1

வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
திருோசகத்தின் அவைக்கலப் பத்து
அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள
1.மாணிக்கோசகர் அவைக்கலமாக ேந்த சரணாகதி
2.விவனயும் மனமும் .
3.அரிது அரிது மானிைராய் பிறத்தல் அரிது 1
4.அேனில் தான் நீ ! உன்னில் அேன்!
5.துன்பங் கள் இனிதாய் மாற ேழியிதுவே!
6.ஆணேம் எப்வபாது நீ ங் கும் ?
7.மனம் என்பது பபருங் கைல்
8.மனம் உழலாது இருக்க என்ன பசய் ய வேண்டும் ?
9.மனமது இயற் வகயின் மாபபரும் நிதி
10.இவறயுணர்வு பபறும் ஞானம் எல் லாருக்கும் உண்டு
11.ோழ் வில் நிகழ் ேபதல் லாம் வபரின்ப ஊற் றாய் மாறும்

1 மாணிக்கோசகரின் அவைக்கலமாக ேந்த சரணாகதி
நம் பிக்வக என்பது ோழ் வின் உந்து சக்தி. நம் பிவனார்
பகடுேதில் வல. நம் பிக்வக நம் பிக்வகவயப் பபற் றுத் தரும் .
ோழத் பதரிந்தேனுக்கு இந்த வேயகம் வகக்குை்வை அளவுதான்.
தன்னம் பிக்வக நிவறந்த ஒருசில மனிதர்களின் சரித்திரம் தான் உலக
சரித்திரம் .
சாதவனகள் எல் லாம் சாதாரண மனிதர்களால் தான் பவைக்கப்
பை்டிருக்கின்றன.
நம் பிக்வக என்பது எே் ேளவு பபரிய விஷயம் . நம் மால் எவதயாேது
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முழுேதுமாக நம் ப முடிகிறதா?
வேகுண்ைம் வேண்டும் , வகலாயம் வேண்டும் , இவறேன் திருேடி
நிழல் வேண்டும் என்று நம் பிக்வகவயாடு பதாழுபேர்கள் கூை,
இவறேவன வநரில் ேந்து "பக்தா உன் பக்திக்கு பமச்சிவனாம் ...ோ
பரவலாகம் வபாகலாம் " என்று கூறினால் , எத்தவன வபர் உைவன
கிளம் புோர்கள் ?
இது ஒரு வேவள கைவுள் இல் வலவயா? பரவலாகம் கூை்டிப் வபாகிவறன்
என்று வேறு எங் காேது கூை்டிக் பகாண்டு வபாய் விை்ைால் ?
வபாை்ைது வபாை்ை படி இருக்கிறது. பிள் வளயின் படிப்பு, அேர்களின்
திருமணம் , அேர்களின் பிள் வளகள் , பசாத்து விேகாரம் என்று
ஆயிரம் விஷயங் கள் கிைக்கிறது. அத்தவனயும் விை்டு விை்டு எப்படி
வபாேது என்று தயங் குோர்கள் .
கைவுள் தாவன கூப்பிடுகிறார். அேர் எல் லாத்வதயும் பார்த்துக்
பகாள் ோர் என்ற நம் பிக்வக எத்தவன வபருக்கு இருக்கும் ?
நான் இல் லா விை்ைால் இந்த குடும் பம் என்ன ஆகும் என்று
நிவனப்பேர்கவள அதிகம் இருப்பார்கள் .
சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கை்டும் .
இவறேன் தான் அவனத்வதயும் பசய் கிறான் என்றால் , நமக்கு ேரும்
துன்பங் களும் அேன் பசய் ேது தாவன. அதற் காக ஏன் ேருந்த
வேண்டும் . நமக்கு என்ன வேண்டும் , எே் ேளவு வேண்டும் ,
எப்வபாது வேண்டும் என்று அேனுக்குத் பதரியாதா ?
புலம் புேது ஏன் ?
நம் பிக்வக இன்வம.
நமது சமயமும் , இலக்கியமும் சரணாகதி, அவைக்கலம் என்பவதப்
பற் றி உயர்ோகப் வபசுகின்றன.
நம் வம, நம் ோழ் க்வகவய இன்பனாருேரிைம் ஒப்பவைப்பது என்பது
பபரிய விஷயம் .
வேணேம் சரணாகதி பற் றி வபசுகிறது.
வசேம் அவைக்கலம் என்று கூறுகிறது.
எல் லாம் ஒன்று தான். ஒருேரிைம் நம் வம முழுேதுமாக பகாடுத்து
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விடுேது.
இதில் மூன்று நிவல இருக்கிறது.
வகயவைப் படுத்துேது. இவைக்கலம் . அவைக்கலம் .
வகயவை என்றால் ஒருேவர இன்பனாருேரிைம் "இனி இேன்/இேள்
உன் பபாறுப்பு " என்று ஒப்பவைப்பது.
பபற் வறார், ஆசிரியரிைம் பிள் வளவய விை்டு "இனி இேன் உங் கள்
பபாறுப்பு...அேவன / அேவள படித்து நல் ல குடிமகனாக ஆக்குேது
உங் கள் பபாறுப்பு" என்று விடுேது வகயவை.
இதில் , வகயவையாக வபாபேரின் சம் மதம் இருக்காது. குழந்வதயின்
சம் மதம் வகை்டு ஆசிரியரிைம் விடுேது கிவையாது.
இராமாயணத்தில் , தீ ேளர்த்து, சீவதவய இராமனிைம் "இேன் இனி
உன் வகயவை" என்று சனகன் பகாடுத்தான்.
'பநய் அவை தீ எதிர் நிறுவி, ''நிற் கு இேள்
கையகை'' என்ற அச் சனகன் கை்டுவர
பபாய் அவை ஆக்கிய பபாறி இவலவனாடு,
பமய் அவையாது; இனி, விளிதல் நன்றுஅவரா.
அடுத்தது, அவைக்கலம் . இது ஒருேர் தன்வனத் தாவன மற் வறாரிைம்
ஒரு குறிப்பிை்ை காலத்துக்கு ஒப்புக் பகாடுப்பது.
பவைக்கல மாகவுன் னாமத் பதழுத்தஞ் பசன்
நாவிற் பகாண்வைன்
இவைக்கல மல் வல பனழுபிறப் பும் முனக்
காை்பசய் கின்வறன்
துவைக்கினும் வபாவகன் பறாழுது ேணங் கித்
தூநீ றணிந்துன்
அவைக்கலங் கண்ைா யணிதில் வலச் சிற் றம்
பலத்தரவன.

அவைக்கலம் அல் வலன் என்கிறார் திருநாவுக்கரசு சுோமிகள் .
அவைக்கலம் என்பது, தன்வன முழுவமயாக ஒருேரிைம் ஒப்புக்
பகாடுப்பது.
விபீஷணன் அவைக்கலமாக ேந்தான். சரணாகதி என்பது.
‘இவைந்தேர்க்கு “அபயம் யாம் “ என்று
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இரந்தேர்க்கு, எறிநீ ர் வேவல
கவைந்தேர்க்கு, ஆகி ஆலம்
உண்ைேற் கண்டிலீவரா?
உவைந்தேர்க்கு உதோன் ஆயின்,
உள் ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின்,
அவைந்தேர்க்கு அருளான் ஆயின்,
அறம் என் ஆம் ? ஆண்வம என் ஆம் ?

அப்படி ேந்த விபீைணவன ஏற் றுக் பகாள் ளாவிை்ைால் இந்த அறம்
என்ன ஆண்வம என்ன என்று வகை்கிறான் இராமன்.
திருோசகத்தில் , மாணிக்க ோசகர் அவைக்கலப் பத்து என்று பத்து
பாைல் கள் பாடி இருக்கிறார்.

2. விகையும் மைமும் .
அேன் நல் ல கல் விக் கூைத்தில் படித்தான், அதனால் நிவறய
மதிப்பபண்கள் ோங் கினான்.
அேனுக்கு நல் ல ஆசிரியர் கிவைத்தார். எனக்கும் அந்த மாதிரி
கிவைத்தால் , நானும் தான் நல் ல மதிப்பபண்கள் ோங் கி இருப்வபன்.
அேனுக்கு நல் ல மவனவி கிவைத்தாள் , எனக்கும் ஒண்ணு ேந்து
ோய் த்தவத....
அேனுக்கு அேங் க அப்பா நாலு காசு வசர்த்து ேச்சிை்டு வபானாரு,
அேன் அவத ேச்சு முன்னுக்கு ேந்துை்ைான்... எங் க அப்பா எனக்கு
என்னத்த ேச்சிை்டு வபானாரு...
இப்படி தான் ோழ் வில் முன்வனறாததற் கு எவத எல் லாவமா காரணம்
பசால் லுோர்கள் .
மனிதனின் பேற் றிக்கு முதல் காரணம் அேனின் உறுதியான
மனவம...
எடுத்த காரியத்வத பசே் ேவன முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான
மனவம பேற் றிக்குக் காரணம் .
அப்பா, அம் மா, பசாத்து, பள் ளிக் கூைம் , ோத்தியார், மவனவி,
அதிர்ஷ்ைம் என்று இவேஎல் லாம் அதற் குப் பின்னால் தான்.
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இவேயும் வதவே தான். ஆனால் , மன உறுதி இல் லா விை்ைால் , இவே
இருந்தும் பயன் இல் வல. மன உறுதி இருந்து விை்ைால் , இவே
இல் லாவிை்ைாலும் வமவல ேந்து விைலாம் .
”விவனத்திை்பம் என்ப பதாருேன் மனத்திை்பம்

மற் வறய எல் லாம் பிற.” (திருக்குறள் )
காரியத்வத பசய் து முடிக்க முதலில் வேண்டியது - மன உறுதி.
மனதில் உறுதி வேண்டும் என்றான் பாரதி.
உறுதி பகாண்ை பநஞ் சினாய் ோ ோ ோ என்பதும் அேன் ோக்வக.
பசழுக்கமலத் திரளனநின்
வசேடி வசர்ந்து அவமந்த
பழுத்தமனத்து அடியர்உைன்
வபாயினர் யான் பாவிவயன்
புழுக்கள் உவைப் புன்குரம் வபப்
பபால் லாக் கல் வி ஞானமிலா
அழுக்குமனத்து அடிவயன்
உவையாய் உன்அவைக்கலவம” (திரு.பா.408)





என்வன அடிவமயாக உவையேவன!
சிேந்து திரண்ை தாமவர மலர் வபான்ற நினது திருேடிகவள
அவைந்து.
கனிந்த மனம் உவைய அடியார்கள் உன்னுைன் ேந்து வசர்ந்து
விை்ைனர்.
பாவியாகிய நான் புழுக்கள் நிரம் பிய இந்த உைம் பிவனத்
தாங் கி,

கவலஞானம் சிறிதும் இல் லாத, தீவிவன தங் கிய மனம்
உவையேனாய் இருந்து விை்வைன். நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .
”தீவிவன தங் கிய மனம் உவையேனாய் இருந்து விை்வைவன” என்ற
புலம் பகிறார் திருோசகத்தில் மாணிக்கோசகர்.
நல் விவன தீேவன என்பவத உணர்ந்து புவி உலகில் ஆனந்தமாக ேழி
காை்டுகிறது வேதாத்திரியம் .

நல் விவன தீவிவன
”புலன்கேர்ச்சி மயக்கத்தால் உணர்ச்சி மீறி,

புறத்தாற் றும் பசயல் கபளல் லாம் வீழ் சசி
் காை்டும் .
புலன்கள் தவம அறிோவல ஆளக் கற் கும்
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பபாறுப்புவைய ோழ் க்வகபநறி ஆக்கம் நல் கும்
புலன்மயக்கம் தன்முவனப்பு பழிச் பசயல் கள் ,
புகழ் வபாக்கும் பபாருை்கள் உயிர்ப் பற் றுயர்த்தும்
புலன்அைக்கம் இம் மூன்று களங் கம் வபாக்கி,
புவிோழ் வில் நிவறவுதரும் , பிறப் பறுக்கும் .” (ஞாக.பா.1489)
புலன்கள் மூலம் , அறிோனது மனமாக இயங் கிப் பபற் ற பழக்கப்
பதிவுகள் பற் றுக்களாகி விடுகின்றன.
புலன்களானது பேளியில் உள் ள பபாருை்கவளாடு சீேன்கவளாடு
பதாைர் பகாண்டு மயக்கநிவலயில் உணர்ச்சி ேயப்பை்டு
பசயல் களாற் றுகிறவபாது, அறிவு பதளிவு இன்வமயால் கீழ் வமப்பை்டு,
தாழ் ந்த நிவலயில் வீழ் சசி
் அவையும் .
புலன் மயக்கமானது தன்முவனப்பாகி ஆறு துர்குணங் கள் ேயப்பை்டு
ஐந்து பபரும் பழிச்பசயல் களாக பேளிப்படும் .
அதனால் மனிதனின் பபருவமவயப் புகவழப் வபாக்கிவிடும் .
பபாருை்கள் வபரிலும் உயிர்களிைத்தும் பற் றுக்கவள உயர்த்திவிடும் .
புலன்கவள அறிவின் கை்டிற் குள் பசயல் படுத்தக்கூடிய ோழ் க்வக
பநறியானது நன்வமவயயும் முன்வனற் றத்வதயும் நல் கும் .
புலன் அைக்கமானது தன்முவனப்பு, பழிச்பசயல் கள் , பற் றுக்கள்
ஆகிய மூன்று களங் கங் கவளயும் அறிவிலிருந்து வபாக்கி நில உலக
ோழ் வில் நிவறவேத் தரும் .
பிராத்தவனவய அறுக்கும் நல் விவனகள் நிவறோன ோழ் வேயும் ,
தீவிவனகள் துன்ப ோழ் வேயும் விவளவிக்கும் .
புலன் மயக்கில் அறிவின் பசயல் பாடு தீவிவனகவளயும் , அறிவின்
கை்டுக்குள் புலன்களின் பசயல் பாடு நல் விவனகவளயும் உருோக்கும் .
தீவிவனகவள கவளந்து நல் விவனகவளாடு ஆனந்தமாக
ோழ் வோமாக.

3.அரிது அரிது மானிைராய் பிறத்தல் அரிது
பிறப்பு என்பது என்ன என்பவத முழுவமயாக அறியாத ேவரயில்
பிறப்பின் இரகசியத்திவன அறிந்து பகாள் ள முடியாது.
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பிறப்பிவன அரிதிலும் அரிது என்றாள் ஔவே.
பிறப்பிவன எதற் கும் உேவம பசால் ல முடியாபதன்றார் வமவலார்.
.
பிறப்பு எதற் கு? இறப்பு எதற் கு?
இறந்துதான் வபாகும் என்றால் பிறப்வப இல் லாமல் இருக்கலாவம!
பிறந்து அதன்பின் ஏன் இறப்பு வநரவேண்டும் ?












பிறப்பின் பின் அவையும் நாவின் சுவே, வதக சுகம் , பதவி, புகழ்
தரும் மயக்கம் .
மது, மாது என ேருகின்ற வபாக சுகங் களும் . . . . . பின் மரணம் .
பிறப்பின் பின் மனிதன், வயாகி, ஞானி, தீர்க்கதரிசி, மகரிஷி
பின் மரணம் .
என்ன இது? ஏவதா ஒன்று இடிக்கின்றவத? என்ன அது?
பிறப்பின் காரணம் புரியாத ஒன்றுதான். ஆனால் அதில் ஏவதா
ஒன்று மவறந்திருக்கின்றது .
அது என்ன?
பிறப்பு என்பதவன சற் று ஆழ் ந்து ஆய் ந்தால் ஒன்று
விளங் குகின்றது அதாேது ஜீேராசிகளின் பாப, புண்ணிய
பலனாகவே பிறப் பு ஏற் படுகின்றது.
முற் பிறப்பிலும் , இப்பிறப்பிலும் பசய் த பாப, புண்ணியங் களின்
பலனாகவே இறப்பு வநர்கின்றது.
மீண்டும் பாப, புண்ணிய பலனாக பிறப்பு, மீண்டும்
முற் பிறப்பின், இப்பிறப்பின் பலனாக இறப்பு.
இதுவே பதாைர்கவதயாகி இன்றுேவர மை்டுமல் ல, இனி ேரும்
காலமும் பதாைரும் கவத.

இதன் பபாருபளன்ன? இதற் கு விவைதான் என்ன?
இவதா விவை .....
ஒரு காரியத்தின் நிமித்தமாக நாம் பேளியூருக்கு பசன்றால் , அந்த
காரியம் நவைபபறவில் வலபயன்றால் என்ன பசய் வோம் ?
மீண்டும் அந்த ஊருக்கு பசன்று அந்த காரியத்திவன பசய் து
முடிப்வபாம் .
அப்வபாதும் முடியாது வபானால் மீண்டும் ஒருநாள் பசன்று அந்த
காரியத்திவன பசய் வோம் .
இப்படி அந்த குறிப் பிை்ை காரியம் முடியும் ேவர அந்த ஊருக்கு
மீண்டும் மீண்டும் பசல் வோம் அல் லோ?
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அது வபாலவே நாம் நமது ஒே் போரு பிறப்பின்வபாதும் அறிந்தும் ,
அறியாமலும் நாம் பசய் த பாப, புண்ணிய காரியங் களின் பதாகுப்வப
கவரப்பதற் காக மீண்டும் புவியில் பிறப்பிக்கப்படுகின்வறாம் ,
ஆனால் . . . .
பிறப்பிவன, அதன் சிறப்பிவன உணராமல் மீண்டும் மீண்டும்
பாபங் கவளயும் , புண்ணியங் கவளயும் பசய் து மரணித்து மீண்டும்
இவறேனின்(இயற் வகயின்)வபரருள் கருவணயால்
பிறப்பிக்கப்படுகின்வறாம் .
நாம் எதற் காக பிறப்பிக்கப்பை்வைாவமா அதவன முற் றிலுமாக மறந்து
பேறும் வகளிக்வக, பதவி, புகழ் , பணபலம் , பபண் சுகம் அல் லது
ஆண் சுகம் என புறச் சுக ஆேலிவலவய ோழ் நாவள கழிக்கின்வறாம் ,
மரணிக்கின்வறாம் .
நாம் ேந்த காரியத்திவன முடிக்காததினால் மீண்டும் ஒரு பிறவி
தரப்பை்டு இப்பிறவியிலாேது நாம் மாறுவோம் என
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஆனால் மனிதன் அவதப்பற் றி பகாஞ் சமும் கேவலயின்றி மீண்டும்
சிற் றின்ப வேை்வகயில் சிக்கி சீரழிகின்றான், மரணிக்கின்றான்.
இப்படிவய பிறந்து இறந்து, பிறந்து இறந்து பதாைர்கவதயாகி
வபாகின்றான்.
ஆக
பிறப்பு என்பது மீண்டும்
பிறப்பு என்பது மீண்டும்
பிறப்பு என்பது மீண்டும்
பிறப்பு என்பது மீண்டும்
பிறப்பு என்பது மீண்டும்
வபரருள் .

ஒரு சந்தர்ப்பம் .
ஒரு ோய் ப்பு,
ஒரு ேரம் ,
ஒரு அருள் பகாவை,
தரப்படும் இவறேனின் (இயற் வகயின்)

பிறப்பின் ோய் ப்பிவன பயன்படுத்தி பிறப்பற் ற நிவலவய ஜீேன்கள்
பபற பகாடுக்கப்படும் இவறேனின் பபருந்தவய.
இதவன ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி கண்ை ஒரு சம் பேம் விளக்குகிறது.
நாரத மகரிஷி ஒருமுவற ஒரு பன்றி குை்டி வபாடுேவத காண்கின்றார்.
இேவரக் கண்ைதும் பன்றியின் குை்டி மரணிக்கின்றது.
பதறிப்வபான மகரிஷி வேறுபக்கம் வபாகின்றார்,
அங் வக ஒரு ஆடு குை்டி வபாடுகின்றது அதவனக் காணுகின்றார்
மகரிஷி, பிறந்த அந்த ஆை்டுக்குை்டி இேவரக் கண்ைதும் இறந்து
வபாகின்றது,
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வமலும் பதறிப்வபான நாரதர் வேபறாரு இைத்தில் காராம் பசு கன்று
வபாடுேவத பார்க்கின்றார், அந்த கன்றும் பார்க்கின்றது, பார்த்தவுைன்
கன்று மரணம் அவைகின்றது.
மிகவும் கேவல அவைந்த நாரத மகரிஷி மகாவிஷ்ணுவிைம் பசன்று
முவறயிடுகின்றார், அேவர சமாதானப்படுத்தும் மகாவிஷ்ணு,
நாரதா, “ நீ பசன்று அவதா அந்த நாை்டு மன்னனுக்கு ஒரு மகன்
பிறக்கப் வபாகின்றான் அேவன பசன்று கண்டுோ” என்கின்றார்.
ஸ்ோமீ, ஏதும் விபரீதம் நவைபபறாவத என வினவுகின்றார், நாரதர்.
கேவலப்பைாவத பசன்று பார் என்கின்றார் மகாவிஷ்ணு.
நாரத மகரிஷி பசன்றார் அந்த குழந்வதவய கண்ைார், கண்ைவுைன்
சை்பைன்று திரும் பினார், அப்வபாது அந்த குழந்வத வபசியது“ மகரிஷி
அேர்கவள, பகாஞ் சம் நில் லுங் கள் .
நான் பன்றியின் குை்டியாக பிறந்வதன். தங் களின் திருப்பார்வே
என்மீது பை ஆை்டின் குை்டியாக மறுபிறப்பபடுத்வதன், மீண்டும்
தங் களின் பார்வேவய என்மீது பசலுத்தி என்வன காராம் பசுவின்
கன்றாக பிறக்கச் பசய் தீர்கள் , மறுபடியும் தங் களின் திே் ய
திருஷ்டிவயப் பபரும் பாக்கியம் பபற் ற நான் இன்று மன்னனின்
ோரிசாக பிறக்கும் ோய் ப்பிவன பபற் வறன்.
தங் களின் நற் கருவணப் பார்வேவயப் பபற் ற நான் புவியில்
நல் லேனாக ோழும் வபற் றிவன அருள் வீர்களாக என வேண்டிக்
பகாண்ைது.
இதிலிருந்து புரிேது என்னபேன்றால் ஒே் போரு ஜீேனின் பிறப்பும்
வமன்வமவய வநாக்கிய பயணமாக அவமயவேண்டியது,
ஆனால் மன மாவயயினால் கீழ் வமவய வநாக்கிய பயணமாக
மாற் றம் கண்டு இன்று பல் லாயிரம் வகாடி உயிரினங் களாக பல் கி
பபருகி நிற் கின்றது.
பிறப்பின் அேசியமும் , பபருவமயும் ஜீேராசிகவள வமல் நிவலவய
அவையச் பசய் ேதற் காக இவறேன்(இயற் வக) தரும் சந்தர்ப்பம் .
பிறப்பு ஜீேன்களுக்குத்தான் ஆதாயம் .
ஆகவே பிறப்பிவன வகேலப்படுத்தி ோழ் ந்து மரிக்காமல் ,
பிறப்பிவன உணர்ந்து வமன்வமயான ோழ் நிவலவய அவைந்திை
பயன்படுத்தினால் , நிச்சயம் , மீண்டும் பிறக்கும் நிவல அற் றுவபாகும்
ோய் ப்பிவன பபறலாம் என்பது சர்ே நிச்சயம் .
இல் வலயானால் மீண்டும் மகாபாரதம் வபால ஒரு வபரழிவிவன
காண்பது திண்ணம் .
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பகாத்துபகாத்தாக ஜீேன்கள் பகால் லப்படும் . சுனாமி, பபருந்தீ
வபான்ற அதவன இவறேவன (இயற் வகவய) முன் நின்று நைத்தும்
என்பதும் நிச்சயம் . பிறந்து பிறப்பிவன உயர்த்துவோம் ,
“பேறுப் பனவே பசய் யும் என்

சிறுவமவய நின் பபருவமயினால்
பபாறுப்பேவன அராப் பூண்பே
வனபபாங் கு கங் வகசவைச்
பசறுப்பேவன நின்திருேருளால்
என் பிறவிவய வேர்
அறுப்பேவன உவையாய்
அடிவயன்உன் அவைக்கலவம” . (திரு.பா.409)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! பிறரால் பேறுத்து ஒதுக்கப்படும்
பசயல் கவளச் பசய் து ஒழுகும் எனது சிறுவமவய நினது
பபருவமயால் பபாறுத்து அருளுபேவன!
பாம் பிவன அணிகலானாக அணிந்துள் ளேவன! பபருக்பகடுக்கும்
கங் வகவயச் சவையில் தரித்து இருப் பேவன! நினது திருேருளால்
எனது பிறப்வப வேவராடு கவளபேவன! நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .
பிறப்பு இறப்பு இரண்வையும் வேபராடு அறுக்க என்ன பசய் ய
வேண்டும் ? வேதாத்திரியம் ேழி காை்டுகிறது.
பிறப்பு இறப்பு எனும் கைவல நீ ந்த பேன்றால் ,
பபருவிழிப்பாய் இருேழியி்ல் பேற் றிவேண்டும் .
பிறப்புஎழாமல் புதிதாய் க் கருவின் மூலம்
வபணிப் பாலுறவு அறவே தடுக்க வேண்டும் .
பிறப்பதவனப் பபருக்குகின்ற தன்முவனப்பு,
பபரும் பாேப் பதிவுகளும் பற் றும் வபாக்கி,
பிறப்பறுக்கும் அகத்தேமும் அறமும் ஆற் றி,
வபரறிோய் அறிேறிந்து நிவலக்க வேண்டும் ” (ஞாக.பா.1314)
ஒரு மனிதன் பபற் வறார் விந்து நாதத்தில் உள் ள தரத்வத சஞ் சித கர்ம
விவனயாகப் பபற் று. அந்தத் தரத்வத அடிப்பவையாகக் பகாண்டு
உைவல, மனவத இயக்கி பிராரப்த கர்ம விவனவய வசர்த்துக்
பகாள் கிறான்.
அதுவே அேனது ஆன்மாவில் , அறிவின் தரமாகியது. ஆன்மக்
களங் கங் கள் தூய் வம பபறும் ேவர பிறப்பு இறப்பும் பதாைர்ந்து ேந்து
பகாண்வை தான் இருக்கும் .
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கைலுக்கு எல் வலவயக் காண முடியாதது வபால் பிறப்பு இறப்புத்
பதாைருக்கும் எல் வல இல் வல.
பிறப்பு இறப்பு என்னும் ோழ் க்வகக் கைவலக் கைந்து பிறவியின்
வநாக்கமாகிய இவறயனுபூதி நிவல கிை்ை வேண்டுமானால் , இரு
ேவககளில் விழிப்பு நிவலயில் பசயல் பை்ைால் பேற் றி கிை்டும் .
களங் கமான பின்பிறவிகவள உருோக்கும் ஆண் பபண் பாலுறவே
அறவே தடுத்து புதிதாக் கருவின் மூலம் பிறப்பு ஏற் பைாமல் காத்துக்
பகாள் ேது ஒன்று.
மனிதனின் தன் முவனப் பால் ேரும் பாேப் பதிவுகளும் , உலகியல்
பற் றும் ஆன்மாவேக் களங் கப்படுத்தி பிறப்வபப் பபருக்குகின்றது.
அதவனத் தவிர்ப்பதற் கு அகத்தேத்தின் மூலம் மனவத உயிரில்
அைக்கியும் ஒடுக்கியும் அறிவே அறிந்து, அறபநறியில் ோழ் ந்து
வபரறிவு நிவலயில் நிவலப்பது மற் பறான்று ஆகும் .

4.அேனில் தான் நீ ! உன்னில் அேன் !
உள் ளவம உைலின் உயிர். உள் ளம் பபருங் வகாயில் ஊனுைம் பு ஆலயம்
என்றும் , உள் ளத்தின் உள் வள உள பல தீர்த்தங் கள் என்றும் உள் ளத்தின்
வமன்வமவய திருமூலர் பதிவு பசய் துள் ளார்.
உள் ளத்திை் உள் ளள உளபல தீர்த்தங் ைள்
மமள் ளை் குகைந் துநிை் றாைார் விகைமைைப்
பள் ளமும் ளமடும் பரந் து திரிவளர
ைள் ள மைமுகைை் ைல் வியி ளலாளர.

உள் ளத்திற் குள் ளள நற் புண்புைளாகிய பல தீர்த்தங் ைள் உள் ளை.
விகை நீ ங் குமாறு அவற் றில் மூழ் குதகல மமல் லப் பயிலாத வஞ் ச
மைம் உகைய அறிவிலிைள் , புறத்ளத பல தீர்த்தங் ைகளத் ளதடிப்
பள் ளமும் , ளமடும் ைைந் து நைந் து இகளை்கிை்றைர்.
உளம் என்றால் மனம் . மனம் என்றால் எண்ணம் . எண்ணத்வத
பபாறுத்வத ோழ் வு அவமகிறது.
நிலத்தின் நிறத்வத பபாறுத்து நீ ர் திரிேது வபான்று மனதின் வபாக்கால்
உள் ளம் பாவறயாக இறுகும் அல் லது பனியாக உருகும் .
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கல் , மண்ணால் கை்ைப்பை்ை சிவறவய விை, பகாடுவமயான சிவற
மனச்சிவற. மனச்சிவறயின் கதவுகவள மாசற் ற எண்ணத்தால்
திறக்கலாம் என திருமந்திரம் கூறுகிறது.
”அேனில் தான் நீ ! உன்னில் அேன்!
அேன்யார்? நீ யார்? பிரிவேது?
என்றும் ,
”அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இைம் ,
அறிவு முழுவம அது முக்தி.”
என்றும் நாவம இவறோனாக இருக்கிவறாம் என்ற வேதாத்திரிய
கருத்வத மாணிக்கோசகர் இப்பாைலில் பசால் லுகிறார்.
“பபரும் பபருமான்என் பிறவிவய
வேரறுத்துப் பபரும் பிச்சுத்
தரும் பபருமான் சதுரப்பபருமான்
என் மனத்தினுள் வள
ேரும் பபருமான் மலவரான் பநடு
மாலறியா மல் நின்ற
அரும் பபருமான் உவையாய்
அடிவயன் உன்அவைக்கலவம” (திரு.பா.410)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! எல் லா வதேர்களுக்கும்
வமலானேனாய் விளங் கும் தவலேன்.
என்னுவைய பிறவிவய வேவராடு கவளந்து, பபரும் பித்து நிவலவயத்
தந்த தவலேன். திறவம உவைய தவலேன். என் உள் ளத்தின் உள் வள
ேந்து தங் கிய தவலேன்.
மலர்மீது இருக்கும் பிரம் மனும் பநடிய மாலும் அறியாத ேவயில்
உயர்ந்து நின்ற, காண்பதற் கு அருவம உவைய தவலேன்.அடிவயன்
நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .
”என் உள் ளத்தின் உள் வள ேந்து தங் கிய தவலேன்” என்று
வபாற் றுகிறார் மாணிக்கோசகர். ”மனதின் அடித்தளவம
இவறநிவலதான்” என்பது வேதாத்திரியம் .
மனதின் அடித்தளவம இவறநிவல.
”அவலயவலயாய் இயங் கும் மனத்து அடித்தளவம நிவலபபாருள் .
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அதுபதய் ேம் கைல் வபான்று. அவல வபான்றவத மனம் .
நிவலபபாருளாம் இருப்புசிேம் நித்தியம் என்வறாதிடும் ,
பநடுபேளி உன் அறிோகும் . உனது அவலவய மனம் .
கவலயுணர்ோல் , பமய் ப்பபாருளாம் கண்காணா ஒன்றிவனக்
கண், காது, மூக்கு, முகம் , குணம் , உருேம் புகுத்திவய,
சிவல ய ருவில் காை்டி பசான்ன கவதகளில் மயங் கி நாம்
சிக்கியுள் ளேவர. உண்வமநிவல விளங் காது
உணர்வோம் !”(ஞாக.பா.1657)
தனித்த விண்களின் பகாத்து இயக்கம் உயிராக சுழன்று
இயங் குகிறது. விண் வமயத்தில் அவமந்து சுத்தபேளியான
இருப்புநிவல அறிவு ஆகும் .
உயிர் சுழற் சியால் ஏற் படும் சீேகாந்தம் என்னும் விரிேவல, உைல்
முழுேதும் சுழன்று பகாண்வையுள் ளது.
இந்த சீேகாந்த அவலயின் மூலம் அறிோனது பைர்க்வக நிவல எய் தி
உைல் இயக்கங் கவள உணர்கிறது.
காந்தம் பஞ் சபூதங் களால் ஆன உைலில் திணிவுறும் வபாது
தன்மாற் றமவைந்து, உள் உறுப்புகவளயும் , புற உறுப்புகவளயும்
இயக்கிக் பகாண்டுள் ளது.
அழுத்தம் முதலாக காந்தத்தின் ஐேவகத் தன்மாற் றம் பபறும் காந்த
ஆற் றலில் எழும் பல் வேறு அவலகவள, அறிோனது தனது பைர்க்வக
நிவலயால் உணர்ந்து இன்பம் , துன்பம் , அவமதி, வபரின்பம் என்னும்
நால் ேவக உயர்வுகளாக அனுபவிக்கும் வியத்தகு பசயவல மனம்
ஆகும் .
உயிர் வமயத்தில் இருப்பு நிவலயாக உள் ள அறிோனது வபரியக்க
மண்ைலம் முழுேதுமுள் ள இருப் புநிவலவயாடு கலந்திருக்கிறது.
பமய் ப்பபாருளாகவும் , இருப் பு நிவலயாகவும் , சுத்தபேளியாகவும்
உள் ள இவறநிவலவய உணர்ந்து பகாள் ளும் ஆற் றல் இல் லாத
குழந்வத ேயதிலும் , அந்நிவலவய யூகித்து உணர்ந்து பகாள் ள ஏற் ற
சிந்தவன ஆற் றல் உயராத மக்களுக்கும் ,
பதய் ே நம் பிக்வகயூை்டி, அறிவுக்குப் பிடிப்புக் பகாடுப்பதற் காக கண்,
காது, மூக்கு, முகம் உவைய உருேங் கவளக் கற் பவன பசய் து
காை்டியும் , அேற் வறக் கண்களால் பார்க்கும் படி சிவலகளாகக்

14

காை்டியும் , மனிதவநயத்வத ஏற் படுத்த, மனித மன இயல் வப அறிந்த
பபரியார்கள் , பக்தி ேழியிவன ஏற் படுத்தினார்கள் .
நாம் எல் வலாரும் நமது அறிோல் அத்தவகய ேடிேங் கவள நிவனத்து
நிவனத்து அதுதான் பதய் ேபமன்று ஆழ் ந்த நம் பிக் பகாண்டு
பலகாலம் பழகியிருக்கிவறாம் .
அகன்ற நிவலயில் அவத இருப்பு பதய் ேமாகவும் , உயிர் வமயத்தில்
புள் ளி ேடிேமாக அவமந்து, சீேகாந்தக் களத்தின் மூலம் பரவி
உணர்ச்சிகவளப் பபறும் வபாது அறிோகவும் , அதன் பைர்க்வக
இயக்கங் கள் அவனத்திலும் மனமாகவும் இருக்கிறது.
மனமானது எல் வல கை்டி ேடிேம் எடுத்தும் , குணங் களாக மாறியும் ,
அவலயாக இயங் கும் நிவலயிலிருந்து பயிற் சியினால் , அது நிவலத்து
இருப்பு நிவலயாக மாறும் அகத்தேப் பயிற் சியில் முழுவம பபற் றால்
அன்றி அறிவு தனது உண்வம நிவலவய உணா்ேது முடியாது
என்பவத உணர்ந்து பகாள் வோமாக.

5. துன்பங் கள் இனிதாய் மாற ேழியிதுவே!
மனவம! பகாடிய கழுகுகள் பாய் ந்து பாய் ந்து சிறகுகளால் தை்டியும் ,
மூடியும் , உைம் வப சின்னாபின்னம் ஆக்கியும் , கூச்சலிை்டும் ,
பகாத்தியும் , உண்பவதப் பார்த்து இருந்தும் , ஒன்பது துவளகளுைன்
கூடிய வதாலால் ஆன வபயாகிய உைம் பின்மீது, ஒரு நாவளப்
வபாலவே, எல் லா நாளும் அன்பு வேத்து அவலந்து திரிந்தாவய என்று
பாடுகிறார் பை்டினத்தார்.
””ஒன்பதுோய் த் வதால் வபக்கு ஒருநாவளப் வபாலவே
அன்புவேத்து பநஞ் வச அவலந்தாவய - ேந்கழுக்கள்
தத்தித் தத்திச் சை்வை தை்டிக்கை்டிப் பிை்டுக்
கத்திக் குத்திக் தின்னக் கண்டு.” (பை்டினத்தார்.பா.183)
பை்டினத்தாவரப் வபாலவே மாணிக்கோசகரும் ”துன்பமாகிய கைலின்
சுழலில் சிக்கி, பபண் இன்பமாகிய அவலயால் தாக்கப்பை்டு. காமம்
என்னும் சுறாமீனால் துன்புறுகின்வறன்” என்று ேருந்துகிறார்.
வேதவனப்படுகிறார்.
"பபாழிகின்ற துன்பப் புயல் பேள்

ளத்தில் நின் கழறல் புவணபகாண்டு
இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர்
ோன்யான் இைர்க்கைல் ோய் ச்
சுழிபசன்று மாதர்த் திவரபபாரக்
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காமச் சுறசு எறிய
அழிகின்றனன் உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம"

(திருோசகம் .பா.411)

என்வன அடிவமயாக உவையேவன! புயல் காற் றுைன் பபய் து
பகாண்டிருக்கும் மவழயின் பேள் ளமாகிய துன்பத்தில் , நினது
திருேடிகவளத் பதப்பமாக் பகாண்டு, உன்வனாடு உைன் ேந்த
அன்பர்கள் கவரவயறி வீடுவபறு அவைந்து விை்ைனர்.
யாவனா, துன்பமாகிய கைலின் சுழலில் சிக்கி, பபண் இன்பமாகிய
அவலயால் தாக்கப்பை்டு. காமம் என்னும் சுறாமீனால்
துன்புறுகின்வறன். அடிவயன் உனக்கு அவைக்கலம் .
நானும் உனக்கு அவைக்கலம் …….
”யாவனா, துன்பமாகிய கைலின் சுழலில் சிக்கி” தவிக்கிறார்
மாணிக்கோசகர். இங் கு மாணிக்கோசகர், மானுைம் துன்பத்தில்
சிக்கி தவிக்கிறவத என்பவத தனது துன்பமாகப் பாடுகிறார். சரி.
துன்பம் குவறய ேழி உண்ைா? உண்டு என்று ேழி காை்டுகிறது
வேதாத்திரியம் .
”ோழ் வினிவல அனுவபாகப் பபாருள் எண்ணிக்வக
ேளரவிைக் கூைாது இன்பம் வேண்டின்!
ோழ் வினிவல பசிபேப்ப தை்ப ஏற் றம்
ேளர்க்காமல் , இேற் வற ஓர் அளவில் தாங் கி,
ோழ் வினிவல துன்பத்வதச் சகித்துக் பகாள் ளும்
ேழக்கதவதப் பழக்கத்தால் அவைய வேண்டும்
ோழ் வினிவல துன்பங் கள் இனிதாய் மாற,
ேழியிதுவே! அனுபேத்தில் உணர்ந்த உண்வம!”
(ஞாக.பா.1557)

மனித ோழ் க்வக இனிவமயாக இருக்க விரும் பினால் ,
பயன்படுத்துகின்ற ோழ் வியல் துய் ப்புப் பபாருை்களின்
எண்ணிக்வகவய அதிகமாக்கக் கூைாது.
இயற் வகத் துன்பங் களான பசி, பேப்ப தை்ப ஏற் றத்தாழ் வு
ஆகியேற் வற ேளரவிைக் கூைாது.
இயற் வகத் துன்பங் கவள சகித்துக் பகாண்டும் , ஏற் றுக் பகாண்டும்
ோழ் கின்ற ேழக்கத்வதப் பழக்கமாக்கிக் பகாள் ள வேண்டும் .
பிறந்தது முதல் இறக்கும் ேவர இயற் வகயில் ஏற் படும் இந்த
ேவகயான துன்பங் கவள மனிதன் அனுபவிக்கப் பழகிவிை்ைால் ,
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துன்பங் கள் எல் லாம் இனிவமயாக மாறுேதற் கு சரியான ேழி
இதுதான் என்பவத அனுபேத்தின் மூலம் உணர்ந்து பகாண்ை
உண்வம இதுவே ஆகும் .துன்பங் கவள நீ க்கி ஆனந்தமாக
ோழ் வோமாக!

6. ஆணேம் எப் வபாது நீ ங் கும் ?
சுருண்ை கூந்தவல உவைய மகளிரது சூழ் சசி
் ேவலயில் அகப்பை்டு.
உன்னுவைய சிறப் பிவன மறந்துவிை்வைவன என்று பை்டினத்தார்
இப்பாைலில் ேருந்துகிறார்.
ோய் நாறும் ஊைல் மயிச்சிக்கு நாறிடும் வமஇைங் கண்
பீநாறும் அங் கம் பிணபேடி நாறும் பபரும் குழிோய் ச்
சீநாறும் வயானி அழல் நாறும் இந்திிரயச் வசறுசிந்திப்
பாய் நாறும் மங் வகயர்க் வகாஇங் கனவனமனம் பற் றியவத” (பை்.பா.119)
• ோயில் ஊத்தவத நாற் றம் வீசும் .
• வியர்வேயால் சிக்குப் படித்த மயிரிலும் நாற் றம் வீசும் .
• வம பூசி அழகு பசய் யப்பை்ை கண்களில் பீவள ஒழுகி துர்நாற் றம்
வீசும் .
• உைம் பில் பிணோவை வீசும் .
• குதத்தில் சீ நாற் றம் வீசும் .
• வயானித் துோரத்தில் உண்ைான சூை்டினால் ஒருவித நாற் றம் வீசும் .
• அே் விைத்தில் ஆணின் சுக்கிலம் பாய் ந்து வசறாகியதால் , அதனாலும்
நாற் றம் வீசும் .
• இப்படிப்பை்ை மங் வகயர் இைத்திலா மனம் வேத்தது?
"சுருள் புரி கூவழயர் சூழலில்

பை்டுன் திறம் மறந்து இங் கு
இருள் புரி யாக்வகயிவல கிைந்து
எய் த்தனன் வமத்தைங் கண்
பேருள் புரி மான்அன்ன வநாக்கிதன்
பங் கவிண்வணார்பபருமான்
அருள் புரியாய் உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம.” திரு.பா.412)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! வமபூசிய அகன்ற
கண்கவளயும் , மருை்சியுைன் கூடிய மான் வபான்ற பார்வேயிவனயும் ,
உவைய உமாவதவிவய பாகத்தில் பகாண்ைேவன!
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வதேர்கள் தவலேவன! என்வன அடிவமயாக உவையேவன! சுருண்ை
கூந்தவல உவைய மகளிரது சூழ் சசி
் ேவலயில் அகப்பை்டு.
உன்னுவைய சிறப் பிவன மறந்து. இங் கு ஆணே மல இருளில் கிைக்கும்
உயிரிவனத் தாங் கிய உைம் பில் கிைந்து இவளத்வதன். நானும் உனக்கு
அவைக்கலம் . திருேருள் பசய் ோயாக.
”ஆணே மல இருளில் கிைக்கும் உயிரிவனத் தாங் கிய உைம் பில்
கிைந்து இவளத்வதன்” என்று மாணிக்கோசகர் ேருந்துகிறார்.
ஆணேம் என்ற தன்முவனப்பு வபாக்கும் ேழி என்ன? ேழி காை்டுகிறது
வேதாத்திரியம் .
”இவறநிவலவய வபரறிோய் எல் லாப் பபாருை்களிலும் ,
இவையற் றும் உை்புறமும் இவணப்பியக்க மாயுள. அம்
மவறபபாருவள அணுமுதலாய் , அண்ைபிண்ைம் அவனத்தாய் .
மாபபரிய வபரண்ைமாய் மலர்ந்து, அது அதனில்
நிவறயறிோய் ஒழுங் கவமப்பாய் பநறிவயாடு இயங் கும் ,
வநர்அறியச் சீர் அறிவேப் பபற் றேவன மனிதன்,
முவறயாக அகத்தேத்தால் அறிேறிந்த வபற் றில் ,
முழுமுதற் பபாருள் விளங் கும் , தன்முவனப்பும் வபாகும் .”
(ஞாக.பா.1588)

இவறநிவலயானது வபரறிவு ஆகும் . அந்தப் வபரறிோனது, வதாற் றப்
பபாருை்கள் அவனத்திலும் வேறுபாடு இல் லாமலும் , உை்புறமாகவும்
இருந்து எல் லாேற் வறயும் இவணத்துக் பகாண்டுள் ள இயக்கமாகவும்
உள் ளது.
இருக்கிறது என்ற பசால் லத்தான், உணரத்தான் முடியும் .
எடுத்துக்காை்ை முடியாது, புலன்களுக்கு அப்பாற் பை்ைவே
மவறபபாருள் ஆகும் .
மவறோக இருப்பதால் , மவறபபாருள் எனப்படும் . மவறபபாருவள
இயக்கமாகும் வபாது அணுோகி, அணுவின் கூை்டுச் வசர்க்வகயால்
பபரும் பபரும் வகாள் களாகி, சைப்பபாருள் , சீேன் என்று
அவனத்திலும் நிவற அறிோகவும் , இப்படித்தான் இயங் க வேண்டும்
என்ற இயக்க ஒழுங் கில் பநறிவயாடு பசயல் படுககின்றது.
இேற் வற எல் லாம் அறியக்கூடியதான, சிறப்பான ஆறாேது அறிவேப்
பபற் றேன்தான் மனிதன்.
அகத்தேத்வத முவறவயாடு இயற் றுேதனால் , அறிவே அறியும் வபறு
கிை்டும் . அந்த அறிவே முழுமுதற் பபாருளான இவறநிவல என்பதும்
அறிவிற் கு விளக்கமாகும் .
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அதனால் மனிதனின் தன்மு வன்பு ஒழிந்துவிடும் . தன்முவனப்பு
நிங் கி ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக.

7. மைம் எை்பது மபருங் ைைல்
ஒரு ஞாயிற் றுக் கிழவம, நியூயார்க் சர்ேவதச பென் வமயத்தில் சியுங்
சான் தங் கியிருந்தவபாது, ஒரு பபரிய விழாவுக்கு ஏற் பாடு
பசய் யப்பை்டிருந்தது.
அந்த விழாவுக்கு அபமரிக்காவில் ேசிக்கும் பகாரியப் பபண்கள்
பலரும் ேந்திருந்தனர். அேர்கள் வபகள் நிவறய உணவேயும்
பரிசுகவளயும் பகாண்டு ேந்திருந்தனர்.
பபண் ஒருேர், பபரிய பிளாஸ்டிக் மலர்க்பகாத்து ஒன்வறப் பரிசாகக்
பகாண்டு ேந்திருந்தார். அவத சியுங் சானின் அபமரிக்க மாணேர்
ஒருேரிைம் புன்னவகத்தபடி பகாடுத்தார். அந்த மாணேர்,
எே் ேளவு சீக்கிரம் முடியுவமா, அே் ேளவு சீக்கிரம் அந்த பிளாஸ்டிக்
மலர்கவள, வமலங் கிகவளக் பகாண்டு மவறத்தார்.
ஆனால் , அங் கு ேந்த மற் பறாரு பபண் உைனடியாக அந்த
மலர்க்பகாத்வதக் கண்டுபிடித்து விை்ைார். பபரு மகிழ் சசி
் யுைன்
அேற் வற எடுத்துக்பகாண்டுவபாய் தர்ம அவறயின் பீைத்திலிருந்த பூ
ொடியில் வேத்தார்.
அந்த மாணேருக்கு மிகவும் ேருத்தமாகிவிை்ைது. அேர் சியுங்
சானிைம் , “அந்த பிளாஸ்டிக் மலர்கள் ரசவனக் குவறோக
இருக்கின்றன. அேற் வறப் பீைத்திலிருந்து எடுத்துக் பகாண்டுவபாய்
வேபறங் காேது வேத்துவிை முடியாதா?” என்று வகை்ைார்.
“உன்னுவைய மனம் தான் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கிறது. இந்த பமாத்தப்
பிரபஞ் சமும் பிளாஸ்டிக் தான்” என்றார் சியுங் சான்.
“நீ ங் கள் என்ன பசால் கிறீர்கள் ?” என்றார் மாணேர்.
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“புத்தர் பசால் கிறார், ‘ஒருேரின் மனம் தூய் வமயாக இருந்தால் ,
பமாத்தப் பிரபஞ் சமும் தூய் வம யாக இருக்கும் ;
ஒருேரின் மனம் களங் கத்துைன் இருந்தால் , பமாத்தப் பிரபஞ் சமும்
களங் கத்துைன் இருக்கும் .’
ஒே் போரு நாளும் , நாம் மகிழ் ச்சியற் ற பலவரச் சந்திக்கிவறாம் .
அேர்களின் மனம் வசாகமாக இருக்கும் வபாது, அேர்கள் பார்ப்பது,
வகை்பது, நுகர்ேது, சுவேப்பது, பதாடுேது என அவனத்துவம
வசாகமாக இருக்கும் .
பமாத்தப் பிரபஞ் சமும் வசாகமாகவே இருக்கும் . மனம் மகிழ் சசி
் யாக
இருக்கும் வபாது, பமாத்தப் பிரபஞ் சமும் மகிழ் சசி
் யாக இருக்கும் .
நீ ஏதாேது ஒன்றுக்கு ஆவசப்பை்ைால் , அதனுைன் நீ பிவணக்கப்பை்டு
விடுகிறாய் .
அவத நீ புறக்கணித்தாலும் , அதனுைன்தான் நீ பிவணக்கப்பை்டி
ருக்கிறாய் . ஒரு பபாருள் அல் லது விஷயத்துைன்
பிவணக்கப்பை்டிருப்பது என்பது உன் மனத்துக்கான தவையாகிவிடும் .
அதனால் , ‘எனக்கு பிளாஸ்டிக் பிடிக்காது’ என்பதும் ‘எனக்கு
பிளாஸ்டிக் பிடிக்கும் ’ என்ற இரண்டுவம பிவணப்புகள் தாம் .
உனக்கு பிளாஸ்டிக் மலர்கள் பிடிக்காது,
அதனால் உன் மனம் பிளாஸ்டிக்காகிவிடுகிறது. அதனால் , பமாத்தப்
பிரபஞ் சமும் பிளாஸ்டிக்காக விடுகிறது. அவே எல் லாேற் வறயும்
வகவிடு.
அதற் குப் பிறகு, எதனாலும் தவையிருக்காது. மலர்கள் பிளாஸ்டிக்காக
இருக்கின்றனோ அல் லது உண்வமயாக இருக்கின்றனோ என்பவதப்
பற் றி அக்கவறப்பை மாை்ைாய் . அவே பீைத்தில் இருக்கின்றனோ
அல் லது குப்வபக் குவியலில் இருக்கின்றனோ என்பவதப் பற் றிக்
கேவலப்பை மாை்ைாய் . இது உண்வமயான விடுதவல.
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ஒரு பிளாஸ்டிக் மலர் என்பது பேறுமவன பிளாஸ்டிக் மலர் அே் ேளவே.
ஓர் உண்வமயான மலர் என்பதும் பேறுமவன உண்வமயான மலர்
அே் ேளவே. நீ பபயர், ேடிேத்துைன் பிவணக்கப்பைத் வதவேயில் வல”
என்று பசான்னார் சியுங் சான்.
“ஆனால் , நாம் இங் கு அவனேருக்குமான ஒரு அழகான பென்
வமயத்வத உருோக்க முயன்றுபகாண்டிருக்கிவறாம் .
எப்படி என்னால் அக்கவற காை்ைாமல் இருக்க முடியும் ? அந்த மலர்கள்
பமாத்த அவறயின் அழவகயும் பாழ் படுத்துகின்றன” என்றார்
மாணேர்.
“யாராேது ஒருேர் புத்தருக்கு
உண்வமயான மலர்கவள
ேழங் கினால் , புத்தர் மகிழ் சசி
்
அவைகிறார். யாராேது
ஒருேருக்கு பிளாஸ் டி் மலர்கள்
பிடித்துவபாய் , அேற் வற அேர்
புத்தருக்கு
ேழங் கினாலும் , புத்தர் மகிழ் சசி
் யாகவே இருக்கிறார்.
புத்தர் பபயருைவனா, ேடிேத்துைவனா பிவணக்கப்பைவில் வல.
மலர்கள் பிளாஸ்டிக்கா அல் லது உண்வமயா என்பது பற் றி புத்தருக்கு
அக்கவற கிவையாது. அேர் நமது மனம் பற் றி மை்டும் தான்
அக்கவறப்படுகிறார்.
பிளாஸ்டிக் மலர்கவள ேழங் கும் இந்தப் பபண்களிைம்
தூய் வமயான மனம் இருக்கிறது.
அேர்களின் இந்தச் பசயல் வபாதிச்சத்துேச் பசயலாகும் .
உன் மனம் பிளாஸ்டிக் மலர்கவளப் புறக்கணிக்கிறது.
அதனால் , நீ நல் லது, பகை்ைது, அழகு, அசிங் கம் என்று பிரபஞ் சத்வதப்
பிரித்து விை்ைாய் .
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அதனால் , உன் பசயல் வபாதிச்சத்துேச் பசயலில் வல. புத்தரின்
மனத்வத மை்டும் வேத்துக் பகாள் .
அப்வபாது உனக்கு எந்தத் தவையும் இருக்காது. உண்வமயான
மலர்கள் நல் லது; பிளாஸ்டிக் மலர்களும் நல் லது.
இந்த மனம் பபருங் கைவலப் வபான்றது. அதனுள் ஹை்சன் ஆறு,
சார்லஸ் ஆறு, மஞ் சள் ஆறு, சீன நீ ர், அபமரிக்க நீ ர், தூய் வமயான நீ ர்,
மாசவைந்த நீ ர், உப்பு நீ ர், பதளிந்த நீ ர் என அவனத்து நீ ரும் ஓடுகிறது.
‘உன் நீ ர் மாசவைந்திருக்கிறது. நீ எனக்குள் ஓைமுடியாது’ என்று கைல்
ஒருவபாதும் பசால் ேதில் வல. அது எல் லா நீ வரயும் ஏற் றுக்பகாள் கிறது.
எல் லாேற் வறயும் இவணத்து, கைலாகிறது.
அதனால் ,நீ புத்தரின் மனத்வத வேத்துக்பகாண்ைால் ,
உன் மனம் பபருங் கைவலப் வபாலாகிவிடும் .
இதுதான் ஞானத்துக்கான பபருங் கைல் ” என்றார் சியுங் சான். அந்த
மாணேர் ஆழ் ந்த ேணக்கத்வதச் பசலுத்தினார்.

இங் கு மாணிக்கோசகர் மனமும் பபருங் கைல் வபால் இருக்கிறது.
அதனால் தான் மனம் உவைந்து புலம் புகிறார்.
“மாவழவமப் பாவிய கண்ணியர்
ேன்மத் திைஉவைந்து
தாழிவயப் பாவும் தயிர்வபால்
தளர்ந்வதன் தைமலர்த்தாள்
ோழிஎப் வபாதுேந்து எந்நாள்
ேணங் குேன் ேல் விவனவயன்
ஆழி அப்பா உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம” (திரு.பா.413)
கருவணக் கைலாக விளங் கும் தந்வதவய! என்வன அடிவமயாக
உவையேவன அழகிய, வமபூசிய, கண்ணிவன உவைய பபண்
இன்பமாகிய ேலிய மத்தால் கவையப்பை்டு. சிதறி, பாவன முழுேதும்
பரவும் தயிர் வபால மனம் உவைந்வதன்.
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பபரிய தாமவர மலர் வபான்ற நினது திருேடிகள் ோழ் ோ னோக!
அந்தத் திருேடிகவள தீவிவனவயனாகிய நான் எப்பபாழுது ேந்து
ேணங் குவேன். நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .
”பாவன முழுேதும் பரவும் தயிர் வபால மனம் உவைந்வதன்” என்ற
ேருந்துகிறிார் மாணிக்கோசகர். மனவத உவைக்காமால் ோழ் ேது
எப்படி? விவையாக ேருகிறது வேதாத்திரியம்
”மனமது இயற் வகயின் மாபபரும் நிதியவலா;
மனமவதத் தாழ் ததி
் ை மயக்கத்தால் துன்பவம;
மனமவத உயர்த்தினால் மை்டில் லா இன்பமாம் ;
மனதில் உளஎல் லாம் மற் பறங் கு வதடுவீர்?” (ஞாக.1785)
இவறநிவல என்பது எங் கும் நிவறந்துள் ளது. அதற் குள் வள அவனத்தும்
அைங் கி உள் ளது. மனம் என்பது இவறநிவலயின் இறுதித் தன்மாற் றம் .
இவறநிவலவய மனமாகவும் இருப்பாதால் அதற் குள் வள பிரபஞ் ச
இரகசியங் கள் அவனத்தும் நிவறந்துள் ளது. இது ஒரு பதய் வீகப்
புவதயல் .
இத்தகு சிறப்புமிகு மனவத நாம் புலன்கள் ேழியாக வதவேக்கு வமல்
இயக்கி துன்பத்வத பபறுகிவறாம் . அவத மனவத தன் மூலமாகிய
வபரறிவோடு இவணத்துப் பழகும் வபாது வபரின்பம் கிவைக்கிறது.
எல் லாவம மனதில் இருக்கும் வபாது நாம் பேளிவய வதடுகிவறாம் !

8. மனம் உழலாது இருக்க என்ன பசய் ய வேண்டும் ?
எப்படிப்பை்ை தீராத மன அழுத்தமும் உைவன தீர்ேதற் கு சுலபமான,
சூப்பரான ஏழு ேழிகள் இவதா உங் களுக்காக.
மன அழுத்தம் என்பது இயல் பான ஒரு விஷயம் தான். சாதாரணமாக
உைல் அளவிலும் , மனதளவிலும் நமக்கு பிரச்சவனகள் ஏற் படும்
பபாழுது மன அழுத்தம் உண்ைாகிறது. இந்த மன அழுத்தம் தான்
நமக்கு தன்னம் பிக்வகவய மற் றும் எதிர் ேரும் பிரச்சவனகவள
சமாளிக்கக் கூடிய வதரியத்வத பகாடுக்கிறது.
ஆனால் இது அதிகமாகும் பபாழுது மன உவளச்சலாக மாறி
விடுகிறது. அங் கு தான் பிரச்சவனவய ஆரம் பமாகிறது.
சாதாரணமான ஒரு விஷயத்வத எதிர்பகாள் ளும் வதரியம் இல் லாத
சமயத்தில் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
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அதனால் அது பிரச்சவனயாக வதாற் றமளிக்கிறது. அே் ேளவு தாவன
தவிர மன உவளச்சல் என்பது ஏவதா பகாடிய வநாய் ஒன்றும் அல் ல
என்பவத முதலில் நாம் பதரிந்து பகாள் ள வேண்டிய ஒன்று.
இதவன புரிந்து பகாண்ை பின்னர், அதவன எப்படி விரை்டி அடிப்பது?
என்பவத தீர்க்கமாக வயாசிக்க வேண்டும் .
பணிச்சுவம அதிகரித்தாலும் , நாம் நிவனத்தது ஒன்று நைப்பது
ஒன்றாக இருந்தாலும் , நாம் எதிர்பார்த்தவே நைக்கா விை்ைாலும் மன
அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது.
மன அழுத்தத்வத குவறப்பதற் கு முதலில் அதற் கு நாம் தயாராக
இருக்க வேண்டும் . மன அழுத்தம் வநாயாக இல் லாவிை்ைாலும்
உயிருக்கு ஆபத்வத விவளவிக்கக் கூடியவே என்பவதயும் கருத்தில்
பகாள் ள வேண்டும் .
ேழி 1: மன அழுத்தம் குவறய லாஃபிங் பதரபி எனப்படும் ோய் விை்டு
சிரித்தால் வநாய் விை்டுப் வபாகும் பாலிசிவய கவைபிடிப்பது சிறந்த
பலவன தரும் .
ோவயத் திறந்து சத்தமாக சிரிக்க வேண்டும் . இப்படி சிரிக்கும்
பபாழுது நம் உைலுக்குத் வதவேயான ஆக்சிென் கிவைக்கப் பபறும் .
இதனால் ரத்த ஓை்ைம் சீராகி மன அழுத்தம் குவறந்து விடுகிறது.
ேழி 2: மன அழுத்தம் சீராக இருக்க வீை்டில் பசல் லப் பிராணிகவள
ேளர்ப்பது மிகவும் நல் லது. பசல் லப் பிராணிகள் உைன் விவளயாடும்
பபாழுது ஒருவிதமான ஹார்வமான்கள் நமது உைலில் பேளியாகிறது.
இதனால் மன அழுத்தம் நீ ங் கி விடுேதாக கூறப்படுகிறது. எனவே
பசல் லப் பிராணிகளுைன் வநரத்வத அதிகமாக பசலவிடுங் கள் .
ேழி 3: மன அழுத்தத்துைன் நீ ங் கள் உணரும் பபாழுது வீை்டில்
இருக்கும் பபாருை்கவள துவைத்து சுத்தம் பசய் து அதற் குரிய
இைங் களில் சரியாக சீர்படுத்துேது மூலம் மன அழுத்தத்வத
குவறத்துக் பகாள் ள முடியும் . வீை்டிற் கு அழகு வசர்க்கும் பபாருை்கவள
வதர்ந்பதடுத்து ோங் கி வேக்கலாம் .
ேழி 4: வீை்டில் நீ ங் கள் வேவல பசய் யும் பபாழுது உங் களுக்கு
பிடித்தமான இவசகவள வகை்டுக் பகாண்வை வேவல பசய் ேதால்
அதிகப்படியான கவலாரிகள் எரிக்கப்படுேது உைன், மன அழுத்தமும்
குவறகிறது. இவசகள் மன அழுத்தம் குவறேதற் கு பபருமளவு
உதவுேதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற் காக வசாகப் பாைல் கவள
வகை்காதீர்கள் .
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ேழி 5: தினமும் ஏதாேது ஒரு சிை்ரஸ் நிவறந்த பழச்சாவற எடுத்துக்
பகாள் ளுங் கள் . பழச்சாவற பருகுேதன் மூலம் உைலின் ஆற் றல் கள்
அதிகரிப்பதுைன் மன அழுத்தமும் குவறயுமாம் . அப்வபா பைய் லி ஒரு
ெூஸ் தான் இனிவம!
ேழி 6: வீை்டில் தனிவமவய உணரும் பபாழுது உங் களுக்கு
பிடித்தமான பாைல் கவள ஒலிக்க விை்டு நைனம் ஆடுேதும் மன
அழுத்தத்வத பேகுோக குவறக்கும் . பாடிக் பகாண்வை நைனமாடுேது
மனதிற் கு உற் சாகத்வதயும் , மனவத வலசாகவும் மாற் றக்கூடும் .
ேழி 7: அவமதியான சூழ் நிவலயில் அமர்ந்து தியானம் பசய் ேதும் மன
அழுத்தத்வதக் குவறக்கும் . மூச்வச ஆழ் ந்து சுோசித்து பேளிவிடும்
பபாழுது ரத்தத்தில் ஆக்ஸிென் கலந்து ரத்த ஓை்ைத்வத சீராக்கி மன
அழுத்தத்வத குவறக்கிறது. தினமும் ஒரு பத்துநிமிைமாேது தியானம்
பசய் யுங் கள் .
மனம் உழலாமல் இருக்க இப்பாைலில் மாணிக்கோசகர்
வேண்டுகிறார்.
”மின்கணினார் நுைங் கும் இவையார்
பேகுளிேவலயில் அகப்பை்டுப்
புன்கணனாய் ப் புரள் வேவனப்
புரளாமல் புகுந்தருளி
என்கணிவல அமுதூறித்
தித்திது என் பிவழக்கு இரங் கும்
அங் கணவன உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம.” (திரு.பா.414)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! அழகிய கண்ணினவன! மின்னல்
வபான்ற கண்கவளயும் , துேளும் இவையிவனயும் , உவைய மகளிரது
அன்பாகக் கடிந்து பகாள் ளும் ேவலயில் சிக்கி. இழிந்த தன்வம
உவையேனாய் உழன்று பகாண்டிருக்கிவறன்.
அே் ோறு உழலாத ேவகயில் என் உள் ளத்துள் புகுந்து, அமுதம் ஊறி்
தித்திக்குமாறு பசய் து, என் பிவழகவளக் கண்டு மனம்
இரங் குோயாக! நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .
”மனம் உழலாத ேவகயில் என் உள் ளத்துள் புகுந்து, அமுதம் ஊறி்
தித்திக்குமாறு பசய் து, என் பிவழகவளக் கண்டு மனம்
இரங் குோயாக!” என வேண்டுகிறார் மாணிக்கேசாகர் திருோகத்தில் .
இதற் கு என்ன பசய் ய வேண்டும் ? தேமும் அகத்தாய் வும் வேண்டும்
என்று ேழி காை்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
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நம் வமயும் நம் வமச் சுற் றியுள் ள புறத்வதயும் உள் ளவத உள் ளோறு
உணர்ேதற் கான பக்குேத்வத பபறுேதற் கான பயிற் சிதான் ‘தேம் ’.
அறிய வேண்டியவேகவள முழுவமயாக அறியப்பபற் று
பசய் யவேண்டிய பசயல் கவள பநறிபிறழாமல் பசய் ய நம் வமத்
தூண்டுேவத ‘தேம் ’.
ஞானம் பபருகி அஞ் ஞானத்தின் அேலம் குவறகிறது. கானகம்
பசன்றுதான் ‘தேம் ’ பசய் யவேண்டுமா? வேண்ைாம் !
இல் லறத்திலிருந்வத ‘தேம் ’ பசய் யலாம் தேத்தில் தான் ‘அவமதி’ யான
மனம் நமக்கு அவமகிறது. அந்த அவமதியால் தான் இல் லறத்தின்
ஒே் போரு பசயலிலும் இனிவமவயக் காண்கின்ற பக்குேத்வத
பபறமுடியும் .
ஞானிகள் தான் ‘தேம் ’ இயற் றவேண்டுமா? இல் வலயில் வல!
குடும் பத்தினருக்வக தேமும் , அகத்தாய் வும் (தற் வசாதவன) மிகவும்
அேசியம் .
மன அவமதிக்கு அகத்தேமும் , விவனத்தூய் வமக்கு அகத்தாய் வும்
வதவே.அகத்தேம் மன ஆற் றவல பபருக்கும் அகத்தாய் வு மன
ஆழுக்வக நீ க்கும் !
இரண்வையும் பபற அன்பர்கவள ோரீர ் ! ‘தத்துேம் , விஞ் ஞானம் ,
ோழ் க்வக பநறி ‘ இவே பற் றிய சிந்தவனத்தூண்ைல் தான்
மனேளக்கவல தே வமயங் கள் , அறிவுத்திருக் வகாயில் களில்
தரப்படுகிறது.
தியானம் ஆன்மீக ேழிபாை்டின் உயர் மை்ை நிவலயாகும் . உலகியல்
சிந்தவனகளில் ஈடுபை்டு காரணமின்றி மனம் அவலயாய்
அவலகிறது. உள் மனத்தில் ஒரு வபாராை்ைவம நிகழ் கிறது.
அந்த மனத்தின் அவலச்சுழவல ஒருநிவலப்படுத்தி இவற
நிவலவயாடு அவத ஆழ் த்துேவத தியானம் .
மனேலிவம, மன அவமதி, மனநிவறவு, மனதில் ஒரு
பதய் வீகத்தன்வம இவழவயாடும் ஆனந்தம் , பேற் றிகவளயும் ,
வதால் விகவளயும் சமமாக பாவிக்கும் தன்வம, அவனத்தும்
தியானத்தால் அவையும் நன்வமகள் !
மன ஒருவமப்பாடு இல் லாதேன் எதிலும் பேற் றி கானவே இயலாது.
நம் முள் வளவய அறிோக இருக்கும் இவறேவன அறிந்து பகாள் ள
தியானம் அடிப்பவையாகும் .
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"உைம் பிவனப் பபற் ற பயன் ஆேபதல் லாம்
உைம் பினுள் உத்தமவனக் காண்க"
என்பது ஔவேயார் ோக்கு. இே் வுைவலக் பகாண்டுதான் ஆன்மாவே
அறியலாம் ! ஐம் புலன் அைக்கம் , நம் முள் உள் ள வதவேயில் லாதவத
நீ க்குதல் , வதவேவயயில் லாத உைம் பின் சுகங் களுக்கு எல் வல
கை்டுதல் தியானப் பயிற் சியில் நாம் பபறமுடியும் .
தியானம் , (தேம் ) பசய் ய தயங் காதீர்கள் ! எளிய முவறயில் நிவறோன
தியானம் பசய் ேதற் கு பழக்கும் நிவலயம் தான் மனேளக்கவல
மன்றங் கள் ! அறிவுத்திருக்வகாயில் கள் !
மகான் வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே பயிற் சிகவள மனிதவன
மாமனிதனாக மாற் றும் அன்பர்கவள! மன்றத்திற் கு ோருங் கள் .

9. மனமது இயற் வகயின் மாபபரும் நிதி
”பாலின் இவையில் ஓடும் நாைா வபால மவறந்தும் விரிந்தும் திரியும்
உள் ளம் உவையேனாய் , அந்வதா! பகை்டு அழுகிவறன்” என்று
மாணிக்கோசகர் தனது அவலபாயும் மனவத நிவனத்து
ேருந்துகிறார்.
கல் லுவைக்கும் பதாழிலாளி ஒருேன் தன் பதாழிவல நன்கு
மகிழ் சசி
் யாக பசய் து பகாண்டு ோழ் ந்து ேந்தான்.
ஒரு நாள் அேன் மனதில் ஒருவித எண்ணம் எழுந்தது. அதாேது, நாம்
ஏன் இே் ேளவு கஷ்ைப்பை்டு வேவல பசய் து ோழ வேண்டும் . அதற் காக
அேன் பலோறு வயாசித்தான்.
அப்வபாது அந்த ஊர் மக்கள்
அந்த ஊருக்கு ேந்திருக்கும்
துறவிவயப் பற் றி வபசிக்
பகாண்டிருந்தவதக் வகை்டு,
அேவரக் காணச் பசன்றான்.
அந்த பென் துறவி மிகவும்
சக்தி ோய் ந்தேர். அேருக்கு
கைவுளின் அருள் முழுேதும்
கிவைத்ததால் , அேர் எது பசான்னாலும் நைக்கும் .
அத்தவகயேரிைம் அேன் சந்தித்து, ேரம் ஒன்வற ோங் கிக் பகாண்டு
பசன்றான்.
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அது என்னபேன்றால் , அேன் எப்வபாதும் பலமிக்கேனாக, அேன்
நிவனப்பது எல் லாம் நைக்கக்கூடியதான ஒரு ேரம் வேண்டி வகை்டுக்
பகாண்ைான்.
துறவியும் அேனுக்கு அேன் ஆவசப்படிவய ேரத்வதயும் பகாடுத்தார்.
அப்வபாது அேன் ஒரு நாள் ஒரு பபரிய வியாபாரியின் வீை்டிற் கு
பசன்றான். அப்வபாது அந்த வியாபாரியின் பசல் ோக்வக கண்டு,
நானும் ஒரு பபரிய வியாபாரி ஆக வேண்டும் என்று நிவனத்தான்.
உைவன அேனும் ஒரு பபரிய வியாபாரியாக மாறிவிை்ைான்.
மற் பறாரு நாள் ஒரு அரசாங் க அதிகாரிவயக் கண்ைான். அப்வபாது
அந்த அதிகாரிவயப் பார்த்ததும் , பணக்கார வியாபாரிகள் முதல்
அவனேரும் பயப் படுேவதக் கண்ைான்.
ஆகவே அதிகாரியாக வேண்டும் என்று நிவனத்தான். அதிகாரியும்
ஆனான்.
பின் அேன் அதிகாரியாக பேளிவய பேயிலில் பசல் லும் வபாது
சூரியனின் பேப்பத்வத அேனால் தாங் க முடியவில் வல.
ஆகவே சூரியன் மிகவும் சக்தி ோய் ந்தது என்று எண்ணி சூரியனாக
மாறினான்.
சூரியனாக மாறியப்பின் வமகம் சூரியவன மவறத்ததால் , வமகமாக
மாற ஆவசப்பை்ைான். வமகமாக மாறியதும் காற் று வீசும் வபாது
வமகம் கவலந்தது, எனவே வமகத்வத விை காற் று பலமிக்கது என்று
காற் றாக மாறினான்.
காற் றாக இருக்கும் வபாது, மவலவய காற் றால் அவசக்க
முடியவில் வல, ஆகவே மவலவய சிறந்தது என்று மவலயாக
மாறினான்.
மவலயாக மாறியப்பின் மவலயின் சிறு பகுதி உவைந்து விழுந்தது.
எப்படிபயன்று பார்த்தால் , அங் கு ஒரு கல் லுவைக்கும் பதாழிலாளி தன்
உளியால் மவலயின் சிறு பகுதிவய உவைத்தான்.
ஆகவே மவலவய விை கல் லுவைக்கும் பதாழிலாளிவய சிறந்தது என்று
நிவனத்து, இறுதியில் பவழய பதாழிலான கல் லுவைக்கும்
பதாழிலாளியாகவே மாறிவிை்ைான்.
இந்த கவதயிலிருந்து பதரிகின்றது, நமது மனம் அவலபாயக் கூடியது.
மனவத ஒருவமப்படுத்தினால் சந்வதாஷம் கிவைக்கும் .
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சந்வதாஷம் என்பது பேளியில் வதடினால் கிவைக்காது, அது நமக்குள்
இருக்கின்றது.
நாம் பசய் யும் ஒே் போரு பசயலிலும் தான் அவமந்துள் ளது. நாம்
பசய் யும் வேவலகவள சந்வதாஷமாக சிறந்ததாக நிவனத்து பசய் து
ேந்தால் , நாம் எப்வபாதுவம பாக்கியோன்கள் தான் என்பவத நன்கு
பதளிவுறுத்துகிறது.
மாேடு ேகிரன்ன கண்ணி
பங் காநின் மலரடிக்வக
கூவிடுோய் கும் பிக்வக
யிடுோய் நின் குறிப்பறிவயன்
பாவிவை ஆடுகுழல்
வபால் கரந்து பரந்ததுஉள் ளம்
ஆபகடுவேன் உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம.” (திரு.பா.415)





என்வன அடிவமயாக உவையேவன!
மாேடுவிவனப் பிளந்தது வபான்ற கண்வண உவைய உவம
பாகவன!
நின் தாமவரத் திருேடிகளில் ேந்து வசருமாறு கூவி
அவழப்பாயாக!
அல் லது நரகத்தில் தள் ளி விடுோயாக!

என்ன பசய் யப் வபாகிறாய் என்னும் குறிப்பு அறியாதேனாக
இருக்கிவறன். பாலின் இவையில் ஓடும் நாைா வபால மவறந்தும்
விரிந்தும் திரியும் உள் ளம் உவையேனாய் , அந்வதா! பகை்டு
அழுகிவறன்.
நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .”மவறந்தும் விரிந்தும் அவலபாயும்
மனவத அைக்க பயிற் சி தருகிறது வேதாத்திரியம் .
மனேளக்கவல" பயிற் சி தான் உலகுக்கு அவமதி ஊை்ைேல் லது:
"முதலில் மனவத அறிய வேண்டும் . மனதின் மதிப்வப அறிய
வேண்டும் .
அதன் பலஹீனத்வதயும் பதரிந்து பகாள் ள வேண்டும் . மனம்
இழந்துவிை்ை அதனது பபருவமவய மீை்கின்ற முயற் சியும் வேண்டும் .
அதற் கு ேழி ேகுத்து உறுதுவணயாக நிற் பதுதான் இந்த
'மனேளக்கவல' பயிற் சிமுவறயாகிய எளிவமப்படுத்தப்பை்ை
'குண்ைலினிவயாகம் ' (Simplified Kundalini Yoga) ஆகும் .
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மனதிற் கு தூய் வம ஊை்டுேது, மனதின் ஆற் றவலயும் பபருக்குேது
தான் இந்த "மனேளக்கவல" பயிற் சி முவற. மனதின் குவறகவளப்
வபாக்கவும் நல் ேழியில் தீர்மானமாக நிற் கின்ற சுயபலத்வத
மனதிற் கு ஊை்ை ஒரு பயிற் சித்திை்ைம் வேண்டும் .
மனம் தன்வனத்தாவன உணர்ந்து, உயர்த்திக் பகாள் ள வேண்டும் . அது
மனதின் வகயில் தான் உள் ளது.
மனம் தன் மூலமான இவறநிவலவய எய் தினால் அறிோகிறது.
அந்நிவலவயப் பபற் ற மனதிவனக் பகாண்ை மனிதனும் பதய் ேமும்
தரத்தில் ஒன்வற. இவதத் தான் "மனேளக்கவல" பயிற் சியின் மூலம்
வபாதிக்கிவறாம் .
மனமானது உயிர், உைல் இேற் வறாடு எந்த அளவுக்கு ஒற் றுவமயாக
இயங் குகின்றவதா அந்த அளவுக்குத்தான் மனிதனின் அவமதி
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
மனதின் இயக்கம் உைவலயும் உயிவரயும் பாதிக்கிறது.
உயிவராை்ைத்தில் ஏற் படுகின்ற குழப்பம் உைவலயும் , மனத்வதயும்
பாதிக்கிறது.
இந்தச் சீர்வகைான நிவலவய மாற் றி மனம் , உயிர், உைல் ,
இம் மூன்றிலும் ஒற் றுவமயான இயக்கத்வதப் பாதுகாக்க ஏற் ற ஒரு
சாதனம் "மனேளக்கவல" பயிற் சி ஆகும் .
மனவத அறிந்து பகாண்ை பின், அதன் மூலத்வதயும் நன்கு விளங் கிக்
பகாண்டு வேண்ைாத பழக்கத்வதயும் , வதவேயில் லாத ேற் வறயும்
ஒதுக்குேதற் கு மனதினால் முடிகிறது
நல் லவதபயல் லாம் பதரிந்து பகாள் ள வேண்டும் . அேற் வறச்
பசயலில் பகாண்டு ேரவேண்டும் . சிந்திக்கவும் , பசயல் படுத்தவும்
அறிவுக்கூர்வம வேண்டும் .
ோழ் க்வகவய முவறப்படுத்திக் பகாள் ள நல் லறிவும் மனிதன்
மனிதனாக ோழவும் மூலகாரணமாக உள் ள மனவதப் பற் றிய அறிவு
வேண்டும் .
எனவே, மனவதப் வபாற் றி, அதன் தூய் வமவயக் காத்து
ஆற் றவலப்பபருக்கி அதன் நுை்பத்வத அறிய ஆர்ேம் பகாள் ளுங் கள் .
"மனேளக்கவல" பயிற் சி தான் உலகுக்கு அவமதி ஊை்ைேல் லது.
மனித குலத்தில் காணுகின்ற வகடுகள் அத்தவனக்கும் இது ஒன்வற
மருந்து. எனவே உலகம் முழுேதும் பரப்புேதற் கு அகத்தேம் பயின்று,
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தத்துே விளக்கத்தின் மூலம் உங் கவளத் தயார்படுத்திக்
பகாள் ளுங் கள் .
தேம் (Simplified Kundalini Yoga), தற் வசாதவன (Introspection) மற் றும்
குணநலப்வபறு பபற் று முழுவமப்வபறு (Perfection) அவையத்
தகுதியாக்கிக் பகாள் ளச் சிறந்த "மனேளக்கவல" பயிற் சிவய
வமற் பகாண்டு சிறப்பாக ோழுங் கள் ." என்கிறது வேதாத்திரியம் .

மனவத ஒடுக்கும் பயிற் சி
"ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக்க
உறுதி, நுை்பம் , சக்தி இவே அதிகமாகும்
அன்று அன்று அவையும் அனுபேங் கள் எல் லாம்
அறிவினிவல நிவலத்துவிடும் ஆழ் ந்து ஆய் ந்து
நன்று என்று கண்ைபடி - பசயல் கள் ஆற் றும்
நற் பண்பு புலன்களுக்கு அவமந்து வபாகும் .
என்பறன்றும் கருவிைத்வத அறிவே ஒன்றும்
இயற் வகமுவறச் சிறப்புவைத்து ஈவத தேமாம் ." (ஞாக.பா.1473)
.

10. இவறயுணர்வு பபறும் ஞானம் எல் லாருக்கும் உண்டு
”உன்வன ேணங் கும் ேழி அறியாதேன். உன்வனவய அறியாதேன்.
உன்வன அறியும் ஞானம் ஒரு சிறிதும் இல் லாதேன்” என்று
இப்பாைலில் மாணிக்கேசாகர் புலம் புகிறார்.
இேர் தனக்காக புலம் பவில் வல. மானுைத்திற் காகப் புலம் புகிறார்.
இவறேனின் அருளால் மானிைப் பிறப்பபடுத்த ஒே் போருேரும்
அேவன எண்ணி, அேன் தாள் ேணங் கி அேவன அவைேவதவய
லை்சியமாகக் பகாள் ள வேண்டும் .
கர்ம விவனப்பயன்களின் காரணமாகப் பிறப்பபடுத்த நாம் , கர்ம
விவனகவள ஒழித்து, மீண்டும் பிறோப் வபரின்ப நிவலவய
எை்டுேதற் கு வசே சமயம் நான்கு பபரும் ேழிகவள நமக்கு
வபாதிக்கிறது.
சரிவய, கிரிவய, வயாகம் , ஞானம் என்ற நான்கு முவறகளில்
இவறேவன அவையலாம் என்பதால் , வசேம் வபாதிக்கும் இந்த
நான்கு ேழிகள் 'வசே நாற் பாதங் கள் ' என்றும் கூறப்படுகின்றன.
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`மிக மிக எளிவமயான இந்த ேழிகளால் ஈசவனப் பற் றிக்பகாண்டு
பிறவிப்பயவன அவையலாம் ’ என்று ஞானியர்களும் , வயாகியர்களும்
பதளிோகக் கூறியிருக்கிறார்கள் .
”பிறிவுஅறியா அன்பர்நின் அருள்
பபய் சுழல் தாள் இவணக்கீழ்
மறிேறியாச் பசல் ேம் ேந்து பபற்
றார் உன்வன ேந்திப்பது ஓர்
பநறிஅறிவயன் நின்வனவய அறிவயன்
நின்வனவய அறியும்
அறிேறிவயன் உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம” (திரு.பா.416)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! உன்வனப் பிரிந்து அறியாத
அன்பர்கள் , அருவளப் பபாழியும் உன் வீரகழல் அணிந்த இவணயான
திருேடிகளில் ேந்துதங் கி. மீண்டும் பிறோத விை்டுபநறிவயப்
பபற் றார்கள் .
”வதஷாம் ஸததயுக்தானாம் பெதாம் ப்ரீதிபூர்ேகம் !
ததாமி பத்திவயாகம் தம் மாமுபயாந்தி வத!! (பகேத்கீவதாபநிஷதம் 10-10)
என்றும் வயாக முயற் சிவயாடு அன்புைன் என்வன
ேழுத்துபேர்களுக்குப் புத்திவயாகம் ேழங் குகிவறன். அதனால்
அேர்கள் என்வன அவைகிறார்கள் .
”யாவனா, உன்வன ேணங் கும் ேழி அறியாதேன். உன்வனவய
அறியாதேன். உன்வன அறியும் ஞானம் ஒரு சிறிதும் இல் லாதேன்.
நானும் உனக்கு அவைக்கலம் ” என்று இந்தப் பாைலில் மாணிக்கோசகர்
ேருந்துகிறார்.
”இவறயுணர்வு பபறும் ஞானம் எல் லாருக்கும் உண்டு” என்று
பசால் கிறது வேதாத்திரியம் .
.
"அறிவு ஒரு மவற பபாருள் . அவதக் பகாண்டு தான் வபரியக்க
மண்ைலப் பபாதுோன மவறபபாருள் பதய் ே நிவலவய உணர
முடியும் .
எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில் தான் வமாதவேண்டும் .
அதில் தான் முடியவும் வேண்டும் . இங் வக உணர்ந்து பகாள் ேது எது?
அவலயாக இயங் கி வமாதுேதா? அல் லது இருப்பாக இருந்து
தாங் குேதா? இருப் புதான் உணர்கிறது.

32

எல் லாத் வதாற் றங் களிலுள் ள இயக்க அவலவய எங் கும்
நி...வறோயுள் ள நிவலபபாருள் இருப் பு நிவல - இவறபேளிதான்
உணர்ோகப் பபறுகிறது.
ஆகவே இவறபேளியான இருப்பு நிவல வபரறிவு - (Super Consciousness)
எனவும் அகண்ைாகாரமாக அது நிவறந்திருப்பதால் (Cosmic consciousness) ோணறிவு எனவும் வபாற் றப்படுகிறது.
.
அறிவுதான் நான் என்னும் பபாருளாக உள் ளது என்றும் அதுதான்
இருப்பு நிவலயாக பதய் ேமாகவும் உள் ளது என்றும் உணரும் பபரும்
வபறு மனிதனுக்குக் கிை்டிவிை்ைால் அேன் பதய் ேமாகவே திகழும்
பபருவமயுவையேனாகிறான்.
ஆதி முதல் அணுேவரயில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன
நிவறந்த பபாருளாக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று உணர்ந்து
அதுவே பதய் ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபரறிவில் அேன் எல் லாம்
உணரும் ஆற் றல் பபற் றேனாகிறான். இதவன அறிேறிந்த பபரியார்
'ேள் ளுேப் ' பபருந்தவக
"ஐயப்பைாது அகத்தது உணர்ோவனத்
பதய் ேத்வதா பைாப்பக் பகாளல் ".
என்ற கவி மூலம் விளக்கியிருக்கிறார்.
.
இந்தப் வபரறிவில் விழிப்வபாடு இருப் பேர்களுக்கு எவதப் பற் றி
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் விளக்கம் இவறேவன வபசுேது
வபால இருக்கும் .
இந்த மனநிவலயில் தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக்
கிை்டும் . அறிவே அறியும் ேவர அது குவறயுவையதாகவே இருக்கும் .
அந்த நிவலயில் பபாருள் , புகழ் , அதிகாரம் , புலனின்பம் என்ற
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் பகாண்டு இன்னும் வேண்டும் ,
இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவையதாகவே, ேறுவம
மிஞ் சியதாகவே இருக்கும் .
அறிவேயறியும் ஆற் றல் அவனேரிைமும் உண்டு. அதற் கு பயிற் சி ேழி
அகத்தேமும் (Simplified Kundalini Yoga), அறபநறி பற் றி ோழும்
முவறயும் ஆகும் .
.

அகத்தேமும் அற ோழ் வும் ".
"மவறபபாருளாம் அறிவு சிேம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய்
மனிதன் பதய் ேமாய் த் திகழும் மாபதம் வபறானால் ,
இவறயுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபரறிோய் மாறும்
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எப்வபாதும் ஈசன் குரல் உள் ளுணர்ோய் க் வகை்கும் ;
குவறயறிவில் பபாருை்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேற் றில்
பகாடிய ேறுவம பபருகும் . நிவறவு கிை்ைா ோழ் வில்
நிவறநிவலவய எேபரனினும் முயற் சித்தால் பபறலாம்
வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிவறயற ோழ் ோகும் ". (ஞாக.பா.1671)

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் காை்டிய ேழியில் ஆனந்தமாக
பயணிப்வபாமாக!

11. ோழ் வில் நிகழ் ேபதல் லாம் வபரின்ப ஊற் றாய் மாறும்
திருஞானசம் பந்தர் பாடுகிறார். துன்பம் மிக்க இந்த ோழ் க்வகவய
விை்டுவிை்டுஉலக ோழ் க்வகயிலிருந்து விடுபை வேண்டும் என்றும்
உயிரிவன நல் கதிக்கு அவழத்துச் பசல் ல வேண்டும் என்றும்
பாடுகிறார்.
அல் லல் மிக்க ோழ் க்வகவய ஆதரித்து இராது நீ ர்,
நல் லது ஓர் பநறியிவன நாடுதும் , நை(ம் )மிவனா!
வில் வல அன்ன ோள் நுதல் பேள் ேவள ஒர்பாகம் ஆம்
பகால் வல பேள் வளஏற் றினான் வகாடிகாவு வசர்மிவன!”
நம்மை பிறப்பிறப்புச் சுழற்சியிலிருந்து ைீ ளவ

ொட்டொைல், பல

சிற்றின்பங்கமள நைது உடலுக்கு அளித்து, உயிருக்கு துன்பம்
ிமள

ிக்கும்

ொழ்க்மகயிமை நீர்

ிரும்பொைல், உயிரினுக்கு

நன்மை பயந்து உயிரிமை நற்கதிக்கு அமழத்துச் வசல்லும்
நன்வைறியிமை நொடி புறப்படு

ர்களொக.
ீ

ில்லிமைப் பபொன்று அழகொகவும் ஒளி வபொருந்தியதொகவும்
ிளங்கும் வநற்றியிமையும் வ

ண்சங்கு

மளயல்கள் அணிந்த

மகயிமையும் உமடய உமை அன்மைமயத் தைது உடலின் ஒரு
பொகைொகக் வகொண்டுள்ள
வ

னும், முல்மல நிலத்தில் கொணப்படும்

ண்மையொை எருதிமைத் தைது

ொகைைொகக் வகொண்ட

ஆகிய வபருைொமை, பகொடிகொ தலம் வசன்றமடந்து கண்டு
ழிபட்டு துன்பம் அளிக்கும் இந்த உலக
ிடுதமல வபறு

ர்களொக,
ீ

னும்
ணங்கி

ொழ்க்மகயிலிருந்து
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இங் கு மாணிக்கோசகரும் ”துன்பமிக்க ோழ் க்வகயிலிருந்து
விடுபை்டு உய் ய ேழிவகை்கிறார் இவறேனிைம் .
"ேழங் குகின் றாய் க்கு உன் அருளார்

அமுதத்வத ோரிக்பகாண்டு
விழுங் குகின்வறன் விக்கிவனன்
விவனவயன் என்விதியின்வமயால்
தழங் கரும் வதன் அன்ன தண்ணீர ்
பருகத் தந்துஉய் யக் பகாள் ளாய்
அழுங் குகின்வறன் உவையாய்
அடிவயன் உன் அவைக்கலவம.” (திரு.பா.417)
என்வன அடிவமயாக உவையேவன! திருேருளாகிய அமுத்வத நீ ோரி
ேழங் கியவபாது, அதவனப் பருகி. விழுங் கும் சமயத்தில்
பதாண்வையில் தவைப்பை்ைது (விக்கியது).
தீவிவனவயன். ஆவகயால் அதவனப் பருகும் நல் லூழ் (விதி)
இல் லாதேனாகி விை்வைன். வதன் வபால் இனிவம பசய் யும் , சலசல
என ஒலி பசய் து பகாண்டு, ஓடும் தண்ணீர ் வபால, அந்தத் திருேருவள
இப்பபாழுது எனக்குத் தந்து, என்வனயும் உய் யுமாறு ஏற் பாயாக! நான்
மிகுந்த துன்பத்தில் உழல் கின்வறன். நானும் உனக்கு அவைக்கலம் .”
என்று வேண்டுகிறார் மாணிக்கோசகர்.
இவறநிவலயின் திருேருவள பபற என்ன பசய் ய வேண்டும் ? ேழி
காை்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
”விழிப்பு நிவலயில் ோழ வேண்டும் . நாள் வதாறும் தேம் இயற் ற
வேண்டும் .” என்பது வேதாத்திரியம் .
உணர்ச்சிகளில் மயங் காமல் ோழும் பதளிவு நிவலவய விழிப்பு நிவல
ஆகும் .
பசய் த தேறுகவள துன்பமாக முவளக்கின்றனஃ
ஒே் போருேரும் தனது தீயவிவனப் பதிவுகவள மாற் றியவமக்க
வேண்டுமானால் , ஜீேகாந்த சக்திவய அகத்தேப் பயிற் சியாலும்
(Kundalini Yoga Meditation) நல் ல பசயல் களாலும் தூய் வம பசய் து
மாற் றியவமக்க வேண்டும் .
அப்படிச் பசய் யச் பசய் ய, அறிோை்சித் தரம் (personality) உயர்ந்து
விடும் . தானும் மாறலாம் . தனக்குப் பின்னால் ேரக் கூடிய சந்ததிகளும்
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மாற் றியவமக்கப்படுோர்கள் . இந்த உண்வமவய உணர்ந்தால் தான்
மனிதன் நல் லேனாக ோழ முடியும் .
நன்வமவய பசய் ய முடியும் . ஒே் போருேருவைய உள் ளத்திலும் அந்த
இவறேன் அறிோக இருக்கிறான் என்ற உணர்வு ேருவமயானால் ,
தீவம பசய் ய முடியாது. எப்வபாதுவம பசயலின் விவளோக ேருபேன்
இவறேவன தான்.
ஆறாம் அறிவு முழுவமயாகச் பசயல் புரிேதற் கு உைலிலும் ,
மனத்திலும் நல் ோய் ப்புகள் பலேற் வறயும் தன்னிைத்தில்
பபற் றிருக்கும் மனிதன், விலங் கினப் பதிவுகளிலிருந்து விடுபை்டு,
தனது அறபநறி ோழ் ோல் தான் முழுவமபபற முடியும் .
தான், குடும் பம் , சுற் றம் , ஊர், உலகம் என்ற அளவில் ஐேவகக்
கைவமகவளயும் உணர்ந்து ஆற் றி மனிதனாக ோழ வேண்டும் .
இதற் காக மனவதச் சீராக இயங் கச் பசய் ய தேம் என்ற சிறந்த உளப்
பயிற் சிவயச் பசய் ய வேண்டும் .
வமலும் ஆறாேது அறிவே முழுவமயாக இயக்கப் பழகிக் பகாண்டு
உைல் , உயிர், பதய் ேம் இம் மூன்று தத்துேங் கவளப் பற் றியும்
பதளிோக உணர்ேதற் கும் கூை அகத்தேம் (Kundalini Yoga Meditation)
புரியவேண்டும் .
தேத்தின் மதிப்பு :
"குவறவபாக்கும் குண்ைலினி தேத்தின் மூலம்
குவிந்து மனம் உயிவராடு உவறயும் வமலும்
மவற பபாருளாம் அறிவு அதன் முழுவமபபற் று
மா அவமதி அனுபவிக்கும் நிவலக்களம் ஆம் ;
இவறேனது திருநிவலயில் இவணயும் அப்வபா
இன்ப துன்ப விருப்பு பேறுப்பிவே கைந்து
நிவறவு பபறும் தீய விவனயகலும் ோழ் வில்
நிகழ் ேபதல் லாம் வபரின்ப ஊற் றாய் மாறும் " (ஞாக.பா.1499)
ஆன்மாவின் களங் கத்வத எல் லாம் வபாக்கினால் தான், மனிதன் தனது
சுயமாகிய பதய் வீகத்வத உணர்ந்து இனிவமயாக, நிவறோக,
அவமதியாக ோழ முடியும் .
அதற் கு உதவுேது உயிர்வமல் மனம் பசலுத்தும் குண்ைலினித் தேம்
ஆகும் .
மனம் பைர்க்வகயில் அவலயாமல் , மனதிற் கு மூலமான உயிவராடு
ஒன்றி உவறந்துவிடும் .
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அதன்பின் மனதிற் கு அடித்தளமும் உயிருக்கு மூலமான, மவற
பபாருளாக உள் ள அறிவே அறிந்து லயமாகும் .
அறிவு முழுவம பபற் று வபரவமதிவய அனுபவிக்கும் நிவலக் களமாக
அந்நிவல உணரப்பபற் று, வபரறிோகிய இவறநிவலவயாடு
இவணந்திருக்கும் நிவல அகத்துணர்ோகும் .
இன்ப-துன்ப, விருப்பு-பேறுப்பு என்ற இரை்வை நிவல கைந்து முழுவம
பபறும் .
இனிப் பழிபுரியாத தவகவமயும் , ஏற் கனவே பசய் த பழிச்பசயல்
பதிவுகளின் விவளவுகவள ஏற் றுக் பகாள் ளும் திறனும் கூடும் .
ோழ் வில் நவைபபறுகிற அவனத்து அனுபேங் கவளயும் தேத்தின்
காரணமாக நிகழ் ச்சிகளாகவே கருதுகின்ற நிவலயினால் , ோழ் க்வக
வபரின்ப ஊற் றாகவே மாறிவிடும் . ோழ் க ேளமுைன்.

துவணநின்ற நூல் கள் .
1. திருோசகப் பாைல் கள் , புலேர் வீ.சிேஞானம் ,விெயா 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. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்களிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம் , பசன்வன.
7. வேதாத்திரி

மகரிஷி

பபான்பமாழிகள்

5000,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். விெயா பதிப்பகம் , வகாவே.
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