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                    அணிந்துரை 
 
ஆழ்ந்த ந ோக்கு, கூர்ந்த அறிவு, உண்ரைரைத் நதடும் ஆற்றல், 
முன்நேற்றம் எல்லோம் “இரறத்நதடல்”.  இந்த இரறத்நதடல் 
ைோனுடத்திரே வோழரவக்கிறது. 
 
அருள் ிதி எழுத்தோளர் “ைன்ேோர்குடி போனுகுைோர்” ஐைோ அவர்களின் 
இந்த “எல்லோம் வல்ல ததய்வைது” என்ற - அற்புத நவதோத்திரிை 
திருைரற - “ஞோேக் களஞ்சிைம்” போடலின் விளக்கம். 
பூைணப் தபோருரளத் நதடி, ததரிந்து உணர்ந்து  வளநைோடு வோழ 
உகந்த  ஓர் அற்புத பரடப்பு…..கருவூலம். 
 
“ஆைிைம் இங்குண்டு ஜோதி” என்றோர் கவி போைதி.  ஜோதி, ைத, இே, 
தைோழி நபதத்தில் “இரற” ரை ைறந்து “இரை” க்கு இரைைோகி 
பிணியுற்று நதடுகிறோன் இரறரை.  அரலகிறோன்.  “எங்நக 
நதடுநவன்” எேப் புலம்புகிறோன் ைேிதன். 
 
போனுகுைோர் ஐைோ அவர்கள்- இந்த நூற்றோண்டு கண்ட  ைகோன் குரு 
பிைோன் நவதோத்திரி ைகரிசி அவர்களின் தபோக்கிஷத்ரத-- எளிதோக 
அறியும் வண்ணம் “வோன் கலந்த நவதோத்திரிநை” என்னும் போடரல 
 ைம்பட வர்ணித்து தகோடுத்துள்ளோர். 
 
“அறிந்த அரேத்ரதயும் அறிவித்நதோன் இல்ரல 
அறிந்த அரேத்ரதயும் அறிந்நதோரும் இல்ரல 
அறிந்த பலரிடம் அறிந்ததும் அனுபவ அறிவும் இரணந்தநத 
அறிவின் வளர்ச்சி” 
 

எனும் அருட்தந்ரதைின் “போடலுக்நக “எல்லோம் வல்ல ததய்வைது” 

என்ற பதிேோறு வரிப்போடரல-- பதிதேோரு நகள்விகளில் --எந்த ஒரு 
போைைனும் எளிதில் உணரும் வண்ணம் அரைந்திருப்பது போனுகுைோர் 
ஐைோ அவர்களின் அறிவின் நைன்ரைரையும் ஆளுரைத் 
திறரேயும் உணர்த்துகிறது.   
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எங்கும்  ிரறந்திருக்கின்ற இரறத் ததளிவுப் போடல் 
“அங்கிங்தகேோதபடி” ஏற்றததோரு ஒப்புவரைைோகத் தந்திருப்பது 
அருரை.  அருரை. 
 
சிந்தரே விஞ்ஞோேி “சிம்சன்” அவர்களின் “குநளோநைோபோம்” 

கண்டுபிடிப்ரப விளக்கி,  தைய் ஞோேமும், விஞ்ஞோேமும்  
இரணந்தோல்  எவ்வளவு  ன்ரை எே உணர்த்தியுள்ளோர் ஆசிரிைர் 
போனுகுைோர். 
 
எல்லோம் வல்லதும் எங்கும்  ிரறந்ததும்,  ம் உடலில் இைக்கமும்- 
அறிவு  தசைல்போடும்- தசைல் உணர்வு- அவநே  ோன் – என்னுள் 
அவன்- எல்லோம் ஒநை இரற- அதுநவ “சுத்ததவளி” என்பதோக 
முடித்துள்ளோர். 
 
எேநவ “சுத்ததவளிநை “ இரற எே உணர்த்தும் இப்போடல் ஒரு 
சிறந்த இரற வணக்கம் என்பதில் சிறிதும் ஐைைில்ரல.   
 
இந்தப் நபருண்ரைரை உணர்ந்து உய்நவோைோக. 
வோழ்க ரவைகம் வோழ்க ரவைகம் வோழ்க வளமுடன். 
 
                     இரறத்நதடலுடன் 

நபைோசிரிைர் V.S. விஜைதலட்சுைி M.Sc. 

ஸ்ரக நபைோசிரிைர் 

ைரறைரல கர், தசன்ரே. 
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எல்லோம் வல்ல ததய்வைது 
அருள் ிதி ைன்ேோர்குடி போனுகுைோர். 

 

“வோன்கலந்த நவதோத்திரிநை –  ின்போடல்கரள 
 ோன்கலந்த போடுங்கோல் –  ற்கருப்பஞ் சோற்றிேிநல 
நதன்கலந்து- போல்கலந்து -தசழுங்கேித்தீஞ் சுரவகலந்து – என் 
ஊன்கலந்து-உைிர்கலந்து உவட்டோைல்இேிப்பதுநவ” 

இரறவரே வழுத்தும் நூல்களில் -பக்தேின் ஆன்ைீக அனுபவத்ரதச் -

தசோற்களோகப் பிழிந்ததடுத்து, கசிந்துருகிப் நபசுபரவ- உலகில் 

ைிகைிகச்சில நூல்கநள  உள்ளே. 

 

 அவ்வோறு கோணப்படும் சில நூல்களில்- 
ஒன்தறே இடம்தபறும் சிறப்புதபற்றது, 

ஞோேக்களஞ்சிைம். நவதோத்திரி தந்த 

இலக்கிைநை ஞோேக்களஞ்சிைம். 

இைண்டோைிைத்துக்கு நைற்பட்ட போடல்கள் 

அடங்கிை ஞோேக்களஞ்சிைத்தில் உள்ள 

ஒவ்தவோரு போடல்களுநை இத்தைணிரைத் 
தட்டி எழுப்பும் ஆற்றல் தகோண்டரவ.  

 

 
விவிலிைம், குைோன், பகவத்கீரத, சைண சைை நூல்கள், நவதோந்தம் 

நபோன்ற நவத நூல்களோல்- எல்நலோரும் புரிந்து தகோள்ள முடிைோத 

வோழ்விைரல, எம்ைதத்தவரும் புரிந்து தகோள்ளக்கூடிை அளவிற்கு - 

ஞோேக்களஞ்சிைத்தின் போடல்கள் மூலம்- ைிகவும் எளிை முரறைில் -

ைக்களுக்குப் நபோதித்தவர் நவதோத்திரி ைகரிசி.   
 

“எல்லோம் வல்ல ததய்வைது…” என்ற பதிேோறு வரி போடலில், 

நவதோத்திைோர்  என்ே தசோல்லுகிறோர். 
 

• ததய்வம் என்றோல் என்ே? 

• ததய்வத்தின் இைல்பு என்ே? 
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• அது எங்கும் விைோபித்திருப்பது எப்படி? 

• ததய்வத்ரதப் பற்றிை உண்ரைரை  ீநை சுைைோய் சிந்திப்பது 

எவ்வோறு? 

•  ம் உடலிலும் இரற ிரல எப்படி ஊடுருவிைிருக்கிறது? 

• பிைபஞ்சம் எப்படி எவ்வோறு இைங்குகிறது? 

• அணுவோற்றல் இைங்குவது எப்படி? 

•  ைேிதேின் ஆற்றல் எவ்வளவு? 

• அணுவின் கூட்டுதோன்  ீைோ? 

• அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றோ? 

• இரற ிரலரை எப்தபோழுதும்  ிரேத்தோல் தபரிைவேோக 

வோழமுடியுைோ? 

 

 

நபோன்ற பல்நவறு நகள்விகளுக்கு ைிக ைிக எளிரைைோக விரட 

தருகிறோர் ைகரிசி. 
 

அருட்தந்ரத நவதோத்திரி ைகைசி அவர்கள் கடவுள்  ிரலரை ைிகத் 

ததளிவோக இரறவணக்கப் போடலில் எடுத்துரைக்கின்றோர். 

 

ததய்வம் அல்லது இரற ிரல  என்றோல் என்ே? 
வற்றோைிருப்பு, நபைோற்றல், நபைறிவு, கோலம் என்னும் வளம்  ோன்கும் 
ஒன்றிரணந்த தபருதவளிநை ததய்வம் என்பது நவதோத்திரிைக் 
நகோட்போடோகும்.  

வற்றாயிருப்பு, பேராற்றல், பேரறிவு, காலம் 
 

இரறயுணர்வு தபற்றவர்கள் இதுவரைைில் ததளிவோக தைோழி 
வழிைிலும், பைிற்சி வழிைிலும் தகோடுத்துள்ள உண்ரை விளக்கம் 

என்ேதவன்றோல்,’சுத்ததவளிைோகிை இரற ிரலநை முடிவோே 

அருட்நபைோற்றலோே ததய்வைோகும்’ என்பதோகும். 

 

சுத்ததவளிைோேது (1) வற்றோைிருப்பு, (2)நபைோற்றல், (3)நபைறிவு, 

(4)கோலம் என்கின்ற  ோன்கு வளங்கரள உரடைதோக இருக்கிறது. 

 

வற்றாயிருப்பு 
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சுத்ததவளிைோகிை தபருதவளிைில் இருந்து அணு முதலோக அண்டங்கள் 

ைற்றும் உைிரிேங்கள் எவ்வளவு நதோன்றிேோலும் சுத்ததவளிநைோ, 

அதனுரடை ஆற்றநலோ எந்த அளவிலும் குரறவுபடோது. இந்த 

உண்ரைரை விளக்குகின்ற வோர்த்ரததோன் வற்றோைிருப்பு ஆகும் 

 

பேராற்றல் 

 

பலநகோடி சூரிைக் குடும்பங்கரள உரடை இந்த நபரிைக்க 

ைண்டலத்தில் உலவுகின்ற அரேத்ரதயும் இநத சுத்ததவளிதோன் 

தோங்கிக் தகோண்டு இருக்கிறது. இதேோல் சுத்ததவளிரை நபைோற்றல் 

என்று கூறுகிநறோம். 

 

பேரறிவு 

 

எந்தப் தபோருளிலும், எந்த இைக்கத்திலும் இநத சுத்ததவளிதோன் 

ஊடுருவி  ிரறந்து ஒழுங்கோற்றலோக, தசைல் புரிந்து வருகிறது. 

இந்த ஒழுங்கோற்றல்தோன் அறிவு என்று கூறப்படுகிறது. ஒவ்தவோரு 

நதோற்றத்திலும்,உருவ அரைப்பு,குணங்கள் ைற்றும் கோலத்தோல் கோலம் 

என்ற அதிர்வோல் ஏற்படக்கூடிை ைோற்றங்கள் அரேத்தும்  ிகழ்கின்றே. 

இதேோல் சுத்ததவளிைோேது நபைறிவு என்று விளக்கப்படுகிறது. 

 

காலம் 

 

சுத்ததவளிைோேது தன்ேிறுக்க அழுத்தைோக உள்ளதோல், அது 

தன்ரேத்தோநே விட்டுவிட்டு அழுத்தும்நபோது, அதுநவ 

நுண்ணதிர்வோகச் தசைல்புரிகிறது.  

இந்த நுண்ணதிர்வு என்ற கோலத்தின் நுண்ணிை அலகோேது 

கண்சிைிட்டும் ந ைம்நபோல ைிகக் குரறவோேதோகும்.  

இந்த அதிர்வு இரற ிரலைில் அடங்கி இருப்பதேோல் எல்லோப் 

தபோருள்களுக்கும் நதோற்றம், வளர்ச்சி, முடிவு என்ற தசைல்கள் 

உண்டோகின்றே. இதேோல் இரறைோற்றரல கோலம் என்று 

தசோல்கிநறோம். 

 

ஆகநவ இரறைோற்றல் என்ற தபருதவளி வற்றோைிருப்போக இருக்கிறது. 

நபைோற்றலோக இருக்கிறது. நபைறிவோக இருக்கிறது. அதுநவ 
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கோலைோகவும் இருக்கிறது. 

 

இறறநிறல  என்ற தெய்வம் 

 

வற்றோைிருப்பு, நபைோற்றல், நபைறிவு, கோலம் எனும் 

வளம்  ோன்கும் ஒன்றிரணந்த தபருதவளிநை ததய்வைோம் 

வற்றோத இந் ோன்கும் விண்முதல் ஐம்பூதங்கள் 

வோன்நகோள்கள், உலகம், உைிரிேம் ஓைறிவு முதல் ஆறோம் 

வற்றோது தபருகிவரும் வளர்ச்சிநை பரிணோைம் 

வந்தரவ அரேத்திலும் சீரிைக்கம் இைல்பூக்கம் 

வற்றோது தபருகும் நபைண்டத்தில் உைிர்வரகைில் 

வழுவோத தசைல்விரளவு  ீதிநை கூர்தலறம் உண்ரை,உண்ரை” (ஞோக.1666) 
 

 
ைேிதேோல் தசய்ை 
முடிைோதரததைல்லோம் 
தசய்ைக்கூடிை ைோதபரும் 
ஆற்றல் பிைபஞ்சத்ரதநை 
இைக்குகிறது. 

ைேிதேிலிருந்தும் இைங்குகிறது. 
 
ஒரு சிறு விந்துவில் ஒர் அணுரவ சிசுவோக்கி, அது வளரும் வரை 
பேிக்குடம் ஏற்படுத்தி, ைேிதரே உருவோக்கும் வரை- 
அண்டங்கரளயும் நகோள்ரகரளயும் துல்லிைைோக இைக்கி வரும் 
ததய்வம் என்ற சுத்ததவளிரைத்தோன் “எல்லோம் வல்ல ததய்வைது” 

என்றோர் ைகரிசி. 
 
அந்த ஆற்றரல,  சிந்தரேவோதிகள் இைற்ரக என்றோர்கள்.  
விஞ்ஞோேிகள் பிைபஞ்ச ஒருங்கிரணப்பு ஆற்றல் என்கிறோர்கள்.  
தைய்ஞோேிகளோகிை தத்துவவோதிகள் ததய்வம் என்கிறோர்கள். 
 

எங்கும் உள்ளது  ீக்கைற... 
 
அங்குஇங்கு எேோதபடி எங்கும் ப்ைகோசைோய்,  
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     ஆேந்த பூர்த்திஆகி,  
அருதளோடு  ிரறந்தது எது? தன்அருள் தவளிக்குநள  

     அகிலோண்ட நகோடிதைல்லோம் 
 

தங்கும் படிக்கு இச்ரச ரவத்து, உைிர்க்கு உைிைோய்த்  

     தரழத்தது எது ? ைேவோக்கிேில்  

தட்டோைல்  ின்றது எது? சைைநகோ டிகள் எலோம்  

     தம்ததய்வம் எம்ததய்வம் என்று 
 

எங்கும் ததோடர்ந்து எதிர் வழக்கு இடவும்  ின்றது எது?  

          எங்கணும்       தபருவழக்கோய்,  

ைோதினும் வல் ஒரு சித்தோகி இன்பைோய்  

          என்ரறக்கும் உள்ளது எது? நைல் 
 

கங்குல்பகல் அற ின்ற எல்ரல உளது எது?  

    அது கருத்திற்கு இரசந்தது அதுநவ.  

கண்டே எலோம் நைோே உருதவளிைது ஆகவும்  

     கருதிஅஞ் சலிதசய்குவோம் (திருவருள் 1) 

 

தைய்ப்தபோருள் என்ற கடவுள் எங்கிருக்கிறோர் என்ற ஆறு 
நகள்விரகள  ம்ைிடநை ரவக்கிறோர் தோயுைோேவர். 
 

1. அங்கு எங்கு என்று ச ொல்ல முடியொதபடி, அண்டசெளி 

முழுெதும்- எங்கும் -நிறைந்து விளங்கும்- ஒளிமயமொகி. 

உயிரக்ளுக்குப் பபரின்பத்றத நல்கும்- நிறைெொன 

ஒன்ைொகி, தனது திருெருளொகிய-  க்திபயொடு கூடி, 

எங்குமொய் -நிறைந்து நின்ை சபொருள் எது? 

2. தனது திருெருளொக விளங்கும் –ஆகொயத்தின்கண்-- 

அண்ட பகொடிகள் --அறனத்தும் தங்குமொறு-- விரும்பி 

இடம் சகொடுத்து, உயிருக்கு உயிரொய் நின்று, 

அெ்வுயிரக்றளத் தறைக்க  ்ச ய்தது-- எது? 

3. மனத்துக்கும் ெொக்குக்கும் --தட்டுப்படொமல் நின்ைது எது? 

4.  மயபகொடிகள் பலவும், “இது-- எங்கள் சதய்ெம், இது-- 

எங்கள் சதய்ெம்!” என்று --எெ்விடத்தும் தங்களுக்குள்-- 

சதொடர்ந்து எதிர்ெைக்கு ஆடும்படி-- ச ய்த சபொருள் எது? 

5. எல்லொ இடங்களிலும் பப ப்படுெதும், எல்லொப் 

சபொருள்கறளயும் --இயக்கும் அறிெொய் விளங்குெதும், 
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உயிரக்ளுக்கு இன்பப் பபை்றிறன ெைங்குெதும்-- எல்லொ 

கொலத்திலும்-- நிறலத்து நிை்பதும், ஆகிய சபொருள் எது? 

6. பமலொன --இரவுபகல் அை்ை-- எல்றலயில் உள்ள சபொருள் 

எது? 

 இந்த ஆறு நகள்விகளுக்கும் --

தோயுைோேவநை பதிலும் தசோல்கிறோர். 

எது?எது? எது? என்ற நகட்ட - அந்த 

அது -  ம்முரடை கருத்திற்கு 

இரசந்த தபோருநள. 

 

அந்தப் தபோருரளநை-- கண்ணோல் 

கோணும் தபோருள்கள் 

அரேத்துைோகவும், தைௌேநை உருவைோே தவளிைோகவும்— 

 

(தவட்டதவளிைோகவும், சுத்ததவளிைோகவும். அருள்தவளிைோகவும், தூை 

ஒளிைோகவும்)  ிரேத்து வணங்குதல் தசய்நவோம். 

 

தவளி என்றோல் என்ே? விரடைோக வருகிறோர் நவதோத்திரி ைகரிஷி. 
 

“வற்றோைிருப்பு, நபைோற்றல், நபறறிவு, கோலம் எனும் வளம்  ோன்கும் 

ஒன்றிரணந்த தபருதவளிநை ததய்வம்” என்கிறோர். 

   

தசோல்லோல் ைட்டும்  ம்போநத சுைைோய்ச் சிந்தித்நத 

ததளிவோய் 

ததய்வம் அல்லது இரற ிரலப் பற்றிை அறிரவ பற்றி  ீநை 
சிந்தித்து ததளிை நவண்டும்.  எப்படி? 
 

ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற 

நகள்விகளோல் ைக்களிரடநை 

சிந்தரேரை விரதத்தவர் 

சோக்கைட்டீஸ். இந்த 

சிந்தரேரை போைைேிடமும் 
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ைலை ரவத்தவர் நவதோத்திரி ைகரிசி. 

''சிந்தரேதோன்'' ஏன் எதற்கு எப்படி என்ற விேோரவ எழுப்பி அறிரவப் 

பைன்படுத்தச் தசய்யும். 

சிந்தரே இல்லோ விட்டோல் உலகத்தில் இைங்குகின்ற சக்திநை 

இருக்கோது. சிந்தரேைின் மூலநை முன்நேற்றம் கோண முடியும். 

 ோம் அனுபவிக்கும் இன்பங்கள் எல்லோம் ைேிதர்களின் 

சிந்தரேைிலிருந்து பிறந்ததுதோன். அவர்களுரடை சிந்தரேநை 

தசைலோக ைோறி கண்டு பிடிப்புகளோகத் நதோன்றிே. 

 ோம் ைோைோக இருந்தோலும் எந்தத் ததோழிரலச் தசய்பவர்களோக 

இருந்தோலும் சிந்தரேரை உைர்வோகக் தகோண்டிருக்க நவண்டும். 

சிந்தித்துச் தசைல்படுவதின் மூலநை சிறப்போக வோழ முடியும். 

 ம்முரடை சிந்தரே ஆக்கப் பூர்வைோே அறிவு  ிைம்பிைதோக 

இருந்தோல் அரேவருக்கும் பைன்படும். 

சிந்தரேைில் ததளிவு இருந்தோல்  ைக்கு வரும் நசோதரேரைக்கூட 

சோதரேைோக ைோற்றி விட முடியும்.  ோம்  ிரேத்தோல் ைேதில்  ல்ல 

சிந்தரேரை ைட்டுநை வளர்த்துக் தகோள்ள முடியும். 

இன்ப வோழ்க்ரக வோழ நவண்டும் என்றோல் சிந்தரே எவ்வளவு 

அவசிைைோக நதரவநைோ, அவ்வளவுக்குச் தசைலோற்றலும் நதரவ 

என்கிறோர் அறிஞர் ஹோஸ்லிட். 

இது இவர் கண்ட முடிவு ைட்டுநை அல்ல! உலகத்தின் முடிவும் 

இதுதோன். 

சிந்தரேயும் தசைலும் இரணந்து 

இைங்குகின்ற நபோதுதோன்  ோம் 

நைற்தகோண்ட தசைலில் தவற்றி 
தபற முடியும். 

குநளோநைோபோரைக் கண்டுபிடித்தவர் 

சிம்சன். இவர் ைேிதர்கள் படும் 



11 
 

ந ோைின் நவதரேரைக் கண்டு கண் கலங்கிேோர். 

அவருரடை கோலத்தில் அறுரவச் சிகிச்ரச தசய்ை நவண்டும் என்றோல் 

முதலில் உைில் எழுதி ரவத்து விட நவண்டும். 

உைிருக்கு உத்திைவோதைற்ற சிகிச்ரசைோகக் கருதப்பட்டது அறுரவ 

சிகிச்ரச. இதரே ைோற்றி அரைக்க நவண்டும் என்று சிம்சன் 

சிந்தரேச் தசய்தோர். 

பலவிதைோே ஆைோய்ச்சிைில் மூழ்கிேோர். அறுரவ சிகிச்ரசைின் நபோது 

வலி ததரிைோைல் இருக்கும் வழிரை கண்டுபிடித்நத ஆகநவண்டும் 

என்ற ஒநை முடிரவ எடுத்து தீவிைைோக சிந்தரேைில் ஆழ்ந்தோர். 

 ோட்கள் ஓடிே. வருடங்கள் கடந்தே. தன்னுரடை சிந்தரேைின் 

மூலநை ஆைோய்ச்சிரை விடோைல் தசய்தோர். அதன் பைன் அறுரவ 

சிகிச்ரச தசய்து தகோண்ட எவரும் உைிர் வோழ முடியும். 

அறுரவைின் நபோது கூட வலி இல்லோைல் இருக்க இைலும் என்று 

 ிரூபித்துக் கோட்டிேோர். இந்த கண்டுபிடிப்புக்குக் கோைணம் அவருரடை 

ஒநை சிந்தரேதோன். 

ஒரு இலட்சிைத்ரத சிந்தரேைிநல முரளக்க ரவத்து விட்டு  ன்றோக 

நவர் விட்டு வளரும் வரகைில் அரதப் பற்றி சிந்தித்துக் 

தகோண்டிருந்தோநல நபோதும். அது தோேோகநவ தவற்றி தபற்று விடும். 

ஆம்.,அன்பர்கநள.., 

சிந்தரேைில் ததோடர்ந்து ஈடுபடும் நபோது  ம்முரடை அறிவு  ோளுக்கு 

 ோள் தபருகும். 

சிந்தரேநை ஆழைோே அறிவுக்கு வித்தோக அரையும். 

அந்த அறிவின் தன்ரை வோழ்க்ரகரை 

வளமுடன் வோழ வழி கோட்டும். 

 

எேநவ, அது என்ற சுத்ததவளி அங்கு, இங்கு 
என்று இல்லோைல் எல்லோ இடங்களிலும், 
எல்லோப் தபோருட்களிலும், எல்லோ 
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இைக்கங்களிலும், எல்லோ விரளவுகளிலும் குரறவில்லோைல் 
 ீக்கைற  ிரறந்துள்ளது என்று  ைது முன்நேோர்கள் 
தசோல்லியுள்ளரதக் நகட்டு, அரதநை ைற்றவர்களுக்கும், 
பிற்கோலத்தவர்களுக்கும் தசோல்லிக் தகோண்டிருக்கிநறோம்.  

அவ்வோறு தசோல்லுவதற்குக் கோைணைோைிருக்கும் அறிரவ சிந்தரே 
மூலைோக உணர்ந்து ததளிவரடை நவண்டும்.  சிந்தரேைோேது ைே 
அரைதிைிலும், ஓர்ரைைிலும்தோன் வரும்.  

“புத்தம் புது சிந்தரேைில் பூைிதைல்லோம்  ரேைட்டும் 

புேித நவதோத்திரிைம் புவிதைங்கும் பைவட்டும்!” 

கல்லோர் கற்றோர் தசைல்விரளவோய்க்  
கோணும் இன்ப துன்பைவன்.. 
வலுவோே  ம் உடரல இைக்குவதும், உைிைோக இைங்குவதும், 
அறிவோக உணர்வதும் அநத ததய்வம் என்ற சுத்ததவளிைில்தோன் 
என்பரத உணைலோம்.   
 
இைக்குவது அறிவு, இைங்குவது உைிர், உணர்வது ைேம்.  
இரவதைல்லோம் எல்ரலகட்டிை உடலுக்குள் இருப்பரவ.  
 
இவற்ரறதைல்லோம் கற்றவர்களோைிருந்தோலும், கற்கோதவர்களோக 
இருந்தோலும், அவர்களின் தசைல்போடுகளில் ைலரும் விரளவு 
இன்பம் அல்லது துன்பம் என்பது ததய்வ  ீதிைோகும். 
 
ைேிதன் தன்ரே ைோற்றிக் தகோள்கிற பக்குவத்தின்  அரடைோளநை 
ஆறோவது அறிவு.   
தன்ரேத்தோநே ைோற்றிக் தகோள்கிற அதிகோைத்ரத ைேிதேில் 
அரைத்தது சுத்ததவளிைின் நபைறிவுதோன்.   
 
அரைத்த அதிகோைத்ரத சுத்ததவளிைின் நபைறிவு ஒரு நபோதும் 
அகற்றோது.   
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ஆேோல், தேக்குள்  அரைந்துள்ள ஏநதச்ரச அதிகோைத்ரத, ஒருவர் 
தவறோகப் பைன்படுத்திேோல், அதற்கோே துன்ப விரளரவ அவர் 
எதிர்தகோள்ள நவண்டும்.  
 
“முரறைோக”ப் பைன்படுத்திேோல் அதற்கோே இன்ப விரளரவ அவர் 
சந்திப்போர். 
 
அவைவர் தேது அதிகோைத்ரதப் பைன்படுத்துகிற முரறரைப் 
தபோறுத்து ைேிதன் உைர்வு தபறலோம் அல்லது வழீ்ச்சியுறலோம்.    
 

வல்லோய் உடலில் இைக்கைவன்  
 
எந்த கட்டுப்போட்டுக்கும் விதிக்கும் கட்டுப்படோத, தேக்தகே ஒரு 
போரதரை வழிரை வகுக்க வல்லவன் ைேிதன்.   

• புத்தைோகவும் உைர்வோன். அணுகுண்ரடயும் வசீுவோன்.  
• இநைசுவோகவும் உைர்வோன்.  யூதோஸோகவும் வழீ்வோன். 
• தோயுைோேவைோகவும் உைர்வோன்.  அவரைத் தீைிட்டு 

தகோளுத்தும் துன்பச் தசைரலயும் தசய்வோன். 
• வள்ளலோைோகவும் உைர்வோன்.  வள்ளலோரின் நபச்ரசக் 

நகட்கோதவேோகவும் ைோறுவோன்.  
• அன்ரே ததைசோவோக வோழ்ந்து அரேவரையும் ந சிப்பவரும் 

உண்டு.  ஹிட்லைோக அரேவரையும் வரதப்பவரும் உண்டு.   
 

அரேவரும் ைேிதர்கள்தோன்!.  ஆேோல் எத்தரே வித்திைோசம்!  
இந்த வித்திைோசம் ஏன்?  விரடைோக வருகிறது நவதோத்திரிைப் 
போடல் 
“கருவரைப்பு, உணவு வரக, கோலம், நதசம், 
   கல்வி, ததோழில், அைசோங்கம், கரல , முைற்சி, 
பருவம்,  ட்பு, சந்தர்ப்பம், பல ஆைோய்ச்சி, 
   பழக்கம், வழக்கம், ஒழுக்கம் இவற்றிற்நகற்ப 
உருவரைப்பு, குணம், அறிவின் உைர்வு, கீர்த்தி 
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   உடல்வலிவு, சுகம், தசல்வம், ைேிதர்கட்கு 
வரும் வரகயும் அவற்றின்தைம் அளவுக்நகற்ப 

   வோழ்க்ரக ிரல நபதமுடன் நதோன்றக் கண்நடன்” (ஞோக.838) 
 

 ோம் ைோறமுடியும்!  எப்நபோது? ைகரிசிைின் போடல்கரள உணர்ந்து 
நவதோத்திரிைத்ரதப் பின்பற்றிேோல். 
 
அவேில்தோன் ீ, உன்ேில் அவன்-அவன் ைோர்?  ீைோர்? 

பிரிநவது? 

பிைபஞ்சம் முழுவதும் இருப்போக உள்ள ததய்வம் என்ற சுத்ததவளி, 
தன் ஆற்றலோல் இப்படித்தோன் இைங்க நவண்டும் என்ற 
இைல்பூக்கைோகிை அறிவோல் அணுக்களோகி அரவகள் கூடிை 
தகோத்திைக்கம்தோன் சடப் தபோருள்களோகவும் ஜவீன்களுைோகத் 
தன் ிரலைில் ைோற்றம் தபற்றுள்ளது. 

   

எேநவ, உேக்குள்ளோக ததய்வமும், ததய்வத்திற்குள்ளோக  ீயும் 
இருப்பரத உணரும்நபோது,  ததய்வமும்  ீயும் பிரிவற்ற  ிரலைில் 
ஒன்றோகிவிட முடியும். 
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ததய்வம் என்ற சுத்ததவளிரை ைேிதரேப் நபோன்று சிறு 
உருவத்தில் சித்தரித்து திருைணம் தசய்து, திருவிழோக்கள்  டத்தி 
வழிபடுவது ைேிதேின் அதீதைோே கற்பரேகளின் உச்சக்கட்டம். 

இந்த கற்பரேகள் திரும்பத் திரும்பச் தசோல்லப்பட்டு வந்தே.  இந்த 
கற்பரேக் கரதகளுக்கு அப்போற்பட்டது தோன் நவதோத்திரிைம். 

“அவன் ைோர்?  ீைோர்? பிரிநவது” 

என்றும் 

“அவேின் இைக்கம் அணுவோற்றல்,  

அணுவின் கூட்டுப் பக்குவம்  ீ” 

என்ற வரிகள் வோைிலோகவும், 

பழுத்த  ிரல வரும் வரைைில்  ீ,  ோன் என்நபோம் 

பதைரடந்நதோம் ஒன்றோநேோம் பைைோேந்தம்”  

என்ற வரிகள் வோைிலோகவும் அணுமுதல் அரேத்தும் 
சுத்ததவளிைின்  ிரலகள் என்பரதயும் உணைலோம். 

 

அவரே ைறந்தோல் ீ சிறிநைோன் 

அவரே அறிந்தோல் ீ தபரிநைோன் 

 ததய்வ ிரல  ீ ைறந்தநபோது, ைேிதன் 
என்ற சிறிை  ிரலரை எல்ரலக்கட்டிக் 
தகோண்டு அரடகிறோய்.  ததய்வத்நதோடு 
இரணந்திருக்கும்நபோது  ீயும் அநத 
 ிரலரை அரடவதோல் தபரிநைோன் 
ஆகிறோய். 

சிற்றறிரவப் நபைறிநவோடு இரணக்கும் 
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நபோது எல்லோப் தபோருட்களிலும் தன்ரேயும் தன்ேில் எல்லோப் 
தபோருட்கரளயும் உணைலோம்.  புரிந்து தகோள்ளலோம். 

அந்த  ிரல எய்தப் தபற்றோல், அதுநவ முக்தி. நைோட்சம், 
முழுரைப்நபறு ஆகும்.  இதுநவ ைேிதப் பிறவிைின் ந ோக்கமும் 
உரிரையும் ஆகும். 

 

“ஏன் சுத்ெதவளி ேிரேஞ்சமாக மாறியது?” என அன்ேர்கள் 

பேராசிரியரிடம்  பகட்க…… 

 

“ இந்ெ பகள்விறயத்ொன் நான் உங்களிடம் எெிர்ோர்த்பென். 

உங்கள் சிந்ெறன மிக உயர்ந்துவிட்டது. ோராட்டுக்கள்!  

 

சுத்ெதவளிொன் அறனத்துமாக மாறியது என்ேறெ தெளிவாக 

உணர்ந்து தகாண்டு விட்டீர்கள்.  

 

சுத்ெதவளி ஏன், எப்ேடி அறனத்துமாக மாறியது என்ேறெ 

எளிறமயாக விஞ்ஞானக் கண்பணாட்டத்ெில் மகரிஷி அவர்கள் 

ெந்துள்ளார்கள்.  

 

அறெப் ேற்றி பேசுவெற்கு முன்னால் மகரிஷி அவர்களின் 

இறறவணக்கப் ோடல் ஒன்று தசால்லுங்கள் “ என பேராசிரியர் 

பகட்கிறார்கள். 

 

ேல அன்ேர்கள் ஒன்று பசர்ந்து 

 

“எல்லாம் வல்ல தெய்வமது 

எங்கும் உள்ளது நீக்கமற 

தசால்லால் மட்டும் நம்ோபெ 

சுயமாய்ச் சிந்ெித்பெ தெளிவாய் 

 

வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் 

வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் 

கல்லார் கற்றார் தசயல் விறளவாய்க் 

காணும் இன்ே துன்ேமவன். 

 

அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் 
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அணுவின் கூட்டுப் ேக்குவம் நீ 

அவனில் ொன் நீ உன்னில்அவன் 

 அவன் யார்? நீயார்? ேிரிபவது? 

 

அவறன மறந்ொல் நீ சிறிபயான் 

அவறன அறிந்ொல் நீ தேரிபயான் 

அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்ெ இடம் 

அறிவு முழுறம அது முக்ெி. “    

 

ோடறலப் ோடுகின்றார்கள். 

 

“ மிக எளிறமயான இந்ெப் ோடலின் ஒவ்தவாரு வரியிறனயும், 

இவ்வளவு பநரம் நாம் பேசியறெயும் இறணத்து சிந்ெித்துப் 

ோருங்கள்.” என பேராசிரியர்  தசால்ல 

 

“ தெய்வம் அதுவா அல்லது அவனா? “ என பகட்கிறார் ஒரு அன்ேர். 

 

” இறறவன் என்ற தசால்றலயும் ஆண்ோலில் 

அவறனப் தேரும்ோலும் 

அறைக்கப்  ேைகிவிட்டொல் இந்ெ குைப்ேம் 

ஏற்ேடுகின்றது. நாம்ொன் சுயமாய் சிந்ெிக்கக் 

கற்றுத் தெளிந்து விட்படாபம! இறறவன், 

தெய்வம் என்ற தசாற்கதளல்லாம் இனி எங்கும் 

நிறறந்துள்ள இறறநிறல என்ேறெபய 

குறிக்கும். பவறு சந்பெகம் இருக்கின்றொ?” என 

பேராசிரியர் பகட்கிறார்கள். 

 

“ அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் - இந்ெ வரிகறளப் ேற்றி 
விளக்கிச் தசால்லுங்கள் “ என அன்ேர்கள் பகட்கிறார்கள். 

 
 
 

“ சுத்ெதவளிக்கு 

பேராற்றலும், பேரறிவும் 

உள்ளது என்ேறெ 

உணர்ந்பொம். அந்ெ 

சுத்ெதவளிொன் 
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ென்றனத்ொபன இறுக்கிக்தகாண்டு  துகள்களாக,ேரமாணுக்களாக 

மாறுகிறது என்ேறெயும் தெரிந்துதகாண்படாம்.  

 

சுத்ெதவளியின் ென்றமகளான  பேராற்றலும், பேரறிவும் 

ேரமாணுக்களுக்கு இருக்கும்ொபன!  

 

பமலும் ேரமாணுக்களின் கூட்டுொன் ேஞ்சபூெங்களும், ஓரறிவு 

முெல் ஆறறிவு ேறடத்ெ மனிென் வறர என்ேறெயும் தெளிவாகத் 

தெரிந்து தகாண்படாம்.  

 

இப்போது இந்ெ வரிகள் புரிந்ெிருக்கும் என நிறனக்கின்பறன்” என 

பேராசிரியர் தசால்ல. . . . . . . . 
 

“ நான் அவன்ொன். அவன் நான்ொன். எல்லாம் சுத்ெதவளிொன்.” - 

என அன்ேர்கள் ேெில் தசால்கின்றனர்.  

 

“ சரி, சுத்ெதவளிக்கு அொவது இறறநிறலக்கு உடல் உண்டா, 

குடல் உண்டா?” 

 

“ சுத்ெதவளியின் மிக, மிக, மிக சின்னத் பொற்றமான நமக்குத்ொன், 

ஜவீராசிகளுக்குத்ொன் உடலும், குடலும் உண்டு. 

 இறறநிறலக்குக் கிறடயாது.” 

 

“ நன்று. இறறநிறலக்கு  விருப்பு, தவறுப்பு உண்டா?” 

 

“ கிறடயாது.” 

 

“ இறறநிறலக்கு இன்ேம், துன்ேம் உண்டா?” 

 

“ இல்றல” 

 

“ இறறநிறலக்குத் பெறவகள் உண்டா?” 

 

“ கிறடயபவ கிறடயாது” 

 

“ இப்போது தசால்லுங்கள் -  எல்லா அண்டங்கறளயும் ஓர் 

ஒழுங்காற்றலுடன் இயக்கி காத்துவரும்  எல்றலயற்ற 

இறறநிறலக்கு,  நாம் எறெக் தகாடுக்க முடியும்? எப்ேடி தகாடுக்க 

முடியும்?” – பேராசிரியர் பகட்கிறார்கள். 
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அன்ேர்கள் சிந்ெிக்கின்றனர்.  

 
 

“ பகாவில்களில் உள்ள சிறலகளில் கடவுறளக் கண்டு 

காணிக்றககள் தசலுத்தும் நாம்,  கஷ்டப்ேடும் மனிெர்களிடம் 

உறறயும் இறறநிறலறயக் காண மறந்து விடுகின்பறாபம!  

 

நன்கு சிந்ெியுங்கள் அன்ேர்கபள! இப்போது சுத்ெதவளி ஏன், எப்ேடி 

எல்லாமாக மாறியது ேற்றிப் ோர்க்கலாம்.” 

 

ஆதிதைனும் பைம்தபோருள்தைய் எழுச்சிதபற்று,   
    அணுதவன்ற உைிைோகி அணுக்கள்கூடி,  
நைோதிைிரணந்து இைங்குகின்ற  ிரலரைக்கு ஏற்ப,   
    மூலகங்கள் பலவோகி அரவைிரணந்து,  

நபதித்த அண்ட நகோடிகளோய் ைற்றும்   

    பிறப்பு இறப்பிரட உணர்தல் இைக்கைோகி,  
 ீதித றி உணர் ைோந்தைோகி , வோழும்   

     ிரலயுணர்ந்து ததோண்டோற்றி இன்பம் கோண்நபோம். (ஞோக.1) 
 
ஆஹா! “எல்லாம் வல்ல தெய்வம்” என்ற ோடலில் இவ்வளவு 
புறெயல்களா?  ஆம்! அருட்ெந்றெ பவொத்ெிரி மகரிஷியின் 
ஒவ்தவாரு ோடல்களுபம புறெயல்கள்ொன்.  
தோக்கிஷங்கள்ொன். 
 
இப்ோடல்கறள நாள்பொறும்  ேடித்து இன்புற்று ஆனந்ெமாக 
வாழ்பவாம்.  வாழ்க வளமுடன்.   
    

துறணநின்ற நூல்கள் 
  

1. ஞோேக்களஞ்சிைம், நவதோத்திரி ைகரிசி 
2. கடவுளின் விலோசம் தருகிறோர் தோயுைோேவர், அருள் ிதி 

ைன்ேோர்குடி போனுகுைோர். 
3. தோயுைோேவர் போடல்கள், தோயுைோேவர் 

4. Vethathiriam banukumar - youtube speeches by mannargudi Banukumar. 
5. இரணைதள தகவல்கள் 


