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தாயுமானவரின் 

ஆனந்த களிப்பு 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

பபாருளடக்கம் 

1.ஆனந்தமாய் வாழ ஆசையா? 

2.தாயுமானவர் வாழ்க்சக வரலாறு  

 ைிறப்பு பபயர்  
 பசடப்பு  
 குறிப்பு 

3.தாயுமானவர் பாடல்கள் ைிறப்பு. 

4. ஆனந்த களிப்பு பபயர் காரணம்?  

 களிப்பில் பதாடங்கி ஆனந்தத்தில் முடி   
 களிப்பு 

5. ஆனந்தகளிப்பு பாடல்கள் அசமப்பு 

6. ைங்கர ைங்கர ைம்பபா   

 ைங்கரன் என்ற திருப்பபயர்  

 ைங்கரைதாைிவ மாசல  

 ைித்திரச் ைாசலக்காட்ைி  

 ஒரு பசழயபாட்டு  
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7. ஆனந்தமாய் அறிவாய் நின்றான்  

 எப்படிப்பட்ட கடவுள் வந்தார்?  
 எப்படிப்பட்ட குருவாக வந்தார்?   
 எப்படிப்பட்ட வார்த்சதசயச் பைான்னார்?  
 ஆதி   
 அநாதியும்  ஆதிபய அசனத்தும்   
 ஆனந்தபம பிரம்மம்  
 பஞ்ை பகாைங்கள்  
 ஆனந்தம் இல்லாத இடமில்சல  
 பதய்வத்சத அறிய அறிசவ அறி.  
 அறிசவயறிதல் எப்படி?  
 பவதங்கள் உணர்த்தும் பிரம்மஞானம்  
 பயிற்ைி முசறகள்  
 அறிவாய் நின்ற பதய்வம்   
 ப ாதி என்றால் என்ன?  
 அறிவின் முழுசம  
 பமௌனியாய்  
 பைால்லாத வார்த்சத  
 ைின்முத்திசர  
 ைின்முத்திசர காட்டப்படும் முசற  
 ஆதிகுரு தட்ைிணாமூர்த்தி 

 7. என்சனப் பற்றிக் பகாண்டாண்டி   

 பமய்ப்பபாருசள காட்டுபவர் குரு  
 பைான்னபைால் ஏது என்று பைால்பவன்  
 ைதாைிவ பிரபமந்திரர்  
 என்சனச் சூதாய்த் தனிக்கபவ  சும்மா இருத்தி   
 தனித்திரு, பைித்திரு, விழித்திரு   
 சும்மா இருத்தி   
 சும்மா இருக்கின்ற ைீரறியச் பைய்தல்   
 முன்னிசல ஏதும் இல் லாபத சுகம் முற்றச்பைய்பத எசனப் 
பற்றிக்பகாண் டாண்டி 



4 
 

8. ஆைாப் பிைாசைத் துரத்தினான். 
 ஐவசகப் பற்று  ஆசை ைீரசமப்பு!     
 “பற்றிய பற்று அற  
 பபற்றதசத ஏதுஎன்று பைால்பவன்”   
 பபைாத காரியம் பபைினான் பதாழி  
 ஆசைப் பிைாசு   
 ஆசை என்றால் என்ன?  
 மூவசக ஆசைகள்  
 ஆசை எழக் காரணம்  
 ஆசை அறிசவ மயக்கக் காரணம்  
 பபராசை    
 பபராசையால் எழும் தீய குணங்கள்   
 பகாள்சளயாசை பகாள்சளபபாய்விட்டது. (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் 
பைான்ன கசத)  

 ஆசையின் மறுமலர்ச்ைிபய ஆறு தீய குணங்கள்  
 மதிக்கப்பட பவண்டிய ஆசைகள்   
 ஆசை ைீரசமத்தல்    
 ைீரசமக்க பவண்டிய ஆசைகள்   
 ஓர் ஆசை எழும் பபாபத   
 அறுகுண ைீரசமப்பு தரும் ஆனந்த வாழ்வு    
 துன்பத்திற்குக் காரணம்?  
 பவண்டுவபதல்லாம் கிட்டும்    
 உறவும் துறவும்   
 உறவிபல கண்ட உண்சம நிசலத் பதளிபவ துறவு” 

 வடீுபபறு தன்னாபல வரும். 
9. வாய்ப் பபைா வண்ணம் பைய்தாண்டி  

 இசறயுணர்வு பபற    
 இந்திரியங்கள்  
 ஞாபனந்திரியங்கள் 5  
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 புலனடக்கம்  
 புலன்களுக்கு பபாடணும் கடிவாளம்   
 புலனடக்கத்சத எப்படி பழக பவண்டும்?  
 பமௌனம் என்னும் மந்திரபமாழி 

10. மரசபக் பகடுத்தனன் பகட்படன்  

 மரபு என்றால் என்ன?  
 யார் நமது குரு?(Our Guru?)  
 மரசபக் பகடுத்தனன் – பகட்படன்  
 எப்படிப்பட்ட ைம்ைாரியாக இருந்தார்?  
 இத்சத  வாய்விட்டுச் பைால்லிடின் வாழ்வு எனக்கு இல்சல 
 கரவு புரஷனும் அல்லன்   
 என்சனக் காக்கும் தசலசமக் கடவுள்காண்  
 தாயுமானவர் அசடந்த பபறு என்ன? 

11.ஆனந்த கண்ணரீ்  

 உள்ளம் எப்படி உருகியது?   
12. இசறத் தத்துவம்    

 உள்ளதும் இல்லது மாய்  
 “முன்-உற்ற உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம்” 
 ஐயன் ைமர்த்சதப் பார்     

13. மனிதசனப் பற்றிய தத்துவம். 

 “பார்ஆதி பூதம்நீ அல்சல-உன்னிப்  பார்”    
 ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்   
 “ஐயன் அன்பாய் உசரத்தபைால் ஆனந்தம் பதாழி    
 அன்பும் கருசணயும்    
 பவதத்தின் ைாரம்   
 நீபய அது - 1. “நான் யார்? - தத்துவம் அைி.”  

14. மபனாநாைம் 

http://irainilai.blogspot.in/2012/11/blog-post_20.html
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 அன்பருக்கு அன்பு ஆன பமய்யன்  
 குருவின் அன்பு ராமகிருஷ்ணர் கசத   
 தாயுமானவருக்கு குருவருளால் கிசடத்தசவ     
 ஆனந்த பமானன் அருள்குரு நாதன்  
 தன்பாதம் பைன்னியில் சவத்தான்  
 கபரீ் இராமனந்தரிடம் பபற்ற தீட்சை    
 என்சனத்தான்அறிந்பதன்   
 என்பனாடு நீ இருந்தால்!”  
 மபனாலயத்திற்கும் மபனாநாைத்திற்கும் என்ன பவறுபாடு? 
 மனம் ஒரு பபாக்கிஷம்: 

15.பிறப்பும் இறப்பும்   

 இறப்பும் பிறப்பும்  
 “மறப்பும் நிசனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ை மாயா மனத்தால் 
வளர்ந்தது   

 வியாைர் காட்டிய மாசய  
 பட்டினத்தார் பார்சவ மனம்  
 பவதாத்திரி மகரிஷி பார்சவயில் மனம்  
 திருவள்ளுவர் பார்சவயில் மனம்  
 உலக நீதி  பார்சவயில் மனம்  
 திருமூலர் – பார்சவயில் மனம் 

 

16. வழிகாட்டிய வள்ளல்  

 தாயுமானவர் பார்சவயில் மனம்   
 தாயுமானவர் பார்சவயில் பநஞ்ைம்  

 
17. அருளால் எசதயும் பார்  

 அருளால் எசவயும்பார் என்றான்  
 இருள்ஆன பபாருள்கண்டது அல்லால் 
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18. பைால்லால் விசளந்த சுகம். இரண்டுஅற நிற்கச் 

 பைான்னது பமாஒரு பைால்பல”   

 பைால்லால் விசளந்த சுகத்சத 

 திருடன் ைந்நியாைியான கசத 
 

19.. விஷயானந்தம் – பரமானந்தம்  
 பரமானந்தம் என்றால் என்ன?  
 “விசளயும் ைிவானந்த பூமி 
 தன்மாற்றத்தில் ஒன்றுதான் உலகம் 
 ஐயன்   கசளஅன்றி பவறு ஒன்றும் கண்டிலன் பதாழி 

 
20. குணபமது? நலபமது?  

 சவராக்யம்  
 கண்டார் நசகப்பு உயிர் வாழ்க்சக  
 துயில்தான் பகாண்டார்பபால் பபானாலும் பபாகும் 
 உறங்குவது பபாலும் ைாக்காடு   
 குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ 

 
21. நலம் ஏதும் அறியாத என்சன….  

 நலம்ஏதும் அறியாத என்சன  
 சுத்த நாதாந்த பமானம்   
 தாளால்என் தசலமீது தாக்கினான் 

22. பூரண நிசல தந்தபூரணன்  

 குரு பிரம்மம்    

 தன்னில் ைிறிய எசனத்தன் அருளால்  

 சுத்த பூரணம் ஆக்கினான்” புதுசமகாண் மின்பன  

 பூரணம் என்றால் என்ன?  
 பூரணப் பபாருள்கள் 
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23. பசடப்புத் தத்துவம்  

 கடவுள் யார்?    
 பசடப்பின் இரகைியம்  
 உள்ள ைாட்ைிசயச் ைிந்திக்கத் தக்கது பதாழி 

 

24. மனம் என்னும் விசள நிலம்.  

 ைிந்சதப் பிறந்ததும் ஆங்பக-அந்தச் ைிந்சத இறந்து 
பதளிந்ததும் ஆங்பக”  

 எந்த நிசலகளும் ஆங்பக-கண்ட யான்தான் இரண்டுஅற்று 
இருந்ததும் ஆங்பக”  

 மன ஒழுக்கத்தால் ஆனந்தம் கிசடக்கும் 

 

25. ைச்ைிதானந்த ப ாதி பதய்வம் 
 அறிவு அறிவின் நான்கு நிசலகள்  
 ைச்ைிதானந்தம்  
 ஸத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம் 

 

26. காயபம இது பபாய்யடா  

 சவராக்யம்  
 என்றும் அழியும் இக் காயம்  
 ைரீரம் பபாய் எனக்கூறும் பட்டினத்தார்  
 யமன் ஒசலவந் தால்பைால்ல உத்தரம் உண்படா? 

 

27. மலம் ஊறித் ததும்பும் உடல்   

 உண்படா நசமப்பபால வஞ்ைர்  
 பட்டினத்தார் பார்சவயில் உடல்  
 மலம்  ஊறித் ததும்பும் உடசலபமய் என்று    

http://vivekanandam150.com/?p=7672
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 அருள் பகாலத்சத பமய்என்று பகாள்ளபவண் டாபவா? 
 

28. விருப்பும் பவறுப்பும் பவண்டாம்  

 விருப்பு-பவறுப்பு அசமதி ஆனந்தம்  
 பவண்டா விருப்பும் பவறுப்பும்- 
 அந்த    வில்லங்கத் தாபல விசளயும்  னனம்  
 ஆனந்தம்பபற தன்முசனப்பு தசட  
 ைமநிசல  
 ஆண்டான் உசரத்த படிபய- 
 ைற்றும்     
 அசையாது இருந்துபகாள் அறிவுஆகி பநஞ்பை 

 
29. தன்சனயறிதல்  

 தன்சனயறிதல்  
 தன்சன யறிந்தால் கடவுசள அறியலாம்  
 “அறிவாரும் இல்சலபயா ஐபயா- 
 என்சன யார் என்று அறியாத அங்கபத ைத்தில்  
 வறிபத காமத்தீவில் ைிக்கி”  
 உள்ள வான்பபாருள் பதாற்கபவா வந்பதன் நான்” 

 

30. வாழ்வின் பநாக்கம்  

 வாழ்வின் பநாக்கம் என்ன?  
 வாழ்வின் உயரிய பநாக்கம் என்ன?  
 வாழ்க்சக வரப்பிரைாதத்சத எண்ணிப்பாருங்கள் 
 ைிற்றின்பமும் பபரின்பமும்  
 பபரின்பம்  
 புலன் மயக்கம்  
 பயாகிராஜ் பவதாத்திரி மகரிஷி உசர  
 பமய்ஞ்ஞானம்  
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 ஆத்ம ஞானம் 

31. பமாகத்சத பவன்றுவிடு!  

 கண்ணியர் பமாகம்  
 காமம் நரகத்தின் வாயில் -பட்டினத்தார்  
 “பமய் என்பற பவளான் அவனும் பமய் விட்டான்”  
 “என்னில் மிக்பகார் துறக்சக விதிஅன்பறா”  
 காமத்சத பவல்ல முடியுமா ? 

 

32. ைன்மார்க்கபம ைரியான பாசத.  

 ைன்மார்க்கம் என்றால் என்ன?  
 “ைன் மார்க்கபமா மாபன” 

 
33. ைதானந்தம்.  

 “துன்மார்க்க மாதர்”   
 “துன்மார்க்க மாதர்மயக்கம்”  
 “ னகன் தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்- 
 அவன்   தான்அந்தம் ஆன ைதானந்தன் அன்பறா-” 

 

34. அறிவு பைாரூபபம ஆனந்தம்  

 அறிவின் முழுசம பபற்றவர்கள் ஞானிகள்  
 இசறநிசலயில் பபரறிவு  
 அறிசவ அறிந்த அறிவு  

 அன்று என்றும் ஆம்என்றும் உண்படா”  

 “உனக்கு ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவுஆகிச் ைற்பற நின்றால் 
பதரியும்  

 பபரின்ப பவள்ளம்  
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 என்பறன்றும் ஆனந்தம்! 

  இன்பம் என்றால் என்ன?  

 எங்கும் எதிலும் ஆனந்தம் - தாயுமானவர் 

 

 

1. ஆனந்தமாய் வாழ ஆசையா? 

 
“எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நிசனப்பதுபவ 
அல்லாமல் பவபறான்று அறிபயன் பராபரபம” 
 

இதுபவ தாயுமானவரின் அடிப்பசட பநாக்கமாக, தாரக மந்திரமாக 
அசமந்துள்ளது.   

“யாம் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்சவயகம்” என்றும் “வாழ்க 
சவயகம் வாழ்க வளமுடன்” என்றும் தாம் துய்த்த இன்பத்சதப் 
பிறரும் பபறல் பவண்டுபமன முன்பனார்கள் நிசனத்தனர். 

தாயுமானவர் தன்சனப் பற்றிக் கவசலப்படாது தான் பபறுகின்ற 
இன்பம் பற்றி நிசனத்தார். 

“உலக உயிர்கள் அசனத்தும் இன்பமாக வாழ்தல் பவண்டும்.  
அசதத் தவிர பவபறான்றும் அறிபயன்” எனப் பபசுகிறார்.   
தன்னலமற்ற பபாதுநலத் தன்சமயிசன இவ்வரிகள் காட்டுகின்றன.  

எல்லாரும் ஆனந்தமாக வாழபவண்டும் என்று தாயுமானவர் 
விரும்பினார்.  விரும்பியசத ஆனந்த களிப்பாக்கினார்.  

யாருக்குத்தான் ஆனந்தமாய் வாழ ஆசை இருக்காது? ஆனால் 
எப்படி ஆனந்தமாய் வாழ்வது என்பது தான் பதரிய வில்சல.  

ஆனந்தம் ஆர்ப்பரிக்கும் நிமிடங்கசள விட்டுவிட்டுக் கவசலகளின் 
ைவசலப் பிள்சளகளாய்,  வருத்தத்தின் நிறுத்தத்தில் ைிற்றின்ப 
எல்சலயில் நின்றுபகாண்டிருக்கிபறாபம ஏன்? 
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தங்கக்கசடகளிலும் குழந்சதகள் பதடுவது ைாதாரண 
பலுான்கசளத்தான்.  

நிம்மதியான மனபம ஆனந்தத்தின் 
ைந்நிதி;  

ஆனந்தமனம் இசறவன் உசறயும் 
அரூபடீம் 

ைீக்குப் பிடித்த ைிந்தசனகளின் 
பபாக்குப்பிடிக்காமல் தூர நின்று ரைித்துப் 
பாருங்கள் வாழ்க்சக எவ்வளவு அழகான 
வரபமன்றுபுரியும். 

“பைல்வம் என்பது ைிந்சதயின் நிசறபவ” என்று 
குமரகுருபரசுவாமிகள் அழகாக ஆனந்திக்கச் பைான்னசத 
அறிபவாமா? 

யார் வாழ்வில் பைாகங்கள் இல்சல?  துன்பங்கள் இல்சல?  
ைவால்கள் இல்சல? ைங்கடங்கள் இல்சல?  

முள்ளுக்கு மத்தியில்தான் பரா ா, ரா ாவாகக் 
பகாலுவறீ்றிருக்கிறது. 

கண்ணசீரச் ைிந்தும் கண்களுக்கு அருகில்தான் ைிரிப்சபச் ைிந்தும் 
உதடுகள் உற்ைாகத்பதாடு உட்கார்ந்திருக்கின்றன.  

எண்ணங்கசள ஆராய்ந்த மனபம உற்ைாகமாக இருக்கிறது. 
எண்ணங்களில் தான் இருக்கின்றன நம் வாழ்வின் நிசறவும் 
,ைந்பதாஷமும், பைாகத்தின்  ைரிவும். 

தன்சன அறிவதில்தான் ஆனந்தம்.  தன்சன அறியும் 
வழிசககசளக் காட்டுகிறார் தாயுமானவர். 

நிசறவான மனம், வடீு நிசறக்கும் பபாருட்களால் ஆனந்தம் 
வரப்பபாவதில்சல; சபநிசறக்கும் பணக்கட்டுகள் ஆனந்தம் 
தரப்பபாவதில்சல; 
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கழுத்து நிசறய ஆபரணங்கள் ஆனந்தம் தரப்பபாவதில்சல.   
நிசறவான மனபம ஆனந்தத்தின் ஆபரணம்.  

பபாதுபமன்ற மனபம பபான் பைய்யும் மருந்து. பணத்திற்காக 
ஓடிபயாடி பிணமாய் அடங்குவசதவிட உள்ளசதக் பகாண்டு 
நல்லசதச் பைய்பவாபம!  

ஆசைசய ைீரசமத்துக் பகாண்ட மனபம ஆனந்தத்சத அசடகிறது.  
ஆனந்தத்சத அனுபவிக்கிறது. 

பைய்யும் பவசலசய ஒழுங்குடனும் மகிழ்வாகவும் நிசறவாகவும் 
பைய்வதும் தியானம் என்று உணருங்கள். கர்மபயாகபம தியானம்.  

ைினச்பைாற்கள் ைிராய்ப்சப உண்டாக்கி, முகம்பதரியா 
மனிதர்கபளாடும் வணீ் பசகசய உண்டாக்கிவிடும். 

எனபவ கந்தகச் பைாற்கசள விடுத்து கனிவுதரும் கனிச்பைாற்கசளப் 
பபசுங்கள். 

இசதத்தான் “பபைா இடும்சபகள் பபைித் திரிந்பதன்” என்று 
தாயுமானவர் நம்சம உஷார் 
படுத்துகிறார். 

ஆயுள் முழுக்க வயிற்றுக்கு 
உருண்டு உருண்டு 
உசழத்தாலும் தினமும் 
ஒருமணி பநரமாவது 
மனதிற்காகச் பைலவிடுங்கள்.  

வாபனாலி பகளுங்கள், புத்தகம் 
படியுங்கள், பைாற்பபாழிவு பகளுங்கள், ைிற்பம் பாருங்கள், பாயிரம் 
பாடுங்கள்,  

ைிரிக்கப் பபசுங்கள், பறசவசயக் காணுங்கள், பறப்பதாய் 
உணருங்கள். மனம் விட்டுப் பபசும்பபாது  ரணம் 
விட்டுப்பபாய்விடும். 
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இசதயும் தாண்டி சும்மா இருந்து பாருங்கள்.   பமௌனமாக இருந்து 
பாருங்கள்.  நான் யார்? உங்கசளக் பகட்டுப் பாருங்கள். 
உங்களுக்குள் இருக்கும் பிரம்மத்சத உணர்வரீ்கள். 

பதடபலாடு பதருவிலிறங்குங்கள், வியப்சபத் 
பதக்கிய விழிகளில்தான் விந்சதக் காட்ைிகள் 
விசரவாய் பதரியும். 

ஆனால் அத்தசன மகிழ்ச்ைிசயயும் 
பதாசலக்காட்ைி தின்று பைரித்து நின்று ைிரித்துக் 
பகாண்டிருக்கிறபத..பார்க்கும்பநரம் குசறத்து 
குடும்பத்தாருடன் பபசும்பநரம் அதிகரித்துப் 
பாருங்கள். 

ைீரியல் ஓடாமபலபய ஆனந்தம் ஆறாக ஓடும் நம் இல்லத்திலும் 
நம் உள்ளத்திலும். 

அசதவிட பூச  அசறயில் அமர்ந்து இசறைிந்தசனயில் 
மூழ்குங்கள்.  அங்கு குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ைத்ைங்கம் 
பைய்யுங்கள்.  உங்கள் இல்லத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமிடும். 

ஆனந்த ஆலயம் - இந்த உலகம் ஆனந்த ஆலயம்; அதில் வைிக்க 
வந்த நாம் அசத ஒருபபாதும் ரைிப்பதில்சல. 
ஆனந்த அமுதத்சதப் புைித்ததில்சல.  

குசற காண்பதற்பக நம்குசறவான வாழ்நாட்கசளச் 
பைலவழித்துவிட்டுத் திரும்பிப் பார்க்கும்பபாது 
பவறுசம ஒன்பற அருசமயாகத்  பதரிகிறது. 

தாயின் கதகதப்பான சூட்டில் நிம்மதியாகக் 
கண்ணயர்ந்து துாங்கிய குழந்சதகளாய் நம் 

வாழ்சவத் பதாடங்கிய நாம், வளரவளரச்  ைக்கரங்கள் மாட்டிய 
ைக்கரவர்த்திகளாய் மாறியது காலச்பைாகம் 

காசுக்காகவும் வயிற்றுப் பிசழப்பிற்காகவும் ஓடத்பதாடங்கி, 
ஓட்டத்சத நிறுத்தி வாழப் பார்க்கும்பபாது வாழ்க்சக முடிய 
இருக்கும் முன்னறிவிப்பு வருவது  
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எத்தசனத் துயரமானது. எல்பலாசரயும் திருப்திப்படுத்திவிட்டு 
நமக்காக நாம் வாழத்பதாடங்கும்பபாது நம்சமவிட்டு எல்லாம் 
பதாசலதுாரம் பபாய்விட்ட காட்ைிசயக் காண்பது எத்தசனத் 
துயரமானது. 

பவதத்தில் ஒரு கசத உண்டு.  பத்து நண்பர்கள் ஒரு ஆற்சறக் 
கடந்து பபாகின்றனர். 

ஆற்சறக் கடந்ததும், அசனவரும் வந்து விட்படாபமா என்று 
ஒவ்பவாரும் எண்ணிப் பார்க்கின்றன.  ஒன்பது நபர்கபள 
இருக்கின்றனர். 

ஒவ்பவாருவரும் தன்சன விட்டுவிட்டு,  மற்றவர்கசள 
எண்ணுகின்றனர். பத்தாவது நபசரத் பதடி அசலகின்றனர்.  

அதுபபாலத்தான் நம்மிடம் இருக்கும் ஆனந்தத்சத அறியாமல், 
அசத பவளியில் பதடிக்பகாண்டிருக்கிபறாம். 

ஆனந்த நிமிடங்கசள ஆராதிப்பபாம்.  அன்றன்பற. அட்சடசய 
உரைியவுடன் இயந்திரத்திலிருந்து வருவதற்கு ஆனந்தம் ஒன்றும் 
புன்னசக பூதமல்ல.  

அது நம் மனதில் உள்ளது, மலராய் உள்ளது, உள்ளத்தில் உள்ளது, 
உள்ளுக்குள் உள்ளது. இந்த நிமிடத்திலிருந்து நமக்காக 
வாழத்பதாடங்குபவாம் ஆனந்தமாக!  

நமக்காக வாழத் பதாடங்குவதற்கும், 
ஆனந்தத்சத அசடவதற்கும் அருசமயான 
வழிகாட்டியாக அசமந்திருக்கிறது 
தாயுமானவரின் ஆனந்தக் களிப்பு.   

 

அந்த ஆனந்தக் களிப்பில், பபரின்பக் களிப்பில் 
திசளக்க வாருங்கள்.  புத்தகத்தில்  உள்பள 
பைல்லுங்கள்.   நீங்கபள ஆனந்தமாகி, ஆனந்த 
பைாருபமாகி விடுவரீ்கள்.   
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வழக்கமான வணக்கங்களுடன்,  

பானுகுமார். 

Mai l  I d. banukukmar .v@gmai l .com 

 

தாயுமானவர் வாழ்க்சகக்குறிப்பு 

தாயுமானவர் - தாயும் ஆனார் என்ற இரு நிசலகளிலும் 
அசழக்கப்படுகின்றார். 

தாசயப் பபான்றவர், தாயாக ஆனவர் என்ற இரு பபாருளிலும் 
இதசன அசமக்கலாம்.   

திருச்ைி மசலக் பகாட்சடயில் பகாயில் பகாண்டிருக்கும் இசறவன் 
பபயசர இவருக்கு இயற்பபயராகப் பபற்பறார் அசமந்தததாக் 
கூறுவர்.  

இசற அல்லது இயற்சக இறந்த – மீமானிட ஆற்றலர், உலக உயிர் 
அசனத்திற்கும் தாயாகத், தாய் பபான் நசலயில் அசமகின்றது.   

அந்நிசலயில் இசவசனத் தாயுமானார் எனக் கூறல் 
இசயபுறுகின்றது. 

  

அபதாடு திருச்ைிராப்பள்ளியில், காவிரித் பதன்கசரயில் இருந்த ஒரு 
தாய், பவள்ளப் பபருக்கின் காரணமாக, வடகசரயிலிருந்து தன் 
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மகளுக்கு மகப்பபறு பார்க்கச் பைல்லவியலாது வருந்தபவ, 
இசறவபன அத்தாயாகச் பைன்று மகப்பபறு பார்த்தசமயால் “தாயும் 
ஆனார்” எனக் கூறுவர். 

எந்த உயிரும் முதலில் அறிவது தாசயத்தான்.   அதனால்  தாய்க்கு 
எல்லா நிசலகளிலும் முதலிடம் தருகின்றபறாம். 

தாயிற் ைிறந்தபதாரு பகாயிலுமில்சல” என்பது 
பழபமாழி.   தாய்பமாழி, தாய்நாடு பபான்ற 
அசமப்புகளும் அதனால் அசமந்தன என்பது 
நிசனத்தற்கரியது.   

மாதா,பிதா, குரு, பதய்வம் என தாய்க்கு முதலிடம் 
பகாடுக்கும் பைாற்பறாடசரயும் எண்ணிப் பார்க்கலாம்.  
உறவு முசறப் பபயரால் அசமந்த ைிறந்த அடிகள் 

தாயுமானவபர.  

அது பபற்பறாரிட்ட பபயராகவும், என்றும் வழங்கும் பபயராகவும் 
நிசலத்தசமயும் எண்ணத்தக்கது.  

 பபயர் = தாயுமானவர் 
 பபயர் காரணம் = திருச்ைி மசலமீது உள்ள இசறவனான 
தாயுமானவர் அருளால் பிறந்தசமயால் இவருக்கு 
தாயுமானவர் என்று பபயர் சூட்டப்பட்டது. 

 பபற்பறார் = பகடிலியப்பர் – பகைவல்லி அம்சமயார் 
 மசனவி = மத்துவார்குழலி 
 மகன் = கனகைபாபதி 
 ஊர் = நாகபட்டினம் மாவட்டத்தில் உள்ள 
திருமசறக்காடு(பவதாரண்யம்) 

 பணி = திருச்ைிசய ஆண்ட விஷய ரகுநாத பைாக்கலிங்கரிடம் 
கருவூல அலுவலர்-மந்திரி 

 காலம் = கி.பி. 18ம் நூற்றாண்டு 

ைிறப்பு பபயர்: 

 தமிழ் ைமய கவிசதயின் தூண் 
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பசடப்பு: 

 தாயுமானவர் திருப்பாடல் திரட்டு 

குறிப்பு: 

 எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நிசனப்பதுபவ  
அல்லாமல் பவபறான்றறிபயன் பராபரபம 

 பநஞ்ைபம பகாயில் நிசனபவ சுகந்தம் அன்பப  
மஞ்ைன நீர் பூசை பகாள்வாய் பராபரபம 

 ஆசைக்பகார் அளவில்சல அகிலபமல்லாம் கட்டி ஆளனும் 
 சும்மா இருப்பபத சுகம் 
 பார்க்கின்ற மலரூடு நீபய இருத்தி அப்  
பனிமலர் எடுக்க மனம் நண்பணன் 

 

3. தாயுமானவர் பாடல்கள் ைிறப்பு. 

உலக உயிர்கள்  அசனத்தும்இன்பமாக, மகிழ்பவாடு வாழபவண்டும் 
என்பபத தாயுமானவர்  பகாள்சக.          

உலக உயிர்கள் அசனததும் ஒன்று. ஒத்த நிசலயுசடயன  என்பது 
அவர் கண்ட உண்சம.  எல்லா உயிர்களும் தன்னுயிராகப் பாராட்ட 
விசழந்தார். 

“எவ்வுயிருந் தன்னுயிர்பபால் எண்ணுந் தபபாதனர்கள் 
பைவ்வறிவு நாடிமிகச் ைிந்தசனசவப்ப பதந்நாபளா”  (பாராபர) 
 
அவ்வாறு கருதத் துசணயாக நின்றது. அவர் எவ்வுயிரினம் 
இசறவசனக் கண்டசமபய – 

“எங்பகங்கு பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்கும் அவ்வுயிராய் 
அங்கங் கிருப்பதுநீ யன்பறா பராபரபம” 
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இத்தசகய உலக உயிர்கள் அசனத்தும்  இன்பமமாக, மகிழ்பவாடு 
வாழபவண்டும் என்பபத அவர் பகாள்சக. 

அவரது பரந்து விரிந்த மனப்பான்சமசய அவருசடய இத்தசகய 
எண்ணங்கள் காட்டுகின்றன.   

இக் குறிக்பகாசள, இன்ப வாழ்சவ எங்துததற்குரிய வழிபயான்று 
அவர் பவண்டுபகாளால் பவளியிடப்படுகிறது. 

“அன்பர் பணி பைய்யஎசன ஆளாக்கி விட்டுவிட்டால் 
இன்பநிசல தாபனவந் பதய்தும் பராபரபம” 
 
தாயுமானவர் தமிழும் ைமஸ்கிருதமும் கற்றவர்.  அவரது தமிழும் 
இனிக்கும். ைமஸ்கிருதமும் இனிக்கும்.அவரது தமிழ் இனிசமயாக 
எளிசமயாக இருக்கும். 

தாயுமானவரது பாடல்கள் சுமார் 1452 பாடல்கபள 
நமக்கு கிசடத்துள்ளன.  இன்னும் அவர் அதிக 
பாடல்கள் எழுதியிருக்கலாம். 

தாயுமானவர் பசடப்புகள் 56 பிரிவுகளில் 1452 
பாடல்களுடன் 4127 வரிகளில் அசமகின்றன.  

தனக்கு முன் வாழ்ந்த ைமயக் குருவர்கள் பலசர இப்பாக்களில் 
சுட்டுகின்றார் தாயுமானவர்.   

அடியார் வணக்கம் என்ற பகுதியில் திருஞானைம்பந்தர். 
திருநாவுக்கரைர். சுந்தரர், மாணிக்கவாைகர், பட்னத்தார், 
பத்திரகிரியார், திருமூலர், அருணகிரியார் பபான்பறாசரக் 
குறிப்பிடுவதிலிருந்து இவர் பபாற்றுகின்ற பாவாணசரயும், அவர் 
கூறும் கருத்துக்கசள ஏற்றுக் பகாள்கின்ற தன்சமயிசனயும் நாம் 
உணருகின்பறாம். 

தனது பாடல்களில்,   முதலில் ைகுண பிரம்மத்சதப் பாடுகிறார். 
ைகுண பிரம்மம் என்றால் - இசறவசனப் பற்றிய வர்ணசண. 
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தனது இஷ்ட பதய்வங்கசளப் பாடுகிறார். ைிவசன, உசமசய, 
பதட்ைிணாமூர்த்திசயப் பாடுகிறார்.   

இரண்டாவதாக நிர்குண பிரம்மத்சதப் பாடுகிறார். நிர்குண பிரம்மம் 
என்றால் -  இசறவன் அசனத்துமாக இருக்கிறார் என்பதாகும்.   
இதசன அதிகமானப் பாடல்களில் பாடியுள்ளார். 

இசறவசனப் பற்றிய வர்ணசண வரும்பபாது மிகப் பல 
அசடகபளாடு இசறயின் இயல்புகசள எடுத்தியம்புகிறார். 

 துரிய நடுவுடிருந்த பபரிய பபாருள் (பபாருள்.8) 
 பபரிய பூரணமாம் - நித்த நிர்மல ைகித நிஷ்ப்ரபஞ்ைப் 
பபாருசள (திருவருள்.3) என அது இப் பிரபஞ்ைத்துக்கு 
உரியதல்ல என்பதும், 

  பதரியவரியதாய்க் கலந்த  எந்தப் பபாருள் அந்தப் பபாருள் 
(பபாருள்.3) என அது எங்கும் நிசறந்தசமயும்.  

 பபாருளாகக் கண்ட பபாருள் எசவக்கும் முதற்பபாருளாகி 
(பபாருள்.7) 

 தன்சனயன்றி ஒரு பபாருளில் இல்லாத எப்பபாருட்குந்தான் 
முதலாய் (மண்டல.2) என அசனத்திற்கும் 
மூலமாயினசமயும், 

 வாக்குமன மணுகாத பூரணப் பபாருள் (பதபைா.10) 
 பரிபூரணமாம் பபாருள் (ஆகார.28) 
 பபாருபள நின் பூரணம் பமலிட்ட காலம் (கல்லா.12) என 
புரணவியல்பும், 

 வடிவில்லாச் சுத்தவான் பபாருபள (பன்மாசல.3)  
 மசற முடியிருந்த வான் பபாருபள (ஆசை.37) 
 இருள்தீர விளங்கு பபாருளியாதந்தப் பபாருசளிசன யாம் 
இசறஞ்ைி நிற்பாம் (பபாருள்.7) என அதுபவ 
ஒளிப்பிடம்பாயினசமயும், 

 தீதில் பரமாம் பபாருசள (பபாருள்.5) 
 உன்சனப் பபான்ற நற் பரம்பபாருள் இல்சல (ஆசை.19) 
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 ைாந்தப்பதப் பரம்பபாருபள (ஆசை.21) 
 மனக்பகாதகற்றும் பரம்பபாருபள (பாயந் 167)  
 விளங்கு பரம் பபாருபள (கல்லா.25) என அதன் பரத்பதாடர்பும் 
தன்சமயும்.  

 அருமசறயின் ைிரப்பபாருளாய் (பபாருள்.8) 
 சுருதி முடிவான பபாருபள (பதபைா.11) என அது 
பவதமுடிவாயினசமயும். 

 வான்பபாருளாகி பயங்கு நீயிருப்பு (ஆசை.38) 
 சுகவான் பபாருபள (பாயப்.43) 
 உள்ளவாா் பபாருட்படாற்கபவா வந்பதனான் (அனந்தக.25) 
 எனவதன் உயர்வும். பபாக்கு வரவற்ற பபாருபள 

(ைின்மயா.4.எந்.பபாரு.4) 
 மன்சனப் பபாருளன் (தன்சன.1) எனவதன் நிசலபபறும். 
 சூழ்பவளிப்பபாருள் (வம்பபனன். 6)  
 பவட்ட பவளிப் பபாருள் (எந்.அருளி.9) 
 எனவதன் தன்சமயும். தனிவளர் பபாருபள (வம்பபனன்.10) 
 ஒரு தனிப் பபாருள் அளசவ (ஆசை.18) 
 நீக்கமின்றித் தங்கும் தனிப்பபாருள். (எந். பபாருளி.13) என 
அதன் ஒப்பற்ற நிசலயும். 

 உயிர்த்திரசள விழுப்பபாருபள (ஆகார.7) 
 அடியவர்கள் களிக்க நின்றடும் விழுப்பபாருபள (பாயப்.54) என 
விழுசமயும். 

 ைமயாதீதப் பழம் பபாருள் (காடுங்.1) 
 பழம் பபாருபள (எந்.அன்பு.9) 
 பந்தத் துயரற்றவர்க்கு எளிய பரமானந்த பரம் பபாருபள 

(தன்சன.7) எனப் பழசமயும். 
 பபரின்பப் பபாருபள (தன்சனபயாரு.3) 
 பபரின்பமதாய்ச் பைறியும் பபாருள் நீ (தன்சன.4) 
 ஆனந்தமாயிருந்த பபாருபளாடு (ஏைற்ற.9) என இன்ப 
நிசலயும். 
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 குன்றாப் பபாருள் (அகவல்.4) எனப் பபருசமயும். 

அவரது முதல் பாடபல “அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் 
பிரகாைமாய்…….” என்று பதாடங்குகிறது. 

“ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதச்யபத. 
பூர்ணஸ்ய பூரணமாதாய பூர்ணபம வாவிஸிஷ்யபத!! 
    

என்று பவதாத்தில் உள்ள உபநிஷத்து கருத்சதப் பதிவு பைய்கிறார். 

தாயுமானவர் அதிகமாக ைமஸ்கிருத பைாற்கசளப் 
பயன்படுத்தியுள்ளார்.  அந்த பைாற்கள் எளிசமயானசவ.  

உதாரணமாக நிர்குண, நிர்மய, நிரஞ்ைன, அைாங்க, நிர்மலம், 
நிஷ்களம். 

நிர்க்குண பிரம்மத்சத வர்ணிக்கின்ற பாடல்கள் ஆங்காங்பக 
அசமந்துள்ளன. 

தாயுமானவர் பாடல்களில் ைாதகன் ஒருவன் கசடபிடிக்க பவண்டிய 
பநறிமுசறகசள வகுத்துத் தந்திருப்பசதக் காணலாம். 

ைாதகர்கள் கசடப்பிடிக்க பவண்டிய ைாதசனகள் பற்றிபய 
அதிகமாகப் பாடியுள்ளார். 

அவரது பாடல்களில் இசறவனது கிருசப, குருவினது கிருசப, 
குருசவ அசடதல், குருவுக்கு பணிவிசட பைய்தல், அறிவின் 
பதசவ, சவராக்கியத் பதசவ பபான்றவற்சற அதிகமான 
பாடல்களில் காணலாம். 

தாயுமானவர் பாடல்கசள ஐந்து வசகயாகப் பிரிக்கலாம்.   

முதலில் உலசக நிந்தசன பைய்வார்.  பின்பு தன்சன நிந்தசன 
பைய்வார்.  பபாகப் பபாருள்கசள நிந்தசன பைய்வார்.   
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விபவகம் வந்தபின்பு சவராக்கியாக மாறி அதசனப் பாடுவார்.  
ஞானம் பபற்றசத பாடுவார்.  இறுதியாக ஞான நிஷ்சடயில் 
இருந்து பாடுவார். 

அபநகப் பாடல்களில் பபாகப் பபாருள்கசள நிந்தசன பைய்துள்ளார். 

நிந்தசன என்றல் திட்டுதல் என்று பபாருள்.  உலகத்சத நிந்தசன 
பைய்கிறார்.  உடசல நிந்தசன பைய்கிறார்.  

ஆத்ம நிந்தசன பைய்கிறார்.  தன்சனபய நிந்தசன  பைய்கிறார். 

எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக தன்சன நிந்தசன பைய்ய முடியுபமா அந்த 
அளவுக்கு நிந்தசன பைய்கிறார். 

இறுதியில் மனசத வளப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி உயர்ந்து 
இசறவனுக்குப் பாத்திரமாகிறார்.குருவின் அருளால், ஞானம் 
அசடந்து நிசறவாக இருப்பதாக பாடியுள்ளார். 

ைித்த புருஷனாக, மனம் நிசறந்து, ஆத்ம திருப்தி அசடந்து,  முழு 
மனிதனாகி இறுதியாகப் பாடியுள்ளார். 

அப்படி பவளிப்படுத்தியப் பகுதிதான் “ஆனந்த களிப்பு” எனும் 
பாடல்களாகும்.  இது 30 பாடல்கசளக் பகாண்டது. 

உலகத்சத நிந்தசன பைய்தல், தன்சன நிந்தசன பைய்தல் 
அதிகப்பாடல்களில் பாடியுள்ளார். 

இதனால் நமக்கு என்ன பயன்?  

நாம் எவ்வாறு நமது ஆன்மீகப் பயணத்சத வசரயறுக்க பவண்டும் 
என்ற பயன் நமக்கு கிசடக்கிறது. 

தாயுமானவர் பாடல்கள் ஒரு தத்துவத்சத நிசலநாட்ட 
எழுதப்பட்டசவ அல்ல.   

சைவைித்தாந்தம், விபவகசூடாமணி பபான்ற பாடல்கள் படிப்படியாக 
ஒரு தத்துவத்சத நிசலநாட்டும். 
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அத்சவதத்சதபயா, துசவதத்சதபயா, விைிஸ்டாத்சவத்சதபயா, 
முப்பபாருள் உண்சமசயபயா என்று எசதயும் 
நிசலநாட்டவில்சல.  

தன்னுசடய வாழ்க்சகசயபய, தன்னுசடய ைாதசனசயபய 
பாடியுள்ளார். 

ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் பாடல்கசளப் பபான்று தன்னுசடய 
அனுவத்சதப் பாடியுள்ளார் தாயுமானவர். 

அதனால்தான் அத்சவதிகளும், துசவதிகளும், சைவைித்தாந்திகளும் 
அசனவரும்  இவருசடயப் பாடல்களில் பரவைமசடகின்றனர். 

தாயுமானவரது ஒவ்பவாரு பாடலும், ஒவ்பவாரு பைால்லும் நம்சம 
உற்ைாகப்படுத்தும். 

தாயுமானவர் அதிகமான பாடல்களில் ஏன் தன்சன நிந்தித்தார்? 

ஒரு ைாதகன் ஆரம்ப நிசலயிலிருந்து படிப்படியாக எவ்வாறு 
முன்பனற பவண்டும் என்பதற்காக தன்சன நிந்தித்தார்.    

ஒரு ைாதகனின் ஆன்மீகப் பயணம் எவ்வாறு அசமய பவண்டும் 
என்பதற்காகபவ பாடப்பபற்றது அவரது பாடல்கள். 

மனிதனின் நிசலகசள ஐந்தாகப் பிரிக்கலாம். 1. விஷயி அல்லது 
பபாகி 2.  தர்ம அனுஷி 3. விபவகி 4. சவராக்கி.5. ஞானி 

பபாகி நிசலயில் உலக இன்பத்சத மட்டும் அனுபவிப்பான்.  
காமத்திற்கு மட்டும் முதலிடம் தருவான். 

தர்ம அனுஷி என்றால் தர்மத்சதப் பின்பற்றுபவன்.  தர்மப்படி 
பபாருள் ஈட்டி இன்பத்சத அனுபவிப்பவன். 

மனிதனின் முன்றாவது நிசல விபவகி..  அதாவது பபாக 
நிசலயிலும், தர்ம நிசலயிலும் கடந்து விபவகத்சத அசடகிறான்.   



25 
 

உண்சமப் பபாருசள உணர்கிறான்.  விளக்கம் கிசடத்தப்பின் 
பசழய பழக்கத்சத  மாற்ற எண்ணுகிறான். 

இறுதியாக சவராக்கியாக மாறுகிறான்.  எப்படி?  விபவகம் 
அசடந்த பின்பு,  அதாவது அறிவு வந்து விட்டது.  அந்த அறிசவப் 
பயன்படுத்த முடியவில்சலபய என்று பாடுவார்.   

விளக்கம் கிசடத்தபின் பழக்கத்சத விட முடியாமல் ைாதகன் 
திணறுகிறான். ைாதகன் இந்த நிசலயில் தான் அதிகம் இருப்பான். 

விபவகியாக இருந்து சவராக்கியாக மாறும் நிசலயில்தான் ைாதகன் 
அதிக காலத்சத பைலவழிக்கிறான். 

பழக்கத்திற்கும், கூர்ந்த விளக்கத்திற்கும் இசடபய பாருகில் 
மனிதபரல்லாம் பபாராடுகின்றார்.” பவதாத்திரி மகரிஷி 

பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் பபாராடுகிறான்.  சவராக்கியம் 
பபற தன்சன உணர முயற்ைிக்கிறான். 

அறிவு வந்து விட்டது அந்த அறிவின்படி வாழ முடியாமல் 
தவிக்கிறான். 

இந்த நிசல அசடவதற்காகத் தான், ஞானிகள் தன்சன நிந்தசன 
பைய்கிறார்கள். 

தாயுமானவர் மட்டுமல்ல. பட்டிணத்தார், பத்திரகிரியார், 
அருணகிரிநாதர், மாணிக்கவாைகர் பபான்ற ஞானிகளும் தன்சன 
நிந்திக்கின்றனர்.  

ஏன் சவராக்யம் பபறுவதற்காக, ஞானத்சத அசடவதற்காக. 

அதனால்தான் தாயுமானவர் பலாகத்சத நிந்தசன பைய்கிறார், 
ஆத்ம  நிந்தசன பைய்கிறார்.  

உலகத்சதயும் தன்சனயும் நிந்திக்கும் பாடல்கசள அதிகமாக 
பாடுகிறார். 
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தன் மனசத நிந்திக்கிறார்.  மனதின் இயல்புகளும் பையலும் பற்றி 
மிகப் பல இடங்களில் பபசுகின்றார். 

பமய்ப்பபாருசள உணராவண்ணம் அசமகின்றது மனம்.  அதுபவ 
பக்குவப்படும்பபாது பமய்பபாருட்கு இடம் ஆகின்றது. 

உலகப்பற்றும் இல்லாது கடவுட் பற்றும் இல்லா 
நின்றவிடத்து மனம் பகவல நிசலயில் விழுந்துவிடும். 
“பற்றி னசதப் பற்றும் எந்தாய் பற்றுவிட்டாற் பகவலத்தின் 
உற்றுவிடு பநஞ்ை முசன ஒன்றிநிற்ப பதப்படிபயா” (பலவசக) 
 
எல்லா வித நிசனவிற்கும் மனம் இடமாக இருக்கின்றது.  உலகில் 
கண்டவற்சற மனம் தன்னில் பதிவு பைய்து, உயிர் மீண்டும் 
அவற்சற நிசனப்பதற்குக் காரணமாயிருக்கின்றது.  

 இதனால் அதசனப் பபரியபதாரு மாயா தத்துவமாகக் 
கூறுகின்றார். 

 பல்வசகப் பற்றுக்கள் உசடயது மனம்.  அது ஒன்சறவிட்டு 
ஒன்சறப்பற்றி உழல்கின்றது.(பமௌன 10) 

 ஒன்சற நிசனந்து ஒன்சற மறந்து ஓடுகின்றது. ((பரா.87) 
 அந்த உறழ்ச்ைிசயபய விதவிதமாகப் பசடக்கும்பபாது 
பலபகாணக் காட்ைியாக மனம் பதன்படுகின்றது.  பதருளாகி 
மருளாகி உழலுவது அதன் இயல். (ஆனந்த.2) 

 ைாண் வயிற்றின் பபாருட்டாக மண்டலமும் விண்டலமும் 
ஒன்றாகி மனது உழன்று மயங்குதலும் உண்டு. (ஆனந்த.3) 

 அம்மறுகிச் சுழலும் மனக்குரங்கு மாள பவண்டும். (ஆசை.13) 
 எத்தசன விதங்கள் தான் கற்றாலும் பகட்டாலும் எந்தன் 
இதயம் ஒடுங்கவில்சல. (ஆனந்த.9) 

 எண்ணாத எண்ணித் துயருறுகின்றது. (பாய்ப.13) 
 பபால்லா மயக்கத்தில் ஆழ்கின்றது. பயனற்று அமிழ்கின்றது. 

(பாயப்.45) 
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 அக்குணமிலா மனம் எனும் பபய்க் குரங்கின் பினபன மாறாத 
கவசலயுடன் சுழலும் வண்ணம் எசன ஏன் சவத்தாய். 
(கல்லா 4) 

 மனக் கள்ள பமத்தசன. (ஆனந்த.1) 
 பபாய்வளரும் பநஞ்சு. (ைின்மயா.4) 
 கள்ளமனத்துறவு (நிசனவு.6) 
 கள்ளம் பபாருந்து மடபநஞ்சு. (பாயப்.41) 

இவ்வாறு பதாகுத்துத் தருவனவற்சறபய அங்கங்குத் தனிபய 
தரலும் காணப்படுகின்றது.  

இசவ தாயுமானவர் உணர்ச்ைிப் பபாக்கில் மனம் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டனவாயினும் கருத்தாழத்துடன் இருப்பது பபாற்றத்தக்கது. 

 மனக் பகாதகற்றும் பரம்பபாருபள  -பாயப் 16 
 அழுக் கார்ந்த பநஞ்ைசடபயன்      -பாயப் 34 
 அற்ப மனபம                            -உடல் 13 
 அல்பலறு பநஞ்ைன்                      -உடல் 15 
 பாழ் பநஞ்பை                            -தன்சன 1 
 ஏங்கி யிசடயு பநஞ்ை ஏசழ              -பரா 319 
 எள்ளத்தசனயு மிரக்கமிலாவன்பாவி உள்ளத்து—காண்.17 
 பபாய் குவித்த பநஞ்ைன்                  -பரா.292 

இவ்வாறு தன்சனபய தன் மனசதபய பல இடங்களில் பநாந்து 
பகாள்கிறார்.  

இசறவன் அருள்புரிவான்.  எப்படி அருள்புரிவான்.  தீவிர பக்தி 
பைலுத்தினால் அருள் புரிவான்.  

ைத்ைங்கத்தின் உதவியால், குருவின் கிருசபயால்   விபவகியாக 
இருந்தவர் சவராக்கியாக மாறினார்.  பழக்கத்திற்கு விளக்கம் 
கிசடத்தவுடன் விபவகி நிசலசய கடக்கிறார். 
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ைாதகன் முதலில் பபாகியாகி, விபவகியாகி, சவராக்கியாகி ஞானம் 
அசடகிறான்.   

தாயுமானவர் ஞானம் அசடந்த பின்னர் பரப்பிரம்ம ஞானத்சத 
உணருகிறார். ஆசைபய அவருக்கு இல்சல. மனநிசறவு 
கிசடக்கிறது.  பின்பு ஞானநிஷ்சட அசடகிறார்.   

ஞான நிஷ்சடயால் உலகத்சதப் பார்க்கிறார்.  இப்பபாது 
தன்சனபயா, உலகத்சதபயா நிந்திக்கவில்சல.  ஆனந்தமாய் 
இருக்கிறார். 

எனக்கு எந்த குசறயும் இல்சல.  வாழ்வு ஆனந்தமாக இருக்கிறது 
என்பசத ஞானநிஷ்சடயில் உணருகிறார்.   

ஞானநிஷ்சடயில் இருந்து பாடியதுதான் ஆனந்த களிப்பு.  
ஆனந்தகளிப்பில் அசனத்சதயும் அறிந்து பாடுகிறார்.  

பதரிந்பதா பதரியாபலா இப்பகுதிசய தாயுமானவர் பாடல்களில் 
கசடைியில் அசமந்திருக்கிறார்கள் 

மகிழ்ச்ைியின் உச்ைியில் இருந்து தன்னுசடய ஆனந்தத்சத 
பவளிப்படுத்துகிறார்.   

தான் என்ன நசல அசடந்பதன் என்று ஆனந்தகளிப்பில் பாடுகிறார்.  
அந்த நிசலதான் பமாட்ைம்.  ஆனந்தகளிப்பு பாடுவதில் நமக்கு 
உற்ைாகம் ஏற்படும். 

தன்னுசடய ஆனந்தமான மனநிசலசய பவளிப்படுத்தியதுதான் 
ஆனந்தகளிப்பு பாடல்கள். பாடல்களில் இசடயிசடபய ைாதகர்கள் 
ஆன்மீகப் பயணத்தில் முன்பனற தன்னுசடய வரலாற்சற, 
ைாதகனின்  ஆன்மீகப் பணத்தின் வரலாறாக அசமய பவண்டும் 
என்று நமக்கு உணர்த்துகிறார்.  
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சவராக்கியத்தால் தன்சன அறிகிறார்.  தன்சன உணர்கிறார்.  
ஆனந்தமசடந்து பரவைப்படுகிறார்.  இதசன ஆனந்தக் களிப்பாக்கி 
பாடல்களாக நமக்குத் தந்துள்ளார். 

தாயுமானவரது பாடல்கள் நமது வாழ்க்சகக்கு நமது ஆன்மீகப் 
பயணத்திற்குவழிகாட்டும் படிகற்களாகும்.     

அவரது பாடல்கள் ஞானப் பபாக்கிஷமாகும்.  ஞானப்பட்டசற 
ஆகும். 

4. ஆனந்த களிப்பு பபயர் காரணம்? 

கும்மிப் பாடல் பபால மும்சம நசடயில் வந்தாலும், கும்மிப் 
பாடலின் ஒவ்பவாரு அடியிலும் பைர்ந்திருக்கின்ற அசை நீட்டத்சதத் 
தனிச்பைால்லுக்கு முன்பாக பகாண்டு வருவது ஆனந்தக் 

களிப்பபபன்று பைால்லப்படும். 

இசறயருள் பபற்றவர்கள், பபற்ற மகிழ்ச்ைியினால் பாடும் 

பாட்டுக்கு இப்பபயர் அசமந்ததாகக் கருதலாம். 

மாணிக்கவாைகர் “ஆனந்தம் பாடுதுங்கான் அம்மானாய்”  
((திருவாைகம் . திருவம்மாசண 3) என்று பாடிய ஆனந்தம் என்ற 
வடபைால் இப்பபயருக்கு முன்பனாடியாக இருக்கலாம். 

அபதாடு களிப்பு என்ற தமிழ்பைால்லும் பைர்ந்து ஆனந்தக் களிப்பு 
என்ற பதாடர் உருவாகியிருக்கலாம். 

திருவம்மாசணக்கு ஏற்பட்டிருந்த  ஆனந்தக் 
களிப்பு என்ற பபயசர தம் ைிந்துப் பாடலுக்கும் 
கடுபவளி ைித்தர் பபான்றவர்கள் 
பயன்படுத்தியிருக்கலாம். 

    கடுபவளி ைித்தரின் “பாபம் பைய்யாதிரு 
மனபம”  தாயுமானவரின் “ ைங்கர ைங்கர ைம்பு”   
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முதலியவற்சற முன்மாதிரியாகக் பகாண்டு பின்வந்பதாரால் 
ஆனந்தக் களிப்புகள் எழுதப்பட்டு வந்தன. 

கும்மி பபால மும்சமயில் வரினும் 

அடியின் இறுதிபைர் அசைநீட் டத்சதத் 

தனிச்பைால் முன்னர்த் தாங்கி வருவது 

ஆனந்தக் களிப்பபன் றசறயப் படுபம. 

 
கும்மிப் பாடல்பபால மும்சம நசடயில் வந்தாலும், கும்மிப் 
பாடலில் ஒவ்பவார் அடியின் இறுதியிலும் பைர்ந்திருக்கின்ற அசை 
நீட்டத்சதத் தனிச் பைால்லுக்கு முன்பாகபவ பகாண்டு வருவது 
ஆனந்தக் களிப்பபன்று பைால்லப்படும். 
 

கும்மிப்பாடல் மும்சம நசடயில் வருவது பபால ஆனந்தக் களிப்பும் 

மும்சம நசடயில் வரும்; கும்மியில் அசை நீட்டம் ஒவ்பவார் அடியின் 

இறுதியிலும் வரும்;  

 
ஆனால் அந்த அசை நீட்டம் ஆனந்தக் களிப்பில் தனிச்பைால் பபறுகின்ற 

அசரயடியின் முன்பாக வரும்; இது கும்மிக்கும் ஆனந்தக் களிப்பிற்கும் 

உள்ள பவறுபாடு.  

 

உதாரணம் : கும்மி  
 

மாசனப்ப ழித்தவிழியுசட யாள் - ஒரு 

மாமயில் பபாலும் நசடயுசட யாள் . . 

பதசனப்ப ழித்தபமா ழியுசட யாள் - பபண்ணின் 

பதய்வபம னத்தகும் ைீருசட யாள் . . 

(ஆைிய பைாதி. பதாசட. பமற்.ப. 280)  

 

இக்கும்மியின் அடி இறுதிகளில் ‘யாள்’, ‘யாள்’ அசை நீட்டம் வந்துள்ளது. 

‘ஒரு’, ‘பபண்ணின்’ என்ற தனிச்பைாற்களுக்கு முன் அசை நீட்டம் 

இல்சல.  

 

உதாரணம்: ஆனந்தக் களிப்பு  

 

ஆதிைி வன்பபற்று விட்டான் . - . என்சன 

ஆரிய சமந்த கத்தியன் என்பறார் 
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பவதியன் கண்டும கிழ்ந்பத . - . நிசற 

பமவும்இ லக்கணம் பைய்துபகா டுத்தான். 

(பா.கவி. ப.166)  

 

இந்த ஆனந்தக் களிப்பில் அசரயடிகளின் இறுதியில் வரும் ‘என்சன’ 

‘நிசற’ என்ற தனிச் பைாற்களுக்கு முன்பு அசை நீட்டம் வந்துள்ளசதப் 

பாடியுணரலாம்.  

 

ஆனந்தக் களிப்புகள் அசமப்பில் பநாண்டிச் ைிந்துகசள பபரிதும் 

ஒத்துள்ளன; நசடயால் மட்டுபம பவறுபடுகின்றன. பநாண்டிச் ைிந்துகள் 

நான்சம நசடயின. ஆனால் ஆனந்த களிப்புகள் மும்சம நசடயின.  

களிப்பில் பதாடங்கு – ஆனந்தத்தில் முடி 

நமக்கு வாழ்க்சகயில் களிப்பு, மகிழ்வு, ஆனந்தம் ஆகிய மூன்றும் 
பவண்டும். 

களிப்பு என்பது உடல் பதாடர்பானது. மகிழ்ச்ைி என்பது மனம் 
ைம்மபந்தப்பட்டது.  ஆனந்தம் என்பது ஆன்மா பதாடர்பானது. 

களிப்பு 

களிப்பு என்பது மகிழ்ச்ைி, ஆனந்தம், பபரின்பம் ைந்பதாஷம், உல்லாைம், 
குைால் என்ற பபாருள்.  

ஆங்கிலத்தில் happiness – rejoicing -  - enjoymeny – gaiety – merriment என்று 
பைால்வார்கள். 

மகிழ்ச்ைிபய மிகச் ைிறந்த ஒழுக்கம் (happi ness i s t he hi ghest f orm of  
moral i t y) என்று இங்கர்ைால் கூறுவது பபால நாம் மகிழ்ச்ைிபயாடு 
இருக்கிபறாமா என்பது முக்கியம். 

பநற்று இருந்தசதக் காட்டிலும் இன்று அதிகம் மகிழச்ைியுடன் 
இருக்கிபறாபமன்றால் நாம் வளர்ந்திருக்கிபறாம் என்பது பபாருள். 
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இன்சறக் காட்டிலும் நாசள இன்னும் மகிழ்ச்ைியாக இருக்க 
முடியும் என்று நாம் திடமாக நம்பினால் அதுபவ ைிறந்த 

எதிர்பார்ப்பு. 

மகிழ்ச்ைி என்பது ஒரு மனநிசல.  அது 
தனிமனிதனுக்கும் பபாருந்தும்.   
ைமுதாயத்திற்கும் பபாருந்தும்.   இன்சறய 
மகிழ்ச்ைியும், நாசள மகிழ்ச்ைியும் பதாடர்புச் 
ைங்கிலியால் பிசணந்தசவ. 

ஒரு நாட்டின் முன்பனற்றமும் வளர்ச்ைியும், மகிழ்ச்ைியும் அதில் 
வாழ்பவர்களுசடய மனநிசலயின் அடிப்பசடயிபலபய 
நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. 

நமக்கு ஒருவர் ஒரு  ாங்கிரி பகாடுக்கிறார்.  மகிழ்ச்ைியாகச் 
ைாப்பிடுகிபறாம்.  அபத  ாங்கிரிசய மற்பனாருவர் ைாப்பிட 
முடியாது.  எனக்கு மட்டுபம பயன்படும் இது களிப்பு. 

மார்கழி மாதததில் இசைக் கச்பைரிக்குச்  பைல்கிபறாம்.  ஒருவர் 
பாடுகிறார்.  பமய்மறந்து காதால் பகட்டு மனதால் 
இன்பமுறுகிபறாம்.  இது மனம் ைம்மபந்தபட்ட மகிழ்வு.  இதற்கும் 
ஒரு எல்சல உண்டு. இது மகிழ்ச்ைி.  

எனக்கு  ாங்கிரி பிடிக்கும் என்பதால் 50, 60  ாங்கிரிகசளச் 
ைாப்பிடச் பைான்னால் என்ன வரும். எரிச்ைல் வரும்.  சுசவயும் 
இருக்காது. 

அதுபபால் பாட்டு நான்றாக இருக்கிறது என்று மணிக்கணக்கில் 
பகட்டுக் பகாண்பட இருக்க முடியாது. அதற்கும் ைலிப்பு வரும்.  

ஆனால் ஆனந்தம் என்பது ஆன்மா ைம்மந்தப்பட்டது.  அதற்கு 
எல்சல இல்சல.  பிறருக்கு உதவும் பபாது ஆனந்தம் 
உணடாகிறது.  பமலும் பலருக்கு உதவு உதவ ஆனந்தம் பபருகபவ 
பைய்யும். 
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4.ஆனந்தகளிப்பு பாடல்கள் அசமப்பு 

 

தமிழ்ப் பாடல்கள் அசமப்சப இரண்டாகப் பிரிப்பார்கள்.  அசவ. 1. 
அகப்பாடல்கள். புறப்பாடல்கள்.  

புறப்பாடல்கள் என்பது பபாதுவான நீதிசயக் கூறுவது.   பகாசட, 
வரீம், தர்மம், நீதி, அரைினின் கடசம பபான்றவற்சற கூறுவது. 

களிப்பில் பதாடங்கி- மகிழ்ச்ைியில் துளிர்த்து- ஆனந்தத்சத பநாக்கிச் 
பைல்வபத உண்சமயான வாழக்சகப் பயணம். 

அகம் என்றால் உணர்வு என்பது பபாருள்.  அச்ைம், நாணம், 
மகிழ்ச்ைி, பபான்ற எட்டு விதமான உணர்வுகசள பவளிப்படுத்துவது 
அகப்பாடல்கள் அசமப்பு முசறயாகும். 

அகப்பாடல்கசள விதவிதமான அசமப்பில் பாடியிருக்கிறார்கள். 

ைாதகர் இன்பனாரு ைாதகரிடம் பைால்வதாக பாடியிருக்கிறார்கள். 

இசறவசனபய  கணவனாக 
எண்ணிப் பாடியிருக்கிறார்கள். 
(ஆண்டாள் திருப்பாசவ) 

நண்பனிடம் தன் மகிழ்ச்ைிசய 
பைால்வது பபால் 
பாடியிருக்கிறார்கள். 

இதுதான் அகப்பாடல்கள் 
அசமக்கும் இலக்கண வசரயசறயாகும். 

பபாதுவாக நாம் நம்முசடய உணர்வுகசள தாய், தந்சத, 
ைபகாதரர்கசள விட, நண்பர்களிடம்தான் அதிகம் பகிர்ந்து 
பகாள்பவாம்.  
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நல்ல நட்பு ஆபராக்கியத்சத தரும்.  நல்ல நட்பு மனவளர்ச்ைிக்கு 
நல்ல தூண்டு பகாலாக இருக்கும். நல்ல நட்பு நமது 
உணர்ச்ைிகளுக்கு வடிகாலாக அசமயும். 

ஆண் நண்பன் என்றால் பதாழன்.  பபண் நண்பி என்றால் பதாழி.  

ஒரு பபண் தன் பதாழியிடம், தன் உணர்வுகசள 
கூறுவதாக, தாயுமானவர் தன் ஆனந்தத்சத 
பவளிப்படுத்துகிறார். 

ஆனந்தக் களிப்பு, பல்லவியும் ைரணங்களும்  
மட்டும் பபற்றுவரும் கீர்த்தசனயின் ைாயல் 
காட்டி அசமயும்.  

இதன்கண் பல்லவி பபான்றுவரும் பகுதி 
முந்நாற்ைிபராற்சறயாகும். 

இப்பகுதி பதாடர்ந்து வரும்  ைிந்துகட்குப் பின் மீண்டும் மீண்டம் 
பாடப்படல் எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது.  

30 ைிந்துக்களும் முந்நாற்ைீபராற்சறயாகும்.  ஓசை நயமிக்க இச் 
ைிந்துப் பாடல்கள் உணர்வு பவளியடீ்டிற்கு ஏற்ற களனாகின்றன. 

பிச்சைக்காரர்கள் முதல் பபராைிரியர் வசரப் பாடி இன்புற்று 
ஆழங்கண்டு அனுபவிக்கும் தகுதி வாய்ந்தன தாயுமானவர் 
பாடல்கள்.    

அவர் பாடலின் தாக்கபம, டாக்டர் மு.வ. 
அவர்களின் “மண்குடிசை” என்ற புதினம்.  
அதன்கண் பல இடங்களிலும் தாயுமானவர் 
கருத்துக்கசளயும் பாடல்கசளயும் அவ்வாபற 
எடுத்தாண்டுள்ளார். 
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5. ைங்கர ைங்கர ைம்பபா 
இசறவசன பார்த்து அசழப்பது பபால் தாயுமானவர் “ைங்கரா 
ைங்கரா” என்று பாடல்கசள அசமத்திருக்கிறார். 

ராமா, கிருஷ்ணா, பகாவிந்தா, அல்லா, பிதாபவ….. என்று 
இசறவசன அசழப்பது பபால் “ைங்கரா”  என்று பாடியிருக்கிறார். 

ைம்பபா என்று இசறவசன அசழக்கிறார்.  ைந்பதாைத்தில், 
ஆனந்தத்தின் உச்ைியில் இருந்து பகாண்டு “ைம்பபா” என்று 
இசறவசன அசழக்கிறார் தாயுமானவர். 

“ைங்கர ைங்கர ைம்பபா – ைிவ 
ைங்கர ைங்கர ைங்கர ைம்பு “ 

ைங்கரன் – (ைம + கரன்) – நலத்சதச் பைய்பவன்.  ைம்பு – (Sambhu ) 
ஆனந்தத்சதக் பகாடுப்பவன்.  ைிவன் – மங்களமானவன்.) 

தவம் பைய்பவபன! நலம் பைய்பவபன!  ஆனந்தம்  பகாடுப்பவபன!  
மங்களபம!  நலம் பைய்பவபன! நலம் பைய்பவபன! நலம் 
பைய்பவபன! ஆனந்தம் பகாடுப்பவபன!     

“ைம்” – மங்கலம்.   கரக – பைய்பவன்.   மங்கலத்சத பைய்பவன்.  
மங்கலத்சதக் பகாடுப்பவர். 

ைங்கரக என்றாலும் மங்கலம் என்றுதான் பபாருள்.  நன்சமசயச் 
பைய்பவர்.  நன்சமசயக் பகாடுப்பவர். இசவபயல்லாம் ைமஸ்கிருத 
பைாற்கள். 

ைிவக என்றால் பாபத்சத நாைம் நீக்குபவர்.   

தாயுமானவர் ஆனந்தக் களிப்பில் பதாடக்கத்திலும், ஒவ்பவாரு 
பாடலில் முடிவிலும் “ ைங்கர ைங்கர ைம்பபா – ைிவ  ைங்கர ைங்கர 
ைங்கர ைம்பு “ என்று பாடுகிறார். 

ைங்கரன் என்றால் ைிவன் என்று பபாருள்.  ைிவனுக்குரிய பல 
பபயர்களில் ைங்கரன் என்பதும் ஒன்று. 
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இசறவன் உயிர்களுக்கு நலத்சதச் பைய்பவன்.  உயிர்களுக்கு 
ஏற்படும் துன்பத்சதத் துசடத்து இன்பத்சத நல்குபவன். எனபவ 
அவன் ைங்கரன்  என்று அசழக்கப்படுகிறான்.  

இசறவன் பபரின்பத்சத தருபவனாசகயால் அவன் ைம்பு என்று 
அசழக்கப்படுகிறான். 

இசறவன் மனிதவடிவில் பமௌனகுருவாக வந்து தமக்கு 
நலத்சதயும் இன்பத்சதயும் நல்கியதால் தாயுமானவர் தம்  
குருசவ “ைங்கர ைம்பு” என அசழக்கிறார். 

ைங்கரன் என்ற திருப்பபயர் 

ைமயாைிரியர்களும் பிற பபரியார்களும் துன்ப நீக்கமும் பபரின்பப் 

பபறும் கருதி மனம் உருகிப் பாடுகின்ற பபாபதல்லாம் ைங்கரன் என்ற 

பபயசரபய கூறிப் பபருமாசன அசழக்கின்றனர்.  

“நாமார்க்குங் குடியல்பலாம் நமசனயஞ்பைாம் 

நரகத்தில் இடர்ப்பபடாம் நடசலயில்பலாம் 

ஏமாப்பபாம் பிணியறிபவாம் பணிபவாம் அல்பலாம் 

இன்பபம எந்நாளுந் துன்பம் இல்சல 

தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்சமயான ைங்கரன் நற் 

ைங்கபவண் குசழபயார் காதிற் 

பகாமாற்பக நாம் என்றும் மீளா ஆளாய்க் 

பகாய்மலர்ச் பைவடியிசணபய குறகிபனாபம.”                                   -

திருநாவுக்கரைர் 

“தந்ததுன் தன்சனக் பகாண்டபதன் தன்சனச் 

ைங்கரா ஆர்பகாபலா ைதுரர் 

அந்தபமான்றில்லா ஆனந்தம் பபற்பறன் 

யாதுநீ, பபற்றபதான் பறன்பால் 

ைிந்சதபய பகாவில் பகாண்டஎம் பபருமாள் 

திருப்பபருந் துசறயுசற ைிவபன 

எந்சதபய ஈைா உடலிடங் பகாண்டாய் 

யான் இதற்கிலன் ஒர்சகம் மாபற.” 

                                   -மாணிக்கவாைகர் 
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ைங்கரைதாைிவ மாசல 

அன்சனயுசம பகளரி ஆவுசடயு நீயுமிந்தப்  

புன்சனவன பமவினபதன் பூைாபலந்தாபனா  

நின்சனப் பபாருபளனபவ நீங்கா துணர்ந்திருந்து 

தன்சன யறிவபதன்பறா ைங்கர ைதாைிவபம 

பின்வருவது ைங்கரலிங்கர் உலாவிலுள்ளது. 

ைித்திரச் ைாசலக்காட்ைி 

                                    “ நீடு புன்சனக் 

காசவ பநைித்து வந்து கண்ணுதசல ஆவுசடய 

பாசவபூ ைித்த படிபாரீர் –பாசவதனக் 

கன்று வடிவமிரண்டாக இசறவபனான்றாய் 

நின்ற கருசண நிசலபாரீர் – பைன்றுபதாழ 

இவ்வுலகில் ைங்கபற்பர் என்னும் அரவரைர்க்  

கவ்வுருவந் தந்த அருள்பாரீர் – பைவ்பவல் 

அரைன் வழுதிபுரி  ஆலயமும் வாபனார் 

பரவு திருநகரும பாரீர் - விசரகமமும் 

ஆர வசரமுனிக்பகார் அஞ்பைழுத்தின் உண்சமநிசவல 

பதர உசரத்த திறும்பாரீர்” 

 

 பின்வருவது ஒரு பசழயபாட்டு 

காவிக் கசலயிசல பயாகப்பல் ஏறக் கடலிசலபயா 

ஆவிக்கு மீளப் பிறப்பிசல பயாகல்லில் அம்புதசன 

ஏவிப் பிளப்பது பபாபல இதம்அறி யாதவசரச் 

பைவிப்ப பராைிவ ைங்கர ராசைச் ைிவக்பகாழுந்பத. 

 ைங்கரன் என்ற ைிவபம, சுத்தபவளியாக, பவட்டபவளியாக 
இருப்பதால், தாயுமானவர், ைங்கரா! ைங்கரா!!  ைங்கரா!!! என்று 
மகிழ்ச்ைியின் உச்ைியில் நின்று அசழக்கிறார். 
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6. ஆனந்தமாய் அறிவாய் நின்றான் 

தாயுமானவர் முதல் பாடலில் இசறவனுசடய இலக்கணத்சதக் 
கூறுகிறார். இப்படிப்பட்ட இசறவன் எனக்கு குருவாக வந்தார் என்று 
பைால்லுகிறார்.  

“ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு 
ஆனந்த மாய்அறி வாய்நின்று இலங்கும் 
ப ாதி மவுனியாய்த் பதான்றி – அவன் 
பைால்லாத வார்த்சதசயச் பைான்னாண்டி பதாழி.” 
 
பதாழி! பதாடக்கமும் முடிவும் ஆகி, எனக்குப் பபரின்பமாய், 
அறிவாய், நின்று விளங்கும் பபபராளி பமௌனியாய்த் பதான்றி, 
அவன் பிறர் பைால்லாத வார்த்சதசயச் பைான்னான்.     

ஆதியாக இருக்கின்ற, அநாதியாக இருக்கின்ற, ஆனந்தமாய் 
இருக்கின்ற, ப ாதி அறிவு பைாரூபமாக இருக்கின்ற இசறவன், 
குருவாக மாறி உருபவடுத்து பதான்றி, பைால்லில் விளக்க முடியாத 
ஒரு தத்துவத்சத (ைின்முத்திசரசய) எனக்கு விளக்கினார். 

எப்படிப்பட்ட கடவுள் வந்தார்? 

1. ஆதியாக இருக்கின்றார் 2. அநாதியாக இருக்கின்றார் 
3.ஆனந்தமாய் இருக்கின்றார் 4 அறிவு பைாரூபமாக 
இருக்கின்றார் 5. ைத் பைாரூபமாக இருக்கிறார் . 

எப்படிப்பட்ட குருவாக வந்தார்?  

அறிவாக, பமௌனியாக வந்தார். பிரபஞ்ைத்திலிருந்து விடுவித்துப் 
பபரானந்தமாகிய ைிவானந்தமாக பமௌனகுரு வடிவத்தில் வந்தார்.  
ைின்முத்திசரதாங்கி பமௌன குருவாக வந்தார். 

எப்படிப்பட்ட வார்த்சதசயச் பைான்னார்?   
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பதட்ைிணாமூர்த்தி வடிவில் வந்து, ைின்முத்திசரசயக் காட்டி, 
“சும்மா இரு” என்று குரு உபபதைம் பைய்தார். 

ஆதி  

ஆதி என்றால் காரணம் என்று பபாருள்.  உலக உற்பத்திக்கு 
காரணமானவன் என்று பபாருள்.  வள்ளுவரும் “ஆதி பகவன் 

முதபல உலகு” என்றார். 

அநாதியும் 

தன்சன அறிந்த பபாழுது. அறிவின் புரணம் பபற்று விட்டபபாழுது, 
அசத “வடீுபபறு” என்று பைால்லுவார்கள்.  

வடீு என்றால் இடம் என்று பபாருள்.  இடம் என்றால் எது இடம்?  
இப்பபாழுது நாம் உட்கார்ந்து இருக்கின்பறாம், நமக்குத் தசரயானது 
இடமாக இருக்கிறது.  

இந்தத் தசரக்கு எது இடம்?  இந்த உலக உருண்சடதான் இடம்.  
இந்தப் பூமிக்கு எது இடம்?  ஆகாைம் தான் இடம். 

ஆகாைமாக உள்ள இந்தப் பபரியக்க மண்டலத்தில் பலபகாடி 
உருவங்கள், கிரகங்கள், சூரியன், ைந்திரன் எல்லாபம இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கின்றன.  

இவற்றிற்பகல்லாம் இடம் எது என்று பார்க்கின்ற பபாழுது, அதுதான் 
“சுத்தபவளி” . 

ஓர் ஆழ்வார் “ஆழ்ந்து அகன்று ஓங்கி உயாா்ந்த முடிவில் பவறும் 
பாபழபயா” என்று கடவுசளக் குறித்துப் பாடினார். 

கீபழ பபானாலும் ைரி, பக்கவாட்டிபல பபானாலும் ைரி, எந்தப் பக்கம் 
பபானாலும், இந்தப் பிரபஞ்ைம் முழுவதும் எதில் இருந்து பகாண்டு 
இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது?  
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அதற்கு அப்பாலும் விரிந்து பபானால் என்ன இருக்கும்?  ஆழ்ந்து, 
அகன்று, ஓங்கி உயர்ந்து முடிவில் பவறும் பாழ்.  அதுதான் இந்தப் 
பிரபஞ்ைம் முழுசமக்கும் “வடீு”.  அசனத்திற்கும் “வடீு” அதுதான்.  
அசனவருக்கும் “வடீு”. 

அதுபவ “சுத்தபவளி”.  அந்தச் சுத்த பவளிக்கு எது வடீு?  எது இடம்?  
அப்படி எதுவுபம இல்சல.  அதுபவ அதற்கு வடீாகும்.   

அதற்கு ஓரு வடீற்ற நிசல இருப்பதனால், வடீற்ற வடீாக 
இருப்பதனால் “ஆதி” என்று அதற்குப் பபயர்.  அதற்கு ஒரு ஆதி 
இல்லாததனால் “அநாதி” என்று மற்பறாரு பபயர் ஏற்பட்டது.   

இந்த நிசலசய உணர்ந்து பகாண்ட பிறகு, அந்த நிசலயிபலபய 

நின்று, நின்று மனம் லயிக்க முடியும். 

ஆதிபய அசனத்தும் –(தத்துவஞானி பவதாத்திரி மகரிஷி.) 

இந்த அகண்டாகாரமாக உள்ள பிரபஞ்ைத்சத நிசனவில் 
பகாள்பவாம். 

பதாற்றங்களாகவுள்ள எல்லாவற்சறயும் கழித்து அவற்றின் மூலப் 
பபாருளாகவுள்ள ஆகாைத்சத (EEEEEEEE EEEEEEEE) நிசனத்துக் 

பகாள்பவாம்.  

நுண்ணிய இயக்கத்துகள்கள் முதல் 
பகாண்டு பபரும் பபரும் நட்ைத்திரங்கள் 
வசரயில் ஒவ்பவான்றிலும் [1] 
தன்னியக்கச் சூழல் விசரவு (EEEE EEEEEEEE 
EEEEE) [2] ஒன்றால் மற்பறான்று 
தூண்டப்பபற்று பதாடரியக்கம் (EEEEE EEEEEE) 

[3] பமாதுதலிருந்து எழும் பிரதிபலிப்பு (EEEEEE EEEEEE) [4] 
அவ்வவதற்பகற்ற விசளவுகள் (EEEEEEE) என்று நான்கு வசகயான 
இயக்கங்கள் நசடபபறுவசத உணருபவாம்.  

ஆகாைம் என்னும் நுண்துகள்கள் தான் விஞ்ஞானிகளால் EEEEEEEE 
EEEEEEEE அல்லது EEEEEEEE என்று பைால்லப்படுகிறது.  
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அது இயங்கும் இடத்திற்பகற்ப, அது பபறும் மாற்றம், ைிறப்பு 
இசவகளிலிருந்து மின் அணு (EEEEEEEE) கரு அணு (EEEEEEE) 
துசணக்கரு அணு (EEEEEE) எனப் பபைப்படுகிறது.  

 
உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று ஆண்கள் மூன்று பபண்கள் 
உள்ளனர் என்று சவத்துக் பகாள்பவாம். 

அந்த ஆண்களில் ஒருவசரப்  பபரன் என்றும், மற்றவசரத் தந்சத 
என்றும், மூன்றாமவசர தாத்தா என்றும் பைால்கிபறாம்.  

அபத பபான்று பபண் வரிசையில் பபத்தி, அன்சன, பாட்டி என்று 
கூறுகிபறாம்.  

ஒப்பிட்டு பநாக்கும்பபாது ஒன்றுக்கும் மற்பறான்றுக்கும் இசடபய 
பரிணாமத்தால் உள்ள பவறுபாடு, உறவு, ைிறப்பு இசவகசளக் 
பகாண்டு தான் பபயர்கள் பவறு பவறாகக் பகாடுக்கிபறாம்.  

மனிதன் என்ற நிசலயில் எல்பலாரும் ஒன்பற. இது பபான்பற 
ஆகாைபமனும் பரமாணு, பரிணாமத்தால் அசடந்த பல்பவறு 
தன்சமகசள ஒப்பிட்டு பநாக்கும் அறிவு, பபயர்கசள பலவாக 
ஆக்குகிறது.  இது பிரித்து உணர்வதற்கு எளிதாக உள்ளது.  

இந்தப் பகுத்துணரும் ஒப்புவசம பநாக்கு (EEEEEEEE EEEEEEE) 
புலன்களால் விசளந்த ைிறப்பாகும்.  

புலன்கசள கடந்து நிற்கும் திறன் பபற்ற ஆறாவது அறிவு இசவ 
அசனத்சதயும் பதாகுத்துணரும் பபாது பபறப்படும் உண்சம 
எல்லாபம ஒரு பபாருள் என்பதாகும்.  

அதுபவ பபாருள் நிசலயில் ஒன்றாகவும், நிகழ்ச்ைி நிசலயில் 
பவறுபவறாகவும் உணரப் பபறுகின்றது என்பது விளங்கும்.  

ஆனந்தபம பிரம்மம். 
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பவதாந்தம் எனப்படும் தத்துவம் உபநிடதங்களின் ைாரம். 
பவதங்களின் அந்தமாக விலங்கும் உபநிடதங்கள் இந்தப் பிரபஞ்ைம் 
குறித்தும் அதன் ஆதாரம் குறித்தும் பதடசல பமற்பகாள்கின்றன.  

இந்தத் பதடலில் பல்பவறு தத்துவங்களும் கருதுபகாள்களும் 
முன்சவக்கப்படுகின்றன. 

கவித்துவமான முசறயில் மிகச் சுருக்கமாகச் பைால்லப்படும் இந்தக் 
கருத்துகள் பல விதமான விவாதங்களுக்கும் விளக்கங்களுக்கும் 
வழிவகுக்கின்றன.  

மனித வாழ்சவயும் இந்தப் பிரபஞ்ைத்துக்கும் அதற்கும் உள்ள 
பதாடர்சபயும் பற்றிச் ைிந்திக்க விரும்புபவர்களுக்குப் பல 
விஷயங்கசள அள்ளித் தருவது பவதாந்தம். 

“ஆனந்பதா ப்ரஉற்பமதி வ்ய ானாத்! 
ஆனந்தாத்த்பயவ கல்விமானி பதானி  ாயந்பத! 
ஆனந்பதன  ாதானி  வீந்தி! 
ஆனந்தம் ப்ரயன்த்யபிஸம்விைந்தி! (சதத்திபயாைநிஷதம் 3 – 6) 

ஆனந்தம் பிரம்மம் என்ற (ைாதகன்) ஞானத் பதளிவசடந்தான்.  
ஆனந்தத்திலிருந்பத நிச்ையமாக உயிர்கள் பதான்றியுள்ளன.   

பிறந்தசவபளல்லாம் ஆனந்தநத்திபலபய வாழ்ந்திருக்கின்றன.  
இறுதியில் ஆனந்தத்திபலபய லயமசடகின்றன. 

ஆனந்தபம பரம்பபாருள்.  அது யாருக்கும் தனியுரிசமயாகாது.  

அண்டங்கள் அசனத்தும் ஆனந்தத்தில் பதான்றி, ஆனந்தத்தில் 
நிசலத்திருந்து, ஆனந்தத்தில் ஒடுங்குகின்றன.  

ஆனந்தத்சத அறியாதார் யார்?  ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர் 
வாழந்திருக்க முடியும்?   உலப்பில்லா ஆனந்தத்தில் 
ஒன்றுபட்டிருப்பவர் பரமசன அசடந்தவர் ஆகின்றனர். 

ஆத்மா, பிரம்மம் ஆகிய விஷயங்கள் பற்றியும் உபநிடதங்கள் 
ஆழமாகப் பபசுகின்றன.  
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உபநிடத ைிந்தசனகள் ஆத்மாசவப் பற்றி விளக்குவதற்கு முன்பு நம் 
உடசலப் பலவாறாகப் பகுக்கின்றன.  

மனித உடசல ஐந்து பகாைங்களாகப் பிரித்துப் பார்க்கும் ஒரு பகுதி 
சதத்ரிய உபநிடதத்தில் வருகிறது.  

பஞ்ை பகாைங்கள் என்று இசவ குறிப்பிடப்படுகின்றன. பகாைம் 
என்றால் உசற; பஞ்ை என்றால் ஐந்து. 

அன்னமய பகாைம், பிராணமய பகாைம், மபனாமய பகாைம், 
விஞ்ஞானமய பகாைம், ஆனந்தமய பகாைம் ஆகியசவபய இந்த 
பகாைங்கள். இவற்சறப் பற்றிச் சுருக்கமாகப் பார்ப்பபாம்.  

அன்னமய பகாைம்  

நம் ஸ்தூல உடல் அன்னம் அதாவது உணவால் பதான்றி, 
உணவால் வளர்ந்து, உணவின் மூலமாகிய மண்ணில் ைிசதந்து 
அழிகிறது.  

இதுபவ அன்னமய பகாைம் எனப்படுகிறது. உடலுக்கும் வாழ்வுக்கும் 
உணவின் முக்கியத்துவம் என்னபவன்பசத இது உணர்த்துகிறது.  

பிராணமய பகாைம்  

வாயு (காற்று) உடலின் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறது. உடலுக்குள் 
இது மூச்சுக் காற்றாக உள்ளது.  

 இதன் இயக்கத்தாபலபய உடலின் எல்லா உறுப்புகளும் 
இயங்குகின்றன. இதன் மூலம் பையலாற்றும் புலன்கள், உயிர் 
வாழ்வதற்கு அவ்ைியமான உள் உறுப்புகள், அவற்றின் இயக்கங்கள், 
ஆகியசவ பிராணமய பகாைம் என வசகப்படுத்தப்படுகின்றன.  

மபனாமய பகாைம்  

உணர்ச்ைிகள், உணர்ச்ைிகளுக்கு ஆதாரமான மனம், அதன் பல்பவறு 
அடுக்குகள், பையல்பாடுகள் ஆகியசவ மபனாமய பகாைம் 
எனப்படும்.  
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விஞ்ஞானமய பகாைம்  

எது ைரி, எது தவறு? எசதச் பைய்யலாம், எசதச் பைய்யக் கூடாது? 
எது உண்சம, எது பபாய்? எது நிசலக்காது, எது நிசலக்கும்? 

இதுபபான்ற தர்க்க ரீதியான பதடல்கசள நம் பகுத்தறிவும் 
ைிந்தசனத் திறனும் பமற்பகாள்கின்றன. 

அறிவின் இந்த இயல்புகளும் பையல்பாடுகளும் அடங்கிய உசற 
விஞ்ஞானமய பகாைம் எனப்படும்.  

ஆனந்தமய பகாைம்  

ஆனந்தமய பகாைம் என்பது இந்த அடுக்குகளுக்பகல்லாம் 
அப்பாற்பட்டு இருக்கும் நிசல. இந்த நிசலசய உணர்வதும் 
அசடவதும் ஆன்மிகத்தின் லட்ைியம் என்று பைால்லலாம்.  

மனித வாழ்வு என்பது இசவ ஐந்சதயும் உள்ளடக்கியது. ஐந்தாவது 
பகாைம் நம் புலன் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது.  

மற்ற நான்கு பகாைங்கசளயும் நாம் உணரவும் அறியவும் முடியும். 
ஒவ்பவாருவரும் உடல், மனம், அறிவு இதில் ஏபதனும் ஒன்றுடன் 
தம்சம அசடயாளப்படுத்திக் பகாள்கிறார்கள்.  

அதற்கு மாறாக இசவ ஒவ்பவான்றும் ஒபர உடலின், ஒபர 
வாழ்வின் பவவ்பவறு அடுக்குகள் என்பசத உணர்ந்தால் 
ஒருங்கிசணந்த விதத்தில் நம்சம நாபம அணுகிப் 
புரிந்துபகாள்ளலாம்.  

எல்லாபம பைர்ந்ததுதான் நம் வாழ்வு என்பசதயும் எந்த 
ஒன்றுடனும் நாம் நின்றுவிடக் கூடாது என்பசதயும் 
அனுபவபூர்வமாக உணர்பவர் எல்லாக் பகாைங்கசளயும் தாண்டி 
ஆனந்தமய பகாைத்சத உணர முடியும் என்பது இதன் உட்பபாருள்.  

சதத்ரிய உபநிடதத்தில் எது பிரம்மம் என்னும் பதடலில் அன்னபம 
பிரம்மம் என்று முதலில் உணரப்படும்.  
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பிறகு இது படிப்படியாக நகர்ந்து பிராணபன பிரம்மம், மனபம 
பிரம்மம், விஞ்ஞானபம பிரம்மம் என்ற முடிவுகள் எட்டப்படும்.  

கசடைியில் ஆனந்தம் பிரம்மபணா விய ானாத் (ஆனந்தபம 
பிரம்மம் என அறிக) என முடியும்.  

ஆனந்தம்  இல்லாத இடமில்சல 

ஆனந்தம் முடிவில்லாதது.  

ஞானத்துடன், அறிவுடன் பார்த்தால் 
எல்லாவற்சறயும் ஆனந்தமாகபவ  
பார்ப்பபாம். 

உண்சமயாக அறிந்தால் எல்லாம் 
ஆனந்தம் என்று காண்பபாம். 

ஆனந்தம் எல்சலயில்லாதது. 

அது இல்லாத இடமில்சல. 

பதய்வத்சத அறிய அறிசவ அறி. 

பதய்வத்சத அறிய பவண்டும் என்றால் முதலில் அறிசவ அறிய 
பவண்டும் என்பது தாயுமானவரின் விரும்பம்.  

ைாதகன் அறிசவப் பற்றி பதரிந்து பகாண்டால்தான் பதய்வத்சதப் 
பற்றி உணர்ந்து பகாள்ள முடியும். 

பதய்வம் அல்லது இசறநிசல என்றால் என்ன?  அது எங்பக 
இருக்கிறது?  அசத எப்படி அறிவது? 

உங்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறிசவத் பதரிந்து பகாள்ள 
முடியவில்சல என்றால் அதற்கும் அப்பால், அதற்கு ஆதியாக 
இருக்கக் கூடிய ஐம்புலன்களால் உணரமுடியாத பதய்வத்சத எப்படி 
அறியமுடியும்? 
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அதனால் முதல் கட்டமாக  நாம் அறிசவ அறிந்து பகாள்பவாம். 

ஒவ்பவாரு நாளும் அனுபவத்தால், வாழ்க்சகயிபல நம்முசடய 
அறிவு அந்த எல்சலசய பநாக்கி தான் வளர்ச்ைி பபற்றுக் பகாண்டு 
இருக்கிறது. 

மனிதனுசடய அறிவு இசறநிசலயின் ஒரு பகுதி தான்.  அந்த 
இசறநிசலசயயும், அதன் ஒரு பகுதியாகிய இயற்சகசயயும் 
முழுசமயாக உணர்ந்து பகாள்ள பவண்டும் என்று அறிவு விரிந்து 
பகாண்பட இருக்கிறது. 

எனபவ, இசறவசனப் புரிந்து பகாள்வது என்றால் முதலில் 
அறிசவப் பற்றிப் புரிந்து பகாள்ள பவண்டும்.   

அதன் பிறகு அறிவுக்கு மூலமான ஒரு நிசலசய நாடிச் பைல்ல 
பவண்டும்.  அந்த நிசலதான் இசறநிசல. 

எனபவ, அறிசவ அறியாது இசறவசன அறிய முடியாது.  
எபனனில் இசறவபன தாபன அறிவாக இருக்கிறான்? 

அறிசவயறிதல் எப்படி? 

தாயுமானவர் அறிசவப் பற்றி பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறார்.  
அறிவுதான் ஆனந்தம் என்பார்.   

அறிபவ பதய்வம் என்பார்.  அறிபவ அசனத்தும் என்பார்.  எனபவ 
அறிசவ அவர் எப்படி அறிந்தார்.  நாமும் அறிந்து பகாள்பவாம். 

“எல்லா அறியும் அறிவுதசன விட்டு 
எல்லாம் அறிந்து ஈங்பகான்றுமில்சல 
எல்லாம் அறிந்த அறிவிசன நான் எனில் 
எல்லாம் அறிந்த இசறபயன லாபம” (திருமூலர்) 
 
அறிவுக்கு பமன்சம நிசலபயன்றும் உண்சமநிசலபயன்றும் இரு 
நிசலகள் உண்டு. 
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புலன்கள் மூலம் உணர்ச்ைிகளாக, இன்ப-
துன்ப – அனுபவங்களாக உலசக 
அறிகிபறாம்.  இது புற அறிவாகும். 

அறிவின் படர்க்சக நிசலயான 
அசலநிசலயில் மனமாக இயங்கும் நிசல 
இது.  இதுபவ பமன்சம நிசல.   

மனதின் உட்பபாருளாக உள்ள அறிவுதான் 
பமய்ப்பபாருள் எனும் உண்சமயறிவு.  

உள் என்ற பைால்சலக் பகாண்டு உள்சம, உண்சம என 
வழங்கப்படுகிறது. 

பவதங்கள் உணர்த்தும் பிரம்மஞானம். 

“மனிதமனம் காந்த அசல மாஇசறபய அடித்தளம் 
   மாய்த்திடப் புலன்கவர்ச்ைி மனமது தன் ஒளிபபறும் 
புனிதமா பிரம்மபம இப்பிரபஞ்ைமாய்த் தானுமாய் 
   புரித்துள்ள தன் மலர்ச்ைி புகழசனத்தும் உணரலாம் 
தனித்தனியாய்த் பதான்றும் எந்த தரமுசடய பபாருளிலும் 
   தத்துவமாம் பதய்வம் உள்ள தன்சமயும் விளங்கிடும் 
கனிந்த அந்தப் பபரறிவில் கருத்துணர்ந்த ஞானிகள் 
  கண்ட உயர் பிரம்மஞானம் காட்டினார் மசறகளில்.”                                              
(ஞாக.பா.1724) 
 
இசறநிசலயில் இருப்பாக இருந்த தன்சமகள் மூன்று.  அசவ 
பூரணம், பபராற்றல், பபரறிவு என்பனவாகும். 

இம்மூன்சறயும் பவறுபவறாகக் பகாள்ள முடியாது.  மூன்றும் 
ஒன்று பைர்ந்த தன்சமதான் இசறநிசலயின் இயல்பு.  

எனபவ இசறநிசல என்றாலும், பூரணம் என்றாலும் விசரவு 
(தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தப் பபராற்றல்) என்றாலும், அறிவு 
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(எல்லாம் உணர் பபரறிவு) என்றாலும் ஒபர பபாருசளத்தான் 
குறிக்கும். 

இந்த மூன்று தன்சமகளும் இசறநிசலயான பிரம்மத்தின் 
பரிணாமத் பதாடராக வந்த அசனத்திலும் தன்னடக்கமாகபவ 
பதாடர்ந்து வந்து பகாண்டிருக்கின்றன. 

எனபவ மனிதரிடத்திலும் பிரம்மம் எனும் இசறநிசல அசனத்தும் 
உயர் அறிவாக ஒளி வைீிக் பகாண்டிருக்கிறது. 

எல்லா உயிரினங்கசளயும் விட மனிதனிடம் தான் இவ்வறிவு 
முழுசமயாகத் திறசமயில் புரித்து வருகிறது. 

இந்த நிசலயில் தன்சனயறிந்து தனது இயல்புக்கு ஒத்த 
முசறயில் எண்ணத்சதயும், பையல்கசளயும் ஒழங்குப்படுத்திக் 
பகாண்டு  வாழ்ந்து தனது முழுசம நிசலசய மனிதன் அசடய 
பவண்டியுள்ளது. 

இந்த இயல்பான பதசவயால் உலக மாந்தர்கள் அசனவர் 
உள்ளத்திலும் பதரிந்பதா, பதரியாமபலா கடவுள் பமல் விருப்பம் 
உண்டாகிறது. 

மனித ைமுதாயத்தில் பமய்விளக்கம் பபற்ற ஞானியர்கள் 
முற்காலத்தில் குசறவாக இருந்ததாலும், நாடுகபளாடு நாடுகள் 
எளிதில் பதாடாா்பு பகாண்டு அறிவறிந்தவர்கள் பபாதசன பைய்த 
விளக்கங்கசள அசனவரும் பபற முடியாததாலும் விஞ்ஞான 
அறிவும், கல்வியறிவும் குசறவாக இருந்ததாலும் பபரும்பாலும் 
மக்களுக்குப் பக்தி வழிபய எளிதில் கிசடத்தது.  பரவியும் வந்தது. 

பக்தி வழியில் உண்சமயான இசறநிசலசய மனிதன் உணர்ந்த 
பகாள்ள முடியவில்சல. 

இசறநிசலயுணர பவண்டும் என்ற ஆர்வமானது அசத நிசறவு 
பைய்து பகாள்ள வாய்பு இன்சமயால் அது தடம் மாறி பபாருள், 
புலனின்பம், புகழ், அதிகாரம் என்ற நான்கு வழிகளில் ஈடுபட்டு, 
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ஆசை மிகுந்து, விசளவாகப் பலப்பல துன்பங்கசள அனுபவித்து 
ைலிப்பு அசடகிறது. 

இந்த நிசலசமயில்தான் அருட்பபராற்றலின் அசனத்துமுணர் 
அறிவின் கருசணச் பையலாக உலகில் பல இடங்களிலும் 
உள்ளுணர்வு மூலம் இசறநிசலசயயும், அறிவின் நிசலசயயும் 
உணர்ந்த தாயுமானவர் பபான்ற மகான்கள் பதான்றினார்கள். 

மக்கள் பதசவபயா பிரம்மஞானம், வாழ்க்சக முசறகளும், 
கருத்துக்களும் அதற்கு முரணான தன்முசனப்பு, ஆறுகுணங்கள், 
ஐந்து பபரும் பழிச் பையல்கள் இவற்றில் பழக்கமாகி 
விட்டிருக்கின்றன. 

இந்த நிசலயில் பமாழி மூலம் விளக்கம் பகாடுத்து மனிதன் 
தன்சன உணரச் பைய்ய இசறநிசல உணர்ந்த அறிஞர்களால் 
முடியவில்சல. 

“வித்சதபயன்றால் பிரம்மவித்சத உயர்வதாகும். 
   பவதாந்தம் பபசுவதால் கிட்டிடாது 
அந்துவித மாகி அவன் எங்குமாகி 
   அணுமுதலாய் அண்டங்களாகி தாங்கும் 
சுத்தபவளி சூனியமாய் நிசறந்த தன்சம  
   சூட்சுமமாய் அனுபவமாய் உணர்ந்து நிற்கும் 
தத்துவத்தின் முடிவான தாபனயான 
   தசனயறிந்த வித்சதயது தர்க்கம் பவண்டாம்.” 
(ஞாக.பா.1389)     

இயல்பாக எல்லாரிடத்திலும் இந்த உண்சமநிசல உணரும் ஆற்றல் 
அசமப்பாக இருக்கின்றது.  ஆயினும் ஒரு அறிவறிந்த குருவின் 
மூலம் பபறும் முசறயான பயிற்ைியினால்தான் பவற்றி கிட்டும். 

இந்தப் பயிற்ைிசயக் “குண்டலினி பயாகம்”  என்றும், ைக்தி 
வழிபயன்றும் வழங்கப்படுகின்றது. 
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மனிதராகப் பிறந்து வாழும் எல்லாரிடத்திலும் உண்சம நிசலசய 
உணரும் ஆற்றல் அசமப்பாக இருக்கிறது. 

ஆயினும் பப்படியாக அறிவிலும், பையலிலும் மாற்றம் பபற ஒரு 
அறிவறிந்த குருவின் மூலம் பபறும் முசறயான அகத்தவப் பயிற்ைி 
பதசவயாகிறது.  இந்தப் பயிற்ைிசய ைிலர் ைக்தி வழி என்பார்கள். 

குண்டலினி என்றால் மனிதன் உடலின் சமயப் பகுதியில் அசமந்து 
உடசலயும், மனசதயும் ைிறப்பாக நடத்திக் பகாண்டிருக்கும் 
பதய்வகீ ஆற்றல் என்று பபயர். 

இதுபவ ைீவகாந்த ஆற்றலாகவும்.  இவ்வாற்றல் அசமந்துள்ள 
பகுதிக்குக் கருசமயம் என்றும், மூலாதாரம் என்றும்  பபயர். 

விசனப் பதிவுகள் எனம் ைீவகாந்த அசலத்திரள்கள் பகாண்ட 
அந்தத் பதய்வகீ ஆற்றசலத்தான் அகம் என்றும் ஆன்மாபவன்றும் 
இசறநிசலயுணர்ந்த பபரறிஞர்களால் பபைப்படுகின்றது. 

பதாடர்ந்து வரும் பரிணாமங்களில் இசறநிசலயானது காந்த 
ஆற்றல் திணிசவ சமயமாகக் பகாண்டு அறிவாக விளங்குமிடம் 
இதுபவ. 

இந்த அறிவின் அசலநிசலதான் காந்தத் தன்மாற்ற முழுசமயில் 
மனமாக இயங்குகின்றது.  

 மனம் தனது அசலகசள நுண்ணியதாக்கிக் பகாண்டு இந்த 
ஆற்றலின் இருப்பு நிசலயசடந்தால் அன்றி அறிவசயறிவபதா, 
இசறநிசலசய அறிவபதா முடியாது. 

வள்ளுவப் பபருந்தசக கூறுகிறார் 

“ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வாசனத் 
பதய்வத்பதா படாப்பக் பகாளல்” 
 
குருவின் அன்பு கிசடத்தால்இந்தப் பயிற்ைிசயக் கற்றுக் 
பகாள்வதும் பயிற்ையாகப் பழகுவதும் மிக எளிது.   
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ைில மணித்துளிகள் பபாதும்.  குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபட்டள்ள ஆண், 
இரு பாலரும் இதசன மிகச் சுலபமாகக் கற்று பயிற்ைி பைய்து 
பயன் பபறலாம். 

பயிற்ைி முசறகள் 

இப்பயிற்ைிசய பவண்டுபவர், முதலில் தக்க குருசவத் 
பதர்ந்பதடுக்க பவண்டும்.  ைாதாரண மனிதருக்கும், குண்டலினி 
தவம் பைய்து அறிவின் பமல்நிசலக்கு வந்தவர்க்கும் இசடபய ஒரு 
வித்தியாைம் உண்டு. 

ைாதாரண கண்ணாடிசய சூரிய பவளிச்ைத்தில் சவத்து அதன் கீபழ 
ஒரு கடிதத்துண்டு அல்லது துணிசய சவத்தால் ஒன்றும் ஆகாது.  

பைறிவு ஏற்றப்பட்ட (magni f yi ng Gl ass ) கண்ணாடிசய அபதபபால் 
சூரிய பவளிைத்தில் காட்டி அதன் கீபழ துணிசய சவத்தால் 
முதலில் புசகயும், பிறகு தீ பற்றி எரியும். 

இபத பபான்று குண்டலினி ஆற்றல் மீது மனம் சவத்துத் தவம் 
பைய்து வரும் பழக்கத்தால் அவருசடய ைீவகாந்த ஆற்றல் நாளுக்கு 
நாள் பைறிவு பபறுகிறது. 

இந்தப் பபரியக்க மண்டலத்சதபய தனது ஈர்ப்பு – தள்ளல் 
(Gravi t at i onal  Repul si on  ) எனும் ஆற்றலால் பதாற்றுவித்து இயங்கி 
வரும் அருட்பபராா்றறபல ைீவகாந்தம் எனும் பிரணவப் பபாருளாக 
ைீவன்களிடம் இருப்பதால். . .   

அந்த ஆற்றசலத் தக்க மதிப்புடன் பவண்டிய அளவுக்குத் திணிவு 
பபறச் பைய்தால் அதன் பயன் எவ்வளவு இருக்கும் என்று எழுத்தில் 
விளக்கிவிட முடியாது. 

விஞ்ஞானிகளுக்கு பதாசல பநாக்கியும், பபருக்காடியும் உதவுதல் 
பபால ைீவகாந்தத் திணிவு பபற்ற மன ஆற்றசலக் பகாண்டு 
அறிசவப் பல படிகளில் உயர்த்திக் பகாள்ளலாம். 
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அந்த உணர்வின் முடிவில் பபறக்கூடிய பபறுதான் 
இசறநிசலயறிதல் அல்லது அறிசவயறிதல் என்ற பபரும் 
பபறாகும். 

அறிவும் இசறநிசலயும் ஒன்றாகபவ இருப்பதால் ஒன்சறயறியும் 
பபாது மற்பறான்றும் உடனாக அறியப்படுகிறது. 

“அறிவதசன கருவினிபல இசணத்துத் தவமாற்ற 
   ஐம்புலன்கள் அசமதிபபறும் அறுகுணமும் ைீராம் 
அறிவு தன் விழிப்பநிசல பிறழாத பதளிவில் 
   ஐந்து பபரும் பழிச் பையல்கள் விசளய வழி ஏது? 
அறிவு உயிரில் ஒடுங்கி அந்நிசலயில் பமலும்  
   ஆழ்ந்து ஓடுங்கித் துரியம் நிற்க முன்விசனகள் பபாபம 
அறிவு துரியாதீத நிசல நிற்க நிற்க 
   ஆதியாம் பமய்பபாருளாம் அறும் பிறவித் பதாடபர.” 
(ஞாக.பா.1480)    

குண்டலின் ைக்தி என்பது ைீவகாந்த ஆற்றலானது பல்லாயிரும் 
பிறவிகள் பதாடராக குண, நல, மன ைிறப்புப் பபற்ற ஓன்று,  அதன் 
அசல நிசலதான் மனம். நிசலபபாருள்தான் அறிவு. 

மனசத அதன் மீபத பைலுத்திப் பழகும் பபாது உடலில் 
உற்பத்தியாகி புலன்கள் மூலம் பைலவாகும் காந்த ஆற்றசல 
உட்புறமாக அதிபலபய திரும்பத்திரும்பப் பாய்ச்ைி சுழற்றப்படும் 
வியத்தகு பயிற்ைி முசறதான் குண்டலினி பயாகம். 

“இசறநிசலபயாடு எண்ணத்சதக் கலக்கவிட்டு 
   ஏற்படும்ஓர் அசமதியிபல விழப்பாய் நிற்க 
நிசறநிசலபய தானாக உணர்வதாகும் 
   நித்தம் நித்தம் உடலில் உயிர் இயங்குமட்டும் 
உசறந்து உசறந்திந்நிசலயில் பழகிக் பகாள்ள 
   உலக இன்பங்களிபல அளவு கிட்டும் 
கசற நீங்கி அறிவு பமய்ப் பபாருளாய் நிற்கும் 
   கசரந்துபபாம் தன்முசனப்பு, காணும் பதய்வம்.” 
(ஞாக.பா.1487)     
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ைீவகாந்த ஆற்றலின் தன்மாற்றங்கபள அழுத்தம், ஒலி,ஒளி, சுசவ, 
மணம், மனம் இசவயாகி உடசலயும் நடத்துகிறது.  மனமாகவும் 
இயங்குன்றது. 

இதசன வணீ் விரயம் பைய்யாமல் பைமித்து நலம் கணித்து அளவு 
முசறபயாடு திட்டமிட்டுப் பயன்படுத்தும் அற்புதமான பயிற்ைி 
முசறபய மனசத வளப்படுத்தும் கசலயாகும். 

மனசத வளப்படுத்தும் மனவளக்கசலயின் கசலயின் உச்ைக்கட்ட 
பயன்தான் பிரம்மஞானம் என்னும் இசறநிசலசயயும் அறிசவயும் 
ஒன்றாகக் காணும் அகக்காட்ைி. 

குண்டலினிபயாகம் என்னும் மனவளக்கசல ஒரு ைிறந்த உளவியல் 
விஞ்ஞானமாகும்.  பிரபஞ்ைத்தில் உலவும் எந்தவித 
அசலயானாலும் இசற பவளியிலதான் நசடபபற பவண்டும். 

தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றலால் அது எந்த அசலசயயும 
தடுத்து வசளத்துச் சுழலச் பைய்கின்றது. 

அசலயின் விசரவுக்பகற்பச் சுழல் வட்டதினுசடய அளவும் 
ஒவ்பவாரு வட்டத்திற்கும் இசடயிலான நீளமும் பவறுபடும். 

அசலயின் சுழற்ைி விசரசவக் காலத்தால் கணக்கிட்டு ஒரு 
வினாடிக்கு இத்தசன சுழற்ைி என்றும், சுழற்ைிகளுக்கிசடபய நிற்கும் 
கால நீளத்சத அசல நீளம் (wave l engt h ) என்றும் வழங்குகிபறாம்.  

இந்த இயற்சக நியதியின் கீழ் மன அசலச் சுழல்களும் 
நசடபபறுகின்றன. 

மனிதன் கர்பமந்திரயங்களான சக, கால், வாய், குதம், பால்குறி 
இவற்சற இயக்கும்பபாதும், கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, பதால் 
ஆகிய ஞாபனந்திரியங்கசள இயக்கும் பபாதும் ைீவகாந்த அசல 
தூண்டப்பபற்று வினாடிக்குப் பதினாலு முதல் நாற்பது வசரயில் 
ைழற்ைி விசரவு நசடபபறுகிறது.  இதசன படீ்டா அசல (Bet a wave) 
எனக் கூறுகிபறாம். 
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மனசதப் புலன்களிலிருந்து விலக்கிக் பகாண்டு குண்டலினி 
ஆற்றசல எழுப்பி அதசனப் புருவ மத்தியிபலா (Agna) அல்லது 
உச்ைியிபலா  (Thuri yam) சவத்து தியானம் பைய்யும் பபாது மன 
அசலச்சுழல் எட்டிலிருந்து பதின்மூன்று வசரயில் விசரவு 
குசறந்த நசடபபறுகிறது.  

இதசன அசமதி அசல (Al pha wave) என்று கூறுகிபறாம். 

முன்னபம அசமதி நிசலயில் பழகிக் பகாண்டவாகள் இபத 
மனசதப் பபரியக்க மண்டல விரிவில் பரவவிட்டு நிசலத்துத் 
தியானம் பைய்தால் மனஅசலச்சுழல் விசரவு வினாடிக்கு 4 முதல் 
7 வசரயில் இயங்குகிறது. 

இதசன (Thet awave ) எனவும், மனம் பபரியக்க மண்டலத்சதத் 
தாண்டி இசறபவளியில் நின்று அதிபலபய ஆழ்ந்து நிற்கும் பபாது 
வினாடிக்கு 1 முதல் 3 வசரயில் ஓடும்.  இதசன வடீுபபறு (Del t a 
Wave ) அல்லது இசற நிசலபயன்று வழங்குகிபறாம். 

இசவபயல்லாம் யூகத்தினால் பபசும் கற்பசனபயன்று எவரும் 
கருத பவண்டாம்.  

லண்டன் மாநகரில் இயங்கும் ஒருஉளவியல் ஆராய்ச்ைி 
நிசலயத்திலும் நமது நாட்டில் ஆந்திர மாநிலத்தில் வி யவாடா 
நகரில் இருக்கும் SI RI  என்ற ஆராய்ச்ைி நிசலயத்திலும் 
குண்டலினித் தவம் பைய்யும் பபாது EEG ( El ect ro Encephel ogram ) 
என்ற விசலயுயர்ந்த மன அசலசய அளக்கும் நுண் கருவியின் 
மூலம் கணிக்கப்பட்ட விஞ்ஞான உண்சமசளதான் கூறுகிபறாம். 

இத்தகய அகத்தவப் பயிற்ைிபயனும் உளவியல் விஞ்ஞானத்தின் 
பயன்கள் வாழ்வில் பலப்பல . பிரம்மஞானம் என்னும் மனிதப் 
பிறப்பின் பயசன எளிதாக அசடயும் வழி இதுபவ. 

மன அசலகளில் சுழல்விசரவு குசறயக் குசறய மனிதன் 
நிசலபபாருளான அறிவாகி மனபம தரத்தில் உணர்கின்றது. 
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பிறகு மனம் அற்று அறிபவ அகக் காட்ைியாகும்.  
அக்காட்ைியில்தான் இசறநிசலபயதான் அறிவு என்பது 
விளங்குகின்றது.  இந்த அனுபவத்தில் 

 

“உன்னிபல நானடங்க என்னுபள நீ விளங்க 
உனதுஅருள் ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்சம பபற்பறன். 
இன்னும் பவபறன்ன பவண்டும் இப்பபறு பபற்ற பின்னர் 
எடுத்த மனிதப் பிறபபய்தியபத முழுசம” (பவதாத்திரியம்) 
 
என்று ஞானக்களஞ்ைியத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.  இது 
எல்லாருக்கும் ைாத்தியபம.   பிரம்மம் என்ற பபராதார நிசலசய 
ஐயமின்றித் பதளிவாக உணர்ந்தவர்கள்தான், 

“தத்துவம் அைி” 
“அகம் பிரம்மாஸ்மி” 
“அயனாம்ைம் பிரம்மம்” 
“பிரக் ஞானம் பிரம்மம்” 
 
என்று நான்கு வார்த்சதகளாலும் பிரம்ம ஞானத்சத உலக 
மக்களுக்கு விளக்கியுள்ளார்கள்.  

அறிவாய் நின்ற பதய்வம் 

பதய்வம் அறிவாய் தான் இருக்கிறது. அதனால்தான் “அறிபவ 
பதய்வம்” என்று பாரதியார் பைான்னார். அறிபவ பதய்வம் -எப்படி - 
விளக்குகிறார் பவதாத்திரி மகரிஷி. 

இரும்சபக் பகாண்டு ஒரு கரண்டி பைய்கிபறாம்.  இரும்பு ஒரு 
கரண்டியாக்கப் பட்டிருக்கிறது.  இப்பபாது இரும்பு என்றாலும், 
கரண்டி என்றாலும் அது ஒபர பபாருசளபய குறிக்கும். 

அதுபபால பதய்வம் என்ற அருட்பபராற்றபல பபரியக்க 
மண்டலத்தில் இயங்கும் எல்லாமாக இருக்கிறது. 
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நாமாக மனித வடிவமாக இருப்பதும அதுபவ.  இந்தக் கருத்சத 
மனதில் பதித்துக்பகாண்டு உண்சமசய உணர்ந்து பகாள்ளுங்கள்.  
நீங்கள் என்றாலும் பதய்வம் என்றாலும் ஒரு பபாருசளபய 
குறிக்கும். 

கரண்டிசய உருக்கிவிட்டால் இரும்புக்குக் பகாடுத்த வடிவம் 
மசறந்து விடுகிறது.  கரண்டி என்ற பபயர் மசறந்து விடுகிறது.  
மீதம் இருப்பது என்ன?  இரும்புதான். 

இரும்சப பல வடிவங்களாக்கி பபயாா்கசள அக்கருவிக்குக் 
பகாடுக்கிபறாம்.  வடிவத்சதயும், பபயசரயும் கழித்துவிட்டால் 
மிஞ்சுவது இரும்புதாபன. 

அபத பபான்று நீங்கள் உங்கசள அறிந்துபகாள்ள முயற்ைி 
பைய்யுங்கள். 

மனிதன் என்ற வடிவத்சதயும், உங்கள் பையல்பதிவுகளாக உள்ள 
விசனப்பதிவுகசளயும் கழித்துப் பாருங்கள்.  உங்களில் மிஞ்சுவது 
எல்லாம் வல்ல அருட்பபராற்றலாக விளங்கும் பரம்பபாருபள. 

உடபலா அணுக்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு பதாற்றம்.  அணுபவா 
எல்லாம் வல்ல அருட்பபராற்றலின் நுண்ணிய ைழலசல.  

உடலுக்குள் நுண்ணியப் பபாருளாக உள்ள அணுபவ உயிர்.  
உயிருக்கு மத்தியில் துவங்கி பபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் 
விரிந்து எல்சலயற்ற விரிவு உசடய ஒரு அரூப நிசலபய அறிவு. 

நீங்கள் உங்கள் உடசல நிசனத்துப் பாருங்கள்.  புலன்கள் 
வசரயில் உங்கசள எல்சல கட்டிக் பகாண்டு உடபல “நான்” என்று 
எண்ணுகிறரீ்கள். 

உடலில் உள்ள உயிசர நிசனத்துப் பாருங்கள்.  உலகிலுள்ள 
எல்லா உயிர்கபளாடும் பபரியக்க மண்டலத்தில் ஆற்றல்களாமாக 
நிசறந்துள்ள பரமாணு மண்டலத்பதாடும் ஒன்றுபட்டிருக்கறரீ்கள்.  



57 
 

இந்த நிசனவில் ஆன்மாவாய் பபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் 
பரவியுள்ள ைக்தியாய் உணர்கிறரீ்கள். 

அதற்கும் பமலாக நுணுகி நின்று உங்கள் அறிசவ பநாக்குங்கள்.   

உயிராற்றலின் சமயத்தில் பதாடங்கி, உடலிபல பரவி பபரியக்க 
மண்டலம் முழுவதும் பரவி அதற்கும் அப்பாலும் உள்ள பிரம்ம 
நிசலயாய் சுத்தபவளியாய் உங்கசள உணர்வரீ்கள். 

உங்களது அறிவின் உண்சம நிசலசய உணர்ந்தபின் உங்களது 
அறிவின் விசரபவ அன்பாக மலர்ந்து உயிர்களுக்க உதவி பைய்து 
உயிர்த் துன்பம் பபாக்கவும் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தாராமல் 
பையசல ஒழுங்குப்படுத்திக் பகாள்ள பவண்டும் என்ற விழிப்பு 
நிசலயும் வந்துவிடும். 

இந்த அறிவு நிசலயிபலபய உங்கசள உடலாகவும் , உயிராகவும், 
அறிவாகவும் உணர்வரீ்கள்.   

உங்களது அறிவு எல்சலயற்று விரிந்து அரூபமாக உணரும் 
நிசலயில் அறிபவதான் “பிரம்மம்” என்ற உண்சமசய 
உணர்வரீ்கள். 

இந்த உள்பளாளியில் தன்முசனப்பு என்ற இருள் மசறந்து விடும்.  
ஒருதசலப்பட்ைம், பவறுப்புணர்ச்ைி, பபாறாசம, கடும்பைால் நீக்கி, 
நீங்கள் உங்கசள உத்தமப் பபாருளான இசறவனாகபவ காண்பரீ்கள். 

“காட்டாசன பமபலறிக் கசடத்பதருபவ பபாசகயிபல 
நாட்டார் நசமமறித்து நசகபுரியப் பார்ப்பறன்பறா 
நாட்டார் நசமமறித்து நசகபுரியப் பார்த்தாலும் 
காட்டாசன பமபலறி என் கண்ணம்மா 
கண்குளிரப் பாபரபனா.”  அழுகணி ைித்தர். 

 
தன்சன பவளிக்காட்டாத அறிசவப் பற்றிக்பகாண்டு, வடீுபபறு 
எனும் கசட நிசலசய அசடய முயற்ைி பைய்யும்பபாது, மயக்க 
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நிசலயில் உள்ள ஐம்புலன்கள் எங்கசள மீறி, உன்னால் வடீுபபறு 
அசடயமுடியுமா? என்று தடுக்க முயற்ைி பமற்பகாள்ளும். 
இருந்தாலும் நான் அறிவின் துசணபயாடு நிச்ையமாக வடீுபபறு  
அசடந்பத தீருபவன். 

ப ாதி என்றால் என்ன? 

ப ாதி மவுனியாய்த் பதான்றினான் என்று குறிப்பிடுகிறார் 
தாயுமானவர். 

உண்சமயான ைிவம் பவட்டபவளிதான் (சுத்தபவளி) என்றால், அது 
எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவிப் பாயக் கூடியது. 

அது வற்றாயிருப்பு, பபராற்றல், பபரறிவு,  காலம் என்கின்ற நான்கு 
தன்சமயும் உசடயதாக இருக்கிறது. 

அசத சவத்து நீங்கள் எந்தக் கணக்கு பவண்டுமானாலும் 
பபாடுங்கள்.  ஆனால் தாயுமானவர் “அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் 
பிரகாைமாய்” என்ற வார்த்சதகளில்  விளக்கினார்.  

பிரகாைம் என்பசத ப ாதி என்று அந்தக் காலத்தில் பைான்னார்கள்.  
அறிசவக் குறிப்பதற்காகத்தான் அந்த வார்த்சதசயபய 
பபாட்டிருந்தார்கள். 

ப ாதி என்றாலும், விளக்கு என்றாலும் ஒன்பற.  “விளக்கம்” 
என்பதிலிருந்துதான் “விளக்கு” என்ற வார்த்சதபய வந்திருக்கிறது. 

விளக்குவதுதான் அறிவு.  அதனால், அந்த அறிசவ “சுடர்” என்றும், 
ப ாதி என்றும், விளக்கு என்றும் பைால்வார்கள். 

வள்ளலார் கூட ப ாதி என்று அறிசவத்தான் பைால்கிறார்.  
இசறநிசல அறிவாக இருப்பதானால், அது ப ாதி வடிவமானது 
என்று பைால்கிறார்கள்.   

அந்த முசறயில் இசறநிசலசய உணர்ந்து பகாண்டீர்களானால், 
அதிலிருந்துதான் பையல்விசளவு தத்துவத்திற்கு வரலாம். 
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அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் பிரகாைமாய் இருப்பதனால், அது 
எல்பலாருள்ளும் இருக்கிறது. 

அதனால்தான் எல்பலார் பையசலயும் கண்காணிப்பதற்கு அதனால் 
சுலபமாக முடிகிறது.   

உங்களுக்குள்பளபய உள்ளதால், பையலுக்குத் தக்க விசளசவ 
நீங்கபள பபற்றுக் பகாள்கிறரீ்கள் என்கிறார் பவதாத்திரி மகரிஷி. 

அறிவின் முழுசம  

.”அறிவு” என்பது உண்டா, இல்சலயா? இல்சல என்று யாருபம 
பைால்ல முடியாது. ஆனால் அறிவு எப்படி இருக்கிறது?  

எந்த பபாருளுக்காகிலும் எந்த விஞ்ஞானத்துக்காகிலும் எந்த 
கருவிக்காகிலும் அடங்குமா? புலன்களால் காண முடியுமா? 
முடியாது. 

அப்படியானால் அது என்ன? அரூபம். முழு முதற் பபாருளாகிய 
ஆதி நிசல; பவட்டபவளி; ைிவம் என்று பைால்லக் கூடியது 
அரூபமா, ரூபமா? அதுவும் அரூபம் தான். அரூபத்தில் இரண்டு 
இருக்குமா? இந்த பகள்விதான் உண்சமசய உணர்த்தக் கூடிய 
பகள்வி.  

ரூபமாக இருந்தால் எல்சல (EEEEEE) கட்டிவிட முடியும். 
எண்ணிக்சகக்கு உட்படுத்திவிட முடியும். (I t woul d be ci rcumscri bed 
and subj ect t o t he numberi ng process).  

ஆனால் அரூபம் இரண்டு இருக்க முடியாபத ! இரண்டு பூஜ்யம் 
(EEEE) என்னவாகும்? ஒரு சைபர்தானல்லவா? அதுபபால அறிவும் 
பிரம்மமும் ஒன்றுதான். அந்த பிரம்மம் என்ற நிசலயிபல, முழு 
முதற் பபாருளாக, சுத்த பவளியாக, இந்த பிரபஞ்ைத்சதயும் தாண்டி 
அப்பாலும் சூழ்ந்து உள்ளது. 

அதுபவ அணுவாகி இயங்கிப் பிரபஞ்ைமாக இருந்து 
பகாண்டிருக்கிறது;  
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அந்த பிரபஞ்ைத்தில், ஒவ்பவாரு பபாருளிலும் தன்சமயிலும் 
இருந்து பகாண்டு உயிர்களில் இசவகசளபயல்லாம் உணர்ந்து 
பகாள்ளக்கூடிய ஆற்றலாகவும் இருக்கிறது. 

ஒபர ஒரு பபாருள்; பல இயக்கங்கள். இந்த உண்சமசய மனிதன் 
உணரும்பபாது தான் ஆறாவது அறிவு முழுசம பபறுகிறது. 

“அணுவாயும் தனித்தனிபய இயங்கிக் பகாண்டு 
   ஆறாகவும் காட்ைியளிக்கும் நீர்பபால் 
அணுவாயும் கூட்டுறவாய்க் காட்ைியாகும் 
   அகண்ட பபரண்டத்தில் பதாற்றபமல்லாம் 
அணு நிசலசய பருஉருவில் உணரவல்ல 
   அறிவு தான் உயிருணர்வாம் அதற்கு பமலும் 
அணுவுக்கு ஆதிநிசல பிரம்மம் என்று  
   ஆழ்ந்துணர்ந்த அறிபவ பமய்யுணர்வு ஆகும்” (பவதாத்திரியம்)     

பமௌனியாய் 

தாயுமானவர் அரைரிடம் அசமச்ைராக இருந்தார். இளசமயிபலபய 
வடபமாழி . தமிழ்பமாழி, உட்பட பவதங்கசளயும் 
இலக்கியங்கசளயும் கைடறக் கற்று புலசமப் பபற்றிருந்தார்.  

தாயுமானவர் ஆலயத்தில், அவர் ஒரு குருசவ ைந்திக்கிறார்.  அவர் 
இவசர “சும்மா இரு” என்று உபபதைித்துச் பைல்கிறார்.  அதனால் 
தாயுமானவர் குருவுக்கு, பமௌனகுரு என்று பபயர். 

பமௌனகுரு என்றால் பபைமாட்டார் என்று பபாருள் அல்ல.  அதிகம் 
பபைமாட்டார்.   அளவாகப் பபசுவார்.  மிதமான பைாற்கசளத் தான் 
பபசுவார்.  

தாயுமானவர் குருவிடம் இசறவசனக் காண்கிறார்.  குரு 
பமௌனமாக இருந்து, பைால்லாத வார்த்சதசய பைான்னார் என்று 
கூறுகிறார். 

பைால்லாத வார்த்சத 
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பிரபஞ்ைம் அல்லது பிரகிருதியாகத் பதான்றிய நிசலயில் 
ைான்பறார்கள் வாக்கு மூலமாகவும், பிரபஞ்ை நிகழச்ைிகள் 
மூலமாகவும் நமக்கு உபபதைம் பைய்கின்றார். 

மனத்சத மாற்றக் கூடிய பைால்லுக்கு மந்திரம் என்று பபயர்.  
மந்திர பம் மனத்துக்குள் நிகழும் பபாழுது மனத்திலுள்ள பகடுகள் 
எல்லாம் அழிகின்றன. 

மந்திரத்சத வாய்விட்டுச் பைால்லுதசல ஸ்தூல பம் என்கிபறாம்.  
அதற்குச் ைக்தி குசறவு.  ஓசை பவளிவராது.   

உதடு மட்டும் அசைகின்ற பாங்கில் மந்திர  பம் நிகழும்பபாழுது 
அதற்கு ஸ்தூல  பத்சத விடச் ைக்தி அதிகம்.  

உதடும் அசையாது உணர்வுடன் மனத்துக்குள் மந்திர பம் நிகழும் 
பபாழுது அது மிக ைக்தி வாய்ந்தது ஆகிறது. 

அப்படி மனதுக்குள்  பிக்கின்ற மந்திரத்சதத்தான் “பைால்லாத 
வார்த்சத” என்ற தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார். 

மனத்சத மபகான்னத நிசலக்கு எடுத்துச் பைல்கின்ற 
மகாமந்திரத்சத பமௌனகுருவானவர் தம் மனதுக்கு உபபதைித்த 
குருவின் மாபபரும் கருசணசய, அன்சப தாயுமானவர் 
உணர்ந்தார்.  

இதசனச் “பைால்லாத வார்த்சதசயச் பைான்னாண்டி பதாழி” எனப் 
பாடுகிறார்.  

பபரின்பத்சதப் பபறுவதற்கு பமௌனகுரு தமக்கு மந்திபராபபதைம் 
பைய்த இரகைியத்சத இந்த ஆனந்தக்களிப்பில் தாயுமானவர் 
பவளியிடுகின்றார். 

ைின்முத்திசர 
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குருவாக வந்த இசறவன், வாயினால் விளக்க முடியாத 
சூத்திரத்சத, வார்த்சதயினால் பைால்ல முடியாத , ைின்முத்திசர - 
மூலமாக விளக்கினார்.  

அறிவின் உயர்நிசலசய 
அல்லது ஞானத்சதக் 
சகவிரல்களால் காட்டும் 
அசடயாளம் ைின்முத்திசர 
ஆகும்.  

மகரிஷிகள், ஞானிகள் 
தங்களுக்கு ஏற்படும் 
பதளிவுநிசலசய விளக்க 
ைின்முத்திசரசய 

உபபயாகப்படுத்துவர்.  

இந்துக் கடவுளான தட்ைிணாமூர்த்தி இந்த முத்திசரயுடபன 
காட்ைியளிப்பார்.  

ைற்குருவாக அசமந்து ஞானத்துக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பவர் 
என்பசத இது விளக்குகின்றது. ைின் முத்திசர ஞான முத்திசர 
எனவும் அசழக்கப்படும். 

ைின்முத்திசர காட்டப்படும் முசற 

வலதுசகயில் சுட்டு விரலால் அதன் பபரு விரலின் நுனிசயச் 
பைர்த்து மற்சறய மூன்று விரல்கசளயும் 
பவறாக தனிபய நீட்டி உயர்த்திப் பிடித்தல் 
ைின்முத்திசர ஆகும்.  

 கத்குரு ராமபத்ராச்ைாரியார் மந்தாகினி 
ஆற்றங்கசரயில் ைின்முத்திசர 
காட்டியவாறு தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 
நிசல 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%BF_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D:JagadguruRamabhadracharya010.jpg
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இங்கு பபருவிரல் இசறவசனக் குறிக்கிறது. சுட்டுவிரல் 
ஆன்மாசவக் குறிக்கிறது.  

நடுவிரல் ஆணவ மலத்சதயும், பமாதிர விரல் கன்ம மலத்சதயும் 
ைின்னவிரல் மாயாமலத்சதயும் சுட்டுகின்றன.  

 

அதாவது ஆன்மா இசறவசனச் பைரும் பபாது 
ஆணவம் முதலான மும் மலங்களும் ஆன்மாசவ 
விட்டு நீக்கம் பபறுகின்றன என்பபத இதன் 
கருத்தாகும். 

ஆதிகுரு தட்ைிணாமூர்த்தி 

எல்லாம் வல்ல இசறவன் முதன் முதலில் 
உயிர்களுக்கு தன்சன அசடய வழி காட்டி முதல் குருவாக – ஆதி 
குருவாக வந்த திறத்திசனயும் அவர் கூறி அருளிய பமான 
உபபதைத்திசனயும் பதட்ைிணாமூர்த்தி விளக்குகிறார்.. 

புராதன காலத்தில் பிரம்ம புத்திரர்கள் நால்வர் கல்வி பகள்விகளில் 
ைிறந்து விளங்கியவர்கள் பூரணத்துவம் பபறாமல் தவித்தனர். 

எல்லாம் வல்லவசன, எங்கும் நிசறந்தவசன, ஆதி அந்தமில்லா 
அருட் பபருஞ்ப ாதியிசன, பரம் பபாருசள, பிரபஞ்ைகர்த்தாசவ, 
ஒவ்பவாரு அணுவுக்குள்ளும் அணுவாக ஒளிர்பவசன 
அறியபவண்ணாமல் வழி பதரியாமல் பரிதவித்தனர்.  

பவண்டினர் பரமாத்மனிடம், மனம் உருகினர் மன்பசத உய்ய 
வழிசய நாடி! தவித்தனர் 
பைய்வதறியாமல். 

ைனகாதிகளின் தவிப்சப உணர்ந்த 
ைர்பவஸ்வரன் அருள்புரிய திருஉளம் 
பகாண்டார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ைனகாதி முனிவர்கள் முன் பதான்றினார். திடீபரன்று தங்கள் முன் 
ஒரு உருவம் பதான்றியசத கண்டு திசகத்து நின்றனர். 

பரம்பபாருசள – கடவுசள காண விரும்பிபனாபம. இப்படி ஒரு 
உருவம் முன் இருக்கிறபத! ஏன்? யார்? எதற்கு? என மிகவும் 
ஆச்ைர்யத்துடன் தங்களுக்குள் வினவிக் பகாண்டனர். 

கல்வி பகள்விகளில் கற்றுத் பதர்ந்த ைனகாதிகள் ஒருவாறு யூகித்து 
அறிந்தனர். நாம் கடவுசள காண விரும்பிபனாபம, திடீபரன்று 
பதான்றிய இவ்வுருவம் ஒன்றும் கூறாமல் நம்முன் இருக்கிறபத! 
கடவுசள காண அந்த கடவுபள நமக்கு வழிகாட்டத்தான் 
வந்த்திருக்கிறார் என யூகித்து அறிந்தனர். 

கடவுசள எல்லாம் கடந்தவசன அவ்வளவு எளிதில் காண 
முடியுமா என்ன? நாம் அதற்கு பக்குவமாக இருக்க பவண்டாமா? 
ைனகாதிகளுக்பக இசறவன் பநரடியாக அருள்புரியவில்சல!? 

ைர்வமும் அறிந்த ைனகாதி முனிவர்களுக்கு, அதன் மூலம் 
உலகுக்பக, இசறவன் முதன் முதலாய் குருவாக வந்து காட்ைி 
பகாடுத்து பமான உபபதைம் அருளினான். 

தன்சன அசடய குரு உபபதைம் பபற பவண்டியதன் 
முக்கியதுவத்சத இசறவபன ைனகாதி முனிவர்களுக்காக தட்ைிணா 
மூர்த்தியாக காட்ைி பகாடுத்தார். அதன் மூலம் மீட்ைி பபற 
வழிகாட்டினார். 

தங்கள் முன் பபைாமல, பாதி கண் திறந்த நிசலயில் இடக்காசல 
மடக்கி வலக்காசல ஊன்றி அசுரசன மிதித்த நிசலயில் கல்லால் 
மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருக்கும் பகவாசன கண்டனர்.  

ஒரு சகயில் தீயும் ஒருசகயில் உடுக்சகயும் ஒரு சகயில் 
பவதமும் ஒரு சக ைின்முத்திசரயுடன் அருளும் நிசலயும் 
இருக்கக் கண்டனர். நாற்கரமும் கண்டனர். 

ைடா மகுட ைிரைின் வலப்பக்கம் சூரியன், இடப்பக்கம் ைந்திர 
பிசறயுடன் , ைாந்தம் தவழும் புன்னசக தவழும் அழகிய முகமும் 
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கண்டனர். பயாைித்தனர் – யுகித்தனர் ஒருவாறு உண்சமசய 
உணர்ந்து பகாண்டனர். அது என்ன? 

ஆதிகுரு தட்ைிணாமுர்த்தி தங்கள் முன் பதான்றியுள்ளது. பதன் 
திசையான எமனிடமிருந்து மீள, மரணமில்லாத பபரின்ப 
பபருவாழ்வு பபற பதன்திசை பநாக்கி இருக்கும் ஆதி குரு 
தட்ைிணாமுர்த்திசய பநாக்கி நாம் வடதிசை பநாக்கி அமரபவண்டும்.  

தட்ைிண பாகத்சத பதன்திசைசய பநாக்கி அமர்ந்த மூர்த்தம் 
ஆனதால் தட்ைிணாமுர்த்தி என்றனர் ைனகாதி முனிவர்கள். 

ஆதிகுரு தட்ைிணாமுர்த்தி ஒன்றும் பபைாமல் இருப்பதால் நாமும் 
ஒன்றும் பபைாது பமௌனமாக இருக்க பவண்டும் என்று உணர்ந்தனர். 
இதுபவ பமான நிசல. 

இசறவன் தீசய சுமந்து தான் தீயாக அக்னியாக ப ாதி 
பைாருபமாக இருப்பதாய் உணர்த்தினார். அது மட்டுமல்ல ஒளியான 
அவபனாடு உடுக்சக ஒலி, ஓங்காரம் நாதமும் இருப்பதாகவும் 
உணர்த்துகிறார். அதாவது ஒளியும், ஒலியுமாக விந்து நாதமாக 
இருப்பவன். 

மற்பறாரு சகயிலுள்ள பவதங்கள் பைால்வது இசத தான். 
தட்ைிணாமூர்த்தியான இசறவன் பற்றியும், அவசன அசடய 
வழியுபம. நான்காவது சக அருள்பபாழியும் ைின்முத்திசர தாங்கிய 
சக. 
 

ஒலி பைர்ந்த ஒளியாக பரம்பபாருள் ைின்முத்திசரயில் உள்ளார். 
ைின்முத்திசர அறிந்து உணர்ந்து தவம் பைய்க. 

கண்சண திறந்து பபைாது “சும்மா இரு” என்பதுபவ தட்ைிணாமுர்த்தி 
ஆதிகுரு பைால்லாமல் உணர்த்திய ஞான இரகைியம்.  

பவதங்கள் பைால்லும் மசறபபாருள், ஞான இரகைியம்! 
பரம்பபாருளான இசறவன் பபபராளியானவர். ஒளிபயாடு ஒலியும் 
இசணந்துள்ளது. அது மனித பதகத்தில் ைின்முத்திசரயில் உள்ளது.  
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ைின்முத்திசர பிடித்தால் சும்மா இருந்தால் நாம் இசறவசன 
அசடயலாம். ைனகாதி முனிவர்கள் அறிந்தனர். உணர்ந்தனர். 
அசடந்தனர். உய்தனர். 

இதில் முக்கியமானது ைின்முத்திசர. இதுதான் – மனித பதகத்தில் 
இசறவன் துலங்கும் இடம். நாம் தவம் பைய்ய பவண்டிய ஸ்தலம்.  

சும்மா இருக்க பவண்டிய இடம். இசறவன் தன் வலதுசக 
பபருவிரலில் மத்தியிலுள்ள பகாட்சட ஆள்காட்டிவிரலால் மடக்கி 
பதாட்டு, மற்ற விரசல நீட்டியபடி அருள்பாலிக்கிறார். 

ைின்முத்திசர சவத்தபடிபய சகசய புரட்டி பார்த்தல் 
ஆள்காட்டிவிரலும் கட்சடவிரலும் கூடிய பகுதியானது நமது 
கண்பபாலபவ பதான்றும். 

கட்சட விரலின் பமல் நுனியிலிருந்து ஆள்காட்டி விரல் பதாட்டு 
உள்ள பகாடு வசரயிலுள்ள இடபம நம் கண் அளவு.  

ஆக ைின்முத்திசர என்பது “கண்” என்பசத மசறமுகமாக 
பரிபாசையாக சூட்ைமமாக யூகித்து அறிந்து பகாள்ள பவண்டிபய 
பைால்லப்பட்டது. உணர்த்தப்பட்டது. 

கபடாபநிைத்தில் நைிபகதன், மனித பதகத்தில் இசறவன் இருக்கும் 
இடம் யாது? என எமதர்மர னிடம் வினவ, அதற்கு எமன், 
இசறவன் கட்சட விரல் அளவான இடத்தில் புசக இல்லாத 
ப ாதியாக விளங்குகிறான் என்று பதில் கூறுகிறார். இதுபவ 
ஆதாரம் இதற்கு. 

நம் உடலில் கட்சடவிரல் அளவான இடம் என பரிபாசையாக 
கூறப்பட்டது நமது கண்சணபய. பபபராளியான அருட்பபரும் 
ப ாதியான இசறவன் புசகயில்லாத ப ாதி. 

நம் கண்மணி உள் இருக்கும் சுயம் ப ாதி. எவ்வளவு பபரிய ஞான 
இரகைியம். இது பதரிந்தால் தாபன தட்ைிணாமூர்த்தி உணர்த்தியது 
பபால கண்சண திறந்து சும்மா இருந்து தவம் பைய்ய முடியும்.  
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தட்ைிணாமுர்த்தியாக ஆதிகுருவாக இசறவன் உணர்த்திய உபபதைம் 
கண்ணில் ஒளிசய உணர்ந்து விழித்து சும்மா இரு என்பதுபவ. 
“சும்மா இரு” என்பதுபவ. ைனகாதி முனிவர்கள் அதிபுத்திைாலிகள் 
ஆனதால் அறிவால் அறிந்தனர்.  

ஆதிகுரு பைால்லாமல் பைான்னதால் , அறிவித்ததால் அறிந்து 
உணர்ந்தனர். இதுபவ உண்சம, ைத்தியம் என பவதமும் 
ைித்தர்களும் பற்பல ஞானியரும் பசறைாற்றுகிறார்கள். 

ைனகாதி முனிவர்களுக்கு பமானமாக உணர்த்திய ஆதிகுரு , 
அருணகிரிநாதருக்கு, முருகன் ஓர் அந்தணர் வடிவாக வந்து “சும்மா 
இரு” என்று பைால்லிபய காத்தார்.! 

இசறவன் பநரடியாக அருளவில்சல. குருவாக உபபதைித்து 
அருளினார். தன்சன அசடய குரு மிக மிக மிக முக்கியம் 
என்பசத உணர்த்தி , “சும்மா இரு” எனவும் உபபதைிக்கிறார். 

சும்மா இருந்து விழித்திருந்து தவம் பைய்து பக்குவம் பபற்றவர்க்பக 
இசறவன் தன்சன காட்டியும் உணர்த்தியும் அரவசணத்தும் 
ஆட்க்பகாள்கிறார். இதுபவ ஞான நிசல. பமான நிசல. 

விழி தான் ஞானம் பபற ஒபர வழி என்பசத உணர்வரீ். விழித்திருந்து 
தவம் பைய்வது ஒன்பற நம் தவம் என்பசதயும் உணர்வரீ். விழி! 
விழி! 

ஆதி குருவாம் தட்ைிணாமூர்த்தி உணர்த்திய சும்மா இருந்து தவம் 
பைய்து இசறவசன அசடயும் உபாயத்சத , எதாவது குரு மூலம் 
உபபதைம் பபற்று அறிந்து தீட்சை பபற்று உணர்ந்து தவம் 
பைய்பவபன ஞானம் பபற்று அந்த இசறவசன அசடவான். 

இந்த ஆதி குரு சுட்டிக்காட்டிய விழி வழி தவம் பைய்பவரின் பற்பல 
பிறவிகளில் பைய்த பகாடி விசனகசளயும் இந்த ஆதிகுரு – 
இசறவன் பார்த்தால் தான் தீரும்.  

ஆதிகுரு நம்முள் இருந்து பார்க்கணும். தட்ைிணாமூர்த்தி அருள் 
கிட்டணும். ஆதிகுருசவ அறிய நீ இங்பக ஒரு ைற்குருசவ பணிந்து 
உபபதைம் தீட்சை பபறு. தவம் பைய். 
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எதாவது ஒரு குரு கிசடத்தால் பபாதும். ைீடன் உத்தமனாய் 
இருந்தால் பபாதும். குரு எப்படியிருந்தாலும் பரவாயில்சல. அவர் 
குருதான்.  

ைீடன் உத்தமனாயிருந்தால் அந்த ஆதிகுரு தட்ைிணாமூர்த்தி அந்த 
நல்ல ைீடனுக்கு பவறு நல்ல ைீடனுக்கு பவறு நல்ல குருசவ காட்டி 
இரட்ைிப்பார். 

தீய ஒரு குருசவ நாடிடும் ைீடனின் நம்பிக்சகபய ஆதி குரு 
தட்ைிணாமூர்த்தி ைற்குருசவ நல்ல ஒரு குருசவ பணியச்பைய்து 
தடுத்தாட்க்பகாள்வார். தயா பபருந்தசக. ஞான பைாருபம். ஆதி குரு. 

ஆக குரு பவண்டும். நல்ல குரு பவண்டும். ஆதி குருசவ அறிய 
பவண்டும். 

 “குருவின் அடிபணிந்து கூடுவதல்லார்க்கு அருவமாய் நிற்கும் 
ைிவம்.” 

7.எசனப் பற்றிக் பகாண்டாண்டி 
மானுட வாழ்வு நிசறவு பபற குரு அவைியம் பவண்டும். மனித 
மனம் பக்குவப்படும்பபாது குரு தானாக வருவார். 

புலனறிவின் விசரவில் ஆழ்ந்துள்ள பபாது இசறநிசல விளக்கம் 
பபற முடியாது.  

இவ்விசரவு குசறந்து அறிவிற்கு நிசலபபறு கிட்ட பவண்டும்.  
அதற்கு அகபநாக்குப் பயிற்ைி பதசவ. 

அகம்பநாக்கி அறிவு நிசல பபற பவண்டுபமனில் உயிராற்றசல 
அறிவு உணர்தலாகப் பபற பவண்டும். 

உயிராற்றபல ஒவ்பவாருவருக்கும் விசனப்பயனுக்பகற்ப பிறவிசய 
உருவாக்கும் நியதியின் கீழ் மூலாதாரத்தில் சுழற்ைி விசரவாக 
ஆற்றி வருகின்றது. 
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உடசலயும் அறிசவயும் நடத்திக் பகாண்பட பிறவிக்கும் வழி 
பதடிக் பகாண்டிருக்கும் இந்த உயிராற்றசல பயாகிகள் குண்டலின 
ைக்தி என்று ைிறப்புப்படுத்திக் கூறுகின்றார்கள். இங்பகதான் ைீவாகந்த 
ைக்தி சமயம்  பகாண்டுள்ளது. 

இவ்வுயிர் ஆற்றலின் விசரசவ பமல் பநாக்கித் திருப்ப பவண்டும். 
இதசன ஒருவர் தாபன முயன்று பபறுவபதன்பது அரிது. 

அகபநாக்குப் பயிற்ைியில் (Inner Travel) முழுசம பபற்ற ஆைானின் 
அருள் பவண்டும்.    

இசறயுணர்வு விளக்கம் பபற்ற பபரறிஞசன ஆைிரியானகப் 
பபற்றுதான் அவன் வழிகாட்ட, பதளிவுசர கூற இசறயுணர்வான 
இப்பபரும் பதம் அசடய பவண்டும். 

(2)”பைான்பைால் ஏதுஎன்று பைால்பவன் – என்சனச் 
    சூதாய்த் தனிக்கபவ சும்மா இருத்தி 
    முன்னிசல ஏதும்இல் லாபத  சுகம்  
    முற்றச்பைய்பத எசனப் பற்றிக்பகாண் டாண்டி” 
 

பதாழி! அவன் பைான்ன பைால் எது எனச் பைால்பவன்.  என்சனச் 
சூழ்ச்ைியாய். தனிபய ைம்மா இருக்குமாறு பைய்து, பபாறிகளின் 
வழிகாணும் சுட்டு எதுவும் இல்லாது, இன்பம் பபருகுமாறு பைய்து, 
என்சனப் பற்றிக் பகாண்டான். 

இசறவபன குருவாக வந்து பைான்ன மந்திரத்சத நான் எப்படி 
எடுத்துச் பைால்பவன். 

குருபவ பைால்ல முடியாதசத 
வார்த்சதகசள நான் எப்படிச் 
பைால்ல முடியும்.  
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குரு என்சன ஏமாற்றி, சூது பைய்தார்.  பின்பு என்சனத் 
தனிசமப்படுத்தினார்.  

எனக்கு முன்னால், என்னுசடய இந்திரியங்களுக்கு முன்னால், 
எந்தப் பபாருளும் இல்லாமல் இருக்கச் பைய்தார்.   

அந்த இந்திரியச் சுகங்களுக்கும் பமலான சுகத்தின் எல்சலசயக் 
காட்டினார். என்சன தன;மயமாக்கிக் பகாண்டார்.  

பமய்ப்பபாருசள காட்டுபவர் குரு 

“இசற” என்பது பதய்வ நிசலசயக் குறிக்கும் ஒரு ைிறப்புச் பைால், 

“பதய்வம்” என்பது அரூபமான “பபராதாரச் ைக்தி”.  

மாபபரும் பபரியக்க மண்டல நிகழ்ச்ைிகள் எல்லாவற்றிற்கும் 
மூலமானதும் புலன்கசளக் பகாண்டு பவகம், காலம், பருமன், தூரம் 
என்ற நான்கு அளசவகளாலும் கணிக்க முடியாததும், அறிவு 
புலன்களின் மூலமாகத் பதடும்பபாது இல்சலபயன்றும் தனது 
ஆறாவது அறிவு நிசலயின் உயர்விபல ஆராயும் பபாது உண்டு 
என்றும் உணரக்கூடியதுமான உண்சம நிசல எதுபவா அதுபவ 
பதய்வம் என்று வழங்கப்படுகிறது.  

Nat ure i s i dent i f i ed as Uni f i ed ForEE. EEE EEEEEE EE EEE EEEEEE - 
இயற்சக என்பது எல்லா அற்றல்களுக்கும் அடிப்பசடயான மூல 
ஆற்றல். “Uni f i ed Force” - ஒருங்கிசணப்புப் பபராற்றல் - இது 
விஞ்ஞானிகளின் வார்த்சத. இசதபயதான் தத்துவ ஞானிகள் 
எல்பலாரும் பதய்வம், பிரம்மம், கடவுள் என்கிறார்கள். 
 

வானியல் தத்துவத்தின்படி, இன்பனாரு உண்சமசய நாம் அறிவில் 
பகாள்ள பவண்டும்.  

பகாடானு பகாடி பகாள்கள் பிரபஞ்ை பவளியில் உலவி வருகின்றன. 
அசவபயல்லாம் ஒன்றுக்பகான்று இசடபய ஒரு குறுப்பிட்ட 
பதாசலசவ அசமத்துக் பகாள்கின்றன. 
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இந்தத் பதாசலவு எப்பபாழுதும் பநருங்காமலும், அகலாமலும், தன் 
சுழற்ைியில் எந்த மாற்றமும் இன்றி உள்ள நியதிப்படி முசறயாக 
இயங்கிக் பகாண்டு இருக்கின்றது. இதற்குக் காரணம் என்ன? 

 
இந்த உண்சமசயக் கருத்தில் பகாண்டு வானத்சதப் பார்ப்பபாம். 
எத்தசனபயா பகாடி பகாள்கள் இருந்த பபாதிலும், அசவ 
ஒவ்பவான்றும் அதனதன் இடத்திலும் பாசதயிலும் வழுவாது 
நிசலத்தும், பைன்றும் இயங்கி வருகின்றன.  

இத்தசகய இயக்க ஆற்றலுக்கு மூலமாகவும் முடிவாகவும் உள்ள 
பபராற்றபல பதய்வம் என்ற அருட்பபராற்றலாகும் (Uni f i ed Force, 
St at i c St at e, The Source of  al l  t he Forces, Di vi ne Power) . 

இந்த பபருண்சமகசள எல்லாம் உணர்ந்து பகாள்ளக்கூடிய மனித 
அறிவு, பமய்ப்பபாருள் உணர்ந்த குருவின் மூலம் கற்றுக்பகாள்ளும் 
முசறயான அகத்தவப் பயிற்ைியின் மூலம் (EEEEEEEEEE EEEEEEEEE EEEE) 
உயிருணர்வு பபற்று, அறிசவ அறிந்து, தனது முழுசம நிசலசய 
அசடந்துவிட, மனிதபன பதய்வம்தான். 

 
“ஐயப்படாது அகத்தது உணர்வாசனத் 
பதய்வத்பதாடு ஒப்பக் பகாளல்.” - திருக்குறள். 

. 
“வற்றாயிருப்பு, பபராற்றல், பபரறிவு, காலம் எனும் 
   வளம் நான்கும் ஒன்றிசணந்த பபருபவளிபய பதய்வமாம், 
வற்றாத இந்நான்கும் விண்முதல் ஐம்பூதங்கள் 
   வான்பகாள்கள் உலகம் உயிரினம் ஓரறிவு முதல் ஆறாம்; 
வற்றாது பபருகிவரும் பிரபஞ்ைத்தின் வளர்ச்ைிபய தன்மாற்றம் 
   வந்தசவ அசனத்திலும் ைீரியக்கம் இயல்பூக்கம் 
வற்றாது பபருகும் பபரண்டத்தில் உயிரினத்தில் 
   வழுவாத பையல்விசளவு நீதிபய கூர்தலறம் உண்சம 
உண்சம”(ஞாக.பா.1720) 

பைான்னபைால் ஏதுஎன்று பைால்பவன் 
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குரு உபபதைித்த மந்திரத்தின் ைக்திகசள எவ்வாறு எடுத்துச் பைால்ல 
முடியும்? 

அம்மந்திர உபபதைம் பபற்றபின் நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்திசன 
எடுத்துச் பைால்ல இயலாது என்பதசனச் “பைான்ன  பைால் 
ஏபதன்று பைால்பவன்?” என்று தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார். 

நாம் யாருக்கும் எசதயும் புரிய சவக்க முடியாது.  அப்புறம் எதற்கு 
இந்தப் புத்தகங்கள், அறிவுசர, உபபதைங்கள்  என்ற பகள்வி 
எழலாம்? 

யாருக்கும் எசதயும் நான் புரிய சவக்க முடியாது.  ஆனால் 
கருவியாக இருக்கலாம். கர்த்தாவாக இருக்க முடியாது.  புரிந்து 
பகாள்பவர்களுக்குத் தான் வலிசம இருக்கிறது.   

தாயுமானவர் அடிக்கடி பைால்லுவார் “ பைான்ன பைால் ஏபதன்று 
பைால்பவன்” “பபற்றசத ஏபதன்று பைால்பவன்”, “பபைாத காரியம் 
பபைினான்” என்ற வரிகசள நாம் அவரது பாடல்களில் பார்க்கலாம். 

நாம் கர்த்தாவாக நிசனக்கும் பபாது பபசுபவாம்.  யாருக்கும் புரிய 
சவக்க முடியாது என்றவுடன் பமௌனமாகிவிடுபவாம். 

ைதாைிவ பிரபமந்திரர்  

உங்களுக்பகல்லாம் ைதாைிவ பிரபமந்திரர் வரலாறு பதரிந்திருக்கும்.    

ைதாைிவபிரபமந்திரர் மதுசர மாநகரில் 17-18 ஆம் நூற்றாண்டில் 
ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்.இவரின் தந்சத பைாமநாத 
அவதானியார், தாயார் பார்வதி அம்சமயார். 

ைதாைிவ பிரபமந்திரரின் இயற்பபயர் ைிவராமகிருஷ்ணன் 
என்பதாகும். இளம் வயதிபலபய இவருக்குத் திருமணம் 
நசடபபற்றது.  

இவர் பரமைிபவந்திராள், பவங்கபடை அய்யர் ஆகிபயாரிடம் 
முசறயாக ைாஸ்திரங்கசள கற்று பதர்ந்தார்.  
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பரமைிபவந்திராளிடம் கல்வி கற்று வரும் பபாது இவரின் 
திறசமகசள பகள்விப்பட்டு சமசூர் மகாரா ா இவசர ைமஸ்தான 
வித்வானாக்கி பகாண்டார்.  

சமசூர் ைமஸ்தானத்தில் மற்ற வித்வான்கசள எல்லாம் வாத 
திறசமயில் பதாற்கடித்தார்.  

இசத பகள்வியுற்ற அவரின் குரு பரமைிபவந்திராள் இவசர 
அசழத்து  “ ஊர் வாபயல்லாம் அடக்க கற்றுக் பகாண்ட நீ உன் 
வாசய அடக்க கற்றுக் பகாள்ளவில்சலபய”  என்று கூறியுள்ளார்.  

 உடபன சமசூர் மகாரா ா ைமஸ்தான வித்வான் பதவிசய துறந்து 
இனி பபசுவதில்சல என்று முடிவு பைய்து மவுனத்சத கசடபிடித்து 
வந்தார்.  

பமலும், மனிதர்கள் நடமாட்டம் அற்ற காடு, மசலப் பகுதிகளில் 
பைன்று வைிக்க ஆரம்பித்தார். தீவிர பயாக ைாதசனகளில் 
ஈடுபட்டார்.  

தவத்தின் விசளவாய் தான், தனது என்ற எண்ணங்கள் நீங்கி 
ஸ்திதப் பிரக்ஞன் ஆனார். அதுமுதல் ைதா பிரம்ம நிசலயில் 
லயித்திருப்பது ைதாைிவ பிரம்பமந்திரரின் வழக்கமானது.  

ஊன் இல்சல. உறக்கம் இல்சல. உணவு இல்சல. உசட இல்சல 
ஆசை, அபிலாசஷகசளத் துறந்த அவதூதராக நடமாடத் 
துவங்கினார். 

என்சனச் சூதாய்த் தனிக்கபவ  

சூது என்றால் ஏமாற்றுவது என்பது பபாருள்.  இசறவன் ஒரு 
சூதினால் என்சன ஏமாற்றினான் என்று தாயுமானவாா் கூறுகிறார். 

உலக நடப்பில், குழந்சதகள் நன்சமக்காக, பபற்றவர்கள் ைில சூது 
பைய்வார்கள்.   

குழந்சதகளுக்கு ைில உணவுப் பபாருட்கள் பகாடுக்கக் கூடாது 
என்றால், பவறு பபாருள்கசளக் பகாடுத்து ஏமாற்றுவார்கள். 
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குழுந்சதகசள விட்டு விட்டு, பபரியவர்கள் பவளிபய பைல்ல ைில 
பபாம்சமகசளக் பகாடுத்து ஏமாற்றிவிட்டு பைல்வார்கள். 

இது பபான்றுதான் இசறவன் பக்தனுக்கு சூது பைய்கிறான். 

ைில பக்தர்களுக்கு சூசள பநாய் பகாடுத்து சூது பைய்வான்.  
வயிற்றுவலி பகாடுத்து சூது பைய்வான்.பக்தனுக்கு எதிர்மசறயாக 
சூது பைய்தால், அதிகமான அனுக்கிரகம் பைய்கிறார் என்று பபாருள்.  
அதாவது அவனிடம் உள்ள பதிவுகசள கழித்து 
பைம்சமப்படுத்துகிறார். 

யாரிடம் அதிகம் அன்பு இருக்கிறபதா, அவர்களுக்குத்தான் 
இசறவன் அதிக துன்பம் தருவான். 

“சுகம் என்பது இசறவன் பகாடுக்கம் பிரைாதம்.   துக்கம் என்பது 
இசறவன் பகாடுக்கும் மகாபிரைாதம்.” என்பார் ஆதிைங்கரர். 

தனிக்கபவ சும்மா இருத்தி 

இசறவன் சூதின் மூலம் தாயுமானவருக்கு இரண்டு காரியங்கசளச் 
பைய்தார்.  

1. தாயுமானவசர தனிசமப்படுத்தினார். 
2. தாயுமானவசர சும்மா இருக்க சவத்தார். 

ஏன் தனிசமப்படுத்தினார்.   மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து 
தாயுமானவசர தனிசமப்படுத்தினார். 

ஆடுகள், மாடுகள் கூட்டம் கூட்டமாக வைிக்கும்.  பயத்தின் 
காரணமாக கூட்டமாக வைிக்கின்றன.   

ைிங்கம், புலி இசவபயல்லாம் தனியாக வைிக்கும்.  இவற்றிற்கு 
பயம் கிசடயாது. 

“ஆட்டுமந்சதயில் ஒருவனாக இருக்காபத – தனித்திரு” என்பது 
ஞானிகள் வாக்கு. 
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ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு தனிசம 
பவண்டும். ஆைாபாைங்களில் அறிசவ 
அழுந்த விடாமல் பற்றற்றான் 
பற்றிசனபய பற்றிக் பகாண்டிருத்தல் , 
எவ்வித கூட்டுறவுகளில் கலந்திருந்த 

பபாதிலும் ைீவன் பரமசன பற்றி இருத்தபல தனித்திருத்தல் - மனம் 
தனித்து அசமதி நிசலயில் இருத்தல் ஆகும்.  

பைித்திரு, தனித்திரு விழித்திரு என்னும் தாரக மந்திரத்சத வடலூர் 
வள்ளற்பிரானாகிய இராமலிங்க அடிகள் பபாதித்தார்.  
  
ஆன்மீக நாட்டம் பகாண்படார் அதாவது இசறவனது திருவடிகசளப் 
பற்றி பகாள்ள பவண்டும். தனித்திருக்க பவண்டும். விழித்திருக்க 
பவண்டும் எனப் பபாருள் கூறப்பபறுகிறது.  

இவ்வாறு பைித்து, தனித்து , விழித்து இருந்தால் ஆன்ம தரிைனம் 
கிசடக்கும் எனவும் கூறப்படுகிறது.அதனால் தான் பைித்திரு, 
விழித்திரு, தனித்திரு எனும் பைாற்களுக்குரிய உண்சமப் பபாருசள 
பபாதித்தார். 

 

தனித்திரு, பைித்திரு, விழித்திரு  
வினா: சுவாமி ி 'தனித்திரு, பைித்திரு, விழித்திரு' என்ற 
பைாற்களுக்கு விளக்கம் என்ன? 
 
பவதாத்திரி மகரிஷியின் விசட: இவ்வார்த்சதகள் ஆன்மீகப் 
பயிற்ைியில் உள்பளாருக்கு மிக உயர்ந்த கருத்துக்கசள 
விளக்குகின்றன.  
 
1. எந்த பவளிப் பபாருசளயும், நிகழ்ச்ைிசயயும் அறிவு நாடாமல், 
உன்சனபய பநாக்கி அது நிற்க பவண்டும் என்ற குறிப்பு 'தனித்திரு' 
என்பது.  
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உன் மூலம் நாடி அறிவு நிற்பது, உன்னில் ஒடுங்கி நிற்பது; எங்கும் 
நிசறந்த பூரணமான அரூபநிசலயில் நிற்பது என்றும் எடுத்துக் 
பகாள்ள பவண்டும்.    
 
2. உன் மகத்துவத்சத அறிந்து பகாள்வதில் பவட்சக பகாண்டிரு 
என்பபத 'பைித்திரு' என்பதாகும்.  
 
“நான் யார்... அறிவா? உயிரா? உடலா? இம்மூன்றும் பவறு பவறா... 
ஒன்றா? இவற்றின் மூலமும் முடிவும் யாது? “ என்பது பபான்ற 
விளக்கங்கசளத் பதரிந்து பகாள்வதில் ஆர்வத்பதாடு இரு என்பசத 
'பைித்திரு' என்னும் வார்த்சத உணர்த்துகின்றது.  
 
3. பசழய ஞாபகங்களும், பிறர் விருப்பங்களும் உன் அறிவில் 
அடிக்கடி பிரதிபலிப்பதால், உன் ைிந்தசன அடிக்கடி திசை மாற்றம் 
அசடயக் கூடும். அதனால் ஆன்மீகத் துசறக்கு முரணாக நீ 
பையலில் ஈடுபட பநரிடக் கூடும்.  
 
ஆசகயால் நீ மிகவும் உஷாராக, உன் நிசலயில் மாறுபாடு 
அசடயாமல் 'விழிப்பாய் இரு' என்று வலியுறுத்திக் கூறுவபத 
'விழித்திரு' என்ற வார்த்சதயாகும்.  

தாயுமானவசர பமௌனகுரு தனி பாசதயில் பைல்ல அனுமதித்தார்.  
அவசர மக்கள் கூட்டதிலிருந்து பிரித்து, உடலாலும் 
ைிந்தசனயாலும் தனிசமப்படுத்தினார்.  

இதனால் நான் என்னுசடய ஆன்மீக முன்பனறப் பாசதயில் வந்து 
விட்படன் என்கிறார் தாயுமானவர்.     

சும்மா இருத்தி 
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சும்மா என்று ஒன்றும் பைய்யாமல் இருப்பது என்று பலர் 
நிசனப்பார்கள்.  பைாம்பலின் விசளவுதான் அவர்கள் நிசனக்கும் 
சும்மா. 

நாம் கசடக்கும் பபாகும்பபாது,  யாராவது எங்கு பபாகிறரீ்கள் என்று 
பகட்டால் “நான் கசடயில் மளிசகச் ைாமான் வாங்கப் பபாகிபறன்” 
என்று கூறுபவாம். 

ைாதாரணமாக காலாற நடந்து பபாகும் பபாது “யாராவது எங்குப் 
பபாகிறரீ்கள்?” என்று பகட்டால் சும்மா பபாகிபறன் என்பரீ்கள். 

இங்கு சும்மா என்பது கடசமயின்சமசயயும் 
பபாறுப்பின்சமசயயும் காட்டுகிறது. 

இந்த இடத்தில் “என்னிடத்தில் இருந்து அசனத்து 
கடசமகளிலிருந்து விடுதசல பகாடுத்தார்” என்று பபாருள் 
தருகிறது. 

என்னிடத்தில் உள்ள அசனத்து பபாறுப்புகசளயும் 
எடுத்துக்பகாண்டார்.  அவரது ஆன்மீகப் பயணத்தில் எந்தத் 
தசடயும் வராதிருக்க அசனத்து கடசமகசளயும் 
பபாறுப்புகசளயும் எடுத்துக் பகாண்டார். 

மனிதனுக்கு எப்பபாது கடசமகள் முடீயும்.  அவரவர்களுக்கு 
மனப்பக்குத்திற்குத் தகுந்தவாறு கடசமகள் வருகிறது. 

சவராக்கியத்தில் பூரணம் ஆகும்பபாது. சவராக்கியத்தில் 
உச்ைநிசலயில் பைன்றவனுக்கு, கடசமகள் முடிந்து விடுகிறது.  
அவனுக்கு கடசமகள் இருக்காடு. 

சவராக்யம் நிசறவசடந்தாலும், கடசமகள் நம்சம விட்டுச் 
பைன்று விடும்.  (உம்.காசரக்கால் அம்சமயார்) 
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உண்சமயான பக்குவம் வந்துவிட்டால் யாரும் தசடயாக இருக்க 
மாட்டார்கள்.  சவராக்யம் என்றால் உணவு, உறவு, தனிசம 
எல்லாவற்றிலும் சவராக்யம் பவண்டும்.    

தாயுமானவருக்கு இரண்டு பபரிய நிசலகள் கிசடத்தது.  இதுதான் 
இசறவன் அவருக்கு பைய்த அனுக்கிரகம். 

பபாறிகளின் மூலமாக தம் மனம் புறவுலகுக்குச் பைன்று புறப் 
பபாருள்கசளப் பற்றிநின்று அப்பபாருள்களிலிருந்து சுகத்சத 
அனுபவித்து வந்தது. 

அப்படிப் புறப்பபாய்க் பகாண்டிருந்த மனத்சதத் தந்திரமாக உள்பள 
இழுத்துப் புறப்பபருள்களினின்றும் தாயுமானவசரப் பிரித்பதடுத்துச் 
சும்மா இருக்கும் சுகம் என்று மந்திர உபபதைத்தின் மூலமாக 
பமௌனகுரு அவருக்குக் காட்டித்தந்தார். 

சும்மா இருக்கின்ற ைீரறியச் பைய்தல் 

மனம் இல்லாத மனிதன் இல்சல.  மனசத அறிந்த  மனிதனும் 
இல்சல. 

கடலில் அசலசயப் பார்க்கிபறாம்.   நீரின் அசைவுதான் அசல.  
அந்த அசைசவக் கழித்து விட்டால் மிச்ைம் இருப்பது நீர்தான்.  
அசலக்கு உட்பபாருள் நீர். 

அதுபபால் மனதுக்கு உட்பபாருளாக இருப்பது இசறநிசலதான்.   
மன அசல அசைந்து பகாண்டிருக்கினறவசர இசறநிசலசயத் 
பதரிந்து பகாள்ள முடியாரது.  அதனால் அந்த மன அசலசய 

நிறுத்த பவண்டும். 

 

அதற்காகத்தான் நாம் தியானம் என்னும் 
தவத்சதச் பைய்கிபறாம்.  பநரடியாக மன 
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அசலசய நிறுத்தி விட முடியாது.  அதனால் அந்த மன அசலசய 
நிறுத்த பவண்டும். 

 

“கந்துக மதக்கரிசய வைமாய் நடத்தலாம் 
கரண பவம்புலிசயயும் பவல்லலாம். 
ைிந்தசனசய அடக்கிபய சும்மா இருக்கின்ற 
ைீரறியச் பைய்வது அரிது.” 
 
எந்தப் பழக்கத்சத மனதாபல, உடலாபல, பைய்தாலும் உடலில் 
இருக்கக் கூடிய ைக்தி உந்தித் தள்ளும் பபாது, அந்தப் பழக்கத்தின் 
பதிவுகள் அபதவிதமான இயக்ககங்சளத் தூண்டுகின்றன. 

நீ பபைாது இருக்கும்பபாது இசறவன் பபைிக் பகாண்டிருக்கிறான் 
என்று ஒரு முதுபமாழி உண்டு.  

இசறவன் உள்பளதான் இருக்கிறான்.  நீ உன் பபச்ைிபலபய 
நிசனசவ சவக்கும்பபாது அவன் பபசுவசத பகட்க முடியாது.   
உன்னுசடய பபச்சை நிறுத்து என்று பபாருள். 

நம் மனசதப் பற்றியும், நம் 
மனதால் உலகம் முழுவதும் 
ஒன்றுபடக் கூடிய உண்சமசயயும் 
பநரடியாக, தத்துவமாக உணர்ந்து 
பகாள்வதற்கு பமௌன பநான்பு தான் 
நல்லபதார் பயிற்ைி. 

வாய்பபைாமல் இருப்பது மட்டும் 
பமௌனம் அல்ல.   உள்பள என்ன 
நடக்கிறது என்று பார்க்கபவண்டும்.  

இதுவசரக்கும் பமௌனத்திற்கு நாம் இடம் பகாடுக்கவில்சல.   

தற்பைாதசனகள் பைய்ய பவண்டும்.  அப்பபாது அதற்பகன பநரத்சத 
ஓதுக்கி சவத்துப் பார்க்க பவண்டும்.  அதுதான் பமௌன பநான்பு. 
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மனிதனுக்குக் கிசடக்கக் கூடிய பபரிய பபாக்கிஷம் பமௌனம்.  அது 
பதரியாததால் அசத அலட்ைியம் பைய்து விடுகிபறாம். 

“எத்தசன ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் 
இவ்வுலபகங்கும் பபரண்ட முழுசமயும் 
அத்தன் அருளாட்ைியாக நிசறந்துள்ளான் 
அறிசவ விரித்து அசனத்சதயும் துய்தின்புற 
அன்பர்கபள வாரீர்- - - - - - - - - -” (பவதாத்திரியம்) 
 
இங்பக இந்த வார்த்சதகசளப் பாருங்கள்.  எத்தசன ஆயிரம் 
ஆயிரம் இன்பங்கள்.  ஆயிரம் ஆயிரம் என்றால் ஆயிரத்சத 
ஆயிரத்தால் பபருக்கினால் வருவது.  அவ்வளவு இனபங்கள் 
உலகத்தல் நிரம்பியிருக்கின்றன.   

எதுவுபம இன்பமயமாகத்தான் இருக்கிறது.  அசத நாம் தான் 
துன்பமயமாக மாற்றி விடுகிபறாம்.  காரணம் நமது தவறு தான். 

நாம் உண்சமசய உணர்ந்து இப்படி இப்படித்தான் நடக்க பவண்டும் 
என்று ஓரு தீர்மானம் பைய்து பகாண்டு, அசத முக்கியமான 
பழக்கமாக சவத்துக் பகாள்ள பவண்டும்.  அதற்கு  உதவுவது 
பமௌனம்.   

 
அசமதியின் ஆனந்தத்தில் நிசல 
பகாள்ளும் பபாது தான் பதரிகிறது.!!! 
 
அமுத சுரப்பியின் இருப்பிடம் இது 
தாபனா என்று..!!! 
 
அசமதிபயன்னும் அரண்மசன 
வாயிலில் அடிபயடுத்து சவக்கும் 
பபாபத இந்நிசலபயன்றால்...!!! 
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இன்னும் இபத நிசலயில் பதாடர்ந்து நிசல பபற்று இருந்தால்...!!! 
 
எந்நிசலபயா என்று எண்ணினாபல, 
ஏகாந்தபம நம்முள் நிலவுகிறது.......!!! 

பமௌனத்தில் எந்த பழக்கமும் ைரியாக வந்து விடும்.   பழகத்சத 
மாற்றியசமத்து விளக்கத்பதாடு ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய ஒரு ைக்தி 
பமௌனம்.  

பமௌனத்தின் மூலம்தான் எண்ணம், பைால், பையலில் 
ைீர்திருத்தத்சதக் பகாண்டு வர இயலும். 

ைிர்த்திருத்தம் என்றால் என்ன?  மனிதனுக்கு பழக்கம் ஒன்று உண்டு 
என்றால், விளக்கம் பவபறான்ளாக வருகிறது.   

பழகத்சத விட முடியாது.  விளக்கத்சதயும் மறக்க முடியாது.  
இரண்டுக்கும் மத்தியில் ஊைலாடிக் பகாண்பட இருக்கிபறாம்.  

பழக்கத்சத விளக்கத்பதாடு இசணத்து விட்படாமானால் அதுதான் 
பண்பாடு.  அதாவது பண்படுதல். 

துன்பத்சதத் தவிர்த்துவிட்டால் வாழ்க்சகயில் இன்பம்தான்  மிச்ைம் 
இருக்கும்.    அப்படித் துன்பத்சதத் தவிர்த்த இன்பம் 
வருபமயானல், இசறநிசல உணர்வு தானாக வந்து விடும்.   
அசதத் தடுப்பபத துன்பம்தான். 

இந்த உண்சம உணர்வுகசளபயல்லம் பபறுவதற்கு நமக்கு 
கிசடக்கும் நல்லபதார் வாய்ப்பு பமௌனபநான்பு. 

முன்னிசல ஏதும்இல் லாபத சுகம் முற்றச்பைய்பத எசனப் 
பற்றிக்பகாண் டாண்டி  

தன் முன்னால் எந்த பபாருளும் விஷயமும் இல்லாமல் பைய்து, 
குரு ஆனந்தத்சதக் பகாடுத்தார். 
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பவதத்தில் விஷயானந்தம், ஆத்மானந்தம் என்ற இரண்டு பைாற்கள் 
உண்டு. 

விஷயானந்தம் – நமக்கு முன் ஒரு பபாருள் இருக்கும்.  அந்தப் 
பபாருளிலிருந்து நமக்கு இன்பம் அல்லது மகிழ்ச்ைி கிசடக்கம். 

உதாரணமாக பதாசலக்காட்ைியில் படம் பார்ப்பது, வாபனாலியின் 
இசைக் பகட்பது இசவயசனத்தும் நமக்கு சுகத்சதக் பகாடுக்கிறது.  
இசவபயல்லாம் புலன் இன்பங்கள்.  விஷய இன்பங்கள். 

ஆத்மானந்தம் -  ஆத்மா என்றால் நான் என்று பபாருள்.  ஆத்மா 
ஆனந்த பைாருபாமாக உள்ளது.  நாபன ஆனந்த பைாருபமாக 
இருக்கும் பபாது, பின் எதற்காக பவளியில் பபாகனம். 

உனக்கு நீபய ஆனந்த பைாரூபம் என்ற அறிவு விளங்கனும்.  
அதுவசர நீ ஆனந்தத்சத பதடிப் பபாகிறாய்.  

நாபன ஆனந்தம் என்ற அறிவு இல்லாத அறியாசமயால் நாம் 
ஆனந்தத்சத பவளியில் பதடுகிபறாம்.  

நாபன ஆனந்தம் என்ற அறிவு வந்து விட்டால் , நான் ஆனந்த 
பைாரூபம் என்ற உணர்வு வந்துவிடும். 

ஞானத்தின் விசளவுதான் ஆத்மானந்தம்.  அறிவுக்குப் பபாருள் 
ஆனந்தபம.  விபவகானந்தர் என்றால் – விபவகபம அவருக்கு 
ஆனந்தத்சதக் பகாடுக்கிறது. 

அப்படிப்பட்ட சுகத்சதக் பகாடுத்து என்கு ஞானத்சதக் பகாடுத்தார்.    
ஆனந்த களிப்பு என்றாபல அறிவினால் வரும் ஆனந்தம்.  

பிறகு துக்கம் வராது.  அறிவின் இருப்பிடம் ஆனந்தம்.   வந்தால் 
நம்மிடம் பதாடர்ந்து இருக்கும்.  வந்துவிட்டால் அது பபாகாது.  

சுகத்துக்கு அறிவு பதசவப்படுகிறது.  நித்ய சுகம்.   நித்யானந்தம்.  
நிதயமான, புரணமான, அடிசமப்படுத்தாது, ஆனந்தத்தில் 
திசளப்பில் இருப்பதுதான் ஆனந்தகளிப்பு. 
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என்சனப் பற்றிக் பகாண்டான் என்றால்…. ஆனந்தமயமாக 
இருக்கிபறன் என்று பபாருள். 

ஆனந்தகளிப்பில் பதாடக்கத்தில் இரண்டு  பாடல்களிலும் , முழு 
சமயக் கருத்சதயும் தாயுமானவர் சவத்து விட்டார். 

ஆசைப் பிைாசு 

ஆன்மீகத் துசறயில் ஆசைசய பற்றிக் குறிப்பிடாத மகான்கபள 
இல்சல எனலாம்.  

உலகில் பிறந்த ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒன்பறா, பலபவா ஆசைகள் 
இருக்கினறன.  ஆசையில்லாத மனிதபன இல்சல எனலாம்.  

“ஆசைபய துன்பங்களுக்பகல்லாம் காரணம்.  எனபவ ஆசைசய 
ஒழித்து  விட பவண்டும்” என்பார் புத்தர். 

 ஆசையின்றி வாழ முடியுமா?  ஆசையின் பிறப்பிடம் எது?  
வாழ்க்சகக்கு பதசவயான அடிப்பசடப் பபாருட்கசள அசடய 
பவண்டும் என எண்ணுவது ஆசை எனப்படுகிறது. 

4”.பபைா இடும்சபகள் பபைிச் சுத்தப் 
பபய்அங்கம் ஆகிப் பிதற்றித் திரிந்பதன் 
ஆைா பிைாசைத் துரத்தி-ஐயன் 
அடியிசனக் கீபழ அடக்கிக்பகாண் டாண்டி” 
 
பதாழி! பபைக்தகாத பழிச்பைாற்கள் பபைி, முழுவதும் பபய் உடம்பு 
பகாண்டு பிதற்றித் திரிந்பதன்.   அப்பபாழுது ஆசை என்ற பபசய 
விரட்டிவிட்டு, தனது திருவடி இசணயின் கீபழ அடங்கி 
இருக்குமாறு பைய்தான். 

பபைக் கூடாது தீய பபச்சுக்கசள எல்லாம் பபய் பபால் உளறிக் 
பகாண்டிருந்பதன். 

என்னிடமுள்ள ஆசை என்ற பிைாசை துரத்தி, அவனுசடய 
அருளுக்கு கீபழ அடக்கிக் பகாண்டான். 
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ஆசை என்றால் என்ன?  

     ஆசை என்றால் ஒரு எண்ணம். ஆசைசய விரும்பம், அவா, 
பற்று, இச்சை பவட்சக , காமம், காமியம், பவண்டுதல் எனப் 
பலவாறாக அசழக்கிறார்கள். 

      பதசவகளின் பால் பதான்றும் துன்பத்சதப் பபாக்க அல்லது 
இன்பத்சதப் பபற எழும் இயற்சக எழுச்ைிபய ஆசை. 

மூவசக ஆசைகள் 

ஆசைசயப் பபாதுவாக மண்ணாசை, பபான்னாசை, பபண்ணாசை 
என்று மூன்றாகப் பிரத்தார்கள்.  

துன்பங்கள் பதான்றுவதற்கு இம்மூவசக ஆசைகபள ஆகும்.   

ஆகபவ ஆசைசய ஒழிக்க பவண்டும் என்ற கருத்து பநடுங்காலமாக 
இருந்து வருகிறது. 

ஆசை எழக் காரணம் 

மனிதன் உயிர் வாழ்வதால் பைி, தாகம், உடல் பவப்ப தட்ப ஏற்றத் 
தாழ்வு, உடற்கழிவுப் பபாருட்களின் உந்துபவகம் பபான்ற இயற்சகத் 
துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

உயிர் வாழ்தல் என்ற காரணத்தால் பதசவயும், பதசவயால் 
ஆசையும் ஏற்படுகின்றன.   உயிர் வாழ்தல் என்பபத ஆசைக்கு 
மூலகாரணமாகிறது. 

- ஆசைகள் எழுவது இயற்சகபய. அசவ 
- மண்ணாசை, பபண்ணாசை, பபான்னாசை 
- இயற்சகத் பதசவகள் 
- வாழ்வின் முன்பனற்றத்திற்கான பதசவகள் 
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- வாழ்வின் பநாக்கமான இசறநிசல உணர்தல் 
(அறிவில்முழுசமப்பபறு அசடதல்) ஆகியனவவும் 
ஆசைகபள. 

- ஆசைசய ஒழிக்க முடியாது 

- ஆசைசயப் ைீரசமக்க பவண்டும். 
 

ஆசை அறிசவ மயக்கக் காரணம் 

பைி,தாகம் முதலிய இயற்சகத் துன்பத்சத பபாக்கிக் பகாள்ள எழுந்த 
ஆசை, பதசவ முடிந்தவுடன் நிற்காக பவண்டும். ஆனால் அப்படி 
நிற்பதில்சல. 

பதசவ நிசறவு பைய்யப்படும் பபாது ஏற்பட்ட திருப்தியின் மீது 
அல்லது இன்பத்தின் மீது மனம் மயங்கி விடுகிறது.  எந்தச் பையல் 
இன்பத்சத தந்தபதா அச்பையசல மீண்டும் பைய்ய விரும்புகிறது. 

அதாவது , உண்சமயான பதசவ இல்லாமபலபய ஆசை எழுகிறது.  
துன்பத்சதத் திர்க்கும் வசகயில பதான்றிய ஆசை இப்பபாழுது 
அறிவு மயயங்கிச் பையற்சகயாக இன்பத்சதத் பதடும் முயற்ைியல் 
ஈடுபடுகிறது. 

இயற்சகத் துன்பத்சத பபாக்கிக் பகாள்ள எழுந்த ஆசை, 
நிசறபவறிய பின்னர் தீய விசளவுகசளத் தரக் கூடிய 
இச்சைகசளயும் கட்டுப்படுத்தித்தான் ஆக பவண்டும். 

பபராசை 

வாழ்க்சகயில் உயரத் திட்டமிடுதல் ஒவ்பவாருவருக்கும் அவைியம்.  
ஆனால், தகுதிசயயும் அதற்கான ஆற்றசலயும் வளர்த்துக் 
பகாள்ளாமல் பவறுமபன ஒன்சற அசடய விரும்புவது 
பபராசையாகும். 

இந்தப் பபராசைசயத் தான் ஆைாப் பிைாசு என்பார் தாயுமானவர். 
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இது துன்பத்சத உண்டு பண்ணும்.  பபராசைபய அறிசவ 
மயக்குகிறது.  பபராசைசயத்தான் கட்டுப்படுத்த பவண்டும்.  
எழாமலும் காக்கவும் பவண்டும். 

 
 முசறயற்ற ஆசை 
 அதிக ஆசை 
 பபராசை (இன்னும் பவண்டும் என்ற ஆசை) 

 நிசறமனம் பவண்டும். 

பபராசையால் எழும் தீய குணங்கள் 

ஆசையின் மறுமலர்ச்ைிபய பபராசை, ைினம், கடும்பற்று, 
முசறயற்ற பால்கவர்ச்ைி,உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்சம, வஞ்ைம் 
என்ற ஆறு தீய குணங்கள் எழுக்கின்றன. 

அக்குணங்கள் பையல்படுவதால் பபாய், பகாசல. களவு, சூது, 
கற்பழிப்பு என்ற ஐந்து பபரும் பழிச்பையல்கள் விசளகின்றன.  ஆறு 
தீயகுணங்கசள நற்குணங்களமாக மாற்ற பவண்டும். 

மனநிசறவு பைய்ய முடியாத நூறு ஆசைக் குப்சபகசள மனதில் 
பைர்த்து சவத்துக் பகாண்டு திணறுவதில் யாருக்கு என்ன லாபம்?  

மன அசமதி முதலில் பபாயிற்று.  மனதில் பலம் பபாயிற்று.  
பையல் திறன் பபாயிற்று. உடல் நலம் பபாயிற்று. 

நற்குணங்கள் பபாயின.  எரிச்ைலும் பகாபமும் அடிக்கடி வந்தன.  
முகத்தில் பதளிவு பபாய் பைாகம் படிந்தது. 

பகாள்சளயாசை பகாள்சளபபாய்விட்டது.  
(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பைான்ன கசத) 

ஒரு ைீடன் தன் குருவிடம் பைான்னான். -   
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“சுவாமி, என்மீது என் மசனவிக்கு அளவில்லாத அன்பு.  பகாள்சள 
ஆசை என்மீது அவளுக்கு இருக்கிறது.  அது காரணமாகத்தான் நான் 
ைன்னியாைம் பபறாமல் இருக்கிபறன்”. 

ைீடன்பைான்னசதக் குரு பகட்டார்.  அவருக்குச் ைீடன் பைால்லும் 
காரணத்தில் உண்சம எதுவும் கிசடயாது என்பது நன்றாகத் 
பதரியும்.  

ஆகபவ அவர்,  ைீடன் நிசனப்பசதப் பபால உலக மக்கள் இல்சல 
என்பசத அவனாகபவ உணர்ந்து பகாள்ள வாய்ப்சப ஏற்படுத்திக் 
பகாடுக்க திருவுள்ளம் பகாண்டார்.  

அதன்படி குரு தமது ைீடனுக்கு ஏபதா ஒரு இரகைிய 
பயாகமுசறசயச் பைால்லிக் பகாடுத்தார். 

தீடிபரன்று ஒருநாள் ைீடனுசடய வடீ்டில் ஓலமும் அழுகுரலும் 
பகட்டன.  வபீட அமளி துமளிப்பட்டது. 

அக்கம்பக்கத்து வடீ்டுக்காரர்கள் என்னபவா ஏபதா என்று நிசனத்து 
ஓடிவந்து பார்த்தனர்.   

அங்பக ஓர் அசறயில் ைீடன் மூச்சுப் பபச்ைில்லாமல் அசைவற்று 
ஒரு கற்ைிசலசயப் பபால உட்கார்ந்திருந்தான். 

அவனது உடலும் அவயங்களும் இயல்புக்கு மாறாகப் புதுமயான 
வசகயில் பகாணிப் பபாயிருந்தன.   

அவசன அந்த நிசலயில் பார்த்த உறவினர்களும்  மற்றவர்களும் 
அவனுக்கு உயிர் பபாய்விட்டபதன்பற முடிவு  பைய்தார்கள். 

ைீடனுசடய மசனவி ஒப்பாரியும் பிரலராபமுமமாக, “ஐபயா. என் 
பிராணநாதா!  நீங்கள் எங்பக பபாய்விட்டீர்கள்?   எங்கசள எல்லாம் 
சகவிடடுப் பபாய்விட்டீர்கபள!  
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எங்கசள எல்லாம் ஏமாற்றி விட்டுப் பபாய் விட்டீர்கபள!”  என்று 
என்ன என்னபவா பைால்லிக் கூச்ைல் பபாட்டுக்பகாண்டிருந்தாள்.  
அழுதாள்.  பரலம்பினாள்.  பதம்பினாள். 

இதனிசடயில், உறவினர்கள் பிணத்தத் தகனம் பைய்வதற்கு 
பவண்டிய ஏற்பாடுகசளச் பைய்தார்கள். 

பிணத்சதச் சுடுகாட்டிற்குக் பகாண்டு பபாதவற்காக ஒரு 
பாசடசயக் கட்டிக்பகாண்டு வந்தார்கள்.  அப்பபாது அவர்களுக்கு 

ஒரு ைங்கடம் வந்தது. 

ைீடனின் உடல் பகாணலான நிசலசமயில் 
இருந்ததால், வயிற்படி வழியாகப் பிணத்சதக் 
பகாண்டுவர முடியாது நிசல ஏற்பட்டது.   

ஆகபவ ஒருவன் பகாடரிசயக் பகாண்டு 
மரத்தாலான வடீ்டின் நிசலப்டிசய இடிக்க 
ஆரம்பித்தான்.  

அதுவசரயிலும் துக்கம் தாங்காமல் பதம்பிா் பதம்பி 
அழுதுபகாண்டிருந்த ைீடனின் மசனவி, பகாடரிச் ைப்தம் பகட்டதும் 
நிசலப்படி இருந்த இடத்திற்க ஓபடாடி வந்துவிட்டாள்.   

அங்கிருந்தவர்களிடம் அழுதுபகாண்பட அவள், “என்ன விஷயம்?  
ஏன் நிசலபபடிசய இடிக்கிறரீ்கள்!” என்று விைாரித்தாள். 

அங்கிருந்தவர்களுள் ஒருவன், “உங்களுசடய கணவனின் உடல் 
பகாணிப்பபாய் இருப்பதால், பிணத்சத வாயிற்படி வழியாக 
எடுத்துவர முடியாது.  

ஆகபவ நிசலப்படிசயப் பபயர்க்க பவண்டியிருக்கிறது.  அசதத் 
தவிர பவறு வழயில்சல” என்று அவளுக்குப் பதில் பைான்னான். 

இசத அவள் பகட்டவுடபன, “ இல்சல இல்சல.  இசத இப்பபாது 
இடிக்க பவண்டம்.  நாபனா விதசவயாகி விட்படன்.  
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என்சனக் காப்பாற்றுபவர் இப்பபாது யாருமில்சல.   தந்சதசய 
இழந்துவிட்ட என் குழந்சதகசள நான் காப்பற்றியாக பவண்டும். 

நிசலப்படிசய நீங்கள் இப்பபாது இடித்துவிட்டுப்பபாய்விட்டால், 
மறுபடியும் அசதப் பழுது பார்க்க முடியாது.  

ஏபதா என் கணவருக்கு பநர பவண்டியது பநர்ந்துவிட்டது!  
பவண்டுமானால் பிணத்தின் சக கால்கசள பவட்டி பவளிபய 
பகாண்டு பபாய் விடுங்கள்” என்ற பைால்லி விட்டாள். 

மசனவி அப்படிச் பைான்னவுடனபன, இதுவசரயிலும் 
இறந்துவிட்டவசனப் பபால இருந்த ைீடன் எழுந்து நின்றான்.     
அவன் ைாப்பிட்டிருந்த மருந்தின பவகமும் இதற்குள்ளாகத் தணிந்து 
பபாயிருந்தது. 

மசனவிசயப் பார்த்து அவன், “அடி பாதகி!  பபண்பண, என் சக 
கால்கசள பவட்ட பவண்டுபமன்றா பைால்கிறயா? “ என்று கூவிக் 
பகாண்டு வடீு வாைல்கசளத் துறந்துவிட்டு அந்த நிமிடபம தன் 
குருவுடன் புறப்பட்டுப் பபாய்விட்டான். 

“நமதுஉலக ஆசைசகள் பூர்த்தி பைய்வதில் ஈடுபட்டு அவற்றில் 
மூழ்கி அந்தகாரத்தில் கஷ்டப்பட்டாலும், “நாம் யார்?  இவற்சற 
அனுபவிப்பது யார்?” என்ற பகள்வி எப்பபாதாவது ஒரு ைமயம் நமது 
உள்ளத்தில்எழும்.  இந்தக் காலம் தான் இரகைியப் பபாருசள 
விளக்கும் புனித பநரமாகும்.” 

ஆசையின் மறுமலர்ச்ைிபய ஆறு தீய குணங்கள் 

 பபராசை – முசறப்படுத்தப்படாத ஆசை 
o ைினம் – ஆசை தசடபடும்பபாது அத்தசடசய நீக்க எழும் 
ஆர்வம். 

o கடும்பற்று  - ஆசையுள்ள பபாருட்கசளத் தனக்கு 
பவண்டுபமனப் பிறர் கவராமல் பாதுகாத்துக் பகாள்ளும் 
பையல் 
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o முசறயற்ற பால்கவர்ச்ைி – ஆசை முசறயற்று பிற பாசல 
நாடுவது. 

o உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்சம – ஆசை பபாருள், பைல்வாக்கு, 
புகழ் இவற்றின் மீது அழுந்தி, மக்கசள    உயர்வாக அல்லது 
தாழ்வாகக் கருதுவது. 

o வஞ்ைம்  - ைினத்சத முடிக்க வலுசவயும்,                
வாய்ப்சபயும் நாடி நிற்கும் . 

மதிக்கப்பட பவண்டிய ஆசைகள் 

 எழுகின்ற ஆசைகள் அறிவின் பம்பாட்சட அடிப்பசடயாகக் 
பகாண்டிருந்தாலும், வாழ்வில் முன்பனற்றத்சத 
ஏற்படுத்துமானாலும், ைமுதாயத்திற்கு நலம் பைர்ப்பதாக 
இருந்தாலும் நிசறவு பைய்யலாம்.  

o அசத விடுத்து. பல பபாருட்களின் மீதும் ஆசைசய விரித்துக் 
பகாண்பட பபாகலாகாது. 

o மதிக்கப்பட பவண்டிய ஆசைகசளக் கண்டறிந்து. முசறயான 
இன்றியசமயாதத் பதசவகள் நிசறவு பைய்யப்பட பவண்டும். 

o இயற்சகத் துன்பங்கள் ைமன் பைய்யப்பட பவண்டும்.   
நாளுக்கு நாள் அறிவில் பமம்பாடு ஏற்படுத்தும் ஆசைகசள 
நிசறபவற்ற பவண்டும்.  இசவபய பதசவயின் 
பாற்பட்டதாகும். 

o பதசவசயக் காரணமாகக் பகாண்டு எழுந்த ஆசை, பதசவ 
நிசறபவாடு நின்றுவிட பவண்டும்.    

o பைி, தாகம் முதலிய இயற்சகத் துன்பத்சதப் பபாக்கிக் 
பகாள்ள எழுந்த ஆசை, துன்பத்சதப் பபாக்குவபதாடு நின்று 
விட பவண்டும். 

o உயிராற்றல் பைலசவச் ைரிபைய்ய எழுந்த ஆசை, அப்படிச் ைரி 
பைய்வபதாடு நின்று விட பவண்டும்.  ஆனால், பபாதுவாக 
அப்படி நிற்பதில்சல. 
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ஆசை ைீரசமத்தல்  

    மனிதர்கள் அசனவரும் மண் மீது பபண் துசணபகாண்டுதான் 
வாழ்கிபறாம்.  முன்று ஆசைகசள ஒழித்து யார் வாழ முடியும்?  
ஆக ஆசைசய ஒழிக்க முடியாது. 

ஆசைசய அடக்கினால் அது பிதுக்கிக்பகாண்டு வபவவ்பவறு 
கஷ்டங்களாக உருவாகும்.  ஆக ஆசைசய ஆராயுங்கள்.  அது 
பிறந்த இடத்திபலபய அது ஒடுங்கும்.   

ஆசை நிசற மனமானால் மற்ற எல்லா நலன்கசளயும் பபறுவது 
எளிதாக ைாத்தியமாகி வாழ்வின் இலட்ைியபம சகக்கு வந்த மாதிரி.          

தம்மில் எழும் ஆசைகசள ஆராய்ந்து. துன்பம் தரக்கூடிய 
முசறயற்ற ஆசைகசளத் தவிர்த்து, தனக்கும் ைமுதாயத்திற்கும் 
நன்சம பயக்கக்கூடிய ஆசைகசளச் பையல்படுத்துவதும், தீசம 
பயக்கும் ஆசைகசள ஒழுங்குபடுத்துவபத ஆசை ைீரசமத்தல் 
எனப்படும். 

ைீரசமக்க பவண்டிய ஆசைகள்  

பதசவ நிசறவின்பபாது ஏற்பட்ட திருப்தியின் மீது அல்லது 
இன்பத்தின் மீது உயிர் மயங்கிவிடுகிறது.  

எந்தக் காரியம் இன்பத்சதத் தந்தபதா, அந்தக் காரியத்சதத் 
பதசவயில்லாமபல பைய்ய விசழகிறது. 

அதாவது உண்சமயான பதசவ இல்லாமபலபய ஆசை எழுகிறது. 
எழுகிற துன்பத்சதத் தீர்க்கும் வசகயில் ஆசை பதான்றியது பபாக, 
இன்பத்சதச் பையற்சகயாகத் பதடும் முயற்ைியிபல இப்பபாது 
ஆசை எழுகிறது.  

இந்த ஆசைசயத் தான் ைீரசமக்க பவண்டும். மீண்டும் எழாமபலபய 
காக்க பவண்டும். 

ஓர் ஆசை எழும் பபாபத….. 
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 இந்த ஆசை பதசவதானா? 
 நிசறவு பைய்து பகாள்ள வாய்ப்பு, வைதி இருக்கிறதா? 
 நிசறவு பைய்தால் பின்விசளவு நன்சமயா தீசமயா? 

 

ஆசைசய ஒழிக்க பவண்டாம்.  பவறுப்சப ஒழித்தாபல பபாதும்.  
ஆசைசய அணுகும் பபாது விழிப்பு நிசலயில் இருக்க பவண்டும். 

உயிர்கபளாடும், பபாருட்கபளாடும் பதாடர்பு பகாள்ளும்பபாது 
பிணக்கின்றி இணக்கத்பதாடு இருப்பதுதான் விசளவறிந்த 
விழிப்புநிசல எனப்படும். 

பபாருட்கபளாடு பதாடர்பு பகாள்ளும்பபாது புலன்களால் மட்டும் 
பதாடர்பு பகாள்ள பவண்டும்.  எண்ணபமா அனுபபாகத்பதாடு 
ஒட்டாத துறவு நிசலயில் இருக்க பவண்டும். 

உலக வாழ்வில பபாருள், புகழ், பைல்வாக்கு, புலன்னின்பம் என்ற 
நான்கு பபாருட்களிலும் ஆசை ஏற்படுவது இயல்பவயாகும். 

கடசமயுணர்பவாடும், அளவு-முசற அறிந்த விழிப்பபாடும் 
ஆசைகசள வளர்த்துக் காத்துக் பகாள்ள பவண்டியது பிறவிப் 
பயசன எய்த அவைியம்.    

எண்ணத்தால் பூணும் துறவாகிய உறவின் பதளிவுதான் 
ஆசைகசளச் ைீரசமத்துக் பகாள்ள உதவும்.   வாழ்விசன 
உய்விக்கும். 

“விருப்பத்சத ஒழித்துவிட முயல பவண்டாம் 
   பவறுப்சப ஒழித்தாலதுபவ பமன்சம நல்கும் 
விருப்பபம ைீவனது இயக்கச் ைான்று 
   பவறுப்பு அறிவின் குசறசய விளக்கும் ஆடி. 
விருப்பத்சத ஒழித்து விட்டால் வாழ்வு ஏது? 
   விசளவறிந்து, முசறபயாடு, அளவாய்க் பகாள்ளும். 
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 விருப்பபம, வாழ்சவ வளமாககும் ைிற்பி! 
   விருப்பம் அளந்பத விரும்பி, பவறுப்பபாழிப்பரீ்!” 
(ஞாக.பா.1561) 

ஆசை முசறக்பகட்டுப் பபானால் பபராசை. முசறப்படுத்தப்பட்ட 
ஆசை நிசறமனம். உணர்ச்ைி நிசலயில் இருந்து நாம் முழுசம 
நிசல அசடயபவண்டும்.  தாயுமானவர் அந்த நிசலசய 
அசடந்தார். 

 
 
உணர்ச்ைி நிசல                முழுசமநிசல 
 
பபராசை                        நிசறமனம் 
ைினம்                           பபாறுசம 
கடும்பற்று                      ஈசக 
முசறயற்ற பால் கவர்ச்ைி       கற்புபநறி 
உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்சம     பநர்நிசற உணர்வு 
வஞ்ைம்                         மன்னிப்பு. 
 

ஆசை ைீரசமக்கப்பட்ட பின் நிசறமனமாவதால் மனம் கலகலப்பாகி 
– தன்னம்பிக்சக – சதரியம் –உற்ைாகம் – பவற்றி கிட்டுகின்றன.    

மனம் விரிந்து பபாறுசம – அன்பு – ஈசக பபான்ற நற்குணங்கள் 
பவளிப்படுகின்றன. 

ஆசையின் இயல்பறிந்து அசத நலபம விசளவிக்கத்தக்க 
வசகயில் பண்படுத்தி - ஒழுங்குபடுத்திவிட்டால், அதுபவ 
ஞானமாகவும் மலரும். 

அறுகுண ைீரசமப்பு தரும் ஆனந்த வாழ்வு       
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எல்லாம் வல்ல வரம்பபாருள் அல்லவா நம் உள்பள இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறது?  அது எங்பக இருந்தாலும் விரிவசடந்து 
பகாண்பட இருக்கிற தன்சமயது. 

அப்படி விரிவசடவசத தசடபடுத்தும் பபாழுது உருவாவபத 
ஆசை.தான் என்னும்அதிகாரப் பற்றும் தனது என்னும் பபாருள் 
பற்றும் விபனாதமான தம்பதியினர்.  அவர்களுக்கு பிறக்கும் 
பவண்டாக் குழந்சதகள் ஆறு. 

முதல் குழந்சத பபராசை.   எவ்வளவு தான் இருந்தாலும் அதற்கும் 
பமபல பவண்டும் என்ற பரபபரப்பப அது.  

இது ஏன் வருகிறது என்றால், எல்லாம் வல்ல பரம்பபாருள் 
அல்லவா நம் உள்பள இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது?  அந்த 
பரம்பபாருள் எங்பக இருந்தாலும் விரிவசடந்து பகாண்பட 
இருக்கின்ற தன்சம உசடயது. 

மனிதன் எண்ணத்திபல “இன்னும் பவண்டும்” என்னும் பபாது தான் 
அந்த எண்ணபம பபராசையாக மாறுகிறது. 

ஆசைக்கு உரிய இடமாக உள்ள பரம்பபாருளிடத்திபல 
எண்ணத்சதக் பகாண்டு பைர்க்கும் வசரயிலும், அது ைிறு 
பபாருளிடத்தில் பதங்குகின்ற காரணத்தால் பபராசையாக, 
முசறயற்ற ஆசையாக, (I nordi nat e desi re   ) அது அசமயும்.    

அந்த ஆசைசய ஒழுங்குபடுத்த வில்சலயானால், கட்டுக்கடங்காகத 
ஆசை என்ற வழகயபல, யார் அல்லது எந்தப் பபாருள் அதசனத் 
தடுத்தாலும் அல்லது தடுப்பதாகக் கற்பசன பைய்து பகாண்டாலும், 
“அந்தத் தசடசய நீக்கி விட பவண்டும்  ஒழித்து விட பவண்டும 
என்ற ஆர்வம் பிறக்கிறது. 

நம் உடலாற்சற முழுவதுமாகச் பைலுத்தி அந்தத் தசடசய 
நீக்குவதற்பகா அல்லது அந்தப் பபாருசள, மனிதசர,  வீசனத் 
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துன்புறுத்துவதற்பகா, வருத்துவதற்பகா எழக் கூடிய எண்ண எழுச்ைி, 
உடல்வலு இவற்சறபய ைினம் என்று பகாள்கிபறாம்.   

ஆக. ைினம் என்பதானது விரும்பம் அல்லது ஆசை 
தசடப்படும்பபாது, அந்தத் தசடசய நீக்குவதற்காக எழக்கூடிய 
ஆசையின் அடுத்த கட்டம் என்று பைால்லலாம். 

“பமலும் பமலும் உசடசம பவண்டும், பிறர் பபாருசளக் 
பகாண்படனும், பைாத்து வாங்க பவண்டும்” என்ற ஆசை, தனக்குத் 
பதசவபய இல்லாது பபானாலும் விட்டுக் பகாடுப்பதில்சல என்ற 
பிடிவாதம், இதுதான் கடும்பற்று. 

இதுவும் ஆசைபய.   அதாவது ஆசையின் இன்பனாரு மடிப்பு. 

பிறருக்கு உதவக் கூடியது தன்னிடம் இருந்தால், அது தனக்கு  
உதவப்பபாவது இல்சல என்றாலும்கூட, “யாருக்கும் பகாடுக்க 
மாட்படன்” என்று பதுக்குவது. பமலும் பமலும் பைர்த்துக் பகாண்பட 
இருப்பது என்பது கடும்பற்றாகும். 

இன்பனாரு பபண் அல்லது ஆணுசடய உள்ளம் ஒத்துக் 
பகாண்டாலும் ஒத்துக் பகாள்ளாவிட்டாலும், “என்னுசடய எண்ணம் 
புர்த்தியாக பவண்டும்” என்ற அளவுக்கு மனிதனுசடய பால் 
பவட்சக ஆசைசயப் பூர்த்தி பைய்து பகாள்வதற்கு வரம்பு கடந்த 
எண்ணமும், முயற்ைியும், பையலும் எதுபவா அதுதான் முசறயற்ற 
பால் கவர்ச்ைியாக வருகின்றது. 

அறுகுண வரிசையில அடுத்து உயர்வு – தாழ்வு மனப் பான்சம 
வருகிறது.   

“நான் தான் உயர்ந்தவனாக இருக்க பவண்டும்” என்ற எண்ணத்தில், 
இன்பனாருவர் பகாஞ்ைம் உயர்ந்திருக்கிறார் என்றால், அசத 
இவனால் தாங்க இயலவில்சல என்றால், அந்த மனநிசல உயர்வு 
– தாழ்வு மனப்பான்சம ஆகும்.    



96 
 

உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்சமயால பபாறாசம முதற்பகாண்டு பல 
மாசுகள் ஏற்படும். 

உள்ளத்தில் ைினம் எழுந்தது – தசடசயத் தண்டிக்கபவா, அழித்து 
விடபவா முடியவில்சல.   

“காலம் வரட்டும்.  வலுவும் வாய்ப்பும் கிசடக்கும்பபாது அசதச் 
பைய்து முடிப்பபன்” என்று ைினத்சதத் தள்ளி சவத்துக் பகாண்டு  
இருக்கிறபபாது, அதன் பபயர் வஞ்ைம் அல்லது மாச்ைரியம். 

வஞ்ைம் என்றால், ைினத்சத இருப்புக் கட்டி, அசத 
நிசறபவற்றுவதமற்காகக் காலத்சத எதிர் பார்த்துக் பகாண்டு 
இருப்பது.   

எனபவ வஞ்ைம் என்பது ைினத்தின் மறு வடிவபம.  அதாவது பமல் 
மடிப்பு நிசலபய. 

துன்பத்திற்குக் காரணம்? 

நாம் ஆசை ைிரசமப்புக்கான பயிற்ைி ஒன்சற பபறாததனாபலதான், 
தீசம பைய்கின்ற இந்த அறுகுணங்கள் உருவாகி நம்சம 
அசலக்கழிக்கின்றன.     

ஆசைசயக் கட்டுப்படுத்தாது, அதன் பபாக்கில் விட்டபபாது,  இந்த 
ஆறு குணங்களாக அது மலர்கின்றது.   

அறுகுண வயப்பட்டு நாம் பைய்யக் கூடிய பையல்கள் எல்லாம் பழிச் 
பையல்களாகபவ அசமயும், பழிச் பையல்கள் என்று நாம் தமிழில் 
பைால்வசதத் தான் வடநூலார் பாவம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

ஆணவத்திலிருந்து கிசளத்து எழும் அறுகுண வயப்பட்ட 
பையல்கபளல்லாம் பாவங்களாக வருகின்றன.   இசவபய கன்மம் 
எனவும் கூறப்படுகின்றன.  

பைய்தசதபய மீண்டும் மீண்டும் பைய்து பகாண்டு விளக்கம் 
இல்லாமல் அந்த இருட்டிபலபய மனிதன் நடக்கிறபபாது, நல்லது 
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பகட்டது பதரியாமல் பமலும் பமலும் அவன் துன்பத்திற்கு 
ஆளாகும் நிசலசய மயக்கம், மாசய என்ற பைால்கிறார்கள். 

ஆணவம், கன்மம், மாசய – இந்த மூன்சறச் பைர்த்துக் கட்டிய 
மூட்சடதான் மனிதன் என்ற பிரகிருதி.  

மனிதன் படுகின்ற துன்பங்கள் அத்தசனக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானம் 
இம்மூன்பற.  இவற்சற அப்படிபய எடுத்து அகற்றிவிட முடியாது. 

ஆணவத்சதப் பபாக்க பவண்டுமானால் உண்சமசய, அதாவது 
பமய்ப்பபாருசள அசடய பவண்டும்.  

கன்மத்சதப் பபாக்க பவண்டும் என்றால் நல்ல பைய்சககசளச் 
பைய்து பைய்து அவற்சற பமல் பதிவாகக் பகாண்டு, ஏற்கனபவ 
பைய்துள்ள தீய பையல்களின் பதிவுகள் பையலுக்கு வராமல் தடுக்க 
பவண்டும். 

இவ்வாறு விசனத் தூய்சம பபற்று, பரம்பபாருள் உணர்வும் 
வந்துவிடுமானால், பதளிந்த விழிப்பு நிசல சககூடும்.   

அவ்விடத்திபல மயக்கம் (மாசய) விலகி விடும்.  இதுதான் 
மனிதனாகப் பிறந்தவன் பைய்ய பவண்டியதும் அசடய 
பவண்டியதும்.  இதற்குத்தான் குருவினுசடய உதவி பவண்டும்.  

ஆத்மதாகம் பகாண்ட மனிதன் இந்த நிசனப்பிபல உருகி 
நிற்கும்பபாது, அந்த நிசனப்பானது குருசவ அவன் முன் பகாண்டு 
வரும்.  குரு வருவதற்கு பவறு மார்க்கபமதும் கிசடயாது.    

ஓர் ஏற்பத் தன்சம இருந்தால் குருதாபன இங்பக வருவார்.   
எனபவ. குருசவத்பதடி அசலய பவண்டியதில்சல.  

தன்சன அறிந்து பகாள்ள பவண்டும், என்ற ஆர்வம் உயரட்டும்.   
தானாகபவ அவனுசடய எண்ணம் உயர் நிசலயில் 
பக்குவப்படட்டும்,  குரு தானாக வருவார். 
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மனிதனுசடய எண்ணம் என்பது என்ன?  அது பிரம்மத்தினுசடய 
ைாசயதாபன?  பிரம்மத்தினுடய இயக்கம் தாபன எண்ணமாக. 
அறிவாக இருக்கிறது?   

உயர்ந்த நிசலயில் அறிவாகவும், மயக்க நிசலயில் மனமாகவும் 
அதுபவ குறிப்பிடப்படுகிறது.  அது தானாக அமர்ந்த 
நிசலயில்பிரம்மமாக உள்ளது.  பக்குவப்பட்டவன் நிசனத்தால் 
குருவர பவண்டியது தாபன? ( Fract i on demands and Tot al i t y suppl i es).      

அவ்வாறு குரு வரபவண்டியசதத் தடுப்பது எது?   ஏறகனபவ 
எண்ணியிருந்த எண்ணங்களால் உருவான ஒரு பமடு மத்தியிபல 
தடுக்கிறது.  

இசதக் கணித்து உணர்ந்து பகாண்டு நல்லதிபலபய மனசத 
நிசலக்கச் பைய்யப் பழகிக் பகாள்ள பவண்டும்.    

தாயுமானவர் பக்குவப்பட்டு இருந்தார்.  பமௌனகுரு அவசரத் பதடி 
வந்தார். 

இங்பக இல்லாத கனி ஒன்று பவறுநாட்டில் இருக்கிறது என்றால், 
அதன் விசதசயக் பகாணர்ந்து இங்பக பபாட்டுசவத்தால், பத்து 
வருடம் கழித்பதனும் அது பழம் பகாடுக்கிறதல்லவா?  

முதலில் நல்ல பைய்லகசள எண்ணி எண்ணிச் பைய்து சவயுங்கள்.   
நல்ல காரியங்கபள பைய்ய பவண்டும் என்று எண்ணம் 
பகாள்ளுங்கள்.   

நல்ல காரியங்கள் பவண்டும் என்றபபாபத அந்த எண்ணபம உங்கள் 
உள்ளத்தின் ஒரு நல்ல இடத்திலிருந்துதான் வருகிறது. 

பவண்டுவபதல்லாம் கிட்டும் 

தவம் என்பசத நாம் ஒவ்பவாரு நாளும் ைிறிது ைிறிது பநரபம 
பைய்தாலும், ைிந்தசன மட்டும் இந்த வழியில் எப்பபாழுதுபம 
இயங்கிக் பகாண்டிருக்க பவண்டும்.      
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இதற்காகபவ நாம் அகத்தாய்வுப் பயிற்ைி பைய்ய பவண்டும்.  
எண்ணம் ஆராய்தல், ஆசைச் ைிரசமப்பு. ைினம் தவிர்த்தல், கவசல 
ஒழித்தல் என்பறல்லாம் தனித்தனிப் பயிற்ைிகசள பைய்ய 
பவண்டும். 

கவசலபய இல்லாமல் எப்பபாழுதும் அசமதியாகபவ வாழ 
பவண்டும் என்று நீங்கள் நிசனக்கிறரீ்கள்.  அத்தகு நிசனப்பிற்குரிய 
பையலும் இருந்தாலன்றி, இதில் பவற்றி கிட்டாது.  

பைய்தசதபய பைய்து பகாண்டிருந்தால் வந்து பகாண்டிருந்த 
விசளவும் வந்து பகாண்படதான் இருக்கும்.   கவசலயும் உங்கசள 
விட்டு அகலாது.  

பிரச்ைிசன, ைிக்கல் என்று பைால்கிறரீ்கபள?  அது எதனாபல 
வருகிறது?  உங்களுசடய அறியாசமயினாலும் உணர்ச்ைி 
வயப்படுகின்ற தன்சமயினாலும் அல்லவா?  

அசத நிறுத்தி நீங்கள் விசளசவத் பதரிந்து பையசலச் பைய்து 
வந்தீர்களானால் விசளவு நன்றாகத் தான் வரும். 

எல்லாம் வல்ல பரம்பபாருள் எனக்கு பவண்டியசத எல்லாம் உரிய 
காலத்தில் கிசடக்குமாறு உருவாக்கி சவத்திருக்கும்பபாழுது,  
அந்தப் பரம்பபாருள் இயற்சகயாக, பிரபஞ்ைமாக, உலகமாக, 
மக்களாக, என்னுசடய அறிவாக இருந்து பகாண்டு. 
எல்லாவற்சறயும் அளித்துக் பகாண்பட இருக்கிறபபாது,  நான் 
எதற்காக இது இல்சல, அது இல்சல என்ற குசறபட்டுக் பகாள்ள 
பவண்டும்.   பிச்சை எடுக்க பவண்டும் என்ற பதளிவு உங்களுக்கு 
ஏற்படுவது தான் ஞானம். 

உறவும் துறவும் 
    ஞானம் என்பது நம் நாட்டில் பிறந்ததுதான்.  “துறவு” என்ற 
தத்துவமும் இங்பக  னித்ததுததான்.  
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      ஆனால், அது குழப்பப்பட்டு இருக்கிறது.  துறவு என்றால் 
எல்லாவற்சறயும் விட்டுவிட்டு எங்பயாகிலும் ஓடி விடுவது என்ற 
தவறான கருத்து பரப்பப்பட்டுள்ளது.  இடம் மாறினால் துறவாகி 
விட முடியமா என்ன? 

     ஒருவர் பைன்சனயிலுள்ள அலுவலம் ஒன்றில் பவசல 
பார்க்கிறார்.  அவசர 500 சமல் பதாசலவிலுள்ள ஊருக்கு மாற்றி 
விட்டார்கள், பபாய் விடுகிறார் – பைன்சனசயத் துறந்து விட்டார் 
என்று அர்த்தமா? 

    எந்தக் காரரியத்ல் ஈடுபட்டாலும் “அளவு” ஒன்று “முசற” 
ஒன்று என்று இந்த இரண்சடயும் சவத்துக் பகாள்ள பவண்டும்.  

      இந்த அளவும் முசறயும் மீறப்படுகின்ற பபாதுான் துன்பம் 
உண்டாகிறது.  இந்த அளவு மற்றும் முசறகள் (Li mi t at i on  and 
Met hod)  இரண்சடயும் கசடப் பிடித்தால் அதுதான் துறவு.  
“உறவிபல கண்ட உண்சம நிசலத் பதளிபவ துறவு” 

நாம் ைாப்பிடும் பபாழுது “உணவு சுசவயாக இருக்கிறது” என்று 
நிசனத்து உட்பகாள்கிபறாம் அல்லவா, அதுதான் உறவு.   

“இந்த அளவுக்கு பமபல பபானல் வயிறு பாதிக்கப்படும்” என்று 
உணசவத் தள்ளிவிட்டு வருகிபறாம் அல்லவா, அது தான் துறவு.  

இந்த தத்துவம் சகயாளப்படுமானால் நாம் உலசக ஆளலாம்.  
இனபபம  வரும். இன்பறல் உலகம் நம்சம ஆளும்.       அதாவது 
துன்பந்தான் வரும். 

இந்தத் தத்துவங்கசள  இக்கசலசயக் கற்று வாழ்க்சக 
பமம்பாடுகசளப் பபற்றுக் பகாள்ளுங்கள்.  வடீுபபறு தன்னாபல 
வரும்.  

9. வாய்பபைா வண்ணம் பைய்தாண்டி 
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வாய் பபைாதபபாது மனம் பபசுகிறது.  மனம் பபைாதபபாது 
இசறநிசல பபசுகிறது. 

நீ பபைாது இருக்கும்பபாது இசறவன் பபைிக் பகாண்டிருக்கிறான்.   

வாய்ப்பபச்சு இல்லதிருத்தல் பபைா பநான்பு மனம் அடக்கப் பயிற்ைி 
அல்லது மனத்சதச் ைீரசமத்துக் பகாள்ளும் பயிற்ைி, மனசதச் 
ைீரசமக்கும் ைாதசனக்கு வாய் பபைாதிருத்தல் ஒரு புறச்ைடங்கு 
ஆகும். 

(5.)அடக்கிப் புலசனப் பிரித்பத-அவன் 
   ஆகிய பமனியில் அன்சப வளர்த்பதன் 
மடக்கிக்பகாண் டான்என்சனத் தன்னுள்-ைற்றும் 
   வாய்பபைா வண்ணம் மரபும்பைய் தாண்டி”  

பதாழி! திருடியின்கீழ் அடக்கி, புலன்கசளப் பிரித்து அவன் ஆகிய 
திருபமனியில் அன்சப வளர்த்பதன்.  அப்பபாழுது என்சனத் 
தனக்குள் மடக்கி சவத்துக் பகாண்டான்.   ைிறிதும் வாய் 
பபைாதபடியும், அவசனப் பற்றி மட்டும் பபைம்படியும் ஒரு மரபு 
பைய்தான். 

இசறயுணர்வு பபற 

ஆனந்த நிசல அசடய தான் என்பனன்ன ைாதசனகள் பைய்பதன் 
அதனால் என்ன விசளவு வந்தது என்று இப்பாட்டில் தாயுமானவாா் 
கூறுகிறார். 

இசறயுணர்வு பபற என்பனன்ன ைாதசனகள் பைய்பதன் என்று 
நிசனவுபடுத்திக் பகாள்கிறார்.  ஒரு ைாதகன் என்பனன்ன ைாதசன 
பைய்ய பவண்டும் என்று நமக்கும் அறிவுறுத்துகிறார். 

தன்னுசடய புலன்கசள முசறப்படுத்தினார்., உலகப் 
பபாருள்களில்- பபாகப் பபாருள்களில்- பைல்லும் புலன்கசள 
விலக்கினார். 
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பதசவயில்லாத விஷயங்களில் இந்திரியங்கள் 
பைல்லாமல் இந்திரிய ஒழுக்கத்சதப் பின்பற்றினார். 

புலன்கசள அடக்கி தனது அன்சப இசறவன் மீது 
பைலுத்தினார்.  இசறவன் மீது அன்சப வளர்த்துக் 
பகாண்டார்.  அன்சப வளர்ப்பதற்கு அளவு பகால் 
என்ன?  தியாகம் பைய்தார். 

இதன் பலனாக இசறவன் அவசர தன் பிடிக்குள்  
சவத்துக் பகாண்டான்.  பின்னாா் அவசர வாய் பபைா வண்ணம் 
பமௌன நிசலயில் சவத்தான். 

    இப்பாட்டில் நான்கு கருத்துக்கள் உள்ளன.  1. புலனடக்கம். 2. 
இசறவன் மீது அன்பு பைலுத்துதல். 3. இசறவனது அருள் 
கிசடத்தது. 4. பமௌனம் என்ற பலன் கிசடத்து. 

இந்திரியங்கள் 

அடக்கி சவத்திருக்க பவண்டிய ஐந்து இந்திரியங்கள் (புலன்கள்) 
 

ஞாபனந்திரியங்கள் 5 

1. பமய்(உடம்பு) காற்றின் அம்ைமாதலால் 
குளிர்ச்ைி,பவப்பம்,பமன்சம,வன்சம அறியும் 

2. வாய்(நாக்கு) நீரின் அம்ைமாதலால் 
உப்பு,புளிப்பு.இனிப்பு,சகப்பு,கார்ப்பு,துவர்ப்பு என 
அறுசுசவயறியும் 

3. கண் பநருப்பின் அம்ைமாதலால் நிறம்,நீளம் 
உயரம்,குட்சட,பருமன்,பமலிவு என பத்து தன்சமயறியும் 

4. மூக்கு மண்ணின் அம்ைமாதலால் வாைசன அறியும் 
5. பைவி வானின் அம்ைமாதலால் ஓசையறியும் 
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கர்பமந்திரியங்கள் 5 

1. வாய் (பையல்) பைால்வது 
2. சக (பையல்) பகாடுக்கல்,வாங்கல்,பிடித்தல்,ஏற்றல் 
3. கால் (பையல்) நிற்றல்,நடத்தல்,அமர்தல்,எழுதல் 
4. மலவாய் (பையல்) மலநீசர பவளிபய தள்ளுதல் 
5. கருவாய் (பையல்) விந்சதயும்,சுபராணிதத்சதயும்,ைிறுநீசரயும் 
பவளிபயத் தள்ளும் 

எப்படி பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணரீ் ஒரு ைிறு ஓட்சட இருந்தாலும் 
பவளிபய பைன்று விடுபமா அது பபால ஒரு புலன் கட்டுப் 
பட்டுபட்சட இழந்தாலும் மற்ற புலன்கள் கட்டுக்கு அடங்காமல் 
பபாய் விடும். 

ஞாபனந்திரியங்கள் பவளி உலக பபாருட்கசளக் குறித்த அறிசவ 
நமக்கு தரும் உடல் உறுப்புக்களுக்கு ஞாபனந்திரியங்கள் ஆகும். 

கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, மற்றும் பதால் ஆகிய உடல் 
உறுப்புக்களின் மூலம் பவளி உலக அறிசவ நாம் அசடவதால், 
இந்த உடலுறுப்புக்களுக்கு ைமசுகிருத பமாழியில் ஞாபனந்திரியங்கள் 
என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

இந்த ைட உறுப்புகளான காதின் மூலம் ஒலியும், பதால் மூலம் 
பதாடு உணர்வும், கண் மூலம் பவளிப்புற காட்ைிகளும், நாக்கின் 
மூலம் சுசவயுணர்வும், மூக்கின் மூலம் மணம் எனும் ஐந்து 
உணர்வுகள் நமக்கு கிசடப்பதால் இவ்வுறுப்புக்கசள 
ஞாபனந்திரியங்கள் என்பர். 

புலனடக்கம் 

அஞ்சும் அடக்குஅடக்கு என்பர் அறிவிலார் 
அஞ்சும் அடக்கும் அமரரும் அங்கிசல 
அஞ்சும் அடக்கிய அபைதன மாம்என்றிட்டு 
அஞ்சும் அடக்கா அறிவு அறிந்பதபன. – (திருமந்திரம் – 2033) 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ஐந்து பபாறிகசளயும் அடக்கு என்று வலியுறுத்துபவர்கள் எதுவும் 
அறியாதவர்கள். ஐந்தும் அடக்கிய பதவர்கள் அங்பக வானுலகிலும் 
இல்சல. 

ஐந்து பபாறிகசளயும் அடக்கி விட்டால் நாம் ைடப் பபாருள் பபால் 
ஆகி விடுபவாம் என்பசத உணர்ந்து அடக்காமல் இருக்கும் அறிசவ 
அறிந்து பகாண்படபன! 

புலனடக்கம் என்பது அவற்சற பவசல பைய்யாமல் அடக்குவது 
என்று அர்த்தம் ஆகாது. அப்படி புலன்கசள இயங்காமல் பைய்தால் 
நாம் அறிவற்ற ைடப் பபாருள் பபால ஆகி விடுபவாம்.  

அவற்சற ைரியான பநறியில் இயங்கச் பைய்வபத அறிவுசடய 
பையலாகும். 

இதற்குத்தான் புலனடக்கம் இல்லாத பூச கள் வணீ் என்னும் 
கருத்சதப் புரிந்துபகாள்ள பவண்டிய அவைியம் ஏற்படுகிறது. 

அப்படி இவ்வாக்கியம் பைால்ல முற்படுவது என்ன? 

மனத்சத அடக்க முடியாமல், மனத்தின் உணர்ச்ைிகள் பகாபம், 
பவறுப்பு, ஆத்திரம், அவமானம், கர்வம் இவற்றிசன அடக்கி 
மற்சறபயாசரயும் தன்சனப் பபாலபவ எண்ண முடியாதவர்கள் 
பல பூச கசளப் பண்ணியும் என்ன லாபம்? 

அன்பப பதய்வம், அன்பப ைிவம், அன்பப கர்த்தர், அன்பப அல்லா… 
இசத உணர்வுபூர்வமாக உள்வாங்கிக்பகாள்ளாமல் எத்தசன 
பகாவில் பகாவிலாக ஏறி இறங்கினாலும் மனம் அசமதி 
பகாள்ளாது. 

திருமூலரும் திருமந்திரமும் - உபபதைம் 23 

 
புலன்களுக்கு பபாடணும் கடிவாளம் 
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புலன்கள் ஐந்து அசவ அசடகிற அனுபவங்களுக்கு அளபவ 
இல்சல, அவற்றால் உண்டாகிற விசளவுகளுக்கும் கணக்பக 
இல்சல. 

 
கண்பபான பபாக்கில் மனம் பபாகக்கூடாது என்பார்கள், வாயில் 
வந்தசதப் பபைக்கூடாது காதில் விழுந்தசத நம்பக்கூடாது 
என்பறல்லாம் பபரிபயார்கள் தசடபபாட்டு சவத்திருந்தார்கள், 

அசதத்தான் ஐம்புலனடக்கம் பஞ்பைந்திரிய ஒழுக்கம் என்பது, 
ைாத்துவிகக் குணத்தில் ஒன்று ஐம்புலங்கசளயும் அடக்கி சவத்தல், 
ஐம்புலன்களின் நுகர்ச்ைிசய பஞ்பைந்திரியாநுபவம் என்பர், 

பபாறிகள் ஐந்து அசவ கண்,காது, பதால், நாக்கு மூக்கு என்ற 
புலன்கள் அவற்றின் அறிவாகும் பார்த்தல், பகட்டல், ஸ்பரிைித்தல, 
ருைித்தல், முகர்தல், (ஒளி,ஒசை, ஊறு, சுசவ, நாற்றம்) புலன்களின் 
இயக்கம் ஒருவனுக்கு நன்சமயும் பைய்யும தீசமயும் பைய்யும், 
அது அவற்றின் பையசலப் பபாறுத்தது. 

 
மனிதரின் மாமனிதன் என்ற பபாற்றப்படுகிறவன் புலன்கசள 
அடக்கியவன்தான் ைாதசனகளில் மிகப் பபரிய ைாதசன 
புலனடக்கம். பவற்றிகளில் ைிறந்த பவற்றி புலன்கசள 
பவல்வதுதான், “ அறிசவப் பயன்படுத்தி பபாறிகசள அடக்க 
பவண்டும், 

ைாப்பாட்டில் ஆசை சவத்தாலும், ைம்பபாகத்தில்   ( புணர்ச்ைி) 
பபருவிருப்பு பகாண்டாலும் ஆன்ம பவற்றிசய அசடய முடியாது” 
என்கிறார்திருமூலர் விதிசய மதியால் பவல்லலாம் என்பார்கள், 

ஆனால் மதிசய மசறக்கும் மயக்கத்சத ஏற்படுத்தி அசதச் 
பையல்படாதவாறு தடுக்கும் விதி, அதனால்தான் விதி வலியது 
என்கிறார்கள், 

புலன்கள் பைருக்குற்று பாதிப்சப ஏற்படுத்துவதும் அப்படித்தான். 
புலன் மயக்கம் கூடாது. புலசன பவன்றவன் முனிவன், புலன் வழி 
பைன்றவன் ைராைரி மனிதன். 
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ஐம்பபாறிகளும் துள்ளி குதிக்கும் கன்றுகளாயிருந்தால் கயிற்றால் 
பிசணத்து அடக்கலாம், 

அசவ மதங்பகாண்ட யாசனகள் கரும்புத் பதாட்டத்தில் புகுந்தால் 
என்ன நடக்கும் என்பசத புரிந்து பகாள்ளுங்கள்.  

புலன்களின் விருப்பத்சத கட்டுபடுத்த என்ன வழி பபாறிகசள 
தறிபகட்டு பபாகாமல் காப்பது எப்படி? 

பிரணவமான திருசவந்பதழுத்சத ஒதியிருப்பபத பாதுகாப்பு 
என்கிறது திருமந்திரம். பாடல்: ஐந்தில் ஒடுங்கில்....... 
பபைாத வார்த்சத உங்களுக்கு அடிசம பபைியவார்த்சதக்கு நீங்கள் 
அடிசம, என்பார்கள். 

நிசறயப் பபசுவதால் என்ன பயன்? பைாற்கள் விசளவுசடயசவ 
விசளவறிந்து பபை பவண்டும், பபைிய வார்த்சதகளும் இழந்த 
காலமும் மீண்டும் பபற முடியாத முத்துக்கள். 

 
பபாறிகசள இயக்குவது மனம் மனந்தான் அவற்சற உந்துகிறது. 
ைிவத்தியானத்தில் மனசத அடக்கினால் இந்திரியங்கள் ( பபாறிகள்) 
அடங்கும், பபாறிகள் வழிபய மனம் பபாகாமலிருக்க நல்ல 
கருத்துசடய நூல்கசள கற்க பவண்டும். 

“தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா” என்பர் பபரிபயார், 

அசவ பையலின் விசளபவயாகும், ைிவைிந்சதயாயிருந்தால் பபாறி 
வழி பபாகிற நிசலயிருக்காது. 

உடலுக்கு ஒன்பது வாைல் என்றால் மனதுக்கு ஒராயிரம் வாைல், 
ஒவ்பவாரு எண்ணமும் ஒரு வாைல் தான், எந்த வழி பபாவது 
என்பசதவிட எந்த வழியிலும் பபாகாமல் இருப்பபத ைிறப்பு. 

ஞானியரும், பயாகியரும் அசதத்தான் பைய்கிறார்கள். 

மனமிறக்க வாபயன் பராபரபம என்பார் தாயுமானவர். 



107 
 

மனவழி பைன்று உடலின் இன்பத்சத நாடினால் குற்றங்கள் 
உண்டாகும், வாழ்க்சக நிம்மதிசய இழக்கும், உடலின்பத்சத 
நாடாதிருந்தால் உள்ளம் ைிந்தசனயற்று ஆனந்தத்தில் நிசலபபறும். 

துரியத்தில்…….தவமியற்றி  
              தறிபகட்படாடும் புனன்கசள அறிவால் மீட்டிடுங்கள். 

மனசத ஒருசமப்படுத்தினால், பிறிபதான்றில் கவனம் பைல்லாது. 
அப்பபாது உள்ளத்தில் ஊறும் அமுதத்சத துய்த்திடுங்கள்” 

 
நீங்கள் உலகியல் நாட்டம் பகாண்டு பபசுகிறவசர உளபளாளி காண 
இயலாது பபாகும் 

பைால்லற்றிரு! சும்மாயிரு! என்பது அதற்கான பைான்ன 
வார்த்சதகள், அதற்காகத்தான் பபாறிகளின் இயல்சப அறிந்தவபர 
இருசள கடந்து ஒளிசய காண்கிறார்கள். 

 
அசதவிடு, இசதவிடு, என்பது துறவறம், இல்லறத்தான் 
ஐம்பபாறிகசளயும் தனது கட்டுப்பாட்டில் சவத்திருந்தால் பபாதும், 
எசதயும் விடுகிற கட்டாயம் இருக்காது, 

இசறவசன பற்றியிருங்கள். இல்சலபயல் புலன்கள் உங்கசள 
நாலாபக்கமும் ஐந்து பக்கங்களிலும் (ஐந்து புலன்கள் வழி) கவர்ந்து 
பைன்றுவிடும், எனபவ ஐம்புலன் அடக்கம் அருசளத் தரும். 

மனிதன் பழக்கத்திற்கும் விளக்கத்திற்கும் இசடபய தவித்துக் 
பகாண்டிருக்கிறான். விளக்கம் கிசடத்த பின்னும் பழக்கத்சத 
விடமுடியவில்சல. 

பமய்யுணர்வு பபற்ற பபாதும் ஐயுணர்சவ கட்டுப்படுத்த 
முடியவில்சல.  புலனின்பம் பமய்யின்பத்சத அசடய தடுக்கிறது.  

“ஆன்மிக வாழ்வில் பபரின்பம் கிசடக்காமல் பபானால் அதற்காகப் 
புலனின்ப வாழ்வில் திருப்தி பகாள்ளக்கூடாது. இது அமுதம் 
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கிசடக்காவிட்டால்ைாக்கசடநீசர நாடிச் பைல்வதற்கு ைமம்.(1) “ 
என்று விபவகானந்தர் ைாட்சடயடி தருகிறார். 

“புலன்கவர்ச்ைியில் ைிக்கி நிற்கும்பபாது விசளவறியாமல் 
எண்ணுதலும் பபசுதலும் பையல்புரிதலும் இயல்பு”(3) என்கிறார் 
பவதாத்திரி மகரிஷி. 

“பமய்-வாய்-கண்-முக்க-பைவி என்ற ஐம்பபாறிகளும் 
அனுபவிக்கக்கூடிய இன்பத்திற்கு அளவுமுசற பவண்டும்.  

எந்தப் பபாறிசய அதிகமாகப் பயன்படுத்தி இன்பத்சத 
அனுபவிக்கிபறாமா அதன் விசளவாக அந்தப் பபாறி பழுதசடந்து 
அதன் மூலமாகபவ நாம் துன்பத்சத அனுபவிக்க பநரிடும்.   

ஆகபவ புலனின்பத்சத விசளவறிந்து அளபவாடும்-முசறபயாடும் 
அனபவிக்க பவண்டும்”என்கிறார். 

“நின்றிடு அகண்டாகாரம் நிசலயினில்பவன்றிடுவாய் புலன் 
ஐந்சதயும் பவற்றிபய”(பவதாத்திரியம்) 

புலனடக்கத்சத எப்படி பழக பவண்டும்? 

“முதன் முதலாகச் ைித்திரம் எழுதப் பழகுபவனுக்கு எண்ணத்தில் 
உள்ளபடி உருவம் அசமவதில்சல.  பழகப் பழக எந்தவிதமாக 
எண்ணுகிறாபனா- அவ்விதபம அவன் எழுதும் உருவமும் அசமந்து 
விடுகிறது.      

இந்திரியங்கள் வைகப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு உலகபப்றற 
வளர்கிறது.   இந்திரயங்கசள இசற வழிபாட்டுக்குப் 
பயன்படுத்துகிறவர்களுக்குத் பதய்வபக்தி உண்டாகிறது. 

இதசன தாயுமானவர் “ அடக்கிப் புலசனப் பிரித்பத-அவன்    
ஆகிய பமனியில் அன்சப வளர்த்பதன்” எனக் கூறுகிறார். 

பமௌனம் என்னும் மந்திரபமாழி 
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வார்த்சதகள் இல்லாத புத்தகம் பமௌனம் .   ஆனால் வாைிக்க 
வாைிக்க இதற்குள் வாக்கியங்கள். 

பமௌனம் என்பது பவளிச்ைம்.  நம்மசம நாபம இதற்குள் 
தரிைிக்கலாம். 

பமௌனம் என்பது இருட்டு.   எல்லாத் துன்பங்கசளயும் இதற்குள் 
புசதக்கலாம். 

பமௌனம் என்பது மூடி.  இசதத் தயாரித்து விட்டால் எல்லா 
உணர்ச்ைிககசளயும் பூட்டி சவக்லாம். 

பமௌனம் என்பது பபாதி மரம்.  இதுவசர பைால்லாத உண்சமகசள 
இது பபாதிக்கும். 

பமௌனம் என்பது வரம்.   நம்மிடம் நாபம பபறுவது.  இனபம், 
துன்பம் இரண்சடயும பமௌனம் பகாண்டு ைந்தித்தால் எப்பபாதும் 
இதயம் இயல்பாக இருக்கும்.  இதழ்கசள இறுக மூடி நாம் நமக்குள் 
இறங்குபவாம். 

அதிகம் பபைாதவசன உலகம் விரும்புகிறது.  அளந்து 
பபசுகிறவசன உலகம் மதிக்கிறது.  பபைாத ஞானிசய உலகம் 
பதாழுகிறது. 

அசமதி பமபலாட்டமானது.   பமௌனம் உள்ளிருந்து வருவது. 

பமௌனம் வார்த்சதகள் அற்ற நிசல.  எண்ணங்கள் அற்ற நிசல.  
ஓம் எனும் பிரணவத்தின் பபாருள் – அறிவாக உள்ள இசறவசன 
உயிராக உணர்கிற மனிதன், பபரின்ப நிசலயாகிற பமௌனத்தில் 
ஆழ்கிறான் என்பபத. 

“தந்தது உன்தன்சனக் பகாண்டது என்தன்சன” என 
மாணிக்கவாைகர் கூறுகிறார். 

நம்சம முற்றிலும் அவருக்குக் பகாடுகின்றளவு அவர் நம்சம 
ஏற்றுக்பகாண்டு அவசர நமக்குக் பகாடுத்து விடுகிறார்.  
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அவசர நாம் பபறுகின்றளவு பபரானந்தத்சத அனுபவிக்கும் 
பபற்றிசனப் பபற்று பமான நிசலசய அசடகின்பறாம். 

பபரானந்தப் பபருங்கடலிலிருந்து வைீிய காற்று பட்டதும் நாரதர் 
தம்சம மறந்து பக்திப் பரவைமசடந்தார்.  

எப்பபாழுதும் “நாராயண, நாராயண” என்று உச்ைரித்த வண்ணம் 
ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார். 

சுகர் பபரானந்தக் கடசலப் பார்த்தார்.   பார்த்தவுடன் உடல் 
உணர்சவ எல்லாம் கடந்து ஞானப் பபருநிசலசய அசடந்து 
விட்டார். 

மகாபதவர் அப் பபரானந்த கடலின் நீசர ஒருசக அள்ளிப் 
பருகினார்.  அது அவருக்கு பபாதுமானதாகப் பபாய்விட்டது. 

இனி யார்தான் அசத முற்றிலும் அறியமுடியும்,  நம்சம நாம் 
அவருக்குக் பகாடுக்கின்ற பபாழுது அவர் நம்சம தம் வைம் ஆக்கிப் 
பபச்ைற்ற பபருநிசலயில் சவத்து விடுகின்றார்.  

இதசனத் தாயுமானவர் “மடக்கிக்பகாண் டான்என்சனத் தன்னுள்-
ைற்றும் வாய்பபைா வண்ணம் மரபும்பைய்தான்” என்கிறார். 

 
 

10. மரசபக் பகடுத்தனன் பகட்படன் 

மரபு என்றால் என்ன?  

மரபு - அழகான தமிழ் வார்த்சத.  தமிழ் பைால்.  மரபு என்றால் 
பரம்பசர என்று பபாருள்.  

ஒன்சறத் பதாடர்ந்து பவகு காலமாக பைய்து வருதல் என்பதாகும். 
வாசழயடி வாசழயாக  நசடமுசறயில் இருந்து வருவசத மரபு 
என்கிபறாம். 
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மரபு என்பசத இரண்டு விதமாகப் பிரிக்கலாம்.  1. ைத் பரம்பரா 
அல்லது தர்ம பரம்பசர 2. ஞானப் பரம்பசர. 

தர்ம பரம்பசர என்பது நல்ல பைய்ல்கசளக் காலம் காலமாக 
பைய்து வருவார்கள்.  உதாரணமாக பழனி பகாயிலுக்கு 
ஆண்டுபதாறும் அன்னதானம் பைய்து வருவார்கள்.  இதசன 
குலதர்மம் என்பார்கள். 

ஞானப் பரம்பசர என்பது குரு – ைீடராக வாழ்ந்து வருதல்.   
உதாணரமாக வள்ளலார், தாயுமானவர், ைங்கரர் கருத்துக்கசள 
இன்று நாம் புரிந்து பகாள்கிபறாம் என்றால், நல்ல கருத்துக்கள், 
அறிவுகள்  தசலமுசற தசலமுசறயாக வந்து பகாண்டிருக்கும். 

ைத் பரம்பசரக்கு எதிர்மசற - அைத் பரம்பசர.    அதாவது தவறான 
மூட நம்பிக்சககசள, அறியாசமசய, பரம்பசர பரம்பசரயாக 
பின்பற்றி வருவது.   

குரு உபபதைம் பைய்து பகாண்டிருக்கும் பபாது,  ஒரு பூசண 
குறுக்கும் பநடுக்குமாகப் பபாய் பகாண்டிருந்தது.  இதனால் 
ைீடர்களில் கவனம் திசை திரும்பியது.  

எனபவ, அங்கிருந்த தூணில் அந்தப் பூசனசய கட்டி சவத்துவிட்டு 
குரு உபபதைத்சதத்  பதாடர்ந்தார். 

குரு மசறந்தபின் அவருக்குப் பின் வந்த குருபவா, ஒரு புசனசய 
விசலக்கு வாங்கி, தூணில் கட்டி சவத்து, பின் உபபதைத்சத 
பதாடங்கினார். 

யார் நமது குரு?(Our Guru?) 

  
பவகு நாட்களுக்குப் பிறகு மூன்று  மாணவர்கள் 
ைந்தித்துக்பகாண்டார்கள்.   

http://irainilai.blogspot.in/2012/11/blog-post_20.html
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வழக்கமான நலம் விைாரிப்புகளுக்குப்பின் தங்களுசடய 
குருநாதர்கசளப் பற்றிப் பபை ஆரம்பித்தார்கள். 

‘எங்க குருநாதர் இளசமயிபலபய துறவறம் பமற்பகாண்டவர், 
பபரிய பமசத, விஷய ஞானம் மிக்கவர், ஆன்மீக நூல்கசளக்  
கசரத்துக் குடித்தவர் பதரியுமா?’  என்றார் முதல் மாணவர். ‘ 

நமக்பகல்லாம் தினமும் 24 மணி பநரம்தாபன இருக்கு? ஆனா 
எங்க குருநாதர் மட்டும் அந்த பநரத்துக்குள்ள 30 மணி பநர 
பவசலகசளச் பைஞ்சுடுவார்.’  
 

’அப்படியா?’  ஆச்ைர்யமாகக் பகட்டார் இரண்டாவது மாணவர் 

 

. 
’ஆமா. அவர் தினமும்  தியானம் பைய்யும்பபாபத அன்சறய 
பைாற்பபாழிசவப்பத்தி பயாைிச்சுடுவார்.  

http://3.bp.blogspot.com/-dh1au8vlkLE/UKtzcz21kuI/AAAAAAAAAFg/BbyTb0dQOsA/s1600/Yaar+Namathu+Guru-4.gif
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அப்புறமாக் குளிக்கிற பநரத்தில் அன்னிக்குப் பபைபவண்டிய 
விஷயங்கசள என்பனன்ன உதாரணங்கள் பைால்லி விளக்கலாம், 
எப்படி எல்பலாருக்கும் புரியசவக்கலாம்ன்னு பயாைிச்சுக்குவார்.  

ைாப்பிடும்பபாது அசதத் தனக்குள்பள பபைிப் பார்த்துப் பயிற்ைி 
எடுத்துடுவார்.  

அப்புறம் வகுப்பு பதாடங்கினதும் அப்படிபய அருவிமாதிரி 
தத்துவங்கசளக் பகாட்டுவார். பகட்கிறவங்கபளல்லாம் பிரமிச்சுப் 
பபாயிடுவாங்க!’    
‘பராம்ப மகிழ்ச்ைி’  என்றார் இரண்டாவது மாணவர். ‘எங்க 
குருநாதரும் பபரிய ஞானிதான். ஆனா உங்க குருநாதர் அளவுக்கு 
பநரத்சத வசளச்சுப் பிடிக்கிறவர் இல்சல!’  
‘ஏன் அப்படிச் பைால்றஙீ்க?’  
‘எங்க குருநாதர் தியானம் பைய்யும்பபாது அதில மட்டும்தான் 
கவனம் பைலுத்துவார். குளிக்கும்பபாது நல்லா அழுக்கு பதய்ச்சுக் 
குளிப்பார். ைாப்பிடும்பபாது உணசவ நல்லா பமன்னு ருைிச்சுச் 
ைாப்பிடுவார். வகுப்பு நடத்தும்பபாது, தனக்கு 
பதரிந்தசத பைால்வார். அவ்வளவுதான்!’  

 இப்பபாது மூன்றாவது மாணவர் தனது குருநாதர் பற்றி பபைினார். 

குரு, ைீடன் பாரம்பரியம் 
எங்களுசடயது என்று 
தன்முசனப்புடன் 
பபைிவரும் கால கட்டத்தில், நீ  
இன்பனாரு “புத்தன்”, 
என்சனவிட  ைிறந்த 
ைிந்தசனயாளனாக, 

ஞானியாக, மகானாக உன்னால் உயர முடியும் என பாமரனுக்கும்  
உணர்த்தியவர் அவர். 

http://2.bp.blogspot.com/-n-LVuXpa8go/UKtz9GaRIII/AAAAAAAAAFo/pTFgKkyAAVQ/s1600/Yaar+Namathu+Guru-3.gif
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உலகநலத் பதாண்டனாக தன்சன அறிமுகம் பைய்துபகாண்டு 
வாழ்நாள் முழுதும் உலக அசமதிக்காகபவ  வாழ்ந்தவர். 

எத்தசனபயா உலக நலத் பதாண்டர்கசள உலகம் முழுதும் 
உருவாக்கிக் பகாண்டிருப்பவர்.  

எல்பலாரும் கண் காதுகசள மூடி ஆடு மாடுகள் பபால் ஆன்மீக 
வியாபரச்ைந்சதயில் ைிக்கிக்பகாள்ளும் இந்த நாளில்,ஏன்? எதற்கு? 
எவ்வாறு? என பகள்வி பகட்கசவத்து  சுய  ைிந்தசனசயத் 
தூண்டியவர். 

ஆன்மீகத்சதயும் விஞ்ஞானத்சதயும் இசணத்து இசறயுணர்வு 
பபற முசற வகுத்தவர். 

பபாருள் ஈட்டும் முசறசய மட்டுபம  பபாதிக்கும் பள்ளிகள் 
கல்லூரிகள் பல்கசலக்கழகங்கள் மத்தியில் விடுபட்டுப்பபான 

“வாழ்க்சகக் கல்விசய” பபாதசன முசறயாக அல்லாமல் ைாதசன 
முசறயாக பாமரனுக்கும் பகாண்டு பைர்த்தவர். 

ைாதி,மதம், இனம், பமாழி, நாடு, நான், என்னுசடயது என்னும் 
நமக்கு நாபம பபாட்டுக்பகாள்ளும் வட்டங்களிருந்து 
பவளிக்பகாணர்ந்து, எல்லாபம  இசறநிசலயின் தன்மாற்ற நிகழ்பவ 
என உணர்த்தியவர். 

ைமுதாயத்தில், சுரண்டசலபய முதன்சமயாகக்  பகாண்டு வாழும் 
இன்சறய சூழ்நிசலயில், மனிதன் வாழபவண்டியது  அறம் ைார்ந்த 
வாழ்பவ என  வாழ்ந்து காட்டியவர். 

மனம் முதல் எண்ணம் வசர, பிரபஞ்ை பதாற்றம் முதல் 
அணுத்துகள் வசர,  வீகாந்தம் முதல்  விண்காந்தம் வசர 
விஞ்ஞான விளக்கம் அளித்து, அசதபய பாமரனும் உணரும் 
மார்க்கம் அளித்தவர். 

“நான் யார்” என்பசதக் காட்டி, தனி மனித அசமதிபய உலக 
அசமதிபயன உணர்த்தியவர். 
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உலகம் முழுவதும் பபண்சமயிசன ஏதாவது ஒரு வசகயில் 
அடிசமயாய் நடத்தும் ஆண் வர்க்கத்தின் நடுவில் அசத  மாற்றி, 
பபண்சமயிசன பபாற்றக்  கற்றுத் தந்தவர். 

துறவு இல்லாமல்  இல்லறத்தில் இருந்து பகாண்டு மக்கசள விழிப்பு 
நிசலக்கு அசழத்துச் பைன்றவர்.”குரு”  பைால்லுக்கு  புது இலக்கணம் 
வகுத்தவர் அவர் என்றார். 

(6.)”மரசபக் பகடுத்தனன் பகட்படன்-இத்சத 
வாய்விட்டுச் பைால்லிடின் வாழ்வுஎனக்கு இல்சல 
கரவு புரஷனும் அல்லன்-என்சனக் 
காக்கும் தசலசமக் கடவுள்காண் மின்பன” 
       

மின்னல் பபான்ற பபண்பண!  அவன் என், உலக வாழ்க்சக 
முசறசய மாற்றி அசமத்தான்.  இசத நான் வாய்விட்டுச் 
பைான்னால் எனக்கு வாழ்வு இல்சல. கள்ளப் புருஷன் என்ற 
பைால்லவும் முடியாது.  அவன் என்சனக் காப்பாற்றும் தசலசமக் 
கடவுள் காண்பாயாக!   

என்னுடன் மிக பநடுங்காலமாக இருந்த வழக்கத்திசன ஒழித்தான். 
ஆகபவ நான் பகட்டுவிட்படன்.  

இசத பவளிபய வாய்விட்டு பைால்லி விட்டால், வாழ்வு எனக்கு 
இல்சல.  கள்ளத்தனமாக உள்ள புருஷனும் அல்லன். என்சனக் 
காக்கின்ற தசலவானாகிய பதய்வபமயாவான். 

இந்தப் பாடல் புதிர் பபால் அசமந்திருக்கிறது.  ஆனால், இதில் 
ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன.  

பவளிப்பசடயாக பபைாமல் இரண்டு அர்த்தத்தில் பாடியுள்ளார்.  
வித்தியாைமான பாணிசய இப்பாடலில் சகயாண்டுள்ளார். 

மரசபக் பகடுத்தனன் – பகட்படன் 
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இசறவன் மரசப பகடுத்திட்டார்.  எப்படிப்பட்ட மரசப 
பகடுத்திருப்பார்? 

பவறு விதமான மரசப பகடுத்திட்டார்.  அதாவது ைம்ைாரியாக 
இருந்த தாயுமானவசர உலக விவகாரங்களிலிருந்து விலக்கி 
பகடுத்து விட்டார். 

எப்படிப்பட்ட ைம்ைாரியாக இருந்தார்? 

திருப்தி அசடயாதவராக இருந்தார்.  ஆசை வயப்பட்டவராக 
இருந்தார். பபாறாசம வாய்ந்தவராக இருந்தார்.  அதிருப்தி 
அசடந்தவராக வாழ்ந்தார்.   

பயத்துடன் இருந்தார். ஓயாமல் பபைிக் பகாண்டிருந்தார்.   
மற்றவர்கசளக் குசற கூறிக் பகாண்டிருந்தார். 

இத்தசய  மரசப பகடுத்தார். இத்தசகய குணங்கசள 
தாயுமானவரிடமிருந்து  விலக்கினார்.  

அதாவது இங்கு எதிர்மசறயாக தாயுமானவர் பபசுகிறார்.  ஏன் 
என்றால் இக்கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுப்பதற்காக இப்படி 
பபசுகிறார். 

இத்தசகய மரசப இசறவன் பகடுத்ததால், தான் முக்தனாகி 
ஆகிவிட்படன் என்கிறார்.  

 வீன் முக்தனாக மாறிவிட்படன்.  பயமற்றவனாக, பமௌனியாக, 
பபாறசமயற்றவனாக, பக்குவப்பட்டவனாக  மாறிவிட்படன். 

தான் அசடந்த மகிழ்ச்ைிசய இவ்வாறு கூறுகிறார். 

“இத்சத  வாய்விட்டுச் பைால்லிடின் வாழ்வு எனக்கு இல்சல” 

தான் அசடந்த மகிழ்ச்ைிசய, மனப்பக்குவத்சத, அறிசவ 
மனநிசலசய, மனம் மாறிய நிசலசய நான் நான்கு பபரிடம் 
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பைான்னால், அசத யாரும் புரிந்து பகாள்ள மாட்டார்கள். 
ைிரிப்பார்கள்.   

தான் அசடந்த பமன்சம நிசலசய உலகம் புரிந்து பகாள்ளாது.  
தனது பமன்சமயான நிசல மிகக் கீழ்சமயாக புரிந்து 
பகாள்ளப்படும். 

கரவு புரஷனும் அல்லன் 

உலக வழக்கில் தவறான விஷயத்சதத்தான் மசறத்து சவப்பபாம்.  

இங்கு இப்படி பபாருள் எடுத்துக் பகாள்ளக் கூடாது.   தாயுமானவர் 
தப்பான எண்ணத்தில் தன் நிசலசய மசறந்து சவக்கவில்சல.  

ஆனந்த களிப்பு பாடல்கள் ஒரு பதாழி பைால்வது பபால் 
அசமத்திருப்பதால் – இங்கு “கரவுப் புருஷனும் அல்லன்” என்ற 
வார்த்சதசய சகயாளுகிறார். 

கள்ளப்புருஷசன எப்படி பவளிபய பைால்ல மாட்டார்கபளா 
அதுபபால தப்பான அடிப்பசடயில் நான் மசறத்து சவக்கவில்சல.   

நல்ல விஷயத்சதத்தான் தான் பவளிபய பைால்லாமல் மசறத்து 
சவத்ததாக பைால்கிறார்  தாயுமானவர்.  

மசறத்து சவத்தல் என்பது தர்மத்சதயும் மசறந்து சவக்கனும் 
என்பதாகும்.  

ஆஸ்ரமதில் உள்ள ைீடர்கள் அசனவரும் ஒன்றாகத்தான் அமர்ந்து 
ைாப்பிடனும் என்று குரு கட்டசளயிட்டிருந்தார். 

ஆனால் குரு மட்டும் தனது குடிசல தாழிட்டுக் பகாண்டு 
ைாப்பிடுவது வழக்கம். 

குரு மட்டும்  தனியாகச் ைாப்பிடுகிறாபர? அவர் அப்படி என்ன 
ைாப்பிடுகிறார் என்பசத அறிய ைீடர்களுக்கு ஆர்வம். 



118 
 

ஒருநாள் குரும்புக்கார ைீடன், குருவின் குடிலின் கதவின் தாழ்ப்பாள் 
ஓட்சட வழிபய பார்த்தான். 

இசத அறிந்த குரு திரும்பி உட்கார்ந்து விட்டார்.  ைீடன் 
ஏமாற்றமசடந்தான். 

விரக்தி அசடந்த ைீடர்கள், ஒரு நாள் கதசவ உசடத்துக் பகாண்டு 
உள்பள நுசழந்தார்கள்.  

அங்கு, குரு எச்ைில் பருக்சககசள ைாப்பிட்டுக் பகாண்டிருந்தார்.  
தனக்கு வந்த நல்ல உணசவ எறும்புகளுக்குக் பகாடுத்துக் 
பகாண்டிருந்தார். 

அதிர்ச்ைியுற்ற ைீடர்கள், குருவிடம் அவ்வாறு பைய்வதற்கான 
காரணத்சதக் பகட்டார்கள். 

“தாங்கள் பைய்யும் தவமும் நல்ல விஷயங்களும்  
மற்றவர்களுக்குத் பதரியக்கூடாது” என்று குரு உபபதைித்தார். 

விசல மதிப்பற்ற பபாருள்கசள நாம் மசறத்து சவக்கிபறாம்.   
சவரம் சவடுரியம் முதலிய பபாருள்கசள பிறருக்குத் பதரியாமல் 
நாம் மசறத்து சவக்கிபறாம்.   

அது பபால நற் குணங்கசளயும், பரிபக்குவ நிசலசயயும் மசறத்து 
சவக்க பவண்டும். 

ைாஸ்திரத்தில் இரண்டு விஷயங்கசள மசறத்து சவக்க பவண்டும் 
என்று பைால்வார்கள்.  1. தவம் 2. ைத்தியம் அதாவது உண்சம. 

நாம் பைய்யும் தவம், பக்குவநிசல மற்றவர்களுக்குத் பதரிந்தால், 
அதனால் வரும் நன்சம நமக்கு பபாய்விடும். 

இதசன விளம்பரப்படுத்தக் கூடாது.  பற்றில்லாமல் வாழ்வசத 
குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் பைால்லக் கூடாது.  பற்று 
உள்ளவர்கள்பபால் நடிக்க பவண்டும். 
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உண்சமசய மசறக்க பவண்டும்.  அப்படி என்றால் பபாய் 
பபைக்கூடாது.  உண்சம பவளிபய பைால்லும் பபாது பலருக்கு 
துன்பங்கள் வரலாம். அதனால் உண்சமசயயும் மசறக்கனும். 

தாயுமானவர் தான் பபற்ற அறிசவ தான் அசடந்த விபவகத்சத 
சவராக்யத்சத  பக்குவத்சத மசறவாக சவத்திருந்தார்.  

மனம் பக்குவப்பட்டதற்கு என்ன அசடயாளம்?  பிறசரப் பற்றி 
விமர்ைனம் பைய்யாதிருப்பது – ஆசை குசறந்து வருவது பபான்ற 
பண்புகளாகும். 

என்சனக் காக்கும் தசலசமக் கடவுள்காண் 

தான் பபற்ற பபறுக்கும் மனத்தூய்சமக்கும்,  தனது மனம் 
பக்குவப்பட்டதுதான் காரணம் என்கிறார்.    

தாயுமானவர் அசடந்த பபறு என்ன? 

1. ைம்ைாரியாக இருந்த மரபு மாறிவிட்டது. 
2. முக்தானாக மாறிவிட்டார். 
3. இந்த மாற்றத்சத யாரிடமும் பைால்ல முடியாது. 
4. அவர் அசடந்த இந்த மனப்பக்குவம் – கடவுளுக்குச் 
ைமம்.   

இசறவன் தனது ைம்ைாரி வாழ்சவ நீக்கி, நல்ல மனைாக 
மாற்றினார்.  இங்கு காக்கும் தசலசமக் கடவுள் என்பது- 
பரிபுரணமான மனதாகும்.       

 

11. ஆனந்தக் கண்ணரீ் 
       

கண்ணரீ் எப்பபாது வரும்?  துக்கமாக இருக்கும் பபாது வரும்.  
ஆனந்தமாக இருக்கும் பபாதும் வரும்.   
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இங்கு தாயுமானவர் ஆனந்தத்தின் உச்ைியில் இருக்கிறார்.  
அவருக்கு ஆனந்தக் கண்ணரீ் வருகிறது.   

 
7.”கடலின் மசடவிண்டது என்ன-இரு 
   கண்களும் ஆனந்தக் கண்ணரீ் பைாரிய 
உடலும் புளகிதம் ஆக-எனது 
   உள்ளம் உருக உபாயம்பைய் தாண்டி”  

பதாழி! கடல் மசட உசடந்தது பபால இரு கண்களிலும் கண்ணரீ் 
ஆறாகப் பபருக, உடல் புளாங்கிதம் பகாள்ள, எனது உள்ளம் 
உருகுமாறு ஒரு வழிசய உண்டாக்கினான்.  

கடலின் கசர திறந்ததுபபால, இரண்டு கண்களும் இன்பக் கண்ணாீ 
பபாழியவும், உடலும் புளக மரும்பவும், என்சன மன முருகவும் 
தந்திரம் பண்ணினாபனடி! ைங்கர. 

எளிசமயான பாடல்.  ஆறாவது பாடலில் பதாடர்ச்ைிபய இப்பாடல். 
பகட்படன் - என்பசத பமலும் விளக்கமாக இந்தப் பாடலில் 
பைால்கிறார். 

பைன்ற பாடலில் “வாய்விட்டு பைால்லமாட்படன்” என்றவர் இந்தப் 
பாடலில் “வாய்விட்டுச் பைால்கிறார்.” 

தனக்கு எப்படி மனமாற்றம் வந்தது என்று வர்ணிக்கிறார்.  இது 
மனப்பக்குவம் ஏற்பட்டவரின் அனுபவமாக அசமந்துள்ளது. 

ைமுத்திரத்தின் கசர உசடந்து விட்டால், தண்ணாீா். எப்படி பபருகி 
வருபமா அதுபபால் தனது இரண்டு கண்களிலிருந்து தண்ணரீ் 
வருகிறது.  ஆனந்த கண்ணரீ் வருகிறது. 
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ைமுத்திரத்தின் நீசரத் திறந்து விட்டால் இசடயடீு இல்லது 
பபருக்பகடுத்துப் புமி முழுவதிலும் பரவி எங்கும் 
நீர்ப்பபருக்காகிவிடும்.  

அத்தசகய பபரானந்தத்சதத் தம் உள்ளம் முழுவதும் நிரப்பினார்.   
அந்த ஆனந்தத்தில் இரு கண்களிலிருந்தும் ஆனந்தக் கண்ணரீ்  
இசடவிடாது பபருக்பகடுத்து ஓடியது.   

உடலில் மயிர்ச் ைிலிர்ப்பு ஏற்பட்டது.  உள்ளம் உருகியது .  
உடலிலும் உள்ளத்திலும் இத்தசகய மாறுதசல தம்மிடத்தில் 
இசறவன் உண்டாக்கினார் என்பசதக் “கடலின் மசடவிண்டது 
என்ன –இருகண்களும் ஆனந்தக் கண்ணரீ் பைாரிய உடலும் புளகிதம் 
ஆக  - எனது உள்ளம் உருக உபாயம் பைய்தான்” எனத் 
தாயுமானவர் கூறுகிறார். 

இன்பப் பபருக்காகப் பபாழிகின்றான் இசறவன். எனபவ 
அவ்விசறசய,  

 ஆனந்த மாமசழ பபாழியுமுகில் (திருவருள்.1) 
 பரம இன்ப பவள்ளப் பபருக்கு (தன்சனபயாரு.2) 
 கசரயிலா இன்ப பவள்ளப் பபருக்கு (தன்சனபயாரு.2) 
 கசரயிலா இன்ப பவள்ளங் காட்டிடு முகில் (ஆசை.14) 
 ஆரா அமுதசனய ஆனந்த வாரி (பலவசக.24) 
 காதலித்த இன்பக் கடல் (பரா.37)  
 கசரயிறந்த இன்பக் கடல் (பரா.6) 
 ஆனந்தக் கடல் (ைிவன்.8) 

என்று ஆனந்தத்சத தமது தாயுமானவர் பாடல்களில் ஆங்காங்பக 
குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

உள்ளபம உருகி ஆனந்த மகிழ்ச்ைி ஏற்படுகிறது.  உடலும் உள்ளமும் 
ைிலிர்த்தது.  பமய் ைிலிர்த்தது என்னுசடய உடல் புளாங்கீதம் 
அசடந்தது,  இப்படிப்பட்ட பபற்சற இசறவன் அளித்தான். 
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உள்ளம் எப்படி உருகியது? 

1. காமமானது சவராக்யமாக உருகிவிட்டது. 
2. பமாகமானது விபவகமாக மாறியது. 
3. பவறுப்பு அன்பாக மாறியது. 
4. ைலிப்பு பபாறுசமயாக மாறியது. 
5. துசவதம் அத்சவதமாக மாறியது.  
6. இருசம ஒருசமயாக மாறிவிட்டது 
7. பபாறாசம புகழாக மாறியது. 

 

தாயுமானவர் இதற்கு முன்னாா் பாடிய பாடல்களில் துயரத்தின் 
உச்ைிக்பக பைன்று தன் பவதசனசய காட்டியிருப்பார்.  

தன் மனம் ஆசைபட்டுள்ளது என்று கடிந்து பகாள்வார்.  அவருசடய 
புலம்பல்கள் மிகுந்த பவதசனசயக் பகாடுக்கும். 

இப்பபாது  எல்லா மாற்றமும் வந்து விட்டது. துயரத்தின் 
எல்சலக்குப் பபானவர் ஆனந்தத்தில் எல்சலயில் இருந்து 
பாடுகிறார்.   

ஏக்கத்தில் இருந்தவர் ஆனந்தத்தில் – பபரின்பக் களிப்பில் 
பாடுகிறார். 

“காமம் என்னும் பபராற்றசல மிருகச் பையலிலிருந்து உயர்த்தி 
மனித உடலின் பபராற்றசல உற்பத்தி பைய்யும் நிசலயமாகிய 
மூசளக்கு அனுப்பி அங்கு பதாகுத்து சவத்தால் அது “ஓ ஸ்” என்னும் 

ஆன்மீக ைக்தியாகிறது” என்பார் விபவகானந்தர். 

 “காமம் என்னும் மிருக ைச்தி முழுவதும் யாரிடம் ஓ ஸாக 
மாற்றமசடகிறபதா – அவன் பதய்வபம.   அவன் பபச்ைில 
பபராற்றல் விளங்கும்.  அவனது வார்த்சதகள் உலகிற்குப் 
புத்துயிரூட்டும்.” என்ற விபவகானந்தர் கூற்று தாயுமானவருக்குப் 
பபாருந்தும். 
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காம பநாய்க்கு உட்பட்ட மனத்சதத் தகனம் பைய்கின்றவர்கபள 
இசறவனிடத்து மனத்சதத் திருப்ப 
முடியும். 

  

அப்பபாழுது இசறவன் நம்முசடய 
உடசலயும் உள்ளத்சதயும் அவருக்காகக் 
கண்ணரீ் உகுக்கவும், புளகாங்கிதம் 
அசடயவும், உருகவும் உபாயம் 
பைய்கின்றார். 

இசறவசனச் ைார்ந்து இத்தசகய 
பபருநிசலயில் இசடவிடாது கடல் மசட பபான்று நம் வாழ்வு 
அருள் நாட்டத்திபல பைன்று பகாண்டிருக்கும் திவ்ய வாழ்சவத் 
தாயுமானவர் பபான்று அசடவதற்கு இசறயாற்றல் நமக்கு 
அருள்புரியுமாக.      

 

12.இசறத்தத்துவம் 

தத்துவஞானி பவதாத்திரி மகரிஷி “இசறநிசலயின் தன்மாற்ற 
ைரித்திரம்” என்ற புத்தகத்தில் இசறத்தத்துவத்சத பாமரனும் புரிந்து 
பகாள்ளும் வசகயில் பதளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
 

இசறநிசல விளக்கம் 
இந்நூலில் முதன்சமயாக 
மதிப்பளிக்கப்பட்டு 
விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

இந்தத் தசலப்பில் 
எழுதப்பட்டிருக்கக் கூடிய 

https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690304867735951/?type=3
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உண்சமகபளல்லாம் பவதாத்திரி  மகரிஷியின் வாழ்வில் கண்ட 
உண்சமகசள சவத்துக் பகாண்பட எழுதியசவ ஆகும்.  

அந்த மாற்றம் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்ைி உசடயவர்களுக்குப் 
பபாருத்தமானதாகபவ இருக்கும். பபாருத்தமானதாகபவ இருக்கும்.  

இந்த அடிப்பசட மாற்றம் என்னபவன்றால் “எல்லாம் வல்ல 
பதய்வநிசலபய, அண்டங்கள் பலநிசறந்த பபரண்டமாகிய 
பிரபஞ்ைமாகவும் எண்ணிலடங்காத பகாடிக்கணக்கில் 
உயிரினங்களாகவும் தன்மாற்றம் அசடந்திருக்கிறது.  

பதய்வ நிசலசயவிட பவறு எந்த ஆற்றலும், ைிறப்புகளும் 
பிரபஞ்ைத்தில் இல்சல” என்ற முடிசவ அடிப்பசடயாகக் பகாண்டு 
தான் இசறநிசலபய தன்மாற்றம் அசடந்த ைரித்திரம் என்ற இந்த 
நூலில் பவதாத்திரி பதிவு பைய்திருக்கிறார்கள். 

பமலும் இந்த நூலில் முதன் முதலாக இசறத்தத்துவம் பற்றிய 
உலக அறிஞர்கள் கருத்துக்கு அடிப்பசடயில் ஒரு மாற்றம் 
இருக்கிறது. மகரிஷியின் நீண்டநாள் ஆராய்ச்ைியினால் கண்ட 
உண்சமகள் இந்த நூலில் பவளியாகி இருக்கின்றன.  

தாயுமானவர் எட்டவது பாடலில் இசறவனுசடய தத்துவத்சத 
தாயுமானவர் கூறுகிறார். 

(8).”உள்ளதும் இல்லது மாய்முன்-உற்ற 
   உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம் 
தன்எனச் பைால்லிஎன் ஐயன்-என்சனத் 
   தான் ஆக்கிக் பகாண்ட ைமர்த்சதப்பார் பதாழி-” 
 

பதாழி! பதாற்றத்தில் இருப்பதும், இல்லாததும் ஆகி, முன்னபம 
பபற்ற அறிவாய், உன் மனம் கண்டவற்சற எல்லாம் தள்ளிவிடு 
எனச்பைால்லி, எம் தசலவன், என்சனசத் தான் ஆக்கிக் பகாண்ட 
ைாமர்த்தியத்சதப் பார்ப்பாயாக! 

https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3
https://www.facebook.com/mdu.arivu.thirukoil/photos/a.690304824402622.1073741848.411787648921009/690678171031954/?type=3


125 
 

என்னிசறவன், (காரணத்தால்) உள்பபாருளும் (காரியத்தால்) 
இல்பபாருளுமாகி, சுட்டியறியத்தக்க பபாருளாகி, உன் மனத்தினால் 
பார்க்கப்பட்ட பபாருளாகியுள்ள எல்லாவற்சறயும் நீக்பகன மறந்து 
விடும்படி பைால்லி, இசறத்தத்துவ விளக்கம் தந்து என்சன ஆண்டு 
பகாண்ட ைாமர்த்தியத்சதப் பார் பதாழி. 

உள்ளதும் இல்லது மாய் 

மனம் வாக்குக்கு எட்டாதவர் இசறவன்.  மனதுக்கும் 
இந்திரயங்களுக்கும் விளங்குகின்ற நிசலயில் இருப்பது 
இப்பிரபஞ்ைம். 

இப்பிரபஞ்ைம் இசறவன் இல்லாவிட்டால் இருக்க முடியாது. 

கயிற்சறப் பாம்பாகக் காண்பது ஒரு மயக்க நிசல. அவ்வாறு 
இசறவசன இப்பிரபஞ்ைமாகக் காண்பது ஒரு மயக்க நிசல. 

கயிற்சறப் பாம்பாகக் காண்கின்றபபாழுதும் கயிறுதான் இருக்கிறது.  
பாம்பு இல்சல. 

இல்லாதசத இருப்பதாக எண்ணி இருப்பசத அறிந்து பகாள்ளாமல் 
இருப்பதுதான் மயக்கநிசல. 

இல்லாத இப்பிரபஞ்ைத்சத இருப்பதாக நிசனத்து இருக்கின்ற 
இசறவசன மறந்திருப்பது நம்முசடய மயக்க நிசலயாகும்.   

இதசனத்தான் தாயுமானவர் “ உள்ளதும் இல்லது மாய்” என்கிறார். 

“முன்-உற்ற உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம்” 

பஞ்பைந்திரியங்களுக்குப் புலப்படும் பபாருள்கசள உள்ளம் பற்றிப் 
பிடிக்கின்ற பபாழுது அசவ நம்முசடயசவ என்று உணர்வு 
உண்டாகிறது.   

அப்படி மனத்தில் உணர்ந்து பற்றிய பபாருள்கசள நாம் விட்டு 
விலக முடிவதில்சல.   
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மனம் தான் பற்றிய பபாருள்களில் அழுந்திப்பபாய் பமய்ப்பபாருள் 
நாட்டம் பகாள்ளாதிருக்கிறது.  இதசனத்தான் தாயுமானவர் “ முன்-
உற்ற உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம்” என்று 
பைால்கிறார். 

“தன்எனச் பைால்லிஎன் ஐயன்-என்சனத் 

தான் ஆக்கிக் பகாண்ட ைமர்த்சதப்பார் பதாழி-” 

ைிறுபநறியின்கண் பைல்லாது ைிந்சதசய அடக்குவது என்பது 
கடினமான பையல். 

“ைிந்தசயயடக்கி சும்மா இருக்கின்ற ைீரறியச் பைய்த குருபவ” 
என்பார் பவதாத்திரி மகரிஷி. 

நமது ைிந்சதசய இசறயாற்றல் மீது திருப்பவது ஒன்பற ைிறு 
பநறியிலிருந்து ைிந்சதசய மீட்டு எடுப்பதற்கு வழி. 

மனிதர்களாகிய நாம் எத்தசனபயா கீழான பிறப்புகளுக்குப் பின்பு 
மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கின்பறாம். 

மனிதப் பிறவி எடுக்கும் வசரயில் ைிந்சதசய ைிறுபநறியில் 
பைலுத்தி இசறவசன மறந்திருந்பதாம். 

இப்பபாழுது விளக்கம் கிசடத்தவுடன்,  விபவகத்சதக் பகாண்டு 
நாம் ைிந்திக்கும்பபாழுது, இசறவன் ஒருவன்தான் பமய்ப்பபாருள் 
என்றும் மற்றசவ அசனத்தும் பபாய்ப்பபாருள்கள் என்றும் நம் 
புத்தி பைால்லுகிறது.    

ஆனால் நம் புத்தி பைால்லுவசத மனம் ஏற்றுக் பகாள்வதில்சல. 

மனம் வாைசனக்கு அடிசமயாக இருக்கிறது.  உலகத்திலுள்ள 
பற்சறக் குசறப்பதன் மூலமாகவும், பயிற்ைியினால் இசற 
ைிந்தசனசய வளர்ப்பதன் மூலமாகவும் மனத்சதத் திருத்தி 
அசமத்தாக பவண்டும். 
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ஒழுக்கத்தில் நிசறநின்று இசற ைிந்தசனசய வளர்த்து வர வர 
உலகப் பற்று இசறப் பற்றாக மாறுகிறது. 

உலகப்பற்று நம்சம உலகுக்கு அடிசமயாக்குகிறது. இசறப் பற்று 
நம்சமக் இசறவனுக்கு அடிசமயாக்குகிறது.  

ஐயன் ைமர்த்சதப் பார் 

பதய்வப்பற்றும் பதய்வ நம்பிக்சகயும்  ஆழ்ந்து உம் உள்ளத்தில் 
இடம் பபறும் பபாழுது உலகப் பபாருள்களிலிருந்து மனசத விலக்கி 
எழுப்புவதற்கு இசறவன் அருள்புரிக்கின்றான்.  

மனம் உலகப் பற்றிலிருந்து விலக விலக இசற தத்துவம்  விளங்க 
ஆரம்பிக்கிறது.  இசற தத்துவத்சத அறியும் மனம் அவருக்கு 
ஆட்படுகிறது. 

உலகப் பற்று பழக்கத்தின் காரணமாக ஏற்பட்டது.   ன்மாந்தர 
வாைசனயினால் ஏற்பட்டது.  

இசறவன் அருள்வரும் பபாழுது  ன்மாந்தர வாைசன அழிந்து 
ஞானஒளி உண்டாகிறது.    

ஓாா் அசறயில் கற்பகாலம் இருள்மூடி இருந்தாலும். விளக்கு 
ஏற்றினால் பநாடிப்பபாழுதில் அவ்விருள் மசறந்து விடுகிறது.  

ஈைனுசடய அருள் பநாடிப்பபாழுதில்  ன்மாந்தர வாைசனசய 
அழித்துவிடுகிறது.  

அருளின் ைக்தி அத்தசகயது.  இசறவனுசடய அருள் ைக்தி 
அளப்பரியது என்பசத “ஐயன் ைமர்த்சதப் பார்” எனத் தாயுமானவர் 
கூறுகிறார்.   

இசறவன் அருசள நாடியிருந்து ஒழுக்க வாழ்வு வாழபவண்டும் 
என்பசத இந்தப் பாடலில் தாயுமானவர் பைால்லுகிறார். 
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13. மனிதசனப் பற்றிய தத்துவம் 
இசறத் தத்துவத்சதச் பைன்ற பாடலில் பபைிய தாயுமானவர் 
இப்பாடலில் மனித தத்துவத்சதப் பாடுகிறார். 

 
9.பார்ஆதி பூதம்நீ அல்சல-உன்னிப் 
   பார்இந் திரியம் கரணம்நீ அல்சல 
ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்-ஐயன் 
   அன்பாய் உசரத்தபைால் ஆனந்தம் பதாழி” 

பதாழி! நிலம் முதலாகச் பைால்லப்பட்ட புதம் நீ அல்சல.  
நிசனத்துப் பார்க்க, அறிவுக் கருவிகளும், பதாழிா்ற் கருவிகளும், 
அகக் கருவிகளும் நீ அல்சல.  ஆராய்ந்து பார், உணர்பவ நீ என்று 
பைான்னான்.  ஐயன் அன்பாய் உசரத்த பைால், பபரின்பம் தந்தது. 

நிலம், நீர், பநருப்பு, காற்று, விண் முதலிய ஐம்புதங்களும் நீ அல்ல.  
ைிந்தித்துப் பார்! பஞ்பைந்திரியங்களும் நீ அல்ல.  நாற்கரணங்களும் 
நீ அல்ல.  இசவபயல்லாவற்சறயும் ஆராயந்தறிகின்ற அறிபவ நீ.  
இசறவன் அன்புடன் பைான்னபைால் “ஆனந்தம்” 

“பார்ஆதி பூதம்நீ அல்சல-உன்னிப்  பார்” 

பஞ்ைபூதங்கள், ஐந்து இந்திரயங்கள், அந்தக்கரணம் நான்கு 
ஆகியசவ பைர்ந்து நம் வாழ்வு அசமந்திருக்கிறது.  

இசவகளுக்கு அப்பால் நம்முசடய நி  பைாரூபம் பபருணர்வு 
மயமாக இருக்கிறது.   

பபரூணர்வுதான் பமய்ப்பபாருள்.   மற்றசவயாவும் பபாய்ப் 
பபாருள்கள்.  
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நமக்கு அசமந்துள்ள உடல் பஞ்ைபூதங்களால் ஆனது.   நிலம், நீர், 
பநருப்பு. காற்று, ஆகாைம் ஆகிய ஐந்து புதங்கள் பைர்ந்தபத 
இவ்வுடலாகும்.  

அசதத்தான் “அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது” என்று 
பைான்னார்கள்.  இவ் ஐம்பூதங்களில் பைார்க்சகயால் உடல் 
உருவாகி இருக்கிறது.  

இந்த ஐந்து பூதங்களும் கசலந்துவிடும் பபாழுது உடல் மசறந்து 
பபாகும்.   நாம் உடசல நம் மயமாக எண்ணிக் 
பகாண்டிருக்கிபறாம்.   

உடலுக்கு வருகின்ற மசறவு நமக்பக வந்ததாக எண்ணிக் 
பகாள்கின்றபறாம்.  நாம் உடல் அல்ல, நாம் ஆத்மபைாரூபம் என்று 
குரு நமக்குப் பபாதிக்கிறார்.   

குரு பபாதித்ததசதப் புரிந்து பகாண்டு அசத நசடமுசறக்குக் 
பகாண்டு வருதல் பவண்டும்.   உடல் நாம் அல்ல என்பசத நன்கு 
ைிந்தசன பைய்ய பவண்டும்.   

உடல் மயமாக நாம் இருக்கிபறாம் என்பசத உறுதிப்படுத்தி 
வந்திருகின்பறாம்.  உடனடியாக உடல் நாம் அல்ல என்பசத 
ஏற்றுக் பகாள்ள முடியாது.   

பபாய்சய நாம் என்ற எண்ணத்தில் ஊறிவந்த நமக்கு பமய்சய 
ஏற்றுக் பகாள்வது சுலபமானது அன்று.    

ஆனால் நம் புத்தி அசத ஏற்றுக் பகாள்ளும் வசரயில உடல் நாம் 
அல்ல  என்பசத புகட்டிக் பகாண்பட இருக்க பவண்டும். உடல் 
பஞ்ை பூதங்களால் ஆனது.  அது பஞ்ை புதங்களுக்குச் பைாந்தம்.  
அது  நமக்குச் பைாந்தமில்சல.  இதசன ஆராய்ந்து பதளிவு பபற 
பவண்டும்.  இதசனத் தாயுமானவர் “பார் ஆதி பூதம் நீ அல்சல – 
உன்னிப் பார்” எனக் கூறுகிறார். 



130 
 

“இந்திரியம் கரணம்நீ அல்சல” 

பிரபஞ்ைத்சதப் புலப்படுத்துவதற்கு இந்திரியங்களும், 
அந்தக்கரணமும் துசணாய் இருக்கின்றன. 

இந்திரியங்கள் அசலகள் அளவில் நல்லசவயும் அல்ல, 
பகட்டசவயும் அல்ல.   அந்தக்கரணம் தூய்சம அசடந்தவர்களுக்கு 
இந்தரியங்கள் நன்சம பைய்பசவகளாக இருக்கினறன.  

அந்தக்கரணம் அழுக்குசடயதாக இருப்பவர்களுக்கு இந்திரியங்கள் 
பகடுசடயசவகளாக  இருக்கின்றன.   

அந்தக் கரணத்சதத் தூய்சமப்படுத்தினால் அது ஆத்ம  
பைாரூபத்சத விளக்கிக் காட்டும்.  

ைித்தம், மனம், புத்தி, அணுவம் என நான்கும் அந்தக்கரணம் எனச் 
பைால்ப்படுகின்றன.   

ைித்தத்தில் உலக ஆசைகளுக்குரிய பதிவுகள் இடம் 
பபற்றிருக்குமானால் பகட்ட ைிந்தசனகளும், உணர்வுகளும் 
இந்திரியங்கசள இயக்கிவரும்.    

அப்பபாழுது இந்திரியங்கள் நம்சம மயக்கத்துக்கு உள்ளாக்கி 
உலகில் கட்டுபபடுத்ததுகின்றன.   

ைித்தத்தில் பதய்வகீப் பதிவுகசள உண்டாக்குபவமானால் பதய்வகீ 
உணர்வுகளும், பதய்வகீ எண்ணங்களும் பதான்றி வரும். 

இந்தரியங்களும், அந்தக்கரணமும் நமக்குக் கருவிகபளயன்றி 
அசவகள் நாம் அல்ல. இவ்வுண்சமசயத்தான் ஞானகுரு நமக்கு 
எடுத்துசரக்கிறார்.  

ஆராய் உணர்வுநீ என்றான் 

பபாருள் ஒன்று நுண்ணியதாகும் பபாழுது அது பமலானது ஆகிறது.    
நமக்கு  உடலும், உடலில் இந்தரியங்களும் அசமந்திருக்கின்றன.  
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உடசல விட இந்தரியங்கள் பமலானசவ. இந்திரியங்கள் ஞானம் 
பபறுவதற்கு நமக்கு உதவுகின்றன.    

இந்திரியங்கசள விட மனம் நுண்ணியது.   அது உணர்வு 
மயமாகவும் நிசனவு மயமாகவும் இருக்கிறது.  

மனத்தின் பையலாகிய எண்ணம் இந்தரியங்களின் பையசல விட 
பமலானது.  

மனத்தினும் பபரியது புத்தி.  மனத்தில் ஐயம் எழுகிறது.   புத்தி 
பமய்ப்பபாருள் எது என்பசத நிச்ையிக்கிறது.   

புத்திக்கும் எட்டாதது ஆத்மா.  ஆசையானது புத்தி மனம்  
இந்திரியங்கசளப் பற்றிக் பகாண்டு ஆத்ம பைாரூபத்சத 
மசறக்கிறது. 

பழம் ஒன்றின் பமல் பதாலினின்று உட் பகுதிக்குப் பபாகப் பபாக 
அது சுசளயின் பாங்சகப் பபறுகிறது.  

அங்ஙனம் ஆசை நுண்ணியசதப் பற்றுமளவு வலிவு பபறுகிறது.  

இந்தரியங்கசளப் பற்றும் ஆசை உடல் ஆசைசய பவல்லுகிறது.  

உடலில் தூைி படிவசதப் பற்றி நாம் கவசலசப்படுவதில்சல.   
ஆனால் கண்ணிலும் காதிலும் தூைி படியாவண்ணம் 
காப்பற்றுகின்பறாம்.  

மனத்தின் பபாருட்டுப் பபாறிசய இழப்பதற்குத் தயாராக 
இருக்கிபறாம்.  

இனி, புத்திசய வளர்ப்பதற்காக மனத்துக்கு வரும் துன்பங்கசள 
ஏற்றுக் பகாள்ளத் தயாராக இருக்கிபறாம்.  

புத்திசயப் பற்றியுள்ள ஆசை மனத்சதப் பற்றியுள்ள ஆசைசய 
அகற்றுகிறது.  புததிசயப் பற்றியுள்ள ஆசையும் பந்தத்துக்கு 
ஏதுவானது.   
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ஆசையானது இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்சறப் பற்றி 
நிற்கும் பபாழுது  வீபபாதம் தடிக்கிறது.    

அதனால் வாழ்வில் துன்பம் அதிகரிக்கிறது.   மனம் புத்தி 
இசவயாவற்றிலும ஆத்மா பமலானது.   

மனம் புத்தி இசவயாவும் பரமாத்மாசவச் ைார்ந்து அருள்தாகம் 
அதிகரிக்கும் பபாழுது விஷய ஆசை அறுபட்டு  வீபபாதம் பதய்ந்து 
பரபபாதம் பமபலழுந்து பபரானந்தம் ஊற்பறடுக்கிறது.  

அம்பமலாம் ஆத்மபைாரூபம் நாம் என்னும் உணர்வு பபற ஞான 
ஆராய்ச்ைி பைய்ய பவண்டும். 

“ஐயன் அன்பாய் உசரத்தபைால் ஆனந்தம் பதாழி 

நம் உடல் வாழ்வில் தாயும் தந்சதயும் கவனம் பைலுத்துகின்றனர்.  

நம் உடசல உருவாக்குவதிலும் அசத வளர்ப்பதிலும் அசதப் 
பாதுகாப்பதிலும் தாய் பல துன்பங்களுக்கு உட்படுகின்றாள்.   

நம் உள்ளத்சத வளாப்பதில் தந்சத கருத்துச் பைலுத்துகிறார்.   

ஈன்று புறம் தருதல் தாய்க்குக் கடன் என்றும், ைான்பறான் ஆக்குதல் 
தந்சதக்குக் கடன் என்றும், தாயுக்கும் தந்சதக்கும் உள்ள 
கடசமகசளப் பற்றி நம் முன்பனார்கள் பகால்லி சவத்துள்ளனர். 

குரு என்னும் பைால் அக்ஞானத்சத அகற்றுபவர் என்னும் 
பபாருள்படுகிறது.  

நம்மிடத்திலுள்ள அக்ஞானத்சத அகற்றி பரமாத்தமசன நமக்குக் 
காட்டித் தருகின்றவர் குரு ஆகின்றார்.   

தாயும் தந்சதயும் நம்மித்தில் பிரதிபலன் எசதயும் எதிர்பாராது 
உடசலயும் உள்ளத்சதயும் வளர்க்கும் பையசல நமக்கு அன்புடன் 
பைய்து வருகிறார்கள்.  

நம்மீது சவத்த அன்பப அவர்கசள அச்பையலில் தூண்டி வருகிறது.   
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ஞானகுருவும் நம்மீது சவத்த கருசணயினால் பைாரூபத்சதக் 
காண்பதற்கு நமக்கு உபபதைம் பைய்கின்றார்.  

குரு அன்புடன் உபபதைிக்கும் மந்திரமானது நமக்குப் பபரின்பத்சதக் 
தர வல்லதாகிறது. அன்பும் கருசணயும் பகாண்டது இசறயாற்றல். 

அன்பும் கருசணயும் 

“பபராதாரப் பபருபவளியில் பதான்றிய நுண்ணணு முதற்பகாண்டு, 
அவற்றின் கூட்டத்தாலாகிய அண்டபகாடிகள் அடங்கிய 
பபரண்டத்சதச் சுற்றிலும் அசமந்துள்ள இசறபவளியானது 
(தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் அருட்பபராற்றலால் - EEEE EEEEEEEEEEE 
EEEEEEEE EEEEE ) எல்லாவற்சறயும் ஒன்றிசணத்துக் பகாண்டு 
எதுவும் ைிதறாமல் பிடித்துக் பகாண்டிருக்கின்றது அல்லவா?   

இதுபவ இசறநிசலயின் ஒப்புவசமயற்ற “அன்பு” ஆகும். 

தன் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் அசனத்துக்கும் ைக்திசய அளித்து 
எல்லாபம அதற்கு உரிய தற்சுழற்ைிபயாடு இயங்க சவத்து, 
ஒவ்பவாரு பதாற்றத்திலும் பருமன், விசரவு, காலம், பதாசலவு 
என்ற நான்கு பரிணாமங்கசளயும் ைிதறாமல் காத்து வருகின்றபத 
இந்தத் திருவருட்பையபல “கருசண” ஆகும்.  

அன்பும் கருசணயும் என்ற மாயக்கயிறுதான் பதய்வ நிசலசயயும் 
எல்லா பபாருட்கசளயும், உயிர்கசளயும், மனிதர்கசளயும் 
வழிநடத்திக் பகாண்டிருக்கின்றது.  

இதசன உணர்ந்து நடந்து பகாள்வதற்கு வாய்ப்பான ஆறாவது 
அறிவு மனிதனுக்கு அசமந்திருக்கின்றது.  

இந்தப் பபரு நிதிசய மனிதன் அறிந்து பகாள்ளாமபலா, அலட்ைியப் 
படுத்திபயா, உணர்ச்ைிவயப்பட்படா, வாழ முற்பட்டால் கயிறு 
அறுந்த காற்றாடிசயப் பபால், பநறி பிறழ்ந்த வாழ்வு வாழ்ந்து 
மனிதன் துன்பங்கசள ஏற்க பவண்டிவரும். 
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எனபவ அன்பும் கருசணயும் மனித வாழ்வுக்கு இன்ப ஊற்று என 
உணர்ந்த விழிப்புடன் வாழ்ந்தால், இன்முகமும் இனிய பைால்லும் 
உதவும் கரங்களும் பவற்றி வாழ்வும் உருவாகும்”.  

தாயுமானவருக்கு அவருசடய குரு “சும்மா இரு” என்று 
உபபதைித்தார்.  தாயுமானவர் அவ்வுபபதைத்சத ஏற்றுச் சும்மா 
இருக்கும் கட்டற்ற பூரணமாகிய பபரின்பத்சதப் பபற்றார். 

ஈர பவங்காயத்சத ஒவ்பவாரு ைருகாக உரித்துக் பகாண்பட 
பபானல் கசடைியில் பவங்காயம் என்று பைால்வதற்கு 
ஒன்றுமில்லாமல் பபாய்விடும். 

விபவகத்சதப் பயன்படுத்தி உடல் இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி 
இசவகசள ஆராய்ச்ைி பண்ணினால் அசவக் 
பபாருளற்றசவகளாகப் பபாய்விடும்.  

அவற்றிற்கு அப்பால் எது அழியாது இருக்கிறபதா அது நாம் என்று 
உணர பவண்டும்.  

உடல் இந்தரியங்கள் மனம் புத்தி நாம் என்று உணர்வசத 
அக்ஞானம் என்று பகரலாம்.   அவ்றிறற்கு அப்பால் இருக்கும் 
ஆத்ம பைாரூபம் நாம் என்று உணரும்பபாழுதுதான் உண்சமசய 
உணரும் ஞானிகளாகின்பறாம். 

அழியாத ஆத்ம பபாரூபத்சத மறந்து தாற்காலிகமாகப் பயன்படும் 
பிரஞ்ைத்சத நம்பி வாழ்வது பபாய் வாழ்வு ஆகும். 

பபாய்சயவிடாது பற்றிப் புன்சம வாழ்வின் வாழ்ந்திருக்கும் தம்சம 
பமய்சய விடாது பற்றி பமய்சமயான வாழ்வு வாழச் பைய்த 
குருநாதருக்குத் தாயுமானவர் வணக்கம் பைலுத்துகிறார். 

பவதத்தின் ைாரம் 

ஆனந்தகளிப்பில் 8 மற்றும் 9 ஆம் பாடல்கள் பரப்பிரம்மத்தின் 
ைாரத்சத விளக்குகிறது.  
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உபநிஷத்தின்  முசறகசள பைால்கிறது.  இதசன உபநிஷத்தின் 
மந்திரங்கள் என்றும் பைால்லலாம். 

உபநிஷத்தின் மகாவாக்கியம்  ஒன்று உண்டு. அது தத்துவம் அைி 
என்பதாகும்.   

இசறத் தத்துவம் புரிந்தால் தான் மகாவாக்கியம் புரியும்.   
மகாவாக்கியம் புரிந்து பகாண்டால் – ஆனந்தத்சத அனுபவிக்கலாம்.   

நீபய அது - 1. நான் யார்? - தத்துவம் அைி. 

இசறவனுசடய இயல்பான ஆற்றல் எல்லாம் எனக்கும் இருக்கிறது.  
அவபன அதுபவ தான் நானுமாக இருக்கிறான் என்றால் அவன் 
யார்?  அவர் யார்? எல்லாபம அவபரதான். 

இசதத்தான் “தத்துவமைி” என்ற வார்த்சதயால் பைான்னார்கள். 

தத்துவமைி = தத்+துவம்+அைி=தத்=அது துவம்= நீ அைி = இருக்கிறது 

தத்துவமைி =  அது நீயாக இருக்கிறது. 

எந்த ஒரு அகன்ற எல்சலயிலா அருட்பபராற்றல் குறுகிய 
எல்சலயில் கட்டுண்டு மயக்க நிசலயில் வாழும் மனித 
மனத்திற்கு சுத்த பவளியாக ஏதுமற்றதாக விளங்குகிறபதா அதுபவ 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் பதய்வநிசல (இசறநிசல) ஆகும். 

இத்தசகய எக்காலத்தும், எவ்விடத்திலும் நீக்கமற நிசறந்தும், 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாய், தனக்குள்ளாகத் தழும்பபறி 
முகிழ்ந்த ைிறு மடிப்பப தனது சூழ்ந்தழுத்தத்தால் இசடவிடாமல் 
பதாடர்ந்து விசரவாகச் சுழலும் நுண்ணியக்க மூலக்கூறுதான் 
பரமாணு எனும் விண்ணாகும். 

இத்தனித்துகள்கள் நிசறந்த பவளிபய விண்பவளி.  விண்துகளின் 
கூட்டு அடர்த்தி நிசலக்பகற்ப, காற்று, அழுத்தக் காற்று (பவப்பம்), 
நீர், பகட்டிப் பபாருள் என பமாத்தம் ஐந்து களங்களாக இயக்க 
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மண்டலமாகிய பபரியக்க மண்டலத்தில் ஒன்பறாடு மற்றதாகக் 
கலந்து இயஙகிக் பகாண்டிருக்கிறன.  

இதுபவ, பபரியக்க மண்டலம் எனும் இயக்க களம். 

1. விண்துகள்கள் கூடிய ஒரு கூட்டசமப்பப ஒரு ைீவ இனத்தின் 
பருவுடல். 

2. பருவுடலுக்குள் தனித்தனிபய விசரவாகச் சுழன்ற 
பகாண்டிருக்கும் விண் பவளிதான் ைீவ இனத்தின் சூக்கும 
உடல் (Ast ral  Body ).  இது உயிர் என்றும் வழங்கப்படுகிறது. 

3. உயிர் எனப்படும் விண்துகள்களின் சுழற்ைி விசரவானது 
அசதச் சுற்றியுள்ள இருப்பு நிசலயான இசற பவளியில் 
உரசும் பபாது எழும் அசலகளின் பதாகுப்பப காந்தமாகும். 

4. உயிரின் உடலுக்குள் உற்பத்தியாகி விசரவாக உடல்முழுதும் 
சுழன்றியங்கும் காந்த ஆற்றபல அழுத்தம், ஒளி, ஒலி, சுசவ, 
மணம், மனம் என ஆறுவசகயாக இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறன்றது.   

5. இவ்வளவுக்கும் மூலமான ஆதிநிசலயான பூரணம், விசரவு, 
அறிவு எனும் ஒன்றிலிருந்து மற்றசதப் பிரிக்க முடியாத 
ஒன்றிசணப்புத் தன்சமயுள்ள அருட்பபராற்றபல நீயாக 
இருக்கிறாய்.   

6. அதாவது பரம்பபாருளான பதய்வபம நீயாக இருக்கிறாய் 
என்ற கருத்தாகும்.   

7. இதசன விள்கும் சூத்தரபம “தத்துவம் அைி” எனும் வார்த்சத.   

நான் யார் எனும் ைிந்தசனயில் எழும் உயர்ந்த வினாவுக்கு இது 
பபாருத்தமான விசடயாகும். (இது பவதாத்திரி மகரிஷி 
விளக்கமாகும்.) 

 

14. மபனாநாைம் 
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ஆனந்த களிப்பில் இது அழகான சுபலாகம்.  ஆழ்ந்தகருத்தசமந்தது.  
ஆழமான கருத்துள்ள பாடல்.  

குருவினுசடய இலக்கணத்சத மூன்று வரிகளில் வர்ணசனகிறார்.  
குரு எனக்கு என்ன பைய்தார்? என்று தாயுமானவர் கூறுகிறார்.  

அதனால் தனக்கு என்ன  ஏற்பட்ட விசளவுகசளயும் இப்பாடலில் 
விளக்குகிறார்.      

 
(10.)அன்பருக்கு அன்புஆன பமய்யன்-ஐயன் 
   ஆனந்த பமானன் அருள்குரு நாதன் 
தன்பாதம் பைன்னியில் சவத்தான் என்சனத் 
   தான்அறிந் பதன்மனம் தான்இறந் பதபன” 

பதாழி! அன்பரிடம்அன்வு பைய்யும் பமய்யானவன்.  ஐயன் பபரின்ப 
பமௌனன்.  அருள்குரு நாதன்.  தன் திருவடிசய தசலபமல் 
சவத்தான்.  என்சனபய நான் அறிந்பதன்.  அப்பபாழுது என் மனம் 
அது இறந்து பட்டது. 

குருவானவர் அன்பருக்கு அன்பானவர்.   ஆனந்தத்துக்கு காரணமான 
பமௌனியாக இருப்பவர்.  இசறயருள் பபற்ற குரு பதைிகர்.  

அவருசடய பாதத்சத என்னுசடய தசலயில் சவத்தார். நான் 
என்சன அறிந்பதன்.  என் பைாரூபத்சத அறிந்பதன்.   மனமற்ற 
நிசல அசடந்பதன். என் மனமானது இறந்து விட்டது.   

“அன்பருக்கு அன்புஆன பமய்யன்”  

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்  உடல்நலம் குன்றி  படுத்தபடுக்சகயாய் இருந்தார். 
கடும்பநாய் அவசரப் பாதித்திருந்தது . பல  ைீடர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் ைசளக்காமல்  அவருக்கு பைசவ பைய்துவந்தனர் 
. 
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அதில் மிகமுக்கிய  பங்கு வகித்தவர்  திரு ைைிபூஷணர் . 
தன் குருவின் கழிவுக் கலயபமடுத்து  தினமும் சுத்தம் பைய்வார் . 

ஒரு நாள்  வழக்கம்பபால்    இரவில் எழுந்து கழிவுக்கலயத்சத 
சுத்தப்படுத்த பவளிபய பைன்றார் . 

பவளிபய கடும்குளிர் .  தன் பவசலமுடிந்து  திரும்பி வர அவரது 
கண்கள் தன்னுசடய குருவின் பமல் விழுந்தன . 

படுக்சகயில்  கிழித்த நார் பபால்கிடந்த குருபதவர்  ைற்று 
அைங்கினார் .அருகில் இருந்தக் பகாசல எடுத்து தட்டுத் 
தடுமாறியபடிபய எழுந்தார். 

பின் பமள்ள  பமள்ள   கஷ்டப்பட்டு  நடந்தார்.  பின்  ஒரு 
பபார்சவசய எடுத்துக் பகாண்டார் . 

குரு ைைிபூஷணர் அவர் பின்னால்  பவகமாகச்பைன்றார் . 
“பாவம் குருபதவருக்கு     குளிர் அதிகமாகத்பதரிந்திருக்கும் .      
நம் ஒருவசரயும் ைிரமப்படுத்தக்கூடாது   என்று  தாபன நடந்து 
பபார்சவசய எடுத்திருக்கிறார். நான் இசத முதலிபலபய 
பைய்யாமல் விட்படபன”  என மனம் வருந்தினார். 

பின் ஸ்ரீராமகிருஷணரிடம் '“குருபதவ்  நான் எத்தசனக் 
கவனக்குசறவாக இருந்து விடபடன் .என்சன 
மன்னித்து விடுங்கள். என்னிடம்  தாங்கள்   ஒரு பபார்சவ 
ஒன்று பகட்டிருந்தால்   நான் உடபன வந்து பகாடுத்திருக்க 
மாட்படனா என்ன! 

இத்தசன உடம்பில் தாங்களாகபவ  எழுந்து..........” 

அவர் முடிப்பதற்குள் குருபதவ் பைான்னார்  ”என் அன்பு மகபன  நீ 
இந்தக்குளிரில்  பவளிபய பபாவசதப்பார்த்பதன். உன்சனத் தாக்கிய 
குளர் என்சனபய தாக்குவது பபால் பதான்றியது .மனம் 
பவதசனயுற்றது  ஆசகயால் உனக்குப்பபார்சவ  எடுத்துவரத்தான் 
நான் எழுந்திருந்பதன்.” 

ைீடரின் கண் கலங்க அவர் காலில் அப்படிபய விழுந்தார். 
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குரு அன்பானவர்.  கருசண உள்ளவராக இருப்பார் குருவின் அன்பு 
அபரிதமானது.     

தாயுமானவருக்கு குருவருளால் கிசடத்தசவ பல.   

 உலகத்சத இந்திர  ாலம், கனவு, கானல் நீபரன் நிசனக்கும் 
மனப் பக்குவம் ஏற்பட்டது. 

 இசறசயச் ைார்ந்து வாழும் வாழ்வு கிட்டியது.   
 பத்தி மகிழ ஆனந்த பவள்ளப் பபருக்கு ஏற்பட்டது (பபாருள். 

6)   
 யான், எனது என்பன அற்றன (மண்டலத்.100)    
 பமல வாயுசவக் கீழ்படுத்து மூலத்து பவந்தழசல எழுப்பி 
அமிர்தம் பருகும் தசகசம உருவாயிற்று (பாயப்.28)   

 இன்ப நிட்சட கிட்டிற்று (உடல்.72) 
 தத்துவப் பபபயாபட தசலயடித்துக் பகாள்ளாமலிருக்கும் 
வாய்ப்பு வந்தது (உடல்.29) 

ஆனந்த பமானன் 

பமௌன நிசலயிபல இருந்தும் கூட பையல்கள் புரியலாம். அங்பக 
நிசலத்து விட்டால், நாம் நமது அசடயாளமாக இப்பபாது 
இருக்கிபறாபம, அசத இழந்து விடுபவாம் என்று பயமும், ைிற்றின்ப 
நிசலயாக அந்த பற்றும் இருப்பதால், மனிதன் இசறசய பநாக்கிச் 
பைல்வசத மறுக்கிறான். 

அது தான் பதான்றும் பபாருள்களின் மீது பற்று பகாண்டு, 
பமன்பமலும் ைிக்கல்களில் ைிக்கி, தனது இயல்பு பமௌனபம என்கிற 
அசமதி, ஆனந்த நிசலசய  மறக்கிறான்.  

இதுபவ  தன்முசனப்பு. தன்முசனப்பு குருவின் தன்சமயிபல 
இருந்து விலகி விட்ட நிசல. 
 
குருவானவரின் தன்சம பமௌனம் என்று பைால்லப்படும் பபாது, 
நாம் நிசனப்பது, அப்படி எனில் அவர் ஏன் பபைினார் என்று. 
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பகட்பவர் பமௌனத்திபல இல்லாதது தான் இது நிரூபிக்கிறது... குரு 
பபசுகிற பபாது, பமௌனத்திபல இருந்து குரு விழிப்பு நிசலசய 
விட்டதாக ஒரு உதாரணம் தர முடியுமா? என்றால் முடியாது.  

அப்படி என்கிற பபாது புறத்திபல பதான்றும் ஒரு விையத்சத விட, 
குருவின் தன்சம எப்பபாதும் உயர்ந்தபத என்று தீர்மானமாகும். 
வார்த்சதகசள பிடித்துக்பகாண்டு குருசவ தவற விடும் நிசல 
எப்பபாதும் நல்ல பலன்கசளத்தராது. 
 
நாம் இப்பபாது பிறர் என்றும், பிற மார்க்கம் என்றும், பிற குரு 
என்றும் பிரிக்கிற அசனத்தும் கூட நமது முசனப்பு எடுத்த பிற 
வடிவங்கள் தான். 

நாம் பமௌனத்திபல நிசலத்தால் இபதல்லாம் இருக்கிறதா... 
நீடிக்கிறதா என்று பதரிந்து விடும்.  

பவளியில் ஒரு பபாருள் இருப்பதாகவும், அதற்கு வடிவம் 
பகாடுப்பதும் எண்ணபம தான். பதாற்றங்களுக்பகல்லாம் ஆதியாம் 
பமௌனம். 

எண்ணத்திற்க்கு முன்னும் பின்னும் பமௌனபம தான். இந்த விழிப்பு 
நிசலசயத் பதாட்டுக்பகாண்பட இருந்தால், வாழ்விபல எங்கும் 
ைிக்கல் இல்சல. 
 
குரு பபசுகிறாரா? பபைட்டும்... குருவின் தன்சமயாம் பமௌனத்திபல 
இருந்து, அப்பா உங்கசள விட்டு நான் பிரியமாட்படன் என்று ைீடன் 
இருக்கிற பபாது, அந்த நிசலயிபல பையல்கள் பைய்யும் பபாது, 
முசனப்பு என்பது முசளக்காது பமௌனபம இந்த பையலின் மூலம் 
என்று ஒடுங்கும். 
 
தன்னுசடய இருப்சபத்பதடி ைீடன் உயரும்பபாது, தியானத்திபல 
இருப்சப பநாக்கி தானாகபவ பைல்கிறார்... அங்பக தனது இருப்பு 
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என்பது இசற நிசலபய என்கிற வாய்ப்பு மட்டும் கிசடக்கும் பபாது 
தான் ைரணாகதி பதசவப்படுகிறது...  

ைரணாகதிக்கு என்று தனியாக முயற்ைி பவண்டியதில்சல... ைீடன் 
முடிபவடுத்திருந்தால், அவனது உறுதியின் அளவுக்கு ஏற்றார் 
பபால, பமௌனத்திபல மூலத்பதாடு தூக்கி நிறுத்தும் பபாறுப்பு 
குருவுசடயது...  

அங்பக நமது அப்பன் நின்று பகாண்பட பார்த்துக் 
பகாண்டிருக்கிறார்... பல நுண்ணிய நிசலகளின் ைாரம் ைீடனின் 
கருசமயத்திபல பதிக்கப்படுகிறது. பகட்காவிட்டாலும் கூட. 
 
அந்த நிசலயிபல இருந்து, இசற நிசலயிபல நுசழவதற்கு முன், 
இந்த மனம், உயிர் தன்மாற்றங்கள், தியானிக்கிற உடலிபல ஏற்படும் 
மாற்றங்கள், இதயத்தின் இயக்கம் என்ற பல வித நுண்ணிய 
நிசலகளின் விளக்கம் கருசமயத்திபல பதிவாகி விடும்.  

பமௌனத்திபல நீடித்து நிற்கும் அளவுக்கு அசனத்து விையங்களும் 
இங்பக முசறயாக, ைீடனுக்குள் அறிவாக அசமந்து விடும். அதுபவ 
குருவின் தன்சம. 
 
குரு என்றால் ைாதாரணம் அல்ல... அவர் உடசலக்பகாண்டு இங்பக 
பபசுவார் ஆனால் அங்பக ைீடனுக்காக தனது இயக்கத்சத 
எடுத்துக்காட்டிக்பகாண்பட இருப்பார்... குருசவக்கட்டுப்படுத்த 
எவராலும் இயலாது.  
 
ஒன்று நிச்ையம். குருவானவர் எப்பபாதும் தன் பிள்சளகளுக்காக 
காத்துக்பகாண்டு தான் இருக்கிறார்.  

தன்சன அன்றி ஒரு பபாருளும் இல்சல என்று ைீடன் ஒடுங்கி 
நின்று உணர்ந்தால் ஒழிய புறப்பபாருள்களால் பாதிக்கப்படுவது 
தவிர்க்க முடியாதபத. 
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அங்பக குரு பைால்வார், பமௌனத்திசன விட்டு அசைந்தால் பிறந்து 
விடுவாய். பிறந்துவிட்டால், பையல்களும் விசளவுகளும் 
அனுபவித்பத தீர்வாய்.  

அதனால், கருவுக்குள்பள பிறக்காதிரு. உம்சம அசட பபால 
காப்பது எமது பவசல என்று நிம்மதியாக, ஆனந்தத்திபல நிசலத்து 
நில்..   

அருள்குரு நாதன் 

குழந்சதக்கு உலசகப் பபாருள்படுத்தும்அறிவு வருகிற வசரயில் 
தாய் அசதக் காப்பாற்றுகின்றாள்.  

குழந்சதக்குத் தாய் வழி காட்டியாக இருந்து தந்சதசயயும் மற்ற 
உற்றார் உறவினர்கசளயும்உலகப் பபாருள்கசளயும் 
விளக்குின்றாள். 

எனபவ தாய் குழந்சதக்கு முதல் குரு ஆகின்றாள்.   

உலகில் வாழ்வதற்கு பவண்டிய பைாத்சதயும் உலக அறிசவயும் 
உலக வாழ்வுக்கு பவண்டிய பதாழிசலயும் தந்சத தருவன் மூலம் 
அவர் இரண்டாவது குரு ஆகிறார்.  

அக்ஞானத்சதப் பபாக்கி பமய்ஞ்ஞானத்சதத் தருபவர் ஆச்ைாரியர் 
ஆகின்றார்.  அவர் பமய்ப்பபாருசளக் காட்டித்தருகிறார்.  

குருவானவர் பமௌனமாகபவ இருப்பார்.   அதிகம் பபைமாட்டார்.  
ஆனந்தத்சத தருகின்ற பமௌனத்தில் இருப்பார்.   பமௌனத்தில் 
ஆனந்தமாக இருப்பார்,  ஆனந்தத்திற்குக் காரணமான பமௌனத்தில் 
இருப்பார். 

அக்ஞானத்சத அகற்றுவதால் அவபர பமய்ஞ்ஞானகுரு ஆகிறார்.  
அவசரத்ததான் அருள்குரு என்று பைால்ல பவண்டும். 

தன்பாதம் பைன்னியில் சவத்தான் 
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குருசவ விட குருவின் திருவடிக்பக மதிப்பு அதிகம். 

குருவின் திருவடிகசள உறுதியாகப் பற்றிக் பகாண்டால் ைகலமும் 
கிசடக்கும் காரணம் குருவின் திருவடிச் ைிறப்பு அத்தசகயது. 

ஆதிைங்கரர் அம்மாவின் திருவடிகசள பைளந்தர்யலகரியில் புகழ்ந்து 
பபாற்றுகிறார். 

“அம்மா!  உன் திருவடிகள் எம் பபான்ற பக்தர்கசளக் காக்கின்றன. 
பயத்சத அகற்றுகின்றன. உன்சனத் தவிர பவறு யார் எங்கசளக் 
காக்க முடியும்?  

பகட்பதற்கு அதிகமாகபவ வரம் அருளும் தாய் அல்லவா நீ!  உன் 
திருவடிசய வணங்குகின்பறாம். எம்சமக் காத்து ஆபராக்கியமாக 
வாழ ஆைிர்வதிப்பாயாக! என்று பவண்டுகிறார். 

குருவடி என்பது அவரவர் இஷ்ட பதய்வத்தின் திருவடி!  இது தான் 
சூட்ைமம்! ரகைியம்! புரிந்து பகாள்ளுங்கள். 

உடலில் உள்ள பநாசயத் தீர்ப்பதற்கு மருந்சத ஊைியின் மூலம் 
உடலுக்குள் பைலுத்துகிபறாம்.  

அருள்குருநாதன் ஞானத்சத உள்ளத்தினுள் பைலுத்துவதற்குத் 
தீட்சை என்று பபயர். 

கண்ணின் மூலமாகவும், ஸ்பரிைத்தின் மூலமாகவும், ைங்கல்பத்தின் 
மூலமாகவும் ஞானகுரு ஞானத்சத நம் உள்ளத்தினுள் 
பைலுத்துகிறார். 

கண்ணின்மூலம் அவர் அச்பைசலச் பைய்யும்பபாழுத அது துரிய 
தீட்சை எனப்படுகிறதது. 

அவர் ைங்கல்பத்தின் மூலம் அச்பையசலச் பைய்யும் பபாழுது அது 
ைங்கல்ப தீட்சை எனப்படும். ஸ்பரிைதின் மூலம் அவர் அசதச் 
பைய்தால் அது ஸபரிை தீட்சை என்படும். 

ஸ்பரிை தீட்சைசய ஞானகுரு தம் திருவடிகளின் மூலம் 
பைய்வாரானால் அது திருவடி தீட்சை எனப்படும். 
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ராமகிருஷ்ணர் விபவகானந்தரின் பநஞ்ைில் தம் வலக்கரத்சத 
சவத்து அவருக்குப் பர ஞானத்சதத் தந்தார். 

கபரீ் இஸ்லாம் மதத்சதப் பின்பற்றியவர்.   எனபவ இராமனந்தர் 
இஸ்லாம் மதத்துப் பபரியாரிடமிருந்து தீட்சைப் பபற்றுக் 
பகாள்ளும்படி கபரீுக்கு அறிவுசர கூறித் தாம் அவருக்குத் தீட்சை 

தர மறுத்தது விட்டார். 

ஆனால் கபரீ் இராமனந்தரிடம்தான் தீட்சை 
பபற பவண்டுபமன்ற பபரார்வம் 
பகாண்டிருந்தார்.  

இராமனந்தர் ஒவ்பவாரு நாளும் காசல 
ைரியாக நான்கு மணிக்குக் கங்கசயில் நீராடப் 
பபாவார்.  அசதக் கபரீ் கவனித்து வந்தார். 

அமாவாசை அன்று இராமனந்தர் கங்சகயில் 
நீராட இறங்கிப் பபாகும் படிக்கட்டில் கபரீ் படுத்துக் பகாண்டார்.  

இருளாக இருந்தசமயால் அவர் படுத்திருந்தது பதரியவில்சல.   
இராமனந்தர் பாதம் கபரீ் பமனியின்பமல் பட்டதும்  “ராம்” என்று 
ராமானந்தர் கூறினார்.  

கிசடத்தது மந்திர தீட்சை என்று கபரீ் பபருஉவசகயுடன் 
எழுந்திருந்தார்.  

       இராமனந்தரிடம் தீட்சையும் ஆைியும் பபற்றுக் கபரீ் 
ஞானியானார். இவ்வாறு அருள் குரு நாதன் தாம் பபற்ற 
ஞானத்சதச் ைீடர்களிடம் பைலுத்துவதுண்டு. 

இங்கு தாயுமானவர் தசலயில் குருவானவர் அவரது திருவடிசய 
சவத்து உபபதைித்தார்.  

என்சனத்தான்அறிந்பதன் 
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பவதாந்தக் பகாட்பாட்டின்படி நாம் பிரம்மம் ஆகின்பறாம்.  நம்சமப் 
பிரம்மத்துக்கு அன்னியமாக நிசனப்பதும் – உணர்வதும் நம்சம 
அறியாத நசலபய ஆகும்.  

தந்சதயும் தாயும் நம் உடசல வளர்த்து அதற்கு ஓர் பபயரிட்டு 
நம்முசடய உண்சமச் பைாரூபத்துக்கு அன்னியமானவற்சற 
எல்லாம் நம் மயமாகக் கருதும்படி நமக்குப் பயிற்ைி தருகிறார்கள்.   

நம்முசடய பசழய விசனயும் நம் பபற்பறார்கள் நமக்குக் 
பகாடுக்கும் பயிற்ைியும் நம்மசம யார் என்று அறிந்து பகாள்ளாது 
தடுத்து சவக்கின்றன.  

நம்முசடய உண்சம பைாரூபத்சத அறிந்து பகாள்ளாது நம்சம 
என்பனன்னவாகபவா கருதி மயக்க நிசலயில் இருந்து 
வருகின்பறாம்.  

ஞானகுரு  நம் மயக்கத்சதப் பபாக்கி நம்முசடய உண்சமயான 
பைாரூபத்சத நமக்குக் காட்டித்தருகிறார். 

நம்சம நாம் அறிந்து பகாள்ளாத வசரயில் நமக்கு விபமாைம் 
இல்சல.   

நிசற கர்ப்பமாக இருந்த பபண் புலி ஒன்று ஆட்டு மந்சதயின் மீது 
பாய்ந்தது.  அந்த பாய்ச்ைல் பவகத்தில் அதன் வயிற்றிலிருந்து குட்டி 
பவளிபய வந்துவிட்டது. 

அப்புலிக்குட்டி ஆட்டு மந்சதயுடன் வளர ஆரம்பித்தது.   ஆட்சடப் 
பபாலபவ புல்சல பமய்ந்து பயந்த நிசலயில் வளர்ந்து வந்தது.   

தான்புலி என்பசத மறந்து தன்சன ஆடாகக் கருதி ஆடுகபளாடு 
பைர்ந்து வாழ்ந்து வந்ததது.  

மற்பறாரு ைமயம் பவபறாறு புலி அந்த ஆட்டு மந்சதசயத் தாக்க 
வந்தது.  
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தன் பபான்ற மிருகம் அங்கு இருப்பசதப் பார்த்தது.  அசத அந்த 
ஆட்டுமந்சதயிலிருந்து பிரித்துக் காட்டுக்குள் பவகுதூரம் துரத்திச் 
பைனறது.  

பிறகு அந்த ஆட்டுப்புலி வாயில் மாமிச் துண்சடத் திணித்தது.  
“நீயும் நானும் ஒன்று” என்று கூறி புலி உறுமியது. 

ஆட்டுப் புலியும் தன் பைாந்த சுபாவத்சதப் பபற்றுத் தான் புலி 
என்பசத உணர்ந்து அதன் பிறகு ஆட்டுமந்சதசய பவட்டசயாட 
ஆரம்பித்து விட்டது.  

நாம் ஆன்ம பபாரூபம் என்பசத மறந்து நம்சம உடல் 
பைாரூபமாகவும் மபனா பைாரூபமாகவும் கருதி துன்பப்பட்டுக் 
பகாண்டிருக்கிபறாம்.   

ஞானகுரு மந்திர தீட்சையின் மூலம் நம்முசடய பைாரூபத்சத 
நமக்குக் காட்டித் தருகிறார். 

தம் குருநாதர் தம் பைாரூபத்சதக் காட்டத்  தாம் அறிந்து 
பகாண்டசத “ என்சனத்தான்அறிந்பதன்”   என்று தாயுமானவாா் 
குறிப்பிடுகின்றார்.  

“தன்சன உணராமல் வாழ்ந்து என்ன பயன்?  தன்சன உணர 
அசனவரும் ஒன்று என பதரியும். குடும்பத்தில் உலகத்தில் 
பிரச்சன குசறயும். 

குருசவ பநரில் ைந்தியுங்கள், உபபதைம் பபறுங்கள்  தீட்சை 
பபறுங்கள். தவம் பைய்யுங்கள்! தன்சன உணர தசடயாய் இருக்கும் 
கர்ம விசனகசள அழியுங்கள். 

அருட்பபருஞ்பைாதி அருட்பபருஞ்பைாதி தனி பபருங்கருசண 
அருட்பபருஞ்பைாதி.” என்பது வள்ளலார் வாக்கு. 

மனம் தான்இறந் பதபன- 
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“மனநாைம் பமய்பயன்று உன்வாைம் அறிபவபன.. 
பலபவைம் பகாண்டாலும் உன்பாதம் பிறிபயபன.. 

என்பனாடு நீ இருந்தால்! 

குருவானவர் தம் தசலயில் பாதத்சத சவத்ததால் 
தாயுமானவருக்கு என்ன பநர்ந்தது.   

மபனாநாைம் ஏற்பட்டது.  மனமற்ற நிசலசய அசடந்தார். 

“மனம்” இல்லா, இழந்த நிசலசயத் தூயநிசல எனத் தாயுமானவாா் 
குறிப்பிடுகின்றார்.  இந்த “இன்சம”, மனதின் பையலற்ற நிசலயாக 
இருக்க பவண்டும்.  

இதசனத் தாயுமானவரின் பாடல;களின் ைில அடிகள் 
பதளிவுறுத்துகின்றன. 
 

 நான்-நீ பயன்று இரண்டிசல எனக் கூறி நடுபவ முசளத்த 
மனசதக் கட்டவியலாது வாடும் நிசல உண்டு (கருணா.4) 

 இத்தகு மனசதச் ைாராசமக்கு வழிபயான்றுணடு.  இசறவன் 
அருளும் அறிவின் நிருவி கற்பாங்கமாம் ைாசுவத நிட்சடபய 
அது (ைச்ைி.1) 

 மனமாசயக் குடிபகடுக்க. முற்றிலும் அழிக்க 
இசறவனாபலபய இயலும் (பன்மாசல.3) 

 அந்நிசலயில் பநஞ்ைம் பதட்டம் அற, இசறவனின் 
அருட்பையலில் நிற்றல் பவண்டும் (ஆசைபயனும்.3)  

 மனம் தன்னுசடய வழியற்று என்னுசழ கிடப்ப இசறவன் 
தண்ணருள் பவண்டும் என்பர் (ஆசை.40) 

 அந்நிசலயில் மன அழுக்குகசள நீக்கி இசறவன் அவன் 
விருப்பப்படித் தனக்கருள பவண்டுகின்றார் (எனக்பகன்.1) 

 மாசய தரு மனம் தன் புசரகள் தீரும் பபாதுதான் உயிர் 
ஈபடற்றம் பபற முடியுபமன எண்ணுகின்றார் (மண்டலம்.8)  

 அம் மனமற்ற நிசலயில் பரமானந்த பவள்ளம் பபருகும் 
(பாயப்.12) 

 பூரண நிட்டசடயில் ஆழ முடியும் (பாயப்.24) 
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 மறிந்த மனமற்ற மவுனம் பைறிந்திடபவ…(உடல்,76) 
 “உள்ளபத பபாது நானாபனனக் குளறிபய    பயான்சறவிட் 
படான்று பற்றிப் பாைக் கடற்குபள வழீாமல்மதற்ற    பரிசுத்த 
நிசலசய யருள்வாய்        (பரிபூரணா.10) 

 மனமில்சல அம்மனத் தினமில்சல பவறுபமாரு வரவில்சல 
பபாக்குமில்சல (ஆனந்த.10) 

இத்தகு, மனதற்ற பரிசுத்த நிசல பபற வழியும் கூறுகின்றனார் நம் 
தாயுமானவர். 

ஆசையறுத்தல், பயாகம், பிராணலயம் என்பனவற்றால் இந்நிசல 
வரும் என்பது பதரிகின்றது. 

மபனாலயத்திற்கும் மபனாநாைத்திற்கும் என்ன பவறுபாடு? 
 
மனம் விருப்பமான ஒன்றிபலா அல்லது துன்பமான ஒன்றிபலாதான் 
லயமாகும். அப்படி ஏதாவது ஒரு பபாருளில் நிறுத்தி சவப்பதற்கு 
லயம் என்பது பபயர். ஒரு மனிதன் ைிரிக்கிறான் என்றாலும் 
அழுகிறான் என்றாலும் மபனாலயம்தான். 
 
ஆனால் மபனாநாைம் என்பது ஒரு மனத்தினுசடய தன்சம அறிந்து 
அந்த மனத்தின் கிசளகசள உருவாக்காமல் தனித்து விடப்பட்ட 
மனம்.  
அதற்கு அடுத்தபடியாக பதாடர்ச்ைியான இன்பனான்றுக்கும் உள்ள 
இசடபவளிக்குத்தான் மபனாநாைம் என்று பபயர்.  
மபனாலயம் என்பது மகிழ்ச்ைிசய உருவாக்கும்; அறிசவ 
உண்டாக்கும். ஆனால் மபனாநாைம் என்பது ஞானத்சத 
உருவாக்கும்.  
 
உலகமக்கள் விரும்புவது மபனாலயம் ஞானிகள் விரும்புவது 
மபனாநாைம்.  
 
ஆகபவ துன்பத்தில் மனம் ைார்ந்து துன்பத்தில் மபனாலயம் 
ஆகாமல் ஆனந்தமான நிசலயில் மபனாலயம் ஏற்படுத்தி 
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அனுபவிப்பபத ஆன்மிகம். 
 
மனசத பவட்டபவளியாக்கி மனசத நிர்மூலமாக்கினால் பிரபஞ்ை 
ஞானம் உண்டாகும்.  இதசனபய ஒரு ஞானி  
 
ைினம் இறக்கக் கற்றாலும் ைித்திபயல்லாம் பபற்றாலும் 
மனம் இறக்கக் கல்லார்க்கு வாய் ஏன் பராபரபம!   
 
என்று கூறுகிறார்.  

மனம் ஒரு பபாக்கிஷம்: 

ஒவ்பவாரு பையலுக்கும் ஒரு விசளவுண்டு.  

அந்த விசளவிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது.  

ஒவ்பவாருவரும் தனக்பகா, பிறருக்பகா, தற்காலத்திபலா, 
பிற்காலத்திபலா, உடலுக்பகா, உயிருக்பகா தீங்கு பநரா வண்ணம் 
நடந்து பகாள்ள பவண்டும்.  

அப்பபாது தான் அசமதியும், இன்பமும் ஏற்படும். அறிவு 
வளர்ச்ைிக்கும் வழி ஏற்படும். இன்பறல், அசமதி குன்றி வளர்ச்ைி 
தசடயுறும். 

அவரவர்கள் பைய்யும் தவறுகள் தான் மதவாதிகளால் பாவங்கள் 
என்றும், ைிந்தசனயாளர்களால் தவறுகள் என்றும், 
அரைியல்வாதிகளால் குற்றங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன.  
இந்த மூன்றுபம ஒபர பபாருசளக் குறிப்பது தான். 

நாம் ஒரு முசற ஒரு பையசலச் பைய்துவிட்டால், அது நமது 
உடலுறுப்புகளில் பதிந்து மீண்டும் அசதபய பைய்யத் தயாராகி 
விடும். 

இந்தப் பதிவு, எண்ண அழுத்தமாக மூசளயிலும் பதிந்து விடுகிறது. 
அதுவுமின்றி, ைந்ததித் பதாடர்புக்குக் காரணமாக உயிர் வித்திலும் 
அது பதிந்து விடும்.  
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ஆகபவ தான், தீசமசயத் தவிர்த்து நல்லபத பைய்ய நாம் பழகிக் 
பகாள்ள பவண்டியிருக்கிறது. இதற்குத் தான் ஒழுக்கம் என்று பபயர். 

பிறர்க்கு எவ்வசகயிலும் தீசம ஏற்படாதபடி எண்ணம், பைால், 
பையல் ஆகிய மூன்சறயும் ஒழுங்குபடுத்திக் பகாண்டு 
வாழ்வதுதான் ஒழுக்க வாழ்வு ஆகும்.  

மற்ற எல்லாம் இழுக்கான வாழ்வாகிய துன்பத்சதபய தான் 
பகாடுக்கும். இதனால், காரண காரிய விசளவு அறிந்து இன்பம் 
தரும் நற்பையல்களிபலபய ஒருவன் ஈடுபடபவண்டுவது 
அவைியமாகிறது. 

  

15. பிறப்பும் இறப்பும் 
நமது பிறப்பு ஒரு ைம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு 
ைரித்திரமாக இருக்க பவண்டும் என்பார் அப்துல் கலாம். இறப்பு 
ைரித்திரமாக இருக்க நம் மனசத ைீரசமத்துக் பகாள்ள பவண்டும் 
என்கிறார் தாயுமானவர்.   

(11)”இறப்பும் பிறப்பும் பபாருந்த-எனக்கு  
   எவ்வணம் வந்ததுஎன்று எண்ணியான் பார்க்கில் 
  மறப்பும் நிசனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ை 
    மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது பதாழி” 

பதாழி! எனக்குப் பிறப்பும் இறப்பும் பபாருந்த வந்தது, எவ்வாறு என 
எண்ணிப் பார்த்தால், மறப்பும் நிசனப்புமாய் நின்ற வஞ்ைசனயுடன் 
கூடிய மாயாமனத்தால் வளர்ந்தது என அறியலாம். 

பிறப்பும் இறப்புமாகிய ைம்மைாரம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று 
ைிந்தித்துப் பார்த்பதன். ஏமாற்றுகின்ற வஞ்ைக மாயா மனத்தால் 
எனக்கு வந்தது பதாழி. 

 

https://www.quotespick.com/ta/author/%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D.php
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“இறப்பும் பிறப்பும் பபாருந்த-எனக்கு  
  எவ்வணம் வந்தது என்று எண்ணயான் பார்க்கில்”  

நாம் இரயிலில் பயணிக்கும் பபாது ைன்னல் வழிபய பார்க்கிபறாம்.  
பவளியிலுள்ள மரங்களும் தந்திக் கம்மபங்களும் ஓடுவது பபான்று 
பதரியும். 

உண்சமயால் அசையாத அசவகள் நின்று பகாண்டிருக்கின்றன.  
இரயில்தான் ஓடுகிறது.  

ஆனால் நம் கண்ணுக்கு காட்ைியில் அசையாத மரங்களும் தந்திக் 
கம்பங்களும் ஓடுவது பபான்று பதன்படுகின்றன. 

ஆத்மா பிறப்பதுமில்சல இறப்பதுமில்சல. 

உடல் பதான்றுவதும் மசறவதுமாக இருக்கிறது.  

மனம் அசலந்து பகாண்டிருக்கிறது. மனத்சதச் ைார்ந்துள்ள  நாம் 
பதான்றுவதும் மசறவதுமாக இருவமமாக இருக்கின்ற  
உடலிலிருந்து வாழ்ந்து வருகின்பறாம். 

மனசதக் பகாண்டு நாம் நம் வாழ்சவக் காண்கின்றபபாழுது ஆத்மா 
பிறப்பதும் இறப்பதும் என்று பதன்படுகிறது.   

ஓடுகின்ற இரயிலின் பையசல அசையாத மரத்தினிடத்தும் தந்திக் 
கம்பத்தினிடத்தும் காண்பது பபான்று பிறப்பு இறப்புக்கு உட்பட்டுள்ள 
உடலின் பையசல பிறப்பு இறப்பு உடலுக்பகயன்றி ஆதம்மாவுக்கு 
இல்சல என்பது பதௌவாகத் பதரிகிறது. 

உடசலச் ைார்ந்துள்ள நாம் ஆத்மாசவ மறந்து விட்படாம்.   நம்சம 
இந்நிசலக்கு பகாண்டு வந்தத நம்மிடத்தில் பதான்றிய மனமாகும். 

“மறப்பும் நிசனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ை 

    மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது “ 
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இந்த உலக வாழ்க்சகசய உண்சம என்று நம்புவசதபய, 
ஆன்மீகத்தில் மாசய என்பார்கள். 

வியாைர் காட்டிய மாசய 

வியாைர் தன் ைீடர்களிடம், ைிஷ்யர்கபள! இந்த உலக வாழ்வு 
உண்சமபயன நம்பாதீர்கள். இசறவன் மட்டுபம உண்சம என 
நம்புங்கள்.  

பரந்தாமனின் நாமம் பைால்லுங்கள். இவ்வுலக வாழ்வில் இருந்து 
விடுபடுவரீ்கள். ஆனால், அது சுலபமானதல்ல. 

நாம் தனித்திருந்து தவம் பைய்ய பவண்டும். வாருங்கள், பல 
இடங்களுக்கு யாத்திசர பைல்பவாம், என்று கூறி புறப்பட்டார். 

வியாைரின் 12 ைீடர்களில், ப யமுனி என்ற ைீடன் மட்டும் வர 
மறுத்தான். 

ஏன் வரமாட்படன் என்கிறாய்?  நான் தான் மாசயசய ஏற்கனபவ 
பவன்று விட்படபன! பவல்லாத ைீடர்கசள உங்களுடன் அசழத்துச் 
பைல்லுங்கள்,. 

“அபதப்படி பவன்றிருப்பாய், உனக்கு அந்தளவு பக்குவம் 
வரவில்சலபய!” 

குருபவ! நான் பைால்வது உண்சம... உண்சம... உண்சம. நீங்கள் 
நம்பித்தான் ஆக பவண்டும்,. 

ைிஷ்யன் பிடிவாதமாகச் பைான்னதால், வியாைர் அவசன 
ஆஸ்ரமத்திபலபய விட்டுவிட்டு, மற்றவர்கசள அசழத்துச் 
பைன்றார். 

ஒருவாரம் கழிந்து ஆஸ்ரமத்துக்கு ஒரு இளநங்சக வந்தாள். அவள் 
அழகில் ைிக்கிப்பபானான் ப யமுனி. உன்சனத் திருமணம் பைய்ய 
என்ன விசல பவண்டுமானாலும் பகாடுக்கிபறன், என காதல்பமாழி 
பபைினான்.  
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அவ்வளவுதான்! அப்பபண் படபடபவன ஆசடகசள அவிழ்த்தாள். 
அங்பக வியாைர் நின்றார். அவர் தான் பபண் பவடமிட்டு வந்தார். 

ைிஷ்யா! நீ மாசயசய பவன்ற லட்ைணம் இதுதானா! வா 
என்பனாடு, என அதட்டினார். வாய் பபாத்தி அவர் பின்னாபலபய 
கிளம்பிவிட்டான் ைீடன். 

நம் மனம் எப்படிப்பட்டது.  நிசனப்பும் மறப்புமாய் இருப்பது 
மனத்தின் தன்சம.  

மனம் இயங்கும் பபாது புறப் பபாருக்களினிடத்து இன்பம் 
இருப்பதாகக் காட்டி மனம் நம்சம அசவகளிடத்து இழுத்துச் 
பைல்கிறது. 

மனம் பையலற்று இருக்கும்பபாழுது ஆத்மாவினிடத்துள்ள 
இன்பத்சத நமக்கு மசறத்து சவத்திருக்கிறது. 

பட்டினத்தார் பார்சவ மனம் 

1. ஆணியற்ற பம்மபரம் பபால் மனம் ஆடும். 
2. ஆசைக்காற்றில் ஆடும் பம்பரம் 
3. காைில் பணத்தில் சுழலும் காற்றாடி 
4. ஐம்புலப் பறசவ அசடயும் பஞ்ைரம் 
5. புலராக் கவசல விசளமரப் பபாந்து 
6. மக்கள் விசனயில் மயங்கும் திகிரி 
7. அங்காடி நாய் பபால் அசலயும் மனம் 
8. ைாட்சடயில்லாப் பம்பரம் 
9. வால் அற்ற பட்டம் 
10. ஆடும் கறங்கும் தகிரியும்பபால் அசலயும். 
11. மனம் என்னும் பபரிய மத்த யாசன. 

பவதாத்திரி மகரிஷி பார்சவயில் மனம் 

1. மனம் ஒரு மாயக் காந்தம் 
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2. இருப்பு, ஈர்ப்பு, கரு – உணரும் காந்தத் திருப்பபாருள் 
3. இசற உணர்வின் படர்க்சக நிசல 
4. காந்த அசல 
5. ஆறாம் அறிவு 
6. மனம் ஒடுங்க பவண்டிய இடம் மனம்.  மனம் விரிய 
பவண்டிய இடம் ைிவம். விரியாவிட்டால் பமாட்டு. 

7. நிசல பகாண்ட பவளிக்கும் அசல பகாண்ட விண்ணுக்கும் 
பிறந்த குழந்சத ஆறுமுகம், அவனது  6 முகங்களில் 1 
“மனம்” – தந்சத (மனம் பிறசரப் பார்த்தால் விண்சணப் 
பபால அசலயும், தன்சனப் பார்த்தால் பவளி பபால நிசல 
பகாள்ளும்.) 

8. எங்கும் எதிலும் மசறபபாருளாக உள்ள அறிவு மனித 
உயிருக்குள் மனமாக உள்ளது. 

9. அன்பும் கருசணயுமாய் அகன்ற நிசலயில் உள்ளாய்.  என் 
மனத்சத விரித்து இசணத்துக் பகாண்டாய் உன்னுள்பள. 

திருவள்ளுவர் பார்சவயில் மனம் 

1. மனத்துக்கண் மாைிலன் ஆதல் அசனத்தறன் 
2. மனம் தூயார்க்கு எச்ைம் நன்றாகும். 
3. மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் 
4. மனநலத்தின் ஆகும் மறுசம 

உலக நீதி – பார்சவயில் மனம் 

மனம் பபான பபாக்பகல்லாம் பபாக பவண்டாம். 

திருமூலர் – பார்சவயில் மனம் 

மனமது பைம்சமயானால் மந்திரம் பைபிக்க பவண்டாம். 

மனசத நல்ல முசறயில் ைீரசமத்து ஒழுக்க வழியில் வாழ்பவாம். 
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16. வழி காட்டிய வள்ளல் 
மகான்களுக்கும் வள்ளல்கள் வழிகாட்டியுள்ளனர். சுவாமி 
விபவகானந்தருக்கு இராமகிருஷ்ணர் வாழ்காட்டினார். 

ைபகாதரி நிபவதிசதக்கு சுவாமி விபவகானந்தரும், பாரதியாருக்கு 
நிபவதிசத அம்சமயாரும், பவதாத்திரி மகரிஷிக்கு பரஞ்பைாதி 
மகானும் வழிகாட்டியது பபால தாயுமானவருக்கு பமௌனகுரு வழி 
காட்டினார்.  

(12.)மனபதகல் லால்எனக்கு அன்பறா-பதய் 
   மவுன குருஆகி வந்துசக காட்டி 
எனதுஆம் பணிஅற மாற்றி-அவன் 
   இன்னருள் பவள்ளத்து இருத்திசவத் தாண்டி” 

பதாழி! என் மனம் கல்லால் ஆனது.  இருந்தும் பதய்வம், பமௌன 
குரு ஆகி வந்து. சகயினால் காட்டி உபபதைம் பைய்து. என் பணி  
என எதுவும இல்சலசயாகும்படி பைய்து, அவனுசடய இனிய 
அருள்பவள்ளத்துள் மூழ்கி இருக்கமாறு சவத்தான். 

பாசற பபான்று என் மனம் இருந்தது.  பதய்வபம பமௌன குருவாய் 
வந்து – ைின்முத்திசரசய காட்டி, என்னுசடய  பாசதகசள- 
பணிகசள எல்லாம் மாற்றி வழிகாட்டினார்.  என்சன அருள் 
பவள்ளத்தில் மூழ்கச் பைய்தார்.  

இப்பாடலில் தாயுமானவாா் நான்கு கருத்துக்கசளச் பைால்கிறார். 

1. எப்படிப்பட்ட மனம் எனக்கிருந்தது. 
2. குரு என்ன பைய்தார். 
3. வாழ்க்சக எப்படி இருந்தது 
4. நான் இப்பபாது எப்படி இருக்கிபறன். 
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மனம் என்ன ைிந்திக்கிறபதா அதுவாக மாறுகிறது.   ைடப்பபாருசளச் 
ைிந்திக்கின்ற மனம்  டமாகிறது.  ைித்பபாருசள ைிந்திக்கின்ற மனம் 
ைின்மயம் அல்லது அறிவு மயமாகிறது.  

பண்படாத மாசுசடய மனம்  டப்பபாருசளத்தான் ைிந்திக்கும். 
மாைற்ற பக்குவப்பட்ட மனபம அறிவாகிய இசறவசனச் ைிந்திக்கும்.  

 கள்ள மனதில் ைிந்தசன பற்றி முன்பும் நிசனந்பதாம் 
(மசலவளர்,16) 

 மனது நிகழ்பசவக் கசளத்தும் ைாட்ைியாகவும் 
நிற்கிறது.(பரிபூரண.8) அவ்வாறு அதுநிற்கு நிசலயும் தந்நது 
இசறபய என்பது தாயுமானவர் கருத்து. 

 அவ்விசளவாபலபய அம் மனமலர் பமாக்கவிழ்கின்றது 
(பபாருள்.3) 

 மனம் கமழ்கின்றது. அடியர் மனம் மகிழ்க்கின்றது (பமௌ.8) 
 மனம் குசறகள் தீர்கின்றன.(பமௌன.8) 
 மனக் கிபலைம் மாறுகின்றது. (பபான்சன16.வம்பபனன்.6) 
 மயக்கம் நீங்குகின்றது (பபான்சன.51) 
 மனம் பல பையல்கசளச் பைய்யும் இயல்பினது.  ைிறு 
பபாசதசயப் பபரிதாகும்.    நீண்ட காலம் நிசல நிறுத்தும்.   

 மிகச் ைாதாரணமான இவ்வுலசக எபதா உலகபமன எண்ணச் 
பைய்யும்.  ைிற்றின்பபம உணர்ந்பதனத் தவறாக உணர்த்தும்.  

 பதசவயற்ற சுசமசய சுமக்க நசமயாளாக்கித் தான் சும்மாடு 
ஆகும். 

 அபதாடு நில்லது, நாளம் துர்புத்தி புகுத்தி நற்பத்திசயச் 
சூசறயிட்டு இந்திர  ாலக் பகாலம் காட்டும் (ைச்ைி.4) 

 பபான், புலி மடப் பூசவயசர பமய்பயனக் காட்டி நம்சமக் 
கவர்ந்திழுக்கும் (தன்சன.1) 

 வாதசன பபருக்கும். வைம் பைய்து துன்மார்க்க பபாதசன 
பைய்யும் (கற்புறு.4) 
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 பள்ளம் பதாறும் புனல் பரவுவது பபால், அவ்வுள்ளம் 
உலகிபலல்லாம் பரக்கும் (பலவசக.10) 

இத்தகு பையல்கசளயுசடய பநஞ்சை,  

 அளவளாவு பநஞ்ைாகவும் (பமௌன.10) 
 துன்றும் கவசல பபாருந்திய தாகவும் (ஆகார.30) 
 ைட பமாத்த தாகவும் (நிசனபவனாா்று, 9) 
 உகந்து பநைிக்கு நிசலயிலும் (பபான்சன.17) 
 நன்னர் பநஞ்ைாகவும் (ஆசைபயனும்.24) 
 அடியார் பதாடர்பு கிசடயாசமயால் வாடிய 
பநஞ்ைாகவும் (திடமுறபவ.70) 

 பநய பநஞ்ைாகவும் (என்.அன்பர்.10) 
 பழுத்த மனமாகவும் (என்.அனபர்.11)  

காட்டுகிறார் தாயுமானவர். 

பிரபஞ்ை நாட்டத்சதக் பகாண்டிருக்கும் மனத்சத கல்மனம் எனக் 
கூறலாம். இதசன தாயுமானவர் “மனபத கல்லால் எனக்கன்பறா” 
என்கிறார். 

ஒரு மனிதன் ஞானம் அசடவதற்கு ஒரு குருவின் துசண மிகவும் 
அவைியம்.  
            
தனியாக மனிதன் ஞானம் அசடய முடியாது. குரு இல்லாமல் 
ஞானம் இல்சல.  
                
குரு உபபதைம் மிகமுக்கியம். ஞான பவட்சக உள்ளவர்களுக்பக 
உபபதைம் கிசடக்கும். 
                  
அவர்களாபலபய உபபதைத்சத புரிந்துபகாள்ளவும் முடியும். 
உடனடியாக இல்லாவிட்டாலும், ைற்று தாமதமாகவாது. குரு 
உபபதைித்த வழி நடந்தாபல ஞானம் ைித்திக்கும்.  
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மனசத அறிவினிடத்துச் பைலுத்துவதற்குக் குரு வழிகாட்டுகிறார் 
என்பசத “சக காட்டி” எனத் தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார்.  

பமௌன குரு வடிவத்தில் தமக்கு ஞான வழிசயக் காட்டித் தந்த 
பபற்றிசனத் “பமௌனகுருவாகி வந்து” என்கிறார். 

தாயுமானவர் தம் குருநாதர் அருளால் தம்முசடய பிரபஞ்ை பையல் 
பரமார்த்திகச் பச்யலாக மாறி அசமந்தசத “என தாம் பணி அற 
மாற்றி” என்கிறார். 

பிரபஞ்ை வாழ்வில் உழன்று பகாண்டிருந்த மனத்சதப் பபரானந்தம் 
என்னும் அமிர்தக் கடலில் குருநாதருசடய அருள் அமிழ்த்தி 
சவக்கிறது. 

பமௌனகுரு தமக்கு அத்தசகய பபரும் பபற்றிசனத் தந்து தம் 
மனத்சத அருள் கடலில் அமிழ்த்தி சவத்தார் என்பதசன “அவன் 
இன்னருள் பவள்ளத்தில் இருத்தி சவத்தாண்டி என்கிறார். 

 
 

17. அருளால் எசதயும் பார் 
தானும் தன் இனமும் தன் நாடும் வாழ நிசனத்தல் அன்பு.  
அண்டைாராைரம் வாழ நிசனத்தால் அருள் எனப்படும். 

(13.)அருளால் எசவயும்பார் என்றான்-அத்சத 
  அறியாபத சுட்டிஎன் அறிவாபல பார்த்பதன் 
  இருள்ஆன பபாருள்கண்டது அல்லால்-கண்ட 
   என்சனயும் கண்டிலன் என்பனடி பதாழி” 

பதாழி!  திருவருளின் துசணபகாண்டு எல்லாவற்சறயும் 
ைிவமாகபவ பார்க்குமாறு கூறினான்.   



159 
 

ஆனால் நாபனா, அவற்சற எனது சுட்டறிவால் கண்படன்.  
அப்பபாழுது இருளாய் விளங்கும் பபாருசளக் கண்படன்.   

அது தவிர அவ்விருசளக் கண்ட என்சனயும நான் காண 
முடியவில்சல.  இது என்ன அதிையபமா!   

உலகில் உள்ள பபாருள்கசள இசறவனது அறிவால், அருளால் பார் 
என்றார் குருநாதர்.   இதன் உண்சம புரியாமல் என்னுசடய 
அறிவால் உலகத்சதப் பார்த்பதன்.    

அவ்வாறு பார்த்தபபாது இருசளத்தான் பார்த்பதன்.  அதுமட்டுமல்ல 
என்சனயும் நான் பார்க்கவில்சல.  இது என்ன விந்சதயடி பதாழி! 

அவரவர்கள் அவர்களது அறிசவக் பகாண்டு இவ்வுலசகப் 
பார்க்கிறார்கள்.  மகாபாரதத்தில் கண்ணன், துரிபயாதனசன பநாக்கி 
“உலகில் ஒரு நல்லவசரப் பார்த்து வா”  என்றார். 

பின்பு தருமசர பார்த்து “உலகில் ஒரு பகட்டவசரப் பார்த்து வா?” 
என்றார். 

“உலகில் ஒருவர் கூட நல்லவர் இல்சல” என்றான் துரிபயாதனன்.  
“உலகில் ஒருவர்கூட பகட்டவர் இல்சல” என்றான் தருமன். 

அருளால் எசவயும்பார் என்றான் 

பஞ்பைந்திரியங்கள் பகாண்டு உலசகப் பார்ப்பவர்கள் மருள் 
நிசலசய அசடகின்றார்கள்.  பஞ்பைந்திரயங்கசளக் பகாண்டு 
இசறவசன வழிபடுபவர்கள் அருள் நிசலசய அசடகிறார்கள். 

அருள் நிசலசய அசடகின்றவர்கள் அசனத்சதயும் 
இசறபைாரூபமாக காண்கின்றனர்.  

மருள்நிசலக்கு ஆளாகின்றவர்கள் தங்களிடம்  வீபபாதத்சத 
வளாா்த்து அக்ஞானத்துக்கு ஆளாகின்றார்கள்.  பமலும் அவர்கள் 
ைிற்றின்பத்தில் மயங்கிச் ைிறுபநறியில் வாழ்கிறார்கள். 
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பஞ்பைந்திரியங்கசளயும் இசறவழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தி 
அருள்நிசலசயத் தம்மிடத்தல் உண்டாக்கியவர் இராமகிருஷ்ணர்.   

அவர் வாழ்வு அருள் வாழ்வுக்கு விளக்கமாக அசமகின்றது.   
பஞ்பைந்திரியங்கள் மூலமாக அவர் அனுபவித்தது பாரமார்த்திக 
இன்பபமயாகும்.   

ஒரு ைமயம் அவர் வயல் வழியாகப் பபாய்க் பகாண்டிருந்தபபாழுது 
பசுசமயான வயலுக்கு பமல் பவண்சமயான பகாக்குக் கூட்டம் 
பறந்து பைன்றது. 

அதற்கு பமல் வானில் கருசமயான பமகக்கூட்டம் படர்ந்திருந்தது.    

பசுசம, பவண்சம, கருசம ஆகிய மூன்று வர்ணங்கசளயும் ஏக 
காலத்தில் பார்க்கும் பபாழுது இயற்சகயின் பபரழகு அவருசடய  
உள்ளத்சத அருள் நிசலக்கு எடுத்துச் பைன்று விட்டது.  

மற்பறாரு ைமயம் அவர் பமனியின் மீது ைிவைின்னங்கசள அணிந்து 
அவருக்குச் ைிவ பவடமணிந்த பபாழுது அவருசடய உள்ளம் 
ைிவபைாரூபத்தில்  லயமாகிப் பபரனிபத்தில் திசளத்திருந்தது.  

பதய்வப் பிரைாதத்சத அவர் வாயில் பபாட்டால் அவர் உள்ளம் 
அதீத் நிசலக்குப் பபாய் விடும்.  

விபவகானந்தர் பதய்வகீப் பாடல்கசள இராமகிருஷ்ணர் முன் 
பாடினால் அசதக் பகட்கும் பபாழுது அவர் உள்ளம் அதீத 
நிசலக்குப் பபாய்விடும்.  

நறுமணத்சதப அவர் நாைியின் மூலம்  சுவாைிக்கும் பபாழுது 
அவருசடய உள்ளம் அருள் நிசலக்குப் பபாய்விடும்.    

பஞ்பைந்திரியங்கள் மூலம் அவர் பர தரிைனத்சதபய பபற்று வந்தார். 

அருள்குரு இத்தசகய பதய்வகீக் காட்ைிசயக் காண்பதற்குரிய 
உபபதைத்சதச் பைய்கிறார்.  
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ஆனால் அருளுக்குப் பாா்திரமாகாதவர்கள் தங்கள் அறிசவக் 
பகாண்டு உலசகக் காண்கிறார்கள். 

அறிசவக் பகாண்டு உலசகப் பலப்படுத்தும் பபாழுது நம்மிடத்தில் 
 வீபபாதம் வளர்கின்றது.   

 வீ பபாத்திலிருந்து ஆசை, ஆணவம், அகங்காரம் ஆகியசவகள் 
பதானறி நம் அறிசவ மயக்குகின்றன.  

அருள் நிசலயில் பார்க்கும் பபாழுது பதய்மாகத் பதான்றுகின்ற 
ஒன்று அறிசவக் பகாண்டு பார்க்கும் பபாழுது உலகமாகத் 
பதன்படுகிறது.  

இசதத்தான் “அருளால் எசவயும் பார் என்றான் – அத்சத 
அறியாபத சுட்டி என் அறிவாபல பார்த்தபதன்” என்றார் தாயுமானவர் 
குறிப்பிடுகின்றார். 

இருள்ஆன பபாருள்கண்டது அல்லால் 

இருட்டில் எந்தப் பபாருசளயும் நாம் காணமுடியாது.   இருளில் 
நம் உடசலயும் காணமுடியாது.   

அக்ஞானத்தல் இருக்கும் மனிதன் இசறவசனயும் காணமுடியாது.   
தன் உண்சமயான பைாரூபத்சதயும் காணமுடியாது.    

நாம் பபற்றுள்ள அறிவு பமய்பபாருசளக் காணபவா, நம் 
நி பைாரூபத்சதக் காணபவா பயன்படுவதில்சல.  

உலசகப் பற்றியும் உலகின்  டத்தன்சமசயப் பற்றியும் அறிசவக் 
பகாண்டு ஆராய்ந்து வருகின்பறாம்.  

ஆனால் உண்சமப் பபாருசள நாம் அறிய முடிவதில்சல.   
இருட்டசறயில் பபாருள் இருந்தாலும் அது நம் கண்களுக்குப் 
புலப்படுவதில்சல.  
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அபத பபான்று அக்ஞானத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு இசறவன் 
பதன்பட்டுக் பகாண்டிருந்தாலும் அவசர நாம் காண முடியாது. 

புறப்பபாருள்கசளக் காண்பதற்கு நம் கண்கள் பயன்படுகிறது.   
ஆனால் நம் கண்கசளக் பகாண்பட நம் கண்கசளப் பார்க்க 
முடியாது. 

அதுபபான்று பபரறிவுப் பபாருளிடமிருந்து வந்த அறிசவக் பகாண்டு 
மற்றவற்சற அறிகின்பறாம்.   ஆனால் அவ்வறிவினால் நம்சம 
அறிய முடிவதில்சல.   

மாைற்ற மனத்தில் பதான்றும் அறிசவக் பகாண்டுதான் 
இசறவசனயும், நம் நி பைாரூபத்சதயும் காண முடியும். 

குருவின் அருளாலும் தூயவாழ்வாலும் அப் பபரறிசவ நாம் பபற 
முடியும்.    

உலக வாழ்வில உழன்று  வீபபாதத்சத வளர்த்து வருகின்ற மக்கள் 
இசறவசனபயா தங்களுசடய நி  பைாரூபத்சதபயா 
காணமாட்டார்கள்.   

 

18. பைால்லால் விசளந்த சுகம் 
 
14.என்சனயும் தன்சனயும் பவறா-உள்ளத்து 
    எண்ணாத வண்ணம் இரண்டுஅற நிற்கச் 
பைான்னது பமாஒரு பைால்பல-அந்தச் 
   பைால்லால் விசளந்த சுகத்சதஎன் பைால்பவன்” 
 

பதாழி! என்சனயும தன்சனயும் பவறு பவறாக மனத்தகத்து 
எண்ணாத வண்ணம், இரண்டு அற நிற்கச் பைான்னது என்னபவா, 
ஒரு பைால்தான்.    
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ஆனால் அந்த ஒரு பைால்லால் விசளந்த இன்பத்சத எவ்வாறு 
விளக்குபவன்? 

ஆன்மாகிய என்சனயும் பரமாவாகிய தன்சனயும் பவவ்பவறாக 
மனத்தினிடத்து இரண்டாக நிற்காதவாறு, ஒன்றாக அதாவது - 
அத்சவதமாக பைான்ன மகாவாக்கியமான ஒரு பைால்பல.   

அந்த ஒரு பைால்லால் உண்டாகிய ைிவானந்தத்சத என்பனன்று 
உசரப்பபன் பதாழி. 

“என்சனயும் தன்சனயும் பவறா-உள்ளத்து 
    எண்ணாத வண்ணம் இரண்டுஅற நிற்கச் 
பைான்னது பமாஒரு பைால்பல” 

இசறவனும் நாமும் பவறானவர்கள் என்று கருதிச் பையல்பட்டு 
வருகின்பறாம்.  

இசறவனிடமிருந்து நம்சம பிரித்துக் பகாண்டதால் நமக்கு 
அன்னியமாக இவ்வுலசகயும், இவ்வுலகத்திலுள்ள உயிர்கசளயும் 
எண்ணி,  அசவகளிடத்து இணக்கம் சவத்து வருகின்பறாம். 

இந்த நிசலசமசய பவதாந்தம் துசவதம் என்று கூறுகிறது.  

ைாதசன பைய்து படிப்படியாக மனம் பண்பட்டு வரும் பபாழுது 
நாமும்  உலகமும், உயிர்களும் இசறவனுசடய அம்ைங்கள் என்று 
உணர்கின்ற நிசல வருகிறது.   

இந்நிசலசய பவதாந்தம் விைிஷ்டாத்சவதம் எனக் கூறுகிறது.  

முற்றிலும் பண்பாடு அசடயும் பபாழுது அசனத்தும் இசறவன் 
என்கின்ற உண்சமசயக் காண முடிகிறது.  அசத அத்சவதம் 
என்கிபறாம். 

“பிறப்பபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” 

என்று திருவள்ளுவரும், 
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“ஒன்றாய்க் காண்பபத காட்ைி” 

என்று ஔசவயாரும், 

“காக்சக குருவி எங்கள்  ாதி” 

எனப் பாரதியாரும், 

“யாதும் ஊபர யாவரம் பகளிர்” 

எனப் பூங்குன்றனாரும் குரல் பகாடுத்தார்கள். 

“பழுத்த நிசல வரும் வசரயில் நீ, நான் என்பபாம் 

பதமசடந்பதாம் ஒன்றாபனாம் பரமானந்தம்” 

 
எனும் வரிகள் மூலமாக அணுமுதல் அசனத்தும் பவளியின் 
இயக்க நிசலகபள என அசனத்சதயும் ஒன்றாகக் காணுகின்ற 
காட்ைிசயப் பார்க்கிபறாம். 

அத்சவத நிசலயில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிபறாம். 
அப்பபாழுது ஆனந்தத்சதத் தவிர பவறு ஒன்றுமில்சல.   அசத 
பவதாந்தம் “ஆனந்தம்பிரம்மம்” என்று கூறுகிறது.   

மனம் ஒடுங்குமிடத்து ஆழந்த உறக்க நிசல ஏற்படுகிறது.  
அப்பபாழுது ஆனந்தம் தான் எஞ்ைி இருக்கிறது.  

மனத்சத இசறநிசலயில் லயிக்கும்படி பைய்து, அசத 
அழித்துவிடும் பபாழுது நிசலயான பபரின்பம் உண்டாகிறது.   
அப்பபரின்பம்தான் நம்முசடய உண்சமயான பைாரூபமாகும்.    

தாயுமானவருக்கு அவருசடய குருநாதர் “சும்மா இரு” என்று 
உபபதைித்தார்.  
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குரு உபபதைித்ததது “என்சனயும் தன்சனயும் பவறா-உள்ளத்து     
எண்ணாத வண்ணம் இரண்டுஅற நிற்கச் பைான்னது பமாஒரு 
பைால்பல” என்பதில் குறிப்பிடுகின்றார்,   

பைால்லால் விசளந்த சுகத்சதஎன் பைால்பவன் 

மனம் ஆத்மாவில் லயிக்கும் பபாது பபரானந்தம் நிசல 
ஏற்படுகிறது.நான் பிரம்மம்” என்ற எண்ணம் பமபலாங்கும்பபாழுது 
உண்டாகும் இன்பத்துக்கு நிகரானது பவான்றுமில்சல. 

“நான் பிரம்மம்” என்று பவறுமபன பைால்லுவதில் சுகத்சதக் 
கண்டுவிட முடியாது.    

மனத்திலுள்ள ைிற்றுணர்வு அழிக்கப்பட்டு அது பவருணர்வாக 
வடிபவடுக்கும் பபாழுது நான் பிரம்மம் என்பதில் உண்டான சுகத்சத 
அனுபவிக்க முடியும். 

அப்பபரானந்ததத்சத விளக்குவதற்கு பைால் இல்சல.   மனம் 
அதில் கசரந்து பபாகும் பபாழுது பைால்லுக்கு இடம் எங்பக?    

பயாக அனுபவத்தில்  தமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்சத 
இராமகிருஷ்ணர் கூறும்பபாழுது, குண்டலின் ைக்தி ஆறாவது 
ஆதாரமாகிய புருவமத்திக்கு வரும்பபாழுது உண்டாகும் 
ஆனந்தத்சத அனுபவிக்க முடிகிறபதயன்றி அசத விளக்குவதற்குச் 
பைால் வருவதில் என்கிறார்.  

இசதத்தான் தாயுமானவர் “ அந்தச்    பைால்லால் விசளந்த 
சுகத்சதஎன் பைால்பவன்” என்கிறார்.  

நாம் உடல் மயம், உள்ளம் மயம் என்று உணர்கின்றபபாழுது 
ைிற்றின்பத்சதத்தான் அனுபவிக்க முடியும்.  

நாம் பிரம்மம் என்று உணர்கிறபபாழுது பபரானந்தத்சத 
அனுபவிக்கிபறாம்.  அசதச் பைாற்பகாண்டு விளக்க முடியாது. 
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இந்த உலகில் காணும் பபாருட்களும், அனுபவிக்கும் ைரீர 
சுகங்களும் அற்பமானசவ; அழியக்கூடியசவ என்பசத அறிந்து, 
இசவகசள தவிர்த்து, முற்றும் துறந்த முனிவர் களாகவும், 
ைன்னியாைிகளாகவும் வாழ்ந்தனர் பல மகான்கள். 

ஒரு அரண்மசனயின் அந்தப்புரத்தில் இரவு பநரத்தில் நுசழந்தான் 
ஒரு திருடன்.  

ஏதாவது திருடலாபமன்று மசறந்திருந் தான். அப்பபாது, அரைனிடம், 
“நம் பபண்ணுக்கு வயதாகிறபத! ஒரு ைிறந்த ஆடவசனத் 
பதர்ந்பதடுத்து, அவளுக்கு கல்யாணம் பைய்து சவக்க பவண்டாமா? 
இதுபற்றி ைீக்கிரம் ஒரு முடிவு எடுங்கள்…E என்றாள் அரைி. 

அரைனும், “ைரி, நாசள காசலயில், நம் பபண்சண அசழத்துக் 
பகாண்டு, மங்கள திரவியங்களுடன், பக்கத்தில் உள்ள 
தபபாவனத்துக்குப் பபாகலாம்.  

அங்பக, தவத்தில் ைிறந்த பல முனிவர்கள் தவம் பைய்து 
பகாண்டிருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவசரத் பதர்ந்பதடுத்து, 
அவருக்கு நம் பபண்சண கல்யாணம் பைய்து பகாடுத்து, பாதி 
ராஜ் ியத்சதயும் பகாடுப்பபாம்!E என்றான்; அரைியும் ைம்மதித்தாள். 

இவர்கள் பபைிக் பகாண்டிருந்தசதக் பகட்ட திருடனுக்கு ஒரு 
பயாைசன பதான்றியது. 

“நாமும் விபூதி, ருத்திராட்ைம் அணிந்து, காவியுடுத்தி, தண்டு, 
கமண்டலத்துடன் முனிவர் பவடத்தில் தபபாவனத்தில் உட் கார்ந்து 
விடுபவாம்.  

காசலயில் அரைனும், அரைியும் வரும் பபாது தீவிரமாக தவம் 
பைய்து பகாண்டிருந்தால், நம்சம பபரிய தவைியாக எண்ணி, தன் 
பபண்சண ரா ா கல்யாணம் பைய்து பகாடுத்து, பாதி ராஜ் ியமும் 
பகாடுத்தாலும் பகாடுக்கலாம்…E என்று எண்ணிய அவன், எசதயும் 
திருடாமபல பபாய் விட்டான். 



167 
 

திட்டப்படி, மறுநாள் காசல அந்த தபபாவனத்தில் ஒரு தபைியாக 
உட்கார்ந்து, “நமைிவாய, நமைிவாய…E என்று முணுமுணுத்துக் 
பகாண்டிருந்தான்.  

அரைனும், அரைியும், இளவரைியும் ஏராளமான திரவியங்களுடன் 
வந்தனர். ஒவ்பவாரு தபைிகளாகப் பார்த்தபடி வந்தவர்கள், திருட்டு 
தபைியிடம் வந்ததும் நின்று விட்டனர்.  

ஓரக்கண்ணால் இசத பார்த்ததும், பமலும் தீவிரமாக ப பம் பைய்ய 
ஆரம்பித்து விட்டான். அரைனுக்கும், அரைிக்கும் இவசனப் பிடித்து 
விட்டது. 

இருவரும் இவன் முன் வணங்கி, எழுந்து நின்றனர். பமதுவாக 
கண்சண திறந்து பார்த்து, “யார் நீங்கள்? என்ன விஷயமாக 
என்சன நாடி வந்தீர்கள்?E என்று பகட்டான் திருட்டு தபைி.  

அரைனும், பணிவுடன், “என் பபண்சண கல்யாணம் பைய்து 
பகாண்டு, பாதி ராஜ் ியத்சதயும் பபற்று அரைனாக பவண்டும்…E 
என்று பவண்டினான். 

ஒரு ைில வினாடிகள்தான். இந்த திருட்டு ைன்னியாைிக்கு ஒரு 
மனமாற்றம் ஏற்பட்டது.  

உடபன, அரைன் காலில் விழுந்து எழுந்து, “அரபை! என்சன 
மன்னித்து விடுங்கள். நான் உண்சமயான ைன்னியாைி இல்சல. 

பநற்றிரவு அரண்மசன அந் 
தப்புரத்தில் திருட வந்பதன். 
நீங்களும், அரைியும் பபைிக் 
பகாண்டிருந்தசதக் 
பகட்படன். 

“ைன்னியாைி பபால் நடித்து 
அரை குமாரிசயயும், 
ராஜ் ியத்சதயும் 

பபறலாபமன்ற எண்ணத்தில் ைன்னியாை பவஷம் பூண்டு 
உட்கார்ந்பதன். 
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“தாங்களும் என்சன உத்தமமான தபஸ்வி என்று எண்ணி, 
பபண்சணயும், ராஜ் ியத்சதயும் அளிக்க முன் வந்தீர்கள்.  

இப் பபாது என் மனம் மாறி விட்டது. ைிறிது பநரம் காவியுடுத்தி, 
தண்டு, கமண்டலம் ஏந்தி, விபூதி ருத்திராட்ைம் தரித்து, 
ைிவநாமாசவ பைான்னதற்பக இப்படி ஒரு ரா குமாரியும் 
ராஜ் ியமும் கிசடக்குபமன்றால்… 

“உண்சமயாகபவ நான் ஒரு ைன்னியாைியாகி, அந்த பரபமஸ் 
வரசன பக்தி பைய்தால், இந்த ைாதாரண ராஜ் ியத்சத விட 
உயர்ந்ததான பமாட்ை ராஜ் ியபம கிசடத்து விடும்.  

என்றும் நித்யமான அந்த பமாட்ை ைாம்ராஜ் ியத்சத அசடயபவ 
நான் விரும்புகிபறன்!E என்றான். 

ஒருவன் ைிறிது பநரமாவது தியானத்தில் அமர்ந்து, பகவான் 
நாமத்சத பைான்னால், இகபலாகத்திலும் எல்லாம் பதடி வரும்.  

அசதபயல்லாம் உதறித் தள்ளிவிட்டு, அபத பகவாசன தியானித்து, 
முக்தியும், பமாட்ைமும் பபறலாம். அதுபவ பபரானந்தம். அதற்கான 
முயற்ைி பவண்டும்! 

 

19. விஷயானந்தம் – பரமானந்தம 
பதினான்காவது பாடலில் பைான்ன  “ அந்தச்பைால்லால் விசளந்த 
சுகத்சத” இந்தப் பாடலில் தாயுமானவர் தருகிறார். 

 

(15.)விசளயும் ைிவானந்த பூமி-அந்த 
  பவட்ட பவளிநண்ணித் துஷ்ட இருள்ஆம் 
கசளசயக் கசளந்து பின் பார்த்பதன்-ஐயன் 
  கசளஅன்றி பவறுஒன்றும் கண்டிலன் பதாழி” 
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பதாழி! ைிவானந்தம் விசளயும் பூமியாகிய அந்த பவட்டபவளிசய 
அசடந்து, பகாடிய இருளாகிய ஆணவமலம் நீங்கப் பபற்று, பிறகு 
பார்த்பதன்.  அப்பபாழுது எம் தசலவனின் அழசகத் தவிர 
பவபறான்றும் கண்டிபலன்.  

சுகம் விசளயத்தக்க ைிவானந்த பூமியாகிய அந்த ைிதாகாய 
பவளியிசனப் பபாருந்திக் பகட்ட இருள் என்கின்ற கசளசயப் 
பறித்பதறிந்து பிறகு பார்த்பதன். 

ஆனந்த பைாரூபமான பிரம்மத்சதப் பார்த்பதன்.   அங்கு பவபறாருப் 
பபாருசளயும் காணவில்சல.  

இந்த பாட்டில் தாயுமானவர் மூன்று கற்பசனயான உதாரணங்கசள 
கூறுகிறார். 

1. பூமி  - பிரம்மத்திற்கு உதாரணம் 
2. பயிர்கள் – பிரம்மானந்தத்திற்கு உதாரணம் 
3. கசள – அறியசமக்கு உதாரணம். 

பூமியில் என்ன விசளகிறது?  பயிர்கள் விசளகிறது.  பிரம்மத்தில் 
என்ன விசளகிறது? பிரம்மானந்தம் விசளகிறது.  

பிரம்மன் என்ற பூமியலிருந்து வருகிறது ஆனந்தம்.  பூமி 
பயிர்பபால் பிரம்மதில் வருவது ஆனந்தம் - பிரம்மானந்தம். 

முயற்ைி பைய்யது பயிரில் உள்ள கசளசய நீக்க பவண்டும்.  
அப்படி நீக்கிவிட்டால் பயிர் வளராது.  அப்படி நம்முசடய 
அறியாசம என்ற கசளசய நீக்காவிட்டால் வருவது 
பிரம்மானந்தம்.   

சுகம் விசளயும் பூமிசய ைிவானந்தம் என்கிறார்.  ைிவா என்றால் 
எப்பபாழுதும்.  ைிவானந்தம் என்றால் எப்பபாழுதும்  ஆனந்தத்தசதக் 
பகாடுப்பது. 

பரமானந்தம் என்றால் என்ன? 
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நம் முன்பனார்கள் பரம்பபாருசள அசடவதற்கு இரண்டு 
வழிகசளக் காட்டுகிறார்கள். ஒன்று பரவிருத்தி மார்க்கம், மற்றது 
நிவிருத்தி மார்க்கம்.  

உலக வாழ்வாகிய இல் வாழ்சவ முசறயாக,அற வழியில் 
நடத்துவது பரவிருத்தி எனப்படும். 

இவற்சறபயல்லாம் துறந்து விட்டு, பரமாத்மாபவாடு ஐக்கியமாகி 
பிறவிப் பபருங் கடலில் இருந்து விடுதசல பபறுவதற்கான முயற்ைி 
நிவிருத்தி மார்க்கம் எனப்படும்.  

தனக்கும், தான் ைார்ந்த இந்த மனித குலத்திற்கும், அசனத்து 
உயிர்களுக்கும் தீங்கு பைய்யாமல் நல்லறத்தின் படி வாழ்ந்து, தன் 
பிறவியின் படிதனக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கசள தவறாமல் பைய்து 
உய்வது ப்ரவ்ருத்தி மார்க்கம். 

இதிபல கர்மங்கசள எவ்வளவு ைரியாகச் பைய்கிபறாபமா, அந்த 
அளவுக்கு நம் பாவப் பதிவுகள் நீங்கி வரும்.  

ஆனால் நம் விசனகள் நீங்கும் வசரயிலும் பிறவிகள் பதாடரும் 
என்பது கருத்து. 

ைிலருக்கு ைந்பதகம் எழக் கூடும். அதாவது நம் பசழய விசனகள் 
குசறவது ஒருபுறம் இருக்கட்டும், புதிய விசனகள் பவறு பைர்ந்து 
விடுபம, பிறகு என்று விசனகசளக் கசளந்து பமன்சம அசடவது 
என்று. விசனகள் குசறயுமளவுக்கு ஒருவனுக்கு ைத்துவ குணம் 
பமபலாங்கி விடும்.  

ைத்துவ குணம் பமபலாங்கிய அளவு ஒருவர் ஆற்றும் விசனகள், 
பற்றும் விசனகசள அறுக்கும் விதமாகவும், பழ விசனகள் ஒழியும் 
அளவிபலபய விளங்கும் என்பது பகாட்பாடு. 

இபதல்லாம் பவண்டாம். விடாது விசனகசளப் பபருக்குவதும், பின் 
அவற்சற அழிப்பதுமாக பிறவிகசள நீட்டிக் பகாண்பட இருக்க 
பவண்டாம்.  
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இந்தப் பிறவிபயாடு முடித்துக் பகாள்ள பவண்டும் என்று ஆன்ம 
விைாரம் பகாண்டு எல்லாவற்சறயும் துறந்து பூரணமான உள் 
நிசறசவப் பபற முயற்ைி பைய்வது நிவிருத்தி மார்க்கம்.  

அதாவது கர்மங்கசள விட்டு, பாை பந்தங்கசளத் துறந்து ைந்நியாைம் 
பமற் பகாண்டு ைதா ைர்வ காலமும் ஆன்ம ைிந்தசன, தியானம் 
என்று இருந்து, தன் ஆன்மாபவ பிரம்மம் என்று அறிந்து நிசறவான 
நிசலசய அசடவது.  

ைமாதி என்று பைால்லப்படும் அந்த நிசலயானது ஒரு முசற 
கிட்டினால் அப்படிபய ைாச்வதமாக இருப்பது. 

நான் பிரம்மம் என்ற ஒபர நிசனவுதான் ஆனந்தம். அதுபவ 
பரமானந்தம். நிவிருத்தி மார்க்கத்தில் ைித்தி பபற்றவன் தாபன அந்த 
பிரம்மம் என்ற ஆனந்தமாக ஆகிவிடுகிறான்.  

அங்பக பயமில்சல, துக்கமில்சல, காம குபராதங்களும் இல்சல. 

எனபவ ஓயாத முயற்ைியும் பவண்டியிருப்பதில்சல. ஒரு முசற 
அந்த இலக்சக அசடந்துவிட்டால் பபாதும். அப்புறம் அதிலிருந்து 
நழுவுவது, விலகுவது என்பது கிசடயாது. 

ைமாதி நிசல என்றால் அது ஏபதா ஒரு பயங்கரமான நிசல 
பபான்ற பதாற்றத்சத, மாசயசய ைில எழுத்தாளர்கள் உருவாக்கி 
சவத்திருக்கிறார்கள்.  

பலர் நிசனப்பது பபால ஸமாதி என்பது ஒரு கல்சலப் பபால 
அமர்ந்திருக்கும்  ட நிசல அல்ல. ஸமாதியின் மூலபம ஒரு 
ைாதகன் அறியாதசத அறியவும், காணாதசதக் காணவும், புகாததில் 
புகவும் முடியும். 

உலகாய விஞ்ஞான அறிவானது ைமாதியில் பமன்சமயசடந்த ஒரு 
பயாகியின் ஞானத்தின் முன் ஒன்றுபம இல்சல.  

பவறும் தூசு. மனம், வாக்கு கடந்த உள் பதய்வகீ அனுபவபம 
ஸமாதி. அசத விளக்க பமாழிபய கிசடயாது. வழியும் கிசடயாது. 
அது முற்றிலும் அனுபவம் ைார்ந்த விஷயம். 
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ஆனந்தம், அசமதி, இன்பம் பபான்ற அசனத்து பையல்களும், 
உணர்வுகளும் அதிபல ஒடுங்கி விடுகின்றன.  

பதாடர்புகள் எல்லாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்ட இந்த நிசல பையலற்ற 
நிசல என்று கருதினால் அது மூடத்தனம். அது பையலற்ற 
நிசலயல்ல, பூரண விழிப்பு நிசல.  

ைமாதி நிசலசய அசடய பவண்டுமாயின் ஒருவர் பிரம்மச்ைரியம், 
உணவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் உள்ளத் தூய்சமசயக் கசடபிடித்பத 
ஆக பவண்டும்.  

மனமானது பூரணமாக தியானத்தில் மூழ்கும் பபாது ைமாதி 
வாய்க்கிறது.  வீாத்மா, பரமாத்மா ஐக்கியம் நிகழ்கிறது. 

ஒரு ைீடனானவர் குருவானவர் ைமாதி நிசலக்குத் தன்சன தள்ளி 
விடுவார் என்று பைாம்பிக் கிடந்தால் பவற்றி கிட்டாது. 

பரமாத்மசன உணர்ந்துவிட்ட பிறகு தியானமும் இல்சல ைமாதியும் 
இல்சல.  

ஆரம்ப தியான ைமாதியில் ஞானி தன்னுள் உலசகபய 
எண்ணங்களின் அசைவாகக் காண்கிறார். தூய நிர்விகல்ப 
ைமாதியிபலா பிறப் பிறப்சபபய கடந்து விடுகிறார்.  

ஞானாக்கினியால் அவருசடய எல்லா ைந்பதகங்களும், 
மயக்கங்களும், அவித்யா, காமம், கர்மம் என்ற மூன்று 
முடிச்சுகளும் அழிந்து பபாய்விடுகின்றன. 

எல்லா ைம்ஸ்காரங்களும், வாைசனகளும் முற்றிலும் 
நீங்கிவிடுகின்றன. ஶ்ா்ரீராமர், ஶ்ா்ரீகிருஷ்ணர், ஶ்ா்ரீைங்கரர் 
பபான்றவர்பளல்லாம் ைமாதியில் இருந்து பகாண்பட ைமூகத் 
பதாண்டாற்றினார்கள்.  

 னகசர இதற்கு முன்னுதாரணமாகக் குறிப்பிடுவார்கள். அவர் 
ைமாதி நிசலயிபலபய அரைப் பரிபாலணம் பைய்தார். ஒரு வினாடிப் 
பபாழுது கூட அவர் பிரம்மத்சத நீங்கியதில்சல.  
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அவரும் ஒரு பைாதசனக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பபாது ''மிதிசலபய 
முழுவதுமாக எரிந்து பபானாலும் எனக்கு எந்த வித நஷ்டமும் 
கிசடயாது.  அழியாத ஆத்ம ைாம்ராஜ்யம் என்னிடம் உள்ளது'' 
என்று பைான்னதாகச் பைால்வார்கள். 

தியானத்தில் இருந்தாலும், பதாண்டிபல இருந்தாலும் ைிதறாத 
மனசதப் பபற்றிருப்பபத உண்சமயான ைமாதி. அதாவது பவசல 
பைய்யும் பபாது கூட ைமாதி நிசல பாதுகாக்கப்பட பவண்டும்.  

கண்கசள மூடிக் பகாண்டு மசலக் குசககளிலும், காடுகளிலும் 
அசடயும் ைமாதி பவசலயின் பபாது ைிதறுமானால் அது ைமாதிபய 
அல்ல. 

“விசளயும் ைிவானந்த பூமி-அந்த 
  பவட்ட பவளிநண்ணித் துஷ்ட இருள்ஆம் 
கசளசயக் கசளந்து பின் பார்த்பதன்-” 

சுகத்தில் இரண்டு வசக உண்டு.  1. விஷயானந்தம். 2. 
பிரம்மானந்தம்.  

பபாருள்கபளாடு பைர்வதால் வரும் ஆனந்தம் விஷயானந்தம் .   
பிரம்மத்துடன் பைருவதால் கிசடக்கும் ஆனந்தம் – பிரம்மானந்தம். 

விஷயானந்தத்திற்கு பபாருள்கள் இல்லாத பபாது துக்கம் வரும்.  
விஷயானந்தத்திற்கு உபாயம் புண்ணியம்.   புண்ணியம் பபற 
தர்மம் பைய்ய பவண்டும். 

பிரமானந்தத்திற்கு உபாயம் ஞானம்.  பிரம்மானந்தத்சத அசடய 
பவண்டுமானால் ஞானம் பவண்டும்.   எத்தசகய ஞானம் 
பவண்டும்?  பிரம்ம ஞானத்தினால் அசடய முடியும். 

ஞானத்சதப் பபற இரண்டு வழிகள் உண்டு. 1. குரு கிருசபயும் 
ைாஸ்திர உபாயமும் 2. ஞான பபற விரும்புபவன் மனப்பக்குவம் 
பபற்றிருக்க பவண்டும். 
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நம் கண்ணுக்கு விளங்கும் பவட்டபவளியாகிய  டாகாைத்திலும் 
கனவில் பதான்றும் ைித்தாகாைத்திலும் நாம் அனுபவிக்கும் சுகம் 
நிசலயானதன்று.    

உலசக நாடி ஓடுவதும் மனக் கற்பசனயில் ைிற்றின்பத்சத நாடி 
மயங்குவதும் நம்முசடய இயல்பாகும்.  

இவ்வுலசகயும் ைித்தத்சதயும் கடந்து அறிவுப் பபருபவளியில் 
பபாருந்தும்  பபாழுது உண்டாகின்ற பபரானந்தபம் ைிவானந்தமாகும்.  

அவ்வறிவுப் பபருபளியாகிய பூமியில்தான் ைிவானந்தம் என்னும் 
பயிர் விசளகிறது.  

ைிவானந்தம் என்னும் பூமிசய அசடவதற்கு நம்மிடமுள்ள பகாடிய 
இருளாகிய அக்ஞானத்சதக் கசளந்தாக பவண்டும்.  

இருளில் நம்சமயும் பார்க்க முடிவதில்சல.   நம்சமச் சுற்றிலும்  
உள்ள பபாருள்கசளயும் பார்க்க முடிவதில்சல.   

ஆசகயால் பாபகாரியங்கசளச் பைய்வதற்கு இருள் நல்ல 
வாய்ப்பாக இருக்கிறது.  அக்ஞானம் நம்மிடம் இருக்கும்பபாழுது 
பாப எண்ணங்கள் நம் உள்ளத்தில் பவசல பைய்கின்றன.    

புறத்திலுள்ள் இருள் பகாடிய பையல்களுக்கு ஆதாரவாக இருப்பது 
பபான்று அகத்திலுள்ள் அக்ஞானம் நம்முசடய பகட்ட 
இயல்புகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது.  

எனபவ அக்ஞானத்சதக் பகாடியது என்கிறார் தாயுமானவர்.   
புறத்திலுள்ள இருள் நீங்கினால் புறத்திலுள்ள பபாருள்கள் உள்ளபடி 
பதரிகின்றன.  அகத்திலுள்ள் அக்ஞானம் அகன்றால் நம்முசடய 
நி பைாரூபம் நமக்குத் பதளிவாக விளங்கும். 

தன்மாற்றத்தில் ஒன்றுதான் உலகம் 
 
“இசறநிசலக்கு எதுவுமாகும் ைிறப்பாற்றல் இயல்பாக இருக்கிறது. 
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அதற்குக் காரணம் இசறநிசல என்றால் சுத்தபவளிபய அன்றி 
பவறு இல்சல.  
 
சுத்தபவளி என்பது ஒன்றுமில்லாத சூன்யம் என்று புலனளவில் 
மனித இனம் முதன் முதலில் கணித்துக் பகாண்டது. 
ஆயினும் உண்சமயில் அது நான்கு வளங்கசளயும் ஒன்றிசணத்த 
அருட்பபராற்றலாகும்.  
 
அவ்வளங்கள் 1) வற்றாயிருப்பு 2) பபராற்றல், 3) பபரறிவு 4)காலம். 
இந்த நான்கு வளங்கசளயும் ஒன்றிலிருந்து மற்றசதப் பிரிக்கவும் 
முடியாது. இசறநிசலயிலிருந்து பவறுபடுத்திக் காணவும் 
முடியாது. 
 
ஒரு தண்ணரீ் குழாய் அடியில் ஒரு பதாட்டிசய சவத்து குழாசயத் 
திறக்கிபறாம். தண்ணரீ் பதாட்டியில் நிரம்புகிறது.  
 
பதாட்டி நிரம்பி விட்டால், பதாட்டியிலிருந்து தண்ணரீ் 
பவளிபயறுகிறது.  
 
இங்கு பதாட்டியின் பகாள்ளளவு (EEEEEEEE) தான் தண்ணசீர ஏற்றுக் 
பகாள்வதற்கும் தள்ளிவிடுவதற்கும் காரணம்.  
 
இபத பபாலத் தான் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல். அது 
பபாதிய பைறிவு பபற்ற பின் தள்ளு விசையாகிறது.  
அது அதனுசடய ஆற்றல் அழுத்தமாகத் தன்சனபய பநாறுக்கிக் 
பகாண்டு இசறத்துகள்களாக மாற்றம் பபறுகின்றது.  
  
இசறநிசலயின் இந்த தன்மாற்றம் நுண்ணிய துகள் பரமாணு என்ற 
பபயரால் வழங்கப்படுகின்றது. இதசன ஆங்கிலத்தில் ஈதர் (EEEEE) 
என்று கூறுகின்றார்கள். 
. 
இதனால் பபாதுவாக ஒபர ஆற்றல்தான் பபரியக்க மண்டலம் 
முழுவதும் ஈர்ப்பு விசையாகவும் (EEEEEEEEEE EEEEE), 
தள்ளுவிசையாகவும் (EEEEEEEEE EEEEE) பையல்படுகின்றது.  
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இந்த அழுத்தம் எனும் இறுக்கும் விசை எங்கும் எப்பபாதும் 
பவறுபடுவதில்சல. இறுக்கும் விசையான கூட்டு விசையும், 
விலக்கும் விசையான தள்ளு விசையும் பிறக்குமிடம் 
இசறபவளிபய. தள்ளுவிசைதான் பலதரப்பட்ட ஏற்றத் 
தாழ்வுகபளாடு பையல்படுகின்றது.  
 
பவளிச்ைத்சதப் பல ஏற்றத் தாழ்பவாடு பார்க்கிபறாம்.  
அங்பகல்லாம், இருட்டுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு இல்சல.  
 
பவளிச்ைத்தின் கனம் குசறயக் குசறய இருட்டின் கனம் 
அதற்பகற்ற அளவில் அதிகமாக உணரப்படுகின்றது.  
 
இசறநிசலயானது துகள்களாகி அசவ இசணந்து அணுக்களாகி, 
அணுக்களின் பைறிவு நிசலகளுக்பகற்ப பஞ்ை பூதங்களாகி, பஞ்ை 
பூதக் கலசவயால் அண்டங்கள் பலவாகி வந்த தன்மாற்றத்தில் 
ஒன்றுதான் உலகம்.” 
 

ஐயன் கசள அன்றி பவறு ஒன்றும் கண்டிலன் பதாழி 

அக்ஞானம் அகன்றால் ைிவானந்தத்சத தவிர பவபறான்றுமில்சல.   
இன்பபம, பபரின்பபம. “எத்தசன பகாடி இன்பம் சவத்தாய் 
இசறவா” என்றசழக்கின்றனர். 

அக்ஞானபம இத்தசன பவறுபாடுகளுக்கும் துன்பத்துக்கும் காரணம்.  
அக்ஞானம் அகலும்பபாழுது பவறுபாடுகளும் துன்பமும் இருந்த 
இடம் பதரியாமல் மசறகின்றன.  

மனிதன் படுகிற துன்பத்துக்கு எல்லாம் அக்ஞானபம காரணம் 
என்கிறார் விபவகானந்தர். 

உலகத்தில் காணப்படும் அழகு மயக்கத்சத உண்டு பண்ணுகிறது.   

அருபவறுப்புக்குரிய ஒன்சற அழகுசடயதாகக் காண்பது 
அக்ஞானத்தின் விசளவாகும்.    
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உடல் அழகில் உயிர்கள்  அசனத்தும் மயங்கிக் கிடக்கின்றன.   
பதால், தசை., ரத்தம், நரம்பு, மஜ்ச , எலும்பு ஆகய அருவருப்பான 
பபாருள்களால் ஆனது உடல்.    

அப்பபாருள் ஒவ்பவான்சறயும் தனித்தனியாக பநாக்கின் 
அதனிடத்தது அழகு பதன்படாது.  

அருவருப்புக்கான பபாருள்கள் அசனத்சதயும் உடலாகப் பபாருத்தி 
சவத்து அக்ஞான அசதப் பார்க்கின்ற பபாழுது மயக்கத்ததுக்கு 
ஆளாகின்றான்.  

முடி அல்லது உபராமம் உடசல விட்டுத் தனியாக தசரயிபலா 
உணவிபல கிடக்கும் பபாழுது அசத பவறுத்து ஓதுக்குகின்பறாம்.    

ஆனால் அபத உபராமம் உடலில் பைர்ந்து கத்சதயாக இருக்கும் 
பபாழுது அதனிடத்து அழசகக் கண்டு மயங்குகின்பறாம்.   

அழகற்ற பபாருளில் அழகு இருப்பதாகக் காண்பதுதான் அக்ஞானம். 

அக்ஞானமாகிய திசரசயக் கடந்து மனம் அப்பால் பைன்று பார்க்கும் 
பபாழுது பபரறிவின் அழசகக் காணலாம். அவ்வழபக அழகு.   

அங்கு அவ்வழகுக்குப் புறம்பாக பவாபறான்றும் இல்சல.   
அவ்வழகில் திசளத்திருப்பதுதான் ைிவானந்தமாகும்.    

ைிவானந்தமப் பபரழகில் மனம் பபாருந்தி அதற்கு அன்னியமாக 
பவாபறான்சறயும் காணாத பபருநிசல தமக்கு வாய்த்தசத் 
தாயுமானவர் “ ஐயன்   கசளஅன்றி பவறுஒன்றும் கண்டிலன் 
பதாழி” என்கிறார்.    

ஊனக்கண் பகாண்டு இவ்வுலக அழகில் மயங்கிக் 
கிடப்பவர்களுக்”குப் பபரறிவின் உண்மயான அழகு 
பதன்படுவதிலர்சல.    

பபரறிவின் அழசகக் காண்கின்ற ஞானிகள் அசதத்தவிர 
பவபறான்சறயும் காண்பதில்சல.             
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20 குணம்ஏது நலம் ஏது கூறாய்நீ பதாழி     

பைன்ற பாட்டில் பிரம்மானந்தத்சதச் பைான்ன தாயுமானவர், 
இந்தப்பாட்டிடல் பநர்மாறாக பபசுகிறார்.  

உலகத்சத நிந்திக்கப் பபாகிறார்.  தாயுமானவர் பசழய பாடல்கள் 

எல்லாம் அப்படித்தான் அசமந்திருக்கும்.   

பிரம்மானந்தத்சத அசடவது கடினம். அதற்கு ைித்த சுத்தி 
பவண்டும்.  சவராக்யம் பவண்டும். சவராக்யம் தாமாக வராது.   

சுடுகாடு சவராக்யம் என்பார்கள்.  அதுவல்ல.  சுடுகாட்டில் 
கிசடக்கும் சவராக்யம், அந்தக் காட்டிபலபய முடிந்துவிடும். 

சவராக்யம் அறிவினால் வரபவண்டும்.   நமக்கு சவராக்யத்சதக் 
பகாடுப்பதற்காகப் பாடுகிறார். 

(16)கண்டார் நசகப்புஉயிர் வாழ்க்சக-இரு 
   கண்காண நீங்கவும் கண்படாம் துயில்தான் 
பகாண்டார்பபால் பபானாலும் பபாகும்-இதில் 
   குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ பதாழி- 

பதாழி! உடம்பபாடு கூடி உயிர் வாழும் வாழ்க்சக, கண்டார் 
நசகப்புக்கு இடமாவது.  உடம்சப விட்டு உயிர் பிரிந்து பபாவசத 
இரு கண்களாலும் கண்படாம்.  உறங்குபவர் பபால உடம்பு இருக்க, 
உயிர் பபானாலும் பபாகும்.  இதில் குணம் ஏது? நன்சம ஏது? நீ 
கூறுவாயாக! 

விபவகத்சத (அறிசவ) உசடயவர்களுக்கு, இந்த உயிர் வாழ்க்சக 
ைிரிப்புக்கு உகந்தது.  

நாம் பார்த்துக் பகாண்பட இருக்கும்பபாது உயிர் நீங்கிவிடும்.  
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வாழ்க்சக என்பது உறக்கத்சதப் பபான்றது. எப்ப பவண்டுமானாலும் 
எதுவும் நடக்கலாம்.  

இப்படிப்பட்ட வாழக்சகயில் இன்பம் ஏது?  குணபமது?  நலபமது?  
சுகபமது?  நீ கூறாய் பதாழி. 

கண்டார் நசகப்பு உயிர் வாழ்க்சக 

அழிந்து பபாகும் உடல் வாழ்க்சகக்கு மதிப்பு மிகத் தருகின்பறாம்.   
அது அழிந்து பபாகும் என்பசத அறிநதிருந்தும் அசத அழியாமல் 
பாதுகாப்பதற்கு நாம் படுகின்ற துயரம்தான் என்பன? 

குழந்சதகள் மணல் வடீு கட்டி அசத மகிழ்ச்ைிபயாடு பார்த்துக் 
பகாண்டிருக்கும். அசத யாராவது அழித்தால் அது துயரப்படும்.   

விசயாட்டு முடிந்ததும் தான் கட்டிய வடீ்சட தாபன மகிழ்ச்ைிபயாடு 
அழித்துவிடும். 

மணல் வடீ்டுக்காகக் குழந்சதத் துயரப்படுவது பபான்று அழியும் 
உடலுக்காக நாம் துயரப்படுகிபறாம்.  

உலக வாழ்க்சகக்காக துன்பப் படுபவர்களின் நிசல நசகப்புக் 
குரியதுதான். 

  

“இரு கண்காண நீங்கவும் கண்படாம் துயில்தான் 

பகாண்டார்பபால் பபானாலும் பபாகும்” 
 

நம் கண்கள் இரண்டும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்க உடல் உயிரற்ற 
பிணமாகிறது.  ைற்று பநரத்திற்கு முன்பு உயிருடன் இருந்த உடல் 
பநாடிப்பபாழுதில் உயிரற்ற் உடலாக விடுகிறது.  
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இசத நாம் கண்களால் பநரிசடயாக காண்கிபறாம்.  இத்தசகய 
நிசலயற்ற வாழக்சகயில் பற்று சவப்பது நசகப்புக்கு 
உரியதனற்பறா!  

 

“உறங்குவது பபாலும் ைாக்காடு.  உறங்கி 
விழிப்பது பபாலும் பிறப்பு.” 

உடம்பிற்கும் உயிருக்கும் இசடபயயான உறவு, முட்சட தனித்துக் 
கிடக்கப் பறசவ பறந்து விடுவது பபான்றபத.  

பநற்று இருந்த ஒருவன் இன்று இல்சல என்று பைால்லும்படி 
நிசலயாசமசய உசடயது இவ்வுலகம். 

இதில்  குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ பதாழி 

நிசலயற்ற உடல் வாழ்க்சகயின் மூலம் நிசலயான இன்பத்சதப் 
பபறுவதுதான் அவ் வாழ்க்சகயின் பயனாகும்.  

உடல் வாழ்க்சக குசற உசடயது.  உடல் வாழ்க்சக வாழ்கின்ற 
பபாழுது உயிர்களுக்கு  குசறகள் ஏறபட்டுக் பகாண்பட 
இருக்கின்றன.  

உடல் வாழ்க்சக வாழ்கின்ற உயிர்களுக்குப பைி என்னும் குசற 
உண்டு.  

பைிசயப் பபாக்கப் பபாக்க அது திரும்ப வந்து பகாண்டு இருக்கும்.   

பைி, தாகம்,மூப்பு, பிணி, பநாய் என்னும் குசறகள் உடல் 
வாழ்க்சகக்கு உண்டு. 

இக் குசறகசளப் பபாக்கப் பபாக்கத் திரும்ப வந்து பகாண்பட 
இருக்கும்.  
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உடல் வாழ்க்சக நிசலயற்றது என்பசத அறிந்து இவ்வாழ்க்சகக்கு 
அப்பால் உள்ள ஆன்மீக வாா்ழக்சகசய ஞான வாழ்க்சகசய 
எட்டியவர்களுக்குக் குசற ஏதும் இல்சல.  

ஆன்மீக வாழ்சவப் பபற்றவர்கள் குசறயிலா நிசறவாழ்வு 
வாழ்கின்றனர்.   அந்நிசற வாழ்சவப் பபறுவதற்கு உடபலாடு 
கூடிய உயிர் வாழ்க்சக நமக்குப் பயன்படுகிறது.   

இவ்வுடல் வாழ்க்சகயின் மூலம் நிசலசயான பபரின்பத்சதப் 
பபறுகின்ற பயனும் அமர வாழ்சவப் பபறுகின்ற நலனும் 
கிசடக்கின்றன. 

21. நலம்ஏதும் அறியாத என்சன 
ஆனந்தகளிப்பில் 17, 18  ஆம் பாடல்கள் ைாதகனுக்கு நல்ல 
படிநிசலயாக அசமந்துள்ளன. 

(17.)நலம்ஏதும் அறியாத என்சனச்-சுத்த 
  நாதாந்த பமானம்ஆம் நாட்டம்தம் பதைம் 
ைலம்ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம்-வல்லான் 
   தாளால்என் தசலமீது தாக்கினான் பதாழி-” 

பதாழி!   நன்சம ைிறிதும் அறியாத என்சன, தூய நாத முடிவாய் 
விளங்கும் பவட்ட பவளியாகிய பமானம் ஆம் விருப்பம் மிகுந்த 
தன் பதைத்தில், குற்றம் எதுவும் இன்றி, எல்லா வல்லசமயும் 
உசடயவன், தன் திருவடியால் என் தசலசயத் தாக்கினான். 

 நல்லது எது பகட்டது எது என்று 
பதரியாமல் இருந்பதன்.  ைப்தத்தினுசடய 
முடிவாக இருக்கின்ற பமௌனநிசலயாக 
இருக்கின்ற குருவானவர், என்னுசடய 

மனசத ைஞ்ைலமில்லாமல் பைய்தார்.    
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அவரது  திருவடிசய என் தசலமீது சவத்தார். பமாட்ைத்சத 
அசடய எனக்குப் பபாதிய தகுதிசயக் பகாடுத்தார்.  பமௌனம் தான் 
பமாட்ைநிசல. 

நலம்ஏதும் அறியாத என்சன 

அறிவு எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்டு.  அது புலனறிவு எனப்படும்.   
புலனறிசவக் பகாண்டு உலக வாழ்வு நிகழ்ந்து வருகிறது.  

புலனறிபவாடு புத்திசயயும் பைர்த்து மனிதன் உலசக அறிகின்றான்.   
புலனறிபவாடு புத்தியும் பைருகிற பபாழுது இயற்சகயில் உள்ள 
இரகைியங்கள் ைிலவற்சற அறிகின்றான்.  

இயற்சகயில் உள்ள ைக்திசயப் பயன்படுத்தி மனிதன் உலக 
வாழ்சவச் பைப்பனிடுகின்றான்.  

புலனறிசவக் பகாண்டு உயிர்கள் இன்பத்சதப் பபறுகின்றன.  

மனிதன் புலனின்பத்பதாடு புத்திசயக் பகாண்டு இன்பத்சதப் 
பபறுகின்றான்.   

ஆனால் புலனின்பபமா புத்தியால் கிசடக்கின்ற இன்பபமா 
முடிவான இன்பங்கள் அல்ல.  

அசவயாவும் மனிதனிடத்தில் உள்ள  அக்ஞானத்சதபய 
வளர்க்கின்றன. 

நலம் எது?  தீது எது?  என்பசதக் கண்டுபிடிப்பதற்கு அறிவு உண்டு.   
அவ் அறிவுக்கு விபவகம் என்று பபயாா்,  சுத்த மனத்தினால் 
விபவகத்சதப் பபறலாம்.  

அசுத்த மனம் புலனின்பத்துக்பக இழுத்துச் பைல்லும்.   
உலகியலறிவு எத்தசகய கூர்சம பசடத்தருப்பினும் அசுத்த மனம் 
பசடத்திருப்பவர்கட்கு விபவகம் உண்டாகாது.   
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புலனடக்கத்தாலும் சவராக்கியத்தாலும் மனசதச் சுத்தப்படுத்த 
பவண்டும்.  

அப்பபாழுதுதான் நன்சம எது என்பசத உணர முடியும்.  
தாயுமானவர் தாம் இன்னும் அதிபவக நிசலயில் இருப்பதாகவும் 
நலபமதும் அறியாத நிசலயில் இருந்ததாகவும் கூறுகிறார். 

சுத்த நாதாந்த பமானம் ஆம் நாட்டம்தம் 

இயற்சக ஓசை வடிவானது.  ஓயாது இயங்கிக் பகாண்டிருப்பதால் 
அதசன இயற்சக என்ற அசழக்கிபறாம்.    

இயங்குவதால் ஓசை உண்டாகிறது.  அவ்பவாசைக்கு நாதம் என்று 
பபயர். ஓசையிலிருந்து உலகப் பபாருள்கள் உண்டாகின்றன.  

அப்பபாருள்கள் மீது உலகத்தவர் நமக்கு நாட்டத்சத 
உண்டாக்குகின்றனர்.  உலக நாட்டம் உலகப் பற்சறயும் 
பமாகத்சதயும் ஏற்படுத்துகிறது. 

உலக நாட்டம் உசடயவர்கள் அக்ஞானத்தில் உழல்கின்றார்கள்.  
இசறயருளும் குருவருளும் மனத்தினருளும் வாய்க்கப் 
பபற்றவர்கள் நாத முடிவாகிய நாதாந்தப் பபாருளில் நாட்டம் 
பகாள்கின்றார்கள்.    

மனம் தூய்சமயசடவதற்பகற்ப மனத்தின் அருசளப் பபறலாம். 
ஆணவ அகங்காரங்கள் அழிந்து குருபைசவ பைய்கிறபபாழுது குரு 
அருள் கிசடக்கிறது.    

நாதாந்த நிசலயில் ஒசைக்கு இடமில்சல.  எனபவ. அங்கு 
அசைவில்சல.  அந்நிசலசய பமானம் என்கின்பறாம்.   

அகண்ட ைச்ைிதானந்த பமய்ப்பபாருசளச் “சுத்த நாதாந்த பமானம்” 
என்று தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார் 

ைலம்ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம்-வல்லான் 
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   தாளால்என் தசலமீது தாக்கினான் பதாழி-” 

மனசதயுசடய இசறவன்  வீன் ஆகின்றான்.   மனமற்ற  வீன் 
இசறவன் ஆகின்றான். 

மனம் உள்ள அளவு ைலனம் இருக்கும்.   மனமற்ற நிசலபய 
ைலனமற்ற நிசல.   இசறவனிடத்து மனம் இல்லாததால் அவர் 
ைலனமற்றவராக இருக்கிறார். 

அருட்பபராற்றலாகிய இசறவசன தாயுமானவர் “எல்லாம் 
வல்லான்” எனச் சுட்டுகிறார். 

“அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது” .  அவர் ைர்வ ைக்திமான் 
என்பசத விளக்குகிறது.  

மபனாைக்திசயக் பகாண்டு மனிதன் பல அற்புதங்கள் பைய்கின்றான்.  
இயற்சகசய ஓரளவு வைப்படுத்தியிருக்கிறான்.   

மனசத அடக்கும் ைக்திசயச் ைர்வ ைக்திமானாகிய 
இசறவனிடமிருந்து பபற்றாக பவண்டும்.  

பக்தர்களும் தபைிகளும் பயாகிகளும் ஞானிகளும் கடவுள் அருள் 
பபற்பற மனத்சத பவன்றிருக்கிறார்கள்.  

ைர்வ ைக்திமானும் ைாந்தமூர்த்தியுமாகிய இசறவன் தம் 
திருவடிசயத் தசலபமல் சவத்துக் பகாண்டசத தாயுமானவர் 
குறிப்பிடுகின்றார். 

22. பூரணநிசல தந்த பூரணன்  

“பூரணம்” என்பது வடபமாழி வார்த்சத.  அதற்கு”அட்ையம்” என்று 
பைால்வார்கள்.  ையம் என்றால் குசறந்து பகாண்பட பபாவது.  
அதற்கு “அ” பபாட்டுவிட்டால் அ ையம் அட்ையம்.   

குசறயபவ  குசறயாது.  எவ்வளவு எடுத்தாலும் அது குசறயாதது.  
அத்தசகய ஒரு தன்சம உசடயது இசறயாற்றல். 
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(18).தாக்கும்நல் ஆனந்த ப ாதி-அணு 
   தன்னில் ைிறிய எசனத்தன் அருளால் 
பபாக்கு வரவுஅற்று இருக்கும்-சுத்த 
   புரணம் ஆக்கினான் புதுசமகாண் மின்பன” 

மின்னல் பபான்பற பபண்பண! என்சனத் தாக்கிய பபரின்பப் 
பபருஞ்சுடர், அணுவினும் ைிறிய என்சன, தன் திருவருளால் பிறப்பு 
இறப்பு அறுத்து தூய முழுசமயாய் ஆக்கினான்.  இது என்ன 
புதுசம! 

பகடில்லாத- குற்றமற்ற- உணரத்தகுந்த - புரிந்து பகாள்ளக்கூடிய – 
ஆனந்தபைாரூபமாக,  அறிவாக இருக்கும் குருவானவர், 
அணுசவவிடச் ைிறியனாகிய என்சன, பிறப்பு இறப்பு அற்ற, 
முழசமயாக்கினார்.   

இது விைித்திரமாக ஆச்ைரியமாக இருக்கிறதல்லவா பதாழி! 

இப்பாடலின் முதல் வரியில் குருவும் இசறவனும் ஒன்றாக கருதிய 
தாயுமானவர், அவரின் இலக்கணத்சதக் கூறுகிறார்.   இசறவபன 
குருவாக வந்ததாக பைால்லுகிறார். 

குரு பிரம்மம் 

ஆச்ைாரியார் – (குரு) 

அகத்தவத்தின் மூலமான பிரம்மத்சதயும், தன் ஆன்மாசவயும், 
பமய்ஞ்ஞானத்சதயும், இயற்சகசயயும், விஞ்ஞானத்சதயும் 
உணாா்ந்த, உயர்த்த வல்ல ஞானிகசளபய நாம் ஆச்ைாரியாா் என்றும் 
குரு என்றும் அசழக்கின்பறாம்.  

ஏபனன்றால்”“கு” என்ற எழுத்திற்கு “இருள் என்றும், “ரு” என்ற 
எழுத்திற்கு “பவளிச்ைம்” என்றும் பபரிபயார்கள் விளக்கம் தருவர். 
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இத்தசகய ஞானிகபள ைிற்றறிவின் துசண பகாண்டு ைிற்றின்பத்தில் 
திசளத்துக் பகாண்டு இருக்கும் உலக மக்கசள தன் ஆத்ம 
பலத்தால் அவர்களின் ைிறறிசவ பமய்யறிவாக மாற்றும் 
வித்சதசய உபபதைித்து அதன் மூலம் பபரின்பத்சத (வடீுபபறு) 
அசடயச் பைய்யும் ப்ரத்யக்ஷ பதய்வபம குரு ஆவார். 

“தப்பாது குரு உயர்சவ மதிப்பபார் தம்சமத்  

தரத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப் பயசன நல்கும்”  

 

இதசனபய பவதமும்” ஆச்ைார்பயா பதவா பவ”, அதாவது 
பதய்வபம குரு வடிவத்தில் உள்ளது. திருமூலரும், 

“பதளிவு குருவின் திருபமனி காணல் 
பதளிவு குருவின் திருநாமம் பைப்பல் 
பதளிவு குருவின் திருவார்த்சத பகட்டல் 
பதளிவு குருவின் திருவுரு ைிந்தித்தல் தாபன” 
என்று கூறுகிறார். 

இசறவசன தாயுமானவர் வர்ணசன பைய்கிறார்.   ஆனந்த 
பைாரூபமாகவும், அறிவு பைாரூபமாகவும்  இருக்கின்ற இசறவபன 
குருவாக இருக்கிறார்.   

“தாக்கும்நல் ஆனந்த ப ாதி-அணு 
   தன்னில் ைிறிய எசனத்தன் அருளால்” 

தாயுமானவர் தன்சன, அணுசவவிடச் ைிறியவன் என்று 
அடக்கமாகக் கூறிக் பகாள்கிறார். 

இசறவன் ப ாதி மயமானவர்.  அவர் சுயஞ்ப ாதி.  முடிவற்ற 
ப ாதி ஆவார்.  பபரானந்த வடிவினர்.  அப்பபரானந்தத்துக்கு 
முடிவில்சல.  
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அந்த ப ாதி மயமான பபரானந்த வடிவினராகிய இசறவன் 
தம்முசடய காருண்யத்தினால் தம்சமப் பபரானந்தத்தில் 
மூழ்கடித்தார் என்று பைால்கிறார். 

 

“பபாக்கு வரவுஅற்று இருக்கும்-சுத்த 
   பூரணம் ஆக்கினான்” 

பதிவுகள் உள்ள உயிர்களுக்குப் பிறப்பு உண்டு.   பிறந்த உயிர்கள் 
இறந்தாக பவண்டும்.   எனபவ. உயிர்களுக்குப் பபாக்கு வரவு 
உண்டு.  

உயிர்கள் பூரண நிசலசய அசடயும் வசரயில் பிறப்பு 
இறப்புக்களுக்கு உள்ளாகின்றன.  

உயிர்களிடத்துள்ள குசறநிசலதான் ஆசைசய உருவாக்குகிறது.  

தம்மிடத்திலுள்ள் குசறசயப் புறப் பபாருள்கசளக் பகாண்டு பூர்த்தி 
பைய்துவிடலாம் என்று நிசனக்கின்றன.    

பல  ன்மங்கள் முயன்று அதில் பதால்வி அசடந்த பிறபக உலகப் 
பபாருள்கசளக் பகாண்டு பூரண நிசலசய அசடந்துவிட முடியாது 
என்கிற முடிவிற்கு வருகின்றன.   

பூரண நிசலயில் இருப்பது பதய்வம்.  அத்பதய்வம் 
அசவகளிடத்பத குடி பகாண்டிருக்கிறார்.  அவ்வுண்சய அறிந்த 
அவசர அகத்பத பதட ஆரம்பிக்கின்றன.  

திருவருசள முற்றும் ைார்ந்திருந்து அகத்பத பதடும் பபாழுது 
பூரணத்சத அசடந்து விடலாம்.   

பூரணத்சத அசடந்த பிறகு உயிர்களுக்குப் பபாக்கும் இல்சல. 
வரவும் இல்சல. 
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தாயுமானவர் தம்சமப் பபாக்கு வரவில்லாத பபூரண நிசலயில் 
இசறவன் நிசலத்திருக்கச் பைய்தார் என்று குறிப்பிடுகின்றார். 

புதுசமகாண் மின்பன 

பூரண நிசல என்பது புத்தம் புதிய நிசல ஆகும்.  அது பைால்லால் 
விளக்க முடியாது,  மனத்தால் கிரகிக்க முடியாது.  அது புத்தம் 
பதிய அனுபவம் ஆகும்.   

எனபவ அந்த நிசலசயப் “புதுசம காண்மின்பன”  என்னும் 
பதாடரால் தாயுமானவர் கூறி வியப்பசடகின்றார்.  

பூரணப் பபாருள் இசறவன்.  இசற அனுபவம் 
பபறுகின்றவர்களுக்பக அந்நிசல உண்டாகிறது.  

பூரணம் என்னும் பபருநிசலசயப் பபறுவதற்கு இசறவன் அருளிய 
தன்சமசய உணர்ந்து இங்குத் தாயுமானவர் பபரின்பம் 
அசடகின்றார். 

பூரணம் என்றால் என்ன? 

பவதத்தில் பூரணப்பபாருள் ஒன்பற என்று குறிப்பிடும் சுபலாகம் 
பிரபல்யமானது.    

“ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதரச்யபத! 

பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணபம வாவிஸிஷ்யபத!! 

இதற்கு தமிழில் விளக்கம் தருகிறார் சுத்தானந்த பாரதியார். 

“அதுவும் பூரணம் இதுவும் பூரணம் 
பூரணத்திற் பபாந்தது பூரணம் 
பூரணத்திற் பூரணம் எடுத்தும் 
நிற்பது பூரண நிசறவாம் ஒன்பற!” 
   

இன்னும் புரியவில்சலயா?   பூரணத்திற்கான விளக்கத்சத புட்டு 
புட்டு எளிசமயாகவும் பதளிவாக தருகிறார் அருட்தந்சத. 
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 பூரணம், பிரம்மம், அறிவு, ஆற்றல் எல்லாம் ஒன்பற. 
 எங்கும் நிசறந்தது.  வற்றாயிருப்பு. 
 தமிழில் வற்றாயிருப்பு என்ற பபயசர அதிகமாகக் பகட்டு 
இருக்க மாட்டீர்கள்.   

 “பூரணம்” என்ற ஒரு வார்த்சத இருக்கிறது.  
இல்சலயா? 

 பூர்ணம் என்பது வடபமாழி வார்த்சத.  அதற்கு 
“அட்ையம்” என்று பைால்வார்கள்.   

 ையம் என்றால் குசறந்த பகாண்பட பபாவது.  அதற்கு 
“அ” பபாட்டுவிட்டால்  அ + ையம் = அட்ையம்.  
குசறயபவ குசறயாது.  

 எவ்வளவு எடுத்தாலும் அது குசறயாது.  அத்தசகய ஒரு 
தன்சம உசடயது இசறயாற்றல். 

 

பிரபஞ்ைக் காட்ைிகள் அசனத்தும் இசறபவளியிலிருந்து 
வந்தனவாதலால். இசற நிசலசயப் பூரணம் .  

தன்சனபய இறுக்கத்திற்கு உள்ளாக்கி ஆற்றலாக பவளிப்பட்டு. 
பிரபஞ்ைமாகவும் மலர்கிறது,  

அப்பரபிஞ்ைத்சதபய இயக்கும் தன்சம உசடயதால் அது 
பபராற்றலுசடயது . 

பின் முதல் மண் வசர விரிந்து, பின்னர் பிரபஞ்ைமாகவும்,, ஓரறிவு  
ைீவன் முதல் ஆறறிவு மலர்ச்ைி பபற்றதிபல இசறயாற்றலில் உள்ள 
இயக்க ஒழுங்கு, இயக்க நியதி என்ற இசறயாற்றலின் 
தன்சமகசள பவதாத்திரியம் பபரறிவு என்று அசழக்கிறது. 

பூரணப் பபாருள்கள்           

பிரபஞ்ைத்தில் காணும் எப்பபாருளும் அணுக்களின் கூட்டபம, ைக்தி 
என்றாலும் பவகம் என்றாலும் ஒன்பற. பவகம் என்பது பிறக்குமிடம் 
அணுபவயாகும். 
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அணுவில் ஒரு பவகம் இருக்கிறபதன்றால் அது ஒரு குசற 
நிசலயாக இருந்து, நிசறவான ஒன்சற நாடி எழுகிறது என்பதுதான் 
பபாருள். 

குசற என்பது நிசறவான ஒன்சற ஆதாரமாகக் பகாண்டு இருக்கும் 
மாறுபட்ட நிசல. 

ஆகபவ, அணு என்ற ஒரு குசற நிசலக்கு மூலமும் முடிவுமாக 
இருப்பது ஒபர பூரணப் பபாருள் தான் என்று 
விளங்குகிறது.அணுசவக் கடந்து ஒரு பபாருபளா, அணு 
நிசலசயக் கடந்து ஒரு தனி நிசலபயா உண்டு எனில், அது 
பவட்ட பவளிசயத் தவிர பவபறான்றுமில்சல.  

ஆகபவ, பவட்டபவளி என்ற தத்துவபம அசனத்திற்கும், 
ஆதாரமாகவும், மூல ைக்தியாகவும் உள்ள ைர்வ வல்லசமயும் 
உசடய ஒரு உறுதிப் பபாருள் என்றும், அதுபவ ஆதியாகவும், 
அனாதியாகவும் உள்ள பூரணப் பபாருள் எனவும் திடமாகக் 
கூறுகிபறன். 

இயற்சகயின் ஆதி நிசல என்றும், ைிவம் என்றும், பதய்வம் 
என்றும் பபைப்படுகிறதும் இதுபவ. 

ஒரு மனிதனால் விந்து நாதத் பதாடர்சப பின்பநாக்கி ஆராய்ந்து 
பகாண்பட பபானால் அது பல்லாயிரம்  வீராைிகசளக் கடந்து 
கசடைியாக அணுவிபல தான் பபாய் முடிவுபபறும் . 

அணுவின் மூலபமா, பமபல விளக்கிய பவட்டபவளி தான் என்றும் 
பதரிந்து விடும்.  

அங்கிருந்து முன் பநாக்கிப் பார்த்தால் பிரபஞ்ைமாக விரிந்துள்ள 
அசனத்துபம ஒபர மூலத்சத அடிப்பசடயாகக் பகாண்பட இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கும் உண்சம அறிவுக்கு அகக்காட்ைியாகும். 

 
 

23. பசடப்புத் தத்துவம் 
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19.ஆக்கி அளித்துத் துசடக்கும்-பதாழில் 
   அத்தசன சவத்தும்என் அத்தசன பயனும் 
தாக்குஅற நிற்கும் ைமர்த்தன்-உள்ள 
   ைாட்ைிசயச் ைிந்திக்கத் தக்கது பதாழி” 

பதாழி! பசடத்து, காத்து, அழிக்கும் பதாழில் அத்தசனயும் பைய்தும்,  
எள் அளவு கூட தன்நிசலயில் மாறுபடாது, தாக்கு அற நிற்கும் 
ைமர்த்தன்.  அப்படி ைாட்ைி மாத்திரமாய் நிற்கும் தன்சம 
ைிந்தசனக்குரியது. 

ைராைங்களசனத்சதயும் பசடத்துக் காத்து அழிக்கிற பதாழில்கள் 
அசனத்சதயும் தம்மிடம் சவத்திருப்பவன் இசறவன்.  

இருப்பினும் இசவகளில் எள் அளவு கூட ைம்மந்தமின்றி 
இருப்பவன் இசறவன்  ைாமர்த்தியமானவன்.  

அவன் காட்ைி ரூப மாத்திரமாகவிருக்கிற தன்சமயிசன 
நிசனக்கத்தக்கது பதாழி. 

இப்பாடலின் முதல் வரியில் இசறவனுசடய பமலான  
இலக்கணத்சத தாயுமானவர் கூறுகிறார். அண்டைராைரங்கள் 
அசனத்சதயும் பசடத்து, காத்து, அழிப்பவர் இசறவன்.   

அப்படி என்றால் கடவுள் யார்?  எப்படி பசடத்தார்? எப்படி 
காக்கிறார்?  விசடசய முதலில் பதரிந்து பகாண்டு பின்பு 
பாடலுக்குள் பைல்பவாம். 

கடவுள் யார்?   

“கடவுள் யார் என அறிய ஆர்வம் பகாண்டு 
   கருத்துடபன ஆராயும் அன்பர் பகளாய்  
கடவுள் ஒன்பற பூரணமாம், உவசம இல்சல 
   கருத்பதாடுங்கிக் கருத்தறிந்த நிசலசயில் பமௌனம் 
கடவுள் அணு, ஒலி, ஒளி, ஈர்ப்பில்லா நிசலயில் பமௌனம் 
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   கண்டிடலாம் அவசன எங்கும் இயற்சகயாக 
கடவுபள அணு, அண்ட பிண்ட மானான் 
   கருத்தானான் அந்நிசலபய நீயும் நானும்.”(பவதாத்திரி மகரிஷி) 
 

கடவுள் என்பது  Creat or அல்ல Creat i ve. 

“கடவுளின் ஆட்ைி உனதுள்பளபய இருக்கிறது “ என்று இபயசு 
பைான்னார். 

“பரமண்டலத்தில் வாழும் பிதாபவ” என்று பிரபஞ்ைத்திற்குத் 
தந்சதயாக உள்ள சுத்தபவளிசய பிதாவாக கருதினார். 

“வானுக்குள் ஈைசனத் பதடும்மருளர் காள் 
ஊனுக்குள் ஈைன் ஒளித்திருந்தாபன.” 
 
என்று திருமூலரும் கூறுகின்றார். 

“அசனத்துமாகி, அசனத்சதயும் பரபக்குவம் பைய்து 
அசனத்சதயும் இயக்குகிற அல்லாவிற்பக அசனத்துப் புகழும் 
பைரும்.” என்று உருவமற்ற நிசலசய குரான் விளக்குகிறது. 

சுத்தபவளிபய பதய்வம் அந்த பவளிபய பிரபஞ்ைத்திற்கு மூலம் 
என்று அகத்தவத்தால் மகான்கள் கண்டனர்.   

அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்சத ஒட்டி பபைி பமாழிசயப் பபாறுத்து 
அவர்கள் உசரத்த வார்த்சதகள் வித்தியாைப்பட்டாலும், அசனவரும் 
ஒபர குரலில் ஏகமனதாகக் கூறியது “எல்லா இடத்திலும் நிக்கமற 
நிசறந்திருப்பது எதுபவா அதுபவ மூலம்” என்ற உண்சமசயத்தான். 

“பவட்டபவளி தன்சன பமய்பயன்றி ருப்பபார்க்குப்  
பட்டயம் ஏதுக்கடி”  
 

என்பது குதம்சபச் ைித்தரின் வாக்கு. 
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இசதத்தான் “அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் பிரகாைமாய்” என்று 
தாயுமானவர் பைால்கிறார். 

பசடப்பின் இரகைியம் 

ஒரு மூலத்திலிருந்துதான் இந்த ஞாலம் பதான்றியது. 

இசறநிசல என்ற முழுமுதற் பபாருளானது 1. வற்றாயிருப்பு 2. 
பபராற்றல். 3.பபரறிவு 4. காலம் என்ற நான்கு வளங்கசளக் 
பகாண்டு பவட்டபவளியாய், பபருபவளியாய், சுத்தபவளியாய் 
நிசறந்து விரிந்து திகழ்கிறது. 

இதன் தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் தாபன 
நுண்துகளானது.  இதுபவ இசறத்துகள் எனப்படுகிறது.  
இசறத்துகள்களின் பதாகுப்பப விண். 

விண் எனும் நுண்ணணுக்கள் ஒன்சற மற்பறான்று தள்ளுகிற 
ஆற்றல் குசறயும்பபாது அசவகள் பநருங்குகின்றன. 

பநருக்கத்தில் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப காற்று, அழுத்தக் காற்று 
(பநருப்பு), நீர். நிலம் என்று விண்கள் கூட்டு இயக்கத்தில் 
பவறுபாடுகள் உண்டாகின்றன.   

இந்த நான்பகாடு விண்சணயும் பைர்த்து பஞ்ை புதங்கள் 
எனப்படுகின்றன. 

பஞ்ை பூதங்களின் ைரிவிகிதக் கலசவயால் ைீவ இனங்கள் 
பதான்றியது.   தாவரங்கள் பதால் மூலம், ஓரறிவு இனம் 
எனப்படுகிறது.  

புழு அழுத்த உணர்வும் சுசவயுணர்வும் உசடயது.   அதசன 
ஈரறிவு என்று மதிக்கிபறாம்.   எறும்பு, வண்டுகள் அழுத்தம், சுசவ, 
மணம் என்ற மூன்று உணர்வுகசளப் பபற்றிருக்கின்றன. எனபவ 
இசவ மூவறிவும இனமாக பபைப்படுகின்றன. 
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ஊர்வனவற்றில் கண்களிலிருந்து காதுகள் இல்லதவற்சற (பாம்பு 
முதலியன) நான்கு அறிவு உயிரினம் என்றும், காதும் உசடய 
உயிர் வசகசய ஐயறிவு என்றும் கருதுகிபறாம்.  

ஆகபவ நிற்பன, நடப்பன. ஊர்வன, நீந்துவன அசனத்தும் ஐயறிவு 
உயிர்களாகும்.  

புலன்களுக்கு எட்டாத காலம், பதாசலவு, விசரவு, பருமன் எனம் 
நான்கு கணக்குகளுக்கு அகப்படாத மசறபபருட்கள் மூன்று, 
பபரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நிரம்பியுள்ளன.  

அசவ 1. இசறபவளி 2. விண்துகள் 3. காந்த ஆற்றல்.   இந்த 
மூன்சறயும் உணர்ந்து பகாள்ளும் கருவி மனித மூசளதான்.  

இந்த அற்புத ஆற்றல்தான் ஆறாவது அறிவு ஆகும்.   ஆறாவது 
அறிவு பபாதிய வளர்ச்ைிப் பபற்றால்தான் மனிதனுக்குப் பிறசர 
மதித்து ஒத்தும் உதவியும். இட்டுண்டு வாழும் ஏற்றமுள்ள 
அறிவாட்ைித்தரம் பண்பாடாக அசமயும். 

இசறநிசலபய தன்மாற்றம் பபற்று, பிரபஞ்ைத்தில் காணும் 
பபாருட்களாகவும், அண்டங்களாகவும் பகாடிக்கணக்கான 
உருவங்காளகாவும் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்ற பபரூண்சம 
உணர்த்துவபத பசடப்பின் தத்துவம். 

 
“ஆக்கி அளித்துத் துசடக்கும்-பதாழில் 
   அத்தசன சவத்தும்என் அத்தசன பயனும் 
தாக்குஅற நிற்கும் ைமர்த்தன்” 

உலசகயும் உலகிலுள்ள உயிர்கசளயும் உண்டாக்கிறவர் 
இசறவனாகிறார்.  அசனத்து  உயிர்களிடமும் அவர் அன்பு 
சவத்திருக்கிறார்.   

ஆனால் உலகத்திபல உயிர்களிபல அவர் கட்டுப்பட்டவர் அல்லர்.  
உயிர்களும் உண்டாக்கும் பதாழிசலச் பைய்து வருகின்றன.   



195 
 

ஆனால் அச் பையலில் அசவகள் கட்டுண்டு கிடக்கின்றன.   உயிர் 
பதாற்றத்திற்கு ஆண் பபண் பைார்க்சக இன்றியசமயாதது.  அதில் 
உயிர்கள் அசனத்தும் கட்டுண்டு கிடக்கின்றன.   

அப்படி கட்டுண்டு கிடப்பசத காமம் என்கிபறாம். ஆனால் 
இசறவபனா காமத்சதத் தகனம் பைய்திருக்கிறார். 

ஆசைக்கு வைப்பட்டுத்தான உயிர்களிடத்துச் ைிருஷ்டி பையல்கள் 
நசடபபறுகின்றன.   

ைிருஷ்டியில் எத்தசதய பமாகம் இருக்கிறது என்பசத சுவாமி 
ைித்பவானந்தர் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் விளக்குகிறார்.  

அந்தணன் ஒருவன் அழகான பதாட்டம் பபாட்டிருந்தான்.  
அத்பதாட்டத்தில் ஒவ்பவாரு பூச்பைடிசயயம், மரத்சதயும் தன் 
சகயாபலபய சவத்து உண்டு பண்ணி இருந்தான்.    

அத்பதாட்டத்சதப் பார்த்தவர்கள் அதன் அழசக மிகவும் பாராட்டிப் 
பபைினார்கள்.  அப்பாராட்டுதசலக் பகட்குந்பதாறும் அவன் அசடந்த 
மகிழ்ச்ைிக்கு அளபவ இல்சல.  

ஒரு ைமயம் வயதான பசு ஒன்று அத்பதாட்டத்துக்குள் புகுந்து பைடி 
பகாடிகசள மிதித்துப் பாழ்படுத்திவிட்டது.  

அந்தணன் மிகக் பகாபமசடந்து அப்பசுசவக் கழியால் தாக்கினான்.  
அவன் அடித்த அடி அதன் உயிர்நிசலயில் பட்டுப் பசு அங்பகபய 
இறந்துவிட்டது.  

பசுசவக் பகான்ற பாபம் அசத அடித்த சகக்குத் பதவசதயாக 
இருக்கின்ற இந்திரசனபய ைாரும் என்று எண்ணி வந்தான்.   

இநதிரன் மாறுபவடம் புண்டு  அந்த அந்தணன் பதாட்டத்துக்கு 
வந்தான்.  அந்தணசன அசழத்துக் பகாண்டு பதாட்டத்சதச் சுற்றிப் 
பார்த்தான்.  
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பதாட்டத்தின் அசமப்சப பராட்டிப் பபைப்பபை அந்தணன் பபரு 
மகிழ்ச்ைி அசடந்தான்.  பசு இறந்த இடத்திற்கு வந்ததும் இந்திரன் 
இங்குப் பிணநாற்றம் விசுகிறபத என்றான்.   

அந்தணன் பசுசவக் பகான்ற நிகழ்ச்ைிசயக் கூறிப் பாபத்திற்கு 
இந்திரன் பபாறுப்பாவான் என்றான்.  

“எந்தக் சக பசுசவக் பகான்றபதா அந்தக் சகதாபன பதாட்டத்சதச் 
ைிருஷ்டித்தது.  சக பைய்த பாபத்துக்கு இந்திரசனப் பபாறுப்பாக்கித் 
பதாட்டத்சதத் பதாற்றுவித்தப் புகசழ உனக்குரியதாக்குவது 
பபாருந்துமா?”  என்றான் மாறுபவடம் பூண்டு வந்த இந்திரன்.  

மனிதன் தன் அறிசவக் பகாண்டு உண்டாக்குகின்ற அசனத்துக்கும் 
தன்சனக் கர்த்தாவாகக் கருதி அதில் மயங்கிக் கிடக்கின்றான்.  

கடவுள் உலகசனத்சதயும் உலகிலுள்ள உயிர்கள் அசனத்சதயும் 
பதாற்றுவித்திருக்கிறார் எனினும் அவற்றில் கட்டுப்படாதிருக்கிறார்.   

உயிர்கள் அசனத்சதயும் இசறவன் காப்பாற்றி வருகிறான் என்பது 
உண்சம.  இசறவன் அன்பும் கருசணயும் உசடயவன். 

இதற்கிசடயில்  கணவன் மசனவிசயக் காப்பாற்றுவதாகவும், 
பபற்பறார்கள் குழந்சதகசளக் காப்பாற்றுவதாகவும், குடும்பத் 
தசலவன் குடும்பத்சதக் காப்பாற்றுவதாகவும்,  அரைன் குடிகசளக் 
காப்பாற்றுவதாகவும் எண்ணி மயக்கத்துக்கு உள்ளாகி 
இருக்கின்றனர். 

காப்பற்றுகின்ற பையல் நம்மிடத்தில் இல்சல.   நம் கடசமசயச் 
பைய்ய நாம் கடசமப்பட்டிருக்கின்பறாம். 

காப்பற்றுகின்ற பையல் இசறவனுசடயது.  இசத உணர்ந்து நடந்து 
பகாள்கின்றவர்கள் இசறவனுசடய பபருசமசய அறிந்து 
பகாள்கிறார்கள். 
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தானியப் பயிசர வளர்த்து அழிக்க பவண்டிய காலத்தில் அழித்துத் 
தள்ளுகின்பறாம்.  அவ்வாறு இசறவன் உயிர்கசள அழிக்க 
பவண்டிய காலத்தில் அழிா்த்துத் தள்ளுகிறார்.  

பகௌரவர்களும், துபராணர். பஷீ்மர் பபான்றவர்களும் அழிய 
பவண்டிய காலம் வந்ததும் அவர்கசளப் பபார்க்களத்தில் கண்ணன் 
பகாண்டு வந்து நிறுத்தினார்.  

அர்ச்சுனசனக் கருவியாகக் பகாண்டு அக்காரியத்சதச் பைய்யத் 
திட்டமிட்டார்.  ஆனால் அர்ச்சுனன் அவர்கசளத் தான் அழிப்பதாக 
எண்ணிக் குழப்பமசடந்தான். 

கண்ணன் அழிக்கின்ற பையலில் ைம்மபந்தபடாது அசதச் ைரியாகச் 
பைய்து முடித்தார்.  இவ்வாறு ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல்ஆகய 
பையல்கசள இசறவன் ைாட்ைி ரூபமாக இருந்து பைய்து வருகிறார்.   

அச்பையல்சகளச் பைய்வதற்கு இசடயில் அவற்றுள் எள்ளளவும் 
ைம்மந்தப் படாதவராக இருக்கிறார். 

உள்ள ைாட்ைிசயச் ைிந்திக்கத் தக்கது பதாழி  

ைாட்ைி என்பது ைமஸ்கிருத பைால்.  

ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல் ஆகிய மூன்று பையல்களுக்கு 
இசறவன் ைாடைியாக இருப்பசதச் ைிந்தித்துப் பார்ப்பது ைிறந்த 
ைாதசனயாகும். 

மன உறுதியும் பதளிவும் பபற்றவர்களுக்பக இந்த உறுதியான 
நிசல பைாந்தமாகும்.  

அத்தசகய ைிந்தசனயில் மனம் ஈடுபடுகிறபபாழுது உலக 
மயக்கத்தினின்று  மனம் விடுபடுகிறது.    

ைிந்தசனக்குரிய ைாதகன் அசனத்துக்கும் ைாட்ைியாக இருக்கும் 
திறத்சதச் ைிந்தித்துப் பார்ப்பான். 
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24. மனம் என்னும் விசளநிலம் 
மனசதவிடப் பபரிய பபாருள் இந்த பிரபஞ்ைத்திபலபய இல்சல.   
ஏபனனில் மனசதக் பகாண்டுதான் மனசதயும் அறிய முடியும். 

விஞ்ஞானத்தால் எவ்வளபவா கருவிகசளக் பகாண்டும் அறிய 
முடியாத பிரபஞ்ை ஆற்றலாகிய (Unified Force) இசறவளிசயக் கூட 
மனம் தான் யூகித்துணருகிறது. 

மனம் என்ற நிலத்தில் எது பபாட்டாலும் விசளயும்.  ஆனால் எது 
பபாட பவண்டும் என்று ைிந்தித்து பபாட பவண்டும். 

20.ைிந்சதப் பிறந்ததும் ஆங்பக-அந்தச் 
  ைிந்சத இறந்து பதளிந்ததும் ஆங்பக 
எந்த நிசலகளும் ஆங்பக-கண்ட 
  யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்பக”     

பதாழி! ஓர் எண்ணம் பிறந்ததும் ஆங்பக. அந்த எண்ணம் 
இறந்துபட்டு,பதளிவு பிறந்ததும் ஆங்பக.  எந்த ஒரு நிசலயும் 
ஆங்பக.  கண்ட நான் , தான் என்று இரண்டற்று இருந்ததும் 
ஆங்பகதான். 

மனம் எங்கிருந்து பதான்றியபதா அங்கு ஒடுங்கியது.  ைிந்சத 
பதளிந்ததும் மனம்தான்.   

ைாட்ைியில்தான் ைிந்சத பதளியும். எல்லா நிசலகளும் அங்குதான் 
பதான்றி ஒடுங்குகிறது.  

இசதபயல்லாம் உணர்ந்த நான் இரண்டற்றவனாக, அதாவது 

அத்சவதியாக இருப்பதும் அவ்விடத்தில்தான். 

“ைிந்சதப் பிறந்ததும் ஆங்பக-அந்தச் 
  ைிந்சத இறந்து பதளிந்ததும் ஆங்பக” 
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 சூரியசன முதன்சமயாகக் பகாண்டு  பதான்றிய பமகமானது 
ைிறிது பநரத்திற்கு சூரியசனபய மசறத்து விடுகிறது.   

சூரியனுசடய பவப்பத்தால் கடல் நீர் ஆவியாக பமகமாக 
மாறுகிறது.   பின் அம்பமகம் தன்னிடத்திலுள்ள் நீசர மசழயாக 
பபாழிந்துவிட்டு மசறகிறது.   

மசழ நீரானது அருவியாகபவா, ஓசடயாகபவா ஆறாகபவா ஓடி 
இறுதியில் கடலில் கலக்கிறது. 

கடலிலிருந்து வந்த நீர் மீண்டும் கடசலபய பைன்றசடகிறது.  
பமகம் பபான்று இசறவனிடதிலிருந்து பதான்றிய மனம் 
இசறவசனபய மசறக்கினறது.  

நல்விசன தீவிசனயாகிய பையசலப் புரிந்து கசடயியில் மனம் 
ஆத்மபபாரூபத்தில் நைித்துப் பபாகிறது. 

“எந்த நிசலகளும் ஆங்பக-கண்ட 
  யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்பக” 

மனம் இசறவனிடதிலிருந்து  வீசன பிரித்து சவத்துள்ளது.   

மனம் உள்ளவசரயில்  வீன் தன்சனப் பரமாத்மாவுக்கு 
அன்னியமாக எண்ணிச் பையல் புரிந்து வருகின்றான்.    

தான்பவறு பரமாத்மா பவறு என்ற நிசலசய மனம் நம்மிடத்து 
ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. 

மனம் பதளிவசடகின்ற பபாழுது  வீாத்மன் தன்சனப் 
பராமாத்மாவக்கு பவறானவன் என்ற உணர்சவயும் கடந்து தானும் 
பரமாத்மாவும் ஒன்பற என்பசத உணர்கின்றான். 

மன ஒழுக்கத்தால் ஆனந்தம் கிசடக்கும் 

தாயுமானவர் உபபதைங்கசளப் பின்பற்றினால் நலமுடனும், 
நன்றாகவும், நிம்மதியாகவும் வாழலாம். 

http://vivekanandam150.com/?p=7672
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மனம் அன்புசடயதாகவும், பற்றற்றும், பநாய் இல்லாமலும் 
சதரியமாகவும் இருக்கலாம்.  

 இன்சறய காலகட்டத்தில் ஒழுக்கத்சதப் பபாதிக்கும் கல்வி 
பைால்லித் தரப்படுவதில்சல.  

ைந்பதாஷம், நிம்மதி பவண்டும் என்றால் உண்சமசயப் பபை 
பவண்டும். பபற்பறாரிடம் குழந்சதகள் பபாய் பைால்லக் கூடாது. 
நிம்மதிக்கு அடிப்பசட உண்சம. மனதில் வரும் ஒழுக்கத்தால் 
உங்களுக்கு ஆனந்தம், எல்லா ைக்திகளும் கிசடக்கும். 

இசற பக்தருக்கு ஆன்மிக ைிந்தசன பதசவ. எல்பலாரும் 
பநைத்துடன் இருக்கலாம். இதன் மூலம் நாம் இசறவசனக் 
காண்பதற்கான வழி ஏற்படும். அதன் மூலம் பமாட்ைத்சத 
அசடயலாம். 

இந்த உலகுக்கு சுகம், அழிவற்ற வாழ்வு, அளவில்லாத அறிவு, 
தர்மம் ஆகியசவதான் யுக தர்மம். இசறவன், ஆன்மா, நிசலயான 
தர்மம் ஆகியசவ மாறாது. 

தாயுமானவசரப் பற்றி நாம் அசனவரும் அறிந்து பகாள்ள 
பவண்டும். அவரது பாடல்கசளப் படித்தவர்களுக்கு தாயுமானவரின் 
பபருசமகள் பதளிவாகப் புரியும்.  

படிப்படியாக ஆன்மிக வாழ்வில் முன்பனற பவண்டும். நல்பலார் 
கூட்டத்தில் நாம் கலந்து பகாள்ள பவண்டும். இதனால் நமக்கு 
தன்னம்பிக்சக கிசடக்கும்.  

ஆனந்தக் களிப்பு பாடலுக்குள் பைன்றால், இசறவசன அசடயும் 
வழி கிசடக்கும். உண்சமயான அறிவு கிசடக்கும்.  

25. ைச்ைிதானந்த ப ாதி 
ஆனந்தகளிப்பில் இசறவனுசடய லட்ைணத்சத கசடைியாகச் 
பைால்லும் பாடல் இது. 
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பரம்பபாருளில் பைாரூபத்சத தாயுமானவர் ஆங்காங்பக பைால்லி 
வந்தார்.  

இனி வரும் பாடல்களில் சவராக்யத்சதப் பற்றித்தான் பபசுகிறார். 
இசறவனுசடய தன்சமகசளப் பற்றிய கசடைி பாடல் இதுவாகும். 

(21.)ஆங்குஎன்றும் ஈங்குஎன்றும் உண்படா-ைச்ைி 
   தானந்த ப ாதி அகண்ட வடிவாய் 
ஓங்கி நிசறந்து கண்டால்-பின்னர் 
  ஒன்றுஎன்று இரண்டுஎன்று உசர்திடல் ஆபமா” 

பதாழி! ஆங்கு என்றும், ஈங்கு என்றும், உண்படா?  ைத்தாயும், 
ைித்தாயும், ஆனந்தமாயும், பைாதியாயும், அகண்டதாயும், ஓங்கி 
நிசறந்து நிற்பது கண்ட பிறகு – ஒன்று என்பறா, இரண்டு என்பறா, 
பைால்லவும் முடியுபமா?    

பரம்பபாருள் அந்த இடத்தில்  இருக்கிறது இந்த இடத்தில்  
இருக்கிறது என்று பைால்ல முடியுமா? 

ைச்ைிதானந்தமாக இருப்பது பரம்பபாருள். அது அகண்ட வடிவினதாய் 
பிளவு படாத பைாரூபமாக இருப்பசத அறிந்தால், அதன் பிறகு 
ஒன்பறன்று இரண்படன்றும் பைால்ல முடியுபமா? பதாழி. 

“ஆங்குஎன்றும் ஈங்குஎன்றும் உண்படா-ைச்ைி 

   தானந்த ப ாதி அகண்ட வடிவாய்” 

பதய்வம் அறிவு  

இசறநிசலபய தனது பரிணாமத்தால் நுண் விண்ணாகி 
அண்டங்களாகி, உயிரனங்களாகி, மனமாகி, மனிதனிடத்து நுண்ணிய 
பபாருட்கசளபயல்லாம் உணரவும், விரிந்தகன்ற எல்சல இல்லாத 
இசறபவளியாகிய தன்சனபய தன்னகத்பத அடக்கிக் பகாள்ளக் 
கூடிய ஆற்றசலப் பபறு பபாது அறிவாகிறது. 
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அறிவின் நான்கு நிசலகள் 

 

1] உடலறிவு :  

மனிதனின் அறிவின் தரத்சத நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். பைி, 
தாகம், பாலுணர்ச்ைிபவகம் ஆகியவற்சறச் ைமன் பைய்து 
பகாள்ளுதல் மட்டும் தான் வாழ்க்சக என்ற அளவில் ைில பபருக்கு 
அறிவு நின்று விடும். 

இதுபவ முதல்படி. முன்பனார் பைான்ன அன்னமய பகாைம் இது 
என்று பைால்லலாம். 

. 
2] மனஅறிவு 

உடல் பதசவகள் நிசறவு பபற்றுவிட்டன என்ற பிறகு 
அவற்றுக்கப்பால் மனதின் பதசவ என ஒன்று வரும்.  

இயற்சக அழகுகசள ரைித்தல், அவற்சறப் பபால் பபாலி பைய்தல் 
என்ற அளவில் ைிலருக்கு அறிவு விரிந்து நிற்கும். 

இதுபவ இரண்டாம் பிரிவு. இதசன முன்பனார் பைான்ன மபனாமய 
பகாைமாகக் பகாள்ளலாம்.  

 
3] விஞ்ஞான அறிவு   

அறிவின் தரம் இன்னும் ஒரு படி உயரும்பபாது, இயற்சக 
நிகழ்ச்ைிகளுக்கும், இயற்சக நியதிகளுக்கும் காரணம் 
கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்ைியாக அறிவு எழுந்து நிற்கும்.  

இதுபவ மூன்றாம்படி. இதசன முன்பனாரின் விஞ்ஞானமய பகாைம் 
எனலாம்.  

 
4] இசறயறிவு  
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நியதி தவறாமல் இயக்கம் நடத்தும் அந்த இயற்சகயின் தத்துவம் 
என்ன? அதசன ஆராயும் நான் யார்? எனக்கும் அதற்கும் 
பதாடர்பபன்ன? உறபவன்ன ? என்று ஆராயும் பக்குவம் பபற்ற 
அறிவின் நிசலபய அதன் நான்காம் படி.  

இதசனபய முன்பனார் பைான்ன பிராணமய பகாைத்துக்கும் அதன் 
முடிவான ஆனந்தமய பகாைத்துக்கும் ஒப்பிடலாம். 

“அறிவுக்கு நான்கு நிசல இயற்சக பதசவ 
   அசவ மட்டும் நிசறவு பகாளல் ஒன்று [இரண்டு] 
பபாறி புலனால் இயற்சகபயழில் ரைித்தல், மூன்று 
   பகுத்தறிவால் இயற்சக ரகைியங்கள் ஆய்ந்து 
அறிந்து பகாளல், அறிவித்தல்; நான்பகா அப்பால் 
   அத்தசகய இயற்சகக்பக மூலம் நாடி 
அறிவதற்பகன் றறிபவழுந்த நிசலயாம்.”(பவதாத்திரி மகரிஷி) 

அங்கிங்பகனாதபடி……..எங்கும் நிசறந்துள்ள இசறவன் அறிவு 
பைாரூபமாக இருக்கிறான்.  இசறவனின் குணபம பபராற்றல்- 
பபரறிவு -இயல்புக்கம்.இப்பபரறிவு ஆனந்தம் அசடகிறது.  
பபரறிவாக விளங்கும் அதனிடத்துப் பபரானந்தமும் பபாலிகிறது. ஏக 
காலத்தில் பபரறிவு பைாரூபமாககும் பபரானந்த பைாரூபமாகவும் 
அது இருக்கிறது. அறிபவ ஆனந்தம. ஆனந்தபம அறிவு.  

ைச்ைிதானந்தம் 

ைித்தர்கள் என்றால் யார்?  ஏபதா ைித்து பைய்பவர்கள் என்று 
அவர்கசள எல்பலாரும் நிசனக்கின்றார்கள்.  அது அவ்வாறு 
இல்சல. 

ைத்து. ைித்து, அனந்தம் என்று இந்தப் பிரபஞ்ைத்தின் உண்சம 
நிசலசய மூன்று பபாருளாக முன்பனார்கள் விள்குவார்கள். 

ைத்து என்றால் பமய்ப்பபாருள், இருப்பு நிசல. 

ைித்து என்றால் இயக்கம், விண் முதல் பகாண்டு இந்தப் பிரபஞ்ைம் 
முழு வசதயும் ைித்து என்று தான் பைால்ல பவண்டும்.அனந்தம் 
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என்பது அதில் இருந்து எழுச்ைி பபற்ற காந்தமானது தன்மாற்றம் 
பபறுகின்ற பபாது – அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுசவ, மணமாக மாறி, 
இந்தப் பிரபஞ்ைம் முழுவதும் எத்தசனபயா வசகயாக விரிந்தது 
அல்லவா?  அது அனந்தம். 

ைித்து பைய்பவர்கள் ைித்தர்கள் என்றும், அனந்தம் என்பது ஆனந்தம் 
என்று பபாருள் பகாள்கின்ற பபாது. அைல் கருத்து பபாபய 
பபாய்விடுகிறது. 

பவபறாரு பகாணத்திலும் விளக்கம் பபறலாம். 
ைத் + ைித் + ஆனந்தம் = ைச்ைிதானந்தம்.  
 
பிரம்மம் மனம் பமாழிக்கு எட்டாதது. அது பிரபஞ்ை வடிவமாக 
உருபவடுக்கும்பபாது ைத் ைித் ஆனந்தம் என்று பைால்லப்படுகிறது.  

பைால்லற்கரிய பபாருசள ஒரு பைால்லால் விளக்க 
பவண்டுபமன்றால், ைச்ைிதானந்தம் என்பதற்கு நிகரான பைால் பவறு 
ஒன்றுமில்சல. 
 

ைத் என்னும் பைால் “உள்ளது' எனப் பபாருள்படுகிறது. ஸத்தியம் 
அல்லது உண்சம அதனிடமிருந்து வருகிறது. ஆங்கிலத்தில் இசத 
Bei ng அல்லது Exi st ence என்று பைால்லலாம்.  
 
“இருக்கிபறன்' என்ற அறிவு பைதனப்பபாருளுக்கு உண்டு.  டப் 
பபாருளுக்கு இந்த அறிவு இல்சல.  

 வீன் உயிபராடிருக்கிறான் என்பதற்கு அவனுசடய அறிபவ 
பிரமாணம். ஒவ்பவாரு உயிரும் தன்சனத்தான் அறிந்து 
பகாண்டிருக்கிறது இங்ஙனம் அறியும் தன்சமசய  ைச்ைிதானந்தம் 
என்கிபறாம். 
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அறியும் தன்சமயில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கலாம். ஆயினும் அறிவு 
இல்லாத உயிர் இல்சல. அறிசவ வளர்ப்பபத வாழ்க்சகயின் 
பநாக்கம்.  
 
பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். அன்பப கடவுள். அன்பு 
என்னும் கவர்ச்ைி ஓங்குவதற்கு ஏற்ப இனிசம மிளர்கிறது. அது 
ஆனந்தமாகப் பரிணமிக்கிறது.  

ஆனந்தம் வளர வளர அது அளவில்லா ஆனந்தமாகிறது. ஆனந்தபம 
பிரம்மம். இந்த ஆனந்தத்சத நாடிபய உயிர்கள் வாழ்க்சகயில் பற்று 
சவக்கின்றன. 

ஆனந்தம் இல்லாவிட்டால் உயிர்கள் கணப்பபாழுதும் 
வாழ்ந்திருக்கமாட்டா.  

‘ஸத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம’  

இது சதத்திரீய உபநிடத்திலிலுள்ள (சதத்திரீய உபநிஷத்) ஒர் 
முக்கியமான வாக்கியம்.  

‘பிரம்மம் என்பது உண்சம. பிரம்மம் என்பது பமய்யறிவு. பிரம்மம் 
என்பது வசரயற்றது’ .  

இது அத்சவத மரபில் இவ்வாக்கியத்திற்குச் பைால்லப்படும் 
பபாருள்.  

விைிஷ்டாத்சவத மரபில் உண்சம, அறிவு, வசரயற்ற தன்சம 
இம்மூன்றும் பிரம்மமாகிற பரமாத்மாவின் குணங்கள் என்று 
பகாள்ளப்படுகிறது. 

இதனாபலபய பிரம்மத்சத ‘ைச்ைிதானந்தம்E என்று பைால்வதும் 
பபாருந்தும்.  

அதாவது, ‘ஸத்E (ஸத்யம் என்ற உண்சம, இருப்சபக் குறிப்பதால்), 
‘ைித்E (ஞானம் என்ற பமய்யறிசவக் குறிப்பதால்), மற்றும் 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%80%E0%AE%AF_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%A4%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B8%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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‘ஆனந்தம்E (வசரயற்றது என்றவுடபன குசறயற்ற ஆனந்தமும் 
நிசறபபறுவதால்). 

இசறயுணர்வு பபற்றவர்கள் ைச்ைிதானந்தத்சத உணர்ந்தவர்கள்.   
இப்பிரபஞ்ைமாகவும் இப்பரபஞ்ைத்ததுக்கு அப்பாலும் ைச்ைித் ஆனந்த 
பைாரூபமாக அவர் இருக்கிறார் என்பசத அறிகிறார்கள். 

“ஓங்கி நிசறந்து கண்டால்-பின்னர் 
  ஒன்றுஎன்று இரண்டுஎன்று உசர்திடல் ஆபமா-” 

இசறயுணர்வு பபற்றவர்களுக்கு பரிபூரணப் பரம்பபாருள் இருப்பது 
பதளிவாக விளங்குகின்றது.  

அகண்ட ைச்ைிதானந்த அத்சவதப் பபாருள் பரிபுபூரணமாக 
இருப்பசத உணர்ந்தவர்கள் அதில் ஒன்றித்து விடுகிறார்கள்.  

அவர்கள் கடவுள் ஒருவர் என்பசத உணர்கிறார்கள்.    

அண்டங்களிடத்திலுள்ள உயிர்களில் பதன்படும் அறிவும் 
ஆனந்தமும் அகண்ட ைச்ைிதானந்தத்தில்  இருந்து வரும்அறிவும் 
ஆனந்தமுபம ஆகும் என்பசத அறிந்து அதில் ஒன்றித்து 
விடுகிறார்கள்.   

இருப்பது ஒன்றுதான் என்றால் அசத இரண்டு என்று பைால்வது 
எப்படி?   மனசத அதீதம் என்னும் உயர் நிசலக்கு எடுத்ததுச் 
பைன்று பமய்பபபாருள் ஒன்று என்று உணர்ந்தவர்கள் இரண்டு 
என்று பைால்லமாட்டார்கள்.  

அதில் லயமாகி விடுபவர்கள் ஒன்று என்று பைால்வதற்கு 
அவர்களிடம் வாக்கும் இல்சல.   மனமுமில்சல.  

26. காயபம இது பபாய்யடா? 
ைாதகனுக்கு சவராக்யத் தரும் பாடல் இது.  உடலின் நிசலசயக் 
கூறி சவராக்யத்சத தாயுமானவர்  ஊட்டுகின்றார்.  
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(22.)என்றும் அழியும்இக் காயம்-இத்சத 
   ஏதுக்கு பமய்என்று இருந்தீர் உலகீர் 
ஒன்றும் அறியாத நீபரா-யமன் 
   ஒசலவந் தால்பைால்ல உத்தரம் உண்படா” 

பதாழி! இந்த உடம்பு எப்பபாழுது பவண்டுமானாலும் அழியும்.  
இதசன எதற்காக உண்சம என்று பகாண்டீர், உலகத்தவபர!  
ஒன்றும்அறியாத நீவிர், எமன் ஓசல வரும் பபாது, பைால்ல 
மறுபமாழி சவத்துள்ளபீரா? 

உலகத்தவபர!  இந்த உடலானது எக்காலத்தும் அழிந்து பபாகும் 
தன்சமயுசடயது.  இந்த ைரீரத்சத உண்சமபயன என்ன 
காரணத்தினால் நிசனத்துக் பகாண்டிருந்தீர்கள்?   

ஒன்சறயும் உணராத நீங்கள் எமனுசடய ஓசல வந்தால் அதற்கு 
என்ன பதில் பைால்லப் (உங்கட்கு) மறுபமாழி உள்ளபதா?  

“என்றும் அழியும்இக் காயம்-இத்சத 
   ஏதுக்கு பமய்என்று இருந்தீர் உலகீர்” 

இந்த வாழ்க்சகயில் உடலும் மனமும் அழிந்து பபாகும்.  ஆத்மா 
மட்டுபம அழியாதது.  உடல் அழியும் பபாது மானுடப் பிறவி 
முடிகிறது. 

அழியாத ஆத்ம பைாரூபத்சத உணர்வதற்கு இக்காயத்சதயும் 
மனத்சதயும் பயன்படுத்தபவண்டும்.  

ஆனால் அழியாத ஆத்ம பைாரூபத்சத மறந்துவிட்டு அழியும் 
காயத்சத அழியாது காப்பதில் கவனம் பைலுத்தி வருகிபறாம்.   

அழிந்து பபாகின்ற காயத்சத அழியாது சவத்திருப்பதற்கு யாருக்கும் 
இயலாது.  விசரவில் அழிந்து பபாகின்ற காயத்சதச் ைிறிது 
நாசளக்கு பவண்டுபமன்றால் நீடித்திருக்கச் பைய்யலாம்.   
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ஹடபயாகம் பயின்று ைிறிது நாசளக்குக் காயத்சதக் காப்பாற்றி 
சவக்கலாம்.  ஆனால் காயம் ஒரு நாசளக்கு அழிந்பத பபாகும்.  

பபய்யான காயத்சத பமய் என்று கருதி வாழ்க்சகசய வணீாக்கி 
வருகின்பறாம்.  காயத்சதப் பபாய் என்றும், ஆத்மாசவ பமய் 
என்றம் அறிகிற அறிவுதான் பமய்யறிவு.  

காயத்சத பபாய் என்றும்ஆத்மாசவ பமய் என்று உணர்கின்ற 
உணர்வுதான் பமய் உணர்வு ஆகின்றது.   

இவ்வுண்சமசய அறியாத மனிதர்கசளப் பார்த்து தாயுமானவர் 
பகள்வி பகட்கிறார்.   

உலகத்தவர்கபள!  ைரீரமானது அழிவது திண்ணம்.  அது அழியும் 
தன்சமயுசடயது.   அழியும் தன்சமயுசடய ைரீரத்சத நீங்கள் 
பமய் என்று நிசனப்பதற்குக் காரணம் என்ன?  என்று பகட்கிறார். 

ைரீரம் பபாய் எனக்கூறும் பட்டினத்தார் 

 மனம்பபான பபாக்கில வாழும் கனவு பபான்ற பபாய்யான 
வாழ்வும்- 

 உயர்ந்த பபாருசள அறியாத குற்றம் பபாருந்திய மனமும்- 
 அறியாசமசய விசளவிக்கும் ஆணவ மலத்தில உதித்து, 
அதிபலகிடந்து உழலும் நிணத்தில் பதான்றி பநளியும் புழப் 
பபான்ற ைிந்சதயும்- 

  வஞ்ைசனயும் பாவமும் நிசறந்த பழிப்பிற்குரிய நிசனவும்- 
 குற்றமும் பபாறாசமயும் உபலபமும் பபால்லாங்கும் கபடமும் 
பபாய்யும் அதன் பதிவுகளும்- 

 பபரிய பகாபமாகிய பசகயும்- 
 தாழ்ச்ைிக்குக் காரணமான இழிபையல்களும்- 
 பசகயும் பயமும் துணிா்ச்ைலும் நடுக்கமும் இராைத,தாமை, 
ைாத்வகீ குணங்களால் வரும் குற்றமும் உசடய உடல். 
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ஒன்றும் அறியாத நீபரா-யமன் 
   ஒசலவந் தால்பைால்ல உத்தரம் உண்படா 

காயத்சத பமய் என்று உணர்வதற்கு காரணம் மக்கள் 
ஆத்மபைாரூபத்சத அறியாதபதயாகும். 

உலக வாழ்க்சகசயச் ைாதசனயாகச் பைய்து மனத்திலுள்ள மாசை 
நீக்கும் பபாழுது ஆத்ம பைாரூபத்சதப் பற்றிய உணர்வும் அறிவும் 
உண்டாகிறது.  

ஆத்ம பைாரூபத்சத உணர்ந்தவர்களுக்கு உடலுக்கு வருகிற 
அழிசவப் பற்றிய அச்ைம் இல்சல. 

ஆத்மபைாரூபத்சத மறந்து உலக வாழ்சவ பமய் என்று வாழ்ந்த 
மிருகண்டுவும் சுவிருத்சதயும் தங்கள் மகன் மார்க்கண்டனுக்கு 
மரணம் வருவசதக் குறித்துக் கவசலயில் ஆழ்ந்தார்கள்.   

ைிவபபாரூபத்சத உணர்ந்து ைிவ பபாதத்தில் இருந்த மார்க்கண்டன் 
மரணத்சதபப்றிச் ைிறிதும் அஞ்ைாதவனாக இருந்தான்.   

மரண பதவசதயாகிய யமன் மார்க்கண்டசன அணுகிற பபாழுது 
அவன் ைிவலிங்கத்சதத் தஞ்ைம் புகுந்தான். 

ைிவபபருமான் யமன் முன் பதான்றி “நானும் ைிவபக்தனும்ஒன்று.  
உன் ஆட்ைி என்பக்தர்கள் அல்லாததவர்களிடம் பைல்லட்டும்.  என் 
பக்தர்களிடம் நீ அணுகலாகா,” என்று யமனுக்கு உத்தரவிட்டார். 

தாயுமானவர் “உடல் பபாய்யுறவு” என்ற தனித் தசலப்பில் 83 
பவண்பாக்களல் உடல் இயல்பு, அதன் நிசலயாசம என்பவற்சறத் 
தருகிறார். 

உடல் உயிசரத் தாங்குவதற்குரிய பாத்திரபம தவிர, உயிருக்கு 
உறவாகாது.  
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உயிருக்கு உறவானது உயிரினில் இருக்கும் இயற்சக இறந்த 
ஆற்றபல மீமானுட இயல்பப.   

நம்பமாடு பதாடாா்புசடய ஊாா்கள் பல. பதாடர்புசடய உறவுகள் பல.   

அபத பபான்று நம் உயிபராடு அனந்தம் பபற்ற பபர் அனந்தம் 
சுற்றும் உறவு அனந்தம் தம் விசனயினால் உடல் அனந்தம்” என்க 
காட்டுகின்றார்.   

இசறவசன அசடவதற்காக மட்டும் இவ்வுடல் பவண்டுபமன்பபத 
தாயுமானவர் எண்ணம்.   

அறியாசம முழுவதயும் அகற்றி அறிவாய் நின்ற ஆனந்தமும் 
பபற்று, குறிபய இன்றி இருந்தால் இவ்வுடல் பவண்டாம்.  அதுவசர 
இவ்வுடசல பவண்டுவல் என்பற பைால்கிறார். 

 

27. மலம்  ஊறித் ததும்பும் உடல் 
 

பட்டித்தாசரப் பபால் அருணகிரிநாதசரப் பபால் தாயுமானவரும் 
உடசல நிந்திக்கிறார்.  

23.உண்படா நசமப்பபால வஞ்ைர்-மலம் 
  ஊறித் ததும்பும் உடசலபமய் என்று 
பகாண்படா பிசழப்பதுஇங்கு ஐபயா-அருள் 
   பகாலத்சத பமய்என்று பகாள்ளபவண் டாபவா” 

பதாழி!  நம்சமப் பபால் வஞ்ைகர் இவ்வுலகிலுண்படா?  மலம் 
ஊறித் ததும்பும் உடசல பமய் என நிசனத்து, இங்குப் பிசழப்பு 
நடத்தலாமா?  ஐபயா பரிதாபம்!  இசறவனது அருள் வடிசவ பமய் 
என்று பகாள்ள பவண்டாபமா?     
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பபாய்யான ஒன்சற உண்சம என்று எண்ணி. நம்சம நாபம 
ஏமாற்றிக் பகாண்டிருக்கிபறாம்.  எப்படி நம்சம நாம் 
ஏமாற்றுகிபறாம்.   

மலம் நிரம்பி வழியும் அருவரத்தக்க இந்த உடசல உண்சம என்று 
நம்பி வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிபறாம்.  இசறயருள் பகாலத்சத 
உண்சமபயன்று நம்ப பவண்டாமா? 

துபராகத்சதத்தான் வஞ்ைசன என்கிபறாம். மற்றவர்கசள 
ஏமாற்றுவது வஞ்ைசன.  

வஞ்ைத்சத இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். 1. மற்றவர்கசள ஏமாற்றி 
பயன் பபறுவது. 2. நம்சம நாபம ஏமாற்றிக் பகாள்வது.   

தாயுமானவர். ஞான விஷயத்தில் நாம் ஏமாறுவசத கூறுகிறார். 

உண்படா நசமப்பபால வஞ்ைர் 

உள்ளசத மசறத்துப் பபசுபவன் வஞ்ைகனாகின்றான்.   
உண்சமயில் இருப்பது பதய்வம்.  வஞ்ைமனத்சத நம்பி, மனதில் 
உள்ள பற்றுதலுக்கு ஏற்ப வாழ்க்சகசய நடத்துகின்ற நாம் நம்சம 
வஞ்கர்கள் என்று பைால்லாது பவறு என்ன பைய்ய முடியும்? 

 கண்டாய் வஞ்ை பநஞ்பை (ஏைற்ற.3) 
 அறியாத வஞ்ை பநஞ்சு (பரா.19) 
 மறப்பு நிசனப்புமாய் நின்ற வஞ்ை. மாயா மனம் (ஆனந்த.11) 
 களம்பபறு வஞ்ை பநஞ்ைினா (ஆரணம்.3) 
 ஆழாழி பயன்ன வளவுபடா வங்ை பநஞ்ைப் பாழ் (எந்.மாத.11) 

பட்டினத்தார் பார்சவயில் உடல் 

 பமய்,வாய்,கண்,மூக்கு, பைவி என்னும் பபாறிகள் தம்மில் 
முயங்குதலும், துன்பமும் பநாயும் நிரம்பிய உடசல- 

 எலும்பும் நரம்பும் பகாண்டு கட்டிய தடித்த தசையால் மூடிய 
குடிசைசய- 
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 பைழுசமயான இரத்தத்துடன் கூடிய ைிறிய புழுக்கள் நிசறந்த 
குடிசைசய– 

 மலம் நிசறந்த குடத்சத– 
 ஊனால் பைய்யப்பட்ட பாண்டத்சத– 
 இசடவிடாது பைாற்றால் நிரப்பபப்படும்துன்பம் தரும் குழிசய- 
 பகாசல பைய்வதற்கான ஆயுதங்கள் பலவும் நிசறந்திருக்கும் 
கூட்சட– 

 பவறுப்சப உண்டாக்கும் விசனயாகிய பலைரக்குக் 
குப்சபசய– 

 பபாய்யான பல ைரக்கு ஒழுகிக் பகாண்டிருக்கும் கிழிந்த 
ைாக்கால் ஆன சபசய– 

 பகாபமாகிய பநருப்சப மூட்டும் பகால்லனது துருத்திசய– 
 ஐம்புலன்களாகிய பறசவகள் வந்து தங்கும் கூட்சட– 
 கவசலகளசள விசளவிக்கும் மரப்பபாந்சத– 
 ஆசை என்னும்  கயிற்றால்  சுற்றி விடப்பட்ட பம்பரத்சத– 
 காசு பணத்தால் ைழல்கின்ற ைாற்றாடிசய – 
 மக்கட் பைல்வம் என்னும் விசனயில் மயங்கும் ைக்கரத்சத– 
 பரந்த பவளியில் உருட்டிவிட்ட ைக்கரத்சத – 
 பாவமாகிய ைரக்சக ஏற்றிக் பகாண்டு, கடலில் புகுந்து. 
காமமாகிய காற்று வைீித் தடுமாறச் பைய்ய, பகடுதவற்கான 
வழிமுசறகள் நிசறந்து விளங்கும், கசரசயச் பைன்று பைரும் 
பகாடுசமயான கப்பசல- 

 இரண்டு விசனகளாகிய விலங்கு(தசள)களுடன் நடமாடும் 
பதாணிசய– 

 நடுநிசல தவறாதவனாகிய எமன் வந்து அசழக்கும்பபாது 
நடுக்கம் பகாள்ளும் உடசலப் பிணமாக்கி. அதசனவிட்டு 
யான் விடுபடும் உடல். 

இத்சகசய நிசலசம உசடய உடலின் அச்ைத்சதப் பபாக்கும் 
இசறவனது  திருவடிசயச் ைரண் அசடகிபறன்” என்கிறார் 
பட்டினத்தார். 
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மலம் ஊறித் ததும்பும் உடசலபமய் என்று     

எலும்பு, தசை, நரம்பு  முதலியசவகசளக் பகாண்டு ஆன ைரீரம் 
 டமயமானது.   வீாத்தமன் தான் பைய்யத  விசனசயத் தீர்த்துப் 
பராமாத்மசன அசடவதற்குச் ைரீரம் தரப்பட்டுள்ளது.  

அக்ஞானத்பதாடு கூடிய  வீன் அழிந்துபபாகும் ைரீரத்சதச் 
ைத்தியமானது என்று எண்ணி அதற்கு மதிப்பு மிகத்தந்து 
வருகின்றான். 

ைரீரத்சதப் பயன்படுத்திப் பபரானந்தத்சதப் பபறுவதற்குப் பதிலாக 
ைரீரத்தில்தான் சுகம் இருக்கிறது என்று கருதி ைிற்றின்ப 
வைப்பட்டிருக்கும்  வீன் உய்வது எப்படி?  

ஊனுடம்சப பபாய் என்கிறரீ்கபள!  பல மகான்கள் “ஊனுடம்பப 
ஆலயம்” “உள்ளம் பபருங்பகாயில்” “கள்ளப்புலசனந்தும் காளா 
மணிவிளக்பக” என்பறல்லாம் உடம்சப புகழ்ந்திருக்கிறார்கபள?  
என்ற பகள்வி எழலாம். 

இசறநிசலசய இசறயுணர்சவ பபறுவதற்கு இந்த உடலும் 
மனமும் பதசவதான்.  எந்த அளவுக்குத் பதசவபயா அந்த 
அளவுக்கு உடம்சப பபணலாம்.   

அளவுக்கு பமல், உடம்பப பிரதானம் என்று உடசல 
பபாற்றுகிறவர்களுக்கும், நிசலயான பமய்ப்பபாருசள விட 
உடல்தான் முக்கியம் என்று கருதிக் பகாண்டிருப்பவர்களுக்கும் தான் 
இந்த உபபதைங்கள்.   

“பகாண்படா பிசழப்பதுஇங்கு ஐபயா-அருள் 
   பகாலத்சத பமய்என்று பகாள்ளபவண் டாபவா” 

அக்ஞானத்தில் இருக்கும் மனிதன் இசறவனுசடய அருசள 
மறந்திருக்கின்றான்.   
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காலம், பதைம், காரணகாரியம் ஆகியவற்றிற்கு உட்பட்டு இருக்கின்ற 
ஒன்று ைத் பபாருள் ஆகாது.  

இம்முன்றுக்கும் அப்பால் பட்டது ைத்பபாருள்.  பிரபஞ்ைமும் 
பிரபஞ்ைத்தில் உள்ள அசனத்தும் காலம், பதைம், காரண 
காரியத்திற்கு உட்பட்டசவயாகும்.   

எனபவ அவற்சறச் உண்சமபயன்று பகாள்ளக் கூடாது.  
இவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள் இசறவபன ைத்பபாருள்.   

அவசர நம்பினால் பிறவிப்பிணி நீங்கும். ைத் பபாருசள நம்பி 
மாசயயினின்று விடுபட்டு நிசலயான ஆனந்தத்சதப் பபறுதல் 

பவண்டும் என்னும் கருத்சதத் தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார். 

28. விருப்பும் பவறுப்பம் பவண்டாம் 
ைாதகன் ஒருவன் உச்ை நிசலயில் இருக்கும் பபாது அவனிடம் 
விருப்பு பவறுப்பு இருக்காது.  ைமநிசலயில் ைாதகனின் மனம் 
இருக்கம். 

(24).பவண்டா விருப்பும் பவறுப்பும்-அந்த 
   வில்லங்கத் தாபல விசளயும்  னனம் 
ஆண்டான் உசரத்த படிபய-ைற்றும் 
   அசையாது இருந்துபகாள் அறிவுஆகி பநஞ்பை” 

பதாழி! பிறப்பு என்பது, பவண்டாத விருப்ப பவறுப்பு என்னும் 
வில்லங்கத்தால் விசளவது.  ஆட்பகாண்ட குருநாதன் பைான்னபடி 
ைற்றும் அசையாது, நல்லறிபவாடு பைர்ந்து மனபம, நீ இருந்துபகாள். 

விருப்பும் பவறுப்பும் பவண்டாம்.  விருப்பு பவறுப்சப நீக்கிவிடு.  
இத்தசகய வில்லங்கத்தால்தான் பிறப்பு உண்டாகிறது.  குரு 
உபபதைம் பைய்தபடி, குரு வார்த்சதசயக் பகட்டு பின்பற்று.   
அறிவில் அசையாது இருந்து பகாள் மனபம. 
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விருப்பு-பவறுப்பு அசமதி ஆனந்தம் 
விருப்பு, பவறுப்பால் ஏற்படுகிற தீசம என்னபவன்றால், நமது 
கண்பணாட்டங்களுக்கு ஏற்ப இந்த உலகம் முழுவசதயும் 
வசளப்பதற்கு நாம் வாழ்க்சக முழுவதும் முயன்று 
பகாண்டிருப்பபாம்.  
 
விருப்பு, பவறுப்பின் அடிப்பசடயில் உலகத்சதப் பார்க்கிறபபாது, 
நிபந்தசன இல்லாத வாழ்க்சகசய நம்மால் முழுசமயாக நுகர 
முடியாது.  
       
விருப்பு, பவறுப்பு ஆகிய நிசலகசளக் கடந்து நிற்கிற மனிதர், 
வாழ்க்சகயிலிருந்து விலகி ஓடுபவரல்ல.  
          
வாழ்க்சகயில் முழுசமயாக ஈடுபடுபவர். ஆனந்தமானவர். 
ஆனந்தத்தில் திசழப்பவர்... 
 

பவண்டா விருப்பும் பவறுப்பும்-அந்த 
   வில்லங்கத் தாபல விசளயும்  னனம் 

விருப்புள்ள இடத்தில்தான்  பவறுப்பும் வரும்.  ஒன்சற பவண்டும் 
என்பது விருப்பு. விரும்பிய பபாருள் கிட்டாத பபாது பவறுப்பு 
உண்டாகிறது. 

மானுட பிறவி எடுத்துள்ள நாம் விருப்சபயும் பவறுப்சபயும் 
வளர்த்துக் பகாண்பட வந்திருக்கின்பறாம்.   

விருப்சபயும பவறுப்சபயும் வளர்த்ததன் பயனாக பல பிறவிகள் 
எடுத்திருக்கின்பறாம். 

பிரபஞ்ைப் பபாருள்களிடத்து பவறுப்சப வளர்த்து வந்துள்ள நாம், 
இனி அந்த பவறுப்சபப் பபாக்கியாக பவண்டும.   

புலனடக்கதின் மூலம், இந்திரிய சுகத்சதத் தரும் 
பபாருள்களிடத்திலிருந்து நாம் விலகி இருக்கலாம்.  
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இந்திரிய சுகத்சத உண்டாக்கும் பபாருள்களிடத்து ஆசை இன்னும் 
உள்ளத்தில் இருக்கிறது.   

அந்த ஆசையும் அழிய பவண்டும் என்றால் விருப்ப பவறுப்பில்லாத 
விமலனிடத்து  நம் மனசதச் பைலுத்த பவண்டும்.  

மனசத பவளுத்து வந்துள்ள பவள்சள துணிபயாடு ஒப்பிடலாம் 
என்று இராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். 

தூய பவள்சள துணியில் விரும்பிய ைாயத்சத ஏற்றலாம்.   
அதுபபான்று மனசத எதனிடத்து பச்லுத்துகின்பறாபமா, 
அதனுசடய இயல்புகபளல்லாம் மனதுக்கு உரியதாகின்றன.   

விருப்பு பவறுப்பற்ற இசறவனிடத்து மனசதச் பைலுத்தும்பபாது 
மனதிற்கும் விருப்பு பவறுப்பற்ற நிசல வருகிறது.  

மனசத உலக விஷயங்களில் பைலுத்தி விருப்பு பவறுப்சப 
வளர்த்து வருகின்ற அளவு பிறவி பபருகிக் பகாண்பட பபாகும்.  

விருப்பு பவறுப்பினால் விசளயும் பிறவிசய ஒழிப்பதற்கு விருப்பு 
பவறுப்பில்லாத நிசலசய மனதிற்கு உண்டு பண்ண பவண்டும். 
ஆணவத்சத அழித்தால் விருப்பற்ற நிசல வரும். 

ஆனந்தம்பபற தன்முசனப்பு தசட 

ஆதியின் இயல்பு நிசல ஆனந்தம்.  அசைவால் விசளந்த அசல 
நிசல ஆரவாரம். 

அசல நிசலயாவது ஆனந்தம்.  நிசல அசலயாவது ஆரவாரம்.  
அசல நிசலயாவபத நமது வாழ்க்சகயின் இலட்ைியம்.  நமது 
வாழ்க்கசயின் ைாரம். 

நமது விழிப்பு நிசலயில் ஆரவாரபம ஓங்கி நிற்கிறது.  நாம் 
பார்க்கும் காட்ைியினால் வரும் ஆரவாரம்.  
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காதுகளின் பகட்கும் திறத்தினால் வரும் ஆரவாரம் என 
விழிப்பின்பபாது நாம் ஆரவாரத்தின் உச்ைியில் இருந்து 
மகிழ்கிபறாம். 

விசளவு?  ஆரவாரங்கசளத் தாண்டி இயல்பான நம் ஆனந்தம் 
தன்சன பவளிப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கிறது. 

ஆரவாரத்சதக் குசறக்க, குசறக்க ஆனந்தம் தானாக பவளிப்படும். 

ஆகபவ அசமதிசய நாம் பவண்டியதில்சல.  நம்மிடம் உள்ள 
ஆரவாரத்சத குசறத்தாபல பபாதும். உள்மன அசமதி ஓங்கி உலக 
அசமதி மலரும். 

அசமதியும் ஆனந்தமும் நமது சுயநிசல.  ஆரவாரம் நமது எழுச்ைி 
நிசல. 

நமது  ஆழ்ந்த  கனவுகளற்ற தூக்கத்தில் புலன்களில்சல.  
மனமுமில்சல.  அதன் உச்ைத்சத அசடகிறது. அப்பபாது நாம் 
அசடயும் ஆனந்தபம பபரானந்தம். 

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் நமது படிப்பு, பதவி. பணம், எண்ணங்கள் 
பைால்லப்பபானால் “நான்” என்ற உணர்வு என அத்தசனயும் 
“இறந்து” விடுகின்றன.   

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் அசனவரின் அறிவு நிசல ஒன்பற.  
அசனவருகும் ஏற்படும் அனுபவம் ஒன்பற.  அனுபவபம பதய்வகீப் 
பபரானந்தம். 

“பதசமசடந்பதாம் ஒன்றாபனாம் பரமானந்தம்” என பவதாத்திரி 
மகரிஷி கூறுகிற பரமானந்த நிசலயும் அதுபவ. 

ஆழ்நிசல தூக்கத்தில் நாம் அசடகிற ஆனந்தத்சத விழிப்பு 
நிசலயில் பபறுவதற்கான உபாயபம தியானம். அல்லது தவம்.  

“ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலசனச் சுட்படரித்து  

தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறவபதக்கலாம்?” 
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என்பது ைித்தர் வாக்கு. 

ஆழ்நிசலத் தூக்கத்தில் அசடகிற சுகத்சத தூங்காமல் தூங்கி 
பபறுவதற்கான உபாயபம தவம். 

நமது தன்முசனப்சப பபருக்குகின்ற அசனத்து அா்மைங்களும் 
“இறந்து” விட்ட நிசலயில் நாம் அசடயும் ஆனந்தம் பபரானந்தம்.  

பணம், பதவி, புகழ் பபான்ற நமது அசடயாளங்கள் நமது 
ஆனந்தத்சதக் குசறக்கபவ பைய்யும். 

பபரானந்தத்சத அசடய பணபமா, பதவிபயா அவைியமில்சல. 

நமது எல்லா அசடயாள அம்ைங்களும் அதனால் வரும் 
தன்முசனப்பும் கசரந்து அங்கு பவளிப்படுகிற பபரானந்தத்சத எந்த 
ஒன்று அனுபவிக்கிறபதா அதுபவ தூய ைலனமற்ற அறிவு.  இந்த 
அறிபவதான் பதய்பமன்றார் தாயுமானவர். 

நமது விழிப்பு நிசலயில் அசமதிசயத் தருவது தவம்.  தவத்தில் 
நிற்க நிற்க ஐம்புலன்கள் அடங்கி, ஆங்காரம் அறபவ அற்று, 
கசரகள் நீங்கி. தன்முசனப்பு கசரந்து ஆரவாரமற்ற பதய்வகீ 
நிசலசய அசடகிபறாம். 

அந்த நிசலயில் நாம் பைய்யும் பையல்களசனத்தும் கர்ம பயாகபம.  
நமது எண்ணபமல்லாம் பதய்வகீபம! 

இசறநிசலபயாரடு எண்ணத்சத கலக்கவிட்டு 
   ஏற்படும்ஓர் அசமதியபல விழிப்பாய் நிற்க 
நிசறநிசலபய தானாக உணர்வதாகும் 
   நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கு மட்டும் 
உசறந்து உசறந்து இந்நிசலயில் பழகிக் பகாள்ள 
   உலக இன்பங்களிபல அளவுகிட்டும் 
கசறநீங்கி அறிவு பமய்பபாருளாய் நிற்கும் 
   கசரந்துபபாம் தன்முசனப்பு. காணும் பதய்வம்.”  
 (பவதாத்திரி மகரிஷி) 
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ைமநிசல 
அறிவின் முழுசம பபற்ற ஞானியருக்கு இசறநிசலயின் முழு 
வடிவபம பிரபஞ்ைம். அதிலுள்ள எந்தப் பபாருசளயும் பவறுப்பு 
பகாண்டு ஒதுக்கி விட முடியாது.  

பபாதுவாக, துன்பம் தரும் ஒரு பபாருசள, உடலுயிசர, பையசல 
பவறுப்பது, ஒதுக்குவது, பசகப்பது, அழிப்பது என்பது மனிதனுசடய 
இயல்பாகும். இது தன்முசனப்பால் உணர்ச்ைி வயப்பட்டு 
பவளியாவதாகும். 

ஆனால், ஞானிகபளா இந்த எல்சல கட்டிய மபனாநிசலசயக் 
கடந்தவர்கள். இப்பபரியக்க மண்டலத்திலுள்ள எந்தப் 
பபாருளானாலும் அது பரிணாமத் பதாடரிபல ஒரு தனித்த 
மதிப்புசடயது.  

குறுகிய அறிவுசடபயார்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பபாருள் 
பதசவபய இல்சல என்பறா அல்லது எபதா ஒரு வசகயில் 
துன்பமளிப்பதாகபவா பதான்றும். 

ஆயினும், அதுபவ பிரபஞ்ைப் பரிணாமம் என்ற இயக்க நியதியிபல 
பவறு பல நன்சமகளிலிருந்து பிரிக்க முடியாத, பல நன்சமகளுக்கு 
இயல்பூக்க வித்தாகவும் இருக்கும்.  

ைில நிகழ்ச்ைிகள் மனிதன் அறியாசமயால் ஆற்றிய பையல்களின் 
விசளவாக இருக்கும். அசவ துன்பமளிப்பசவபயயாயினும் அந்த 
விசனப்பதிவு அழியும் மட்டும் அது நிசலத்துத் தான் இருக்கும். 

இவற்சறபயல்லாம் உணர்ந்து பதளிந்த அறிவிபல திட்டமிட்டு 
வாழ்பவர் ஞானி.  

அவருக்கு பவறுப்பு ஏது?  பமலும் அவ்வாறு துன்பம் தந்தவரிடமும் 
பவறுப்புக் பகாள்ளாத ைால்பு நிசலசயச் ைார்ந்துள்ளவபர 
உண்சமயில் ஞானியாவார்.  

ைிறந்த ஒரு குருவும் ஆவார் பிறருக்கு வழிகாட்டக் கூடிய தகுதியும் 
பபற்றவராவார்.  
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உணர்ச்ைியிபல இந்தச் ைமநிசல (EEEEEEEEEE) அசடந்தவர் காட்டும் 
பாசதயிபல நாம் பைன்பறாமானால் துன்பம் நம்சம அணுகாது.   

“ஆண்டான் உசரத்த படிபய-ைற்றும் 
   அசையாது இருந்துபகாள் அறிவுஆகி பநஞ்பை” 

மனசதப் பக்குவப்படுத்துவதற்கு ஞானிகள் வாழ்வும் அவர்கள் எழுதி 
சவத்த நூல்களும் விருப்பு, பவறுப்சப ஒழிப்பதற்கு உரிய 
வழிகசள நமக்குப் பபாதிக்கின்றன.      

பவதாத்திரி மகரிஷியின் “மனவளக்கசல மன்றங்கள்” மனசத 
வளப்படுத்த பயிற்ைிகசள வழங்கி வருகிறது.   

ஊர் பதாறும் மனவளக்கசல மன்றங்கள் பையல்பட்டு வருகின்றன.  
இங்கு  தற்பைாதசன பயிற்ைிகசள பைய்து நம் மனசத 
பக்குவப்படுத்தலாம்.  

அகத்தாய்வு பைய்து ஆசைகசள முசறப்படுத்தலாம். எண்ணங்கசள 
ஆராயலாம்.  ைினத்சத தவிர்க்கலாம். நான் யார் என்று தத்துவ 
விளக்கம் பபறலாம். 

மனசத நல்வழிப்படுத்துவதற்கு  பம், தியானம், ைத்ைங்கம், 
பரநலத்பதாண்டு பைய்து வரபவண்டும். 

29. தன்சனயறிதல் 
ஆனந்தக் களிப்பில் 25.26. 27 ஆவது பாடல்களில் தனது தவிப்சப 
மன பவதசனசய தாயுமானவர் கூறுகிறார். பவதசனபய 
ைாதசனயாக மாறும். 

மனவலி ஏன் வந்தது?  விபவகம் வந்தபின் அந்த விபவகப் படி 
அவரால் வாழ முடியவில்சல.   பழக்கத்திற்கும்  விளக்கத்திற்கும் 
பபாராடுகிறார். ைாதகனுக்கு வழிகாட்டுவதாக அசமந்துள்ளது 
இப்பாடல்கள். 
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(25).அறிவாரும் இல்சலபயா ஐபயா-என்சன 
   யார்என்று அறியாத அங்கபத ைத்தில் 
வறிபத காமத்தீவில் ைிக்கி-உள்ள 
  வான்பபாருள் பதாற்கபவா வந்பதன்நான் பதாழி” 

பதாழி!  ஐபயா! தன்சன யார் என்று அறிவார் எவரும் இலபரா?   

என்னுசடய உடம்பாகிய நாட்டில், என்சன நான் யார் என்ற 
அறியவில்சல.  வபீண காமம் என்னும் தீவில் ைிக்கி, உண்சமயாய் 
உள்ள பமலான பபாருசள (இசறவசன) அசடவசத விட்டு, 
பதாற்றுப் பபாகபவா, இப்பிறப்பபடுத்து வந்பதன்?    

ஐபயா என்சன யார் என்று அறிந்தவர்கள் யாருமில்சல.   

அங்கமாகிய பதைத்தில் நான் யார் பைால்லத் பதரியாத இடத்தில் 
ைிக்கிக் பகாண்படன்.    

காமத் தீவில் ைிக்கி, ஆசையில் மாட்டிக் பகாண்டு உள்பளன்.  
பமலான உயர்ந்த ஞானத்சத இழக்கபவா நான் வந்துள்பளன் பதாழி. 

தாயுமானவாா் அழகான கற்பசனயில் இந்தப் பாடசல பாடியுள்ளார். 

ஒரு மனிதன் கடக்க முடியாத ஒர தீவில் ைிக்கிக் பகாண்டான்.    
அவன் மட்டும் அங்கு இருக்கின்றான்.  பவறு யாரும் அங்கு 
இல்சல. அவன் விடுதசல அசடய பவண்டும். உவசம… 

தீவில் அகப்பட்டவன்  வீன்.  பதாசலந்த இடம் உடல்.  உடல் 
என்ற பதைத்திலிருந்து பவளிபய வரபவண்டுபமன்றால், தீசவக் 
கடக்க பவண்டும்.    

தீவு பபால் இருப்பது ஆசை. அது காமத்தீவு.  சுற்றிலும் நீர்.  கடக்க 
முடியாமல் இருப்பது ஆசை.  அதனால் அவன் ஞானத்சதயும் 
பமாட்ைத்சதயும்   இழந்து விடுவான்.  கற்பசன உவசம 
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இங்கு ைிவன் உடலுக்குள் பதாசலந்து விட்டது.  அதிலிலிருந் வர 
பவண்டுபமன்றால், ஆசைசய கடந்து வரபவண்டும்.  கடக்க 
முடியாமல் இருப்பது ஆசை.   

அவனுக்கு அந்த இடத்தில் அவனுக்கு வழிகாட்ட யாருமில்சல. 
அறிசவ இழந்து பமாட்ைத்சத இழக்கபவா வந்பதன்.” என்று 
வருந்துகிறார். 

தன்சனயறிதல் 

தன்சனயறியத் தனக்பகாரு பகடில்சல 

தன்சனயறியாமல் தாபன பகடுகின்றான் 

தன்சனயறியும் அறிசவ அறிந்தபின் 

தன்சன அர்ைிக்கத் தானிருந்தாபன” 

 இசறவசன அறிய பவண்டுபமன்றால் முதலில் நம்சம நாம் 
அறிய பவண்டும்?  
நான் யார்? பபாருளா? ைக்தியா? உடலா? அறிவா? உயிரா? இசவ 
ஒன்றிலிருந்து ஒன்சறப் பிரிக்க முடியுமா? என ஆழ்ந்து ைிந்தித்தால் 
இவற்றில் எதுவும் தனித்து இல்சல.  

எல்லாம் பைர்ந்த ஒரு இயக்கச் ைிறப்பப “நான்” என அறிபவாம். உடல் 
வசரயில் எல்சல கட்டி அது வசரயில் “நான்” என்று எண்ணியிருந்த 
காலமும் உண்டு. அன்றுவசர அறிவு அறிந்திருந்த பக்குவ நிசல அது. 
 
உருவத்சத ஆராயுங்கால் அது அணுக்களின் கூட்டமாகத் பதான்றுகிறது. 
அறிசவ பநாக்கி ஆராயுங்கால் அது உடலியக்க ைக்தியின் ஒரு பிரிவு 
இயக்கம் என விளங்குகின்றது.  

ைக்தி என்பது என்ன என ஆராயுங்கால் அது எங்கும் நிசறந்த ஒரு 
அகண்டாகாரப் பபருபவளியின் எழுச்ைி அணுவின் மூலம் இயக்க 
பவகமான நிசல எனத் பதளிவாகி விடுகின்றது. 
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 ஆகபவ அகன்ற 
பபருபவளியாக, அணுவாக, 
இயக்கச் ைக்தியாக, அறிவாக 
இருக்கும் பல்பவறு நிசலகளும் 
ஒன்றாகக் காட்டும் ஒரு 
பபரியக்கபம “நான்” 
எனப்படுவது.  
 
ஒளி அல்லது ஒலி எழுச்ைி 
பபறும் பபாருட்களின் நிசல, 
இயக்கம் இசவகளுக்பகற்ப 

பலபபத அளவாக இருந்த பபாதிலும் ஒளி, ஒலி என்ற தத்துவத்தில் 
பவறுபட்டசவ அல்ல.  

அதுபபாலபவ எல்லா ைீவன்களிலும் உள்ள அறிவு பலபபத 
நிசலகளில் இயங்கிய பபாதிலும் அறிவு என்ற தத்துவத்தில் 
ஒன்பற.  

ஆகபவ “நான்” பரபவளி என்ற நிசலயில் எங்கும் நிசறந்த 
பூரணமாகவும், ைக்தி என்ற நிசலயில் அணுக்களின் கூட்டுப் பக்குவ 
பரிணாம ைந்தர்ப்பச் ைந்திப்புகளுக்பகற்ப பலவித இயக்க 
பவறுபாடுகளாகவும், 

அறிவு என்ற நிசலயில் அந்தந்த  வீராைிகளின் புலன் அசமப்பு, 
பதசவ, பழக்கம், சூழ்நிசல, அனுபவம் இசவகளுக்குப் பல 
பபதப்பட்ட நிசலகளாகவும் உருவம் என்ற நிசலயில்  

அணுக்களின் கூடுதலுக்பகற்ப பலவித அசமப்புகளாகவும் 
இருக்கிபறன் எனக் பகாள்ளுதல் ைரியான முடிவாகும்.  
 
எனபவ நான் பவறு, பிரபஞ்ைம் பவறு அல்ல. நான் பவறு, இயற்சக 
பவறு அல்ல. நான் என்பசத எதிலிருந்தும் பிரித்து எடுக்கபவா, 
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பிரித்துப் பபைபவா முடியாது. ஒன்றாகவும் பலவாகவும் எல்லாமாக 
ஏகத் பதாடர் நிசலயில் இருப்பபத “நான்” என்பதாகும்.  

அரூப நிசலயில் ஏகனாக, உருவ நிசலயில் ைிதறுண்டு பதான்றும் 
பலவாக, அரூபத்தில் உருவங்கள் அசனத்தும் அடக்கம் பபற்றும், 
உருவங்கள் அசனத்திலும் அரூப நிசல நிசறந்தும் ஒன்றிலிருந்து 
ஒன்சறப் பிரிக்க முடியாத அகன்ற பபரியக்கமாகிய தத்துவபம 
“நான்” என்பதாகும். 
 

தன்சன யறிந்தால் கடவுசள அறியலாம்  
 
“உன்சனபயா கடவுசளபயா அறிய பவன்றால் 
   ஒரு குறுக்கு வழியுண்டு; உள்ளுணர்ந்து 
தன்சனயறிந் தந்நிசலயில் நிசலத்து வாழும் 
   தனிக்கருசண வடிவான குரு வசடந்தால்  
அன்சன வயிற்றசடந்துருவாய் உடலாய் வந்த 
   ஆதி கருசவப் புருவத்திசடயுணர்த்தப்  
பின்சன நீ அவ்விடத்தில் நிசலக்க, உந்தன் 
   பபதமற்ற நிசல, கடவுளாகி நிற்கும்”. (பவதாத்திரி மகரிஷி) 
 

 
“அறிவாரும் இல்சலபயா ஐபயா-என்சன 
   யார்என்று அறியாத அங்கபத ைத்தில் 
வறிபத காமத்தீவில் ைிக்கி” 

காமம் மனிதனது பமன்சமசயபயல்லாம் அரித்துத் தின்கிறது.  
ஞானத்சதயும் அது அரிக்கிறது.  

ஞானம் மசறக்கபடும் பபாழுது வாழ்வு பயனற்றதாகப் 
பபாய்விடுகின்றது.   பிறவிக் கடலில் உழல பவண்டிய நிசல 
ஏற்படுகிறது.   
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இதசனத் தாயுமானவர் “ “அறிவாரும் இல்சலபயா ஐபயா-என்சன    
யார்என்று அறியாத அங்கபத ைத்தில் வறிபத காமத்தீவில் ைிக்கி”  
என்பதில் விளக்குகின்றார்.  

“உள்ள   வான்பபாருள் பதாற்கபவா வந்பதன்நான்”  

ஒவ்பவாரிடத்திலும் ஞானம் மசறந்திருக்கின்றது.  மசறந்துள்ள 
ஞானத்சத பவளிப்படுத்துவதாக நம்முசடய பையல்கள் அசமய 
பவண்டும்.   

காம வாைசனயானது ஞான வாழ்வுக்குத தசடயாகிறது.   காம 
வாைசனக்கு வைப்படும் மனிதன் ஞானத்சத இழந்து உடல் 
சுகத்திலும் இந்திரிய சுகத்திலும ஈடுபடுகின்ற அற்ப வாழ்சவ 
பமற்பகாள்கிறான்.   

ஞானத்சதப் பபறுவதற்காக அசமந்த மானுட வாழ்சவ உடல் சுகம் 
பபறுவதற்காகப் பயன்படுத்தி மானுட வாழ்சவ வணீாக்குகின்றாய்.  

ைாதாரண மக்கள் பபான்று காமத்தீயில் அகப்பட்டு என்னிடத்தில் 
உள்ள பமலான ஞானத்சத இழப்பதற்குத் தாம் இவ்வுலகிற்கு 
வரவில்சல என்னும் கருத்சத “ உள்ள   வான்பபாருள் 
பதாற்கபவா வந்பதன்நான்”  என்பதில் தாயுமானவர் 
விளக்கியுள்ளார். 
 

 

30.வாழ்வின் பநாக்கம் 
 

ஆனந்த களிப்பில் மகிழ்ச்ைியின் பவளிப்பாடு என்று 
பைால்லியிருந்பதாம்.    
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ஆனால் இறுதிப் பகுதியில் ஞானத்சத அசடந்து களிப்சப 
அசடந்து நிற்க பதசவயான ைில ைாதசனகசள நமக்குச் 
பைால்கிறார். 

தாம் ஏற்கனபவ இருந்த நிசலகசள நமக்கு மீண்டும் பைால்லி 
சவக்கிறார், கூறிக் பகாண்டிருக்கிறார் தாயுமானவர். 

(26.)”வந்த வரசவ மறந்து-மிக்க 
   மாதர்பபான் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும் 
இந்தம யக்சக அறுக்க-எனக்கு 
  எந்சத பமய்ஞ்ஞான எழில்வாள் பகாடுத்தான்” 

பதாழி!  வந்த பநாக்கத்சத மறந்த, மிகுந்த மயக்கம் பைய்யும் பபண், 
பபான், மண் ஆகிய இவற்றின்மீது ஆசை சவக்கும் அறியாசமசய 
அறுக்க, எனக்கு எம்தந்சத பமய்ஞ்ஞானம் என்னும் அழகிய 
வாளிசனக் பகாடுத்தான்.     

நான் எந்த காரியத்திற்காக உடலுக்குள்  வந்பதன் என்பசத மறந்து, 
மாதர் பபான் பூமியில் ஆழ்ந்து பகாண்ருக்கும் பபாது, இந்த 
பமாகத்சத என்னிடமிருந்து நீக்க, எனக்கு குருவானவர். 
பமய்ஞ்ஞானம் என்ற வாசளக் பகாடுத்தான். 

பரமாத்மாசவப் பற்றி அறிய எழில் வாள் பகாடுத்தான்.  ஆத்ம 
ஞானம் என்ற அழகான வாசளக் பகாடுத்தான்.  

வாழ்வின் பநாக்கம்  

எத்தசனபயா மனித உயிர்கள் வாழ்வின் பநாக்கம் இன்னபதன்று 
அறியாமல், பகவலம்  உடல் சுகத்துக்காக,  உண்டு உடுத்தி வாழ்ந்து 
இறந்து பபாவது அறியாசமயாகும்.  

 நமக்குள் இருக்கும் இசறவசன அறிவபத நம் பநாக்கமாக இருக்க 
பவண்டும். 
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வாழ்வின் உண்சமயான பநாக்கம் இசறவனுக்காக அல்லது 
உண்சமக்காக வாழ்தல்,  குசறந்தபட்ைம் தனது ஆன்மாவுக்காக 
வாழ  பவண்டும். 

மனித வாழ்க்சக என்பது பணம் ைம்பாதிப்பதற்கும் மற்றும் வைதி 
வாய்ப்புகசள பபருக்கிக் பகாண்டு பபாவதற்க்கு மட்டுமா? என்றால், 
பதிபலா, இல்சல, என்பதுதான். 
 
வாழ்க்சக என்பது உடல் ஆபராக்கியதுடனும், மன மகிழ்ச்ைியுடனும், 
ஆன்ம பதளிவுடன் ஒவ்பவாரு கணமும் ஒவ்பவாரு நாளும் 
வாழ்வதற்பக !  
 
பணம் பநாக்கிய மனிதனின் பவளி பநாக்கிய, உலகளாவிய பயணம். 
ஆபராக்கியம் பநாக்கி ைற்று உள் பநாக்கிய பயணமாக திரும்ப 
பவண்டும். அதுதான் மன நிசறவின் முதல் படி. 
 
வருங்காலம் என்பது வரலாறாக எழுதபடுவதற்குள் வாழ்ந்து தீரப்பட 
பவண்டிய காலமாகும். (பநரு) 
 

வாழ்வின் உயரிய பநாக்கம் என்ன? 

 

முதலில் ஒருவன் தன் அள்வில் மன அசமதியுடன் இருக்க பழகிக் 
பகாள்ள பவண்டும். 
 
பிறகு தான் அனுபவித்து வரும் மன அசமதி பபால, உலகில் மன 
அசமதிக்காக ஏங்கும் பல உயிர்களுக்கு வழிகாட்டியாக 
அசமயுமாறு  தன் வாழ்க்சகசய அசமத்துக்பகாள்வது, அல்லது 
அசமத்துக் பகாள்ள முயல்வது, பபான்றசவதான் மனித வாழ்வின் 
உயரிய பநாக்கமாகும். இசத நம்மில் எத்தசன பபர் 
உணர்ந்துள்பளாம் ?. 
 
வாழ்க்சக வரப்பிரைாதத்சத எண்ணிப்பாருங்கள் 
 
உங்களுசடய வாழ்க்சகபய உங்களுக்கு மிகப் பபரிய வரப்பிரைாதம். 
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அத்தசகய வரப்பிரைாதத்சத ஒவ்பவாரு நிமிடமும் நிசனத்துப் 
பாருங்கள். இந்த உலகில் உங்களுக்கு கீழ் வைதி வாய்ப்புகள் 
இல்லாமல் வாழ்பவர்கள் பகாடான பகாடி மக்கள். 
 
அவர்கசள பற்றி கண பநரம் நிசனத்துப் பார்த்து, நம் வாழ்வில் 
நிம்மதி மட்டும் நாடாமல், அவர்களின் வாழ்க்சக 
முன்பனற்றத்திற்கும் நம் உடலால், நம்முசடய அறிவால் என்ன 
பைய்ய பைய்ய முடியும் என்ற மாறுபட்ட எண்ணத்சத மனதில் 
விசதத்து, அதன்படி, பையல்கசள வடிவசமத்துக் பகாண்டு 
வாழ்க்சகப் பாசதசய ைீர்பைய்து பகாள்பவாம். 
 
ைிற்றின்பமும் பபரின்பமும் 

 ைிற்றின்பம் என்பது புலன்களுக்கு உட்பட்டது. 
 எல்சல கட்டப்பட்டது. 
 குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு தான் இன்பமாக இருக்கும் 
 அதுபவ மீறினால் துன்பமாகும் 

      

உதாரணமாக, நாம் இனிப்பு உண்பதில் இன்பம் இருக்கிறது என்ற 
சவத்துக் பகாண்டால், இரண்டு, மூன்று முசற ைாப்பிடலாம்.     

பதாடர்ந்து 5 அல்லது 7 முசற அபத இனிப்சப ைாப்பிட பநர்ந்தால் 
முதலில் இன்பமாக இருந்த அபத இனிப்பு ைலிப்சப ஏற்படுத்துகிறது.  
இதுபவ ைிற்றின்பம். 

பபரின்பம் 

 பபரின்பம் என்பது புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது 
 எளிதில் அசடய முடியாதது. 
 வசரயறுத்துக் கூற முடியாதது. 
 எல்சலயற்ற மகிழச்ைிசய அளிக்கக் கூடியது.  பதாடர்ந்து 
நீடிப்பது. 

புலன் மயக்கம் 
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“பபாருளல்ல வற்சறப் பபாருபளன்று உணரும் 
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.”  (குறள்) 
 
வாழ்க்சகக்குப் பபாருளற்ற பபாருள்கசள வாழ்வின் 
பமய்ப்பபாருளாக கருதும் மயக்கம். 

அதாவது இவ்வுலகில் நிசலயில்லாத பபாருள்கசள பபாருளாக 
கருதும் ஒரு தவறான மயக்க நிசலகள் உண்டு நம்மவர் ஒரு 
தவறான மயக்க நிசலயில் இருப்பார்.  

அதுபபால் வடீு, பணம், ைமூகத்தில் பபாருளாதர நிசல, பபான்( 
நசக), ஆகியவற்சற வாழ்வின் ைிறப்பு என தவறாக எண்ணி ஒரு 
மயக்கத்தில் அதன் பின் பைன்று வாழ்தல். 

உண்சமயான பமய்ப்பபாருள் என்னபவன்று பதரியாமல் வாழ்தல். 
அப்படி வாழ்கின்ற வாழ்வானது துன்பத்சதபய தரும்.  

அது ஒரு ைிறப்பில்லாத, பபாருளில்லாத, இன்பமில்லாத 
வாழ்க்சகயாகபவ முடியும். 
 
கம்பர் மாரீைவசதப் படலத்திபல,”மருபளாடு பதருளுரும் நிசலயர் 
மங்சகயர் பதருளுரும் பமய்ப்பபாருள் பதளிந்தி லாரிபன” என்றும், 

சுந்தரர் ஆருர் பதவாரத்தில், “பபாள்ளலிவ் வுடசலப் பபாருபளன்று 
பபாருளும் சுற்றமும் பபாகமும் ஆகி பமள்ள நின்றவர் 
பைய்வனபவல்லாம்” என்றும், பபாருள் அல்லாதவற்சற 
பபாருபளன்று உணர்தசலப் பற்றிக் குறிக்கின்றனர். 

பயாகிராஜ் பவதாத்திரி மகரிஷி உசர 

மனிதப் பிறவியின் பபரு பநாக்கம் அறிவில் உயர்ந்து 
பமய்ப்பபாருள் உணர்ந்து அனுமதி பபறுவதாகும். 
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ைிந்தசன ஆற்றல் பபருகியபபாது மனிதனுக்கு அவன் பிறவியின் 
பநாக்கம், நான் யார்? பமய்ப்பபாருள் எனப்படும் பதய்வ நிசல எது? 
என்னும் வினாக்கள் எழுகின்றன. 

நான் என்பது உடலா, உயிரா, மனமா மற்றும் ஏபதா ஒன்றா என்று 
ைிந்திக்கிறான்; எளிதில் முடிவு காண இயலவில்சல. இந்த 
நிசலயில் திசகக்கும் ைிந்தசனயாளனுக்கு ஒரு குறிப்பு 
காட்டுகிறார். 

பபாருளல்லவற்சறப் பபாருள் எனக் பகாள்ளும் மயக்கத்சத விடு 
எனக் கூறுகிறார். அப்படிபயன்றால் என்ன?  

பபரியக்க மண்டலமான பிரபஞ்ைத்தில், பபாருள் நிசல, நிகழ்ச்ைி 
நிசல என இரண்டு உண்டு. அவற்றில் நிகழ்ச்ைி நிசலசயப் 
பபாருள் என்று கூறுகிபறாம். அது ைரியல்ல.  

நிகழ்ச்ைிகளுக்கு மூலமான, பிறப்பிடமான அசைவற்ற நிசலபய 
பபாருள் என மசறமுகமாக வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.  

உதாரணமாக ஒரு பரா ா மலசர சகயில் எடுத்துக் பகாள்பவாம். 
இது பபாருளா, நிகழ்ச்ைியா என வினவிக் பகாள்பவாம். 

என்ன பதில்? பரா ா மலர் ஒரு பபாருள்தான் என்று கருதுகிபறாம். 
இது உண்சமயல்ல என்பபத வள்ளுவர் எடுத்துக் காட்டு. 
உண்சமசய உணர ைிந்திப்பபாம்.  

இந்த மலசர, எரிந்து பகாண்டிருக்கும் ஒரு பபரு பநருப்பில் 
பபாடுபவாம். பரா ா மலர் என்னவாகும்? எரிந்து ைாம்பலாகி, மலர் 
காணாமல் பபாய் விடும்.  

என்ன நிகழ்ந்தது? பநருப்பின் சூட்டால் மலரில் அடங்கி இருந்த 
பகாடானு பகாடி அணுக்கள் இயக்க பவகம் பபற்று பிரிந்து பபாயின; 
கூட்டு கசலந்து பபாய்ற்று; 
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அணுக்கள் அழியவில்சல; பூ என்ற காட்ைி மசறந்து விட்டது. 
அணுக்கள் கூடி இயங்கும் ஒரு பதாற்றமாகிய காட்ைிசய ஒரு 
நிகழ்ச்ைிபயன்பற பகாள்ள பவண்டும்.  

பமலும் ைிந்தியுங்கள். எது மலர் எனும் காட்ைியாக பதான்றுகிறது 
எனக் காண பவண்டும். 

மலரில் அடங்கியுள்ள அணு பபாருளா? என வினவுபவாம். எது 
இயங்கிக் பகாண்டும் அதன் நிசலயில் மாற்றம் பபற்றுக் பகாண்டும் 
உளபதா அது நிகழ்ச்ைி.  

நிகழ்ச்ைிபயனும் இயக்கத்சதக் கழித்துவிட்டால் மீதி நிசலயான 
ஒன்று என உணரப் பபறுகிறபதா அதுபவ பரமாணு எனும் 
நுண்பபாருள் தற்சுழபலாடு விசரவாக இயங்கிக் பகாண்டிருக்கும் 
ஒரு பபளதீகப் பிரிவு.  

பரமாணுவின் இயக்க விசரசவக் கழித்து விட்டால் மீதி என்ன ? 
ஒன்றுபம இல்சல.  

அப்படிபயனில் சுத்த பவளிபயாடு கலந்து விட்டது என்பபத 
உண்சம. பரமாணுவின் ஆதி நிசலசய சுத்த பவளிபயன்பற 
பகாள்ள பவண்டும். அசைந்தால் அணு. நிசலத்தால் தூயபவளி.  

எனபவ தூயபவளிபய பபாருள் நிசல; அதன் நுண்ணியக நிசலபய 
பரமாணு. 

பரமாணுக்கள் இசணந்த பதாடர் நிகழ்ச்ைிபய இந்த மலர். 
பிரபஞ்ைத்தில் நாம் காணும் பதாற்றங்கள் அசனத்தும் நிகழ்ச்ைிகபள! 
நிகழ்ச்ைிக்கு மூலம் சுத்தபவளி; இதுபவ பபாருள்; 

பமாழி வழக்கில் பதாற்றங்கசளப் பபாருள் என்று புலன் மயக்கில் 
கூறப்பட்டது; சுத்தபவளிபய உண்சமயான பபாருள் என உணர்ந்த 
பின் அதசன பமய்ப்பபாருள் எனக் கூறுகிபறாம். 



232 
 

எனபவ, பதான்றும் காட்ைிகள் அசனத்தும் நிகழ்ச்ைிபய; 
நிகழ்ச்ைிகசளப் பபாருள் என்று கூறும் மயக்க நிசலசயக் கடந்து, 
உண்சம உணர பவண்டும். 

பமய்ப்பபாருசள உணர்ந்து உய்ய பவண்டும் என வள்ளுவர் 
குறிப்பிடுகிறார். 

நிகழ்ச்ைிகளாகிய இயக்கங்கசளபய மயக்கத்தால் பபாருள் என 
எண்ணியிருந்த நிசல மாறி, இயங்கும் பபாருட்கள் அசனத்திலும் 
நிசலயான பமய்ப்பபாருசள உணர்ந்து பதளியும் பபரும் பபறு, 
பமய்விளக்கத் தவத்தால் பபற்ற நுண்ணறிவு ஆராய்ச்ைியால் 
மாத்திரம் பபற முடியும். 

இந்தக் குறள் தத்துவத்சதயும் விஞ்ஞானத்சதயும் ஒன்றிசணத்து 
பநாக்கும் அறிசவ, ஒளி விடச் பைய்கிறது. 

தத்துவத்சதத் தவிர்த்தால் விஞ்ஞானமில்சல. விஞ்ஞானம் 
இல்சலபயனில் தத்துவ ஞானத்தால் பயன் இல்சல 

பபரியக்க மண்டலத் பதாற்றங்கள், இயக்கங்கள், விசளவுகள் 
எதுவானாலும் தத்துவ ஞானம் விஞ்ஞானம் எனும் இரண்டிசணப்பு 
அறிவினால்தான் அதசன முழுசமயாகவும், பதளிவாகவும் உணர 
முடியும். 

எல்லா இயக்கங்களுக்கும் 1. இசறபவளி, 2. விண் என்ற இரு 
பபாருட்கபள அடிப்பசடயாகும். இவற்றில் இசறபவளிபயன்பது 
இருப்பு நிசல. “விண்” எனும் நுண்துகள் இயக்க அசல. 

இருப்பு நிசலயில் இல்லாதபதான்றும் பபரியக்க மண்டல 
நிகழ்ச்ைிகளில் இல்சலபயனும் உண்சம, மனிதனுசடய 
ைிந்தசனயாற்றல் தக்கப் பயிற்ைியினால் முழுசமயாகப் பூரித்து 
மலர்ந்தபபாதுதான் விளங்குகிறது. 

அவ்வாறு அடக்கம் பபற்றிருந்த யாவும் விசரவு, அறிவு எனும் 
பபராக்கத் திறன் இயல்பூகமாக முதலில் விசளந்த மலர்ச்ைிபய 
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நுண்துகள் எனும் “விண்” விண் என்பது பூரணப் பபாருளான 
இசறபவளியின் ஒரு ைிறு பகுதிபயயாகும்.  

இந்த நுண்துகள் சுற்றிலும் சூழ்ந்துள்ள இசற பவளியின் ைம 
அழுத்தத்தினால் சுழலியக்கமாகியது. 

இந்தக் கருத்சதக் பகாண்டு இசறபவளிசய ைிவம் என்றும் விண் 
துகசளச் ைக்திபயன்றும் பமய்விளக்கம் பபற்ற பபரிபயார்கள் 
பபயரிட்டு வழங்கினார்கள்.  

விண் துகளின் விசரவான சுழற்ைியால் சுற்றிலும் உள்ள இருப்பு 
நிசலபயாடு உரைல்(Fri ct i on) உண்டாகிறது.  

இந்த உரைலிலிருந்து எழும் அசலபய விரிவு அசல. இந்த அசல 
தள்ளும் ஆற்றலாகிறது. இசறபவளியான இருப்பு நிசல ஈர்ப்பு 
ஆற்றலாக உள்ளது. 

இந்த இரண்டும் இசணந்து இசழந்தியங்கும் பபராற்றபல காந்தம் 
எனும் அசலயாற்றலாகும்.  

புலன் உணர் காட்ைியாக விளங்கும் பபரண்ட இயக்கங்கட்கும் 
புலன்களுக்கும் இயங்கும் பபராற்றல் காந்தம். 

விண்துகள்தான் பபளதீகப் பபாருட்களுசடய முதல்நிசல, ஆகாைம். 
விண் துகள்களில் கூட்டுச் பைர்க்சகயின் திணிவு நிசலகளுக்பகற்ப 
காற்று, அடர்த்திக் காற்று, நீர், பகட்டிப் பபாருள் என்று பமலும் 
நான்கு பபளதீகப் பிரிவுகள் உண்டாயின.   
 
நாம் பதாற்றமாகக் காணும் எல்லாப் பபாருட்களுபம விண் துகளின் 
கூட்டுதான். விண் துகளானது விசரவான தற்சுழற்ைியுசடய அசல 
இயக்கம்.  

எனபவ விண் துகள்களுக்கிசடபய இசறபவளி நிசறந்துதாபன 
இருக்கிறது. 
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அந்த இசறபவளி விண் துகளிலிருந்து எழுந்த விரிவசலபயாடு 
பைர்ந்து ஈர்ப்பு, தள்ளல் என்ற இரட்சட ஆற்றலுசடய 
காந்தமாகியது.  

எனபவ எல்லாத் பதாற்றங்களுக்கும் இசடபய ஊடுருவி 
நிசறந்திருப்பது காந்தபமயாகும்.  

இக்காந்தமானது அணுக்கூட்ட இறுக்க நிசலகளுக்பகற்ப அழுத்தம், 
ஒலி, ஒளி, சுசவ, மணமாகி அசவ பைர்ந்த அசலகசள ஒவ்பவாரு 
பபாருளிலிருந்தும் பரப்பிக் பகாண்பட இருக்கிறது.  

விண் கூட்டால் பதாற்றங்கள், பருப்பபாருட்களும், அவற்றிசடபய 
அழுத்தமாக (Pressure) இருக்கும் காந்த ஆற்றல் தன் மாற்றத்தால் 
மின் ஆற்றல் (ஒளியும், ஒலியும்) இரைாயனங்கள் (சுசவயும் 
மணமும்) இவற்றின் பல்பவறு விகிதாச்ைார கூட்டுக் குணங்களும் 
உண்டாகின்றன.  

பமய்ஞ்ஞானம் 

“வாழ்க்சகசயயும் வாழ்க்சகயின் பநாக்கத்சதயும் 
அந்பநாக்கத்திற்பகற்ப வாழும் முசற என்ன  
என்பசத அறிந்து பகாள்வது ஞானம்”. 

விபவகத்தால் சவராக்யம் பபற்று பமய்ஞ்ஞானத்சதப் பபறலாம். 
பமய்ஞ்ஞானபம நம்சம மயக்க வாழ்விலிருந்தது விடுவிக்கின்றது. 
 

“ஞானம்” என்றால் அறிவின் பதளிவு என்பது பபாதுவான விளக்கம். 
அறிசவயறிந்த பதளிவு என்பது ைிறப்பான விளக்கம்.  

பவளிச்ைத்திபல பபாருட்கசளத் பதளிவாகப் பார்ப்பது பபால, 
பகாள்முதல் விசல பதரிந்தவன் விற்பசன விசலசய 
நிர்ணயிப்பது பபால, முசறயாக அடுக்கி சவத்த பபாருட்களில் 
பதசவயான ஒன்சறக் கால நீளமின்றி குறிப்பபாடு எடுத்துக் 
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பகாள்வது பபால, மனிதன் எளிதாகவும், பைம்சமயாகவும் 
வாழ்வதற்கு “ஞானம்” உதவுகின்றது.  

பபாருட்களால் உடலும், அறத்தால் ைமுதாயமும், 'தத்துவ ஞான' 
விளக்கத்தால் ைமாதான வாழ்வும் ஆக்கவும் காக்கவும் பபறுகின்றன. 
 

'ஞானம்' என்பது ைிறப்பாக வாழ்வதற்பகயாம். 'ஞானத்பதாடு' 
அசமயப்பபறும் வாழ்வுதான் அறம் காத்து வாழ்வின் அசமதிசயக் 
காக்கும். 

இயற்சகயின் இயல்பறிந்து, பழிச்பையல் விடுத்துச் பையல்களாற்றி 
அறிவில் முழுசம பபறும் வாழ்க்சக பநறிபய 'ஞானம்' ஆகும்.  

ஆகபவ ைிந்திக்கும் ஆற்றல் பபற்ற அசனவரும் 'ஞானப் பபறு' 
பபறல் பவண்டும். ஆதலால், வாழ்வில் “ஞானம்” இடம்பபறும் 
அளவிற்பக மக்களுக்குச் ைிறப்பும், இன்பமும், அசமதியும் 
ஏற்படுகின்றன. 

எனபவ “ஞானம்” எனபது வாழ்க்சக விளக்கு ஆகும். 
தகுதியுசடபயார் “ஞானம்” பபற்று வாழ்தல் பவண்டும். இயலாபதார் 
ஞானிகள் வழிசயப் பின்வற்றி வாழ பவண்டும். 

பமய்ஞ்ஞானத்சத தா என்று விமலநாதனிடம் பகட்கும் பபாது 
அசத நமக்குத் தருகிறார்.  பகளுங்கள் அது பகாடுக்கப்படும். 

ஆத்ம ஞானம் 

ஆத்ம ஞானம் என்பது எது இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக 
இருக்கிறபதா;  

எதனால் இந்த உலகம் பிரகாைிக்கிறபதா;  

அந்த பிரம்ம வடிவாகபவ உலகம் உள்ளபதா; இப்பிரபஞ்ைம், 
பிரம்மத்திலிருந்து பவறானதல்ல - என்ற முடிவு பல்பவறு 
ைாத்திரங்களால் நிசல நிறுத்தப்படுகிறது.  

அசதப் பற்றி அறிவபத ஆத்ம ஞானம் ஆகும்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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இந்த ஆத்ம ஞானத்சத அறிந்தவசர ஆத்ம ஞானி என்பர். 

தாயுமானவர் இப்பாட்டில் பைான்ன “வந்த வரரசவ மறந்து. மாதர் 
பபான், பூமி மயக்கத்தில் ஆழும், இந்த மயக்கத்சத அறுக்க, 
பமய்ஞ்ஞானம் என்ற வாசள இசறவன் பகாடுத்தான் என்கிறார். 

ைாதகன் தனது பயிற்ைியாலும் முயற்ைியாலும் வாழ்வின் பநாக்கம் 
என்ன?    

புலன்கசள அடக்குவது எப்படி?   

பமய்ஞ்ஞானம் பபறுவது எப்படி?   

என்ற பதளிந்து பக்குவ நிசலசய எய்தி ஆனந்தமாக வாழ 
பவண்டும். 

31. பமாகத்சத பவன்றுவிடு 
ைமுதாயம் இன்று பலவிதமான பமாகங்களில் ைிக்கி நாைமாகிக் 
பகாண்டிருக்கிறது.   

பமாகத்சதக் பகான்றுவிடு – அல்லால் என்றன் 
மூச்சை நிறுத்திவிடு.” 
 

என்று பராைக்திக்கு விண்ணப்பித்தார் பாரதியார்.  

(27.)வாள்ஆரும் கண்ணியர் பமாகம்-யம 
   வாசதக் கனசல வளர்க்கும்பமய் என்பற 
பவளான் அவனும்பமய் விட்டான்-என்னில் 
   மிக்பகார் துறக்சக விதிஅன்பறா பதாழி” 

பதாழி!  வாள் பபான்ற கூர்சமயான பார்சவயுசடய மகளிர் மீது 
பகாள்ளும் பமாகம், எம வாதசன என்னும் பநருப்சப வளரச் 
பைய்யும் என்பது அறிந்து, மன்மதனும் தன் உடம்சப 
இழந்துவிட்டான்.  எனபவ அறிவுசடபயார் துறத்தல் என்பது விதி 
அல்லபவா?   

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF
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ஒரு ஆயுதம் பபால் கண்கசளயுசடய மாருசடய பமல் உள்ள 
ஆசை, காமம் என்கிறது ஆசை உடலுக்குள் எம பவதசன தரும் 
அக்கினிசய வளர்க்கும்.    

அது உண்சமபயன்ற மன்மதனும் உடசல விட்டான். எனபவ 
பமலானவாா்கள் அத்தசகய ஆசையிலிருந்து விடுபடபவண்டும் 
அல்லவா பதாழி. 

மூன்று ஆசைகள் பற்றி தாயுமானவர் கூறுகிறார். உறவுகளின் மீது 
உள்ள ஆசைசயக் கூறி அதன் விசளவுச் பைால்லுகிறார்.   

ஒரு ஆயுதம் பபால் கண்ணியர் பமல் உள்ள பமாகம், மரண 
பவதசனசயத் தரும்.  காமம் என்கிற ஆசை, பவதசனசயக் 
பகாடுக்கிறது.  

காமம் என்ற ஆசைசய பவதசன தந்ததால், இது உண்சம என்று 
மன்மதனும் உடசல விட்டான். மன்மதனுக்கு உடலுமில்சல 
உருவமுமில்சல – இதன் பபாருள்  உருவமில்லா ஆசை பமாகம். 

கண்ணியர் பமாகம் 

விபவகம் பசடத்தவர்கள் பபாருள் பற்றினாலும் பபண் 
ஆசையாலும் வரும் பகாடிய பவதசனசய அறிந்த 
இளசமயிபலபய பபாருட்பற்சறயும் பபாகப் பற்சறயும் துறந்து 
விடுகின்றனர். 

“நசரவரும் என்பறண்ணி நல்லறிவாளர்  குழவியிடத்பத துறந்தார்” 
என்கிறது நாலடியார்.  

ஆனால் பபரும்பாலான மக்கள் இளசமயில் உடல் அழகில் பமாகம் 
அசடந்து வாழக்சகசயப் பாழ்படுத்தி விடுகின்றனர்.   

அதன் விசளவு முதுசமயில் யமபவதசனப் படுகின்றனர்.  
இசததான் தாயுமானவர் “வாள்ஆரும் கண்ணியர் பமாகம்-யம 
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வாசதக் கனசல வளர்க்கும்” என்று மிக அழகாகக் 
குறிப்பிடுகின்றார்.    

காமம் நரகத்தின் வாயில் - பட்டினத்தார்  

 பதாலாலும் ஊனாலும் பைய்யப்பட்ட ைீப்பாயும் காமக்குசக- 
 கரு உற்பத்தியாகும் வயல்- 
 சூதகம் பவளிபயறும் வழி- 
 இவ்வுலகில் காமத்சதக் கழிக்கும் மசறவிடம்- 
 காமுகன் என்னும் நாய் விரும்பும் இசடவாைல்- 
 ைந்திரசனத் தசலயில் சூடிய ைிவபபருமானின் திருவருள் 
இல்லாதவர், தங்கித் திரிகின்ற இழிந்த பபருவழி- 

 துணியினால் மூடி உள்பள நீாா் ஊறும் ஓசையுடன் கூடிய 
புண்- 

 காம மயக்கம் பகாண்ட அறியாத மாந்தர் பைல்லும் வழி- 
 காமமாகிய பநாயிலிருந்து விடுபட முடியாதவர் விரும்பி 
ஏற்கும் வழி- 

 காமச் பைருக்கு உசடபயார் பைரும் ைிறுகுழி- 
 பபண்ணும் ஆணும் ஆக, குழந்சதகள் வந்து பிறக்கும் வழி- 
 மலம் ஒழுகும் வாைலுக்கு அருகில் விளங்குவதும், ைிறுநீசர 
பவளிபயற்றுவதும் ஆகிய வழி. 

 நீங்கள் இதசன இனிசமயானது எனப் பராட்டாதீர்கள். 
 

“பமய் என்பற பவளான் அவனும்பமய் விட்டான்” 

 மனதிலுள்ள பகடுகளுக்கு எல்லாம்  காரணமாய் இருப்பது 
காமபநாய்.   

காமம் என்னும் மலம் ைித்தத்தினின்று அறுபடும் பபாழுது  வீன் 
ைிவமாகின்றான்.  
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“இதய ஆழம் தனிபல காமம் முதலான ஆறு முதசலகள் உள்ளன.  
ஆனால் விபவகம், சவராக்கியம் என்னும் மஞ்ைசளப் 
பூைிக்பகாண்டால் அசவ உன்சனத் தாக்காது” என்பார் 
இராமகிருஷ்ணர். 

மனிதன் பதய்வத் தன்சம எய்துவதற்கு என்ன பைய்ய பவண்டும் 
என்பசதச் ைிவபபருமான தாபம தவம்புரிந்து காட்டுகிறார் 

ைிவபபருமான் ஆழ்ந்த நிஷ்சடயில் இருக்கும் பபாழுது காமன் அவர் 
மனசதக் கசலக்க முயல்கின்றான்.   

மன்மதனுக்கு வைப்படாத ைிவபபருமான் தம் ஞானாக்கினியால் 
அவசனச் ைாம்பலாக்கி விடுகிறார்.   

உயர்நிசலசய அசடய விரும்புவர் பைய்ய பவண்டிய பையல் 
இதுபவயாகும். 

காமம், பகாபம் முதலியசவ விலகாது. அவற்சற இசறவசன 
பநாக்கித் திருப்பி விடுங்கள்.  

காமம், பபராசை பபான்றசவ இருக்க பவண்டும் என்றால் 
இசறவசன அசடதவற்காக அவற்சறத் திருப்புங்கள்.  

கடவுள் நம்சம ஏன் உலக வாழ்க்சகயிலிருந்து விடுவிக்கவில்சல?   

பநாய் குணமசடயும்பபாது விடுவிப்பார்.  காமம் மற்றும் 
ஆசைகளில் நாட்டம் மசறயும்பபாது விடுவிப்பார்.  

காமன் உடசலச் ைாம்பலாக்குபவர் உயர் நிசலசய அசடகின்றர்.   

காமனுக்கு வைப்படுபவர் கீழ்சமயும் அவசன பவல்லுபவர் 
பமன்சமசயயும் அசடகின்றனர்.  இது ைத்தியம்.  

இதசனத் தாயுமானவர் “பமய் என்பற பவளான் அவனும் பமய் 
விட்டான்” என்பதில் குறிப்பிடுகின்றார். 

“என்னில் மிக்பகார் துறக்சக விதிஅன்பறா”  
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ஆன்மீக வாழ்வு வாழ்ந்து ஆத்மதரிைனம் பபற்றவர்கள் பமய்ப் 
பபாருசளக் கண்டவர்கள் ஆகின்றார்கள்.   

ைரீர வாழ்சவத் துச்ைபமனத் துசடத்து விட்டு பமலாம் 
வாழ்க்சகயில் நாட்டம் உசடயவர்கள் மிக்பகார் ஆகின்றனர்.  

பமலாம் வாழ்க்சகயில நாட்டம் உசடயவர்கள் ைரீரப்பற்சற விட்டு 
விடுகிறார்கள்.  

ைரீரப்பற்சற விட்டுவிடுவது அவர்களுக்குச் ைிரமமன்று. இதசனத் 
தாயுமானவர் “என்னில்    மிக்பகார் துறக்சக விதிஅன்பறா”   
என்பதில் குறிப்பிடுகின்றார். 

 

காமத்சத பவல்ல முடியுமா ? 

 

ைீசதயின் நிசனவால் உழன்ற இராவணன் அரண்மசன விடுத்து 
ஒரு பைாசல பைன்று அசடந்தான்.  
 
அவன் பபாட்ட அதட்டலில் பருவ காலங்கள் எல்லாம் மாறிப் 
பபாயின. என்ன பருவ காலம் வந்து என்ன ? அவன் உள்ளுக்குள் 
பவந்து பகாண்டிருந்தான். 
 

 

காமம் இராவணசன மட்டும் வாட்டுவது அல்ல. 
 
காமம் ஒரு உயிர்  ைக்தி. அது எல்லா உயிர்கசளயும் பிடிக்கும். 
எல்லா உயிர்களுக்கும் அது பிடிக்கும். அது எல்சல மீறும் பபாது , 
வரம்பு மீறும் பபாது எல்லா ைிக்கலும் வருகிறது. 
 

காமத்சத எப்படி பவற்றிக் பகாள்ளுவது? 
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காமம் விசுவாமித்திரசனப்  பற்றியது, பராைரசரப் பற்றியது, 
இந்திரசன, ைந்திரசன, வியாைசர, ைந்தனுசவ என்று 
எல்பலாசரயும் ஆட்டிப் பசடத்தது. 
 
காமத்சத பவல்ல கம்பர் வழி  பைால்லுகிறார்.அந்த ஒரு வழிசயத் 
தவிர பவறு எந்த வழியிலும் காமத்சத பவல்ல முடியாது. 
 
அது - ஒழுக்கம் என்ற வழி. ஒழுக்கத்துடன் நடந்தால் காமத்சத 
பவல்லலாம். 
 

கூலத்தார் உலகம் எல்லாம் 
    குளிர்ப்பபாடு பவதுப்பும் நீங்க, 
நீலத்து ஆர் அரக்கன் பமனி 
    பநய் இன்றி எரிந்தது; அன்பற 
காலத்தால் வருவது ஒன்பறா? 
    காமத்தால் கனலும் பவம் தீச் 
ைீலத்தால் அவிவது அன்றிச் 
    பைய்யத்தான் ஆவது உண்படா? 

 

கூலத்தார் = கடல் சூழ்ந்த 
 
உலகம் எல்லாம் = இந்த உலகம் எல்லாம் 
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குளிர்ப்பபாடு பவதுப்பும் நீங்க = குளிரும் பவம்சமயும் பபாயிற்று 
(இராவணனின் ஆசணயினால் ) 
 
நீலத்து ஆர்  அரக்கன் பமனி = நீலம் பைர்ந்த அரக்கனின் உடல் 
 
பநய் இன்றி எரிந்தது; = பநய் இன்றி எரிந்தது. காமம் உள்பள 
எரிக்கிறது. 
 
அன்பற = அல்லாமல் 
 
காலத்தால் வருவது ஒன்பறா? = அந்த காம பவப்பம் காலத்தால் 
வருவது இல்சல 
 
காமத்தால் கனலும் பவம் தீச் = காமத்தால் பபாங்கும் அந்தத்  தீ 
 
ைீலத்தால் = ஒழுக்கத்தால் , நன்னடத்சதயால் 
 
அவிவது அன்றிச் = அழியுபம அன்றி 
 
பைய்யத்தான் ஆவது உண்படா? = பவறு எதாலும் ஒன்றும் பைய்ய 
முடியாது. 
 
காமத்சத அறிவால், ஆற்றலால்,  பைல்வத்தால், அழகால், 
அதிகாரத்தால் எதனாலும் பவற்றி பகாள்ள முடியாது. 
 
இராவணனிடம் இது எல்லாம்  இருந்தது. இருந்தும் அவனால் 
காமத்சத பவல்ல  முடியவில்சல.அழிந்தான். காரணம் அவனிடம் 
ஒழுக்கம் இல்சல.  
 
ஒழுக்கம் ஒன்பற காமத்சத பவல்லும் வழி.  
 

 

32. ைன்மார்க்கபம ைரியான பாசத 
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ைன்மார்க்கம் என்றால் என்ன? “ைகலரும் பைர்ந்தது தான் 
ைன்மார்க்கம்!”  

உலகில் உள்ள எல்லா நாட்டவர்களும் எல்லா  ாதி மற்றும் 
பிரிவினரும் எல்லாம் வல்ல இசறவனின் , ஒபர இசறவன் தான் 
உலகுக்கு என்று உணர்த்தி நாம் எல்பலாரும் அந்த ஒபர 
இசறவனின் பிள்சளகபள!  

நாம் அசனவரும் உலக மக்களாகிய அசனவரும் ைபகாதர 
ைபகாதிரிகபள என அறிய பைய்ய பவண்டும்! உணர பைய்ய 
பவண்டும்! அது தான் ைன்மார்க்கம்! 
 

ஊபராடு ஒத்து வாழ்! கூடி வாழ் ! என்று ஞானிகள் கூறியது 
எதற்காக? “ஒன்றாக காண்பதுபவ காட்ைி “ இப்படி வாழ்பவன் தான் 

ைன்மார்க்கி! 

துபவைம் காண்பிப்பவன் ஆணவம் பகாள்பவன் ைன்மார்க்கி அல்ல! 

(28.)”விதிக்கும் பிரபஞ்ைம் எல்லாம்-சுத்த 
   பவயில் மஞ்ைள்என்னபவ பவதாக மங்கள் 
மதிக்கும் அதசன மதியார்-அவர் 
   மார்க்கம்துன் மார்க்கம்ைன் மார்க்கபமா மாபன” 
   

மான் பபான்ற மருண்ட பார்சவ உசடய என் பதாழிபய!  
நான்முகனால் பசடக்கப்பட்ட இந்த உலகம், பவயிலில் மஞ்ைள் 
பவளுப்பது பபால ஒளி மழுங்கும்.  பவத ஆகமங்கள் மதிக்கும் 
உண்சமசய மதியாதவர் பநறி, தீபநறி அல்லபவா?  அதன் 
ஞானபநறி என்று பைால்ல முடியுமா? 

பசடக்கப்பட்ட, பதாற்றுவிக்கப்பட்ட,  உருவாக்கப்பட்ட உலகம்  
அசனத்தும், சுடுபவயிலில் காய்ந்த மஞ்ைள் பபாலபவ என்று 
பவதம் ஆகமம் கூறுகிறது.  
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இந்த வார்த்சதசய மதியாதவர்களாகிய அவர்களுசடய 
பநறியானது தீபநறியாகும்.  தீய பாசதயாகும்.  நன்பனறியாகுமா 
பதாழி! 

ைன்மார்க்கம் என்றால் என்ன? 

 ைன்மார்க்கம் – இது வட பைால் ! 

ைத் என்றால் நிசலத்திருப்பது… மார்க்கம் வழி. 
நிசலத்திருக்கும் வழி ைன்மார்க்கம் . . . 

    

தமிழில் இசத மரணமிலாப் பபரு வாழ்வு காட்டும் பநறி என்றும் 

பைால்லலாம். ைாவாக் கசல பநறி என்பது இன்னும் பபாருத்தம் . 

இசத முதன் முதலில் உலகுக்கு அறிவித்தவர் வள்ளல் 
பபருமானார் ைிதம்பரம் இராமலிங்கம் அவர்கள்! 
ைன்மார்க்கத்திற்கு முதலில் ைங்கம் கண்டவர் வடலூர் வள்ளல். 

ைன்மார்க்கம் என்பது உலகுக்குப் 
புதிய பநறியாக இருக்கலாம், 
ஆனால் தமிழுக்கும், தமிழ் 
நாட்டிற்கும் இது புதியது அல்ல 
! 

எல்லாம் வல்ல அருட் 
பபருஞ்பைாதி இசறவசன 
முதலில் 
வள்ளலார்தான் வழுத்தினார் 
என்பதும் மாறான கருத்பத     
வடலூர் வள்ளலாருக்கு முன்பப 

மாணிக்க வாைகர் இசறவசன அருட் பபரும் தீ என்று பாடுகிறார் . 
. 
திருபவம்பாசவப் பாடலில் . . . 

‘ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும் பபரும் 
பைாதிசய யாம் பாடக் பகட்படயும் . . . ‘ என்கிறார்! 
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இன்று வசர சைவ 
ைித்தாந்தம் என்பது ைன் 
மார்க்கத்சத 
எட்டாத உயரத்திபலபய 
சவத்திருக்கிறது . 
ைன்மார்க்கம் என்பது சைவ 
ைித்தாந்தத்தின் உச்ைம்! 
        

ைமய மதங்களின் ைன்மார்க்கம் 
!  

ைமய ைன்மார்க்கம் ,மத 
ைன்மார்க்கம் ஆகிய இவற்றிக்கு உள்ள அடங்கிய ைன்மார்க்கம் 
ஆனந்தம். 

அதில் ைமய ைன்மார்க்கம் 36.அசத விரிக்கில் ஆறு பகாடியாம்.இது 
பபாலபவ மதத்திலும் 36, பமற்குறித்த ைமயம் மதங்களிலும் ஏம 
ைித்தி, பதக ைித்தி முதலியசவகள் உண்டு . 

அசவ ைமய மதங்களில் பைால்லுகின்ற கர்த்தர் ,மூர்த்திகள் 
,ஈஸ்வரன் ,பிரமம்,ைிவம்,முதலிய தத்துவங்களின் காலப் பிரமாண 
பரியந்தம் இருப்பபத ஒழிய அதற்கு பமல் இராது. 

ைமய மதங்களிலும் ைமரைம் உண்டு. பவதாந்த ைிந்தாந்த 
ைமரைம்.பயாகாந்த கலாந்த ைமரைம், இதற்கு அதீதம் ஷடாந்த 
ைமரைம், இதற்கு அதீதம் ைன்மார்க்க ைமரைம். இதற்கு அதீதம் சுத்த 
ைமரைம். 

ஆதலால் சுத்த ைமரைத்தில் ைன்மார்க்கத்சதச் பைர்க்கத் சுத்த ைமரை 
ைன்மார்க்கமாம் .இசவ பூர்பவாத்திர நியாப்படி கசடதசலப் பூட்டாக 
,ைமரை சுத்த ைன்மார்க்கம் என மறுவின என்று வள்ளல்பபருமான் 
பதளிவு படுத்தி உள்ளார் . 
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தாயுமானவர் இந்தப் பாடலில் உலகத்தின் தன்சமசயக் கூறுகிறார். 
உலகத்சதப் பற்றிய உண்சமசயக் கூறுகிறார்.  

“விதிக்கும் பிரபஞ்ைம் எல்லாம்-சுத்த 
   பவயில் மஞ்ைள்என்னபவ பவதாக மங்கள் 
மதிக்கும் அதசன மதியார்-அவர் 
   மார்க்கம்துன் மார்க்கம்” 

பவதங்கள், ஆகமங்கள் எல்லாம் இசறயருள் கூறும், இசறவனால் 
அருளிச்பைய்யப்பட்ட உண்சமப் பபாருளுணர்த்தும் உயர்ந்த 
நூல்களாகும்.  

ஓதப்படும் பவதம் பபாதுவானது என்றும், ஆகமம் ைிறப்புசடயது 
எனவும், இசறவன் அருளிய இரண்டுபம ஒண்றுதான் எனவும் 
கூறுகிறது 

பவதமும் ஆகமும் பரம்பபாருசள அசடவதற்குரிய பநறிசயப் 
புகட்டுகின்றன.   அசவ புகட்டும் பநறிக்கு பயாக பநறி என்று 
பபயர்.  

பவத ஆகம பநறியில் நிற்காதவர்கள், பயாக பநறியிலிருந்து 
வழவியவர்களாகிறார்கள்.பவதபநறியில் நிற்பவர்கள் உள்ஒளிசயப் 
பபறுகிறார்ள்  பவதபநறி வழுவியவாா்கள் உள்ளம் 
பிரகாைிப்பதில்சல.  

கடுசமயான பவயிலில் மஞ்ைசளக் காய சவத்தால், மஞ்ைள் 
பிரகாைிக்காது.  அது பபான்று பவதமாகம பநறியில் நிற்காதவர்கள் 
உள்ளம் பிரகாைிப்பதில்சல. 

ைத்பபாருளிடத்து எடுத்துச்பைல்லும் பநறிக்குச் ைன்மார்க்கம் என்பது 
பபயர்.   விபவகத்பதாடும் பக்திபயாடும் பணிபவாடும் கூடிய 
பநறிமுசறபயாடு பைய்யாத ைாதனம் ைன்மார்க்கமாகாது.  

அத்தசகய ைாதனத்சத எவ்வளவு நாட்கள் பைய்தாலும் பயனில்சல.  
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வாழ்வில் நாம் உயர்ந்த நிசலக்குப் பபாய் பகாண்டிருப்பபாமானால் 
நாம் கசடப்பிடிக்கும் பநறி ைன்மார்க்க பநறி எனப்படுகிறது. 

நம் உடல் மாறி அசமநது பகாண்ருக்கிறது.   உடல் வளர்ந்து 
பபரியதாகிறது.  அதற்பகற்ப உள்ள வளர்ச்ைியும் ஏற்பட பவண்டும். 

உள்ளம் பபருநிசலயினின்று வழுவிச் ைிறுநிசலக்கு இறங்கி 
விடுகின்ற பபாது நாம் கசடப்பிடிக்கும் பநறி துன்பமார்க்கம் 
ஆகின்றது.  

முசறயாகக் கடவுசள வணங்குபவர்கள் ைன்மார்கத்தில் பபாய்க் 
பகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

கடவுசள மறந்து கீழ்சமயில் பைல்கிறவர்கள் துன்மார்க்கத்தில் 
பபாகின்றவர்களாகிறார்கள்.   அவர்கள் வாழ்வு ஒளி மழுங்கிப் 
பபாய்விடுகிறது.   

“ைன் மார்க்கபமா மாபன” 

ைரிசய, கிரிசய, பயாகம் ஞானம் ஆகிய நான்கும் 
ைன்மார்க்கமாகின்றன.  

நல்பலாழுக்கபம வடிபவடுத்திருப்பது ைன்மார்க்கமாகும்.  

நாள்பதாறும் நீராடி பநற்றியல் ைமயச் ைின்னம்  அணிந்து வருவது 
மட்டும் ைன்மார்க்கம் எனக் கருதுகிறவன் தன்சன பமலானவன் 
என்று அகங்கரிக்கின்றான்.  

அப்படி அகங்கரிப்பவன் அவன் கசடபிடிக்கும் ைரிசயயால் 
பமன்சம அசடவதில்சல. 

ஆண்டவனுக்கும் ஆருயிர்களுக்கும் பணிவிசட பைய்வது கிரிசய.   
அசதப் பணிவுடன் பைய்ய பவண்டும்.  

ைிலர் தற்பபருசமக்காக அசதச் பய்வதால் அதன் மூலம் அவர்கள் 
நன்சம அசடவதில்சல.   
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பயாகம், இசறவசன அசடவதற்கு உற்ற  உபாயமாகும்.  பயாக 
ைாதனங்கள் பைய்பவர்களில் ைிலர் ைித்திசயப் பபறுகின்றனர்.   

ைித்துக்களில் மயங்கி இசறவனுசடய அருளுக்குப் புறம்பாய் 
விடுகின்றனர்.     

இங்ஙனம் இசறவன்பால் எடுத்துச் பைல்லும் ைன்மார்க்க பநறிசய 
முசறதவறிக் சகயாளுகின்ற பபாழுது அது ைன்மார்க்கம் 
ஆவதில்சல.   

 

33.ைதானந்தன் 
மங்சகயரின் பவல் விழி மயக்கத்சத மாற்றுவதற்கு முருகனின் 
பவசலத் தியானிக்க பவண்டும்.  

முழு மாயா பைாரூபமான கிரவுஞ்ை கிரிசய அழித்த அந்த பவல், 
நமது பைக மாசயசயயும்  பபாடியாக்கி அழித்துவிடும்.   

எல்லா மயக்கங்களிலும் பகாடிதான்  மாதர் மயக்கம் தீர 
இசறவனின் அருபள பக்க துசணயாக நிற்கும்  என்பசத 
அருணகிரிநாதர் கந்தர் அனுபுதியில்  கூறியுள்ளார்கள். 

 
(29.)துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம்-மனத் 
   துயர்க்குப் பற்றாது பைான்பனன்  னகன் 
தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்-அவன் 
   தான்அந்தம் ஆன ைதானந்தன் அன்பறா” 

பதாழி!  மாதர் மயக்கம் என்பது தீயபநறிபய ஆகும்.  மனம் 
தூய்சம உசடபயார்க்கு இதசனக் கூறிபனன்.   
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ைனகன் கசடபிடித்தது இல்லறபம ஆனாலும், அது நல்லறபம 
என்பதற்கு அவன் வாழ்பவ ைான்று.  அதனால் அவன் இசடயறா 
இன்பம் பபற்றான்.  

தீய பநறியிசன வாய்ந்த பபண்களிடம் உண்டாகும் மயக்கமானது 
மனத்தூய்சம உசடயவர்கசளத் பதாடராது என்று  
பைால்லிவிட்படன்.  

இதற்கு, இல்லற ஞானியாகிய ைனகரா னுசடய நீதி பநறிபய 
உதாரணமாகும்.  அச்ைனகன்தான் முடிவான இசடயறா 
இன்பத்திசன உசடயவனல்லவா பதாழி! 

“துன்மார்க்க மாதர்” 

 எச்பையல் நம்சமப் பரம்பபாருளிடத்து எடுத்துச் பைல்கின்றபதா 
அச்பையல் ைன்மார்க்கமாகின்றது.  

எச்பையல் நம்சமப் பரம்பபாருளிடத்திலிருந்து விலக்குகின்றபதா 
அச்பையல் துன்மார்க்கமாகின்றது. 

இராமகிருஷ்ணர் காமம் அல்லது பபண்ணாசையும் , காஞ்ைனம் 
அல்லது மண்,பபான் ஆசையும் ைன்மார்க்கத்திற்குப் 
பபருந்தசடகளாக இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றார். 

காமம் மிக் பகாடியது.   பழக்கபதாஷம் பபால்லாதது.   ஆண்கள் 
பபண்களிடத்துத் பதாடர்ந்து பழகி வருவார்களானால் அவர்கள் 
மனம் பகட்டுப் பபாவதற்கு வாய்ப்பிபருக்கிறது.   

பபண்கள் எல்லாம் பராைக்தி பைாரூபமாமகத் பதன்படும் வசரயில் 
அவர்கள் ஆண்கள் மனத்சதக் பகடுத்து விடுவார்கள்.   

அதனால் பபண்கசளத் துன்மார்க்க மாதர்” என்று தாயுமானவர் 
கூறுகிறார். 

“துன்மார்க்க மாதர்மயக்கம்” 
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மயக்கம் மதிசயக் பகடுத்துவிடுகிறது.   மயக்கதிலிருப்பவன் 
நல்லறிசவ இழந்து உணர்வுக்கு வைப்பட்டவன் ஆய்விடுகிறான்.   

மயக்கத்திலிருப்பவனுசடய மனம் கீழ்சமசயபய  பமலானதாக 
நிசனக்கிறது. 

மயக்கத்திலிருப்பவனுக்குத் தான் பைய்வது தவறு என்பது 
விளங்குவதில்சல.   மயக்கதிலிருப்பவனுக்கு உண்சம 
விளங்குவதில்சல.   

மாதர்கள் சுலபத்தில் மயக்கிவிடுகின்றனர்.   கிருஷ்ணனுக்கு நீர் 
பகாண்டு வருவதற்குச் பைன்ற நாதரர் மாதர் மயககத்தில் 
அகப்பட்டுக் பகாண்ட கசத நாம் அறிந்தபத. 

மாதர் மயகத்தில் அழுந்திக் கிடப்பவர்கள் ைன்மார்க்க பநறியில் 
பைல்வதில்சல.  எனபவ தாயுமானவர்  “துன்மார்க்க மாதர்மயக்கம்” 

எனக் கூறுகிறார். 

மனத் துயர்க்குப் பற்றாது பைான்பனன்” 

மனசத இசறவன் பால் பைலுத்தித் தூயதாக்க பவண்டும்.   
மனதில் பதய்வபக்தி ஆழ்ந்து இடம் பபறுகின்ற பபாழுது 
அதனிடத்துள்ள காமம் அழிந்து பபாகிறது.    

காம உணர்சவப் பக்தி உணர்வாக மாற்றுவது தான் காமத்சத 
அழிப்பதற்குச் ைிறந்த உபாயம்.  

மனத்தில் பக்தி உணர்வு ஓங்கும்பபாழுத காமம் மனத்சதப் 
பற்றுவதில்சல.  

இசறவனிடத்து மனசத பைலுத்திப் பக்திசய வளர்க்க பவண்டும்.  

உள்ளத்தில் பக்தி உணர்வு தசலபயடுக்கும்பபாது மனம் 
தூயதாகின்றது.   மனம் தூயதாகின்ற அளவு காமமும் மயக்கமும்  
அசதப் பற்றுவதில்சல.  
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பயாக பநறிசயக் சகயாண்டு மனசதத் தூய்சமப்படுத்துவதில் நாம் 
கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க பவண்டும்.   

நாம் சகயாளும் பநறிகள் யாவும் மனசதத் 
தூய்சமப்படுத்துபவசகளாக இருக்க பவண்டும். 

மனதில் உள்ள மாசுகள் முற்றிலும் அகன்று பரத்தினின்று 
நிசலபபறுகின்ற தூய்சம அதனிடத்து வந்துவிடுகின்றபபாழுது 
மாதர் மயக்கம் அசதப் பற்றுவதில்சல.  

இதசனத் தாயுமானவர் “மனத்   துயர்க்குப் பற்றாது பைான்பனன்” 
என்பதில் குறிப்பிடுகின்றார். 

 “ னகன் தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்-அவன் 

   தான்அந்தம் ஆன ைதானந்தன் அன்பறா-” 
 கர்மபயாகத்துக்கு ைிறந்த உதாரண புருஷராக ைனகசரக் 
குறிப்பிடலாம்.           

 பக்தி பயாகத்துக்குச் ைிறந்த உதாரண புரஷர்களாகச் சதன்யப் 
பிரபுசவயும் நிததியானத்தசரயும் குறிப்பிடலாம். 

 ஞானபயாகத்துக்க உதாரண புருஷராகச் சுகசரக் 
குறிப்பிடலாம்.          

 ரா பயாகத்துக்குச் ைிறந்த உதாரண புருஷராகப் புத்தசரக் 
குறிப்பிடலாம்.          

 எல்லா பயாகங்களுக்கும் ைிறந்த உதாரண புரஷராக 
விளங்கியர் இராமகிருஷ்ணர். 

இவர்கள் அசனவருசடய உள்ளமும் பரிசுத்தபம வடிபவடுத்ததாக 
இருந்தது.  

ைனகர் இல்லறத்திலிருந் பகாண்டு ராஜ்ய பரிபாலனத்சதயும் ஏற்று 
நடத்தி வந்தார்.  ஆனால் அவர் உள்ளம பபண்ணாசைக்பகா, 
மண்ணாசைக்பகா உட்படாததாக இருந்தது.   
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சைதன்யபிரபு. நித்தியானந்தர் ஆகிய இருவருசடய உள்ளங்களும் 
பக்தி உணர்வில் மூழ்கி யாண்டும் பரமானந்ததத்தில் 
திசளத்திருந்தன. 

சுகர் முற்றிலும் பதகாத்ம புத்திசயக் கடந்திருந்தார்.   அவருசடய 
உள்ளத்தில் யாண்டும் பைாரூப தியானபம நிசலத்திருந்தது. 

கட்டழபக வடிபவடுத்த காசளயாக அவர் திகழ்ந்தார்.    
பிரம்மஞானத்தில் திசளத்தவராக நிர்வாணத்பதாடு அவர் 
நடனமாடினார்.    

ஒருைமயம் நதியில் நீராடிக் பகாண்டிருந்த மங்சகயர்கள் 
நிர்வாணத்பதாடு வந்த சுகசரக் கண்டார்கள்.   

ஆடவர்ஒருவர் வருகிறார் என்ற உணர்பவ அம் மங்கசயர்களுக்கு 
உண்டாகவில்சல.  

மங்சகயர்கள் நீராடுகிறார்கள் என்பசத அவர் கவனிக்கபவயில்சல.  
அவருசடய உள்ளம் பிரம்ம பைாரூபத்திபலபய நிசலத்திருந்தது. 

புத்தருசடய உள்ளத்சதக் கசலப்பதற்கு மாரன் பல தடசவ 
முயன்றான்.  

பபண்ணாசைசயயும் மண்ணாசைசயயும் அவருசடய உள்ளத்தில் 
புகுத்திப் பார்த்தான்.  ஆனால் அவருசடய உள்ளம் மயக்கத்திற்கு 
உட்படவில்சல.   

ைமீபகாலத்தில் இராமகிருஷ்ணர் காசைபய சகயில் பதாடாமல் 
வாழ்ந்தார்.    

காரிசககசளபயல்லாம்  பராைக்தி பைாரூபமாகப் பாவித்து வழிபாடு 
பைய்தார். 

“ைன்மார்க்க பநறி நிற்று ைதா பபரானந்தத்தில் திசளத்திருப்பவர்கள் 
பயாகிகள்” என்ற கருத்சத “ னகன் தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்-
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அவன் தான் அந்தம் ஆன ைதானந்தன் அன்பறா-” என்பதில் 
தாயுமானவர் குறிப்பிடுகின்றார். 

 

34. அறிவு பைாருபபம ஆனந்தம் 
ஆனந்த களிப்பின் முடிவுசரசய இப்பாட்டில் பைால்கிறார் 
தாயுமானவர். ஆனந்தகளிப்சப அழகாக முடிக்கிறார்.  

முதல் பாட்டில் “ஆதி அனாதியுமாகி எனக்கு ஆனந்தமாய் அறிவாய் 
நின்ற”   என்று குருவில் பதாடங்கினார். 

கசடைியாக - முப்பதாவது பாட்டில் “   ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவு 
ஆகிச் ைற்பற நின்றால் பதரியும். எனபவ-மசற    நீதிஎம் ஆதி 
நிகழ்த்தினான்” என்று குருசவச் பைால்லி முடிக்கிறார். 

அறியாசம இருசள அகற்றுபவர் குரு.  ஒருவன் பவதங்கசளக் 
கற்றிருந்தாலும், ஆகமங்கள், உபநிடதங்களில் பதர்ச்ைி உசடயவராய் 
இருந்தாலும் குருவின்றி பமய்ஞ்ஞானம் உண்டாகாது. 

குருபவ பதய்வம். குருபவ தர்மம்.  குருவினிடத்து நிழல் பபால் 
நின்று, அவரது பையல்களுக்பகல்லாம்  ஒத்துப் பழகி, சவராக்கிய 
மனம் உசடயவனாக இருப்பபத நலம் .  குருவிற்கு பமலானது 
எதுவும் இல்சல. 

“எவசரப் பார்த்த மாத்திரத்தில் மனதில் தானாகபவ ைாந்தியும், 
திடமும், மகிழ்ச்ைியும் உண்டாகிறபதா அவபர பரமகுரு” என்கிறது 
குருகீசத. 

“எல்பலாராலும் குரு ஆகிவிட முடியாது.  மிதந்து பகாண்டிருக்கும் 
ஒரு மரக்கட்சட பலமனிதர்கசளயும், விலங்குகசளயும் ஆற்சறக் 
கடந்து அசழத்துச் பைல்லக் கூடும். 
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நல்ல குரு பிறவிக் கடசலக் கடக்கச் பைய்யும் வலுவான கட்சடப் 
பபான்றவர்” என்பார் இராமகிருஷ்ணர். 

“ஒளி பபற்ற மகான்கள் நமக்குத் பதய்வகீக் காட்ைிசயக் காட்ட 
வல்லவர்கள்.   மற்ற தீபங்கசள ஏற்ற உதவும் முதல் தீபம் 
பபான்றவர்கள் இவர்கள்.  இவர்கசள அணுகுபவர்களின் தீபங்கள் 
ஏற்றப்படுகின்றன.   பகாடிக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றப்படுகின்றன.  
ஆனால் முதல் தீபம் மங்காமல் எரிந்து பகாண்பட இருா்கிறது.   
முதல் தீபம்தான் குரு.  அதிலிருந்து ஏற்றப்படும் விளக்கு ைீடன்.” 
என்றார் விபவகானந்தர். 

(30)”அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்படா-உனக்கு 
      ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவுஆகிச் ைற்பற 
   நின்றால் பதரியும் எனபவ-மசற 
      நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் பதாழி” 
   ைங்கர ைங்கர ைம்பு-ைிவ, ைங்கர ைங்கர ைங்கர ைம்பு. 
           

பதாழி! இல்சல என்றும், உண்டு என்றம் பாகுபாடு உண்படா.  
உனக்குப் பபரின்பம் பதசவப்படின், அறிவு மயமான ைற்பற 
நின்றால், பதரிந்து பகாள்ளலாம்.  அவ்வாறான மசற நீதிசய எம் 
பபான்பறார்க்கு எம் தசலவன் கூறியருளினான். 

பவண்டாம் என்றும் பவண்டும் என்று  உலகில் உள்ளபதா?  
உனக்கு ஆனந்தம் பவண்டின், அறிவுமயமாக அசையாது நின்றால் 
பதரியும்.  இதசன என் குருவானவாா் எனக்கு உபபதைித்தார். 

அறிவின் முழுசம பபற்றவர்கள் ஞானிகள் 

 “அறிவு” என்பது உண்டா, இல்சலயா? இல்சல என்று யாருபம 
பைால்ல முடியாது.  

ஆனால், அறிவு எப்படி இருக்கிறது? எந்த பபாருளுக்காகிலும் எந்த 
விஞ்ஞானதுக்காகிலும் எந்த கருவிக்காகிலும் அடங்குமா? 
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புலன்களால் காண முடியுமா? முடியாது. அப்படியானால் அது 
என்ன? அரூபம்.  

முழு முதற்பபாருளாகிய ஆதிநிசல; பவட்ட பவளி; ைிவம் என்று 

பைால்லக் கூடியது அரூபமா, ரூபமா? அதுவும் அரூபம் தான்.  

அரூபத்தில் இரண்டு இருக்குமா? இந்தக் பகள்வி தான் உண்சமசய 

உணர்த்தக் கூடிய பகள்வி. 

ரூபமாக இருந்தால் எல்சல (Volume) கட்டிவிட முடியும். 

எண்ணிக்சகக்கு உட்படுத்திவிட முடியும். (It would be circumscribed and 

subject to numbering process)  

 ஆனால் அரூபம் இரண்டு இருக்க முடியாபத! இரண்டு பூஜ்யம் (zero) 

என்னவாகும்? ஒரு சைபர் தானல்லவா? அது பபால அறிவும் பிரம்மமும் 

ஒன்று தான்.  

 அந்த “பிரம்மம்” என்ற நிசலயிபல, முழு முதற் பபாருளாக, 

சுத்தபவளியாக, இந்தப் பிரபஞ்ைத்சதயும் தாண்டி அப்பாலும் சூழ்ந்து 

உள்ளது. 

அதுபவ அணுவாகி இயங்கிப் பிரபஞ்ைமாக இருந்து பகாண்டிருக்கிறது;  

 அந்தப் பிரபஞ்ைத்தில், ஒவ்பவாரு பபாருளிலும், தன்சமயிலும் இருந்து 

பகாண்டு உயிர்களில் இசவகசளபயல்லாம் உணர்ந்து பகாள்ளக்கூடிய 

ஆற்றலாகவும் இருக்கிறது. 

 ஒபர ஒரு பபாருள்; பல இயக்கங்கள். இந்த உண்சமசய மனிதன் 

உணரும்பபாது தான் ஆறாவது அறிவு முழுசம பபறுகிறது 

ஆறாவது அறிவு முழசமப் பபற்றவாா்கசள ஞானிகள் என்று 
அசழக்கிபறாம். 

ஞானநிசல பபற்ற ஞானிக்கு நீக்க பவண்டியது எதாவது 
இருக்கிறதா?  பகாள்ள பவண்டியது எதாவது இருக்கிறதா? 

“நன்பற பைய்வாய் பிசழ பைய்வாய்.  நாபனா இதற்கு நாயகம்”  

என்பது ஞானியின் வாக்கு. 
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   உலகில் நிகழும் நிகழ்ச்ைிகளுக்பகல்லாம் ஞானி ைாட்ைிமயமாக 
இருக்கின்றான். 

உனக்கு உண்சமயான ஆனந்தம் பவண்டும் என்றால் “நீ அறிவுடன் 
இருந்தால் உனக்கு பதரிந்து விடும்.” 

பரமாத்மா ைீவாத்மா அறிசவ அறிந்து ஞானத்தில் நின்றால் உனக்கு 
ஆனந்தம் வந்துவிடும். 

அறிசவ அறிவதுதான் இலட்ைியம்.  ஞானத்சத அசடந்து அதில் 
நிசலத்தால் ஆனந்தம்  கிசடக்கும். 

இசறநிசலயில் பபரறிவு 

இப்பபாது நாம் பவளிபய உலகில் வந்து விட்படாம்.  எல்பலாரும் 
உலவிக் பகாண்டு இருக்கின்பறாம்.  

அம்மா வயிற்றில் உருவான பபாது இசறயாற்றல் எப்படி பமலும் 
அசதக் காப்பாற்றியது பாருங்கள்.  

தாய் வயிற்றில் குழந்சத இரண்டு மாதம் ஆனபபாழுது 

குழந்சதயின் உடம்சபச் சுற்றி நீரால் ஆகிய ஒரு சப (Wat er bag)    
அசமகிறது.  

நாம் கட்டிலில் ஒரு திண்டு பபாட்டு சவத்திருக்கிபறாபம, அது 

பபால பமல்நாட்டில் ஒவ்பவாரு வடீ்டிலும் நீர் சப (Wat er bag)  
என்று ஒன்சற கட்டிலில் பபாட்டு சவத்திருப்பார்கள்.  

ஏன்?  அதில் படுத்தால் எப்படி இருக்கும்?  அவ்வளவு அருசமயாக 
இருக்கும். 

அது பபால்  தாயின் வயிற்றில் குழந்சதக்கு இரண்டு மாதம் 

ஆனால் பபாதும் நீரால் ஆன சப (Wat er bag)  உருவாகிறது.  ஏன்?  
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அதற்கும் பமலாக குழந்சத வளர்ச்ைியுறும் பபாது அந்தக் 
குழந்சதசய தாங்கிக் பகாண்டிருக்கிற தாய் அப்படி இப்படி நடக்க 
பவண்டி வரும்.   

படுக்கும் பபாது பிரழும்படி இருக்கும்.   ஒவ்பவாரு பபாருளும் 
எடுக்கும்பபாது குனிய பவண்டியதாய் இருக்கும்.  

அப்பபாது எல்லாம் அந்தக் குழந்சதக்கு அழுத்தம் பகாடுக்கக் 
கூடாது.  அது சநந்து பபாகக் கூடாது.  

அதற்காகதான் நீர் சப (Wat er bag) அசமகிறது.   நீர் சபக்குள் 
குழந்சத இருக்கிறது.  அது அதிர்ச்ைிசயத் தாங்கிக் பகாள்கிறது 

(Shcok Absorver).   

இரு ஒரு அனுமானம் அல்ல.  இது எல்பலாருக்கும் பதரியும்.  
இதுதான் இசறநிசலயின் பபரறிவு.  அறிவு என்பது இயக்க 

ஒழுங்கு (Order of function) எசதயும்.  ஒழுங்காக இயக்குவது 
அறிவு. 

எல்லாப் பபாருட்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் இயக்க ஒழுங்காக 

இருப்பது அறிபவ. (Consciousness is the order of function in everything 

and in everywhere). 

இந்த நீர் சபசய யார் பைய்தது?  அம்மா-அப்பா பைய்தார்களா?  
நண்பர்கள் பைய்தார்களா?  அரைாங்கம் பைய்ததா?  யாரும் 
பைய்யவில்சல.   இயற்சகயின் பபரறிவுதான் இயக்க ஒழுங்காக 
விளங்குகிறது. 

அறிசவ அறிந்த அறிவு 

ஆன்மீகத் துசற என்பது அகபநாக்கு பயிற்ைி மூம் அறிசவ 
அறிவில் நிறுத்தி, அதனுசடய இருப்பிடம், இயல்பு. இயக்கம், 
விசளவு இசவகசளக் கண்டு, அபத ைக்தி நான் என்று பைால்கின்ற 
பபாது பவகமாகவும், ஞாபகமாகவும் இரு நிசலயாக ஒன்று பைர்ந்து 
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இயங்குகழன்ற தன்சமசயக் கூர்ந்து ஆராய்ந்து அறிந்து பகாண்டு, 
அபத ைக்தி பகாடானு பகாடி உடலியக்க உருவங்களில் 
அவ்வற்றிற்கு ஏற்ற அறிவியக்கமாகவும் ைிறப்புற்று விளங்குவசத 
அறிந்து பகாள்வதாகும். 

இந்நிசலபய பபரறிவு என்றும் பைால்லப்படும்.   அறிவாக 
இருக்கின்ற அரூபா ரூப ைக்திசய அறியுமிடத்து, அதன் 
மூலமாகவும், ஆதியாகவும் இருக்கின்ற அகண்ட, பூரண பபராதார 
ைக்தியும் அறியப்படும்.   

இதுவசர புலனுணர்ச்ைிகசளக் பகாண்ட “இந்த உருவம் வசரயில் 
நான்” என்று ஒருவன் எண்ணியிருந்த நிசல விரிந்து, அரூபச் ைக்தி 
நிசலயில் எங்கும் நிசறந்தியங்குகின்ற ைக்தியாக அவபன 
இருக்கின்ற நிசலசய அறிந்து பகாள்ளுகிறான். 

இவ்விரிந்த அறிவின் நிசலயில் இருக்கிற அவன், இன்ப 
துன்பங்கசள உணருகின்ற அனுபவிக்கின்ற பகாடானு பகாடி 
உயிரினங்களின் பதசவ, அனுபபாகம், அனுபவங்கள், 
கடசமயாசவயும் அறிந்து அதற்பகற்பச் பையலாற்றி வாழ 
முற்படுகிறான். 

அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்படா” 

உலகத்தில் பவறுப்புக்கும் விருப்புக்கும் இடமுண்டு.   துன்பம் 
தருபவசகசள விருப்பததிற்குரியன அல்ல என்று ஒதுக்குகின்றாம்.   
அசவ பவறுக்கத்தக்கன என்றும் நிசனக்கின்பறாம்.  

அபத பபான்று இன்பம் தருபசவகசள பவறுக்கத்தக்கன அல்ல 
என்றும், விருப்பத்திற்குரியன என்றும் எண்ணுகின்பறாம்.   
உலகத்தில் இன்பம் தருபசவகசளயும் துன்பம் தருபசவகசளயும்  
நாம்  ஏற்று அசவகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக் பகாள்ள பவண்டும். 

உலக இன்பம் உண்சமயில் இன்பமன்று. உலகத் துன்பமும் 
துன்பமன்று.   
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மனதில் உள்ள அழுக்பக இன்ப துன்பமாக வடிபவடுத்து வருகிறது.  

எனபவ உலகத்தில் நம்சமத் துன்புறுத்துவதற்பகா, 
இன்புறுத்துவதற்பகா ஒன்றுமில்சல.  இதசனத் தாயுமானவாா்  
அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்படா”   என்று கூறுகின்றார். 

“உனக்கு ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவுஆகிச் ைற்பற 

நின்றால் பதரியும் எனபவ-மசற 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் பதாழி” 

நிசலயான ஆனந்தம் பவண்டுபமன்றால் பமய்ப்பபாருளிடத்தில் 
மனசத நிசல நிறுத்த பவண்டும்.   

பமய்ப்பபாருசளப் பற்றிய ஞானத்திலிருந்துதான் ஆனந்தம் 
பதான்றுகிறது.  

உண்சம எது என்று நமக்குத் பதளிவாக விளங்கிவிட்டால் மனம் 
உலகத்தில் வரும் இன்ப துன்ப நிகழ்ச்ைிகசளக் குறித்துச் ைிறதும் 
அசைவதில்சல.  

பவதங்கள் உலகம் அநித்தியமானது என்றும் பமய்ப்பபாருள் 
ஒருவபர நித்தியானமானவர் என்றும் கூறுகின்றன.  

உலகப்பபாருள்களில் உள்ள பற்றுதல்தான் இன்ப துன்பமாக 
வடிபவடுத்து வருகின்றது என்பது பவதம்.  

இப்பபாழுது நாம் காணும் உலகக் காட்ைி மனதினுசடய குசறபாபட 
ஆகும்.   

மனதிலுள்ள மாசு நீங்கும்பபாது இவ்வுலகம் பதய்மாகத் 
பதன்படுகிறது என்று  பவதம் கூறும் இத்தத்துவத்சத ஞானகுரு 
நமக்குத் பதளிவுபடுத்துகிறார்.   

பவதத்சதக் கற்பதனால் உண்டாகும் வாைா ஞானம் 

குருவினுசடசடய கிருசபயினால் அனுபவமாக மாறுகிறது. 
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பபரின்ப பவள்ளம் 

அன்பும் கருசணயும் உசடய பதய்வ நிசலயானது விண் முதல் 
ஆறறிவாகி, மனித மனத்தின் மூலம் தனது பரிணாமப் பயணச் 
ைரித்திரத்சத உள்ளுணர்வாகக் காட்டிய பபரறிவிற்கு நன்றி 
கூறுமிடத்து, அத்தகு உள்ளுணர்வு அசடந்த நம்சமபய 
இசறநிசலக்கு அர்ப்பணம் பைய்து மகிழ்ச்ைியசடபவாம். 

பமலும் உலக வாழ்வில் உயிரினங்களின் உற்பத்திக்கு ஏற்ற 
வசகயில் பபண்ணினத்சத வடிவசமத்து எல்லா உயிர்வசகக்கும் 
அன்பு காட்டி, கருசணசய வழங்கிக் காக்கும் அந்தப் பபராதார 
இசறநிசலக்கு நன்றி கூறி மன நிசறவு பபறுபவாம். 

எல்லா உயிர் வசககட்கும், உணவாகவும் மற்றும் வாழ்க்சக 
வைதிகளாகவும், ைிக்கலில்லாமலும், வசரயசற இன்றியும், தங்களது 
வளர்ச்ைிசய அர்ப்பணித்து உலசகக் காத்து வருகின்றன தாவர 
இனங்கள். 

அத்தகு தாவர வர்க்கங்கசள அன்பபாடும், கருசணபயாடும் 
உருவாக்கி, இதர உயிரினங்களுக்கு அளித்துள்ள பபரன்புக்காகவும், 
கருசணக்காகவும் இசறநிசலக்கு நன்றி கூறி, 
அப்பபருமகிழ்ச்ைியான பபரின்ப பவள்ளத்தில் திசளப்பபாம்.  

ஒவ்பவாரு நாசளயும் இசறநிசலயின் அன்பின் ஊற்றுப் பபருக்க 
நன்னாளாகபவ கருதி என்றும் பகாண்டாடுபவாம். 

என்பறன்றும் ஆனந்தம்! 

இன்பம் என்றால் என்ன?  

 

பணமா, பதவியா, குழந்சதகளா... இசவ எல்லாம் தான் 
இருக்கிறபத! ைரி...இதனால், நீங்கள் நிம்மதி அசடந்து விட்டீர்களா?  

 பணம் கூடக்கூட வடீ்டில் பிரச்சன; பதவி உயர உயர பைாதசன பமல் 
பைாதசன! குழந்சதகள் ைிறுவயதில் இருப்பது பபால், 
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திருமணத்துக்கு பின் இருப்பது இல்சல.    
 

எல்லாம் இருந்தாலும், நிம்மதி என்ற ஆனந்தம் இல்சல. 
அப்படிபயன்றால், எப்பபாது தான் நாம் எதிர்பார்க்கிற ஆனந்தம் 
கிசடக்கும் என்றால், பிறவாமபல இருந்தால் தான் கிசடக்கும்.  

“ஐபயா... நான் பிறந்து அனுபவித்தபதல்லாம் பபாதும் ைாமி; 
இனிபயாரு பிறவி பவண்டாம்...' என மனிதன் தன் வாழ்நாளில் 
ஒருமுசறயாவது வாய்விட்டு பைால்லி விடுகிறான் அல்லது 
மனதுக்குள் நிசனக்கவாவது பைய்கிறான்.  

ைரி...பிறப்பற்ற நிசலயாகிய நித்ய ஆனந்தத்சத அசடய என்ன 
பைய்வது?   
 

நடரா ப் பபருமானின் திருவடி தரிைனபம பிறப்பற்ற நிசலசயத் 
தரவல்லது.  

அவசர வணங்க அசனத்து நாட்களும் ைிறப்பானசவ தான் 
என்றாலும், ஒரு ஆண்டின் ஆறு நாட்கள் மட்டும் ைிறப்பாக 
பைால்லப்பட்டுள்ளன. அதில், முக்கியமானசவ மார்கழி 
திருவாதிசரயும், ஆனி உத்திரமும்.  
 

மகாவிஷ்ணுவின் படுக்சகயான ஆதிபைஷன், ஒரு நாள், 
பபருமாளின் பாரம் தாங்க முடியாமல் அதற்கான காரணத்சதக் 
பகட்டது. 

அதற்கு பபருமாள், “ைிவனின் ஆனந்த நடனக்காட்ைிசய கண்டு 
களித்பதன். அவரது திருவடி அசைசவக் கண்டு, ஏற்பட்ட 
மகிழ்ச்ைியால் என் உடல் பபருத்தது பபான்ற உணர்வு ஏற்பட்டது.  

அதனால் தான், உனக்கு பாரம் தாங்க முடியாமல் பபானது...' 
என்றார். 
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“அவரது திருவடிசயயும், அந்த அற்புத நடனத்சதயும், நானும் 
பார்க்க பவண்டும்...' என, பபருமாளிடம் பகட்டது ஆதிபைஷன்.  

அவரது அனுமதியுடன், சகலாயம் பைன்று ைிவசன எண்ணி 
தவத்தில் ஆழ்ந்தது. அதற்கு காட்ைியளித்த ைிவன், “ஆதிபைஷபன... 
தில்சலயில் புலிக்கால் முனிவர் என் நடனத்சதக் காண விரும்பி, 
தவம் பைய்து வருகிறார். நீ, அங்கு மனித ரூபம் தாங்கி பைல். 
அங்பக என் திருவடி தரிைனமும், நடனக்காட்ைியும் காணலாம்...' 
என்று அருள்புரிந்தார். 

நடரா ருக்கு, தினமும் புத்தம் புதிய மலர்களால் பூச  பைய்து 
வந்தார் புலிக்கால் முனிவர். மரங்களில் பற்றி ஏறி பூப்பறிக்க 
வைதியாக புலிக்காலும், இருளில் கூர்சமயாக பதரியும் 
கண்கசளயும் ைிவன் மூலம் பபற்றிருந்தார்.  

ைமஸ்கிருதத்தில் இவசர, “வியாக்ரபாதர்' என்றனர். “வியாக்ரம்' 
என்றால், புலி. “பாதர்' என்றால், பாதங்கசள உசடயவர். புலியின் 
கால்கசள உசடயவர் என்று இதற்கு அர்த்தம். 

பூமியில் மனிதனாய் பிறக்க விரும்பிய ஆதிபைஷன், அத்திரி 
மகரிஷி- அனுசூயா பதவி தம்பதிக்கு மகனாகப் பிறந்தார். 
அவருக்கு, “பதஞ்ைலி' என்று பபயரிடப்பட்டது. அவர், பாம்பின் 
அம்ைம் என்பதால், மனிதத் தசலயும், பாம்பு உடலும் பபற்றிருந்தார்.  

வியாக்ரபாதரிடம் பைன்று ைிவனின் நடனத்சதக் காணும் ஆவசலத் 
பதரிவித்தார் பதஞ்ைலி. இருவரும், ைிவபபருமான் நடன தரிைனம் 
தரும் நன்னாளுக்காகக் காத்திருந்தனர்.  

அந்த நாளும் வந்தது. அசதக் காண, இந்திரன் உள்ளிட்ட பதவர்கள் 
கூடினர். பிரம்மா, விஷ்ணு, லட்சுமி, ைரஸ்வதியும் வந்து பைர்ந்தனர். 

துந்துபி, பானுகம்பன் பபான்ற பதவபலாக கசலஞர்கள் வாத்தியம் 
இசைத்தனர். பபபராளி ஒன்று அவர்கள் கண் முன் விரிந்தது.  

நந்திபகஸ்வரருடன் கருசணபய வடிவான நடரா ப்பபருமான் 
எழுந்தருளினார். ைிவகாமி என்னும் பபயர் தாங்கிய பார்வதி அருகில் 
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நிற்க, ைிவன் ஆனந்த திருநடனம் ஆடினார். வியாக்ரபாதரும், 
பதஞ்ைலியும் ஈைனின் திருநடனத்சதக் கண்டு, மகிழ்ந்தனர். 

 
ஆனி உத்திரம் திருநாளில், ைிவாலயங்களில் நடரா ருக்கு ைிறப்பு 
அபிபஷகம் பைய்யப்படும். அவரது திருவடிசய தரிைிப்பவர்கள் 
ஆனந்தமயமான நிசலசய அசடவர். 
 

எங்கும் எதிலும் ஆனந்தம் - தாயுமானவர் 

இசறவபன! ஆனந்தத்தின் பமாத்தவடிவம். ஆனந்தம் பபறபவ 

உயிர்கள் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கின்றன. 

 உசழப்பதும், உண்பதும், ஒருவசர ஒருவர் அன்பு பகாண்டு வாழ்வதும் 

எல்லாம் ஆனந்தத்தின் பபாருட்பட. நம்மால் என்றுபம ஆனந்தசத 

விடுத்து வாழபவ முடியாது. 

 எங்கும் ஆனந்தபம. எதிலும் ஆனந்தபம! இதற்காகபவ, இசறவனும் 
ைிற்ைசபயில் ஆனந்த நடமிடுபவனாக இருக்கிறான். 

இசறவன் எல்லா திசைகளிலும் நிசறந்திருக்கிறான். நம் 

இதயத்தாமசரயாகிய மனத்தில் பதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனிசம 

உசடயவன் இசறவன்.  

அவசனபய எப்பபாதும் ைிந்திப்பபாமாக.பபாருளின் மீது நாட்டம் 

பகாண்டவனுக்கு அருட்பைல்வம் என்றும் எட்டாக்கனியாகும்.  

திருபவாட்சடயும், பைல்வமாகிய நிதிசயயும் ஒன்று பபால காணும் 

உத்தமர்களின் பநஞ்ைத்சத தன் இருப்பிடமாக பகாண்டிருப்பவன் 

இசறவன். 

 குழந்சதயின் மனதில் தான் என்னும் அகங்காரம் இல்சல. இவர் 

நல்லவர், பகட்டவர், பவண்டியவர், பவண்டாதவர் என்ற பபதங்கள் 

பதரிவதில்சல. 
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 மனிதனும் குழந்சத பபால பவள்சள உள்ளம் பகாண்டால் அவபன 

ஞானியாவான். 

வாழ்வில் எத்தசகய துன்பம் பநர்ந்தாலும் மனம் எசதப் பற்றியும் 

கவசல பகாள்ளாது  இசறயுணர்வில்  எப்பபாதும் இருக்க பவண்டும். 
ஞானம் சகவரப்பபறும். 

ஞானத்தினால் வரும் ஆனந்தம் நிசலயானது.  இதுதான் வாழ்வில் 
இலட்ைியம். 

 

ஆனந்தம் நான்கு  வசகயில் 
கிசடக்கலாம் 

 பபாருள்கள் மூலம் 
கிசடக்கும் ஆசைகசள நீக்கி 
ஆனந்தத்சத அசடயலாம். 

 சவராக்கயத்தின் மூலம் 
ஆசைகசள நீக்கி ஆனந்தத்சத அசடயலாம். 

 அறிவால் ஆசைசகசள நீக்கி ஆனந்தத்சத அசடயலாம். 
 ஞானத்தால் ஆசைகசள நீக்கி ஆனந்தத்சத அசடயலாம். 

அறிவினால் ஆசைசயப் பபாக்கிவிட்டால், ஆசைகசள 
ைீரசமத்துவிட்டால் பபராசைகள் பபாய்விடும்.   ஆனந்தம் நிசலத்து 
நிற்கும்.  பூரண திருப்தி கிசடக்கும்.  

அறிவு நிசலத்துவிட்டால் பபாறாசமப்படும் மனது அழிந்து விடும்.  
பகாபப்படும் மனது அழிந்து விடும்.  விருப்பு பவறுப்புள்ள மனம் 
அழிந்துவிடும். 

அழகான மனதுடன் இருப்பபாம்.  அறிவின் லட்ைணம் “நான் ஆனந்த 
பைாரூபம்.” 
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உனக்கு ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவில் நில்.  ஆனந்தத்தில் வரும் 
களிப்பிசன நான் இதுவசர பைான்பனன் என்று தாயுமானவர் 
ஆனந்தக்களிப்பிசன முடிக்கிறார்.  

“ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தபம 
வாழத்பதரிந்திடில் ஆனந்தபம” 
வாழ்க வளமுடன். 

 

ஆனந்தகளிப்பு பாடல்கள் 

“ைங்கர ைங்கர ைம்பு – ைிவ,  

 ைங்கர ைங்கர ைங்கர ைம்பு 

1. “ஆதி அநாதியும் ஆகி – எனக்கு 

   ஆனந்த மாய்அறி வாய்நின்று இலங்கும் 

ப ாதி மவுனியாய்த் பதான்றி – அவன் 

   பைால்லாத வார்த்சதசயச் பைான்னாண்டி பதாழி. 

 

2. “பைான்னபைால் ஏதுஎன்று பைால்பவன் – என்சனச் 
   சூதாய்த் தனிக்கபவ சும்மா இருத்தி 
முன்னிசல ஏதும்இல் லாபத  சுகம் 
   முற்றச்பைய் பதன்எசனப் பற்றிக்பகாண் டாண்டி. 
 
3. பற்றிய பற்றுஅற உள்பள – தன்சனப் 
   பற்றச்பைான் னான்பற்றிப் பார்த்த இடத்பத 
பபற்றசத ஏதுஎன்று பைால்பவன் – ைற்றும் 
   பபைாத காரியம் பபைினான் பதாழி 
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4. பபைா இடும்சபகள் பபைிச் சுத்தப் 
   பபய்அங்கம் ஆகிப் பிதற்றித் திரிந்பதன் 
ஆைா பிைாசைத் துரத்தி-ஐயன் 
   அடியிசனக் கீபழ அடக்கிக்பகாண் டாண்டி-ைங்கர 
 
5.அடக்கிப் புலசனப் பிரித்பத-அவன் 
   ஆகிய பமனியில் அன்சப வளர்த்பதன் 
மடக்கிக்பகாண் டான்என்சனத் தன்னுள்-ைற்றும் 
   வாய்பபைா வண்ணம் மரபும்பைய் தாண்டி – 
 
6.மரசபக் பகடுத்தனன் பகட்படன்-இத்சத 
   வாய்விட்டுச் பைால்லிடின் வாழ்வு எனக்கு இல்சல 
கரவு புருஷனும் அல்லன்-என்சனக் 
   காக்கும் தசலசமக் கடவுள்காண் மின்பன – 
 
7.கடலின் மசடவிண்டது என்ன-இரு 
   கண்களும் ஆனந்தக் கண்ணரீ் பைாரிய 
உடலும் புளகிதம் ஆக-எனது 
   உள்ளம் உருக உபாயம்பைய் தாண்டி – 
 
8.உள்ளதும் இல்லது மாய்முன்-உற்ற 
   உணர்வது வாய்உன் உளம்கண்டது எல்லாம் 
தள்எனச் பைால்லிஎன் ஐயன்-என்சனத் 
   தான் ஆக்கிக் பகாண்ட ைமர்த்சதப்பார் பதாழி- 
 
9.பார்ஆதி புதம்நீ அல்சல-உன்னிப் 
   பார்இந் திரியம் கரணம்நீ அல்சல 
ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்-ஐயன் 
   அன்பாய் உசரத்தபைால் ஆனந்தம் பதாழி- 
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10.அன்பருக்கு அன்புஆன பமய்யன்-ஐயன் 
   ஆனந்த பமானன் அருள்குரு நாதன் 
தன்பாதம் பைன்னியில் சவத்தான் என்சனத் 
   தான்அறிந் பதன்மனம் தான்இறந் பதபன- 
 
11.இறப்பும் பிறப்பும் பபாருந்த-எனக்கு  
   எவ்வணம் வந்ததுஎன்று எண்ணயான் பார்க்கில் 
  மறப்பும் நிசனப்புமாய் நின்ற-வஞ்ை 
    மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது பதாழி – 
 
12.மனபதகல் லால்எனக்கு அன்பறா-பதய் 
   மவுன குருஆகி வந்துசக காட்டி 
எனதுஆம் பணிஅற மாற்றி-அவன் 
   இன்னருள் பவள்ளத்து இருத்திசவத் தாண்டி- 
 
13.அருளால் எசவயும்பார் என்றான்-அத்சத 
  அறியாபத சுட்டிஎன் அறிவாபல பார்த்பதன் 
  இருள்ஆன பபாருள்கண்டது அல்லால்-கண்ட 
   என்சனயும் கண்டிலன் என்பனடி பதாழி- 
 
14.என்சனயும் தன்சனயும் பவறா-உள்ளத்து 
    எண்ணாத வண்ணம் இரண்டுஅற நிற்கச் 
பைான்னது பமாஒரு பைால்பல-அந்தச் 
   பைால்லால் விசளந்த சுகத்சதஎன் பைால்பவன்- 
 
15.விசளயும் ைிவானந்த பூமி-அந்த 
  பவட்ட பவளிநண்ணித் துஷ்ட இருள்ஆம் 
கசளசயக் கசளந்து பின் பார்த்பதன்-ஐயன் 
  கசளஅன்றி பவறுஒன்றும் கண்டிலன் பதாழி- 



268 
 

 
16.கண்டார் நசகப்புஉயிர் வாழ்க்சக-இரு 
   கண்காண நீங்கவும் கண்படாம் துயில்தான் 
பகாண்டார்பபால் பபானாலும் பபாகும்-இதில் 
   குணம்ஏது நலம்ஏது கூறாய்நீ பதாழி- 
 
17.நலம்ஏதும் அறியாத என்சனச்-சுத்த 
  நாதாந்த பமானம்ஆம் நாட்டம்தம் பதைம் 
ைலம்ஏதும் இல்லாமல் எல்லாம்-வல்லான் 
   தாளால்என் தசலமீது தாக்கினான் பதாழி- 
 
18.தாக்கும்நல் ஆனந்த ப ாதி-அணு 
   தன்னில் ைிறிய எசனத்தன் அருளால் 
பபாக்கு வரவுஅற்று இருக்கும்-சுத்த 
   பூரணம் ஆக்கினான் புதுசமகாண் மின்பன- 
 
19.ஆக்கி அளித்துத் துசடக்கும்-பதாழில் 
   அத்தசன சவத்தும்என் அத்தசன பயனும் 
தாக்குஅற நிற்கும் ைமர்த்தன்-உள்ள 
   ைாட்ைிசயச் ைிந்திக்கத் தக்கது பதாழி – 
 
20.ைிந்தசதப் பிறந்ததும் ஆங்பக-அந்தச் 
  ைிந்சத இறந்து பதளிந்ததும் ஆங்பக 
எந்த நிசலகளும் ஆங்பக-கண்ட 
  யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்பக- 
 
21.ஆங்குஎன்றும் ஈங்குஎன்றும் உண்படா-ைச்ைி 
   தானந்த ப ாதி அகண்ட வடிவாய் 
ஓங்கி நிசறந்து கண்டால்-பின்னர் 
  ஒன்றுஎன்று இரண்டுஎன்று உசர்திடல் ஆபமா- 
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22.என்றும் அழியும்இக் காயம்-இத்சத 
   ஏதுக்கு பமய்என்று இருந்தீர் உலகீர் 
ஒன்றும் அறியாத நீபரா-யமன் 
   ஒசலவந் தால்பைால்ல உத்தரம் உண்படா- 
 
23.உண்படா நசமப்பபால வஞ்ைர்-மலம் 
  ஊறித் ததும்பும் உடசலபமய் என்று 
பகாண்படா பிசழப்பதுஇங்கு ஐபயா-அருள் 
   பகாலத்சத பமய்என்று பகாள்ளபவண் டாபவா- 
 
24.பவண்டா விருப்பும் பவறுப்பும்-அந்த 
   வில்லங்கத் தாபல விசளயும்  னனம் 
ஆண்டான் உசரத்த படிபய-ைற்றும் 
   அசையாது இருந்துபகாள் அறிவுஆகி பநஞ்பை- 
 
25.அறிவாரும் இல்சலபயா ஐபயா-என்சன 
   யார்என்று அறியாத அங்கபத ைத்தில் 
வறிபத காமத்தீவில் ைிக்கி-உள்ள 
  வான்பபாருள் பதாற்கபவா வந்பதன்நான் பதாழி- 
 
26.வந்த வரசவ மறந்து-மிக்க 
   மாதர்பபான் பூமி மயக்கத்தில் ஆழும் 
இந்தம யக்சக அறுக்க-எனக்கு 
  எந்சத பமய்ஞ்ஞான எழில்வாள் பகாடுத்தான்- 
 
27.வாள்ஆரும் கண்ணியர் பமாகம்-யம 
   வாசதக் கனசல வளர்க்கும்பமய் என்பற 
பவளான் அவனும்பமய் விட்டான்-என்னில் 
   மிக்பகார் துறக்சக விதிஅன்பறா பதாழி- 
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28.விதிக்கும் பிரபஞ்ைம் எல்லாம்-சுத்த 
   பவயில் மஞ்ைள்என்னபவ பவதாக மங்கள் 
மதிக்கும் அதசன மதியார்-அவர் 
   மார்க்கம்துன் மார்க்கம்ைன் மார்க்கபமா மாபன- 
 
29.துன்மார்க்க மாதர் மயக்கம்-மனத் 
   துயர்க்குப் பற்றாது பைான்பனன்  னகன் 
தன்மார்க்க நீதிதிஷ் டாந்தம்-அவன் 
   தான்அந்தம் ஆன ைதானந்தன் அன்பறா- 
 
30.அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்படா-உனக்கு 
   ஆனந்தம் பவண்டின் அறிவுஆகிச் ைற்பற 
நின்றால் பதரியும் எனபவ-மசற 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் பதாழி- 
ைங்கர ைங்கர ைம்பு-ைிவ, ைங்கர ைங்கர ைங்கர ைம்பு. 

 

துசணநின்ற நூல்கள். 

 தாயுமானவர் பாடல்கள். 
 தர்மச்ைக்கரம் மாத இதழ்கள் 
 அன்பபாளி மாத இதழ்கள் 
 ஞானக்களஞ்ைியம் - பவதாத்திரி மகரிைி 
 திருக்குறள். 
 இராமகிருஷ்ணரின் அமுதபமாழிகள் 
 இண்டர்பநட் தகவல்கள். 
 பட்டினத்தார் பாடல்கள் 
 மாணிக்கவாைகர் பாடல்கள் 
 நாலடியார் 
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 விபவகாந்தர் உபபதைங்கள் 
 சுவாமி ைித்பவானந்தர் உபபதைங்கள். 
 ைாந்பதாக்ய, சதத்திரிய உபநிஷத்துகள் 
 கபடாபநிஷத்து,   ப்ருஹதாரண்யக, ச்பவதஸ்வதர உபநிஷத்துகள். 
 அருணகிரிநாதர் பாடல்கள் 
 சுந்தர் பாடல்கள் 
 கம்பர் பாடல்கள் 
 Thayumanavar Varal arum Padal gal um'  -— Hi ndu Rel i gi ous and Chari t abl e 

Endowment s department 
 Thayumanavar Vanakka Padal gal ', by t he Mouna Madam 
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