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வேதாத்திரியப் பார்வேயில் 

திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்  

(பக்குேம் முதிர்ந்த உயிர் மமய்யுணர்ேின் ோயிலாகத் 
திருேருவைப் பற்றி நின்று வபரின்பம் நுகர்தல்) 

இதனுள்வை 
 

1. அச்சத்தாவல ஆழ்ந்திடுன்வறன் 
2. ஆவசப்பட்வேன் ஆட்பட்வேன் 
3. தேமும் தற்வசாதவனயும் 
4. கேவுவை காண ேழி இருக்கிறதா? 
5. அறுகுண சீரவமப்பு தரும் ஆனந்த ோழ்வு    
6. ஆன்மீகத்தில் நல்மலாழுக்கம் 
7. நல்லாரிணக்கமும் சத்சங்கமும் 
8. ேிழிப்பு நிவல சீேன்முக்தி 
9. அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம் 
10. அழுவத சாதித்தார்கள் ஞானிகள் 

 
1.அச்சத்தாவல ஆழ்ந்திடுன்வறன் 

 
பிறேித் துன்பம் நீங்குேதற்கு இவறேனிேத்திலும் அேன் 
உள்ைிருந்து இயக்குகின்ற உயிர்கைிேத்திலும் அன்பு பாராட்டுதவல 
எைிய ேழி.  
 
அன்பு மநறியாகிய சிே மநறி குறிப்பிடும். உேல், உலகம், உேலுள் 
இருக்கின்ற மனம், சித்தம், புத்தி, மனமேழுச்சி என்ற உட்கருேிகள், 
மவனேி, மக்கள், மபற்வறார், உற்றார் உறேினர், மசல்ேம், ேடீு, 
ோசல் என்று உலக நுகர்ச்சிப் மபாருள்கவையும் தந்த இவறேனுக்கு 
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நன்றி மனப்பான்வமயால் சிேத்மதாண்டுகள் மசய்தால் அன்பு 
மபருக்மகடுக்கும் பிறேி நீங்கும்  

இனி மபருமான் உள்வை ோழுகின்ற உயிர்களுக்குத் மதாண்டு 
மசய்ேதன் மூலம் எப்படி அன்பிவனப் மபருக்கிப் பிறேிப் 
மபருங்கேவல நீந்துேது? 

 “அன்பர் பணி மசய்திேவே ஆைாக்கி எவன ேிட்டுேிட்ோல், 
இன்ப நிவல தாவன ேந்து எய்துவம பராபரவம” என்பார் 
தாயுமானேர். 

 உயிர்களுக்கு அன்பு மசய்தால் மபருமான் திருேடிப் வபறு 
கிட்டும் என்கிறார் தாயுமானேர்.  

 “மக்கள் மதாண்வே மவகசன் மதாண்டு” எனவும் “நேமாேக் 
வகாயில் நம்பர்க்மகான்று ஈயில் அது பேமாேக் வகாயில் 
பகேர்க்குதாவம” என்கிறார் திருமூலர். 
  

இனம், மமாழி, நிறம், சமயம், நாடு, சாதி, படிப்பு, அழகு, ேயது 
என்ற வேறுபாடுகவைமயல்லாம் மறந்து எேர் ஒருேர் தன்னைேில் 
இயன்ற உதேிகவைப் பிற உயிர்களுக்குச் மசய்கின்றாவரா அேவர 
எைிதில் இவறேவன அவேயலாம்;  
 
பிறேி துன்பத்வத நீங்கலாம் என்று ோழ்ந்து காட்டிய அருைாைர் 
மபருமக்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். 
 
உணவு, உவே, மபாருள், உவழப்பு, அறிவு, என்று எது நம்மால் 
முடியுவமா அேற்வற ஈந்து மக்கள் மதாண்டிவனச் 
மசய்திருக்கின்றனர்  
 

 நம் அருைாைர்கள். பணம் இல்லாத திருக்குறிப்புத் மதாண்ேர் 
எனும் நாயனார் அடியேருக்குத் துணி மேளுத்துக் மகாடுத்துத் 
தம் உவழப்வபக் மகாடுத்திருக்கின்றார்.  

 இவையான்குடி மாறனார் பசித்துத் தம் இல்லம் ேந்த 
அடியார்களுக்கு உணேைித்திருக்கின்றார்.  

 சிறுத்மதாண்ேர் சிேனடியார்கவைத் வதடிச் மசன்று 
உணேைித்துள்ைார்.  
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 கணநாதர் என்னும் நாயனார் இலேசமாக மக்களுக்குச் சமய 
அறிவேயும் கல்ேிவயயும் புகட்டி இருக்கின்றார்.  

 வமன்வம மிகு வபந்தமிழர் வபாற்றும் வசே சமயத்தின் இரு 
கண்கைான திருஞானசம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் மேங்கள் 
அவமத்து மக்கள் மதாண்டு மசய்திருக்கின்றார்கள் என்பதவனச் 
மதய்ேச் வசக்கிழார் தாம் அருைிய திருத்மதாண்ேர் புராணத்தில் 
திறம்பே ேிைக்கியுள்ைார். 

நாமும் இன்வறய சூழலுக்கு ஏற்ப பல ேழிகைில் மக்கள் 
மதாண்டிவனச் மசய்து அன்பின் பிழம்பாய்த் திகழலாம்.  

வேவல ோய்ப்புக்கள், கல்ேி ோய்ப்புக்கள், மபாருைடீ்டும் 
ோய்ப்புக்கள் வபான்றேற்வறத் மதரிேிக்கவும் அதவனப் 
மபறுேதற்கும் துவண நின்று மதாண்ோற்றலாம்.  

அேரேர் பணி இேங்கைிவலயும் ஆலயங்கைிவலயும் பள்ைிகைிவலயும் 
பனிமவனகைிவலயும் இருந்தோவற கல்ேி, சமயம், ஒழுக்கம், 
தன்முவனப்பு, மதாழிற்கல்ேி வபான்றேற்றிவன நல்கி 
மதாண்ோற்றலாம். தம்மால் முடியாேிடில் முடிந்தேர்கைின் 
துவணவய நாடி மக்களுக்கு ேிழிப்புணர்ச்சியும் எழுச்சியும் 
மகாடுப்பதும் அரிய மக்கள் மதாண்வே!  

ஆலயங்கள் பள்ைிகள் வபான்றவே நன்மனறிப் பண்புகவை 
ேைர்ப்பதிலும் சமய அறிவேப் மபருக்குேதிலும் ஆற்றுகின்ற 
பணிகளும் மக்கள் மதாண்வே என்பது மதைிதற்பாலது. 

இல்லத் தவலேர்கள், இல்லத்தில் இருந்தபடிவய உயிர்த் 
மதாண்டிவனச் மசய்யலாம் என்று ேள்ளுேப் வபராசான் அழகுற 
இயம்புோர்.  

இல்லத்தில் உள்ைேரிேத்வத உண்வமயான அன்பு பாராட்டுதவல 
பிறேிப் மபருந் துன்பத்வத அறுக்க ேழிேகுத்துேிடும் என்பார்,  

இயல்புவேய மூேர்க்கும் நல்ல துவணயாக நிற்றவல நம் பிறேிவய 
அறுக்க உதவும் என்பார். ஈன்ற மபற்வறார், இன்பத்திலும் 
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துன்பத்திலும் நமக்கு உறுதுவணயாக இருக்கும் மவனேி, நம் 
மசல்ேமாகிய பிள்வைகள் ஆகிய இம்மூேரிேத்வத உண்வமயான 
அன்பு பாராட்டி, அேர்களுக்கு உற்ற துவணயாய் நின்று அறமநறியில் 
தேறாது ஒழுகினால், அன்பின் பிழம்பாய் மாறி, இவற உலகிற்கு ேழி 
திறக்கும் என்பார் மபாய்யாமமாழிப் புலேர். 

தேிர இல்லோழ்ேின் ேழி நின்று அன்பு மபருக்மகடுக்கும் 
ேழியிவனக் கண்டு பிறேி அறுதலுக்கு ஆற்ற வேண்டிய இன்னும் 
சில உயிர்த் மதாண்டுகவைச் மசால்ோர் நம் ேள்ளுேர். நம் 
முன்வனார் மதய்ேம், ேிருந்தினர், உறேினர், என்பேவராடு 
தன்வனயும் அன்வபாடு வேத்துப் வபாற்றுபேர் இல்லறத் தேம் 
இயற்றுபேர் என்கின்றார்.  

ேயது முதிர்ந்த மபற்வறாவர அன்வபாடு வேத்துப் 
வபாற்றுதலும்,மபற்ற பிள்வைகளுக்கு வேண்டுேன 
அவமத்துக்மகாடுத்தலும்,  

அேர்கவை அன்பு பாராட்டி ேைர்த்தலும், ோழ்ேில் உயர்ேதற்கு 
ோழ்க்வகத் துவண நலமாக அவமந்த இல்லாவை அன்வபாடு 
வபணியும் உேன் பிறப்புக்கவை நம் அரண்கைாக எண்ணி அன்பு 
பாராட்டியும்  

ேறியேவரயும் உறேினவரயும் அன்பால் காத்தும் 
இவறேழிபாட்டிவனத் தேறாது மசய்தும் மனத்தால், ோக்கால், 
உேலால் நல்லேற்வறவய மசய்வோவமயானால் இவற உலகிற்கு 
ேழி பிறந்து பிறேி அறும் என்கின்றார் திருேள்ளுேப் மபருந்தவக. 

உயிர்த் மதாண்டு என்பது மாந்தரிேத்து மட்டும் அன்றி அதற்கு 
வமற்மசன்று பிற உயிர்கைிேத்தும் அன்பு பாராட்ேவேண்டும் என்று 
மபருமநறியாகிய சிேமநறி காட்டுகின்றது.  

உயிர் அன்பு ஒருவமப்பாட்டிவன உணர்த்திய இராமலிங்க அடிகள், 
“மண்ணுலகத்திவல உயிர்கள் தாம் படும் ேருத்தத்வதக் கண்ணுறப் 
பார்த்தும் மசேியுறக்வகட்டும் சற்வறனும் சகியமாட்வேன்” என்றார். 
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எப்பாரும் எப்பதமும் மசன்வற நான் ஆருயிகளுக்மகல்லாம் அன்பு 
மசய்தல் வேண்டும்” என்பார். 

ஆருயிர்களுக்கு உயிர்மதாண்டு மசய்தல் எனும் அன்பு பாராட்டும் 
எைிய ேழியிவனப் பின்பற்றி, எல்வலாரிேமும் அன்பு பாராட்டி, 
இவறேவன ேழிபட்டு, உள்ை அழுக்கிவனப் வபாக்கிப் பிறேிப் மபருந் 
துன்பத்திலிருந்து நீங்கிப் மபருமானின் திருேடிப் வபரின்பத்திற்கு 
ஆைாவோமாக! 

“ேிச்சுக் வகடு மபாய்க்கு ஆகாது  
   என்று இங்கு எவன வேத்தாய் 
இச்வசக்கு ஆனார் எல்லாரும்  
   ேந்து உன்தாள் வசர்ந்தார் 
அச்சத்தாவல ஆழ்ந்திடு  
   கின்வறன் ஆரூர் எம் 
பிச்வசத் வதோ என் நான் 
   மசய்வதன் வபசாவய”. (திருோசகம்85)  
 

 திருோரூரில் எழுந்தருைி இருக்கும் பிச்வச ஏற்கும் 
எம்மபருமாவன!   

 மபாய்கான ேிவத அழிந்து ேிடுதல் கூோது என்பதற்காக 
என்வன இன்னும் இவ்வுலகில் ேிட்டு வேத்திருக்கிறாய். 

 உன் ேிருப்பத்திற்குரிய அடியார் அவனேரும் ேந்து. உன் 
திருேடிவயச் வசாோ்ந்து ேிட்ோர்கள்.   

 நாவனா பிறேி அச்சத்தால் துன்பத்தில் அமிழ்ந்து கிேக்கிவறன் 
 .நான் என்ன மசய்ேது?   
 நின் திருோய் மலர்ந்து அருளுோயாக! 

 
பிறேியின் வநாக்கம் - வேதாத்தரியம் 
 
இயற்வகயின் ஆதி நிவலவய மதய்ேம் எனப்படுகிறது. அதனுள் 
அவமந்த வேகம், ஆகாசம் எனும் பரமாணுத்துகைாகி அவேவய 
பிரபஞ்ச ஆற்றல் கைமாகியது.  
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அவ்ோற்றலின் திணிேின் வேறுபாடுகளும், காற்று மேப்பம், நீர், 
நிலமமனும் மற்ற நான்கு பூதங்களுமாகிய அவே கூட்ோல் 
உயிர்கள் பலோகியது.  
 
ஐம்புலன்கள் மூலம், தன்னிருப்பு நிவல, இயக்கச் சிறப்புகள், அழகு 
மதிப்பு இேற்வற உணர்ந்து நிவறவு மபறுகின்றது.  
 
கவேசியில் மனம், உயிர் தன் மூல நிவல இவேயறியும் ஆர்ேவம 
ஆறாேது அறிோக ேிரிந்தது.  
 
ஐம்புலன்கவைாடு இயங்கிய உயிர்கைின் மதாேர்பாக மனித உருேம் 
ேந்ததால் ஆறாேது அறிவு வபாதிய ேைர்ச்சியும் ேிழிப்பும் மபறும் 
ேவர, புலன்ேழி மயங்கி, உணர்ச்சி ேயப்பட்டு ஆறுகுணங்கைாகிய 
துன்பம் ேிவைக்கும் மசயல்கவை ஆற்றி அேற்றின் ேிவைோக 
பாேப்பதிவுகள் அதிகமாக்கிக் மகாண்ேது. 
 
புலன் மயக்க மாவயயும், தீய மசயல்கைால் பாேப் பதிவுகளும், 
தன்வனயறியா மயக்கத்தால் ஆணேமும் மபருகி இவேவய 
ஆணேம், கன்மம், மாவய எனும் மும்மலங்கைாகி துன்பங்களும் 
சிக்கல்களும் ோழ்ேில் மபருகின.  
 
சிந்தவன உயர்ந்தவபாது தனது மூன்று கைங்கங்கவை வபாக்கிக் 
மகாண்டு, அறிவேப் மபருக்கி முழுவமயவேந்து, ஆதிநிவல 
ேவரக்கும் ேிரிந்து அவதாடு லயமாக அறிவு மசயல்படுகிறது.  
 
எனவே நாம் எந்த மசயல் புரிந்தாலும், கைங்கம் வபாக்கவும், அறிவு 
மபருகவும் அது உதேியாக அவமய வேண்டும்.  
 
அப்வபாதுதான் இனிவம, அவமதி நிவறவு, மகிழ்ச்சி ோழ்ேில் 
அவமயும். குண்ேலினிவயாகம் தேம், தற்வசாதவன, குண நல 
வமன்வம முழுவமப்வபறு இேற்வற அேக்கமாகக் மகாண்ேதால் 
உயிர் ேிடுதவல மபற இது ஏற்ற நல்ல மனச் சாதவனயாகும். 
. 
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தன்முவனப்வப நீக்க - வேதாத்தரியம் 
 
“தன்முவனப்பு நீங்க ஒருகுரு அவேந்து 
   தேமாற்றும் சாதவனயால் உயரும்வபாது 
நன்முவனப்பாம் அருட்மதாண்ோல் பயன்காண்வபார்கள் 
   நாதழுக்கப் மபருவமவயாடு வபாற்றுோர்கள்; 
உன்முவனப்பு நிலவு ஒைி, ரேியால்வபால 
   உயர்குருேின் ஒைி, என்வற உணர்ந்தேங்கு. 
'என் ஒைிவய சிறந்ததினி ரேி ஒைி ஏன் 
   எனக்கு?' என்று நிலவு எண்ண இருவை மிஞ்சும்!”. .(ஞாக.பா.1588)  
 
வசர ோரீர் - வேதாத்தரியம்  
 
“பல நாட்கள் தேம் மசய்து, கனல் மிகுந்த 
   பக்குேமும் தவனயறிந்த நிவலயும் மகாண்டு 
நலமமான்வற பலனான ஞானமார்க்கம் 
   நாடிநிற்கும் எேர்க்கும் அேர் அறிேிற்வகற்ப 
சில நாைில் சீேவனவய சிேனாய்க் காணும் 
   சிந்தவனயின் சிகரத்தில் மகாண்டு வசர்த்து 
உலக சமாதானப் மபரும் திட்ேம் காட்டி 
   உயர்ஞானம் உணர்த்துகின்வறன் மகாள்ேரீ், ோரீர்”.(ஞாக.பா.1453) 
. 
 

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

2. ஆவசப்பட்வேன் ஆட்பட்வேன் 
 
இவறயுணர்வு மபறும் ஆற்றல் எல்லாருக்கும் உண்டு : 
. 
“அறிவு ஒரு மவற மபாருள். அவதக் மகாண்டு தான் வபரியக்க 
மண்ேலப் மபாதுோன மவறமபாருள் மதய்ே நிவலவய உணர 
முடியும்.  
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எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில்தான் வமாதவேண்டும். 
அதில்தான் முடியவும் வேண்டும்.  
 
இங்வக உணர்ந்து மகாள்ேது எது? அவலயாக இயங்கி வமாதுேதா? 
அல்லது இருப்பாக இருந்து தாங்குேதா? இருப்புதான் உணர்கிறது.  
 
எல்லாத் வதாற்றங்கைிலுள்ை இயக்க அவலவய எங்கும் 
நிவறோயுள்ை நிவலமபாருள் இருப்பு நிவல - இவறமேைிதான் 
உணர்ோகப் மபறுகிறது.  
 
ஆகவே இவறமேைியான இருப்பு நிவல வபரறிவு - (SSSSS 
SSSSSSSSSSSSS) எனவும் அகண்ோகாரமாக அது நிவறந்திருப்பதால் 
(SSSSSS - SSSSSSSSSSSSS) ோணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது. 
. 
அறிவுதான் நான் என்னும் மபாருைாக உள்ைது என்றும் அதுதான் 
இருப்பு நிவலயாக மதய்ேமாகவும் உள்ைது என்றும் உணரும் 
மபரும் வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிேிட்ோல் அேன் மதய்ேமாகவே 
திகழும் மபருவமயுவேயேனாகிறான்.  
 
ஆதி முதல் அணுேவரயில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன 
நிவறந்த மபாருைாக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று 
உணர்ந்து அதுவே மதய்ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபரறிேில் 
அேன் எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் மபற்றேனாகிறான். இதவன 
அறிேறிந்த மபரியார் 'ேள்ளுேப்' மபருந்தவக 
. 
“ஐயப்போது அகத்தது உணர்ோவனத் 
மதய்ேத்வதா மோப்பக் மகாைல்”. 
என்ற கேி மூலம் ேிைக்கியிருக்கிறார். 
. 
இந்தப் வபரறிேில் ேிழிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப் பற்றி 
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிைக்கம் இவறேவன வபசுேது 
வபால இருக்கும்.  
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இந்த மனநிவலயில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக் 
கிட்டும். அறிவே அறியும் ேவர அது குவறயுவேயதாகவே 
இருக்கும்.  
 
அந்த நிவலயில் மபாருள், புகழ், அதிகாரம், புலனின்பம் என்ற 
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் மகாண்டு இன்னும் வேண்டும்,  
இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவேயதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்சியதாகவே இருக்கும். அறிவேயறியும் ஆற்றல் 
அவனேரிேமும் உண்டு. அதற்கு பயிற்சி ேழி அகத்தேமும் 
(SSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSSS), அறமநறி பற்றி ோழும் முவறயும் ஆகும். 
. 
அகத்தேமும் அற ோழ்வும்” - வேதாத்திரியம் 
 
“மவறமபாருைாம் அறிவு சிேம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய் 
   மனிதன் மதய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால் 
இவறயுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபரறிோய் மாறும் 
   எப்வபாதும் ஈசன் குரல் உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்; 
குவறயறிேில் மபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேற்றில் 
   மகாடிய ேறுவம மபருகும். நிவறவு கிட்ோ ோழ்ேில் 
நிவறநிவலவய எேமரனினும் முயற்சித்தால் மபறலாம் 
   வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிவறயற ோழ்ோகும்” .(ஞாக.பா.1671) 
 
“ஆவசப்பட்டு ஆட்பேலாம்” என்கிறது திருோசகம். இதற்கு 
இவறயுணர்வு மபற வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம் 
 
“வபசப்பட்வேன் நின் அடி 
   யாரில் திருநீவற 
பூசப்பட்வேன் பூதல  
   ரால்உன் அடியான் என்று 
ஏசப் பட்வேன் இனிப்படு 
   கின்றது அவமயாதால் 
ஆவசப்பட்வேன் ஆட்பட் 
   வேன் உன் அடிவயவன.” 86 
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 நின்னுவேய அடியார்கைால், நானும் ஓர் அடியார் என்று 
வபசப்பட்வேன்.  

 நின்னுவேய அடியார்கள் வபாலவே, நானும் திருநீற 
பூசப்பட்ேவன்.   

 அவத சமயம் அவமச்சர் பதேிவய இழந்து, நின் அடியாராகத் 
திரிேதாக, உலக மக்கைால் இகழ்ந்து உவரக்கப்பட்வேன். 

 இனியும் துன்பத்வதப் மபாறுத்துக் மகாண்டு இருக்க முடியாது. 
 அதனால் நினது திருேடிகவை ேந்து அவேய ஆவசப்பட்வேன் 
 உனக்கு அடிவமயும் ஆவனன்.  
 காத்து அருளுோயாக! 

 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

3. தேமும் தற்வசாதவனயும் 
 
தேம் மசய்ேதற்வக வநரம் ஒதுக்குேது சிரமமாக இருக்கிறது இந்த 
SSSS SSSSல். இதில் தற்வசாதவன வேறா??? என்று அலுத்துக் 
மகாள்ோர்கள் பல நண்பர்கள். 
 
தற்வசாதவன  
தேம் உணர்ச்சி ேயமாக உள்ை மனவத அவமதிப் படுத்தி, அவல 
நீைத்வத மேகுோக குவறக்கிறது. ஆனால் அது மட்டும் வபாதாது. 
 
தேநிவறேிற்கு மனம் பின் சிறிது வநரம் அவமதிேயப்படும்.  
பின் உணர்ச்சிேயப்பட்டு  தன் வபாக்கில் வபயாட்ேம் ஆடும். 
 
தேத்துேன் தற்வசாதவனவயயும் இவணத்தால் மனம் எப்மபாழுதும் 
அவமதியாக இருக்கும். 
 
நாம் மசய்யும் தேறுகவை உணர முடியும். 
 
இனி மசய்யக் கூோது என்று உறுதியான முடிவே எடுத்து,  அவத 
ோழ்ேில் மசயல்படுத்த முடியும். 
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இதற்கு உறுதுவணயாக இருப்பது தற்வசாதவன மட்டுவம. 
 
வேறு யாரும் ேந்து உங்களுக்காக உங்கள் குணங்கவை சீரவமக்க 
ஓடி ேரமாட்ோர்கள்.  
 
நமக்கு நாவம. 
 
தற்வசாதவனயும் தேமும் ஒன்றுக்மகான்று உதேக்கூடியது. 
 
தேம் மசய்து தற்வசாதவன மசய்தால் அவமதியான மனநிவலயில் 
குவறகவை எைிதில் கவைய முடியும். 
 
தற்வசாதவனயால் தூய்வமயவேந்து ேிட்ோல் தேம் வமலும் 
எைிதாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும். 
 
தற்வசாதவன பயிற்சி SSSSSSSS வேறு எந்த தியான வமயங்கைிலும் 
இருப்பதாக மதரியேில்வல. மனேைக்கவலயில்தான் இருக்கிறது. 
 
சித்தர் பாேல்கைில் அவ்ேப்வபாது ஆவச, சினம், காமம் குறித்து 
நிவறய படித்திருப்வபாம். 
 
தற்வசாதவனதான் மனிதவன மிருக குணத்திலிருந்து மீட்டு 
மனம்+இதம் உள்ைேனாக மாற்றும் மந்திரக்வகால். 
 
மமைனமும் இவணந்தால், சர்க்கவரப் பந்தலில் வதன் மவழ வபால. 
 
மமைனத்தின் வமன்வம இன்னும் சில நண்பர்களுக்கு புரியேில்வல. 
தேமும் தற்வசாதவனயும் இரட்வே நாயனம் என்றால், மமைனம் 
கச்வசரி கவை கட்ே இனிவம வசர்க்கும் தவுல் வபால.... 
 
கருத்மதாேராக நாம் மபற்ற ேிவனப் பதிவுகள் அவனத்தும் 
கருவமயம் எனும் இயற்வக கம்ப்யூட்ேரில் பதிோகியுள்ைன. 
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காலத்தால் மலரும் அப்பதிவுகைின் மேைிப்பாடுகவை எண்ணங்கள், 
மசயல் ஆர்ேம், வநாய்கள், இன்ப துன்பங்கள் அவனத்தும். 
வதவேயற்ற பதிவுகவை மேைிவயற்றி ஆன்மதூய்வம அவேய 
உதவுேது மமைனம் ஒன்வற... ஒவர ஒரு நண்பன். 
 
மாதத்திற்கு ஒரு நாைாேது  மமைனவநான்பு இருத்தல் சிறப்பு. 
ேணிகர்கள் SSSSSSS SSSSS கணக்மகடுப்பது வபால, நாமும் நம்முள் 
இருக்கும் SSSSS ஐ கணக்மகடுத்து, தேம் தற்வசாதவனயால் நம்வம 
நாவம ஆன்ம தூய்வம மசய்து மகாண்டு. அக ோழ்ேிலும் புற 
ோழ்ேினும் அவமதியாக ஆனந்தமாக சிறப்பாக பயணிப்வபாம். 
 
“அடிவயன் அல்வலன் மகால்வலா தான் எவன  
   ஆட்மகாண்டு இவல மகால்வலா 
அடியர் ஆனார் எல்லாரும்  
   ேந்து உன்தாள் வசர்ந்தார் 
மசடிவசர் உேலம் இது நீக்கமாட்வேன்  
   எங்கள் சிேவலாகா 
கடிவயன் உன்வனக் கண்ணாரக்  
   காணுமாறு காவணவன.” 87 
 

 எங்கள் சிேவலகா நாயகவன!  
 நான் உன்னுவேய அடியான் இல்வல வபாலும்.  
 நீ என்வன வநரில் ேந்து ஆட்மகாள்ேில்வல வபாலும்.  
 அடியார் ஆனேர் எல்வலாரும் முன்வப ேந்து நின் 

திருேடிவயச் வசர்ந்து ேிட்ேனர்.   
 நாவனா தீேிவன உவேய இந்த உேவல இன்னும் ேிே 

முடியாதேனாய் இருக்கிவறன்.   
 கடுவமயான இயல்பு உவேய நான், மீண்டும் உன்வனக் 

காணும், ேழி அறியாது நிற்கிவறன். 
 
 

தேமா? தற்வசாதவனயா? எது எதற்கு உதவுகிறது?வேதாத்தரியம் 
 
இரண்டுவம ஒன்றுக்மகான்று உதேக் கூடியவே தான்.  
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ஒருேன் தன்னிேமுள்ை உணர்ச்சிேயத்வதக் கண்ேறிந்து, அது 
காரணமாக அேன் மசய்து ேந்த தேறுகவை உணர்ந்து, அேற்வற 
இனிவயனும் மசய்யக் கூோது என முடிமேடுத்துக் மகாள்ேதும், 
அம்முடிவேச் மசயல்படுத்துேதும் தான் தற்வசாதவன.  
 
இத்தற்வசாதவன தான் இப்வபாது ஆன்மீகத்தில் புதிதாக என்னால் 
வசர்க்கப் பட்டிருக்கிறது.  
 
இவ் உைப் பயிற்சி முவற தான் மனிதவன மிருகக் குணத்திலிருந்து 
உண்வமயில், காரியாம்சத்தில் மீட்கக் கூடியது. 
 
இந்தத் தற்வசாதவனவய மேற்றியுேன் மசய்து முடிப்பதற்கு தான் 
தேம் உதவுகிறது. மேைிச்சத்தில் ஒரு மபாருவை வதடி எடுப்பது 
வபால், தேம் தரும் மன அவமதி நிவலயில் தனது குவறகள் 
மதரியேரும்.  
 
பிறகு அவத தேம் தந்த மன உறுதிவய மகாண்டு, அேற்வற 
நீக்கவும் முடியும். அவத வபால், தற்வசாதவனயால் 
தூய்வமயவேந்து ேிட்ோல் தேம் எைிதாகவும், சிறப்பாகவும் 
அவமகிறது.  
 
இந்த இரண்வேயும் மகாண்டு மனித குல ோழ்க்வகவயத் மதய்ேகீ 
ோழ்க்வகயாக மாற்றிக் மகாள்ைலாம். வேறு ேழி இல்வல – 
என்கிறார் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
“மாசற்ற ஒைி ஊவே மவறந்திருக்கும் இருள் வபால 
ஈசன் அறிேில் இருக்கும் நிவல”. (வேதாத்திரியம்) 
 
“வேண்டியதற்கு படிகட்டி வேண்ோதவத ேடிகட்டும் 
எண்ணவம உள்மன அவமதிக்கு உரம்”. (வேதாத்திரியம்) 
 
“மனம் தன்வன தூய்வம மசய்து மகாள்ை 
எடுக்கும் முயற்சிவய தற்வசாதவன”. (வேதாத்திரியம்) 
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அகத்தேத்தின் மபருவம: வேதாத்திரியம் 
 
அகத் தேத்தின் மபாருள் கண்டு 
   அதன் மபருவம உணர்ந்திடுேரீ்! 
அகத் தேவமா உயிரினிவல 
   அறிவே ஒடுக்கும் பயிற்சி! 
அகத் தேத்தால் வமலும் உயிர் 
   அம்மாகி மமய்ப்மபாருைாம்! 
அகத் தேத்தால் ேடீுணர்ந்து 
   அவமதி மபற்று இன்புறலாம்! (ஞாக.பா.1496) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

4. கேவுவை காண ேழி இருக்கிறதா? 
 
கேவுவை அவேேதற்கு என்மனன்ன ேழிமுவறகள் உள்ைன? என 
நிவறவய வபர் வயாசிப்பது உண்டு. 

இன்று உலக மக்கள் 
மதாவகயில் எத்தவன வபர் 
உள்ைார்கவைா நாவைக்கு 
எத்தவன வபர் ேருோர்கவைா 
அத்தவன ேழிகள் கேவுவை 
அவேேதற்கு உண்டு. 
 
நான் கேவுவை அவேய 

வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ேிோமுயற்சியும் இருந்தாவல 
வபாதுமானது. தானாக ேழி மதரியும். ஏமனன்றால் கேவுளுக்கு 
எல்லா திவசயும் ஒன்று தான். 
 
அேர் குறிப்பிட்ே திவசவய மட்டும் வநாக்கிக் மகாண்டிருந்தால் 
அந்த திவசவய மட்டும் தான் நாம் வதர்ந்மதடுக்க வேண்டியிருக்கும். 
கேவுைிேம் அந்த பிரச்சவனயில்வல. ஆனாலும் கூே நமது 
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புராணங்கள் கேவுவை அவேந்தேர்கள் பயணித்த ேழியில் சில 
பாவதவய காட்டுகிறது. 
 

 சுகவதேவரா கேவுவை பற்றி மசான்னதாவலவய அேவர 
அவேந்தார். 

 நாரத மகரிஷி மனதால் நிவனத்ததன் மூலம் நாராயணவன 
அவேந்தார். 

 திருமகைான மகாலஷ்மி பாத வசவே மசய்வத திருமாவல 
அவேந்தார். 

 யது மகாராஜா ேழிபாட்டு மூலமாக இவறேவன அவேந்தார் 
 .ரத சாரதியான அக்ருேர் பிராத்தவன மூலவம கேவுவை 

அவேந்தார். 
 மகாேரீனான அனுமான் பணிவு மூலமாகவும், 
 அர்ஜுனன் நட்பு மூலமாகவும், 
 பலி சக்கரேர்த்தி சமர்ப்பணம் மூலமாகவும் 
 ேிஸ்ோமித்திர மகரிஷி ேிோ முயற்சினாலும் கேவுவை 

அவேந்தார்கள். 
 நமது காலத்தில் பக்தியின் மூலமாக ராமகிருஷ்ண 

பரமஹம்சரும்  
 ஞானத்தின் மூலமாக சுோமி ேிவேகானந்தர், ரமண 

மகரிஷியும்,  
 துறேின் மூலமாக தாயுமானேரும்  
 ஜேீ காருண்யத்தின் மூலமாக ேள்ைலாரும்,  
 மதாண்ோல் வேதாத்திரி மகரிஷியும் கேவுவை 

அவேந்திருக்கிறார்கள். 
 
அேவர அவேேதற்கு ேழி எது என ேிசாரிப்பவத ேிே அவேந்வத 
தீருவேன் என முயற்சி மசய்ேவத சிறந்த மார்க்கமாகும். 
 
“காணுமாறு காவணன் உன்வன  
   அந்நாள் கண்வேனும் 
பாவண வபசி என் தன்வனப்  
   படுத்தது என்ன பரஞ்வசாதி 
ஆவண மபண்வண ஆர் அமுவத  
   அத்தா மசத்வத வபாயிவனன் 
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ஏd; நாண் இல்லா நாயிவனன்  
   என்மகாண்டு எழுவகன் எம்மாவன.” 88 
 

 வமலான ஒைிப் பpழம்வப!   
 ஆவண! மபண்வண!   
 மதேிட்ோத அமுதவம!   
 தந்வதவய! எம் தவலேவன!   
 இப்மபாழுது உன்வன, நான் காண முடியாதேனாய் 

இருக்கிவறன்.   
 ஆனால் முன்பு திருப்மபருந்துவறயில் என்வனக் கண்ேவபாது. 

இனிய மசாற்கள் வபசி, என்வன அடிவம மகாண்ோய்.   
 தே ேலிவம இல்லாத நான், என்ன மசய்து, இதிலிருந்து 

மீண்டு. உன்வன ேந்து அவேவேன்? 
 
கேவுவைக் காண கருத்தேவம வபாதும்  வேதாத்தரியம். 
 
“அகத்தேத்தால் மனச்சுழவலப் படிப்படியாய்க் குவறத்து, 
   ஆதிநிவல ஒன்றுேவர பழக்கமாக்கிக் மகாண்ோல், 
இகத்துணர்வோ மேல்வலயிலா இவறநிவலயும் உணர, 
 ஏற்றபடி அவ்ேப்வபா மபாருந்திேரக் காண்வபாம். 
மிகத்மதைிவும் உள்ளுணர்வும் முற்றறிவும் கிட்டும். 
  மூலம்எனும் இவறமுதலாய் மனிதன்ேவர ேந்த 
மகத்துேமாம், முத்தரவம முத்திறமாய் மலர்ந்து 
   மவறமபாருவை அறிவுணரும். பிரம்மஞானம் கிட்டும்.” 
(ஞாக.பா.1445) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

5. அறுகுண சீரவமப்பு தரும் ஆனந்த ோழ்வு    

  
மனித குலம் ோழத் மதாேங்கி ஆங்காங்வக துண்டு துண்ோக 
ோழ்ந்து அந்தந்த இேத்திற்கு ஏற்பத் தன் மசயவல உருோக்கிக் 
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மகாண்ேது. காலம் மசல்லச் மசல்ல மபாருட்கைின் எண்ணிக்வக 
அைேிவல மபருகிேிட்ேன.  
 
அேற்வறத் துய்க்கும் முவறகளும் கூடிேிட்ேன. அந்தப் 
மபாருட்கவை அனுபேிக்கின்றவபாது வதான்றிய சிக்கல்கள் 
அேற்வறத் தீர்க்கும் ேழிகள் இவேமயல்லாம் ேிரிந்து வபாய் 
ேிட்ேன.  
 
இவதமயாட்டி அவ்ேப்வபாது ஆங்காங்வக மக்களுக்குக் கருத்தும் 
மசயலும் உருோகி ேிட்ேன. புலன்கள் ேழிவய மசயலாற்றிப் 
பலேிதமான பதிவுகவை உேலிவலயும் மனதிவலயும் 
மகாண்டுள்வைாம்.  
 
இவதத் தாண்டி “நான் யார்? எதற்காகப் பிறேி எடுத்திருக்கிவறன்? 
நான் என்ன மசயல் மசய்து மகாண்டிருக்கிவறன்? எங்வக வபாய்க் 
மகாண்டிருக்கிவறன்? எப்படிப் வபாக வேண்டும்? என்மறல்லாம் 
மதரிந்து மகாள்ேதற்குச் சிந்தவன வேண்டும்.  
 
புலன் ேழி மசயல்கைிவல உணர்ச்சி ேயப்பட்ே மசயல்கள் 
உருோகும். அதனால் ஒவ்மோருேரும் ஒவ்மோரு ேிதமான 
தன்வம அவேந்திருக்கிவறாம்.  
 
அந்தத் தன்வமகைில் வேறுபாடுகள் உள்ைன. உருேவமப்பு, குணம், 
அறிேின் உயர்வு, புகழ் (கீர்த்தி), உேல் ேலிவு, சுகம், மசல்ேம் 
என்ற ஏழு மதிப்புகைில் மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபட்டு இருப்பது 
இயல்பாகவே இருக்கிறது. 
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இவேமயல்லாம் ஏன் ஏற்பட்ேன? 
நாம் பிறந்தது முதற்மகாண்டு 
எண்ணிய எண்ணங்கள், மசய்த 
மசயல்கள், மசான்ன மசாற்கள் 
யாவும் நம்மிேத்தில் பதிோகி 
உள்ைன. அப்பதிவுகள் மீண்டும் 
மீண்டும் எழுச்சி மபறுகின்றன.  
 
அப்பதிவுகவை ேிவனப் பதிவுகள் 
என்கிவறாம். அப்பதிேின் ேழிவய 
மசயலாற்றும்வபாது வபராவச, சினம், 
கடும்பற்று, உயர்வு தாழ்வு 
மனப்பான்வம, முவறயற்ற 
பால்கேர்ச்சி, ேஞ்சம் என்ற ஆறு 
தீய குணங்கள் உண்ோகின்றன.  

 
இந்த அறுகுணங்கவைப் வபாக்கி மகாண்டு, அதாேது நம்மிேம் உள்ை 
பதிவுகவை நீக்கிக் மகாண்டு நல்ேிவனகவைச் மசய்து மசய்து 
ோழ்க்வகவய வமம்படுத்திக் மகாள்ேதற்கு நமது மபரிவயார்கள் 
இரண்டு ேழிகவைச் மசால்லி இருக்கின்றார்கள்.  
 
“திவைக்கும் ேிவனக்கேல் தீர்வுறு வதாணி இவைப்பிவன நீக்க 
இருேழி உண்டு கிவைக்கும் தனக்கும் அக்வகடில் புகழ்வோன் 
ேிவைக்கும் தேம் அறம் வமற்றுவணயாவம. என்று திருமூலர் 
பாடியிருக்கிறார்.  
 
பதிவுகைாகிய பாேக் கேலிவலயிருந்து தன்வன மீட்டுக் மகாள்ை 
கவரவயற்றிக் மகாள்ேதற்காக ோழ்க்வகமயன்ற பேகிலிருந்து 
மகாண்டு ேிடுதவல மபற முயற்சிகள் எடுக்கிறான்; கேக்க 
முடியேில்வல, தேிக்கிறான், வசார்ந்து வபாகிறான்.  
 
அப்மபாழுது மனவத ேலுப்படுத்தி, ஒருவமப்படுத்தி, திேப்படுத்தி, 
மதைிவுபடுத்தி உண்வமவய ேிைங்கிப் மகாள்ைத் தக்க உைப்பயிற்சி 
வேண்டும்.  
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அகத்தேம் வேண்டும். அதன்றி பாேப் பதிவுகவை மாற்றித் தூய்வம 
மசய்து மகாள்ை முடியாது. பவழய நிவனவுகைால் உேலுறுப்புகள் 
ேிவனேழிவய இயங்கும் ஆர்ேம் எழாதேண்ணம் தன்வனக் காத்துக் 
மகாண்டு, ேிவனத் தூய்வமயின் ேழியாக அறேழிவய ோழ்ந்து 
மகாண்டு ேர வேண்டும்.  
 
ஆகவே, தேமும் அறமும் வேண்டும். இவேயிரண்டும் தான் 
மனிதன் உய்ேதற்கு ேழிகள். அகத்தேமும், ஒழுக்கம், கேவம, 
ஈவக என்ற மூன்றுமிவணந்த அறமநறியும் பின்பற்றி ோழும்வபாது 
எழ ேழியில்வல.  
 
அகத்தேத்தால் இவறநிவலவயாடு எண்ணம் இவணந்து ேிடுேதால், 
அேவன தானாக இருக்கும் உண்வமயிவன உணர்ந்து மகாள்ை 
முடிகிறது. அந்த இேத்தில் தன்முவனப்பு வபாய்ேிடுகிறது.  
 
தான், தனது என்று மசால்லிக் மகாள்ை தன்பற்வறா, மபாருள் பற்வறா 
இருக்க ேழியில்வல. மபாருள் ேழிவய மனம் மசல்லும்வபாது ஆவச 
வபராவசயாக மாறுகிறது.  
 
அந்த ஆவச தவேப்படும்வபாது, அந்தத் தவேவய நீக்குேதற்காக 
உேல் வேகம் கூடும்வபாதுதான் சினம் என்பது உண்ோகிறது. அந்த 
ஆவசயும் சினமும் இரண்டும் வசர்ந்து ேிோப்பிடியாக மபாருவைப் 
பற்றிக் மகாண்டு மற்மறாருேர் மதாோமல் பார்த்துக் மகாள்கின்றன.  
 
அது மட்டுமல்ல, இன்னும் மற்ற மபாருட்கவையும் வசர்த்துக் 
மகாள்ை வேண்டும் என்று எண்ணுகிறது. இதுவே “கடும்பற்று.  
 
இவதவபான்று, பால் உறேிவல மிதமிஞ்சிய ஓர் ஒழுக்கம் மீறிப் 
வபாகிறவபாது முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி எழுகிறது. அேர் 
மபரியேராக இருக்கிறார். நான் சிறியேனாக இருக்கிவறன்.  
 
அேருக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. எனக்குக் குவறோக இருக்கிறது 
என்று எண்ணி, மபாறாவம முதலிய எல்லாேற்வறயும் 
ேிவைேிக்கக்கூடியது உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்வம. காலத்தாவல 
அல்லது எனக்கு ேலு ேரும்வபாது நான் தீர்த்துக் மகாள்வேன் என்று 
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சினத்வத அைேிவல இருப்புப் கட்டி வேத்து, காலத்வதயும் 
ோய்ப்வபயும் எதிர்பார்த்துக் மகாண்வே ேைர்ந்து ேந்த சினம் 
இருக்கிறது.  
 
அந்த இருப்பு கட்டிய சினம்தான் ‘ேஞ்சம்’  ஆகவே எதுவுவம தனியா 
இல்வல.  
 
ஆவச வபராவசயாகி ேிடும்வபாது, அதிலிருந்து ேந்தவேதான் 
அறுகுணங்கள், அதனால் ஆவசவய முவறப்படுத்தி இவறேவனாடு 
இவணந்து ேிட்ோல், அது எங்வகா வபாய்ச் வசர வேண்டுவமா 
அங்வக வபாய்ச் வசர்ந்து ேிட்ோல், அதன் பிறகு அதன் திவச மாறி 
இந்த ஆறு குணங்கைாக எழாது. இதுேவரயில் ஏற்பட்ே 
அறுகுணங்களும், நற்குணங்கைாக மாற்றம் மபற்று ேிடும்.  
 
வபராவச - நிவறமனமாக, சினம் - சகிப்புத் தன்வமயாக, கடும்பற்று 
- ஈவகயாக, முவறயற்ற பால் கேர்ச்சி - கற்பாக, உயர்வு தாழ்வு 
மனப்பான்வம - வநர் நிவற உணர்ோக, ேஞ்சம் - மன்னிப்பாக 
மாறிேிடும். இவற நிவல உணர்ந்து மனிதன் தன்னுவேய தன் 
முவனப்வப ேிட்டு ேிட்ோவனயானால் அங்வக உணர்ச்சி ேயப்படும் 
அறுகுணங்களும் அேற்றின் கீழ் ஆற்றப்பட்ே பழிச் மசயல் 
பதிவுகளும் கவரந்து வபாகின்றன.  
 
இவறயருள் சுரந்து இன்பம் ஒங்கும். பழிச்மசயல்கள் பதிவுகள் 
கவரந்து, ஆன்மீக அறிவு ஓங்கி, ோழ்ேில் மதைிவும் அவமதியும் 
இனிவமயும் ேிவையும். பிறேிப் பயவன அவேயலாம். அருள் ஒைி 
மிக்க ோழ்ேிவனப் மபறலாம். 
 
 
“மான் வநர் வநாக்கி உவமயாள் பங்கா  
   மவற ஈறு அறியா மவறவயாவன 
வதவன அமுவத சிந்வதக்கு அரியாய்  
   சிறிவயன் பிவழ மபாறுக்கும் 
வகாவன சிறிவத மகாடுவம பவறந்வதன்  
   சிேம் மாநகர் குறுகப் 
வபானார் அடியார் யானும் மபாய்யும்  
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   புறவம வபாந்வதாவம.” 89 
 

 மான் வபான்ற பார்வே உவேய உவமயேவை உேம்பில் 
பாகமாக உவேயேவன!  

 வேதங்கைாலும் முடிவு காண முடியாத வேதியவன!   
 வதவன! அமுதவம!  
 மனதுக்கு எட்ோத தூரத்தில் இருப்பேவன!  
 சிறிவயனாகிய எனது பிவழகவை எல்லாம், மபாறுத்து அருளும் 

தவலேவன!   
 உன்னுவேய அடியார்கள் எல்லாம் சிேபுரத்திற்குச் மசன்று 

வசர்ந்து ேிட்ேனர்.   
 ஆனால் யாவனா சிறிது கடுஞ்மசால் கூறியதால் என் உேம்பும் 

எனது மபாய் ஒழுக்கமும் உம் உலகுக்குப் புறம்பாக உள்ை 
இவ்வுலகிவலவய இருந்து ேிட்ேன. 

 
அறுகுணச் சீரவமப்பு வேண்டும் - வேதாத்திரியம் 
 
அறுகுணம் என்பது காமம், குவராதம், வலாபம், வமாகம், மதம், 
மாச்சரியம் என்ற மபயர்கைில் ேேநூலார் குறிப்பிட்டுள்ை ஆறுேவக 
மவனா நிவலகள்.  
 
இவே தமிழ் மமாழியில் முவறவய வபராவச, சினம், கடும்பற்று, 
முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி, உயர்வு-தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்சம் 
என ேிைக்கப்படுகின்றன.  
 
இவே எல்லா உயிர்கைிேத்தும் அவமந்துள்ைன. மனிதனிேம் இந்த 
மவனா நிவலகள் எழுச்சி மபறும் வபாது தீய மசயல்கவைச் மசய்து 
ேிடுோன். அதனால் மபாருள் அழிவும், மகிழ்ச்சி இழப்பும் ேிவையும். 
 
மதைிந்த அறிவோடும், ேிழிப்வபாடும் இருந்தால் இந்த ஆறு மவனா 
நிவலகைில் வபராவசவய - நிவற மனமாகவும்; சினத்வதப் - 
மபாறுவமயுேவமயாகவும்; கடும் பற்வற - ஈவகயாகவும்; 
முவறயற்ற பால் வேட்வபக் கற்பாகவும்; உயர்வு - தாழ்வு 
மனப்பானவமவய - வநர் நிவறயுணர்ோகவும்; ேஞ்சத்வத - 
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மன்னிப்பாகவும் சீரவமத்துக் மகாள்ைலாம். தனக்கும் பிறர்க்கும், 
தற்காலத்திலும், பிற்காலத்திலும், அறிேிற்கும், உேல் உணர்ச்சிக்கும் 
ேருத்தம் எழாத அைேிலும், முவறயிலும் மசயலாற்றி இன்பமாக 
ோழலாம். 
 
வதவேயும், பழக்கமும் சூழ்நிவலகளும் உணர்ச்சிகவைத் 
தூண்டிேிடுகின்றன.  
 
அனுபே நிவனவுகளும், சிந்தவனயும், மதைிவும் அைிக்கின்ற நல்ல 
முடிவேக் மகாண்டு உணர்ச்சிகவை ஒழுங்குபடுத்திக் மகாள்ளும் 
திறவன “அறிவு” எனப்படும்.  
 
உணர்ச்சிகைால் அறிவு மயங்கித் தனது நிவல மறந்து 
மசயலாற்றினால் அதவன “மயக்கம்” அல்லது “மாவய” என்று 
கூறுகிவறாம். அறிவு நிவல குவலந்த மயக்கத்தில் தான் தீய 
மசயல்கள் ேிவைகின்றன. 
 
“எல்வலயில்லா இவறநிவலவயப் வபால 
எல்வல இல்லாத மதய்ேத்தன்வம ோய்ந்தது மபாறுவம” 
 
 
“சினத்தினால் திருத்தம் ேரவே ேராது. 
சினத்தினால் ஏதாேது ேரும் என்றால் 
அங்கு ேருத்தம் தான் ேரும்”.. 
 
அறுகுண ேிவைவுகள் – வேதாத்திரியம் 
 
““உைேியவல ஆராய்ந்தால், அறு குணங்கள் 
   உேலில் வநாய்பல ேிவைத்தல் அறிந்து மகாள்வோம். 
அைேிலா ேிருப்பு, கடும் பற்றிரண்டும் 
   அல்லல் தரும்குன்மவநாய் உண்டுபண்ணும். 
பிைவுமசய் சினம், குருதி அழுத்தம், மார்வநாய், 
   பித்து, புண், கண்வநாய்கள், தாது, மூவை 
ேைமழிவு மசய்யும்.  மிவக வமாகம் கட்ே 
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   ேவக கண்      வயாய், நீரிழிவுமசய்யும். ேஞ்சம் 
உைஅவமதி, உேல்ேலிவு வபாக்கி மார்வநாய் 
   உண்ோக்கும்.  மதாேர்புவநாய் பலவும் காட்டும்.”(ஞாக.பா.1591) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 

 
6. ஆன்மீகத்தில் நல்மலாழுக்கம்  

 

ஆன்மீகத்தின் அடிப்பவே நல்மலாழுக்கம். இவத சமஸ்க்ருதத்தில் 
சத்-நல் ஆசாரம்-ஒழுக்கம் அதாேது சதாசாரம் என்கிறார்கள். 

அவதத்தான் அட்ோங்க வயாகத்தின் இயமம் (தீமயாழுக்கம் 
கவைதல்), நியமம் (நல்மலாழுக்கம் பயில்தல்). 

ஒழுக்கம் “ேிழுப்பம்” தரலான் ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

அமதன்ன ேிழுப்பம்? ேிழுப்பம் என்றால் சிறப்பு,வமன்வம! 
ஒழுக்கத்தால் என்ன வமன்வம அவேயமுடியும்?! 

ஒழுக்கம் உேல் சார்ந்த இன்பங்கவைத் தாண்டிய மனவதக் கேந்த 
ஏவதா ஒன்று இருக்கிறது. அவத உணர வேண்டும் என்ற ஆேவலத் 
தரும். 

அவதத்தான் வதேல்=முமுக்ஷுத்ேம் என்கிவறாம். நல்மலாழுக்கம் 
இல்லாதேனின் வதேல் மபாருள் மற்றும் புலன்சார்ந்த வதேலாகத் 
தான் இருக்கும்.  

வகாேிலுக்குப் வபானாலும் வசட்ேடிப்பவத தவலயாய கேவமயாய்ச் 
மசய்ோன். புலன்ேழி சிதறிய மனம் அேங்க நல்மலாழுக்கவம 
ேித்து! அவதச் மசய்யாமல் மூச்சேக்கி ோசி தியானம் சமாதி 
என்பமதல்லாம் சாத்தியவம இல்வல. 
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ஆன்மீகத்தில் ஆன்மாவே வநாக்கி முன்வனற மனது ஆோத நிவல 
மபற அன்றாே ோழ்ேில் மிதமான வபாக்கு வதவே. புலன் நுகர்வு 
ேிலக்கல்ல. புலன் மயக்கம் தேறு. என்ன தேறு? அது ேிருப்பம் 
,சிறப்பான ஆன்மத் வதேலில் நம்வம ஈடுபே ேிோது. 

உணவு,காமம்,உறக்கம்,மசல்ேந்துய்த்தல்,….அைோக இருக்க நம் 
மனதில் ஆன்ம நாட்ேம் என்ற கதவு மமல்லத் திறக்கும்! 
நம் ோக்கிலும் மசயலிலும் ஒரு அருள் கலக்கும். நல்மலண்ணவம 
வமலிடும். 

சரி! இவத ஒத்துக் மகாண்ோலும் ஒழுக்கமா ோழுறது கஷ்ேமா 
இருக்வக! என்ன மசய்ய?! 
அதுக்குத்தான் அஞ்சுவேை மதாழுோ, ப்ரவதாஷம்னா வகாேிலுக்குப் 
வபா, வேகுண்ே ஏகாதசிக்கு வகாேில் வபா, ஈஸ்ேர்னா சர்ச்சுக்குப் 
வபாங்குறது! 

!நல்மலாழுக்கம் 

நாம ஃவபார்ஸ் பண்ணாம நல்லது என்னிக்காேது மசய்வோமா?! 
மாட்ேவம! 

நல்மலாழுக்கத்துக்கு இன்மனாரு ேழி நல்வலார் மதாேர்பு. அது 
வநரடித் மதாேர்வபா,மசாற்மபாழிவுகவைா அல்லது புத்தகங்கவைா! 
ஏவதா ஒன்று நம்வம நல்ேழிக்கு மாற்றுேதாயிருந்தால் ஒழுக்கம் 
துைிர்ேிேத் மதாேங்கும். 

அவ்வே மசால்கிறார், 
நல்லாவரக் காண்பதுவும் நன்வற நலமிக்க 
நல்லார்மசால் வகட்பதுவும் நன்வற – நல்லார் 
குணங்கள் உவரப்பதுவும் நன்வற; அேவராடு 
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று” 

மபாய்வம ஒழுக்கம் உவேய நான், உண்வம அன்வபப் 
மபறுேதற்கான, ஆற்றவல இழந்தேனாக இருக்கிவறன்” என்ற 
மாணிக்கோசகர் இப்பாேலில் பாடுகிறார். 

“புறவம வபாந்வதாம் மபாய்யும்  
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   யானும் மமய் அன்பு 
மபறவே ேல்வலன் அல்லா  
   ேண்ணம் மபற்வறன் யான் 
அறவே நின்வனச் வசர்ந்த அடியார்  
   மற்று ஒன்று அறியாதார் 
சிறவே மசய்து ேழிேந்து சிேவன  
   நின்தாள் வசர்ந்தாவர.” 90   
 

 சிேமபருமாவன! உன்வனத் மதாேர்பு மகாண்ே அடியார்கள், 
வேற எவதயும் சிந்திக்காது,  

 நினது மசந்மநறிவயப் பற்றி,  
 நின்னுவேய திருேடிகவை அவேந்து ேிட்ேனர்.   
 நாவனா உம்வமப் பின் மதாேராது.  வேறுபக்கம் மசன்று 

ேிட்வேன்.   
 மபாய்வம ஒழுக்கம் உவேய நான்,  
 உண்வம அன்வபப் மபறுேதற்கான, ஆற்றவல இழந்தேனாக 

இருக்கிவறன்.   
 
 
இன்னா மசய்யா வநான்பு - வேதாத்திரியம் 
  
“ஒழுக்கமமனில் உயிர்க்கு இன்ன மசய்யா வநான்பாம். 
  ஒருேர்பிறர்க் வகாதனக்வகா, உேவனா, பின்வனா, 
ேழுக்கியும் தீவமமசய்யா உணர்வு அஃது 
  ோழ்வோர்க்கு இதற்குவமல் என்ன வேண்டும்? 
அழுக்காறு, வபராவச, சினம்கடுஞ் மசால் 
  ஐந்துமபரும் பழிச் மசயல்கள் தேிர்த்த ோழ்ோல், 
பழுத்துேரும் அறிவுபர உணர்வு ஊறும், 
  பன்னலமும் அறமநறியும் இயல்பாய்ப் வபாகும்.” (ஞாக.பா.452) 
 
எந்த உயிர்களுக்கும் துன்பம் ஏற்போத ேவகயிவல எண்ணம், 
மசால், மசயல்கவை ஒழுங்குபடுத்திக் மகாண்டு ோழ்ேதுதான் 
உயர்ந்த ஒழுக்கம் எனப்படும்  
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நில உலகில் ோழ்கின்ற உயிர்களுக்கு அதுவே பாதுகாப்பு ஆகும்.   
அவமதிக்கான கருவும் ஆகும்.   
 
ஒழுக்கம் என்பதுதான் மனித ோழ்வே உயர்த்தக் கூடியது.   
 
ஆவகயால் உயிவரேிே ஒழுக்கம் வமலானதாகக் கருதப்படுகிறது.  
 
அறிவே உயர்த்தி, அறிேில் மதைிவு மபற்று முழுவமப்வபறு 
அவேய எல்லா மனிதர்க்கும் ஒழுக்கவம மபரிய துவணயாக 
உள்ைது.   
 
உேலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே 
எல்லாேற்றிலும் எல்லாமாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் 
வேக்கக் கூடிய மதய்ேமாகவும் உள்ைது என்பேற்வற 
உணர்ந்தேர்கள் அறிவே அறிந்த அறிஞர் மபருமக்கள் ஆேர்.   
 
உயிர்கவைக் காக்கும் கருவணயினால் அேர்கள் ஜேீகாருண்ய 
ஒழுக்கத்வத நவேமுவறப்படுத்தி வமலான முவறயில் 
ோழ்ேதற்கான மநறிமுவறகவை அறிேித்துள்ைார்கள் என்ற 
உண்வமகவைத் மதரிந்து மகாள்ேவோம். 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 
 

7. நல்லாரிணக்கமும் சத்சங்கமும் 
 
 

சத்சங்கத்தின் அர்த்தமானது பூரண சத்தியமான இவறேனின் சங்கம் 
என்பதாகும். அதாேது ‘சத்S என்பது பூரண சத்தியத்வதயும் ‘சங்கம்S 
என்பது ஸாதகர்கள் அல்லது மகான்கைின் சகோசம் என்பதாகும்.  
 
சுருக்கமாக மசால்ேமதனில் சத்சங்கம் இவறேனின் இருப்வப 
அனுபேிப்பதற்கு உகந்த சூழலாகும். 
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நாமஜபம் மசய்ய துேங்கிய பின் ஒருேர் மசய்யக்கூடிய 
அடுத்தகட்ே பயிற்சி இதுோகும்.  
 
அதனால் நாமஜபம் மசய்ேது நிறுத்தப்படும் என்பது மபாருைல்ல. 
இவறேனின் நாமத்வத உச்சரிப்பவதாடு சத்சங்கங்களுக்கும் மசல்ல 
வேண்டும்.  
 
ஒவர எண்ணம் மகாண்ே (அதாேது இவறேவன உணர்தல்) 
நபர்களுேன் மதாேர்ச்சியாக கலந்துவரயாேல் மசய்ேதற்கு இது 
ஏதுோக அவமயும். 
 
சத்சங்கம் என்பதின் அர்த்தத்வத புரிந்துக்மகாள்ேதாலும் 
சத்சங்கத்திற்கு மசல்ேதாலும் பல நன்வமகவை மபற முடியும். 
 
ஆன்மீக சாஸ்திரத்வத பற்றிய சந்வதகங்கவை வகட்டு 
மதைிவுபடுத்திக் மகாள்ை முடியும்.  
 
ஆன்மீக பயிற்சி அல்லது ஆன்மீக தத்துேங்கள் மதாேர்பாக 
ஏவதனும் ஐயமிருப்பின் அவே உேனுக்குேன் 
மதைிவுபடுத்தப்பேவேண்டும்.  
 
இல்லாேிட்ோல் மனப்பூர்ேமாக ஆன்மீக பயிற்சிவய வமற்மகாள்ை 
முடியாது வபாகும். 
 
ஒருேர் தன்னுவேய ஆன்மீக அனுபேத்வத பகிர முடிேவதாடு 
அதற்குரிய ஆன்மீக முக்கியத்துேத்வதயும் புரிந்து மகாள்ை 
முடிகிறது.  
 
மற்றேரின் நம்பிக்வக பற்றி மதரிந்து மகாள்ேது நமக்கு ஆன்மீகப் 
பயிற்சியிவன மதாேர்ச்சியாக மசய்ய ஊக்கம் அைிக்கிறது. 
 
சூட்சும நிவலயில் ஒருேர் மதய்ேகீ உணர்ேிவன (வசதன்யம்) 
சத்சங்கம் மூலம் மபறுகிறார்.  
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சத்சங்கத்தின் அதிகரிக்கப்பட்ே சாத்ேகீ தன்வம ஒருேரின் ஆன்மீக 
பயிற்சிக்கு மபரிதும் உதவுகிறது.  
 
சுற்றுச்சூழலில் உள்ை ரஜதம அணுக்கைால் ஆன்மீக மாசவேவு 
ஏற்படுேதால் இவறேவன பற்றி நிவனப்பதற்கும் ஆன்மீக பயிற்சி 
மசய்ேதற்கும் கடினமாக உள்ைது.  
 
இருப்பினும் நாள் முழுேதும் நாமஜபம் மசய்பேர்கைின் 
சகோசத்தில் இருக்கும்வபாது இதற்கு எதிர்மாறான பலன் 
கிவேக்கிறது! ஸாதகர்கைிேமிருந்து மேைிப்படும் சாத்ேகீ 
அதிர்ேவலகைால் அல்லது மதய்ேகீ உணர்ேினால் நாம் 
பயனவேகிவறாம்.  
 
சத்சங்கத்தினுள் நுவழயும் வபாது ோழ்க்வகயில் மிகவும் அடிபட்டு 
வேதவனயுேன் மசன்றாலும் சத்சங்கம் முடிேவேந்து 
மேைிவயறும்வபாது உள்ைிருந்து புதுப்பிக்கப்பட்டு முற்றிலும் புதிதாக 
உணருவோம். 
 
மதாேர்ந்து சத்சங்கம் மசல்லும்வபாது நாம் நமது ஆன்மீக 
பயிற்சியில் திேமான நிவலவய அவேகின்வறாம். இதன் பலனாக 
நாம் நம் ோழ்ேின் ஆன்மீக வநாக்கமான இவறேவன உணர்ந்வத 
தீர வேண்டும் என்ற உறுதியான நம்பிக்வகவய மபறுகிவறாம் 
 
“தாராய் உவேயாய் அடிவயற்கு  
   உன்தாள் இவண அன்பு 
வபரா உலகம் புக்கார் அடியார்  
   புறவம வபாந்வதன் யான் 
ஊர் ஆ மிவலக்கக் குருட்டு ஆமிவலத்துஆங்கு  
   உன்தாள் இவண அன்புக்கு 
ஆரா அடிவயன் அயவல  
   மயல் மகாண்டு அழுவகவன.” 91 
 

 எல்லாம் உவேயேவன!   
 உன்னுவேய  அடியார்கள், இவணயான நினது திருேடிகைில் 

அன்பு மசலுத்தி, மீைா உலகம் மசன்று வசர்ந்தனர்.   
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 யாவனா வேற பக்கம் வபாய்ேிட்வேன்.  
 ஊரில் உள்ை பசுக்கள் கவனக்க, அேற்றுேன் வசர்ந்து வமயப் 

வபான குருட்டுப் பசுவும் கவனப்பது வபால அந்த 
அடியார்கவைாடு என்வனயும், உன் இவணயான திருேடிகைில் 
Nrர்த்துக் மகாள்ோயாக!   

 திராத அன்பு உேயேனாய், நானும் உன்வன அவேய 
முடியாமல், கலக்கம் உற்று, அழுது மகாண்டு இருக்கிவறன்.  

 
அறிவே அறியும் பயிற்சி - வேதாத்திரியம் 
 
“தன்னிவல அறிேறிய அகவநாக்கி நிற்கின்ற 
   தேமுவற பயில வேண்டும். 
அந்நிவல 1) குருநாடி, 2) மூல ஆதார நிவல, 
   3) அவசேில் துரியநிவல 4) வநர் 
முன்னிவல இலா துரிய அதீதநிவல, 5) அறுகுணம் 
   முவனயாது காத்தீே நிவல. 
இந்நிவலகள் ஐந்வதயும் குருமூலம் அறியலாம். 
  ஏற்றேர் கருதேத் தால்.” (ஞாக.பா1461.) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

8. ேிழிப்பு நிவல சீேன்முக்தி 
 
“பலமுவறயும் அழுது பார்த்து ேிட்வேன்.  நான் எதவன பற்றுக் 
வகாோக் மகாண்டு, நின்வன ேந்து பணிேது?” என்ற 
மாணிக்கோசகர் வகட்கிறார். 
 
இவறநிவலவய எய்த இவறயுணர்வு என்ற பற்று வகாடு வேண்டும். 
இவறயுணர்வு மபறுேது எப்படி?  ேிவேயாக ேருகிறது 
வேதாத்திரியம்.    
 
நுண்மாண் நுவழபுலன் அறிவோடு ேிழிப்பு நிவலயில் மசயல் 
படும்வபாது இவறயுணர்வு கிட்டும்.  
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தனக்மகன ஒரு ஒழுக்கமநறி (பாவத) வகமகாண்டு அது ேழி ேரும் 
வசாதவனகவை அறிேினால் சீர்மசய்து கேனமுேன் (ேிழிப்புேன்) 
ோழ்ந்து ேந்தால் தானாய் ேரும் (வபாகும் வபாக்கில்) இவறயுணர்வு. 
 
நம் எண்ணம் மசால் மசயல் இேற்வற நல் ேழிப்படுத்தல் மிகவும் 
அேசியம். 
 
ஏமனனில் இது ேவர நம் பழக்க ேழக்கம் நம் உேல் உயிர் 
பதிவுகைாகி நம் சீேன் கைங்கப்பட்டுள்ைது. 
 
அவத சீர்படுத்தி மனம் ஒரு நிவல படுத்தி தேம் முவறயாக மசய்து 
இவறவுணர்வு மபறலாம்.மகரிஷி அருைிய மனேைக்கவல பயின்று 
இவறயுணர்வு பயன் மபறலாம். 
 
அகத்தேம் மூலம் எண்ணங்கவை சீர் மசய்து கருவமவய 
கைங்கங்கவை வபாக்கினாவல இவறயுணர்வு கிட்டும் என்ற கருத்து 
மிகவும் உண்வமயான கருத்து। 
 
ஒழுக்கம்,ஈவக,கேவம,எண்ணம்,மசால்,மசயல்,ஐந்தில் அைவு முவற 
சரியானால் இவறயுணர்வு ஏற்படும் 
 
எண்ணம் , மசயல் இரண்டிலும் ேிழிப்பு நிவல ஏற்பட்ோல் மனம் 
தூய்வம மபறும். அறுகுணங்களும் அறுக்கப்பட்டு மனம் தூய்வம 
அவேந்த நிவலயில் இவறயுணர்வு கிட்டும். 
 
அறுகுணங்களும் அறுக்கப்பட்டு மனம் தூய்வம அவேந்த நிவலயில் 
இவறயுணர்வு கிட்டும். 
 
“மசயல்கைால் சிந்தவனயும், அதன் உயர்வும் 
   சிந்தவனயால் மசயல்பலவும் ஒன்றால் ஒன்றாம். 
மசயல்எண்ணப் பதிவுகவை மனிதன் தன்வம., 
   சிந்திப்பரீ்! இதவனேிே வேறு நீயார்? 
மசயல்எண்ணம் பழக்கேழி ஓடும் மட்டும், 
   சிற்றறிோய் துன்புற்று ேருந்தும் சீேன்., 
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மசயல்எண்ணம் இரண்டினிலும் ேிழிப்பு மகாண்ோல், 
   சிேத்தன்வம சீேனில் வபரறிோய் ஓங்கும்.”(ஞாக.பா648) 
 
 
முன்வனார்கள் மசய்த ேிவனகைின் ேித்தாக ேந்துள்ை நாம் பவழய 
பதிவுகைின் பழக்கத்தில் ஐயுணர்ேின் ேழி ோழ்ேதால் துன்பம் 
மிகுதியாகவும், இன்பத்வத நிரந்தரமின்வம யாகவும், ோழுகின்ற 
நிவலயில் ஆராய்ந்து பார்த்தால்  
 
நான் யார் என்கின்ற ஆராய்ச்சியின் முடிேில் இவறயாற்றவல 
நாமாக ேந்துள்வைாம் என உணரும்வபாது,  
 
துன்பம் இல்லாமல் ோழும் முவறயும், துன்ப படும் உயிர்களுக்கு 
உதேி மசய்து ோழும் முவறயும்தான் சிேத்தன்வம என்ற வபரறிவு 
சீேனுக்குள் ேிைங்கி ஒைிறும். 
 
இயற்வகவய முழுவமயாக உணரும்வபாது இவறயுணர்வு 
தானாகவே மேைிப்படும்.  
 
மகரிஷியின் கூற்றுப்படி ஒருேர் அகத்தாய்வு, அகத்தேம் பயின்று 
கருவமயத் தூய்வம மபற்று, நான் யார் என்ற பிரமஞான அறிவேப் 
மபற்று அறிேில் முழுவமப் வபறு அவேயும் நிவலவய எட்டும் 
வபாவத இவறயுணர்வு ஏற்படும். 
. 
“அழுவகன் நின்பால் அன்பாம்  
   மனம் ஆய் அழல் வசர்ந்த 
மமழுவக அன்னார் மின்ஆர்  
   மபான் ஆர் கழல் கண்டு 
மதாழுவத உன்வனத் மதாேர்ந்தா 
   வராடும் மதாேராவத 
பழுவத பிறந்வதன் என் மகாண்டு  
   உன்வனப் பணிவகவன.” 92 
 

 நின்னிேம் அன்பு மபாருந்திய மனம் உவேய அடியார்கள், 
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 மின்னல் வபான்ற மபான் மயமான நினது திருேடிகவள் கண்டு, 
மநருப்பில் பட்ே மமழுகு வபால உருகி,மதாழுது, 

 உன்வனப்பின் மதாேர்ந்து, ேந்து வசர்ந்துேிட்ேனர்.  
 நாவனா அவ்ோறு பின் மதாேர முடியாத, குற்றம் உவேய 

பிறப்பு உவேயேனாய் இருக்கிவறன்.   
 பலமுவறயும் அழுது பார்த்து ேிட்வேன்.  நான் எதவன பற்றுக் 

வகாோக் மகாண்டு, நின்வன ேந்து பணிேது?    
 
ஆன்மீக அறிவே அவமதி நல்கும் – வேதாத்தரியம் 
 
“உலகத்தில் அவமதியது உருோகி நிவலக்க, 
   உயிரறிவு இவறயுணர்வு கேவமயறம் எங்கும் 
பலநாட்டு மக்கைது ோழ்ேினிால் பரேி, 
  பண்பாோய் ஊடுருேி நிவலக்கும் முவற வேண்டும். 
சிலதவலேர்,அரசியலார். மபாருள் துவறயார்,மதத்தார் 
   வசர்ந்தாலும், அன்னேரால் ஒருக்காலும் அவமதி 
நிலே ேழியுண்ோக. நீடிக்கும் பவக, வபார் 
  வநர்ேழிவய அறிேறியும் ஆன்மீக மநறி.” (ஞாக.பா.1437) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

9. அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம் 
 
 
மனவத ஆய்வு மசய்து தனது குவறகவைப் வபாக்கி தானும் 
இன்புற்று ோழ்ேவதாடு சமுதாயத்திற்கும் துன்பமைிக்காமல் நன்வம 
மசய்து ோழ்ேவத அகத்தாய்ேின் வநாக்கமாகும்.  
 
தற்வசாதவன 
  
தற்வசாதவன என்பது தன்வன வசாதித்துக் மகாள்ேது. தனது குவற 
நிவறகவை மதரிந்து மகாள்ேது. இப்பயிற்சியின் வநாக்கம்.  
(1) தன்வனப் பற்றி சிந்தித்துப் பார்த்தல்  
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(2) தனது குவறகவை உணர்தல்  
(3) குவறகவை நீக்க ேழி ேகுத்தல்  
(4) ேகுத்த ேழிவய ோழ்ந்து காட்டுதல். 
 
ேிவனப்பதிவு  
 
மனிதன் எந்தச் மசயல் மசய்தாலும் உேலில் ஓடிக் மகாண்டிருக்கும், 
ஏற்படும் தாக்கங்கள் அவனத்தும் கருவமயத்தில் வபாய்ச் 
வசருகின்றன. இந்த நிகழ்ச்சிவய ேிவனப்பதிவு என்று கூறுகிவறாம்.  
 
பதிவு என்றால் இங்கு எழுதி ேிைக்கக் கூடியவதா, அல்லது 
புலன்களுக்கு எட்டும்படியாக அவேயாைம் மகாடுக்கக் கூடியவதா 
அன்று. 
 
எண்ணம்  
 
எண்ணுேவதவய மசய்யுங்கள்! அதற்கும் வமல் இன்மனாருபடி 
வபாங்கள்.மசய்ய முடிேவதவய எண்ணுங்கள்!! 
 
 
“பணிோர் பிணி தீர்த்து அருைிப்  
   பவழய அடியார்க்கு உன் 
அணி ஆர் பாதம் மகாடுத்தி  
   அதுவும் அரிது என்றால் 
திணி ஆர் மூங்கில் அவனவயன்  
   ேிவனவயப் மபாடி ஆக்கித் 
தணி ஆர் பாதம் ேந்து ஒல்வல தாராய்  
   மபாய்தீர் மமய்யாவன.” 93 
 

 மபாய் ஒழிந்த மமய்ப்மபாருவை!  
 உன்வன ேந்து பணியும், பவழய அடியார்கைின் பிறேி 

வநாவயப் வபாக்கி,  
 அேர்களுக்கு உனது அழகிய திருேடிகவைக் மகாடுத்து அருள் 

மசய்தாய்.  
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 அதவன எனக்குத் தருேது அரியது எனில், ேலிய மூங்கில் 
வபான்ற கடுவமயான அடிவயனது, ேிவனகவை எரித்துச் 
சாம்பல் ஆக்கிப் பின், நினது குைிர்ந்த திருேடிகவை, ேிவரந்து 
தந்து அருளுோயாக!   

 
அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம் – வேதாத்திரியம் 
 
“ஆன்மிகத் துவறமயன்ற அகலேழிப் பாவதயிவல, 
   அடிவேத்து மமன்வமலும்முன்வனறிப் வபாகுங்கால் 
அறிவுமபறும் அனுபேங்கள் ேியப்பாகும். இனிவமயாம் 
  ஆன்மஒைி சுேர்ேிட்டு உள்ளுணர்வுப் வபறாகும்! 
ஊன்உருேமான உேல் ஊர்திமயன்னும் ஊவே, 
  உயிர்என்ற சூக்குமவம “நான்” என்ற உணர்வு ேரும். 
ஒடுங்க ஒடுங்கக் காணும் உண்வமவயா அறிேதுவே! 
  உயிரிலிருந்து ஓங்கிமயழுந்து உேல்உலகம் மேைிேிரியும்.” 
ஞாக.பா.1434) 
 
“நான்” அதுவே இவறநிவல மமய்ப்மபாருள் மதய்ேமமனும் 
   நன்முடிவு ேிைக்கமாம்.  அந்தமழு முதற்மபாருவை 
நல்ல ஒழுங்காற்றலாய், நல்லுணர்ோய், அறிேறியும் 
   நல் ஊற்றாய்த் திருேருைாய், நல்லின்ப மேள்ைமாய், 
வதன்மபாழியும் வபரின்பம் திகட்ோது! சலிக்காது! 
   திருத்தங்கள் எண்ணம்மசால் மசயல்கைிவல மலர்ந்துேரும்! 
மசருக்மகாழித்து தான் அேங்கித் மதய்ேநிவல எங்மகதிலும் 
   திருேருைின் காட்சியாம்! திரும்புங்கள் உட்புறமாய்!” 
(ஞாக.பா.1434) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 

10. அழுவத சாதித்தார்கள் ஞானிகள் 
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“யாவன மபாய் என் மநஞ்சும் மபாய் என் அன்பும் மபாய் 
ஆனால் ேிவனவயன் அழுதால் உன்வனப் மபறலாவம” 
 

யாவன மபாய் – எனது இந்த உேல் மபாய்! அழிந்து 
வபாக கூடியது! எேன்ோ, இந்த உேம்புக்கு வபாய் 
‘மமய்S என்று மபயர் வேத்தது!? 
 
என் மநஞ்சும் மபாய் – என் மநஞ்சில், ேஞ்சம், 
மபாய், மபாறாவம, வகாபம், வலாபம், மூேம், மதம், 
ஆங்காரம் இன்னும் இது வபான்ற எல்லா 
துர்குணங்களும் நிரம்பி ேழிகிறது என் மநஞ்சமும் 
மபாய்தாவன! 
என் அன்பும் மபாய் – நான் என் தாய், தந்வத என் 
மவனேி என் பிள்வைகள் என் சவகாதர சவகாதரிகள் 
என் உறேினர் என் ேடீு என் என் என்னுவேயது 
என்வற திரிகிவறன்.  

 
என் சாமி என இவறேவனயும் ஆக்கி மகாண்வேன்.  
 
இப்படி இருந்தால் என்னிேம் என்ன இருக்கும் மபாய், பித்தலாட்ேம் 
ஏமாற்று தான் மிஞ்சும்! ஆக இமதல்லாம் மபாய்யாய் இருக்க 
காரணம் அடிவயன் முற்பிறேிகைில் மசய்த ேிவனகள்தான்?!  
 
இதுவே வேதங்கள் கூறும் உண்வம! ஞானிகள் உணர்ந்த சத்தியம்! 
இதுவே நம் சனாதன தர்மம் உவரப்பது! 
 
இப்படி மபாய்யிவல பிறந்து மபாய்யிவல ேைர்ந்து மபாய்யிவல 
ோழும் நாமும் “அழுதால் மபறலாம் அேனருவை” எப்படி? 
 
நாம் மசய்த பாேத்வத நிவனத்து அழு! இனி பாேம் மசய்யாதிரு! நீ 
யாருக்கும் மகடுதல் மசய்யாவத! உன் மபற்வறார் குறிப்பாக தாய் 
பத்து மாதம் உன்வன சுமந்து பட்ே துன்பத்வத பின் ஒவ்மோரு 
நாளும் ேைர்க்கபட்ே துன்பத்வத நிவனத்து அழு!  
 

http://www.vallalyaar.com/wp-content/uploads/2011/10/Manikavasagar1.jpg
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உன் உயிருள்ைேவர மாத பிதாவே ேணங்கி வபாற்றி ோழ 
வேத்து ோழு! என் வபான்று எல்லாேற்வறயும் பவேத்தாவன யாவரா 
ஒருேன் யாவரா ஒருத்தி இல்வல ஏவதா ஒரு சக்தி அவத காண 
வேண்டுமமன்று அழு! நன்றாக அழு! குமுறி குமுறி அழு! 
வபத்தியாகாரன் என்பர் உலகர்! மபாருட்படுத்தாவத! நீ மட்டும் 
அழுேவத நிறுத்தாவத! இமதல்லாம் நீ உருப்மபற ேழிகாட்டும்! 
உண்வம உணர ேழிகாட்டும்! வசாகத்தில் – இழப்பில் – நஸ்ேத்தில் 
அழுேது மன ஆறுதல் மட்டுவம தரும்! 
 
மாணிக்கோசகர், ேள்ைலார் மற்றும் உலகத்தில் உள்ை எல்லா 
ஞானிகளும், சித்தர்களும் அழுதால் மபறலாம் இவறேன் அருவை 
என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியிருக்கின்றனர். 
 
“அழுதால் உன்வன மபறலாவம” என்றார் மாணிக்கோசகர். 
“நிவனந்து நிவனந்து உணர்ந்து உணர்ந்து மநகிழ்ந்து 
மநகிழ்ந்து அன்வப நிவறந்து நிவறந்து ஊற்மறழும் கண்ணரீ் அதனால் 
உேம்பு நவனந்து நவனந்து அருைமுவத நன்னிதிவய ஞான 
நேத்தரவச”  
என்றார் ேள்ைலார். 

  
“கண்ணவீராடு ேிவதக்கிறேன் கம்பரீத்வதாடு 
அறுப்பான்” என்றார் இவயசு (SSSSS) 
மபருமான்! 
 
ஒரு சித்தர் அேர் மபயர் அழுகண்ணி சித்தர் 
என்றனர்! அேர் எப்மபாழுதும் அழுது 
மகாண்வேயிருப்பாராம்.  
 அதனால் எல்லாரும் அழுகண்ணி சித்தர் 
என்றனர். 

“காதலாகி கசிந்து கண்ணரீ் மல்கி” என்றார் திருஞானசம்பந்தர்! 
 
இப்படி இன்னும் பல ஞானியர் இவறேவன அவேேதற்க்காக 
அழத்தான் மசான்னார்கள்! 
 

http://www.vallalyaar.com/wp-content/uploads/2011/10/Jesus1.jpg
http://www.vallalyaar.com/wp-content/uploads/2011/10/Vallalar1.jpg
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இவறேன் திருேடிகவை நமது கண்கள் என குரு மூலம் அறிந்து 
உணர்ந்து இருந்தாவல  கண்ணரீ் மபருகி ேழியும்! இப்படிவய அழுது 
அழுது உங்கள் பாேங்கள் கவரயும் ேவர இவற ஒைி காணும் ேவர 
அழுது மகாண்வேயிருங்கள்! 
 
எந்த தாயாேது பிள்வை அழுேவத பார்த்து மகாண்டு சும்மா 
இருப்பாைா? ஒவோடி ேர மாட்ோைா? ஆம், ேருோள் தாய்!  
அமுதம் தருோள்! ஏதுமறியா மூன்று ேயது குழந்வத அழுதவத 
கண்டு ஒவோடி ேந்து பால் மகாடுத்தாவை பார்ேதி!!  
 
அந்த ஞானக்குழந்வத திருஞானசம்பந்தவன வபால, திருேருட்பிர்   
காச ேள்ைலாருக்கு 9 ேயதில் பசியால் அயர்ந்து தூங்கிய வபாது 
தட்டி எழுப்பி அன்னம் மகாடுத்து அருள் புரிந்தாவல தாய்!! அந்தத் 
தாய் – ோவலத்தாய் – அழும் குழந்வத எல்லாருக்கும் அமுதம் 
தருோள்! சத்தியம்! 
 
அழுது, ஒைிமபருகி, அமுது பருகி, ஒலி வகட்டு, ஒைி கண்டு 
வபரின்பம் மபறலாம்! நம்வம பவேத்தேவன பார்க்கலாம்! அேணடி 
வசரலாம்! ஞானம் மபற, இவறயருள் மபற எப்படி அழ வேண்டும் 
என்பவத தகுந்த குருேிேம் வகட்டு மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். 
 

“அழுத பிள்வை பால் குடிக்கும்” என்பது தமிழ் பழமமாழி. இது 
அவநகமாக பல்வேறு மமாழிகைிலும் உள்ை பழமமாழி. ஏசு 
கிறிஸ்துவும் மவலப் பிரசங்கத்தில் “அழுகின்றோன்கவை 
பாக்கியோன்கள் ஏமனனில் அேர்கள் ஆறுதல் அவேோர்கள்” என்று 
மசால்லக் வகட்டிருக்கிவறாம்.  

அழுவத கேவுவை அவேந்தேர்கள் அல்லது அேன் அருவைப் 
மபற்றேர்கள் இந்து மதத்தில் நிவறய வபர் உண்டு. 

துச்சாதனனால் துகில் உரிக்கப்பட்ே திரவுபதி தன் மானத்வதக் காக்க 
எவ்ேைவு கதறியும் யாரும் காப்பாற்றேில்வல. அதுேவர 
புேவேவய ஒரு வகயால் பற்றி இருந்த திரவுபதி, இரு 
வககவையும் உயர்த்தி கண்ணா காப்பாற்று என்று கதறியவுேன் 
இவறேவன ேந்து ஆவே மகாடுத்தான்.  
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இதனால் “எனக்கு எப்வபாதும் துக்கவம தா கண்ணா, அப்வபாதுதான் 
உன் நிவனவு நீங்காது நிற்கிறது” என்பாள் இன்மனாரு மபண்மணி: 
“துன்பக் கண்ணவீரத் துவேக்கும் உன் தரிசனம் துன்பம் ேரும்வபாது 
கிட்டுேதால் அடிக்கடி துன்பம் ேரட்டும் என்பது என் பிரார்த்தவன”– 
இது குந்தியின் பிராத்தவன.  

முதவலயிேம் சிக்கிய ஒரு யாவனவய எவ்ேைவோ யாவனகள் 
மீட்க முயன்றும் பலனில்லாமற் வபாகவே, ஆதிமூலவம என்று 
கதறியது அந்த யாவன. உேவன கவஜந்திர வமாட்சமைிக்க 
கருே  ோஹனத்தில் ஏறி ேிவரந்வதாடி ேந்தான் ேிஷ்ணு பகோன்.  

கண்ணனும் பகேத் கீவதயில் தன்வன நான்குேிதமான பக்தர்கள் 
நாடுகின்றனர் என்றும் அேர்களுக்குத் தான் அருள் பாலிப்பதாகவும் 
மசால்கிறான்.  

அர்ஜுனா! துன்பம் அவேந்வதான், ஞானத்வதத் வதடுவோன், 
மசல்ேத்வத நாடுவோன், ஞானி ஆகிய நால்ேரும்  என்வனப் 
பூஜிக்கும் புண்யோன்கள் ஆேர்.(பகேத் கீவத 7-16)  

இதன் தாத்பர்யம் என்னமேன்றால், ஒருேன் அழும் நிவலக்கு 
துக்கம் ேரும்வபாது பரிபூரண சரணாகதி அவேந்து ேிடுகிறான். 
அதற்கு முன்ேவர,  ”தான்” என்னும் அகங்காரத்துேன் சாம, தான, 
வபத, தண்ேம் என்ற நான்கு ேிதமான உபாயங்கவையும் கவேப் 
பிடித்துப் பார்க்கிறான். 

மாணிக்க ோசகர் மசால்லுேவதக் வகட்வபாம். 

“யாவன மபாய் என்மநஞ்சும் மபாய்  
   என் அன்பும் மபாய் 
ஆனால் ேிவனவயன் அழுதால்  
   உன்வனப் மபறலாவம 
வதவன அமுவத கரும்பின்  
   மதைிவே தித்திக்கும் 
மாவன அருைாய் அடிவயன்  
   உவன ேந்து உறுமாவற” 94 
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 வதவன! அமுதவம!  
 கருப்பஞ்சாற்றின் மதைிவே!   
 அடியார்களுக்கு இன்பம் மிகுேிக்கும் மபரிவயாவன!  
 நான் மபாய்யவனன்.  
 என் மனமும் மபாய், நான் மசய்யும் அன்பும் மபாய்யானது. 
 தீேிவன உவேயேனாகிய நான் அழுதால் உன்வனப் மபறலாம் 

அல்லோ?   
 சிறிவயனாகிய நான் உன்வன ேந்து அவேயுமாறு அருள் 

மசய்ோயாக! 
   

மவறமபாருட்கவை உணரும் நிவல - வேதாத்திரியம். 
 
பிரம்மஞானம் உலகில் மக்கள் அவனேருக்கும் பரோமல் 
தவேப்பட்ேதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உண்டு. அவத உணர்ந்து 
மகாண்டு, தக்க முவறயில் அந்தத் தவேகவைக் கவைய வேண்டும். 
தவேக்குக் காரணங்கைாேன: 
. 
அவனத்தியக்க அருட்வபராற்றலான இவறநிவல – பிரம்மம், 
அதிலிருந்து வதான்றிய ேிண், ேிண் சூழலிருந்து வதான்றிய காந்தம், 
காந்தத் தன்மாற்றங்கைாகிய அழுத்தம், ஒலி, ஒைி, சுவே, மணம் 
இேற்றின் கவேசி அவல இயக்கமாகிய மனம். 
. 
இவேயவனத்தும் மவற மபாருட்கள். இவே இல்வலமயன்று 
மறுத்துக் கூற முடியாது. இவ்ோறு உள்ைன என்று புலனறிவுக்கு 
எடுத்துக் காட்ேவும் முடியாது.  
  
ஆயினும் இேற்வற அறிேதற்காகவே ஆறாேது அறிவு எனும் 
சிந்தவனயாற்றல் மனிதனிேம் அவமந்திருக்கிறது. ஐந்து புலன்கள் 
மூலம் வதாற்றப் மபாருட்கவை உணர்ேது ஐயறிவு.  
 
புலன்கள் மூலம் உணரப் மபறும் மபாருட்களுக்கு மூலமான மனம், 
காந்தம், ேிண், மமய்ப்மபாருள் இேற்வற உணரக்கூடிய அறிவு தான் 
ஆறாேது அறிவு. புலன்கைால் மபாருட்கவை உணரும்வபாது மன 
அவலச்சுழல் மிகவும் ேிவரோக இயங்குகிறது.  
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அந்த ேிவரவு நிவலயில் மவறமபாருட்கள் ேிைங்கா. மன அவலச் 
சுழல் ேிவரவே அகத்தேச் சாதவனயால் குவறத்து, அந்த 
நுண்ணிய நிவலயில் தான் மவறமபாருட்கவை உணர முடியும் 
என்கிறார் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
அகத்தேப் பயன் - வேதாத்திரியம் 
 
“இவறநிவலக்கும் மனநிவலக்கும் இவேயிலுள்ை உயிவர 
   எைிதாக உணர்ந்திேலாம் அகத்தேத்தின் மூலம் 
மவறேிைக்கும் உண்வமகவை மனத்தினுள் உணர்ோய் 
   மற்றேர்கள் காட்டுேதற்கு மேைியில் ஒன்றும் இல்வல 
மபாவறயுவேவம, ேிழிப்புநிவல, அஞ்சாவம, தியாகம் 
   புலனுணர்வு இன்பத்தில் அைவு முவற வேண்டும். 
நிவறவுமபற முடிவு எடுத்து ேழுோது ஆற்றி 
   வநர்வமயுேன் ோழ உன்னில் அேன் – அேனில் நீவய.” 
(வேதாத்தரியம்) 
. 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேைமுேன். 
 
வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்  

YOUTUBE LI NK 
1. அச்சத்தாவல ஆழ்ந்திடுன்வறன் ht t ps://yout u.be/f N-Yt5mi pCU 
2. ஆவசப்பட்வேன் ஆட்பட்வேன் ht t ps://yout u.be/DOE1f ZgpAMA 
3. தேமும் தற்வசாதவனயும்  ht t ps://yout u.be/ATW2KI Za_PQ 
4. கேவுவை காண ேழி இருக்கிறதா? ht t ps://yout u.be/mKW3XJ f 1qTE 
5. அறுகுண சீரவமப்பு தரும் ஆனந்த ோழ்வு 

ht t ps://yout u.be/J pwVGnRL11M  
 
 

https://youtu.be/fN-Yt5mipCU
https://youtu.be/DOE1fZgpAMA
https://youtu.be/ATW2KIZa_PQ
https://youtu.be/mKW3XJf1qTE
https://youtu.be/JpwVGnRL11M
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6. ஆன்மீகத்தில் நல்மலாழுக்கம் ht t ps://yout u.be/ZdUoXPNYBN8 
7. நல்லாரிணக்கமும் சத்சங்கமும் ht t ps://yout u.be/Y8GSWI zj 8Ho 
8. ேிழிப்பு நிவல சீேன்முக்தி  ht t ps://yout u.be/ubURAL4C9Eo 
9. அறிேின் அகவநாக்குப் பயணம்  ht t ps://yout u.be/i mbeKy4CgvI  
10. அழுவத சாதித்தார்கள் ஞானிகள்  ht t ps://yout u.be/d53MVC1yt24 

 
 

 
 

துவணநின்ற நூல்கள். 
1. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய்த்துவற. 
2. திருோசகம், புலேர் ே.ீசிேஞானம், ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
3. ஞானக்கைஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு. 
4. இவணயதை தகேல்கள்.  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி 

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
6. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 

பானுகுமார். 
7. சுோமி ேிவேகானந்தரின் ஞானதீபம், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமேம், 

மசன்வன 
8. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 

பானுகுமார். 

https://youtu.be/ZdUoXPNYBN8
https://youtu.be/Y8GSWIzj8Ho
https://youtu.be/ubURAL4C9Eo
https://youtu.be/imbeKy4CgvI
https://youtu.be/d53MVC1yt24
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