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அறிவேதான் ததய்ேதென்றார் தாயுொனேர் 
“அறிவேதான் ததய்ேதென்றார் தாயுொனார், 

அகத்ததுதான் தெய்ப்தபாருள் என்தறடுத்துக்காட்டி 

அறிேதனன அறிேித்தார் திருேள்ளுேர்; 

அவ்ேறினே அறிேதற்கு முனறகள் த ான்னார் 

அறிஞர் திருமூலர், அவ்ேறிேில் ஆழ்ந்து 

ஆனந்தக் கேியாத்தார் இராெலிங்கர், 

அறிேில் அறிோய் நினலத்து அறம்ேகுத்வதார் 

அனத ோழ்ந்து காட்டிவனார்நினனவு கூர்வோம்”.- தத்துேஞானி வேதாத்திரி ெகரிஷி 
 

 

    “அறிவேததய்ேம் என்னும் நுட்பொன கருத்னத நம் முன்வனார்கள் 
தேளிப்பனையாகவும் ெனறமுகொகவும் ததரிேிி்த்துள்ளனர். 

    தாயுொனேர், “அறிோன ததய்ேத்னதப் வபாற்றுதல் என்பதில்…….. 

• “வபரறிவே இன்பப் தபருக்வக பராபரவெ” (பரா.க.5) 
• “சுத்த அறிோய்ச் சுகம் தபாருந்தின் அல்லால்” (பரா.க.23) 
• “ஆங்காரம் அற்றுன் அறிோன அன்பருக்வக 

தூங்காத தாக்கம்அது தூக்கும் பராபரவெ” (பரா.க.74) 
• “ென்னுயிர்வதர்ந் தாயும் அறி ோனதுநீ அன்வறா பராபரவெ” (பரா.க.111) 
• “ததள்ே அறிவே  ிேவெ பராபரவெ” (பரா.க.202) 
• ஆனந்தம் வேண்டின் அறிோகிச்  ற்வற 
• நின்றால் ததரியும் (ஆனந்தக்களிப்பு 20) 
• “ ித்தெின  குடி தகாண்ை அறிோன ததய்ேம்” (வதவ ா.8) 
• “அறிோகி ஆந்த ெயொ என்றும் 

அழியாத நினலயாகி”   (திரு.ேிலா .1) 
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திருேள்ளுேர் பார்னேயில் “அறிவு” 
    திருேள்ளுேர் “தூய அறிவு” என்பதில்…….. 
“கற்றதனா லாய பயதனன்த ால் ோலறிேன் 
நற்றாள்ததாைா அர் எனின்”                         (குறள் 2) 
 
    ோலறிேன் தூய அறிவு ேடிோனேன், ெனிதகள் பலன்கள் ேழி 
தபறும் ெனொசுகள் அறேிேில் வ ர்ந்து, தூய்னெ தகட்டு 
இனறயிைெிருந்து ேிலகிக் காணப்படுகிறது. ொசுக்கனள நீக்கி 
இனறவயாடு ஒன்றல் வேண்டும். 
 
“ஐயப்பைா அது அகத்து உணர்ோனனத் 
ததய்ேத்வதாடு ஒப்பக் தகாளல்”   (குறள் 702) 
 
    “ ிறிதும் ஐயெின்றி தன்னகத்வத உள்ள அறிோகிய இனறனய 
உணர ேல்லானரத் ததய்ேொகவே கருதவேண்டும் என வேதாத்திரி  
ெகரி ி ேிளக்கெளிக்கின்றார்.   
 
திருமூலர் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
திருமூலர் – “அறிேின் அரும்தபாருள்” என்பதில்,  
 

• “ஆறாறுக்கப்பால் அறிோர் அறிபேர்” (திருெந்திரம் 2232) 
• “அறிோய  த்து”                     (திருெந்திரம் 20) 
• “எல்லாம் அறிந்த அறிேினன நாதனனில் 

       எல்லாம் அறிந்த இனறதயன லாவெ” (திருெந்திரம் 2551) 
• அந்த ெிலாத அறிேின் அரும்தபாருள்” 

 
என்று உனரக்கும் திருமூலர் அவ்ேறினே உணர 
 

• அகத்வத கண் தகாண்டு பார்ப்பவத ஆனந்தம்” (திருெந்திரம் 2232) 
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இராெலிங்க ேள்ளலார் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
“எப்தபாருட்கும் எவ்வுயிர்க்கும் உள்ளகத்தும் புறத்தும் 
இயல் உண்னெ அறிேின்ப ேடிோகி நடிக்கும் 
தெய்ப தபாருளாம்  ிேம் ஒன்வற என்றறிந்வதன் (அனுபேொனல) 
 
என்றும், திருேடி புகழச் ி “அறிதேன்னும் பதம்” என்பதில் 
 
“என்னறி தேனும் பதம் என்னறிேி னுக்கறிோய் 
இருந்தத ங் கெலப் பதம்” 
 
என்றும், ெகாவதே ொனல “அறிவுருேம்” என்பதில், 
 
“என்னறி தேனும் பதம் அஎன்னறிேி னுக்கறிோய் 
இருந்தத ங் கெலப் பதம்” 
 
என்றும்,  
 
“ததருளுனைய உளமுழுதும் வகாயில் தகாண்ை 
 ிேவெ! தெய் அறிவுருோம் ததய்ேவெ” 
 
என்றும் உனரத்தல் காணலாம்.  
 
 ித்தர்கள் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
 ித்தர்கள்” அறிோய் நினலத்தேர்கள்” என்பர். 
 

• “அேனுக்வக ததரியுெல்லால் அறிோய்ப் பாவர” (அகத்தியர் ஞானம்) 
• ஆடிய பாம்னப யடியாவத-இது 

அறிவு தானடி ோனலப் தபண்வண  (தகாங்கணே  ித்தர்) 
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• அறிேிவல ஈ வன பிரெஞானம் உம்முவள” ( ிேோக்கியார்) 
• “அங்கங் குணோய் அறிோகிவய நிரம்பி 

எங்தகங்கும் ஆனதிவல ஏகரித்தாய் தநஞ் வெ” (பட்டினத்தார்.) 
 

என இேர்கள் அறிோன இனறனயக் குறிப்பிைக் காண்கிவறாம். 
 
ஔனேயார் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
ஔனேயார்  “அனனத்துருேொன அறிவு” என்பார். 
 
“அனனத்துருேம் ஆய அறினே அகலில்  
தினனத்துனணயுெ இல்னல  ிேம்” 
 

• “தான் அதுோகும் உண்னெ” 
 
“நன்தறன்றும் தீததன்று நாதனன்றுத் தாதனன்றும் 
அன்தறன்று ொதென்று ொகாவத நின்ற நினல 
தானதாந் தத்துேொம்…”            (நல்ேழி) 
    தன் உயிரினுள்வள இருக்கும் ததய்ேத்னத, தான் அதுோகும் 
உண்னெனய உணர்தல் வேண்டுகிறார்.  
 
ொணிக்கோ கர் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
    ொணிக்கோ கர் “நுண்ணுர்ோன அறிவு” என்பார். 
 

• “அஞ்ஞானம் தன்னன அகல்ேிளக்குெ நல்லறிவே, 
• “ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியவன”, 
• உணர்ந்ததெய்ஞ்ஞானத்தால் – தகாண்டு உணர்ோர் தம் கருத்தின் 
• வநாக்கரிய வநாக்வக! நுணுக்கு அரிய நுண் உணர்வே!.” 
• “த ால்லாத நுண் உணர்ோய்”         ( ிேபுராணம்) 
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பாரதியார் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
    பாரதியார் “அறிவே ததய்ேம் என்பனத உறுதியாக உனரக்கின்றார். 
 
“பல்லாயிரம் வேதம் அறிதோன்வற ததய்முண் 
   தைாதெனல் வகளவீரா? 
எதனுடும்நின் வறாங்கும் அறிதோன்வற ததய்தென் 
   வ ாதி யறியவீரா? 
சுத்த அறிவே  ிேதென்று கூறுஞ் 
   சுருதிகள் வகளவீரா?” 
 

• “உள்ளததல்லாம் தானகும் உண்னெ”  
• “ஒன்றுபிரெ முளதுண்னெயஃதுன் உணர்தேனக் தகாள்ோவய”  

(பர ிே தேள்ளம்) 

 
நாராயணகுரு பார்னேயில் “அறிவு” 
 
   “வகரளகீனத”  என ேழங்கப்படும் நாராயண குருேின் பாைல்களில், 
 
“அறிவு ெறிஞ்ஞிடு ெர்த்தவும் பூொன் தன்னறிவு தொராதி” 
என்ற பாைலில் எங்கும் நினறந்து ேிளங்குகின்ற அந்தப் தபரும் அறிேில் 
(ஆத்ொேில்) நாவன அெர்ந்து அதனில், லயித்து அது ெட்டுவம்ஆதல் 
வேண்டும், எனவும் 
 
“அறிேனன ேிட்ைஹென்ய ொெகுதெந்நா 
ேறிேிதன யிங்ஙறியானு யாருெில்ல” 
 
என்பதில்,  
 
    “அறிேினன ேிட்டுேிட்டு நான்வேறு என்றானேர் இந்த அறினே 
அறிந்து தகாள்ள இங்கு யாரும் இல்னல என்றாகிேிடும்.  எனவே, 
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அந்த அழிேற்ற அறிவும் நான் என்பதும் ஒன்றுதான் என்றாகிறது” 
எனக் குறிப்பிடுகின்றார். 
 
நான்னெனறகளில்  “அறிவு” 
 

• “ருக்வேதம் – “பரஜ்ஞானவெ” ப்ரஹ்ெம் 
• “ய ரீ்வேதம்” – “அஹம் ப்ர்ஹாஸ்ெி” வய ப்ரஹ்ெம் 
• “ஸாெ வேதம் – தத்ெஸிவய ப்ரஹ்ெம் 
• “அதர்ேண வேதம்” – “அயொத்ொ” வே ப்ரஹ்ெம் 

 
என அறினேவய பிரம்ெொன ததய்ேம் என உனரத்தல் காணலாம். 
 
பகேத்கீனத பார்னேயில் “அறிவு” 
 
       “எல்லாம் நாவன” என்று உணர்த்தும் கீனதயும், “பார்த்தா, வேற 
ேிஷயங்களில் த ல்லாது அப்பியா ம் என்னுெ வயாகத்வதாடு கூடிய 
 ித்தத்தால் வதவ ாெயொன பரெ புருஷனனச்  ிந்திக்கிறேன் 
அப்புருஷனன அனைகிறான்” (பகேத் கீனத – 8.8) என அறிேினனவய 
குறிப்பிடுதல் அறியலாம்.  
 
உபநிைதங்கள் பார்னேயில் “அறிவு” 
 
    உபநிைதங்களில், னகேல்வயாப நிைதம் – 2.2 “அறிவு ேடிேம்” 
என்பதில்… 
 

• “எப்வபாதும் நான் அறிவு ேடிேினவன, என்னிைெிருந்வத அனனத்துெ 
உண்ைாயிருக்கிறது.  என்னிைவெ அனனத்துெ நினலத்திருக்கிறது.  
என்னிைவெ அனனத்தும் லயெனைகிறது.  இரண்ைற்ற அந்த பிரம்ெொக 
நான் இருக்கிவறன்” என்கிறது. 
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• ஸ்வேதாச்ேதர உபநிைதம் (1.4) “அந்தராத்ொ” என்பதில், 
“அணுேிற்கு அணுோயும், தபரிதிற்குப் தபரிதாயும் உள்ள அேன், 
ஆத்ொோக இந்த  ேீனுனைய இருதய குனகயில் ெனறந்து 
உனறகிறான்.  ஆன  நீங்கியேன், இந்த ஆத்ொனேக் காண்கிறான் 
என்கிறது. 
 

    ஒருேவனயாகிய வதேன் எல்லா உயிர்களிலும் ெனறந்து 
உனறகின்றான்.  எங்கும் ேியாபித்தேன், எல்லா உயிர்களுக்கு 
அந்தராத்ொ, அேன் அறிவு ேடிேினன்” என்கிறது.   
 
முண்ைக உபநிதம்  பார்னேயில் “அறிவு” 
 
     “ெனவெ அது” என்பதில் 
 
“அேர் ெவனா ரூபியாகவும்  ரீரத்னதயுெ பிராணனனயுெ 
நைத்துபேராகவும், புத்தயில் நினலதபற்று உைலில் உனறபேராகவும் 
ேிளங்குகிறார்” என்கிறது. 
 
 ாந்வதாக்யம் (அத்.7)  பார்னேயில் “அறிவு” 
 
     “ெனதுதான் ஆத்ொ”, ெனதுதான் உலகம்”, “ெனதுதான் பிரம்ெம்”, 
அதனால் நீ ெனனத உபா ிப்பாயாக” என் ததரிேிக்கின்றன.   
 
நம்ொழ்ோர்  பார்னேயில் “அறிவு” 
 
“த ன்று த ன்று பரம்பரொய் 
   யாதும் இன்றி வதய்ந்த அற்று 
நன்று தீது என்று அறிவு அரிதால் 
   நன்றாய் ஞானம் கைந்தவத”             (திருோய்தொழி 8.8.5) 
 



அறிவேதான் ததய்ேதென்றார் தாயுொனேர்  -  ென்னார்குடி பானுகுொர் 
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ேிவேக சூைாெணி  பார்னேயில் “அறிவு” 
 

• “ கல ோக்கு ேிஷயங்களுக்கும் ேிளங்காததும், பரசுத்த ஞானக் 
கணக்களுக்கு ெட்டுவெ ததளிோக ேிளங்குேதும், சுத்த அறிவு 
ஸ்ேரூபொக இருப்பதும், ஆதியற்ற தபாருளும், எல்லாேற்றிற்கும் 
வெலானதும் எதுவோ அந்த பரப்பிரம்ெ ொகவே நீ இருக்கிறாய் எனச் 
 ிந்தனன த ய்” என ஆதி ங்கரர் உனரக்கின்றார்.  
 

இரெண ெகரி ி  பார்னேயில் “அறிவு” 
 

• “நான் யார்?” என்ற வகள்ேினய உங்களுக்குள்வளவய வகட்டு 
அதற்கு ேினை காண்பவத முதன்னெயானது.  “நான் என்று 
அபிொனித்து எழும் அகத்னத எதனின்று எழுகிறவதா, பின்னர் 
எதனில் அது ஓடுங்கி ெனறயுவொ அதுவே நி  ஸ்ரூரூபம் 
ஆத்ொ என்கிறார்.   

 
ேிவேகானந்தர்  பார்னேயில் “அறிவு” 
 
    ேிவேகானந்தர் “ஆன்ெ ஆராய்ச் ி வதனே” என்கிறார். 
 

• “புற முயற் ி எதுவும் அனனத்திற்கும்  அப்பால் உள்ள எல்னலயற்ற் 
தபாருனளப் பற்றி நெக்கு எனதயும் கற்பிக்காது, அக முயற் ிகள் 
ெட்டுவெ அனதச் த ய்ய முடியும். 

ததய்ேத்னத அறிய அறினே அறி-- தாயுொனேர் 

    ததய்ேத்னத அறிய வேண்டும் என்றால் முதலில் அறினே 
அறிய வேண்டும் என்பது தாயுொனேரின் ேிருப்பம்.  
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     ாதகன்,  அறினேப் பற்றி ததரிந்து தகாண்ைால்தான் 
ததய்ேத்னதப் பற்றி உணர்ந்து தகாள்ள முடியும். 

    ததய்ேம் அல்லது இனறநினல என்றால் என்ன?  அது எங்வக 
இருக்கிறது?  அனத எப்படி அறிேது? 

   உங்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறினேத் ததரிந்து தகாள்ள 
முடியேில்னல என்றால் அதற்கும் அப்பால், அதற்கு ஆதியாக 
இருக்கக் கூடிய ஐம்புலன்களால் உணரமுடியாத ததயேத்னத எப்படி 
அறியமுடியும்? 

   அதனால் முதல் கட்ைொக  நாம் அறினே அறிந்து தகாள்வோம். 

   ஒவ்தோரு நாளும் அனுபேத்தால், ோழ்க்னகயிவல நம்முனைய 
அறிவு அந்த எல்னலனய வநாக்கி தான் ேளர்ச் ி தபற்றுக் தகாண்டு 
இருக்கிறது. 

   ெனிதனுனைய அறிவு இனறநினலயின் ஒரு பகுதி தான்.  அந்த 
இனற நினலனயயும், அதன் ஒரு பகுதியாகிய இயற்னகனயயும் 
முழுனெயாக உணர்ந்து தகாள்ள வேண்டும் என்று அறிவு ேிரிந்து 
தகாண்வை இருக்கிறது. 

     எனவே, இனறேனனப் புரிந்து தகாள்ேது என்றால் முதலில் 
அறினேப் பற்றிப் புரிந்து தகாள்ள வேண்டும்.   

     அதன் பிறகு அறிவுக்கு மூலொன ஒரு நினலனய நாடிச் த ல்ல 
வேண்டும்.  அந்த நினலதான் இனறநினல. 

     எனவே, அறினே அறியாது இனறேனன அறிய முடியாது.  
எதனனில் இனறேவன தாவன அறிோக இருக்கிறான்? 

அறினேயறிதல் எப்படி? 
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   தாயுொனேர் அறினேப் பற்றி பல இைங்களில் குறிப்பிடுகிறார்.  
அறிவுதான் ஆனந்தம் என்பார்.   

         அறிவே ததய்ேம் என்பார்.  
அறிவே அனனத்தும் என்பார்.  எனவே 
அறினே அேர் எப்படி அறிந்தார்.  நாமும் 
அறிந்து தகாள்வோம். 
“எல்லா அறியும் அறிவுதனன ேிட்டு 

எல்லாம் அறிந்து ஈங்தகான்றுெில்னல 

எல்லாம் அறிந்த அறிேினன நான் எனில் 

எல்லாம் அறிந்த இனறதயன லாவெ.”  
திருமூலர். 

   அறிவுக்கு வென்னெ நினலதயன்றும் உண்னெநினலதயன்றும் இரு 
நினலகள் உண்டு. 

   புலன்கள் மூலம் உணர்ச் ிகளாக, இன்ப-துன்ப – அனுபேங்களாக 
உலனக அறிகிவறாம்.  இது புற அறிோகும். 

   அறிேின் பைர்க்னக நினலயான அனலநினலயில் ெனொக 
இயங்கும் நினல இது.  இதுவே வென்னெ நினல.   

   ெனதின் உட்தபாருளாக உள்ள அறிவுதான் தெய்ப்தபாருள் எனும் 
உண்னெயறிவு.  

    உள் என்ற த ால்னலக் தகாண்டு உள்னெ, உண்னெ என 
ேழங்கப்படுகிறது. 

வேதங்கள் உணர்த்தும் பிரம்ெஞானம். 
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“ெனிதெனம் காந்த அனல ொஇனறவய அடித்தளம் 

   ொய்த்திைப் புலன்கேர்ச் ி ெனெது தன் ஒளிதபறும் 

புனிதொ பிரம்ெவெ இப்பிரபஞ் ொய்த் தானுொய் 

   புரித்துள்ள தன் ெலர்ச் ி புகழனனத்தும் உணரலாம் 

தனித்தனியாய்த் வதான்றும் எந்த தரமுனைய தபாருளிலும் 

   தத்துேொம் ததய்ேம் உள்ள தன்னெயும் ேிளங்கிடும் 

கனிந்த அந்தப் வபரறிேில் கருத்துணர்ந்த ஞானிகள் 

   கண்ை உயர் பிரம்ெஞானம் காட்டினார் ெனறகளில்.”                                                 
(ஞானக்களஞ் ியம்.) 

   இனறநினலயில் இருப்பாக இருந்த தன்னெகள் மூன்று.  அனே 
பூரணம், வபராற்றல், வபரறிவு என்பனோகும். 

   இம்மூன்னறயும் வேறு வேறாகக் தகாள்ள முடியாது.  மூன்றும் 
ஒன்று வ ர்ந்த தன்னெதான் இனறநினலயின் இயல்பு.  

  எனவே இனறநினல என்றாலும், பூரணம் என்றாலும் ேினரவு 
(தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தப் வபராற்றல்) என்றாலும், அறிவு (எல்லாம் 
உணர் வபரறிவு) என்றாலும் ஒவர தபாருனளத்தான் குறிக்கும். 

     இந்த மூன்று தன்னெகளும் இனறநினலயான பிரம்ெத்தின் 
பரிணாெத் ததாைராக ேந்த அனனத்திலும் தன்னைக்கொகவே 
ததாைர்ந்து ேந்து தகாண்டிருக்கின்றன. 

    எனவே, ெனிதரிைத்திலும் பிரம்ெம் எனும் இனறநினல 
அனனத்தும் உயர் அறிோக ஒளி ே ீிக் தகாண்டிருக்கிறது. 
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    எல்லா உயிரினங்கனளயும் ேிை ெனிதனிைம் தான் இவ்ேறிவு 
முழுனெயாகத் திறனெயில் புரித்து ேருகிறது. 

    இந்த நினலயில் தன்னனயறிந்து தனது இயல்புக்கு ஒத்த 
முனறயில் எண்ணத்னதயும், த யல்கனளயும் ஒழங்குப்படுத்திக் 
தகாண்டு  ோழ்ந்து தனது முழுனெ நினலனய ெனிதன் அனைய 
வேண்டியுள்ளது. 

   இந்த இயல்பான வதனேயால் உலக ொந்தர்கள் அனனேர் 
உள்ளத்திலும் ததரிந்வதா, ததரியாெவலா கைவுள் வெல் ேிருப்பம் 
உண்ைாகிறது. 

   ெனித  முதாயத்தில் தெய்ேிளக்கம் தபற்ற ஞானியர்கள் 
முற்காலத்தில் குனறோக இருந்ததாலும், நாடுகவளாடு நாடுகள் 
எளிதில் ததாைாி்பு தகாண்டு, அறிேறிந்தேர்கள் வபாதனன த ய்த 
ேிளக்கங்கனள, அனனேரும் தபற முடியாததாலும் ேிஞ்ஞான 
அறிவும், கல்ேியறிவும் குனறோக இருந்ததாலும், தபரும்பாலும் 
ெக்களுக்குப் பக்தி ேழிவய எளிதில் கினைத்தது.  பரேியும் ேந்தது. 

   பக்தி ேழியில் உண்னெயான இனறநினலனய ெனிதன் உணர்ந்த 
தகாள்ள முடியேில்னல. 

   இனறநினலயுணர வேண்டும் என்ற ஆர்ேொனது அனத நினறவு 
த ய்து தகாள்ள ோய்ப்பு இன்னெயால் அது தைம் ொறி தபாருள், 
புலனின்பம், புகழ், அதிகாரம் என்ற நான்கு ேழிகளில் ஈடுபட்டு, ஆன  
ெிகுந்து, ேினளோகப் பலப்பல துன்பங்கனள அனுபேித்து  லிப்பு 
அனைகிறது. 

     இந்த நினலனெயில்தான் அருட்வபராற்றலின் அனனத்துமுணர் 
அறிேின் கருனணச் த யலாக உலகில் பல இைங்களிலும் 
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உள்ளுணர்வு மூலம் இனறநினலனயயும், அறிேின் நினலனயயும் 
உணர்ந்த தாயுொனேர் வபான்ற ெகான்கள் வதான்றினார்கள். 

     ெக்கள் வதனேவயா பிரம்ெஞானம், ோழ்க்னக முனறகளும், 
கருத்துக்களும் அதற்கு முரணான தன்முனனப்பு, ஆறுகுணங்கள், ஐந்து 
தபரும் பழிச் த யல்கள் இேற்றில் பழக்கொகி ேிட்டிருக்கின்றன. 

     இந்த நினலயில் தொழி மூலம் ேிளக்கம் தகாடுத்து ெனிதன் 
தன்னன உணரச் த ய்ய இனறநினல உணர்ந்த அறிஞர்களால் 
முடியேில்னல. 

“ேித்னததயன்றால் பிரம்ெேித்னத உயர்ேதாகும். 

   வேதாந்தம் வபசுேதால் கிட்டிைாது 

அந்துேித ொகி அேன் எங்குொகி 

   அணுமுதலாய் அண்ைங்களாகி தாங்கும் 

சுத்ததேளி சூனியொய் நினறந்த தன்னெ  

   சூட்சுெொய் அனுபேொய் உணர்ந்து நிற்கும் 

தத்துேத்தின் முடிோன தாவனயான 

   தனனயறிந்த ேித்னதயது தர்க்கம் வேண்ைாம்.”                                             
(ஞானக்களஞ் ியம்.) 

     இயல்பாக எல்லாரிைத்திலும் இந்த உண்னெநினல உணரும் 
ஆற்றல் அனெப்பாக இருக்கின்றது. 

    ஆயினும் ஒரு அறிேறிந்த குருேின் மூலம் தபறும் முனறயான 
பயிற் ியினால்தான் தேற்றி கிட்டும். 
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    இந்தப் பயிற் ினயக் “குண்ைலினி வயாகம்”  என்றும்,  க்தி 
ேழிதயன்றும் ேழங்கப்படுகின்றது. 

     ெனிதராகப் பிறந்து ோழும் எல்லாரிைத்திலும் உண்னெ 
நினலனய உணரும் ஆற்றல் அனெப்பாக இருக்கிறது. 

     ஆயினும் படிப்படியாக அறிேிலும், த யலிலும் ொற்றம் தபற 
ஒரு அறிேறிந்த குருேின் மூலம் தபறும் முனறயான அகத்தேப் 
பயிற் ி வதனேயாகிறது.  இந்தப் பயிற் ினய  ிலர்  க்தி ேழி 
என்பார்கள். 

    குண்ைலினி என்றால் ெனிதன் உைலின் னெயப் பகுதியில் 
அனெந்து உைனலயும், ெனனதயும்  ிறப்பாக நைத்திக் தகாண்டிருக்கும் 
ததய்ேகீ ஆற்றல் என்று தபயர். 

    இதுவே  ீேகாந்த ஆற்றலாகவும்.  இவ்ோற்றல் அனெந்துள்ள 
பகுதிக்குக் கருனெயம் என்றும், மூலாதாரம் என்றும்  தபயர். 

    ேினனப் பதிவுகள் எனும்  ீேகாந்த அனலத்திரள்கள் தகாண்ை 
அந்தத் ததய்ேகீ ஆற்றனலத்தான் அகம் என்றும் ஆன்ொதேன்றும் 
இனறநினலயுணர்ந்த வபரறிஞர்களால் வப ப்படுகின்றது. 

   ததாைர்ந்து ேரும் பரிணாெங்களில் இனறநினலயானது காந்த 
ஆற்றல் திணினே னெயொகக் தகாண்டு அறிோக ேிளங்குெிைம் 
இதுவே. 

     இந்த அறிேின் அனலநினலதான் காந்தத் தன்ொற்ற 
முழுனெயில் ெனொக இயங்குகின்றது.  
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     ெனம் தனது அனலகனள நுண்ணியதாக்கிக் தகாண்டு இந்த 
ஆற்றலின் இருப்பு நினலயனைந்தால் அன்றி அறிேனயறிேவதா, 
இனறநினலனய அறிேவதா முடியாது. 

    ேள்ளுேப் தபருந்தனக கூறுகிறார் 

“ஐயப்பைாஅது அகத்தது உணர்ோனனத் 

ததய்ேத்வதா தைாப்பக் தகாளல்” என்று. 

     குருேின் அன்பு கினைத்தால் இந்தப் பயிற் ினயக் கற்றுக் 
தகாள்ேதும் பயிற் ியாகப் பழகுேதும் ெிக எளிது.   

       ில ெணித்துளிகள் வபாதும்,  குடும்ப ோழ்ேில் ஈடுபட்ைள்ள 
ஆண், இரு பாலரும் இதனன ெிகச் சுலபொகக் கற்று பயிற் ி த ய்து 
பயன் தபறலாம். 

பயிற் ி முனறகள் 

      இப்பயிற் ினய வேண்டுபேர், முதலில் தக்க குருனேத் 
வதர்ந்ததடுக்க வேண்டும்.   ாதாரண ெனிதருக்கும், குண்ைலினி தேம் 
த ய்து அறிேின் வெல்நினலக்கு ேந்தேர்க்கும் இனைவய ஒரு 
ேித்தியா ம் உண்டு. 

       ாதாரண கண்ணாடினய சூரிய தேளிச் த்தில் னேத்து அதன் 
கீவழ ஒரு கடிதத்துண்டு அல்லது துணினய னேத்தால் ஒன்றும் 
ஆகாது.  

     த றிவு ஏற்றப்பட்ை (magnifying Glass ) கண்ணாடினய அவதவபால் 
சூரிய தேளி த்தில் காட்டி அதன் கீவழ துணினய னேத்தால் முதலில் 
புனகயும், பிறகு தீ பற்றி எரியும். 
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    இவத வபான்று குண்ைலினி ஆற்றல் ெீது ெனம் னேத்துத் தேம் 
த ய்து ேரும் பழக்கத்தால் அேருனைய  ீேகாந்த ஆற்றல் நாளுக்கு 
நாள் த றிவு தபறுகிறது. 

    இந்தப் வபரியக்க ெண்ைலத்னதவய தனது ஈர்ப்பு – தள்ளல் 
(Gravitational Repulsion  ) எனும் ஆற்றலால் வதாற்றுேித்து இயங்கி 
ேரும் அருட்வபராற்றவல  ீேகாந்தம் எனும் பிரணேப் தபாருளாக 
 ீேன்களிைம் இருப்பதால் அந்த ஆற்றனலத் தக்க ெதிப்புைன் 
வேண்டிய அளவுக்குத் திணிவு தபறச் த ய்தால் அதன் பயன் 
எவ்ேளவு இருக்கும் என்று எழுத்தில் ேிளக்கிேிை முடியாது. 

    ேிஞ்ஞானிகளுக்கு ததானல வநாக்கியும், தபருக்காடியும் உதவுதல் 
வபால  ீேகாந்தத் திணிவு தபற்ற ென ஆற்றனலக் தகாண்டு அறினேப் 
பல படிகளில் உயர்த்திக் தகாள்ளலாம். 

   அந்த உணர்ேின் முடிேில் தபறக்கூடிய வபறுதான் இனற 
நினலயறிதல் அல்லது அறினேயறிதல் என்ற தபரும் வபறாகும். 

   அறிவும் இனறநினலயும் ஒன்றாகவே இருப்பதால் ஒன்னறயறியும் 
வபாது ெற்தறான்றும் உைனாக அறியப்படுகிறது. 

“அறிேதனன கருேினிவல இனணத்துத் தேொற்ற 

   ஐம்புலன்கள் அனெதிதபறும் அறுகுணமும்  ீராம் 

அறிவு தன் ேிழிப்பநினல பிறழாத ததளிேில் 

  ஐந்து தபரும் பழிச் த யல்கள் ேினளய ேழி ஏது? 

அறிவு உயிரில் ஒடுங்கி அந்நினலயில் வெலும்  

   ஆழ்ந்து ஓடுங்கித் துரியம் நிற்க முன்ேினனகள் வபாவெ 

அறிவு துரியாதீத நினல நிற்க நிற்க 
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   ஆதியாம் தெய்தபாருளாம் அறும் பிறேித் ததாைவர. 

                                              ஞானக்களஞ் ியம்.  

     குண்ைலின்  க்தி என்பது  ீேகாந்த ஆற்றலானது பல்லாயிரும் 
பிறேிகள் ததாைராக குண, நல, ென  ிறப்புப் தபற்ற ஓன்று,  அதன் 
அனல நினலதான் ெனம்.  நினலதபாருள்தான் அறிவு. 

   ெனனத அதன் ெீவத த லுத்திப் பழகும் வபாது உைலில் 
உற்பத்தியாகி புலன்கள் மூலம் த லோகும் காந்த ஆற்றனல 
உட்புறொக அதிவலவய திரும்பத்திரும்பப் பாய்ச் ி சுழற்றப்படும் 
ேியத்தகு பயிற் ி முனறதான் குண்ைலினி வயாகம். 

“இனறநினலவயாடு எண்ணத்னதக் கலக்கேிட்டு 

   ஏற்படும்ஓர் அனெதியிவல ேிழப்பாய் நிற்க 

நினறநினலவய தானாக உணர்ேதாகும் 

   நித்தம் நித்தம் உைலில் உயிர் இயங்குெட்டும் 

உனறந்து உனறந்திந்நினலயில் பழகிக் தகாள்ள 

  உலக இன்பங்களிவல அளவு கிட்டும் 

கனற நீங்கி அறிவு தெய்ப் தபாருளாய் நிற்கும் 

   கனரந்துவபாம் தன்முனனப்பு, காணும் ததய்ேம்.” 

                                               ஞானக்களஞ் ியம்.    

      ீேகாந்த ஆற்றலின் தன்ொற்றங்கவள அழுத்தம், ஒலி,ஒளி, 
சுனே, ெணம், ெனம் இனேயாகி உைனலயும் நைத்துகிறது.  
ெனொகவும் இயங்குன்றது. 
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     இதனன ேணீ் ேிரயம் த ய்யாெல் வ ெித்து நலம் கணித்து 
அளவு முனறவயாடு திட்ைெிட்டுப் பயன்படுத்தும் அற்புதொன பயிற் ி 
முனறவய ெனனத ேளப்படுத்தும் கனலயாகும். 

     ெனனத ேளப்படுத்தும் ெனேளக்கனலயின் கனலயின் 
உச் க்கட்ை பயன்தான் பிரம்ெஞானம் என்னும் இனறநினலனயயும் 
அறினேயும் ஒன்றாகக் காணும் அகக்காட் ி. 

     குண்ைலினிவயாகம் என்னும் ெனேளக்கனல ஒரு  ிறந்த 
உளேியல் ேிஞ்ஞானொகும்.  பிரபஞ் த்தில் உலவும் எந்தேித 
அனலயானாலும் இனற தேளியிலதான் நனைதபற வேண்டும். 

     தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றலால் அது எந்த அனலனயயுெ 
தடுத்து ேனளத்துச் சுழலச் த ய்கின்றது. 

     அனலயின் ேினரவுக்வகற்பச் சுழல் ேட்ைதினுனைய அளவும் 
ஒவ்தோரு ேட்ைத்திற்கும் இனையிலான நீளமும் வேறுபடும். 

     அனலயின் சுழற் ி ேினரனேக் காலத்தால் கணக்கிட்டு ஒரு 
ேினாடிக்கு இத்தனன சுழற் ி என்றும், சுழற் ிகளுக்கினைவய நிற்கும் 
கால நீளத்னத அனல நீளம் (wave length ) என்றும் ேழங்குகிவறாம்.  

     இந்த இயற்னக நியதியின் கீழ் ென அனலச் சுழல்களும் 
நனைதபறுகின்றன. 

     ெனிதன் கர்வெந்திரயங்களான னக, கால், ோய், குதம், பால்குறி 
இேற்னற இயக்கும்வபாதும், கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, வதால் ஆகிய 
ஞாவனந்திரியங்கனள இயக்கும் வபாதும்  ீேகாந்த அனல 
தூண்ைப்தபற்று ேினாடிக்குப் பதினாலு முதல் நாற்பது ேனரயில் 
 ழற் ி ேினரவு நனைதபறுகிறது.  இதனன படீ்ைா அனல (Beta wave) 
எனக் கூறுகிவறாம். 
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     ெனனதப் புலன்களிலிருந்து ேிலக்கிக் தகாண்டு குண்ைலினி 
ஆற்றனல எழுப்பி அதனனப் புருே ெத்தியிவலா (Agna) அல்லது 
உச் ியிவலா  (Thuriyam) னேத்து தியானம் த ய்யும் வபாது ென 
அனலச்சுழல் எட்டிலிருந்து பதின்மூன்று ேனரயில் ேினரவு குனறந்த 
நனைதபறுகிறது.  

    இதனன அனெதி அனல (Alpha wave)     என்று கூறுகிவறாம். 

    முன்னவெ அனெதி நினலயில் பழகிக் தகாண்ைோகள் இவத 
ெனனதப் வபரியக்க ெண்ைல ேிரிேில் பரேேிட்டு நினலத்துத் 
தியானம் த ய்தால் ெனஅனலச்சுழல் ேினரவு ேினாடிக்கு 4 முதல் 7 
ேனரயில் இயங்குகிறது. 

    இதனன (Thetawave ) எனவும், ெனம் வபரியக்க ெண்ைலத்னதத் 
தாண்டி இனறதேளியில் நின்று அதிவலவய ஆழ்ந்து நிற்கும் வபாது 
ேினாடிக்கு 1 முதல் 3 ேனரயில் ஓடும்.  இதனன ேடீுவபறு (Delta Wave 
)  அல்லது இனற நினலதயன்று ேழங்குகிவறாம். 

    இனேதயல்லாம் யுகத்தினால் வபசும் கற்பனனதயன்று எேரும் 
கருத வேண்ைாம்.  

    லண்ைன் ொநகரில் இயங்கும் ஒருஉளேியல் ஆராய்ச் ி 
நினலயத்திலும் நெது நாட்டில் ஆந்திர ொநிலத்தில் ேி யோைா 
நகரில் இருக்கும் SIRI என்ற ஆராய்ச் ி நினலயத்திலும் குண்ைலினித் 
தேம் த ய்யும் வபாது EEG ( Electro Encephelogram ) என்ற 
ேினலயுயர்ந்த ென அனலனய அளக்கும் நுண் கருேியின் மூலம் 
கணிக்கப்பட்ை ேிஞ்ஞான உண்னெனளதான் கூறுகிவறாம். 
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     இத்தனகய அகத்தேப் பயிற் ிதயனும் உளேியல் ேிஞ்ஞானத்தின் 
பயன்கள் ோழ்ேில் பலப்பல.  பிரம்ெஞானம் என்னும் ெனிதப் 
பிறப்பின் பயனன எளிதாக அனையும் ேழி இதுவே. 

    ென அனலகளில் சுழல்ேினரவு குனறயக் குனறய ெனிதன் 
நினலதபாருளான அறிோகி ெனவெ தரத்தில் உணர்கின்றது. 

    பிறகு ெனம் அற்று அறிவே அகக் காட் ியாகும்.  
அக்காட் ியில்தான் இனறநினலவயதான் அறிவு என்பது 
ேிளங்குகின்றது.  இந்த அனுபேத்தில் 

“உன்னிவல நானைங்க என்னுவள நீ ேிளங்க 

   உனதுஅருள் ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்னெ தபற்வறன். 

இன்னும் வேதறன்ன வேண்டும் இப்வபறு தபற்ற பின்னர் 

   எடுத்த ெனிதப் பிறதபய்தியவத முழுனெ” 

என்று ஞானக்களஞ் ியத்தில் ேிளக்கப்பட்டுள்ளது.  இது எல்லாருக்கும் 
 ாத்தியவெ.   பிரம்ெம் என்ற வபராதார நினலனய ஐயெின்றித் 
ததளிோக உணர்ந்தேர்கள்தான், 

“தத்துேம் அ ி” 

“அகம் பிரம்ொஸ்ெி” 

“அயனாம் ம் பிரம்ெம்” 

“பிரக் ஞானம் பிரம்ெம்” 

என்று நான்கு ோர்த்னதகளாலும் பிரம்ெ ஞானத்னத உலக ெக்களுக்கு 
ேிளக்கியுள்ளார்கள்.     

அறிோய் நின்ற ததய்ேம். 



அறிவேதான் ததய்ேதென்றார் தாயுொனேர்  -  ென்னார்குடி பானுகுொர் 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

22 
 

     ததய்ேம் அறிோய் தான் இருக்கிறது. அதனால்தான் “அறிவே 
ததய்ேம்” என்று பாரதியார் த ான்னார்.     அறிவே ததய்ேம் -எப்படி - 
ேிளக்குகிறார் வேதாத்திரி ெகரி ி. 

    இரும்னபக் தகாண்டு ஒரு கரண்டி த ய்கிவறாம்.  இரும்பு ஒரு 
கரண்டியாக்கப் பட்டிருக்கிறது.  இப்வபாது இரும்பு என்றாலும், கரண்டி 
என்றாலும் அது ஒவர தபாருனளவய குறிக்கும். 

    அதுவபால ததய்ேம் என்ற அருட்வபராற்றவல வபரியக்க 
ெண்ைலத்தில் இயங்கும் எல்லாொக இருக்கிறது. 

   நாொக ெனித ேடிேொக இருப்பதும் அதுவே.  இந்தக் கருத்னத 
ெனதில் பதித்துக்தகாண்டு உண்னெனய உணர்ந்து தகாள்ளுங்கள்.  
நீங்கள் என்றாலும் ததய்ேம் என்றாலும் ஒரு தபாருனளவய குறிக்கும். 

    கரண்டினய உருக்கிேிட்ைால் இரும்புக்குக் தகாடுத்த ேடிேம் 
ெனறந்து ேிடுகிறது.  கரண்டி என்ற தபயர் ெனறந்து ேிடுகிறது.  
ெீதம் இருப்பது என்ன?  இரும்புதான். 

    இரும்னப பல ேடிேங்களாக்கி தபயாி்கனள அக்கருேிக்குக் 
தகாடுக்கிவறாம்.  ேடிேத்னதயும், தபயனரயும் கழித்துேிட்ைால் 
ெிஞ்சுேது இரும்புதாவன. 

     அவத வபான்று நீங்கள் உங்கனள அறிந்துதகாள்ள முயற் ி 
த ய்யுங்கள். 

      ெனிதன் என்ற ேடிேத்னதயும், உங்கள் த யல்பதிவுகளாக உள்ள 
ேினனப்பதிவுகனளயும் கழித்துப் பாருங்கள்.  உங்களில் ெிஞ்சுேது 
எல்லாம் ேல்ல அருட்வபராற்றலாக ேிளங்கும் பரம்தபாருவள. 
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     உைவலா அணுக்களால் கட்ைப்பட்ை ஒரு வதாற்றம்.  அணுவோ 
எல்லாம் ேல்ல அருட்வபராற்றலின் நுண்ணிய  ழலனல.  

     உைலுக்குள் நுண்ணியப் தபாருளாக உள்ள அணுவே உயிர்.  
உயிருக்கு ெத்தியில் துேங்கி வபரியக்க ெண்ைலம் முழுேதும் ேிரிந்து 
எல்னலயற்ற ேிரிவு உனைய ஒரு அரூப நினலவய அறிவு. 

     நீங்கள் உங்கள் உைனல நினனத்துப் பாருங்கள்.  புலன்கள் 
ேனரயில் உங்கனள எல்னல கட்டிக் தகாண்டு உைவல “நான்” என்று 
எண்ணுகிறரீ்கள். 

     உைலில் உள்ள உயினர நினனத்துப் பாருங்கள்.  உலகிலுள்ள 
எல்லா உயிர்கவளாடும் வபரியக்க ெண்ைலத்தில் ஆற்றல்களாொக 
நினறந்துள்ள பரொணு ெண்ைலத்வதாடும் ஒன்றுபட்டிருக்கறரீ்கள்.  

     இந்த நினனேில் ஆன்ொோய் வபரியக்க ெண்ைலம் முழுேதும் 
பரேியுள்ள  க்தியாய் உணர்கிறரீ்கள். 

    அதற்கும் வெலாக நுணுகி நின்று உங்கள் அறினே வநாக்குங்கள்.   

     உயிராற்றலின் னெயத்தில் ததாைங்கி, உைலிவல பரேி வபரியக்க 
ெண்ைலம் முழுேதும் பரேி அதற்கும் அப்பாலும் உள்ள பிரம்ெ 
நினலயாய் சுத்ததேளியாய் உங்கனள உணர்ேரீ்கள். 

     உங்களது அறிேின் உண்னெ நினலனய உணர்ந்தபின் உங்களது 
அறிேின் ேினரவே அன்பாக ெலர்ந்து உயிர்களுக்க உதேி த ய்து 
உயிர்த் துன்பம் வபாக்கவும் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தாராெல் 
த யனல ஒழுங்குப்படுத்திக் தகாள்ள வேண்டும் என்ற ேிழிப்பு 
நினலயும் ேந்துேிடும். 
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     இந்த அறிவு நினலயிவலவய உங்கனள உைலாகவும், உயிராகவும், 
அறிோகவும் உணர்ேரீ்கள்.   

    உங்களது அறிவு எல்னலயற்று ேிரிந்து அரூபொக உணரும் 
நினலயில் அறிவேதான் “பிரம்ெம்” என்ற உண்னெனய உணர்ேரீ்கள். 

     இந்த உள்தளாளியில் தன்முனனப்பு என்ற இருள் ெனறந்து 
ேிடும்.  ஒருதனலப்பட் ம், தேறுப்புணர்ச் ி, தபாறானெ, கடும்த ால் 
நீக்கி, நீங்கள் உங்கனள உத்தெப் தபாருளான இனறேனாகவே 
காண்பரீ்கள். 

காட்ைானன வெவலறிக் கனைத்ததருவே வபானகயிவல 

நாட்ைார் நனெெறித்து நனகபுரியப் பார்ப்பறன்வறா 

நாட்ைார் நனெெறித்து நனகபுரியப் பார்த்தாலும் 

காட்ைானன வெவலறி என் கண்ணம்ொ 

கண்குளிரப் பாவரவனா.                       --அழுகணி  ித்தர். 

     தன்னன தேளிக்காட்ைாத அறினேப் பற்றிக்தகாண்டு, ேடீுவபறு எனும் 

கனை நினலனய அனைய முயற் ி த ய்யும்வபாது, ெயக்க நினலயில் 

உள்ள ஐம்புலன்கள் எங்கனள ெீறி, உன்னால் ேடீுவபறு அனையமுடியுொ 
என்று  தடுக்க முயற் ி வெற்தகாள்ளும். 

            இருந்தாலும் நான் அறிேின் துனணவயாடு நிச் யொக ேடீுவபறு  

அனைந்வத தீருவேன். 

வ ாதி என்றால் என்ன? 

     வ ாதி ெவுனியாய்த் வதான்றினான் என்று குறிப்பிடுகிறார் 
தாயுொனேர். 

      உண்னெயான  ிேம் தேட்ைதேளிதான் (சுத்ததேளி) என்றால், 
அது எல்லாேற்றிலும் ஊடுருேிப் பாயக் கூடியது. 
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     அது ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு,  காலம் என்கின்ற 
நான்கு தன்னெயும் உனையதாக இருக்கிறது. 

      அனத னேத்து நீங்கள் எந்தக் கணக்கு வேண்டுொனாலும் 
வபாடுங்கள்.  ஆனால் தாயுொனேர் “அங்கிங்தகனாதபடி எங்கும் 
பிரகா ொய்” என்ற ோர்த்னதகளில்  ேிளக்கினார்.  

      பிரகா ம் என்பனத வ ாதி என்று அந்தக் காலத்தில் 
த ான்னார்கள்.  அறினேக் குறிப்பதற்காகத்தான் அந்த 
ோர்த்னதனயவய வபாட்டிருந்தார்கள். 

      வ ாதி என்றாலும், ேிளக்கு என்றாலும் ஒன்வற.  “ேிளக்கம்” 

என்பதிலிருந்துதான் “ேிளக்கு” என்ற ோர்த்னதவய ேந்திருக்கிறது. 

      ேிளக்குேதுதான் அறிவு.  அதனால், அந்த அறினே “சுைர்” 
என்றும், வ ாதி என்றும், ேிளக்கு என்றும் த ால்ோர்கள். 

     ேள்ளலார் கூை வ ாதி என்று அறினேத்தான் த ால்கிறார்.  
இனறநினல அறிோக இருப்பதானால், அது வ ாதி ேடிேொனது என்று 
த ால்கிறார்கள்.   

     அந்த முனறயில் இனறநினலனய உணர்ந்து தகாண்டீர்களானால், 
அதிலிருந்துதான் த யல்ேினளவு தத்துேத்திற்கு ேரலாம். 

     அங்கிங்தகனாதபடி எங்கும் பிரகா ொய் இருப்பதனால், அது 
எல்வலாருள்ளும் இருக்கிறது. 

     அதனால்தான் எல்வலார் த யனலயும் கண்காணிப்பதற்கு 
அதனால் சுலபொக முடிகிறது.   

     உங்களுக்குள்வளவய உள்ளதால், த யலுக்குத் தக்க ேினளனே 
நீங்கவள தபற்றுக் தகாள்கிறரீ்கள் என்கிறார் வேதாத்திரி ெகரி ி. 
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அறிேின் முழுனெ : 

. 

       “அறிவு” என்பது உண்ைா, இல்னலயா? இல்னல என்று யாருவெ 

த ால்ல முடியாது. ஆனால் அறிவு எப்படி இருக்கிறது?  

    எந்த தபாருளுக்காகிலும் எந்த ேிஞ்ஞானத்துக்காகிலும் எந்த 

கருேிக்காகிலும் அைங்குொ? புலன்களால் காண முடியுொ? முடியாது. 

      அப்படியானால் அது என்ன? அரூபம். முழு முதற் தபாருளாகிய ஆதி 
நினல; தேட்ைதேளி;  ிேம் என்று த ால்லக் கூடியது அரூபொ, ரூபொ? 

அதுவும் அரூபம் தான். அரூபத்தில் இரண்டு இருக்குொ? இந்த வகள்ேிதான் 

உண்னெனய உணர்த்தக் கூடிய வகள்ேி.  

     ரூபொக இருந்தால் எல்னல (Volume) கட்டிேிை முடியும். 

எண்ணிக்னகக்கு உட்படுத்திேிை முடியும். (It would be circumscribed and subject to 

the numbering process).  

       ஆனால் அரூபம் இரண்டு இருக்க முடியாவத ! இரண்டு பூஜ்யம் (zero) 

என்னோகும்? ஒரு ன பர்தானல்லோ? அதுவபால அறிவும் பிரம்ெமும் 

ஒன்றுதான்.  

      அந்த பிரம்ெம் என்ற நினலயிவல, முழு முதற் தபாருளாக, சுத்த 

தேளியாக, இந்த பிரபஞ் த்னதயும் தாண்டி அப்பாலும் சூழ்ந்து உள்ளது. 

       அதுவே அணுோகி இயங்கிப் பிரபஞ் ொக இருந்து தகாண்டிருக்கிறது;  

       அந்த பிரபஞ் த்தில், ஒவ்தோரு தபாருளிலும் தன்னெயிலும் இருந்து 

தகாண்டு உயிர்களில் இனேகனளதயல்லாம் உணர்ந்து தகாள்ளக்கூடிய 

ஆற்றலாகவும் இருக்கிறது. 

      ஒவர ஒரு தபாருள்; பல இயக்கங்கள். இந்த உண்னெனய ெனிதன் 

உணரும்வபாது தான் ஆறாேது அறிவு முழுனெ தபறுகிறது. 
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அணுோயும் தனித்தனிவய இயங்கிக் தகாண்டு 

ஆறாகவும் காட் ியளிக்கும் நீர்வபால் 

அணுோயும் கூட்டுறோய்க் காட் ியாகும் 

அகண்ை வபரண்ைத்தில் வதாற்றதெல்லாம் 

அணு நினலனய பருஉருேில் உணரேல்ல 

அறிவு தான் உயிருணர்ோம் அதற்கு வெலும் 

அணுவுக்கு ஆதிநினல பிரம்ெம் என்று 

ஆழ்ந்துணர்ந்த அறிவே தெய்யுணர்வு ஆகும்”. ஞானக்களஞ் ியம். 

ததய்ேம் அறிவு  

இனறநினலவய தனது பரிணாெத்தால் நுண் ேிண்ணாகி 
அண்ைங்களாகி, உயிரனங்களாகி, ெனொகி, ெனிதனிைத்து நுண்ணிய 
தபாருட்கனளதயல்லாம் உணரவும், ேிரிந்தகன்ற எல்னல இல்லாத 
இனறதேளியாகிய தன்னனவய தன்னகத்வத அைக்கிக் தகாள்ளக் கூடிய 
ஆற்றனலப் தபறும் வபாது அறிோகிறது. 

அறிேின் நான்கு நினலகள் 

1] உைலறிவு :  

     ெனிதனின் அறிேின் தரத்னத நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். ப ி, 
தாகம், பாலுணர்ச் ிவேகம் ஆகியேற்னறச்  ென் த ய்து தகாள்ளுதல் 

ெட்டும் தான் ோழ்க்னக என்ற அளேில்  ில வபருக்கு அறிவு நின்று ேிடும். 

          இதுவே முதல்படி. முன்வனார் த ான்ன அன்னெய வகா ம் இது என்று 

த ால்லலாம்.   

 

2] ெனஅறிவு :  

    உைல் வதனேகள் நினறவு தபற்றுேிட்ைன என்ற பிறகு 

அேற்றுக்கப்பால் ெனதின் வதனே என ஒன்று ேரும்.  
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        இயற்னக அழகுகனள ர ித்தல், அேற்னறப் வபால் வபாலி த ய்தல் 

என்ற அளேில்  ிலருக்கு அறிவு ேிரிந்து நிற்கும். 

        இதுவே இரண்ைாம் பிரிவு. இதனன முன்வனார் த ான்ன ெவனாெய 

வகா ொகக் தகாள்ளலாம்.  

 

3] ேிஞ்ஞான அறிவு :  

     அறிேின் தரம் இன்னும் ஒரு படி உயரும்வபாது, இயற்னக 

நிகழ்ச் ிகளுக்கும், இயற்னக நியதிகளுக்கும் காரணம் கண்டுபிடிக்கும் 

ஆராய்ச் ியாக அறிவு எழுந்து நிற்கும்.  

         இதுவே மூன்றாம்படி. இதனன முன்வனாரின் ேிஞ்ஞானெய வகா ம் 

எனலாம்.  

4] இனறயறிவு :  

    நியதி தேறாெல் இயக்கம் நைத்தும் அந்த இயற்னகயின் தத்துேம் 

என்ன? அதனன ஆராயும் நான் யார்? எனக்கும் அதற்கும் ததாைர்தபன்ன? 

உறதேன்ன ? என்று ஆராயும் பக்குேம் தபற்ற அறிேின் நினலவய அதன் 

நான்காம் படி.  

        இதனனவய முன்வனார் த ான்ன பிராணெய வகா த்துக்கும் அதன் 

முடிோன ஆனந்தெய வகா த்துக்கும் ஒப்பிைலாம்.  

 

“அறிவுக்கு நான்கு நினல இயற்னக வதனே 

அனே ெட்டும் நினறவு தகாளல் ஒன்று [இரண்டு] 

தபாறி புலனால் இயற்னகதயழில் ர ித்தல், மூன்று 

பகுத்தறிோல் இயற்னக ரக ியங்கள் ஆய்ந்து 

அறிந்து தகாளல், அறிேித்தல்; நான்வகா அப்பால் 

அத்தனகய இயற்னகக்வக மூலம் நாடி 

அறிேதற்தகன் றறிதேழுந்த நினலயாம். “(வேதாத்திரி ெகரி ி) 
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     அங்கிங்தகனாதபடி……..எங்கும் நினறந்துள்ள இனறேன் அறிவு 
த ாரூபொக இருக்கிறான்.  இனறேனின் குணவெ வபராற்றல்- வபரறிவு 
-இயல்பூக்கம். 

     இப்வபரறிவு ஆனந்தம் அனைகிறது.  வபரறிோக 
ேிளங்கும்அதனிைத்துப்   வபரானந்தமும் தபாலிகிறது.   ஏக காலத்தில் 
வபரறிவு த ாரூபொககும்வபரானந்த த ாரூபொகவும் அது இருக்கிறது. 
அறிவே ஆனந்தம்.  ஆனந்தவெ அறிவு.  

அறிவு த ாரூபவெ ஆனந்தம். 

    “அன்றுஎன்றும் ஆம்என்றும் உண்வைா-உனக்கு 

         ஆனந்தம் வேண்டின் அறிவுஆகிச்  ற்வற 

நின்றால் ததரியும் எனவே-ெனற 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் வதாழி” 
 ங்கர  ங்கர  ம்பு- ிே,  ங்கர  ங்கர  ங்கர  ம்பு.(ஆனந்த30) 

     வதாழி! இல்னல என்றும், உண்டு என்றம் பாகுபாடு உண்வைா.  
உனக்குப் வபரின்பம் வதனேப்படின், அறிவு ெயொன  ற்வற நின்றால், 
ததரிந்து தகாள்ளலாம்.  அவ்ோறான ெனற நீதினய எம் 
வபான்வறார்க்கு எம் தனலேன் கூறியருளினான். 

    வேண்ைாம் என்றும் வேண்டும் என்று  உலகில் உள்ளவதா?  
உனக்கு ஆனந்தம் வேண்டின், அறிவுெயொக அன யாது நின்றால் 
ததரியும்.  இதனன என் குருோனோி் எனக்கு உபவத ித்தார். 

அறிேின் முழுனெ தபற்றேர்கள் ஞானிகள். 

         “அறிவு” என்பது உண்ைா, இல்னலயா? இல்னல என்று யாருவெ 

த ால்ல முடியாது.  
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         ஆனால், அறிவு எப்படி இருக்கிறது? எந்த தபாருளுக்காகிலும் எந்த 

ேிஞ்ஞானதுக்காகிலும் எந்த கருேிக்காகிலும் அைங்குொ? புலன்களால் 

காண முடியுொ? முடியாது. அப்படியானால் அது என்ன? அரூபம்.  

     முழு முதற்தபாருளாகிய ஆதிநினல; தேட்ை தேளி;  ிேம் என்று 

த ால்லக் கூடியது அரூபொ, ரூபொ? அதுவும் அரூபம் தான்.  

          அரூபத்தில் இரண்டு இருக்குொ? இந்தக் வகள்ேி தான் உண்னெனய 

உணர்த்தக் கூடிய வகள்ேி. 

    ரூபொக இருந்தால் எல்னல (Volume) கட்டிேிை முடியும். 

எண்ணிக்னகக்கு உட்படுத்திேிை முடியும். (It would be circumscribed and subject to 

numbering process)  

        ஆனால் அரூபம் இரண்டு இருக்க முடியாவத! இரண்டு பூஜ்யம் (zero) 

என்னோகும்? ஒரு ன பர் தானல்லோ? அது வபால அறிவும் பிரம்ெமும் 

ஒன்று தான்.  

       அந்த “பிரம்ெம்” என்ற நினலயிவல, முழு முதற் தபாருளாக, 

சுத்ததேளியாக, இந்தப் பிரபஞ் த்னதயும் தாண்டி அப்பாலும் சூழ்ந்து 

உள்ளது. 

   அதுவே அணுோகி இயங்கிப் பிரபஞ் ொக இருந்து தகாண்டிருக்கிறது;  

      அந்தப் பிரபஞ் த்தில், ஒவ்தோரு தபாருளிலும், தன்னெயிலும் இருந்து 

தகாண்டு உயிர்களில் இனேகனளதயல்லாம் உணர்ந்து தகாள்ளக்கூடிய 

ஆற்றலாகவும் இருக்கிறது. 

     ஒவர ஒரு தபாருள்; பல இயக்கங்கள். இந்த உண்னெனய ெனிதன் 

உணரும்வபாது தான் ஆறாேது அறிவு முழுனெ தபறுகிறது. 

   ஆறாேது அறிவு முழனெப் தபற்றோி்கனள ஞானிகள் என்று 
அனழக்கிவறாம். 
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    ஞானநினல தபற்ற ஞானிக்கு நீக்க வேண்டியது எதாேது 
இருக்கிறதா?  தகாள்ள வேண்டியது எதாேது இருக்கிறதா? 

    “நன்வற த ய்ோய் பினழ த ய்ோய்.  நாவனா இதற்கு நாயகம்”  

என்பது ஞானியின் ோக்கு. 

   உலகில் நிகழும் நிகழச் ிகளுக்தகல்லாம் ஞானி  ாட் ிெயொக 
இருக்கின்றான். 

    உனக்கு உண்னெயான ஆனந்தம் வேண்டும் என்றால் “நீ 
அறிவுைன் இருந்தால் உனக்கு ததரிந்து ேிடும்.” 

      பரொத்ொ  ீோத்ொ அறினே அறிந்து ஞானத்தில் நின்றால் உனக்கு 
ஆனந்தம் ேந்துேிடும். 

   அறினே அறிேதுதான் இலட் ியம்.   ஞானத்னத அனைந்து அதில் 
நினலத்தால் ஆனந்தம்  கினைக்கும். 

இனறநினலயில் வபரறிவு 

     இப்வபாது நாம் தேளிவய உலகில் ேந்து ேிட்வைாம்.  எல்வலாரும் 
உலேிக் தகாண்டு இருக்கின்வறாம்.  

     அம்ொ ேயிற்றில் உருோன வபாது இனறயாற்றல் எப்படி வெலும் 
அனதக் காப்பாற்றியது பாருங்கள்.  

     தாய் ேயிற்றில் குழந்னத இரண்டு ொதம் ஆனதபாழுது 

குழந்னதயின் உைம்னபச் சுற்றி நீரால் ஆகிய ஒரு னப (Water bag)    
அனெகிறது.  
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     நாம் கட்டிலில் ஒரு திண்டு வபாட்டு னேத்திருக்கிவறாவெ, அது 

வபால வெல்நாட்டில் ஒவ்தோரு ேடீ்டிலும் நீர் னப (Water bag)  என்று 
ஒன்னற கட்டிலில் வபாட்டு னேத்திருப்பார்கள்.  

     ஏன்?  அதில் படுத்தால் எப்படி இருக்கும்?  அவ்ேளவு 
அருனெயாக இருக்கும். 

    அது வபால்  தாயின் ேயிற்றில் குழந்னதக்கு இரண்டு ொதம் 

ஆனால் வபாதும் நீரால் ஆன னப (Water bag)  உருோகிறது.  ஏன்?  

    அதற்கும் வெலாக குழந்னத ேளர்ச் ியுறும் வபாது அந்தக் 
குழந்னதனய தாங்கிக் தகாண்டிருக்கிற தாய் அப்படி இப்படி நைக்க 
வேண்டி ேரும்.   

    படுக்கும் வபாது பிரழும்படி இருக்கும்.   ஒவ்தோரு தபாருளும் 
எடுக்கும்வபாது குனிய வேண்டியதாய் இருக்கும்.  

    அப்வபாது எல்லாம் அந்தக் குழந்னதக்கு அழுத்தம் தகாடுக்கக் 
கூைாது.  அது னநந்து வபாகக் கூைாது.  

    அதற்காகதான் நீர் னப (Water bag) அனெகிறது.   நீர் னபக்குள் 
குழந்னத இருக்கிறது.  அது அதிர்ச் ினயத் தாங்கிக் தகாள்கிறது (Shcok 

Absorver).   

    இரு ஒரு அனுொனம் அல்ல.  இது எல்வலாருக்கும் ததரியும்.  
இதுதான் இனறநினலயின் வபரறிவு.  அறிவு என்பது இயக்க ஒழுங்கு 

(Order of function) எனதயும்.  ஒழுங்காக இயக்குேது அறிவு. 
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   எல்லாப் தபாருட்களிலும், எல்லா இைங்களிலும் இயக்க ஒழுங்காக 

இருப்பது அறிவே. (Consciousness is the order of function in everything 

and in everywhere). 

     இந்த நீர் னபனய யார் த ய்தது?  அம்ொ-அப்பா த ய்தார்களா?  
நண்பர்கள் த ய்தார்களா?  அர ாங்கம் த ய்ததா?  யாரும் 
த ய்யேில்னல.   இயற்னகயின் வபரறிவுதான் இயக்க ஒழுங்காக 
ேிளங்குகிறது. 

அறினே அறிந்த அறிவு. 

     ஆன்ெீகத் துனற என்பது அகவநாக்கு பயிற் ி மூலம் அறினே 
அறிேில் நிறுத்தி, அதனுனைய இருப்பிைம், இயல்பு. இயக்கம், 
ேினளவு இனேகனளக் கண்டு, அவத  க்தி நான் என்று த ால்கின்ற 
வபாது வேகொகவும், ஞாபகொகவும் இரு நினலயாக ஒன்று வ ர்ந்து 
இயங்குகின்ற தன்னெனயக் கூர்ந்து ஆராய்ந்து அறிந்து தகாண்டு, அவத 
 க்தி வகாைானு வகாடி உைலியக்க உருேங்களில் அவ்ேற்றிற்கு ஏற்ற 
அறிேியக்கொகவும்  ிறப்புற்று ேிளங்குேனத அறிந்து தகாள்ேதாகும். 

    இந்நினலவய வபரறிவு என்றும் த ால்லப்படும்.   அறிோக 
இருக்கின்ற அரூபா ரூப  க்தினய அறியுெிைத்து, அதன் மூலொகவும், 
ஆதியாகவும் இருக்கின்ற அகண்ை, பூரண வபராதார  க்தியும் 
அறியப்படும்.   

    இதுேனர புலனுணர்ச் ிகனளக் தகாண்ை “இந்த உருேம் ேனரயில் 
நான்” என்று ஒருேன் எண்ணியிருந்த நினல ேிரிந்து, அரூபச்  க்தி 
நினலயில் எங்கும் நிறந்தியங்குகின்ற  க்தியாக அேவன இருக்கின்ற 
நினலனய அறிந்து தகாள்ளுகிறான். 
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    இவ்ேிரிந்த அறிேின் நினலயில் இருக்கிற அேன், இன்ப 
துன்பங்கனள உணருகின்ற அனுபேிக்கின்ற வகாைானு வகாடி 
உயிரினங்களின் வதனே, அனுவபாகம், அனுபேங்கள், 
கைனெயானேயும் அறிந்து அதற்வகற்பச் த யலாற்றி ோழ 
முற்படுகிறான். 

“உனக்கு ஆனந்தம் வேண்டின் அறிவுஆகிச்  ற்வற 

நின்றால் ததரியும் எனவே-ெனற 
   நீதிஎம் ஆதி நிகழ்த்தினான் வதாழி” 

     நினலயான ஆனந்தம் வேண்டுதென்றால் தெய்ப்தபாருளிைத்தில் 
ெனனத நினல நிறுத்த வேண்டும்.   

    தெய்ப்தபாருனளப் பற்றிய ஞானத்திலிருந்துதான் ஆனந்தம் 
வதான்றுகிறது.  

    உண்னெ எது என்று நெக்குத் ததளிோக ேிளங்கிேிட்ைால் ெனம் 
உலகத்தில் ேரும் இன்ப துன்ப நிகழ்ச் ிகனளக் குறித்துச்  ிறதும் 
அன ேதில்னல.  

   வேதங்கள் உலகம் அநித்தியொனது என்றும் தெய்ப்தபாருள் 
ஒருேவர நித்தியானொனேர் என்றும் கூறுகின்றன.  

    உலகப்தபாருள்களில் உள்ள பற்றுதல்தான் இன்ப துன்பொக 
ேடிதேடுத்து ேருகின்றது என்பது வேதம்.  

   இப்தபாழுது நாம் காணும் உலகக் காட் ி ெனதினுனைய 
குனறபாவை ஆகும்.   
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   ெனதிலுள்ள ொசு நீங்கும்வபாது இவ்வுலகம் ததய்ொகத் 
ததன்படுகிறது என்று  வேதம் கூறும் இத்தத்துேத்னத ஞானகுரு 
நெக்குத் ததளிவுபடுத்துகிறார்.   

   வேதத்னதக் கற்பதனால் உண்ைாகும் ோ ா ஞானம் 

குருேினுனைனைய கிருனபயினால் அனுபேொக ொறுகிறது. 

வபரின்ப தேள்ளம் 

     அன்பும் கருனணயும் உனைய ததய்ே நினலயானது ேிண் முதல் 

ஆறறிோகி, ெனித ெனத்தின் மூலம் தனது பரிணாெப் பயணச் 

 ரித்திரத்னத உள்ளுணர்ோகக் காட்டிய வபரறிேிற்கு நன்றி கூறுெிைத்து, 

அத்தகு உள்ளுணர்வு அனைந்த நம்னெவய இனறநினலக்கு அர்ப்பணம் 

த ய்து ெகிழ்ச் ியனைவோம். 

    வெலும் உலக ோழ்ேில் உயிரினங்களின் உற்பத்திக்கு ஏற்ற 

ேனகயில் தபண்ணினத்னத ேடிேனெத்து எல்லா உயிர்ேனகக்கும் அன்பு 

காட்டி, கருனணனய ேழங்கிக் காக்கும் அந்தப் வபராதார இனறநினலக்கு 

நன்றி கூறி ென நினறவு தபறுவோம். 

    எல்லா உயிர் ேனககட்கும், உணோகவும் ெற்றும் ோழ்க்னக 

ே திகளாகவும்,  ிக்கலில்லாெலும், ேனரயனற இன்றியும், தங்களது 

ேளர்ச் ினய அர்ப்பணித்து உலனகக் காத்து ேருகின்றன தாேர இனங்கள். 

    அத்தகு தாேர ேர்க்கங்கனள அன்வபாடும், கருனணவயாடும் 

உருோக்கி, இதர உயிரினங்களுக்கு அளித்துள்ள வபரன்புக்காகவும், 

கருனணக்காகவும் இனறநினலக்கு நன்றி கூறி, அப்தபருெகிழ்ச் ியான 

வபரின்ப தேள்ளத்தில் தினளப்வபாம்.  

     ஒவ்தோரு நானளயும் இனறநினலயின் அன்பின் ஊற்றுப் தபருக்க 

நன்னாளாகவே கருதி என்றும் தகாண்ைாடுவோம். 
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ஆனந்தம் வேண்டின் அறிேில் நில் - தாயுொனேர்  

     இனறேவன! ஆனந்தத்தின் தொத்தேடிேம். ஆனந்தம் தபறவே 

உயிர்கள் ோழ்ந்து தகாண்டிருக்கின்றன. 

         உனழப்பதும், உண்பதும், ஒருேனர ஒருேர் அன்பு தகாண்டு 

ோழ்ேதும் எல்லாம் ஆனந்தத்தின் தபாருட்வை. நம்ொல் என்றுவெ 

ஆனந்தனத ேிடுத்து ோழவே முடியாது. 

        எங்கும் ஆனந்தவெ. எதிலும் ஆனந்தவெ! இதற்காகவே, இனறேனும் 
 ிற் னபயில் ஆனந்த நைனெிடுபேனாக இருக்கிறான். 

        இனறேன் எல்லா தின களிலும் நினறந்திருக்கிறான். நம் 

இதயத்தாெனரயாகிய ெனத்தில் வதனாக இருந்து தித்திக்கும் இனினெ 

உனையேன் இனறேன்.  

        அேனனவய எப்வபாதும்  ிந்திப்வபாொக.தபாருளின் ெீது நாட்ைம் 

தகாண்ைேனுக்கு அருட்த ல்ேம் என்றும் எட்ைாக்கனியாகும்.  

      திருவோட்னையும், த ல்ேொகிய நிதினயயும் ஒன்று வபால காணும் 

உத்தெர்களின் தநஞ் த்னத தன் இருப்பிைொக தகாண்டிருப்பேன் 

இனறேன். 

     குழந்னதயின் ெனதில் தான் என்னும் அகங்காரம் இல்னல. இேர் 

நல்லேர், தகட்ைேர், வேண்டியேர், வேண்ைாதேர் என்ற வபதங்கள் 

ததரிேதில்னல. 

     ெனிதனும் குழந்னத வபால தேள்னள உள்ளம் தகாண்ைால் அேவன 

ஞானியாோன்.ோழ்ேில் எத்தனகய துன்பம் வநர்ந்தாலும் ெனம் எனதப் 

பற்றியும் கேனல தகாள்ளாது  இனறயுணர்ேில்  எப்வபாதும் இருக்க 
வேண்டும். ஞானம் னகேரப்தபறும். 
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    ஞானத்தினால் ேரும் ஆனந்தம் நினலயானது.  இதுதான் 
ோழ்ேில் இலட் ியம். 

    ஆனந்தம் நான்கு  ேனகயில் கினைக்கலாம் 

1. தபாருள்கள் மூலம் கினைக்கும் ஆன கனள நீக்கி ஆனந்தத்னத 
அனையலாம். 

2. னேராக்யத்தின் மூலம் ஆன கனள நீக்கி ஆனந்தத்னத 
அனையலாம். 

3. அறிோல் ஆன னகனள நீக்கி ஆனந்தத்னத அனையலாம். 
4. ஞானத்தால் ஆன கனள நீக்கி ஆனந்தத்னத அனையலாம். 

     அறிேினால் ஆன னயப் வபாக்கிேிட்ைால், ஆன கனள 
 ீரனெத்துேிட்ைால் வபரான கள் வபாய்ேிடும்.   ஆனந்தம் நினலத்து 
நிற்கும்.  பூரண திருப்தி கினைக்கும்.  

     அறிவு நினலத்துேிட்ைால் தபாறானெப்படும் ெனது அழிந்து 
ேிடும்.  வகாபப்படும் ெனது அழிந்து ேிடும்.  ேிருப்பு தேறுப்புள்ள 
ெனம் அழிந்துேிடும். 

     அழகான ெனதுைன் இருப்வபாம்.  அறிேின் லட் ணம் “நான் 
ஆனந்த த ாரூபம்.” 

        உனக்கு ஆனந்தம் வேண்டின் அறிேில் நில்.  ஆனந்தத்தில் 
ேரும் களிப்பினன நான் இதுேனர த ான்வனன் என்று தாயுொனேர் 
ஆனந்தக்களிப்பினன முடிக்கிறார்.  

“ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவெ 

ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவெ” 
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