இல்லாத ோழ்க்வக சுவேயாக இருக்காது. 



12 
 

தன்னலத்வத ஒழிப்பதில் தான் உண்வமயான மகிழ்சச்ி இருக்கிறது. 

உன்வனத ்தவிர யாராலும் உன்வன 

மகிழ்விக்க முடியாது. 

3.உன்மனப் பற்றிவய சிெ்திக்காவத 

நம்வமப் பற்றிவய சிந்தித்துக் பகாண்வட இருப்பது சுய 

நலங்களிவலவய மிகப்பபரிய பாேமாகும். சுயநல எண்ணம் எே்ேளவு 

குவறகிறவதா அந்த அளவுக்கு ஒருேன் கடவுவள பநருங்க முடியும். 

சமநிவலயில் இருந்து பிறழாதேன், மன சாந்த முவடயேன், 

இரக்கமும், கருவணயும் பகாண்டேன் ஆகிவயார ்நல்ல பணிகவள 

மடட்ும் ோழ்வில் பசய்ய முற்படுேர.் அதன் மூலம் அேன் தனக்வக 

நன்வமவயத் வதடிக் பகாள்கிறான். 

தீவமவயச ்பசய்ேதால், நமக்கு நாவம தீவம பசய்கிவறாம். 

நன்வமவயச ்பசய்ேதால் நமக்கு நாவம நன்வம வதடிக் 

பகாண்டேரக்ளாகிவறாம். 

சுயநல எண்ணம் சிறிதும் இல்லாமல், பணம், புகழ் என்னும் 

எதிரப்ாரப்்பு வேக்காமல் பிறருக்கு நன்வம பசய்யவேண்டும் 

என்பதற்காகவே ஒருேன் பதாண்டு பசய்தால், உலகத்வதவய மாற்றி 

அவமக்கும் சக்தி அேனிடமிருந்து பேளிப்படும். 

4.ைதத்தின் ரகசியை் 

சிறு சிறு ஆவசகவள அனுபவித்துத ்தீரக்்க வேண்டும். பபரிய 

ஆவசகள் அவனதவ்தயும் விவேகத்தால் ஆராய்ந்து விடட்ுவிட 

வேண்டும். 

நீங்கள் இவறேவன உணரந்்தால் உங்கள் முகம் மாறிவிடும். உங்கள் 

குரல் மாறிவிடும், உங்கள் வதாற்றவம மாறிவிடும். நீங்கள் மனித 

குலத்திற்கு ஒரு ேரப் பிரசாதமாக இருப்பீரக்ள். 

உடவலயும் புலன்கவளயும் ேழிநடத்தும் வபாது, மனம் என்ற 

கடிோளத்வத உறுதியாகப் பிடித்துக் பகாள்ளுங்கள். 

ஒருேன் தன்வன பேறுக்கத ்துேங்கிவிட்டால், அேன் கீழ்நிவலக்குச ்

பசல்ேதற்கான கதவு திறந்துவிட்டது என்று பபாருள். 

எந்த வேவலயாக இருந்தாலும், அதவனத ்தன் விருப்பத்திற்கு 

ஏற்றதாக மாற்றுபேவன அறிோளி. எந்த வேவலயும் அற்பமானதல்ல. 

5.விருப்பங்கள் ெிமறவவறுை் 
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அவனத்திலும் இவறேவன காண்பது நம்முவடய லட்சியமாகும். 

அவனத்திலும் காண முடியாவிட்டால், நாம் வநசிக்கும் ஒன்றிலாேது 

பாரக்்க வேண்டும். 

நீங்கள் இவறேவன உணரந்்தால் உங்கள் முகம் மாறுேதுடன், குரலும், 

வதாற்றமும் மாறுகிறது. அப்வபாது நீங்கள், மனித குலத்திற்கு ஒரு 

ேரப்பிரசாதமாக மாறிவிடுவீரக்ள். 

பிராரத்்தவனயால் நுண்ணிய ஆற்றல்கள் எளிதாக 

விழிப்பவடகின்றன. பக்தியுணரவ்ுடன் பிராரத்்தவன பசய்தால் 

அவனத்து விருப்பங்களும் நிவறவேறும். 

6.ைன உறுதியுடன் இருங்கள் 

எத்தவன நல்ல நூல்கவள ோசித்தாலும் நம்மால் தூய ேராக 

முடியாது. உண்வமவய நாம் உணர வேண்டு மானால், தீவிரமாகச ்

சிந்திக்க வேண்டும். அப்வபாது பமய்யுணரவ்ு நம்முள் மலரத் 

பதாடங்கும். 

தன்னுவடய பலவீனங்கள், குற்றங்கள், பாேங்கள் எல்லா ேற்வறயும் 

வேபறாருேரின் வமல் சுமத்துேது மனித இயல்பாக இருக்கிறது. 

நம்முவடய தேறுகவள உணர மறுப்பது தான் இதற்குக் காரணம். 

ஒே்போரு மனித இதயத்தின் உள்ளும் மிக ஆழத்தில் ஆதி 

அந்தமில்லாத இவறேன் ஒளிந்து பகாண்டிருக்கின்றான். அேவன 

உணரந்்தேவன உண்வமவய உணரந்்தேன் ஆோன். 

உங்களுக்குப் பிடித்தவத கவடபிடிப்பதுவபால, மற்றேரக்ளும் 

அேரேருக்கு விருப்பமானேற்வற பின்பற்றும் சுதந்திரத்வதக் 

பகாடுங்கள். ஏபனன்றால், சுதந்திரம் இல்லாத எதுவும் ேளரச்ச்ி 

அவடேதில்வல. 

எந்த விஷயத்வதயும் நன்கு ஆய்ந்து பாருங்கள். பகாண்ட பகாள்வக 

மற்றும் குறிக்வகாளில் மனவுறுதியுடன் இருங்கள். 

7.அன்புதான் வாழ்க்மக 

அன்பு, வநரவ்ம, பபாறுவம ஆகியேற்வறத் தவிர வேபறான்றும் 

நமக்கு வதவேயில்வல. அன்பு தான் ோழ்க்வக. 

நாம் மற்றேரக்ளுக்குச ்பசய்ய வேண்டிய கடவம, பிறருக்கு 

உதவிபுரிேதும் உலகிற்கு நன்வம பசய்ேதும் தான். 

கல்வி என்பது மூவளக்குள் பல விஷயங்கவளப் வபாடட்ுத் திணிதத்ு 

வேப்பதல்ல. அப்படித் திணிக்கப்படும் அந்த விஷயங்கள் ோழ்நாள் 
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முழுேதும் ஜீரணம் ஆகாமல் பதாந்தரவு பகாடுத்துக் பகாண்வட 

இருக்கும். 

அவனத்து வதவேகவளயும், துன்பங்கவளயும் நீக்குேதற்கான 

வபராற்றல் உங்கள் ஒே்போருேருக்குள்ளும் இருக்கிறது. 

நமக்கு நாவம நன்வம பசய்து வமாடச்த்வத அவடேவத விட 

மற்றேரக்ளுக்கு நன்வம பசய்து, ஆயிரம் நரகங்களுக்கு பசல்ல 

தயாராக இருக்க வேண்டும். 

துணிந்து பசயல்படுங்கள். எவதயும் முடிக்க வேண்டும் என்ற 

முடிவுடன் பசயல்பாட்டில் இறங்குங்கள். ‘முடியாது’ என்ற 

ோரத்்வதவய அகராதிவய விடட்ு அகற்றுங்கள். 

”தூய பநறியில் வசருமாறு பபருமான் எனக்குப் வபரருள் பசய்தான்” 

என்று இந்தப் பாடலில் மாணிக்கோசகர ்பாடுகிறார.் 

 

மண்அதனிற் பிறந்து எய்த்து மாண்டுவிழக் கடவேவன 

எண்ணம் இலா அன்பு அருளி எவனஆண்டிடட்ு என்வனயும்தன் 

சுண்ணபேண் நீறு அணிவித்துத ்தூபநறிவய வசரும்ேண்ணம் 

அண்ணல் எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. 

(திருோ.பா.653) 

  

 இம்மண் உலகில் மீண்டும் பிறந்து. கவளப்பு அவடந்து. இறக்க 

இருந்த என்வன,  

 எதிரப்ாராத ேவகயில் என்மீது அன்பு பசய்ய அருளி,  

 என்வன ஆடப்காண்டு,  

 தன்னுவடய திருநீற்றுப் பபாடிவய பூசுமாறு பசய்வித்து,  

 தூய பநறியில் வசருமாறு பபருமான் எனக்குப் வபரருள் 

பசய்தான்.   

 இதவன வேறு யார ்பபற முடியும்.  இது அதிசயவம 

 

தூயபநறி எது?  தூயோழ்க்வக பநறி எது?  வேதாத்திரியம் 

 

பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இவடப்பட்டவத ோழ்க்வக. ஆறறிவு 

பவடத்த நாம் பிறந்த உடவன நடப்பதில்வல.  

ஆனால் ஐந்தறிவு ேவரயுள்ள உயிரினங்கள் பிறந்த சிறிது 

வநரத்திவலவய நடக்கின்றன. நாம் ோழும் ோழ்க்வக இன்பமாகவே 

உள்ளது.  
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ஆனால் நம்முவடய புலன்கள் ேழி பசல்ேதாலும் பழக்கத்தாலும், 

சூழ்நிவலகளாலும் பபரும்பாலும் துன்பத்வத உண்டாக்கி 

பகாள்கிவறாம்.  

கல்லூரிக்குச ்பசல்ல 12 ேகுப்புகள் படிக்க வேண்டும் என்பது வபால் 

ோழ்வில் முழுவமப்வபறும் குணநலப் வபறும் அவடய 12 ோழ்க்வகத ்

தத்துேப்படிகவள அளித்துள்ளார.் 

 

வதவேகள் மூன்று: நம் உடலின் வதவேகவள மூன்றாகப் 

பிரித்துள்ளார.் பசி, தாகம்,. முதல்படி. தட்பபேப்ப நிவலயி லிருந்து 

நம்வமக் காத்துக் பகாள்ளல் இரண்டாம்படி, உடலின் கழிவுகள் நீக்கம் 

மூன்றாம் படி. 

 

காப்பு மூன்று: பிற உயிரக்ளின் தாக்குதலில் இருந்து காத்தல், மவழ, 

புயல், பூகம்பம் வபான்ற இயற்வகச ்சீற்றத்திலிருந்து காத்தல், 

தற்பசயல் விபத்து நடக்காமல் (accident) காத்தல். 

 

அறபநறி மூன்று: தனக்கும் பிறருக்கும் தற்காலத்திவலா, 

பிற்காலத்திவலா உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தராத ேவகயில் 

எண்ணம், பசால், பசயல்கவள அவமப்பது ஒழுக்கம். தா  ன். 

 குடும்பம், உறவினர,் ஊர,் உலகம் என்ற ஐந்து ேவகயான 

கடவம. எே்வித எதிரப்ாரப்்புமின்றி, வதவேப்படுவோரக்்கு, 

அந்த வநரத்தில் உதவுதல் ஈவக.  

 அறிவின் நிவல: அடிப்பவடத் வதவேயான நம்பிக்வக. 

ஒே்போன்றுக்கும் விளக்கம் பபறுமளவு அறிவு நிவலயில் 

ோழ்தல். தன்வனயறிந்த பின் முழுவம நிவலயவடதல். 

 நாம் ஒரு சிறு துரும்பாய் ோழ்க்வக பயனும் பேள்ளத்தால் 

அடித்துச ்பசல்லப்படும் நிவலயில் இந்த 12 படிகளும் நமக்கு 

படகாய் இருந்து நம்வம கவர வசரக்்க உதவும் எனத ்

பதளிவுபடுத்தியுள்ளார.் 

மனித சக்தி மகத்தான சக்தி 

 

உடல் லகுோக இருக்க வேண்டும். மனம் அவமதியாக இருக்க 

வேண்டும் Peaceful Mind. ோழ்க்வக உபவயாகமாக இருக்க வேண்டும் 

அதற்கு நாம் ோழும் காலத்திவலவய ோழ்ந்து பகாண்டு இருக்கும் 

தத்துே ஞானி அருடத்ந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி அேரக்ள் பசால்லிக் 

பகாடுத்துள்ள உடற்பயிற்சிகள், தேங்கள், காயகல்ப பயிற்சி, 

தற்வசாதவன முவறகள் உறுதுவணயாக உள்ளன. 

 

இரண்படாழுக்கப் பண்பாடு 

 

இே்வுலக இன்னல்களிலிருந்து விடுபட இரண்படாழுக்கப் பண்பாடு 

கூறுகிறார ்
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 .“நான் எனது ோழ்நாளில் பிறரது உடலுக்வகா மனதுக்வகா 

துன்பம் தரமாட்வடன்”  

 துன்பப்படும் உயிரக்ளுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகவளச ்

பசய்வேன். 

ஆகா! என்ன அற்புதமான ேரிகள். அவனேரும் இவதக் 

கவடப்பிடித்தால் துன்பவம இே்வுலகில் இருக்காது. இன்புறுவோம்! 

இயல்பாய் ோழ்வோம்.  

நாம் ோழும் காலத்தில் திருோசகம் பசால்லியபடி தூயபநறியில் 

வேதாத்திரியத்தின் இரண்படாழுக்கப் பண்பாடவ்ட, 

வமற்பகாள்வோம். 

 

ோழ்க ேளமுடன்!! 

 

5.பயதத்ுக் பகல்லாம் மூலம் பற்றும் பாசமும். 

 

உலகில் சுோமி விவேகானந்தர ்மிகவும் பேறுத்தது ஒன்று உண்டு 

என்றால், அது 'பயம்'தான்! ''பலவம ோழ்வு; பலவீனவம மரணம்'' 

என்றார ்விவேகானந்தர.் 

 

பயத்வத எப்படி பேல்ேது? பயம் யாருக்கு ேரும்? தன்னம்பிக்வக 

குவறோக உள்ளேரக்்வக பயம் ேரும். 

 

'இேவன நம்பு அல்லது அேவன நம்பு என்கிறாரக்ள். ஆனால் நான் 

கூறுகிவறன்... முதலில் உன்னிடவம நீ நம்பிக்வக வே. எல்லா 

ஆற்றல்களும் உனக்குள்வளவய உள்ளன' என்றார ்விவேகானந்தர.் 

  

’இவளஞன்’ என்பதற்கு அேர ்பசால்லும் இலக்கணம் என்ன 

பதரியுமா? 'பயமற்றேவன இவளஞன்!' 

 
 

ஆனால் நான் கூறுகிவறன்... முதலில் 

உன்னிடவம நீ நம்பிக்வக வே. எல்லா 

ஆற்றல்களும் உனக்குள்வளவய உள்ளன' 

என்றார ்விவேகானந்தர.் 

  
 

இவறேன் மாணிக்கோசகவர 

”பயப்படாவத” என்று பசால்லி 

ஆடப்காண்டதாக இப்பாடலில் 

பசால்லுகிறார.் 

 



17 
 

பஞ்சாய அடிமடோர ்கவடக்கண்ணால் இடரப்டட்ு 

பநஞ்சாய துயரக்ூர நிற்வபன்உன் அருள்பபற்வறன் 

உய்ஞ்வசன்நான் உவடயாவன அடிவயவன ேருகஎன்று 

அஞ்வசல்என்று அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. (திருோ.பா.654) 

 பஞ்சு வபான்ற  பமன்வமயான பாதங்கவள உவடய மகளிரது 

கவடக்கண் பாரவ்ேயால் கேரப்படட்ு,  

 மனதில் துன்பம் மிகுமாறு இருந்த நான் உன் திருேருவள 

பபற்வறன்.  அதனால் உய்ந்வதன்.  (தப்பிப் பிவழத்வதன்) 

 என்வன அடிவமயாகக் பகாண்டேவன! அடிவயவன ”ேருக!” 

என்றும்“, ”பயப்படாவத!” என்றும் கூறி, அருள் பசய்தாய், 

இே்ேருவள வேற யார ்பபற முடியும்?  இது அதிசயவம.  

அசச்ம் – வேதாத்திரியம் 

 இயக்கங்களுக் பகல்லாம் இறுக்கத ்தத்துேம் மூலம். 

 பயத்துக் பகல்லாம் மூலம் பற்றும் பாசமும்.   

 சினம், அசச்ம் இரண்டும்  ஓர ்மனிதன் ோழ்வில்  சீரக்ுவலய 

பசய்யும் பகாடும் உட்தீயாகும்.   

 சினம் அசச்ம் ஒழிய சிந்தவனவய ஏற்றி சிேன் சீேன் 

நிவலகவள நன்குணர வேண்டும். 

”மனதில் துன்பம் மிகுமாறு இருந்த நான் உன் திருேருவள பபற்வறன்.  

அதனால் உய்ந்வதன்.” என்கிறார ்மாணிக்கோசகர.் 

 

துன்பங்கவள இனிதாய் மாற என்ன பசய்ய வேண்டும்? 

வேதாத்திரியம் ேழி பசால்கிறது.   
 

ோழ்வினிவல அனுவபாகப் பபாருள் எண்ணிக்வக 

   ேளரவிடக் கூடாது இன்பம் வேண்டின்! 

ோழ்வினிவல பசிபேப்ப தட்ப ஏற்றம் 

   ேளரக்்காமல், இேற்வற ஓர ்அளவில் தாங்கி, 

ோழ்வினிவல துன்பத்வதச ்சகித்துக் பகாள்ளும் 

   ேழக்கத்வதப் பழக்கத்தால் அவடய வேண்டும் 

ோழ்வினிவல துன்பங்கள் இனிதாய் மாற, 

   ேழியிதுவே! அனுபேத்தில் உணரந்்த உண்வம!” (ஞாக.பா.1557) 

 

மனித ோழ்க்வக இனிவமயாக இருக்க விரும்பினால், 

பயன்படுத்துகின்ற ோழ்வியல் துய்ப்புப் பபாருடக்ளின் 

எண்ணிக்வகவய அதிகமாக்கக் கூடாது.   

 

இயற்வகத் துன்பங்களான பசி, பேப்ப தட்ப ஏற்றத்தாழ்வு 

ஆகியேற்வற ேளரவிடக் கூடாது.  
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இயற்வகத் துன்பங்கவள சகிதத்ுக் பகாண்டும், ஏற்றுக் பகாண்டும் 

ோழ்கின்ற ேழக்கத்வதப் பழக்கமாக்கிக் பகாள்ள வேண்டும். 

 

பிறந்தது முதல் இறக்கும் ேவர இயற்வகயில் ஏற்படும் இந்த 

ேவகயான துன்பங்கவள மனிதன் அனுபவிக்கப் பழகிவிட்டால், 

துன்பங்கள் எல்லாம் இனிவமயாக மாறுேதற்கு சரியான ேழி 

இதுதான் என்பவத அனுபேத்தின் மூலம் உணரந்்து பகாண்ட 

உண்வம இதுவே ஆகும்.துன்பங்கவள நீக்கி ஆனந்தமாக 

ோழ்வோமாக!      

                   

6. பந்தம் அறுதத்ு எவன ஆண்டு 

ஒரு ஊரில் ஒரு பசல்ேந்தன் இருந்தான். 

 

அேன் வியாபார நிமித்தமாக பேளியூர ்பசன்று திரும்பிய வபாது 

அேனது அழகான பபரிய பண்வண வீடு தீப்பற்றி எரிந்து 

பகாண்டிருந்தது. 

 

அந்த ஊரிவலவய மிகவும் அழகான வீடு அேனுவடயது தான். அந்த 

வீடவ்ட இரண்டு மடங்கு விவல பகாடுத்து ோங்க பலரும் தயாராக 

இருந்தனர.் ஆனால் இேன் விற்கவில்வல.  

 

இப்வபாது அந்த வீடு அேன் கண் முன்வன எரிந்துபகாண்டிருந்தது. 

ஆயிரம் நபரக்ள் சுற்றி நின்று வேடிக்வக பாரத்்து 

பகாண்டிருந்தாரக்ள்.  

 

தீ முழுேதுமாக பரவிவிட்டதால் அவத அவனத்தும் பிரவயாஜனம் 

இல்வல என்று எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்வல.  

 

ேணிகவனா பசய்ேதறியாமல் கண்ணில் நீவராடு புலம்பி 

பகாண்டிருந்தான். ஐவயா என் வீடு..!!! என் வீடு...!! என்று அலறினான். 

 

அப்வபாது அேனின் மூத்த மகன் ஓடிேந்து ஒரு விஷயத்வத 

பசால்கிறான்.  

 

“தந்வதவய ஏன் அழுகிறீரக்ள்? இந்த வீடவ்ட நான் வநற்வற மூன்று 

மடங்கு லாபத்திற்கு விற்றுவிட்வடன். இதனால் நமக்கு நஷ்டம் 

இல்வல“ என்று கூறினான்.  

 

இவத வகட்ட ேணிகனுக்கு ஏக மகிழ்சச்ி. அேனது வசாகம் அவனத்தும் 

மவறந்து மகிழ்சச்ி உண்டானது.  
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இப்வபாது ேணிகனும் கூடி இருந்த கூட்டத்தில் ஒருேனாக நின்று 

வேடிக்வக பாரக்்க பதாடங்கினான்.  

 

அவத வீடு தான், அவத பநருப்பு தான் ஆனால் சில வினாடிகளுக்கு முன் 

இருந்த தவிப்பும் வசாகமும் இப்வபாது அேனிடம் இல்வல. 

 

சிறிது வநரத்தில் ேணிகனின் இரண்டாேது மகன் ஓடி ேந்து 

“தந்வதவய ஏன் இப்படி கேவலயில்லாமல் சிரிக்கிறீரக்ள்? நாங்கள் 

விற்ற இந்த வீட்டிற்க்கு முன்பணம் மடட்ுவம ோங்கியுள்வளாம். முழு 

பதாவக இன்னும் ேரவில்வல. வீடவ்ட ோங்கியேன் இப்வபாது மீதி 

பணத்வத தருோனா என்பது சந்வதகவம” என்றான். 

 

இவத வகட்ட ேணிகன் அதிரச்ச்ி அவடந்தான். மீண்டும் வசாகத்தில் 

ஆழ்ந்தான். கண்ணீவராடு மீண்டும் புலம்ப ஆரம்பித்தான். தனது 

உடவம எரிகிறவத என்ற எண்ணம் மீண்டும் அேவன ோட்டியது. 

 

சில மணித்துளிகள் பின்பு ேணிகனின் மூன்றாேது மகன் ஓடி 

ேருகிறான். 

  

“தந்வதவய கேவல வேண்டாம். இந்த வீடவ்ட ோங்கிய மனிதன் 

மிகவும் நல்லேன் வபாலும். இந்த வீடவ்ட ோங்க அேன் முடிவு 

பசய்தவபாது வீடு தீ பிடிக்கும் என்று உங்களுக்கும் பதரியாது 

எனக்கும் பதரியாது.  

 

ஆவகயால் நான் வபசியபடி முழு பதாவகவய பகாடுப்பது தான் 

நியாயம் என்று என்னிடம் இப்வபாது தான் பசால்லி அனுப்பினான்” 

என்று மகிழ்சச்ிவயாடு பதரிவித்தான். 

 

இவத வகட்ட ேணிகனுக்வகா ஏக சந்வதாஷம். கடவுளுக்கு நன்றி 

பசால்லி ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்தான்.  

 

கண்ணீரும் வசாகமும் மீண்டும் காணாமல் வபாய்விட்டது. மீண்டும் 

கூட்டத்தில் ஒருேனாக நின்று வேடிக்வக பாரக்்க பதாடங்கினான். 

 

இங்கு எதுவுவம மாறவில்வல. அவத வீடு, அவத பநருப்பு, அவத இழப்பு. 

இது என்னுவடயது என்று நிவனக்கும் வபாது அந்த இழப்பு உங்கவள 

வசாகத்தில் ஆழ்தத்ுகிறது.  

 

இது என்னுவடயது அல்ல என்று நிவனக்கும் வபாது உங்கவள வசாகம் 

தாக்குேது இல்வல. 

 

நான், என்னுவடயது, எனக்கு பசாந்தமானது என்ற எண்ணம் தான் 

பற்று. உலகில் எதுவுவம நிரந்தரமானது இல்வல.  
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ஒருேனுக்கு மடட்ுவம பசாந்தமானது இல்வல. அவனத்துவம அழிய 

கூடியது. நான் உட்பட எல்லாவம ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின் 

அழியக்கூடியது அல்லது வேறு ஒருேனுக்கு பசாந்தமாக கூடியது 

என்பவத நாம் நிவனவில் நிறுத்தினாவல வபாதும். அந்த எண்ணவம 

பற்றற்ற நிவல. 

 

”பாசங்கவளயும் ஏவனய குற்றங்கவளயும் அறுத்து அருள் பசய்த 

இவறேவனப் புகழ்கிறது திருோசகம் இந்தப்பாடலில்.  

 

பேந்துவிழும் உடற்பிறவி பமய்பயன்று விவனபபருக்கிக் 

பகாந்துகுழல் வகால்ேவளயார ்குவிமுவலவமல் வீழ்வேவனப் 

பந்தம் அறுத்து எவன ஆண்டு பரிசு அறஎன் துரிசும்அறுத்து 

அந்தம் எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே.  

(திருோ.பா.655) 

 பேந்து அழியப் வபாகும் உடவலாடு கூடிய  பிறப்வப உண்வம 

என்று நிவனத்து. விவனகள் வமலும் பபருகுமாறு,  

 அடரந்்த கூந்தலும் அழிகிய ேவளயலும் உவடய மகளிரது 

குவிந்த முவலமீது விருப்பம் பகாண்டு வீழ்ந்து கிடந்வதன். 

 இருந்தும், என்வன ஆடப்காண்ட, பாசங்கவளயும் ஏவனய 

குற்றங்கவளயும் அறுத்து.  

 சீேத்தன்வம பகடுமாறு பசய்து. வீடுவபறு அருளினாய்.   இந்தப் 

வபற்வற வேற யாரால் பபற முடியும்.  இது அதிசயவம.    

 

பற்றற்ற நிவல – வேதாத்திரியம் என்ன பசால்கிறது? 

”மனிதன் அனுவபாக அனுபே ஆராய்சச்ிகளினால் அறிவு ேளரச்ச்ி 

பபற்று தன்னிவல விளக்கம் பபறும்வபாது உருே அளவிவல 

மனிதரக்ள் வேறுபட்டிருந்தாலும் உயிர ்என்ற நிவலயால் ஒன்றுபட்வட 

ஏகமாகவே இருப்பது அறிவிற்கும் பதளிோக விளங்கிவிடுகிறது.   
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அப்வபாது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சில 

பபாருடக்வள மாத்திரம் தனபதன்று எண்ணிக் 

பகாள்ளும் பற்றுதல்கள் தானாகவே விடுபடட்ுப் 

வபாகின்றன. 

வதவேயுணரே்ாலும், பதாடரந்்து ேந்த 

பழக்கதத்ாலும் கிவடத்துள்ள சந்தரப்்ப 

சூழ்நிவலகளாலும் அறிவின் ேளரச்ச்ிக் 

வகற்றோறு ஒே்போரு மனிதனும வதசம், மதம், 

சாதி, பமாழி, இனம், பபாருடக்ள், பந்துக்கள் 

என்றவேகள் மீது உரிவம பகாண்டாடுகின்றான்.   

அந்தந்த எல்வலயில், குறுகியும் நிற்கிறான்.  

இத்தவகய நிவனவே நிவலவய பற்று என்று பசால்லுகிவறாம்.   

ஆனால் உயிர ்நிவலவய அறிந்துபகாண்ட வபரறிவின் சிகரவம 

பற்றற்ற நிவலயாகும். 

 

7. பாசபமனும் தாழ் உருவி 
 

குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்  ேனது சீடர்களுக்கு பல  
விேமான அறிவுரரகரை ககாடுத்ேிருக்கிறார்.  
 

அேில் முக்கியமானது … 

காமினி , காஞ்சனம் என்போகும்.  
 
அோவது காம எண்ணம். தபராரச இவற்ரற எப்படி ஒழிப்பது?  
 
 

ஈசுேரவன அவடய விரும்புவோரும் சாதன மாரக்்கத்தில் ேளரச்ச்ிவய 

வதடுபேரும் பபண்ணாவச, பபான்னாவச ேவலயில் விழாமல் 

தங்கவள பாதுகாத்துக் பகாள்ள வேண்டும். 

 

இல்லாவிட்டால் அேரக்ள் ஒருவபாதும் பரிபூரணம் அவடய 

மாட்டாரக்ள் அல்லது முழுவமப் வபறு அவடயமாட்டாரக்ள். 
  

ஒரு பக்தர ்வகட்டார ்சுோமி பகேத் விஷயமாக நான் உபவதசிப்பவே 

அவனத்தும் மனிதரது மனதில் யாபதாரு பலவனயும் 

பகாடுக்கவில்வல என்று வகட்டார.்  

 

அததற்கு குரு பசான்னார.் அேரக்ள் பபண்கவளாடு வசரந்்து 

இருப்பதால் உயரந்்த உபவதசங்கவள ஞாபகத்தில் வேத்துக் பகாள்ள 

சக்தி அற்றேரக்ளாக இருக்கிறாரக்ள். 

https://chennaimath.org/
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எனவே உலகப்பற்று உள்ளேரக்ளுக்கு வமாடச்வம கிவடயாது என்று 

பதில் பசான்னார.் 

 

தராசு தட்டில் எந்த பக்கம் கனமாக இருக்கிறவதா அந்தப் பக்கத்தில் 

தராசு வமயத்வத விடட்ு சாய்ந்து விலகியிருக்கும்.  

 

அதுவபால பபண்ணாவச பபான்னாவச உள்ள மனம் ஈஸ்ேரவனயும்  

விடட்ு விலகி தடுமாறுகிறது 

 

நீர ்பாவனயின் அடியில் ஓடவ்ட ஒன்று இருந்தாலும் அதன் ேழியாக 

தண்ணீபரல்லாம் ஒழுகி வீணாகிவிடும். 

 

அதுவபால ஒரு ஆன்மீக சாதகன் மனதில் உலகப்பற்று பேகு 

அற்பமாக இருந்தாலும் அேனது முயற்சிகள் எல்லாம் வீணாகிவிடும் 

 

உன் காம இசவ்சவய நன்றாய் அடக்கியாள கற்றுக்பகாள் அதில் 

பேற்றி அவடந்தால் சரீரத்தில் ஒருவித மாறுபாடு உண்டாகும்.  

 

அதாேது இந்திரிய சக்திகவள ஆன்மிக சக்திகளாக மாற்றும். “வமவத” 

என்ற ஒரு நாடி ேளருகிறது.  

 

இந்த“வமவத” நாடி ேளரச்ச்ி அவடந்த பிறகுதான் ஆத்ம விஷயமான 

உயரந்்த ஞானம் உண்டாகும். 

 
 

பபண்ணாவச பபான்னாவச களில் அழுந்திய மனம் பசவ்ச 

பாக்குக்கு சமமாகும். அது பசவ்சயாக இருக்கும் ேவரயில் வமல் 

வதாவலாடு  ஒட்டிக் பகாண்டிருக்கும்.  

 

உள் ஈரம் ேற்றியதும் வதால் வேறு பாக்கு வேறாக பிரிந்து விடுகிறது, 

ஆட்டி பாரத்்தால் உள்வள பாக்கு குலுங்கும்.  

 

அதுவபால பபண்ணாவச பபான்னாவசயும் உள்வள ேற்றிப் வபானால் 

ஆத்மா வேறு சரீரம் வேறு என்று பதளிோகும். 

 

விஷய சுகங்களில் சிறிதும் சம்பந்தப்படாத மனம் ஈஸ்ேரனிடம் 

பசன்று அேனிடம் ஒற்றுவம படுகிறது.  

 

இப்படித்தான் பந்தத்திலிருந்து ஆத்மாக்கள் முத்தி அவடகின்றன. 

ஈஸ்ேரனிடம் வபாகும் பாவதக்கு எதிராக  

பசல்லும் ஆத்மா ேந்த படுேதா கும். 
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”மகளிரது காமமாகிய மயக்கத்தில் அமிழ்ந்து அழிய இருந்த என்வன, 

காப்பாற்றி அருள் பசய்த இவறேவனப் புகழ்கிறது திருோசகம் 

இப்பாடலில். 

 

வதயலார ்வமயலிவல தாழ்ந்துவிழக் கடவேவனப் 

வபயவே பகாடுவபாந்து பாசபமனும் தாழ் உருவி 

உய்யும்பநறி காடட்ுவித்திடட்ு ஓங்காரத்து உடப்பாருவள 

ஐயன்எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. (திருோ.பா.656) 

 

 மகளிரது காமமாகிய மயக்கத்தில் அமிழ்ந்து அழிய இருந்த 

என்வன,  

 பமதுோக அவழதத்ுேந்து.  

 மலம் என்னும் தாழ்ப்பாவள உருவி எடுத்து.  

 உய்யும் ேழிவயக் காட்டிக் பகாடுத்து.  

 ஓம் என்ற பிரணேத்தின் உடப்பாருவளயும்,  

 என் தந்வத எனக்கு அருளிச ்பசய்தான்.  இதவன வேற யாரால் 

பபற முடியும், இது அதிசயவம.  

 

காயகற்பப் பயிற்சி – வேதாத்திரியம் 

காயகல்ப பயிற்சியின் மூலம் உயிரச்க்தி ஒஜஸ் பதங்களாக 

மாறும்வபாது மூப்பு ேராது, என்றும் இளவமயுடன் திகழ்ேர,் அதாேது 

கிழேனும் குமரனாோன் என்பது அதன் சாரம்சம். 

 

காயகல்பம் பிரம்மசாரிகளுக்கு 

மடட்ுமல்ல இல்லற வஜாதிகளுக்கும் 

ஒரு ேரப்பிரசாதம்.  

 

காயகல்பத்தின் இன்பனாரு யுக்தி 

பாலியல் உணரவ்ே 

கடட்ுப்படுத்தி,விதத்ு சக்திவய 

பகட்டிபடுத்தி இளவம வநான்பு 

காக்கவும் உதவும்.  

 

உடலில் வித்து சக்தி மிகும்வபாபதல்லாம் இந்த யுக்தியின் மூலம் 

பகட்டியாக்கி பகாண்வட ேரமுடியும்.  

 

இதன் மூலம் வித்தில் நீரப்்புத் தன்வம குவறந்து தூண்டுதல் 

சமன்படும். காம உணரவ்ு கடட்ுக்குள் ேரும். 
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சிேோக்கியர ்என்னும் சித்தர ்காயகல்பத்தின் அற்புதத்வத இே்ோறு 

பசால்கிறார.் 

 

“உருதரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற ோயுவே 

கருத்தில் இருத்திவய கபாலம் ஏற்ற ேல்லீவரா 

விருத்தரும் பாலராோர ்அருள் தரித்த 

அம்வமப்பாதம் அய்யன் பாதம் உண்வமவய“ 

 

காயகல்பை் பயின்றால் நிசச்யம் உங்கள் முக ஈரப்்பு சக்தி 

அதிகரிக்கும்.  

 

காயகல்பை் ஆயுள் காக்கும் ஒரு அற்புதப் பயிற்சி. நம்வம என்றும் 

இளவமயுடன் வேத்து இருப்பதுடன், நாம் விரும்பும் ேவர நம் 

ஆயுவள நீட்டிக்கவும் உதவுகிறது.  

 

சித்தரக்ள் பசால்ோரக்வள மரணமில்லா பபருோழ்வு,காயகல்ப 

பயிற்சியிவன கரம்வம கண்ணாக பசய்தால் சாத்தியம் 

1. ஆயகவல கள்பமாத்தம் கணக்பகடுதவ்தார ்

        அறுபத்தி நாலுஎன்றார ்அவனத்தும் கற்றும் 

காயகற்ப பமனும்கவலவயக் கற்கா விட்டால் 

        கற்றபதல்லாம் மண்புகுவம உடல்வி ழுந்தால் 

மாயபமனும் காந்தம்உயிர ்வித்து மூன்றில் 

        மவறந்துள்ள இரகசியங்கள் விளங்கி ோழ்ந்தால் 

தீயவிவன கள்கழிய உலகுக் பகன்றும் 

        பதளிோன அருள்ஒளியாய் நிவலக்கும் ஆன்மா (ஞாக.பா.1501)  

  
2.  கவறவபாக்கி வித்ததவன உவறயச ்பசய்யும். 

         காயகற்பப் பயிற்சியினால் உளவநாய் நீங்கும் 

நிவறமனமும் ஈவகவயாடு பபாறுவம கற்பு 

         வநரந்ிவறயும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும் 

இவறயுணரவ்ு விழிப்புநிவல அறிவுக் கூரவ்ம 

         இனியபசால் எண்ணத்தின் உறுதி வமன்வம 

மவறபபாருளாம் மனம் உயிர ்பமய் யுணரவ்ு கிடட்ும். 

         மாதேமாய்ப் பிறப்பிறப்புத் பதாடர ்அறுக்கும்! 

(ஞாக.பா.1510) 
 

காயகல்பம் உள்ளிட்ட உடல்பயிற்சிகவள 

நாள்வதாறும் ஒழுங்காகச ்பசய்துேந்தால் 

வநாயின்றி ோழலாம்.  

உடலில் உள்ள பசல்கள் அவனத்திலும் உள்ள 

துருே அவமப்பு சீராகும். மரபு ேழியாக ேந்த 

வநாய்கவளக் கூட சில மாதங்களில் வபாக்கி நலமவடயலாம். 
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சுருங்கச ்பசான்னால் மனிதகுல ோழ்வில் உள்ள அவனதத்ுக் 

குழப்பங்களுக்கும் நீங்கி அவமதியும் நிவறவும் பகாண்ட ோழ்வு 

அவமயும். 

 

8. காமத்வத கடட்ுப்படுத்த காயகற்பம் 

 

ஒரு சமயம் ஓர ்இவளஞன் மிகவும் பதற்றத்துடன் 

இராமகிருஷ்ணரிடம் ேந்து ” சுோமி! காமம் எப்படி விலகும்?  சில 

சமயங்களில் கீழான ஆவசகளும் பேறுக்கத்ததக்க் உணரச்ச்ிகளும் 

என் மனவத அவலக்கழிக்கின்றன. அதனால் நான் அவமதிவய 

இழந்து தவிக்கிவறன்” என்ற பசான்னார.் 

அதற்கு இராமகிருஷ்ணர ்அேனிடம், ”கடவுளின் காட்சிவயப் பபறாத 

ேவரயில் காமம் அடிவயாடு விலகுேதில்வல.  அதன் பிறகும் உடல் 

இருக்கும் ேவர அதன் சுேடு சிறிது இருக்கவே பசய்யும்.  ஆனால் 

அதனால் எந்தத ்பதாந்தரவும் இருக்காது. 

”என்னிடமிருந்து முழுவமயாகக் காம ோசவன வபாய்விட்டபதன்றா 

நிவனக்கிறாய்? காமத்வத பேன்றுவிட்டதாக நான் ஒரு சமயம் 

நிவனத்வதன். 

 

அதன்பிறகு ஒரு நாள் பஞ்சேடியில் 

அமரந்்திருந்த பபாழுது என்வன மீறி 

காம உணரச்ச்ி எழுந்தது. 

என்னால் அவத அடக்க முடியாது 

வபால் வதான்றியது.   நான் ஆடிப் 

வபாய்விட்வடன்.   

உடவன கீவழ விழுந்து மண்தவரயில் 

முகத்வதத் வதய்த்துக் பகாண்டு அழுதபடிவய அன்வன காளியிடம், 

”அம்மா, நான் பபரிய தேறு பசய்துவிட்வடன்.  காமத்வத பேன்று 

விட்டதாக இனி கருதமாட்வடன்.” என்று பசால்லி முவறயிட்வடன். 

நீவயா ோலிபத்தில் நிற்கிறாய்.  அதனால் உன்னால் அந்த வேகத்வத 

அடக்க முடியவில்வல.  பபரிய பேள்ளம் புரண்டு ேரும்வபாது அது 

கவரவயப் பற்றிக் கேவலப்படோ முடியும்! 
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கவரவயா, எதுவோ ேழியிலிருக்கும் எல்லாேற்வறயும் அது உவடத்து 

பகாண்டு முன்வனறுகிறது.  ேயலில் புகுந்து பபரும் உயரத்திற்குத ்

தண்ணீர ்வதங்குகிறது. 

”ஆனால், கலியுகதத்ில் மனதினால் பசய்யும் பாேம், பாேவம 

இல்வலவய என்று பசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  ஏவதா ஒருமுவற உன் 

மனதில் பகட்ட எண்ணம் எழுந்ததற்காக ஏன் படபடக்கிறாய்? 

உடலில் இயற்வகப்படி இந்த உணரச்ச்ிகள் சில சமயம் ேந்து 

வபாகத்தான் பசய்யும்.  இவதயும் மலம் கழிப்பது வபான்ற சாதாரண 

உணரச்ச்ியாகவே நிவனத்துக் பகாள்ள வேண்டும். 

மலம் கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதற்காக யாராேது கன்னத்தில் 

வக வேத்துக் பகாண்டு கேவலப்படுகிறாரக்ளா? 

”அதுவபாலவே இவதப் வபான்ற உணரச்ச்ிகவளயும் 

இயல்பானவேயாக, அற்பமானவேயாகக் கருதி, அேற்றுக்கு 

முக்கியத்துேம் பகாடுக்காவத. 

”வமலும் இவறேனிடம் மன்றாடி மனமுருகப் பிராரத்்தவன பசய். 

உறரி நாமத்வத ஜபம் பசய்.  ேரது பபருவமயில் ஈடுபடு.   

பகட்ட எண்ணங்கள் ேரடட்ும்.  வபாகடட்ும்.  அேற்வறக் கண்டு 

பகாள்ளாவத.  இப்படிச ்பசய்தால் தாமாகவே அவே கடட்ுக்குள் 

அடங்கிவிடும். 

இந்த ேவகயில் ஒர ்இவளஞன் மற்பறார ்இவளஞனுடன் வபசுேது 

வபால் இராமகிருஷ்ணர ்வபசினார.் 

”காமம் மிகுந்து தடுமாற்றம் அவடந்த வபாது இவறேன் அருள் 

பசய்தான்” என்கிறது திருோசகம் இப்பாடலில் 

 

சாதல்பிறப்பு என்னும் தடஞ்சுழியில் தடுமாறிக் 

காதலின்மிக்கு அணிஇவழயார ்கலவியிவல விழுவேவன 

மாது ஒருகூறு உவடயபிரான் தன்கழவல வசரும்ேண்ணம் 

ஆதி எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. (திருோ.பா.657) 

 

 பிறப்பு இறப்பு என்னும் பபரிய சுழலில் சிக்தித் தடுமாற்றம் 

அவடந்து. காமம் மிகுந்து –  

 அழகிய அணிகலன்கள் அணிந்துள்ள மகளிரது வசாரக்்வகயில் 

வீழந்து கிடந்த என்வன, 
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 மாது ஒரு பாகனும், எல்லாேற்றுக்கும் முதல்ேனாகவும் 

விளங்கும் பபருமான்,  

 தன் திருேடியில் வசருமாறு அருள் பசய்தான்.  இதவன வேற 

யாரால் பபற முடியும்?  இது அதிசயவம.  

காமத்வத கடட்ுப்படுத்தலாம் – வேதாத்திரியம். 

உணவு, உறக்கம், உவழப்பு, உடலுறவு, எண்ணம் என்ற ஐந்திலும் 

அளவு முவற வேண்டும் என்பது வேதாத்திரிய வகாட்பாடு. 

காமத்தின் விவளோக ேரும் எண்ணத்தில் அளவுமுவற வேண்டும் 

என்கிறார ்மகரிசி.  

அம்மா, அப்பா இருேரது காமத்தால் எடுதத் இந்த உடம்பும், 

காமத்தால் உண்டானதுதாவன என்று வதவிமகாத்மியம் கூறுகிறது. 

காமத்வதக் கடட்ுப்படுத்த சித்தர ்வயாகமாகிய ”காயகல்பப் 

பயிற்சிவய” மகரிஷி மானுடத்திற்குத் தந்துள்ளார.் 

காமத்திற்கு அடிப்பவடயான விந்துவே பால் சுரப்பியிலிருந்து 

வமல்வநாக்கி எழுப்பி விடுேதால், காமத்வத கடட்ுப்படுத்தலாம். 

காமத்வத ஆக்க சக்தியாக மாற்றலாம். இது வபான்ற 

இரகசியங்கவளச ்பசால்லித் தருகிறது மகரிஷியின் காயகற்பப் 

பயிற்சி.    

”விவனப்பதிோம் சுவமவய விடுத்துத் தூ  ய  வம பபறவே 

நிவனோய் உடபலடுத்வதன் நிலம் மீது விழுந்த பின்வன 

எவன மறந்வதன் எந்தன் விவன மறந்வதன் இவறோ 

உவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள்ளுணர ்எவன மீடட்ு”(ஞாக.பா. 1646-5) 

 

முயற்சியும் பயிற்சியும் கசய்து காமத்வத கடட்ுக்குள் வேக்கலாம்.  

வாருங்கள் மனவைக்கரல மன்றத்ேிற்கு.  காயகல்பம் பயில்தவாம்.  
காம உணரவ்ுகவள ஆக்க உணரவ்ுகளாக மாற்றுவோம். வாழ்வில் 
வைமும் அரமேியும் தபரின்பமும் அரடதவாம். 

 

9. மும்மலம் அறுவித்து 
 
 

வகாவிலில் வதங்காய் உவடப்பதில் உள்ள தத்துேம் – அறியாத புராண 

கவத. 
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விநாயகருக்கும், சிேனுக்கும் மூன்று கண்கள் இருப்பவதப் வபாலத் 

வதங்காய்க்கும் மூன்று கண்கள் இருப்பது, அதற்குரிய மிக முக்கிய 

மான சிறப்பு. ேழிபாடட்ுக்குப் பயன்பட இது முக்கிய காரணம்.  

 

ேழி பாட்டில் வதங்காவய 

பயன்படுத்த எந்தவித 

ேரம்புகளும் இல்வல . இதவன 

இந்து சமயத்தேர ்அவனேரும் 

பயன்படுத்துகின்றனர.் 

 

மக்கள் இரு கண்களுடன், நன்கு 

பக்குேப்பட்ட பின்னர ்அகக்கண் 

அல்லது ஞானக் கண்வணப் 

பபறுகின்றனர.்  

 

பக்குேமுவடய மனவம இவறேவன ேழிபடத்தக்கது. பக்குே 

நிவலயறிதல், வதங்காய்க்கும், மனதத்ிற்கும் பபாது.  

 

பக்குேம் குவலந்தால் வதங்காயும், மனமும் அழுகிவிடும். 

 

நம்முவடய வேண்டுதல் நிவறவேற வகாவிலுக்கு பசன்று வதங்காய்  

உவடத்து அரச்ச்வன பசய்து இவறேவன ேழிபடுகிவறாம்.  

 

எதனால் இந்த ேழிபாடு என்பதற்கான காரணம் வியப்பிற்குரியது. 

 

விநாயகர ்ஒருமுவற தன் தந்வதயிடம் உன் தவலவய எனக்கு பலி 

பகாடு என்று வகடட்ாராம், இதன் காரணமாகவே தனது அம்சமாக 

மூன்று கண்கவள பகாண்ட வதங்காவய சிேன் பவடத்தார ்என்கிறது 

புராண கவத.  

 

இதன் காரணமாகவே வேண்டுதல் விவரவில் நிவறவேற பக்தரக்ள் 

விநாயகருக்கு சிதறு வதங்காய் உவடக்கின்றனர.் 

 

வதங்காய்-மும்மலம், நீர-்உயிர.் வதங்காயின் மடவ்ட, நார,் ஓடட்ு 

ப்பகுதிகள் என்ற மூன்றும் மும்மலங்கள் ஆகும். 

 

இவே படிப்படிவய கவளயப்பட்டவுடன், இறுதியில் அகங்கார ஓடும் 

பநாறுங்க, உடவன பேண்வம தூய்வம பிரகாசிக்கிறது. 

 

வதங்காய்-இதயம்; மூன்றாம் கண்-ஞானக் கண், பேண்வம-சத்துே 

குணம். “சத்துே குணத்துடன் சஞ்சலமில்லாமல், ஞான கண்ணால் 

இவறேவன தரிசிக்கும்வபாது, வதான்றும் பக்தி உணரவ்ுகவள மனம் 

உணரக்ிறது.” என்ற உடப்பாருவளத் வதங்காய் உணரத்்துகிறது 
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”ஆனவத பதியது அற்றவத பசுபாசம் 

வபானவே மலங்களும் புலன்களும் விவனகளும் 

கானகத்தி லிட்டதீயிற் காற்றுேந் தடுத்தவதா 

வூனகத்தில் ோயுேன்னி பயான்றிவய யுலாவுவம”. (சிேோக்கியர ்பா.453)  

 

ஞான வயாகத்தால் நம் உடலில் உள்ள சுத்த தீயும் ோயுவும் ஒன்றாகி 

உலவினால், காற்றுடன் வசரந்்த காடட்ுத்தீ வபால உடபலங்கும் பரவும்.  

பதி, பசு, பாசம் ஆகிய மூன்றில் பதியாம் ஈசன் எப்வபாதும் உடலில் 

உள்ளது. பசுோம் ஆன்மாவும், பாசமாம் மனமும் அற்றுப்வபாய்விடும்.  

ஆணேம், கன்மம், மாவய ஆகிய மும்மலங்கள் வபாய்விடும். 

ஐம்புலன்கள் ஒடுங்கிவிடும். விவனகள் அவனத்தும் விலகிவிடும் 

”மும் மலங்கவளயும் கவளந்து இவறேன் அருள் புரிந்தவத 

திருோசகம் இப்பாடலில் பசால்லுகிறது. 
 

பசம்வமநலம் அறியாத சிதடபராடும் திரிவேவன 

மும்வமமலம் அறுவித்து முதலாய முதல்ேன்தான் 

நம்வமயும்ஓர ்பபாருளாக்கி நாய்சிவிவக ஏற்றுவிதத்ு 

அம்வம எனக்கு அருளியோறு ஆரப்பறுோர ்அசவ்சாவே. 

(திருோ.பா.658) 

 

 எல்லாேற்றுக்கும் மூலமாய் விளங்கும் முதல்ேவன, 

 பசம்பபாருளின் சிறப்பிவன அறியாத மூடரக்வளாடு அவலந்து 

பகாண்டு இருந்த என்வன அவழத்து ேந்து.  

 மூன்று மலங்கவளயும் கவளந்து.  

 என்வனயும் ஒரு பபாருளாக மதித்து,  

 நாவயப் பல்லக்கில் ஏற்றி அமர வேத்தது வபால உயரந்்த 

இடத்தில் வசர ்ந் தான்.  

தாய் வபால நின்று இவறேன் பசய்த அருவள, வேற யாரால் பபற 

முடியும்? இது அதிசயவம.   

" பேளியில் ோ " - வேதாத்திரியம் 
 

”திறந்துபகாள் தான் தனது என்று பசால்லும் 

சிற்றவறவய; பேளிவய ோ; அகன்று வநாக்கி  

பரந்துலவு உலக சமுதயாத்தின் பரப்பகத்தில்  

பற்று அறும், கடவமயினால் பழுக்கும் ஞானம்.” (ஞாக.பா.) 

 

மும்மலங்கள் எனப்படுேது ஆணேம், கன்மம், மாவய. 
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ஆணேம் என்பது தன்முவனப்பு. கன்மம் என்பது விவனப் 

பதிவுகள். மாவய என்பது புலன் கேரச்ச்ி. 

  

மும்மலங்களுள் முதன்வமயானது ஆணேம். 

  

இது 'தான்' எனும் அகங்காரப் பற்றாகவும், 'தனது' எனும் பபாருள் 

பற்றாகவும் மாறி உடலளவில் எல்வலக் கட்டிக் பகாண்டுள்ளது. 

 

மாவய எனும் மயக்க நிவலயில் இயங்கும்வபாது கன்மம் எனும் 

விவனப் பதிவுகள் கூடிக்பகாண்வட பசல்ேதால் பிறவியின் 

வநாக்கமாகிய முழுவமப்வபறு எனும் வீடுவபறு அவடேபதன்பது  

எட்டாக் கனியாகவே உள்ளது.  

  

'நான்', 'எனது' எனும் எல்வலக்குள் சிக்குண்ட மனவத அதன் குறுகிய  

நிவலயிலிருந்து மீடட்ு, சுற்றியுள்ள உலவகயும், 

பிரபஞ்சத்வதயும், இயற்வகவயயும் மனவிரிவு பகாண்டு உற்று 

வநாக்கும்வபாது. . . . 

 

பரம்பபாருளின் எல்வலயற்ற உண்வம நிவலயும், அதன் அறிோட்சித் 

தரமும், அதன் அன்பும் கருவணயும், அவனதத்ு உயிரக்வளயும் காத்து 

இரட்சிக்கும் சிறப்வபயும் அறிந்து பகாள்ளும் வபாது,  

 

'நான்' எனும் சிற்பறல்வல சிவதந்து, பற்றுகள் நீங்கி, 'நாம்' எனும் 

சமுதாய உணரவ்ு வமம்படும்.  

 

ஐேவகக் கடவமகவள முவறயாக ஆற்றி சமுதாய உயரவ்ுக்கு 

நம்மால் இயன்ற பதாண்டு பசய்யவேண்டும் எனும் 

ஞானம் பபருகும். ோழ்க ேளமுடன். 

 

துவணநின்ற நூல்கள். 

1. திருோசகப் பாடல்கள், புலேர ்வீ.சிேஞானம் ,விஜயா பதிப்பகம், 

வகாவே. 

2. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி 

பதிப்பகம்,ஈவராடு 

3. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர,் திருப்பராய்த்துவற. 

4. இவணயதள தகேல்கள். 

5. ஞானக்களஞ்சிய கவிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், பபாள்ளாசச்ி 

6. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு, மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன. 
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7. வேதாத்திரி மகரிஷி பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதபமாழிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், 

மயிலாப்பூர,் பசன்வன. 

9. சுோமி விவேகானந்தரின் ஞானதீபம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், 

மயிலாப்பூர,் பசன்வன. 

10. குசுநானக் பபான்பமாழிகள், இவணயதளம். 

 

 

 


