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மாணிக்கவாசகரும்
வவதாத்திரி மகரிஷியும்
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்.
இதனுள்வே
1. இமமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான்
2. மாணிக்கவாசகர் வாழ்க்மக வரலாறு
3. வவதாத்திரி மகரஷி வாழ்க்மக வரலாறு
4. பக்தியும் ஞானமும் – ஒரு ஒப்பீடு
5. திருவாசகமும் வவதாத்திரியமும்
6. வவண்டத்தக்கது அறிவவாய் நீ
7. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பபருஞ்வசாதிமய
8. மாமயமய மதித்து வகுத்த மயக்குறுமாகாவத.
9. அழுதால் பபறலாம் அவனருமே
10. நமச்சிவாயம் வாழ்க! நாதன் தாள் வாழ்க!!
11. அண்டம் - அேப்பருந்தன்மம
12. அற்புதமான அமுத தாமரகள்
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13. உற்றாமர நான் வவண்வடன்.
14. மகான்கள் பார்மவயில் பபண்கள்
15. அறிவறிந்வதார் சிவவார்.
16. புறச்சமய காழ்ப்பும் – சமய பபாதுமமயும்
17. திருப்பபருந்துமறயும் ஆழியாறும்

ஆவராக்கியமான பாமதயில்
இதுவபான்ற ஒப்பீட்டு உமரகள் நம் காலத்தின் வதமவயாக உள்ேது.
வாழ்வாங்கு வாழ்வது குறித்து நிமறய
பரிமாறல்கள் அவசியமாகின்றன. அழிவற்ற
ஆன்மீ கக் கல்வி மட்டுவம நமது சமூகத்மத
ஆவராக்கியமான பாமதயில் பகாண்டு
பசல்லும்.
நன்கு வழிநடத்தப்பட்ட மனிதனால் மட்டுவம சமூகத்மத
பாதுகாக்கவும் முடியும்.
நாமறிந்த ஆன்மீ க அருோேர்கேில் உள்ே ஒப்புமம உலகிற்கு
அவர்கள் அேித்துள்ே ஞான பசல்வத்மத ஒரு ஆன்மீ க
ஒப்பிலக்கியமாக பகாண்டு வரும் அருள்நிதி பானுகுமார்
அவர்கேின் பசயல்பாடு பவற்றிபபற இமறசக்திமய வவண்டுகிவறன்.
மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் உரிய வாசகர்
பபான்னுசாமி வந்தியவதவன்
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மதிப்புக்கும் அன்புக்கும் உரிய வாசகர் பபான்னுசாமி வந்தியவதவன்
வபான்ற அன்பர்கேின் அன்பும் ஆதரவும் வாழ்த்தும் குருவருளும்
திருவருளும் என்மன வமலும் வமலும் புதிய பமடப்புகமே
பிரசவிக்கச் பசய்கிறது. வாழ்க வேமுடன்.

1.இமமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில்
நீங்காதான் தாள் வாழ்க
வதவாரம் பாடிய மூவமரப் பற்றி அருள்தந்மத வவதாத்திரி மகரிஷி
எந்த இடத்திலும் குறிப்பிடவில்மல.
ஆனால் மாணிக்கவாசகரின் “இமமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில்
நீங்காதான் தாள் வாழ்க”

என்ற பசாற்வறாடமர பல இடங்கேில்

பயன்படுத்தி உள்ோர்.
எனவவ அருட்தந்மதக்குப் பிடித்த அந்த வரிகளுக்குச்
பசாந்தக்காரரான மாணிக்கவாசகமர மகரிஷியுடன் இமணத்து
“மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்” என்ற தமலப்பில்
ஒப்பாய்வு
பசய்திருக்கிவறாம்.
“வவதம் நான்கினும்
பமய்ப் பபாருள் ஆவது
நாதன் நாமம்
நமசிவாயவவ”…
“இமமக்கும் வநரமும்
கூட என்
மனத்தினின்றும்
நீங்காதவனது திருவடி
வாழ்க;”
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எண்ணங்கள்தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம்.
எல்வலாராலும் எண்ணங்கமே துறந்து தற்வபாதுள்ே தத்துவ
ஞானிகமேப் வபால- தவம் தியானம் பசய்தல் அரிது .
ஒன்று எண்ணமில்லாமல் இரு. அல்லது பிரம்மத்மதவய எண்ணு,
எேிய சுத்திரம்தாங்க.

ஞானம் அமடய, எதிர்பார்ப்பு ஏதும்

வவண்டாமா?அவனிடம் நம்மம சரணமடத்துவிட்டு -எப்வபாதும்
அவன் நிமனவாகவவ இருந்துவிட்டால் வவறு

தவ முயற்சிகள்

வவண்டியதில்மல.
புத்தமனப் வபால புலம் பபயர வதமவ இல்மல.

இப்வபாபதல்லாம்

ஆன்மீ க மார்க்கம் திகட்டுகிறது மனிதர்களுக்கு.
அங்வக வார்த்மத ஜாலங்கள் பசய்ய ஆட்கள் இல்மலவய, நாவம
இமறவன் என்று பசால்லி நம்மம ஏமாற்றிக் பகாள்ே
முடியவில்மலவய .
நீங்கள்-எந்த பாமதயில் ஞானத்திற்கு பயணப்பட்டாலும் வழிதான்
விழிப்புணர்வு.
இங்வக மாணிக்க வாசகர்கள் பசால்கிறார். வவபறதுவும் வவண்டாம்.
இமமப்பபாழுதும்- அவமன சிவமன அவன் நாமத்மத பிரமத்மத கருமண பரபவேிமய மறவாதிரு என்று.
நீ முதலில் பஜபத்தில் பழுத்துவிடு. உன்மன பரித்துன்ன சிவவன குருவாய் வருவான் மாணிக்க வாசகத்துக்கு வந்தது வபால.

அன்வப

சிவம் அன்பல்லவா இமறவன்.
பிறகு அவன் உணர்த்துவான் என்பனன்ன பசய்ய வவண்டும் எது
பசய்ய வவண்டும் என்று

குண்டலினிமய அவவன ஏற்றி தருவான்.

நீ ஏற்றினால் அமத சமாதானம் பசய்ய உன்னால் ஆகாது. குருவாய்
வருவான். அருள்வான் குகனாய். கண்ண ீர் வழிய வழிய மனதுக்குள்
இமறவமன இமறவனின் நாமத்மத பஜபம் பசய்.
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கண்ணர்ீ காதலில் கசிந்த கண்ண ீராக இருக்கட்டும். பஜபம் என்ற
பபயரில் அழுது புலம்புவமத வாடிக்மகயாக பகால்லாவத.
பலகீ னமான மனத்திலும், எதிர்பார்ப்பு ஆமச அமலகமே பகாண்ட
மனத்திலும்- இமறமமயின் மகத்துவம் புரியாது .
பிறகு

பஜபம் கூட சுமமயாகிவிடும், நீ எதுவும் தரவவண்டாம் .

அன்வப, உன் இதயத்மத மட்டும் தந்தால் வபாதும் என்று காதலில்
உருகும் நாம் இமறவனிடமும் காதலாகி கசிந்து கண்ண ீர்
மல்குவவாம்.
புரியாத தியானத்மதயும் புரியாத மனிதர்கமேயும் வதடி ஓடுவமத
காட்டிலும், சிறந்த குரு யார்?

இமறவனின்

இமமபபாழுதும்

பநஞ்சில் நீங்காத நிமனவுகளும் ஓயாத பஜபமும்.
இப்வபா வகளுங்க இந்த பாடமல. இந்திய ஆன்மிகத்தின் மகத்துவம்
பதரியும். புரியும். விேங்கும்.
இங்க, பல குடும்ப பபண்களும் ஆண்களும் தியானம் தவம் என்று
பதரியாமவலவய பபரிய தவத்மதயும் தியானத்மதயும்
யாகத்மதயும் தூய பக்தி மற்றும் அன்பின் பபயரால்

பசய்து

பகாண்டு வருகிறார்கள்.
இட்டுகட்டி எடுத்து பசால்ல ஆேிருந்தால், மயக்கும் வரிகமே
வகார்ப்பதற்கு ஆள் இருந்தால், இந்த தியானம் எந்த தியானத்திற்கும்
குமறவானதில்மல என்பது புரிய வரும் .
எப்படி பசான்னாலும் உண்மம ஒன்றுதான்.

நீ முயற்சி பசய் .

ஆறாகிய உன்மன கடலாகிய இமறவன் காலம் வரும்வபாது
உன்மன தன்னுள் கமரத்து பகாள்வான்.
இமமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
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சிறு வநரம் கூட (இமமப்பபாழுதும்) என் உள்ேத்மதவிட்டு (என்
பநஞ்சில்) அகலாமல் இருப்பவன் (நீங்காதான்) திருவடிகமேப்
பணிவவாம் (தாள் வாழ்க)

இமமப்பபாழுது என்பது, நாம் கண் சிமிட்டும் அேவிலான

காலத்துேி. இமமப்பபாழுது என்பமதயும்விட, காலம் வமலும்
துல்லியமாகவும் அேக்கப்படக் கூடியதுதான்.

எனினும், மனிதர்கோகிய நமக்கு, இமமப்பபாழுது என்பவத,
அனுபவத்தில் காணக்கூடிய துல்லிய காலம்.

எனவவதான் மாணிக்கவாசகர், இமமப்பபாழுது எனும் கால

அேமவக் காட்டி, அந்த இமடபவேியிலும்கூட நம்மம விட்டு
விலகாமல் நம்முள்வேவய இமறவன் இருக்கின்றான் எனக்
கூறுகின்றார்.

அந்த இமறவன் நம்முள்வே எங்வக இருக்கிறான்?
‘அகப்படும் சிவம்’ அல்லவா, அதனாவல, சிவன் எல்வலாரின்
பநஞ்சிலும் இருக்கின்றான்.

‘ஹ்ருதயம்’ எனும் சம்ஸ்கிருதச் பசால், தமசகோலான ‘இதயம்’
எனும் உறுப்பிமன காட்டுவது அல்ல.

அதன் பபாருள், உள்ேமாகிய மமயம்; அதுவவ பநஞ்சம், நமக்குள் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் ஆதாரமாய் இருப்பது.

தங்கத்தமிழில் பசாற்சுகங்கள் வகாடி.
உதாரணமாக, எல்லா இடத்திலும் நிமறந்து, அகன்று, இமறந்து
கிடப்பதால், பரம்பபாருளுக்கு ‘இமறவன்’ என்பது ஒரு பபயர்.
அப்பரம்பபாருே- நுணுக்கமாய், அறிவிமனபயல்லாம் கடந்து,
உள்ேத்துள் ஆழ்ந்து இருப்பதால், ‘கடவுள்’ என்றும்
அமழக்கப்படுகிறது.
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இமறவனாயும், கடவுோயும் பரசிவன், நம் பநஞ்சினுள், ஒரு
கணமும் நீங்காமல் இருக்கின்றார் என்றும், அன்னாரின்

திருவடிகமே வணங்குவவாம் என்பதும்- இவ்வரியின் பபாருள்.
நம்முள்வே எப்வபாதும் நீங்காமல் இருக்கின்ற சக்தி எது?
துல்லியமான எண்ணங்கவோ என்றால், எல்லா எண்ணங்களும்
வந்து வபாய்க் பகாண்டுதான் இருக்கின்றன.

எண்ணங்கமே விமேவிக்கும் மனதும் எப்வபாதும் நிமலயாக

இல்மல. மறதியால், நிமனப்பும், அறிவும்கூட அழிந்து விடுகின்றன.
எனவவ எது எப்பபாழுதும் மாறாமல்- நமக்குள்வே இருப்பது?
அது ‘நான்’ எனும் உணர்வு. பவேி அமடயாேங்கேின் அவசியவமா,
புலனறிவின் துமணவயா எதுவும் வதமவயில்லாமல், எப்வபாதும்
ஒேிர்ந்து பகாண்வட இருப்பதுதான் அந்த ‘நான்’ எனும் உணர்வு.

இருட்டில் இருந்தாலும், ‘நான் உள்வேன்’ எனும் அனுபவம் நமக்குள்
இருந்து பகாண்வட இருக்கிறவத!

துயிலும் வபாது, பவேிப்படுத்தும் அறிவுதான் இல்மலவய தவிர,
நான் எனும் உணர்வு -நம்முள் நிமலயாகவவ இருக்கிறது.

ஏபனனில் எழுந்த வபாது, துயிமலயும் பார்த்துக் பகாண்டிருந்த சக்தி
நம்முள் இருந்திருக்கின்றவத!

அதனாலன்வறா, விழிப்பு, கனவு, துயில் எனும்
அனுபவங்களுக்பகல்லாம், நம்மால் ஒரு பதாடர்பிமனக் பகாடுக்க
முடிகிறது! அந்த ஆதார சக்திவய, ‘ஆத்மா’ வாகிய இமறச் சக்தி.
அப்படியாயின், ‘நான் யார்’ எனும் வினாவுக்கும், உள்ேத்மதக்
கடந்து, ‘நான்’ எனும் உணர்வுக்கு ஒேியாக விேங்கும் ஆத்மாவவ விமடயாக வவண்டும்.

அப்படியாயின், ‘கடவுள்’ அல்லாமல், ஆத்மா வவறாக இருக்க
முடியாது. இவ்வரிய வவதாந்த முடிவும், இவ்வரிகேிவல
மாணிக்கவாசகப் பபருந்தமகயால் காட்டப்பட்டது.
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‘இருப்பது’ என்பதற்கான தமிழ்ச் பசால், ‘உள்ேது’ என்பதாகும்.

உள்ேது உண்மமயானது. ‘உள்ேது’ என்பதன் ஆழ்பபாருள், ‘உள் +
அது’ .

அதாவது,- உள்ளுக்குள்வே, ‘அது’ இருக்கிறது. ‘அது’ என்பது,

வவதாந்தம் ‘தத்’ எனும் பசால்லினால் காட்டும் பரமாத்மாமவக்
குறிக்கின்றது.

அப்படியானால், அதுவவ ‘சத்தியம்’ , மாறாமல் எப்வபாதும்
விேங்குவது. எனவவ ஆத்மா என நம்முள்வே விேங்கும்

கடவுோகிய சக்திவய, பரமாத்மாவாக எங்கும் நிமறந்த இமறவன்
என்றும் நமக்குச் சுட்டிக் காட்டப்பட்டது.

இவ்வாறு, இமறவன் நமக்குள்வேவய எப்வபாதும் இருக்கிறார் என்று
உணர்வதால், நமக்கு இரண்டு அரிய மாற்றங்கள் கிமடகின்றன.

ஒன்று, நமது பசயல்கமே எல்லாம் ஒரு சக்தி நமக்குள்வேவயஎப்வபாதும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிறது என்றால், அச்சக்திக்குப்
பணிந்தாவது, நாம் நமது பசயல்கமே அறமுமடயதாயும்,
தீதற்றதாயும் அமமத்துக் பகாள்ே முயலுவவாம் என்பது.

அதாவது, நமக்கு நற்பண்புகள் வருவதற்கு, நம்முள்வே கடவுள்
இருக்கிறார் எனும் நந்நம்பிக்மக ஒரு காரணமாக இருக்கிறது.

மற்பறாரு மாற்றம், பரம்பபாருள் நம் உள்ேத்திவலவய இருக்கிறது
என்றால், உலக வாழ்க்மகயில் நமக்கு எந்நிமல வரினும்,
அதனால்- நமக்கு பாதிப்பு என்பவத கிமடயாது எனும் உறுதியும்,
தன்னுள்வே விேங்கும் இமறத் தன்மமயினால், அழியாத
உயர்விவலவய நம்மால் இருக்க முடியும் என்ற வலிமமயும்,
நமக்குக் கிமடப்பது ஆகும்.

“அவரவர் வாழ்மவச் சீரமமக்கும்

அற்புத சிற்பி அவரவர் எண்ணங்கவே”. (வவதாத்திரி மகரிஷி)
உங்கள் ஆழ்மனதுதான் உங்களுமடய நடத்மதகள்
அமனத்திற்கும் காரணம்.
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நீங்கள் ஒரு பசயமல தவறு என்று உங்கள் மனதிற்கு கூறினால்-

உங்கள் ஆழ்மனதும் “ஆம்” அந்த பசயல் தவறு என்று ஆவமாதிக்கும்.
இல்மல நான் பசய்யும் பசயல் சரிதான் என்று- உங்கள்

ஆழ்மனதிற்கு கூறின ீர்கள் என்றால், ஆம் அந்த பசயல் சரிதான்
என்று உங்கள் ஆழ்மனது உங்களுடன் வசர்ந்து துதி பாடும்.
ஆழ்மனது தான் உங்களுக்கு நடக்கும் நல்லமவ பகட்டமவ
அமனத்திற்கும் காரணம்.
எண்ணம் வபால் வாழ்வு என்று ஏன் கூறுகிறார்கள். நீங்கள்
நல்லவற்மற நிமனக்குவபாது உங்கள் ஆழ்மனதில் அந்த
நல்ல எண்ணங்கள் பதிந்து உங்கள் நடத்மதயும்
நல்லமவயாக இருக்கும்.

ஆழ்மனதில் பதிந்து உங்கள் நடத்மதயும்
பகட்டமவயாக இருக்கும்.
மனது என்பது - ஒேி நாடாமவ வபான்றது.
எது எப்படி இருக்கிறவதா- அமத அப்படிவய பதிவு பசய்து
திருப்பி பசால்லும்.
ஆழ்மனது என்பது - ஒரு பஜராக்ஸ் மிஷிமன வபான்றது.
உள்ேமத உள்ேபடிவய எடுத்து காட்டும்.
ஆழ்மனது என்பது- முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி வபான்றது.
எது எப்படிவயா அமத அப்படிவய பிரதிபலிக்கும்.
இந்த காரியம் நடக்காது, என்னால் அங்கு வபாக முடியாது,
என்னால் அந்த பசயமல பசய்ய முடியாது என்று நிமனத்தீர்கள்
என்றால், நிச்சயம் நீங்கள் நிமனப்பதுதான் நடக்கும்.
அதாவது எல்லாவம எதிர் மமறயாகத்தான் நடக்கும்.
இமதவய மாற்றி நிமனத்து பார்த்தால்என்னால் அந்த பசயமல பசய்ய
முடியும், என்னால் அங்கு வபாக முடியும், என்று
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நிமனத்தால் நல்ல பலமனவய எதிர்பார்க்கலாம்.
எல்லாம் நல்லபடியாகவவ நடக்கும்.

நீங்கள் தமட என்று நிமனக்கும் எந்த காரியமும் -

உங்களுமடய நிமனப்பில்தான் உள்ேது. அந்த தமடமய
தகர்த்து எறியலாம் என்று நிமனத்தீர்கள் என்றால்அந்த தமடமய தகர்த்து எறிந்து விடுவர்கள்.
ீ

விமேயாட்டு வரர்கமேீ
எடுத்து பகாள்ளுங்கள்.

எப்படி அவர்கோல புதிய சாதமனகமே- பமடக்க முடிகின்றது.
சாதமனகமே பமடக்க முடியாது என்று அவர்கள்
நிமனத்தால்- அவர்கோல் புதிய சாதமனகமே
உண்டாக்க முடியுமா?

நிமனப்வப நடப்பு என்பார்கள்.

உங்கள் மனதில் எப்பபாழுதும்

இமறசிந்தமனயில் இருந்தீர்கள் என்றால் “இமமப்பபாழுதும்
நீங்காத இமறவனடிமய எண்ணிக் பகாண்டிருந்தால்
கிமடக்கும்.

மகரிஷி பசால்கிறார்.

என்ன பலன்

“இமற நிமலவயா படண்ணத்மதக் கலக்கவிட்டு
ஏற்படும் ஓர் அமமதியிவல விழிப்பாய் நிற்க

நிமற நிமலவய தானாக உணர்வதாகும்.

நித்த நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கு மட்டும்
உமறந்து உமரந்திந் நிமலயில் பழகிக்பகாள்ே
உலக இன்பங்கேிவல அேவு கிட்டும்

கமர நீங்கி அறிவு பமய்ப்பபாருோய் நிற்கும்
கமரந்துவபாகும் தன் முமனப்பு காணும் பதய்வம்.” –(வவதாத்திரி

மகரிஷி)

ஒவ்பவாரு பநாடிப்பபாழுதம் இமறநிமலவயாடு கலந்திருந்தால்,
நிமறநிமல தானாக வந்துவிடும்.

விழிப்பு நிமல இயற்மகயாக அமமந்துவிடும். உயிர் உடலில்
இயங்கும் மட்டும் இந்த எண்ணத்தில் பழகி, வாழக் கற்றுக் பகாள்ே
வவண்டும்.
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அதனால்- உலக இன்பங்கேில் அேவுமுமற ஏற்படும்.
கன்மம், மாமய என்ற மும்மலங்கள் நீங்கிவிடும்.

ஆணவம்,

தன்முமனப்பு என்ற ஆணவம் கமரந்துவபாகும். ஆனந்தமான
பரம்பபாருவோடு நாமும் ஆனந்தமயமாக வாழலாம்.

இந்த ஆனந்த வாழ்வுக்கு, மாணிக்கவாசகமரயும் வவதாத்திரி

மகரிஷிமயயும் மனதில் நிறுத்திக் பகாள்ே உள்வே வாருங்கள்.
இந்த மகான்கமேப் வபால் இமறயுணர்வும் ஆனந்தமும் பபற்று
வாழ்வவாம். வாழ்க வேமுடன்.

குருவின் பதாண்டில்.
பானுகுமார்
Mai l i d.banukumar.v@gmai l .com

2.மாணிக்கவாசகர் வாழ்க்மக வரலாறு
மாணிக்கவாசகர் மசவ சமயக் குரவர்கள் நால்வருள் ஒருவர்.
சிவனடியார்கள் பலர் இருந்தாலும் சிவனுக்கு மிக பநருக்கமான
வர்களுள் முக்கியமானவர்.
மாணிக்கவாசகர், 9 ஆம் நூற்றாண்டில் சிறந்த சிவபக்தரான
இரண்டாம் வரகுணன் (863-911) காலத்தில் வாழ்ந்தவர். இவர்
அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் தமலயமமச்சராக பணியாற்றினார்.
மாணிக்கவாசகர் வாழ்ந்த காலகட்டம் கி.பி.ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு
என்றும் கி.பி 13 அல்லது 14 ஆம் நூற்றாண்டு காலகட்டம் என்றும்
இரு வவறு கருத்துகள் உள்ேன.

12

சுந்தரருக்கு பிற்பட்ட காலத்தவர் என்பது ஆய்வாேர்கள் கருத்து.
எனினும் மாணிக்கவாசகர் வதவார மூவருக்கும் முற்பட்டவர்
என்றும் சிலர் கருத்துள்ேது.

இவருக்கு அருள்வாசகர், மாணிக்கவாசகர், திருவாதவூரடிகள்,
பதன்னவன் பிரமராயன் என்ற பபயர்களும் உண்டு.
இவர் பாண்டிவே நாட்டில் மவமக
ஆற்றங்கமரயிலுள்ே திருவாதவூர்
என்னும் ஊரில் அமாத்தியர் மரபில்
சம்புபாத சரிதருக்கும்,சிவஞானவதிக்கும்
மகனாகப் பிறந்தார்.
இவருக்கு பபற்வறார் இட்ட பபயர்
வாதவூரர் என்பதாகும்.
பதினாறு ஆண்டுகள் நிரம்புமுன் இவர் கல்வி, வகள்வி, ஒழுக்கம்,
அறிவு, ஆற்றல் இவற்றில் சிறந்து விேங்கினார்.
இவர் வவத வித்தகர். நமசிவாய என்னும் ஐந்பதழுத்து மந்திரத்மத,
எப்பபாழுதும் கூறிக் பகாண்டிருப்பார்.
இவரது அறிவாற்றமலக் வகள்விப்பட்ட மன்னன் அரிமர்த்தன
பாண்டியன், இவமர வரவமழத்து அமமச்சர் பதவிமய அேித்து
பதன்னவன் பிரமராயன் என்ற பட்டத்மதயும் அேித்தான்.
உயர்ந்த பதவி, பசல்வம் அமனத்தும் இருந்தும் இமவ வாழ்வின்
இறுதி வநாக்கமல்ல என்பமத உணர்ந்து மசவ சித்தாந்தத்மத
ஆராய்ந்து சிவ வழிபாட்மட பின்பற்றினார்.
ஒருசமயம், வசாழநாட்டில் நல்ல குதிமரகள் வந்திருக்கின்றன என்று
வகள்விப்பட்ட மன்னன் வாதவூராமர குதிமரகள் வாங்கி வரும்படி
பணித்தான்.
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அதற்குத் வதமவயான பபான்மனக் கேஞ்சியத்தில் இருந்து எடுத்துக்
பகாண்டு பமடவரர்களுடன்
ீ
புறப்பட்டார்.
இமதத் தான் எதிர்பார்த்வதன் என்பது வபால, சிவபபருமான் தன்
திருவிமேயாடமல நிகழ்த்த ஆரம்பித்து விட்டார்.
அவர் ஒரு குருமவப் வபால வவடம் பூண்டு திருப்பபருந்துமற
என்னும் தலத்தில் வபாய் ஒரு குருந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து
பகாண்டார்.
திருப்பபருந்துமறமய அமடந்து விட்ட வாதவூரார் அங்வகவய
தங்கும் படி தன் பமடயினருக்கு உத்தரவிட்டார்.
இங்குள்ே ஆத்மநாதர் வகாயிலுக்குள் பசன்றார். இந்தக் வகாயிலில்
ஒரு விவசஷம் என்னபவன்றால், இங்கு மூலஸ்தானத்தில் லிங்கம்
கிமடயாது.
ஆண்டவன் உருவமின்றி இருக்கிறான் என்பது இங்கு தத்துவம்.
ஆவுமடயார் மட்டும் இருக்கும். வமவல லிங்கம் இருக்காது. லிங்கம்
இருக்க வவண்டிய இடத்தில், அமடயாேம் பதரிவதற்காக ஒரு
குவமேமய மவத்திருப்பார்கள்.

அங்குள்ே புஷ்கரணியில் நீராடி, உடபலங்கும் பவண்ண ீறு பூசி,
சிவப்பழம் வபால் காட்சியேித்த வாதவூரார், வகாயிலுக்குள் பசன்று
உருவமற்ற இமறவமன, மனதுக்குள் உருவமாக்கி உருகி உருகி
வணங்கினார்.

பின்னர் பிரகாரத்மத வலம் வந்தார். பிரகாரத்திலுள்ே
குருந்தமரத்தடியில் பதட்சிணாமூர்த்தியாய் அமர்ந்திருந்த சமட
தாங்கிய சிவத்பதாண்டமரக் கண்டார். அவர் முன் விழுந்து வணங்கி
பாமாமல பாடினார்.

அவர் தான் சிவம் என்று வாதவூராருக்கு உறுதியாகத் பதரிந்தது.

14

அதற்வகற்றாற் வபால், தன் திருவடிமயத் தூக்கிய சிவன், தன்

முன்னால் பணிந்து விழுந்து கிடந்த வாதவூராரின் சிரசில் மவத்துத்
தீட்மச வழங்கினார்.

அவரது திருவடி பட்டவதா இல்மலவயா, வாதவூரார் பமய் சிலிர்த்து
பாடல்கள் பாடத் பதாடங்கினார்.

அவரது பாடல்கமேக் வகட்டு இமறவன் உருகிப் வபானார்.
அப்பா! நீ பசந்தமிழால் என்மனத் தாலாட்டினாய். ஒவ்பவாரு
வார்த்மதமயயும் முத்பதன்வபன்... இல்மலயில்மல...
மாணிக்கபமன்று தான் பசால்ல வவண்டும். நீ

மாணிக்கவாசகனப்பா... மாணிக்கவாசகன், என்றார் பபருமான்.
அன்றுமுதல் வாதவூரார் மாணிக்கவாசகர் ஆகி விட்டார்.
மாணிக்கவாசகருக்கு மீ ண்டும் ஆசியேித்து விட்டு, சிவன்
மமறந்துவிட்டார்.

சிவன் தனக்கு காட்சி தந்த அந்த ஊரிவலவய தங்கி சிவமகங்கர்யம்
பசய்ய மாணிக்கவாசகர் முடிவு பசய்தார்.

பமடயினமர அமழத்தார். குதிமர வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகமே

நான் பசய்து விட்வடன். குதிமரகளுடன் நான் ஆடிமாதம் மதுமரக்கு
வருவதாக மன்னரிடம் பசால்லுங்கள். நீங்கள் எல்லாரும் இப்வபாது
ஊருக்கு கிேம்பலாம், என்றார்.

பமடயினரும், அமமச்சரின் கட்டமேமய ஏற்று ஊருக்குப்
புறப்பட்டனர். பின், தான் பகாண்டு வந்த பணத்மதக் பகாண்டு
வகாயிமலத் திருப்பணி பசய்து கும்பாபிவஷகம் நடத்தினார்.

மகயில் இருந்த பசல்வமும் வவகமாகக் கமரந்தது. இதனிமடவய
ஆடி பிறந்துவிட்டது.

குதிமர வாங்க வந்த ஞாபகவம மாணிக்கவாசகருக்கு மறந்து
வபானது. அவர் எப்வபாதும் சிவாயநம..சிவாயநம என
உச்சரித்தபடிவய இருந்தார்.
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பாண்டியமன்னன், தன் அமமச்சரின் வரமவ எதிர்வநாக்கிக்
காத்திருந்தான்.

திருப்பபருந்துமறயில் அவர் தங்கியிருக்கிறார் என்பமத ஏற்கனவவ
வந்த பமடவரர்கள்
ீ
மூலம் பதரிந்திருந்த அவன், அவருக்கு ஒரு
வரன்
ீ
மூலமாக ஓமல அனுப்பினான்.

ஓமலமயப் படித்த பிறகு தான், அவருக்கு பமழய நிமனவவ
திரும்பியது. வநராக ஆத்மநாதர் சன்னதிக்கு ஓடினார்.

ஐயவன! மன்னன் என்மன நம்பி, குதிமர வாங்க அனுப்பினான்.
நாவனா, உன் திருப்பணிக்பகன பசல்வம் அமனத்மதயும்
பசலவிட்வடன்.

இப்வபாது, குதிமரகமே அங்கு பகாண்டு பசன்றாக வவண்டுவம! நீ
தான் வழிகாட்ட வவண்டும் என்று இமறஞ்சினார்.

அப்வபாது அசரீரி ஒலித்தது. கவமலப்படாவத மாணிக்கவாசகா!
விமரவில் குதிமரகளுடன் வருவதாக பதில் ஓமல அனுப்பு.
மற்றமத நான் பார்த்துக் பகாள்கிவறன், என்றது அக்குரல்.

இமறவனின் குரல் வகட்ட மாணிக்கவாசகர், அவர் பசான்னபடிவய

மதுமரக்கு குதிமரகளுடன் வருவதாகப் பதில் ஓமல அனுப்பினார்.
அரிமர்த்தன பாண்டியனும் ஓமலமயப் படித்து மகிழ்ந்தான். மன்னன்
குறிப்பிட்டிருந்த காலம் பநருங்கியது.

குதிமரகள் எப்படி வரும் என்ற கவமலயில் இருந்த
மாணிக்கவாசகரின் கனவில், மாணிக்கவாசகா! நீ உடவன கிேம்பு.
நான் குதிமரகளுடன் வருகிவறன், என்றார்.

இமறவமன வவண்டி மாணிக்கவாசகர் பாண்டியநாட்டுக்கு
கிேம்பினார்.

அரண்மமனக்குச் பசன்ற மாணிக்கவாசகரிடம், அமமச்சவர!
குதிமரகள் எங்வக? எத்தமன குதிமர வாங்கின ீர்கள்? என்று வகட்ட
மன்னனிடம்,அரவச! தாங்கள் இதுவமர பார்த்திராத குதிமர வமககள்
வரிமசயாக வந்து வசரும், என்று பதிலேித்தார் மாணிக்கவாசகர்.
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நீண்டநாட்கோகியும் குதிமரகள் வராததால் மன்னனுக்கு சந்வதகம்
ஏற்பட்டு, நம்மம ஏமாற்றிய இவமனச் சிமறயில் அமடத்து
சித்ரவமத பசய்யுங்கள், என ஆமணயிட்டான்.
காவலர்கள் அவர் முதுகில் பபரிய பாறாங்கற்கமே ஏற்றி
பகாடுமமபடுத்தினர். அரசுப் பணத்மதக் பகாள்மேயடித்ததாக
ஒப்புக்பகாள்ோவிட்டால் மறுநாள் தண்டமன அதிகரிக்கும் என்று
எச்சரித்து பசன்றனர்.
இதற்குள் மன்னன் விதித்த பகடு காலமான ஆடி முடிந்து ஆவணி
பிறந்துவிட்டது.
அம்மாதத்தில் வரும் மூலம் நட்சத்திர நாேன்று சிவபபருமான்
நந்தீஸ்வரமர அமழத்தார்.
நந்தி! என் பக்தன் மாணிக்கவாசகன், குதிமர வாங்கித்தராத
குற்றத்திற்காக பாண்டியநாட்டு சிமறயில் அவதிப்படுகிறான்.
நீயும், நம் பூதகணத்தவர்களும் காட்டிலுள்ே நரிகமே
குதிமரகோக்கி அங்கு பகாண்டு பசல்லுங்கள். நான் குதிமர வரனாக
ீ
உங்களுடன் வருவவன், என்றார்.
நந்தீஸ்வரரும் மகிழ்ச்சியுடன் அவ்வாவற பசய்தார்.
ஆயிரக்கணக்கான குதிமரகள் மதுமர நகருக்குள் அணிவகுத்து
வந்தது பற்றி மன்னனுக்கு தகவல் பசன்றது.
அந்த அழகான, விமலமதிக்க முடியாத குதிமரகமேக் கண்டு
மன்னன் ஆச்சரியப்பட்டான். அன்று இரவவ அந்த குதிமரகள்
அமனத்தும் நரிகோகி ஊமேயிட்டன.
தன்மன ஏமாற்றி விட்ட மாணிக்கவாசகமர சுடுமணலில் நிற்க
மவத்தனர்.
தூரத்தில் பதரிந்த மீ னாட்சியம்மன் வகாபுரத்மதப் பார்த்து, இமறவா!
இபதன்ன வசாதமன! குதிமரகமே நரிகோக்கிய மர்மம் என்ன?
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இத்தமகய பகாடுமமக்கு ஏன் என்மன ஆோக்கினாய்? என்று
கண்ணர்ீ விட்டார்.
சுடுமணல் நிமறந்து கிடந்த அந்த ஆற்றில் மமழவய பபய்யாமல்
திடீபரன பவள்ேம் பபருகி வந்தது.
காவலர்கள் அடித்து பிடித்துக் பகாண்டு கமரக்கு ஓடினர். ஆனால்,
மாணிக்கவாசகமரக் கட்டியிருந்த கற்கள் உமடந்தன. அவர்
எழுந்தார்.
அவர் நின்ற பகுதியில் மட்டும் பவள்ேம் அவரது பாதங்கமே
நமனத்துக்பகாண்டு மூழ்கடிக்காமல் ஓடியது.
சற்றுவநரத்தில் பவள்ேத்தின் அேவு வமலும் அதிகரித்து கமர
உமடத்தது.
மாணிக்கவாசகர் இருந்த இடத்மத விட்டு அமசயவில்மல.
எம்பபருமாமனப் புகழ்ந்து பாடியபடி குேிர்ந்த நீரில் நடப்பது
நடக்கட்டுபமன நின்றார்.
மவமக நதியின் பவள்ேப் பபருக்கு மதுமர நகமர
அமலக்கழித்தது.
வட்டுக்கு
ீ
ஒருவர் கமரமய அமடக்கும் பணிக்கு வரவவண்டுபமன
முரசமறந்து அறிவிக்கப்பட்டது.
மதுமரயில் வந்தி என்னும் மூதாட்டி பிட்டு விற்று பிமழப்பவள்.
அவள் தினமும் முதல் பிட்மட சுந்தவரஸ்வரருக்கு மநவவத்யம்
பசய்வாள்.
அமத சிவனடியார் ஒருவருக்கு பிரசாதமாகக் பகாடுத்து விடுவாள்.
வந்திக்கிழவிக்கும் கமரமய அமடக்கும் பணியின் ஒரு பகுதி
தரப்பட்டது.
கூலிக்கு ஆள் வதடினாள். சுந்தவரஸ்வரப் பபருமான் தனக்கு
தினமும் பிட்டிட்டதுடன் தர்மமும் பசய்து வணங்கிய அந்த
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பபருமூதாட்டிக்கு உதவி பசய்ய முடிபவடுத்து கூலி ஆள் வபால
பாட்டி முன் வந்து நின்றார்.
பாட்டி! உனக்கு பதிலாக நான் கமரமய அமடக்கிவறன், பதிலுக்கு நீ
எனக்கு பிட்டு மட்டும் பகாடுத்தால் வபாதும் என்றார். பாட்டியும்
ஒத்துக் பகாண்டாள்.
பின் ஒழுங்காக பணி பசய்யாமல், மண்மண பவட்டுவது வபாலவும்,
பாரம் தாங்காமல் அவத இடத்தில் கூமடமய கீ வழ தவற விட்டது
வபாலவும் நடித்தார்.
அப்வபாது அரிமர்த்தனபாண்டியவன பணிகமேப் பார்மவயிட அங்கு
வந்தமதக் கண்ட சுந்தவரஸ்வரர், ஒரு மரத்தடிக்குச் பசன்று,
உறங்குவது வபால பாசாங்கு பசய்தார்.
யாவரா ஒருவன் வவமல பசய்யாமல், தூங்குவமதக் கவனித்து
விட்ட மன்னன், அங்கு வந்து அவமர பிரம்பால் அடித்தான்.
அந்த அடி உலக உயிர்கள் அமனத்தின் மீ தும் விழுந்தது. உடவன
அந்த கூலியாள் ஒரு கூமட மண்மணக் கமரயில் பகாட்டியதும்
பவள்ேம் வற்றிவிட்டது.
இமதக் கண்ட மன்னன் அதிசயித்தான். இந்த அதிசயம் நிகழக்
காரணமாய் இருந்த மூதாட்டி வந்திமயக் காணச் பசன்ற வபாது,
வானில் இருந்து புஷ்பக விமானத்தில் வந்த சிவகணங்கள் தங்கமே
அமழத்து வரும்படி சிவபபருமாவன உத்தரவிட்டார்,
தாங்கள் எங்களுடன் வாருங்கள், என்று அமழத்துச்பசன்றனர்.
அவளும் மகிழ்வுடன் சிவவலாகத்துக்குப் பயணமானாள்.
உடவன பாண்டியன், எனக்பகதற்கு இந்த அரசாங்கம்? இதனால்,
என்ன பலன் கண்வடன். என புலம்பினான்.
அப்வபாது அசரிரீ ஒலித்தது. அரிமர்த்தனா! திருவாதவூராரின்
பபாருட்டு இந்த லீ மலகமேப் புரிந்தது நாவன! என்றார்.
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தனது தவமற உணர்ந்து அவரிடம் மன்னிப்பு வகட்ட மன்னன்,
மீ ண்டும் அமமச்சர் பபாறுப்வபற்க வவண்டினான்.
மாணிக்கவாசகவரா அமத ஏற்காமல் அவமன ஆசிர்வதித்து விட்டு,
தில்மலயம்பலமாகிய சிதம்பரத்துக்குச் பசன்று விட்டார்.
அங்கு வவதியர் வபால அமர்ந்திருந்த சிவபபருமான்,
மாணிக்கவாசகர் பாடப்பாட ஓமலச்சுவடியில் எழுதத் பதாடங்கினார்.
எழுதி முடித்த சிவபபருமான் அந்த ஓமலச்சுவடியின் வமல்
மணிவாசகன் பசான்ன திருவாசகத்மத எழுதியது அழகிய
திருச்சிற்றம்பலமுமடயான் என்று மகபயாப்பமிட்டு சிதம்பரம்
கனகசமபயில் மவத்து விட்டு மமறந்து விட்டார்.
அப்வபாது தான் மாணிக்கவாசகருக்கு தான் கூறிய திருவாசகத்மத
எழுதியது சிவபபருமான் என்பது பதரியவந்தது.
பன்னிரு திருமுமறகேில் எட்டாம் திருமுமற மாணிக்கவாசகரால்
பாடப்பட்ட திருவாசகமும், திருக்வகாமவயாரும் ஆகும்.
ஞானபநறிமயப் பின்பற்றிய இவர் 32 ஆண்டுகள் மட்டுவம வாழ்ந்து
ஆனி மாதம் மகம் நட்சத்திரத்தில் சிவனடி வசர்ந்தார்.

பாடிய நூல்கோவன: திருவாசகமும், திருக்வகாமவயாருமாகும்.

3.வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்மக வரலாறு(1911-2006)
எக்காலத்திலும் வாழும் மக்கேின் நல்வாழ்விற்காக வவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்கள், அமனத்துத் துமறகமேப் பற்றியும், உலக
சமாதானம் பற்றியும் ஓருலக ஆட்சிக்கான திட்டங்கமேயும்
தந்துள்ோர்கள்.
வவதாத்திரி மகரிஷி ஆன்மிகத்மத அடிப்பமடயாகக் பகாண்ட
சமுதாயப் பணி ஆற்றி வந்தவர்.
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அருட்தந்மத வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும்

கிராமத்தில் பநசவுத் பதாழில் பசய்யும் வரதப்பன், முருகம்மாள்
(சின்னம்மாள்) தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குழந்மதயாகப்
பிறந்தார்.

சிறுவயது முதவல வவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார்

சின்னம்மாேிடம் நிமறய பக்தி கமதகமேயும், புராணக்
கமதகமேயும் அறிந்து பகாண்டார்.

இவரது குடும்பசூழல் இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல்
வபாய்விட்டது. தன்னுமடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு
வமர படித்த இவர், பின்னர் தங்கள் குடும்ப பதாழிலான தறி
பநய்தமல பசய்யத் பதாடங்கினார்.

18வது வயதில் பசன்மனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில்
பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.

பசன்மனயில் இவருக்கு ஆயுர்வவத மருத்துவர் எஸ்.
கிருஷ்ணாராவின் நட்பு கிமடக்க, அவர் மூலமாக தியானம், வயாகா
வபான்றமவகமே கற்றார் மகரிஷி.

தனது வாழ்க்மகயின் குறிக்வகாோகிய முழுமமமய உணரும்
வநாக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வவத மற்றும்
வ

ாமிவயாபதி வபான்ற மருத்துவ துமறகமேக் கற்று வதர்ச்சிப்

பபற்றார்.

வமலும் இரண்டாவது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதவிப்
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.

பின்பு பபாருோதாரத் தன்னிமறவு பபற வவண்டும் என்று, தனது
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வவமல
அேிக்கக்கூடிய அேவிற்கு ஒரு பபரிய பநசவுத் பதாழிற்சாமலமய
உருவாக்கினார்.

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் பதாழிற்பகாள்மக மாற்றம் காரணமாக
வியாபாரம் திடீர் சரிவு நிமலமய அமடந்தது,
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இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்கமேயும்

காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டிய பபாருள் அமனத்மதயும் அவர்களுக்வக
பசலவழித்து அமனத்து பபாருள் வேத்மதயும் இழந்தார்.

அப்படியிருந்தும் மனத்மத தேரவிடாது மீ ண்டும் கடுமமயாக

உமழத்து படிப்படியாக பபாருோதாரத்தில் தன்மன வமம்படுத்திக்
பகாள்ே அரிசி வியாபாரம் வபான்ற பல்வவறுபட்ட பதாழில்கமே
பசய்து தனக்கும், தன்மன சுற்றியுள்ேவர்கேின் துன்பத்மத
வபாக்கவும் பாடுபட்டவர்.

தன் இரண்டு மமனவியருமடய மனத்மதயும் நன்கு புரிந்தவராய்
இருவரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் வாழ்ந்து காட்டினார்.

வறுமமயிவலவய வாழ அடிபயடுத்து மவத்த அவரது உள்ேத்தில்
வறுமம என்றால் என்ன? கடவுள் என்பது எது? அமத ஏன் காண
முடியவில்மல? மனித வாழ்க்மகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள்

வதான்றுகின்றன வபான்ற வகள்விகள் அவ்வப்வபாது ஒலித்துக்
பகாண்வட இருந்தன.

இவற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு பதேிவு பபறுவதற்காக
ஆராய்ச்சியிலும் பதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.

விமேவாக தனது 35வது வயதில் தன்னிமல விேக்கமாக
இமறநிமலமய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பமடயில் உலக

மக்களுக்காக அவர் அேித்த வாழ்க்மக பநறிவய மனவேக்கமல
ஆகும்.

நூல்கள் இயற்றல்
இந்தப்பிரபஞ்சத்மதப் பற்றியும் மனித வாழ்க்மகமயப் பற்றியும்
தவநிமலயில் தான் பபற்ற கருத்துக்கமே பல கவிகோகவும்,
கட்டுமரகோகவும் புத்தக வடிவங்கேில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி
அவர்கள் அேித்துள்ோர்கள்.

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட விஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும்
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கமே இயற்றியிருக்கிறார்.
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பாமர மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வமகயில் எேிய தமிழில் தனது
தத்துவங்கமே எடுத்துமரத்தார். எல்லா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற
என்பமத மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்.

1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்மற

பவேியிட்டார். பதாடர்ந்து பல்வவறு நாடுகளுக்கு பசல்லும் வாய்ப்பு
இவருக்கு கிட்ட அங்பகல்லாம் ஆன்மீ கச் பசாற்பபாழிவு
நிகழ்த்தினார்.

மனிதகுலம் அமமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகமேயும் சாதமன
முமறகமேயும் உலகபமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில்

வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய வசவா
சங்கம் பதாடங்கினார்.

இச்சங்கம் இன்று இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர் மவலசியா, ஜப்பான்,

பதன்பகாரியா, அபமரிக்கா, வபான்ற நாடுகேிலும் பல கிமேகமேக்
பகாண்டு இயங்கி வருகிறது.

வவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குமறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
வசர்த்து எண்பது நூல்கமே எழுதியுள்ோர். அவற்றில் சில:
1 வவதாத்திரியத்தின் இமறநிமல விேக்கம்
2 வாழ்வியல் விழுமியங்கள்
3 பிரம்மஞான சாரம்
4 நான் யார்?

5 ஞானக்கேஞ்சியம்

பசயல் விமேவு
“ஒவ்பவாரு பசயலுக்கும் விமேவு உண்டு” என்ற இயற்மக
நியதிமய உணர்ந்து பகாள்ேக்கூடிய முமறயிவல உள்ே கல்விதான்
இன்மறக்கு அவசியமாக உள்ேது” என்ற வார்த்மதகேில் இருந்து
இயற்மக தத்துவ அறிவுக் கல்வியின் அவசியத்மத உணர்ந்து
பகாள்ேலாம்.

காந்தம்.
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“உயிர்த் துகள்கள் மிக மிக நுண்ணியது.

அமவ தன்மனத் தாவன

சுற்றிக் பகாண்டிருக்கக்கூடிய சுழல் அமலகள்.

அப்படி சுழல்வதனால் ஏற்படும் விரிவமலகள் சுழலாத இருப்பு
நிமலயில் உராய்ந்து கமரந்து விடுகிறது.”

அப்வபாது தள்ளும் பகாள்ளும் சக்தியான இரட்மட ஆற்றலாக
காந்தம் என்ற பபயரில், ஜீவன்கேில் ஜீவகாந்தம் என்றும், அவத
இயக்கம் பிரபஞ்சத்தில் இருப்பமத வான் காந்தம் என்றும்
பசால்லப்படுகிறது.

மனம்
“புலன்கள் மூலமாகப் பபறும் அனுவபாக அனுபவங்கள் எண்ணம்
எனப்படுகிறது.

எண்ணங்கேின் பதாகுப்பு மனம் என்றும் மனிதனில் அது ஆறாவது
அறிவு என்று சிறப்பாகவும் வபசப்படுகிறது.”

அமல இயக்கம்
“உடல் முழுவதும் சுழன்று பகாண்ருக்கக்மகூடிய ஜீவகாந்தம் உடல்
என்னும் பஞ்ச புதக்கூட்டில் திணவுறும்வபாது அழுத்தம், ஒலி, ஒேி,

சுமவ, மணம் என்று மாற்றமமடந்து அமல வடிவில் அதததற்குரிய
பபாறிபுலன்கள் மூலம் எப்வபாதும் பவேிவயறிக் பகாண்டுள்ேது.

அவ்வவபாது பவேிவயறும் வபாது ஏற்படும் தமடதான் உணர்வாக
மலர்கிறது.

வமாதுதல், பிரதிபலித்தல், சிதறுதல், ஊடுறுவுதல், இரண்டிமடவய
ஓடிக் பகாண்டிருத்தல் என் ஐவமக இயக்கம் ஒவ்பவாரு
அமலக்கும் உண்டு.”

மமறவு
மகரிஷி 28.03.2006ல் அவரது பூத உடல் மமறந்தாலும்,
உலபகங்கும் உள்ே அவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஆசிரயர்களும்,
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வபராசிரியர்களும் பதாடர்ந்து மனவேக்கமலப் பயிற்சிகமே
விரும்பும் அன்பர்களுக்கு முமறயாகக் கற்றுக் பகாடுத்து
வருகிறார்கள்.

4.பக்தியும் ஞானமும் – ஒரு ஒப்பீடு

“அறிவு அறிவுக்கு அடிமமயாவவத பக்தி

அறிமவ அறிவால் அறியப்பழகுதல் வயாகம்
அறிமவ அறிவால் அறிந்த நிமலவய முக்தி

அறிமவ யறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்.” (ஞாக.பா.1356)
காலந்வதாறும் அருோேர்கள் தம் பமடப்புகோல் சமயப் பணிமேச்
சிறப்புற ஆற்றியுள்ேனர்.
இதன் வேர்ச்சியில் இருநிமலமயக் காண்கிவறாம்.
ஒன்று இமறவமன அமடதமலவய முழுமுதல் வநாக்காகக்
பகாண்டு பசயல்படுதல் ஆகும்.

அப்பர். சம்பந்தர், சந்தரர்,

தாயுமானவர் வபான்வறார் இதற்குச் சான்றாவர்.
மதச் சிர்திருத்தத்மதயும் சமூக வமம்பாட்டிமனயும் கருத்துட்
பகாண்டமம பிறிபதான்றாகும்.

திருமூலர் முதலான சித்தர்கள்

இதன்பாற்படுவர்.


இங்கு முதற்கூறின் பாற்படுபவராகத் திருருவாசகம் பமடத்த
மாணிக்கவாசகரும், மற்றதன் சார்பாேராக வவதாத்திரியம்
கண்ட வவதாத்திரி மகரிஷியும் அமமகின்றனர்.



இவ்விருவரின் பாமதகள் வவறாயினும் பயணத்தின்
வநாக்கமும் நிமறவும் ஒன்வற.
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மாணிக்கவாசகர், ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சிறந்த
சிவபக்தரான இரண்டாம் வரகுணன் (863-911) காலத்தில்
வாழ்ந்தவர். இவர் அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம்
தமலயமமச்சராக பணியாற்றினார்.



மாணிக்கவாசகர் வாழ்ந்த காலகட்டம் கி.பி.ஒன்பதாம்
நூற்றாண்டு என்றும் கி.பி 13 அல்லது 14 ஆம் நூற்றாண்டு




காலகட்டம் என்றும் இரு வவறு கருத்துகள் உள்ேன.
வவதாத்திரி மகரிசி 20 நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்.

மணிவாசகர், மாணிக்கவாகர், ஆளுமடய அடிகள்
என்றமழக்கப்படும் சிவனருட்பசல்வரின் இயற்பபயர்
வாதவூரர். மதுமரக்கருகில் வாதவூரில் அவதரித்தார்.
பிறந்த ஊரின், இமறவனின் பபயவர இயற்பபயரால்
இவருக்கு அமமந்தது .



வயாகிராஜ், தத்துவஞானி, மகரிஷி, அருட்தந்மத
எனப்பலவாகப் வபாற்றப்படும் வவதாத்திரியின் இயற்பபயரும்
அதுவவ. மகரிஷி பசன்மனக்கு அருகில் கூடுவான்வசரியில்
அவதரித்தார்.



இருவருவம தம் பமடப்புகேின் பபருமமயால் சிறப்புப் பபயர்
பபற்ற பபாலிகின்றனர்.



சுமார் 1200 ஆண்டுகால இமடபவேி இருவருக்குமிமடவய
அமமவதும் கூறத்தக்கது.



திருவாதவூரில் மாணிக்கவாசகமரத் தந்த பபருமமக்கு
உரியவர்கள் சம்புபாதாரசிரியாரும் சிவஞானவதியாரும்
ஆவர்.



கூடுவாஞ்வசரி வரதப்பரும் சின்னம்மாளும் வவதாத்திரியாமர
இம்மண்ணுக்கேித்த பபருமமயாேராவர்.



தம் அறிவாற்றலால் பாண்டிய மன்னன் அமவயில்
அமமச்சராக உயர்நிமல பபற்றவர் மாணிக்கவாசகர்.



வறுமமச் சூழலில் குழந்மதப் பருவத்திவலவய குலத்
பதாழிலாம் பநசவுத் பதாழிமல வமற்பகாண்டு தம் அறிவுத்
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திறத்தாலும் பலரின் உதவிகோலும பபாருோதாரத்தில்
உயர்நிமல கண்டவர் வவதாத்திரியார். முன்றாம் வகுப்புவமர
படித்தவர் வவதாத்திரியார்.


இம்மண்ணுலுகில் 32 ஆண்டுகவே மாணிக்கவாசகர்
வாழ்ந்தார். வவதாத்திரி மகரிஷி 96 ஆண்டுகள் வமர
வாழ்ந்தார்.



அரசுப்பணி மூலம் சமூகப்பணி புரிந்தவமரத்
திருப்பபருந்துமறயில் குருவாக வந்து ஆட்பகாண்டான்
இமறவன்.



ஏழுவயது முதவல ஞானவவட்மக பகாண்ட
வவதாத்திரியாருக்கு முதற் குருவாய் அவரது தந்மத
அமமந்தார்.



மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
இமறநிமலயால் அனுப்பப்பட்ட தூதுவர்கள்.

எல்மலயற்ற

விஷயங்கமேக் கூறும் தீர்க்கதரிசிகள்.


மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் திரிகால
ஞானிகள்.



இருவரது கவிமதகள் படிப்வபார் உள்ேத்மத ஈர்க்கின்றன.
சிந்தமனமயத் தூண்டுகின்றன.
பகாளுத்துகின்றன.

அறிவுச் சுடமரக்

ஆன்மிக உணர்வு பபாங்கச்

பசய்கின்றன.


மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் தமிழ்ப்
பற்றாேர்கள்.



பமாழி வேம், கற்பமன நயம், சமூகப் பார்மவ,
பிரக்மஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இமணந்து
இணக்கமாகி, இவர்கமே ஓர் இமணயற்ற மகான்கோக
ஆக்கியிருக்கின்றன.



எேிய பசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இவர்கேது கவிமத
வரிகேில் பமாழி வேர்ச்சிக்கும், சமுதாய வம்பாட்டிற்கும்.
உரத்த சிந்தமனகள் பதரிகின்றன.
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இருவருக்கும் ஒரு முரண்பாடு உண்டு. மாணிக்கவாகர்
திருவாசகத்தில் சமய காழ்ப்பு பதன்படும்.
வவதாத்திரியத்தில சமய பபாதுவுமடமமமயக் காணலாம்.



பக்தியில் பதாடங்கி பக்தியில் முடிக்கிறார் மாணிக்கவாசகர்.
ஞானத்தில் பதாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார்
வவதாத்திரியார்.



இருவருவம பபண் முன்வனற்ற

சிந்தமனகமே முன்

மவக்கிறார்கள்.


திருவாசகத்திற்கும் வவதாத்திரியத்திற்கும் உருகாதார்
எவருமில்மல.



மாணிக்கவாசகரின் பகாமட திருவாசகமும்
திருக்வகாமவயாரும்.

வவதாத்திரியின்

பகாமட வவதாத்திரியம்.
மகரிஷி எஸ்கிருஷ்ணராவ், பரஞ்வசாதி மகான் வபான்றவர்கள்
வழிகாட்டுதலுடன் தம் ஆழ்சிந்தமனயின் விடாமுயற்சியால்
இமறமமமய உணர்ந்தார். இதமன அவவர,
“அறிமவப் புலன்கேில் அதிகநாள் பழக்கிவனன்

அதன்பயன் உணர்ச்சிகள் அறிமவ பவன்றன

அறிமவ யறிவால் ஆராயப் பழகிவனன்

அந்த நிமலயிலும் புலன்கமே இயக்கிவனன்

அறிவு அகண்டா காரத்தில் நிமலபபற
அதிக விழிப்பும் பழக்கமும்பபற்றது

அறிவு புலன்கமே அறிந்தது பவன்றது

அங்கு வாருங்கள் அமமதி விரும்புவவார்.” (ஞாக.பா.1213)

எனப் பதிவு பசய்துள்ோர்.


மாணிக்கவாசகர் பக்தியில் பதாடங்கி பக்தியில்
முடிக்கிறார்.

வவதாத்திரி மகரிஷி ஞானத்தில் பதாடங்கி

ஞானத்தில் முடிக்கிறார்.
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தன்னனுபவ பவேிப்பாடு, தன்னிரக்கம், இமறவவட்மக
என்பன மாணிக்கவாசகரின் மாணிக்க பமாழிகேில்
பசய்யுட்கோக வடிபவடுத்துக் கற்பாமரக் கமரய
மவத்தன. இமறயருளுக்கு ஏங்கி ஏங்கி உருகியதில்
இமறயன்பர் வரிமசயில் இடம் பபற்றார்.



தனது அயரா முய்சியில் இமறயருள் பபற்ற
வவதாத்திரியாரின் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்மவயகம்”
என்பதில் அமசயா ஊக்கங் பகாண்டவர்.

படிக்கத் பதரிந்த

ஆர்வலர் அமனவரும் பயன்பகாள்ளும் வமகயில்
பசய்யுோகவும்

உமரநமடயாகவும் தம் எண்ண

ஊற்றுக்கமே ஆக்கியேித்தார்.


உலக மக்கள் அமனவமரயும் உள்ேடக்கிய அன்பு
வவலியாதலின் யாவரும் பயன்பகாள்ளும் வமகயில்
உலகப்பபாதுபமாழியான ஆங்கிலத்திலும் அவற்மற
ஏற்றியுள்ோர்.



பமய்ஞ்ஞானம் பபற்ற மகிழ்வில் மூழ்கி முன்னவர்
திேமக்க, பின்னவர் அதமன விஞ்ஞானத்துடன் இமணத்து
உலகத்தவரும் இன்புற வழிகாட்டுதமலவய பபரும்
வபறாகக் பகாண்டார்.

“கல்லாத புலனறிவில் கமடயப்பட்ட நாவயமன
வல்லாேனாய் வந்து வனப்பு எய்தி இருக்கும் வண்ணம்
பல்வலாரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தாமன

எல்வலாரும் இமறஞ்சு தில்மல அம்பலத்வத கண்வடவன” (476)

எனத் வதடாமவல அவனருள் கிமடத்ததில் மாணிக்கவாசகர் தமக்கு
தாவம அமனத்தும் அறிந்தவராக, உணர்ந்தவராக அமமகிறார்.


சிறுவயது முதவல இமறவமனத் வதடிய
வவதாத்திரியாருக்குத் திருமூலர், திருவள்ளுவர்.
தாயுமானவர், இராமலிங்க வள்ேலார் ஆகிவயார் தம்
பமடப்புகள் வழி வழி நடத்தியுள்ேனர்.
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“திருப்புகழாய் உன் பபருமம உணர்ந்த முன்வனார்
பதேிவாகப் பிறர் உணரப் பாடியுள்ே

பதய்வபமாழி என் உள்ேத்தில புகுந்து தூண்ட
பதவிட்டா இன்பத்தில் திமேத்வதன்”

(இமறயுணர்வும் அறபநறியும்-ப.1)

என அவவர இதமன பமாழிந்திருப்பது கூறத்தக்கது.


மாணிக்கவசாகர் அழுது அடியமடந்த அன்பர் எனில்
மகரிஷி உலகநல அருள் பதாண்டராவார்.



மாணிக்கவாசகர் திருவாசகம், திருக்வகாமவயார் ஆகிய
இரண்டு நூல்கமேத் தந்துள்ோர்.



வவதாத்திரி மகரிஷிவயா இரண்டாயிரத்துக்கு வமற்பட்ட
கவிமதகமே ஞானக் கேஞ்சியமாகவும், உலக சமாதானம்,
வபான்ற எழுபத்து ஐந்துக்கு வமற்பட்ட நூல்கமேத்
தந்துள்ோர்.



காலப் பழமமக்வகற்ப முன்னவர் மரபாேராகிறார்.
பின்னவர் புத்துலகச் சிற்பியாக உள்ோர்.



இருவமரயும் இமணத்துக் காண்பது மாணிக்கவாசகரின்,
“முன்மனப் பழம் பபாருட்கும் முன்மனப் பழம்பபாருவே.
பின்மனப் புதுமமக்கும் வபர்த்தும் அப்பபற்றியவன” (163)
என்னும் கூற்றிமன விரித்துமரப்பதாகலாம்.



வவதாத்திரியாரின் உயர்சிந்தமனகேின் கருவூலம்
வவதாத்திரியமாக உருபவடுத்துள்ேது.



மாணிக்கவாசகர், “ஆலமுண்டான் எங்கள் பாடிப்பிரான் தன்
அடியவர்க்கு மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து
முந்துமிவன” (525) என உமரத்த மூலபண்டாரம்-

வவதாத்திரியம் என யாவருக்கும் பவேிப்பமட பபருகி
நிற்பதாகக் பகாள்ேலாம்.

திருவாசகம் படித்தால் முக்தியா?
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தான் பவேியூர் பசன்று திரும்பும்முன் தான் எழுதிய நூமலப்

படித்து முடித்துவிடுமாறு குருகுலத்தில் சீடர்கேிடம் பசால்லிச்
பசன்றார் அந்த குருநாதர்.

எல்வலாரும் முழுமமயாகப் படித்து முடித்திருந்தார்கள். ஒவர ஒரு
சீடர், அதில் ஒவரபயாரு வரிமய மட்டுவம படித்ததாக பசான்னார்.

மிகக் கடுமமயாய் ஏசினார் குரு. சீடர் முகம் வாடவில்மல. ஓங்கி
அமறந்தார் குரு. அந்த இமேஞர் வருந்தவில்மல.

சிறிது வநரம் வபானது. அமமதியமடந்த குரு, அந்த சீடமர
அமழத்து “நீ படித்த வரி என்ன?” என்று வகட்டார்.

“உன் வகாபத்மதக் கட்டுப்படுத்து. எப்வபாதும் நிதானமாக இரு”
என்பவத அந்த வாசகம். பவட்கித் தமல கவிழ்ந்தார் குரு. அந்த குரு,
துவராணர். அந்த சீடர் தருமர்.

இந்தக் கமதயில் பசான்ன கருத்மதப் வபால் திருவாசகம் படித்தால்
மட்டும் முக்தி கிமடக்காது. கமதயில் பசான்ன தருமர் வபால்
இருக்க வவண்டும்.

மாணிக்கவசாகர் இமறயுணர்வு பபற முயற்சித்த. சரணாகதி
மனப்பான்மம வவண்டும்.
வவண்டும்.

ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிமவப் பழக

“வன்புலால் வவலும் அஞ்வசன் வமேக்மகயார் கமடக்கண் அஞ்வசன்
என்பபலாம் உருக வநாக்கி அம்பலத் தாடு கின்ற

என்பபாலா மணிமய ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா

அன்பிலா தவமரக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாவற. (திருவாசகம்518)

தமசமயப் பறிக்கும் வலிய வவமலக் கண்டு பயப்பட மாட்வடன்.
வமேயல் அணிந்தபபண்கேின் கமடகண் பார்மவக்குப்
பயப்படமாட்வடன்.

எலும்பு எல்லாம் உருகுமாறு அம்பலத்தில் நின்று கூத்து நிகழ்த்தும்
என்னுமடய பசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணி வபான்றவமன.
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அவனது இனிய திருவருமேப் பருக மாட்டா அன்பு இல்லாதவமரக்
கண்டால் நான் பபரியதும் பய்னபடுவவன் என்கிறார் மாணிக்கவாசகர்.

“நீதிபநறியுணர் மாந்தராகி வாழும்
நிமலயுணர்ந்து பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.”

“எத்தமகய உயிர்கட்கும் இன்பநிமல காத்து
இமறணர்வில் இமணந்து அறம் ஆற்றி வாழும் வபறு”(ஞாக.பா)

என்ற மகரிஷியின் தத்துவம் நமக்கு உணர்த்துவது.
“முக்தி” பபறும் மார்க்கம் குண்டலினி வயாகம்
.
“ஒரு மனிதன் சிந்தமன ஆற்றல் மிகுந்து பிறவித் பதாடமர
அறுத்து விட எண்ணுகிறான்.

முமறயாக ஆசானிடம் அகவநாக்குப் பயிற்சியாகிய குண்டலினி
வயாகம் (’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’) கற்று புலன்கமே விமேவறிந்த
விழிப்வபாடு ஆளும் திறமம பபற்று விடுகிறான்.

பின்னும் அறிவு வமவலாங்கி நடுமனதில் பதிவாகியுள்ே பழிச்

சுமமப் பதிவுகமே “துரிய நிமல” தவத்தாலும், அந்நிமலயில்
நின்று ஆராய்ச்சியாலும் மாற்றிக் பகாள்ளுகிறான்.

“துரியாதீத” நிமலபயய்தி பமய்ப்பபாருவோடு இமணந்து நின்று
நின்று, நிமல வபறு அமடந்து அறிவின் முழுமம பபறுகிறான்.

உயிர் உடலில் இயங்கும்வபாவத பதய்வ நிமலத் பதேிவும், பழிச்
சுமம கழிவும் உண்டாகிவிடுகின்றன.

அவன் உடமல விட்டு உயிர் பிரிந்தால் அது முழு விடுதமல
விமரவு பகாண்டு உடவன வபரியக்கத் பதாடர்கள் உயிரில் (’’’’’’’’’
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’’’’) கலந்து விடுகின்றது. இந்தப் பிரிமவச் வசர்ந்த முடிவுதான்
“முக்தி” அல்லது “வமாட்சம்” எனப்படும்.

“விடுதமல” என்றுதான் இச்பசாற்களுக்கும் பபாருள். அறிவின்

முழுமமப் வபறமடய விரும்பும் மக்களுக்கு இத்தமகய உயிராற்றல்
எப்வபாதும் “ஆன்ம ஒேி” தரும் பிரதிபலிப்பு ஆற்றலாக விேங்கும்”.
என்கிறார் மகரிஷி.
பமய்ப்பபாருள் :
“பிள்மேக்குத் தகப்பன் யார்? என்ற உண்மம

பபற்றவள் அறிந்த நிமலயதுவபால் - 'ஞானம்' ;

கிள்மேவபால் தாய்குறித்த தகப்பன் காட்டி

வகட்பவர்க்குச் பசால்லும் மகன்நிமலவய - 'பக்தி' ;

உள்ேத்துக் கற்பமனயும் புலன்கள் ஐந்தின்

உணர்ச்சிக்குக் கட்டுப்பட்டநிமலவய - 'மாமய' ;

எள்ளுக்குள் எண்மணவபான்று எங்கும் என்றும்

இயங்குகின்ற சக்தி கண்ட நிமலவய - 'முக்தி' (ஞாக.பா.1358)

சிந்மதக்கு வவண்டியது இமறயுணர்வு.
பசயலுக்கு வவண்டியது எத்தமகய
உயிர்கட்கும் நாம் தரும் பாதுகாப்பும்
(அன்பும்) பராமரிப்பும் (கருமணயும்)
இமணந்த அறபநறி என்கிறது
திருவாசகம்.
இதுவவ வவதாத்திரிய வாழ்க்மக பநறி.

இமறயுணர்வும்

அறபநறியும் வவதாத்திரியத்தின் இரு கண்கள்.




அன்பும் கருமணயும் பகாண்டு பபற்வறாருக்கு அன்புள்ே
மகனாக அல்லது மகோக,
இல்லறத்தில் அன்புள்ே கணவனாக அல்லது மமனவியாக,
பபற்ற பிள்மேகளுக்குப் பபாறுப்புள்ே நல்ல தந்மதயாக
அல்லது தயாயாக,
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பதாழில் புரியும் இடத்தின் அன்பானவராக,
ஊரார்க்கு உதவும் கரங்கோக

நாம் வாழ்வவாவமயானால் அதுவவ முக்தி.
இந்த முக்திமய அமடந்த அேவவ நமது வாழ்க்மகயின் பவற்றி.
இறந்து அமடகின்ற நிமலயல்ல முக்தி. இமததான்
மாணிக்கவாசகர் திருவாசகத்திலும் வவதாத்திரியார்
ஞானக்கேஞ்சியத்திலும்

பசால்லியுள்ோர்கள்.

5.திருவாசகமும் வவதாத்திரியமும்
திருவாசகத்மத- தமிழ் பமாழியில் அமமந்த வவதம் என்பார்கள்.
இமறவமன வழுத்தும் நூல்கேில் -பக்தனின் ஆன்மீ க
அனுபவத்மதச் பசாற்கோகப் பிழிந்பதடுத்து, கசிந்துருகிப் வபசுபமவ
உலகில் மிக மிகச்சில நூல்கவே உள்ேன.

அவ்வாறு காணப்படும் சில நூல்கேில் ஒன்பறன இடம்பபறும்
சிறப்புபபற்றது, திருவாசகம்.

“பசாற்பபாருள் கடந்த பதல்வலான்”திருவாசகம் என்பது ஒரு பபரிய
பதாகுப்பு நூல். உபநிடதம், ஏகான்ம வாதம் என்று வபாற்றப்படுவது.
தூய ஆன்மா வபரின்ப நிமல காண இமறயருள் வவண்டி ஏங்கிய
ஏக்கத்தின் இயல்பிமன பவேிப்படுத்தக் காணலாம்.

இதனால்தான் சிவப்பிரகாசர், நால்வர் நான்மணி மாமலயுள்,
வவதங்கமே விட உயர்ந்ததாக இதமனப் வபாற்றுவார்.
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இதில் சிவபுராணம் பதாடங்கி,
அச்வசாப் பதிகம் ஈறாக 51

பாடல்நூல்கள் உள்ேன. அமவகேில்
அடங்கியுள்ே பதாமக 656.
அவற்றுள் பத்துப்பத்துப்

பாடல்கோகப் பாடிய பதிகநூல்கவே
அதிகம்.

நீண்ட பாடல்கோக விேங்குபமவ

சிவபுராணம், கீ ர்த்தித் திருவகவல்,
திருவண்டப்பகுதி, வபாற்றித்

திருவகவல், திருச்சதகம் ஆகியமவ.
சுடர்விேக்குக்கும் தூண்டுவகால்
ஒன்று வதமவயாயிருப்பது வபான்றுஅருள் பித்தம் பிடித்தவர்களுமடய பித்தத்மதப் விலக்க மவக்க
வல்லது- வாதவூரரது வாசகம்.
சத்சங்கம் பசய்வதற்கு நிகர் திருவாசகத்தில் திமேத்திருப்பது.
நல்லார் இணக்கம் சாதனத்மத ஓர்மமப்படுத்துவது வபான்று இந்த
நூலும் பசய்யவல்லது.
ஆன்மாக்கேின் மாசிமனக் கமேந்து உய்தியேிக்கவல்ல ஞான
நூலாகத் திருவாசகத்மதப் பாராட்டும், வவதாத்திரியாரின் ஞானச்
சுடரான வடலூர் வள்ேலார், பதய்வ மணங்கமழும் திருவாசகப்
பாடல்கமேப் பாராட்டி,

வான்கலந்த மாணிக்க வாசக- நின் வாசகத்மத

நான்கலந்து பாடுங்கால்- நற்கருப்பஞ் சாற்றினிவல

வதன்கலந்து- பால்கலந்து -பசழுங்கனித்தீஞ் சுமவகலந்-பதன்
ஊன்கலந்து -உயிர்கலந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுவவ
என தம் ஆளுமட அடிகள் அருள்மாமலயுள்
பாடியுள்ோர்.

வபாற்றிப்
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டாக்டர்

ஜி.யு.வபாப் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் திருவாசகத்மத பமாழி

பபயர்த்துள்ோர்.

திருவாசகத்துக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு. சிவன் தன்னுமடய
சிந்மதயிவல நின்றதனால், அவனுமடய திருவருோவல

அவனுமடய திருத்தாள்கமே வணங்கி, மாணிக்கவாசகர் உமரத்த
திருப்பாடல்கள் அமவ;

அவற்மற சிவபபருமாவன வநரில் வந்து, தன்னுமடய
திருக்கரத்தினால் எழுதி, அந்நூலின் “திருக்கமடக்காப்புப் பகுதியில்,
“இமவ எழுதியது,.

“அழகிய திருச்சிற்றம்பலமுமடயான் எழுத்து” என்று

மகபயழுத்திட்டு அருேிய நூல்; அந்நூலின் பபாருமேத் தில்மல
மூவாயிரவர் வகட்டவபாது, நூலின் பபாருள், திருச்சிற்றம்பலத்து
இமறவவன என்று மாணிக்கவாசகரால் சுட்டிக்காட்டப் பட்ட
பபருமமயுமடய நூல்.

“திருவாசகம் வவறு, சிவன் வவறு”, என்று எண்ணப்படாமல்,
மசவர்கள் பலரால் திருவாசக ஏடு, பூமசயில் மவத்து

வணங்கப்படும் பபருமமயிமனயுமடயது. திருவாசகப்பாடல்கள்உருகு உருகிப் பாடப்பபற்றமமயால், படிப்பவமரயும் வகட்பவமரயும்
மனம் உருகச்பசய்யும்.

“திருவாசகத்துக்கு உருகாதார், ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார்” என்பது
பமழய வாக்கு. குருவடிவாகக் காட்சியேித்து, தீட்மச தந்து,
மமறந்த சிவமன மீ ண்டும் பபற நிமனந்து, நிமனந்து, நிமனந்து
பாடியமவ. அவருமடய அனுபவம், “அழுதால் உன்மனப்
பபறலாவம!”

மக்கள் பாடாண் பாடல்(f ol k-songs):
திருவாசகத்தில் மற்ற பழம் நூல்கேில் காணப்படாத ஒரு
தனிச்சிறப்பு காணப்படுகிறது.
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அக்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட ’’’’-’’’’’ எனப்படும் “மக்கள் பாடாண்

பாடல்கமே இமறவமன வழுத்திப் பாடுவதற்காக மாணிக்கவாசகர்
பயன்படுத்தி இருக்கிறார்.

அந்தப் பாடாண் பாடல் வமககேில் மாணிக்கவாசகர்

வதர்ந்பதடுத்திருப்பது, இேம்பபண்கள், சில விமேயாட்டுக்கமே
விமேயாடும்வபாது பாடும் விமேயாட்டுப் பாடல்கமேத்தான்.
இேம்பபண்கள் -விமேயாடிக் பகாண்வட இமறவனின்
பபருமமமயப் பாடுவது; பாடலிவலவய -இமறவமனப் பற்றிக்

வகள்வி வகட்டு, அதற்குப் பதிலும் இறுப்பது; வஞ்சப் புகழ்ச்சியாகக்
கிண்டல் பசய்வது;

அதற்கும் பாடலிவலவய பதில் அல்லது சமாதானம் தருவது; இமவ
வபான்ற விதத்தில் -அப்பாடல்கமே மாணிக்கவாசகர்
அமமத்துள்ோர்.

உேவியல் அணுகுமுமற:
இவ்வவடிக்மக விமேயாட்டுப் பாடல்கேில் ஒரு பபரிய
மவனாதத்துவ அணுகு முமறவய அடங்கியிருக்கிறது.

இேம்பபண்கள் அப்பாடல்கமே மனப்பாடம் பசய்து பகாண்டு,

விமேயாடும் வபாதுகூட பாடிக்பகாண்வட விமேயாடுமகயில், அந்த
சமய மரபு, உண்மமகள், வகாட்பாடுகள், கமதகள் ஆகியமவ
அப்பபண்கேின் உள்ேங்கேில் மிக ஆழமாகப் பதிந்துவிடும்.
பின்னர் அந்தப் பபண்கள் திருமணம் பசய்துபகாண்டு,
பிள்மேகமேப் பபற்றுக்பகாண்டு குடும்பத்மத நடத்தும்வபாது அவர்கேிடம் ஆழப் பதிந்துள்ே மசவ உணர்வு, ஒவ்பவாரு
சிந்தமனயிலும் பசால்லிலும் பசயலிலும் பிரதிபலிக்கும்.

அது குடும்பத்தில் உள்ே கணவன், பிள்மேகள், மருமக்கள்,
வவமலயாட்கள் அமனவரிடமும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும்.

இச்சிறந்த மவனாவியல் அணுகுமுமறமய மாணிக்கவாசகர் மிகவும்
பவற்றி கரமாகவும் லாகவமாகவும் மகயாண்டுள்ோர்.
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அவ்வாறு இயற்றிய மகேிர் விமேயாட்டுப் பாடல்கள்

திருஅம்மாமன, திருத்பதள்வேணம், திருச்சாழல், திருப்பூவல்லி,
திருத்வதாள்வநாக்கம், திருப்பபான்னூசல் முதலியமவ.

திருப்பபாற்சுண்ணம் என்பது வகாயிலில் சிவபபருமானுக்காகப்
பபண்கள் வாசமனப்பபாடி இடிக்கும்வபாது பாடும்பாடல்.

குயிமலயும், தும்பிமயயும், அன்மனமயயும் முன்னிமல மவத்துப்
பாடுபமவ குயில் பத்து, திருக்வகாத்தும்பி, அன்மனப்பத்து
ஆகியமவ.

நால்வமக மார்க்கங்கள்:
மசவ சமயத்தில் -இமறவமன வநசிப்பதில் நான்கு வமககள்
பசால்லப் பட்டிருக்கின்றன.





“சற்புத்திர மார்க்கம்” என்பது- இமறவமனத் தந்மதயாக
வநசிப்பது.
“தாசமார்க்கம்” என்பது இமறவனுமடய அடிமமயாக இருந்து
வழிபடுவது.

“சகமார்க்கம்” என்பது இமறவமனத் வதாழனாக வநசிப்பது.
“நாயகநாயகி மார்க்கம்” என்பது இமறவமனவய காதலனாக
வநசிப்பது.

நாயகி பாவம்:
இதில் மாணிக்கவாசகர்- நாயகி பாவத்மதவய வதர்ந்பதடுத்துள்ோர்.
திருக்வகாமவயார், திருபவம்பாமவ, மகேிர் விமேயாட்டுப்
பாடல்கள், குயில்பத்து, அன்மனப்பத்து, திருக்வகாத்தும்பி முதலிய
பல பாடல்கேில் இதுவவ பவேிப்படும்.

மிக எேிய பசாற்கள், பதேிவான கருத்துகள், ஆழமான தத்துவங்கள்
பபாதிந்தமவ. உள்ேத்தின் உணர்ச்சிப் பபருக்மக அப்படிவய
பவேிப்படுத்திய பாடல்கள்.

“பால் நிமனந் தூட்டும் தாயினும் சாலப்
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பரிந்து நீ பாவிவய னுமடய

ஊனிமன உருக்கி

உள்போேி பபருக்கி-

உலப்பிலா ஆனந்த மாய

வதனிமனச் பசாரிந்து -புறம்புறந் திரிந்த
பசல்வவம -சிவபபரு மாவன

யானுமனத் பதாடர்ந்து சிக்பகனப் பிடித்வதன்
எங்பகழுந் தருளுவது இனிவய” (பிடித்தபத்து-9)

இேம்பபண்கள் ஆடிப்பாடும் விமேயாட்டுகமேக் பகாண்டு, நாட்டார்
பாடல்கள் அமமப்பில் பாடியுள்ோர்.

அமவ திருஅம்மாமன, திருப்பபாற்சுண்ணம், திருக்வகாத்தும்பி,
திருத்பதள்வேணம், திருத்வதாள் வநாக்கம், திருச்சாழல்,
திருப்பபான்னூசல் வபான்றமவ ஆகும்.


திருவாசகம் கற்பதற்கான நூல் அன்று;
இமறவமன உணர்வதற்கான வாசகம்.



திருவாசகம் தமிழ் பமாழியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், பமாழி
ஆளுமமயினால் மட்டும் அதன் ஆன்மாமவத் பதாட்டுவிட
முடியாது;



வரம்பில்லாத இமறயன்வப திருவாசகத்தின் அடிநாதம்
இயல்புபமாழி. அந்த பமாழி புரிந்தால்தான் எவரும்
திருவாசகத்திற்கு உருக இயலும்.

திருவாசகம் என்பதற்குப் பபாருள் என்ன? அழகிய, பதய்வத்தன்மம
வாய்ந்த பசாற்கோல் ஆகிய பசய்யுள் நூல்

என

வமரயறுத்துள்ோர் தமிழ்க்கடல் மகாமவகாபாத்தியாய பண்டிதமணி கதிவரசன் பசட்டியார்.
எல்மலயற்ற பபருங்கருமணயாேனான சிவப் பரம்பபாருமே
மனிதன் மனம், பமாழி, பமய் உதவியாவலா, ஐம்பபாறிகோவலா,
ஐம்புலன்கோவலா அறிய முடியாது என்பது ஞானிகள் கண்ட
உண்மம.
அத்தமகய இமறவமன, திருவாசகம் உணர்ந்து ஓதுவதால்
உணரலாம்; அமடயலாம்.
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மனித உடலிலுள்ே ஊனக் கண்கமேக் பகாண்டு இமறவமனக்
காண இயலாது (கண் முதற் புலனால் காட்சியும் இல்வலான்;
உள்ேத்து உணர்ச்சியில் பகாள்ேவும் படான் (திருவா:
திருவண்டப்பகுதி).
உமர உணர்வுகோன மன, பமாழி, பமய் இறந்தால் மட்டுவமஇமற உணர்வு பபற முடியும். அத்தமகய இமறயருள் என்னும்
மகா சக்திமய சாதாரண மனிதனும் எேிதில் பபற மணிவாசகப்
பபருமானால் அருேப்பட்டவத திருவாசகமாகும்.
திருவாசகம் முழுவதுவம இமறயனுபவத்தில் திமேத்த மணிவாசகர்
என்னும் ஓர் அன்பரின் அனுபவப் பிழிவுகவே.


இமறவவன ஸ்ரீகிருஷ்ணனாக அவதரித்து, மனிதகுலம்
முழுவதும் உய்ய, அருச்சுனன் மூலம்



இமறநீதிமய மனிதர்களுக்கு உபவதசித்தது 'பகவத் கீ மத'.
மனிதருள் புனிதரான திருவள்ளுவர் அறம், பபாருள், இன்பம்
என்னும் உலகப் பபாதுமமறமய மனிதர்களுக்கு உமரத்தது
'திருக்குறள்'.



இமறயனுபவத்தில் திமேத்த ஓர் அன்பரின் இமற அனுபவப்
பிழிவுகள் விண்ணப்பங்கோக இமறவனுக்குச்
சூட்டப்பட்டமவவய 'திருவாசகம்'.

அழகிய சிற்றம்பலமுமடயாராகிய தில்மல சிவபபருமாவனதிருவாசகத்மதத் தன் மகப்பட எழுதி, வபரூழிகாலத் தனிமமமயப்
வபாக்கப் பத்திரப்படுத்தி மவத்துள்ேதில் வியப்வபதுமில்மல.
ஆக,



இமறவன் மனிதனுக்குச் பசான்னது 'பகவத் கீ மத'.



மனிதன் மனிதனுக்குச் பசான்னது 'திருக்குறள்'.



மனிதன் இமறவனுக்குச் பசான்னது 'திருவாசகம்'.

உயிருக்கு உணவாகவும் மருந்தாகவும் பசயலாற்றும்
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திருவாசகத்திற்கு, உடலுக்கு உணவாகவும் மருந்தாகவும்
பசயலாற்றும் வதமன ஒப்பிட்ட சான்வறார்கள், வதமனப் வபான்ற
திருவாசகம் என்று உமரக்காது- 'திருவாசகத் வதன்' என்று உருவகம்
பசய்தார்கள்.
திருவாசகத்தில் திகழ்கின்ற பரம்பபாருள் விேக்கம்

அனுபூதிமான்களுக்குப் பரவசத்மத உண்டுபண்ணுகிற அருள்
விருந்தாகும்.

கீ மத கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு நிகரயிருப்பது வபான்று,

திருவாசகம் மாணிக்கவாசகருக்கு நிகர் என்பது உண்மம.
ஜன்மாந்திரங்கேில்

மனிதனுமடய உள்ேத்தில் புகுந்துள்ே

சிற்றியல்புகள், அந்தச் சிற்றியல்புகமேக் கமேயும் முமறகள்,
பரத்மத நாடுகிறவர்கள் பபறவவண்டிய வபரியல்புகள்,

அப்வபரியல்புகமே வேர்க்கும் முமறகள், அருள்தாகம் பகாள்ளுதல்,
அருமேப் பபறுதல், அருேில் ஆழ்ந்து வதாய்தல், பரமமனக்
காணுதல், பரமவனாடு பதாடர்பு பகாள்ளுதல்,

பரமனிடமிருந்து பபற வவண்டியமதப் பபறுதல், பக்திமயப்
பபருக்குதல், பக்தி பராபக்தியாக வடிபவடுத்தல்,

பரதத்துவ தர்சனம் பபறுதல், பரத்தினால் இரண்டறக் கலத்தல்
இத்தமனவித பதய்வகப்
ீ
படித்தரங்களும் அடங்கப் பபற்றது
திருவாசகம்.

அதில் எப்பகுதிமய ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் அது மனிதமன இமற
பசாரூபமாக்க வல்லது.

அது ஆத்ம சாதகர்களுக்கு வாய்ப்பதற்கு

அரியபதாரு அருள் விருந்தாம்.

தமிழ்த் தாத்தாவின் திருவாசகப்பற்று!
தமிழ்த் தாதா (தமிழ்க்பகாமடயாேி) டாக்டர் உ.வவ.சாமிநாதய்யர்
அவர்களுக்குத் தமது காலம் பநருங்கிவிட்டது என்று புரிந்துவிட்டது.
இதுவமர அவர் எழுதியது, படித்தது, பதிப்பித்தது எல்லாவற்மறயும்
மூட்மட கட்டி ஒரு மூமலயில் வபாடு என்றார்.
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“திருவாசகத்மத பகாண்டு வா?'' என்றார். “பிணக்கில்லாவதார்'
என்று பதாடங்கும் “திருக்கழுக்குன்றம் பதிகத்மதப் படி'' என்றார்.
“உன் பற்று தவிர ஒரு பற்று வவண்வடன்'' என்றார்.
கரங்குவித்தார்! உயிர் பிரிந்துவிட்டது! தினமனியில் வந்த பசய்தி

“ஓய்! திருவாசகம் எங்வக? நான் எங்வக?”
மகாவித்வான் மீ னாட்சி சுந்தரம் பிள்மேயவர்கேின் -முதல்
மாணவர், மாகவித்வான் தியாகராஜ பசட்டியார்.

இவமர ஓர் அன்பர் பலகாலும் அடுத்து,
திருவாசகத்துக்கு உமரபயழுதுமாறு

வற்புறுத்தி வவண்டிக்பகாண்டு வந்தார்.
பசட்டியார் ஆகட்டும் என்று தவமண
பசால்லிக்பகாண்டு வந்தார்.
ஒருநாள் பசட்டியார் காவிரிநதியில் நீராடி,
நீறாடிப் பாலத்தின் மீ து வந்து
பகாண்டிருந்தார்.
“ஐயா, திருவாசகத்துக்கு உமர எழுதும்” என்றார் அன்பர்.
பசட்டியார், “ஓய்! திருவாசகம் எங்வக? நான் எங்வக? இந்த அனுபவ
நூலுக்கு நானா உமர எழுதுவது? இன்னும் ஒருமுமற என்மன
வற்புறுத்தினால் இப்படிவய நதியில் குதித்து விடுவவன்” என்றார்
தியாகராஜ பசட்டியார்.
இதனால் -அதன் பபருமமயும் அருமமயும் விேங்குகின்றதல்லவா?
-வாரியார் பசான்னது.
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(ஒரு நிகழ்ச்சி.) சுவாமி சித்பவானந்தர், ஸ்ரீ நாராயணகுரு அவர்கமே
சந்திக்க பசன்றிருந்தார்.

குரு, சுவாமியிடம் என்ன தமிழ் நூல்கள் பிடிக்கும் என வகட்டார்.
சுவாமி, குருவதவரிடம் ’தாயுமான சுவாமிகள் பாடல்கள்’ என
கூறினார்.

குருவதவர் பசான்னார் ‘ஆத்ம சாதனத்துக்கு தாயுமானவர் பாடல்கள்
பபரிது. பபாருள் விேக்கத்துக்கு திருவாசகம். ஒரு முனிவவர வந்து
-பிரம்ம தத்துவத்மத தமிழில் பசான்னது திருவாசகம்.

’ஸ்ரீ நாராயண குருவதவர் இமத பசான்னது சுவாமி சித்பவானந்தர்
மனதில் ஒரு பபரும் தாக்கத்மத ஏற்படுத்தியது.

1928-29 இல் இந்த மகான்கேின் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. 1960 இல்
சுவாமி சித்பவானந்தரின் ‘திருவாசகம்’ விேக்க உமர நூல்
பவேியானது.

தமிழ் பமாழி வவதாந்த நூல் மரபில் சுவாமிகேின் இந்நூலுக்கு தனி
இடம் உண்டு.

வகரேத்தின் மகான் ஒருவர் அருோலும், சுவாமி சித்பவானந்தரின்

கருமணயாலும் தமிழன்மனக்கு வமலும் ஒரு ஆபரணம் கிமடத்தது.
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சுவாமி விவவகானந்தர் பசால்வார்- ‘பாரத வதசிய ஒருமம என்பது அதன் சிதறி கிடக்கும் ஆன்மிக சக்திகமே ஒருங்கிமணப்பவத
ஆகும்.

தம் இருதய துடிப்பிமன பாரதத்தின் ஆன்மிக இமசயுடன்

லயப்படுத்திக் பகாள்வவத பாரதத்தின் வதசிய ஒருமமப்பாடாகும்.’

மாணிக்கவாசக சுவாமிகேின்
திருவாசகம் காலம் பமாழி
எல்மலகமே கடந்து அந்த
ஆன்மவநய ஒற்றுமமமய
நம் வதசத்திவல

பவேிக்காட்டியது.
இமறவனால்
பவேிப்படுத்தப்பட்ட
ஆகியவற்றில் -எது சிறப்பு வாய்ந்தது?

வவதங்கள், திருவாசகம்

வவதத்மதப் படிக்கும்வபாது உணர்ச்சி ஏதும் ஏற்படமாட்டாது;
ஆனால் -திருவாசகம் படிக்கும்வபாது கருங்கல் மனமும் கமரந்து
உருகும்;

பதாடுமணற் வகணிமய விட கண்கள் அதிகமாக நீர் சுரந்து
பாய்ச்சும்; பமய்யின் மயிர் சிலிர்க்கும்;

உடல் விதிவிதிர்ப்பபய்தி படிப்பவர் அன்பராவார் என்று
துமறமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் கூறுகிறார்.

தினம் ஒரு திருவாசகமும்-வவதாத்திரியமும் படியுங்கள்.
ஆனந்தமாக அமமயும்.

வாழ்க்மக

வவதாத்திரி மகரிஷியின் வவதாத்திரியம்.
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மாணிக்கவாசகர் அருேிய திருவாசகத்தின் சிறப்மபச் பசால்வதற்கு

“திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்” என்பர்.
அந்த திருக்கூட்ட மரபினில் வந்த, முடிவில்லாத பதய்வக
ீ

திருஓட்டத்தில், 1911 ஆம் ஆண்டின் அவதாரப் புருஷராகிய-

வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அருேிய வவதாத்திரியத்திற்கு
உருகாதார் யார் இருக்க முடியும்.

அதனால்தான் இமற என்ற

இயற்மக, மகரிஷி வாயிலாக
உலக மக்களுக்கு வசமவகள்

வழங்க, உலக சமுதாய வசவா
சங்கத்மத வழங்கியுள்ேது.
தனி மனித பவற்றிக்கான
இல்லறம், துறவறம், இேமம
வநான்பு, ஒழுக்கம், கடமம,
ஈமக, பாவம், புண்ணியம் என
பல மானிட அறங்கமே
அறிவியலடிப்பமடயில் விேக்கிக் கூறும் அறத்துப் பாலும்,
அரசியல், பபாருோதாரம், சுகாதாரம், கல்வி, விஞ்ஞானம் எனப் பபாருள் பநறி வகுத்துமரக்கும் பபாருட்பாலும், இன்பம் துன்பம்,
அமமதி, வபரின்பம், இமறநிமல, உடல், உயிர், ஆன்மா, மனம் என
எல்லவற்றுக்கும் தருகின்ற புதியனவாக இன்பத்துப் பாலும் நவன
ீ
முப்பாலின் சாரவம வவதாத்திரிய இலக்கியம்.


இதுவமர வந்த உலகின் புகழ்பபற்ற பல சிந்தமனயாேர்கேின்
கருத்துக்கமே எல்லாம் உள்ேடக்கி அவற்வறாடு தனது
அனுபவத்மதயும் ஒரு முமறயான அடித்தேத்வதாடு
இமணத்து- இவ்வுலக மக்களுக்கு மகரிஷி தரும் வாழ்க்மகக்
கல்விதான் -வவதாத்திரியம்.
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இமறமயப் பற்றிய மகரிஷியின் பார்மவ முற்றிலுமான ஒரு
விஞ்ஞானப் பார்மவ.

பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத! சுயமாய் சிந்தித்வத பதேிவாய் என்பது
மகரஷியின் அறிவுமர.


வவதம் என்னும் வவதாந்தம் என்றும் மசவ சித்தாந்தம்
என்றும் சித்தர்கள் பநறி என்றும் நாம் காணுகின்ற பல்வவறு
தத்துவங்கேின் சாரத்மத, அறிவியவலாடு கலந்து மகரிசி



பமடக்கும் ஆன்மீ க விருந்வத வவதாத்திரியம்.

பலத்மத தக்க மவத்துக் பகாண்டு, பலவனத்மத
ீ
அகற்றுவது
வவதாத்திரியம்.

“விண்டவர் கண்டிலர்” என்ற வாசகத்மத மாற்றி -கண்டமத எேிய
தமிழ் நமடயில் பசால்லி, பசான்னமத காணமவத்தவர்-புரிய
மவத்தவர்- உணரமவத்தவர் வவதாத்திரி மகரிஷி.
இமறவனின் இன்பனாரு பக்கம்தான்
மனிதன் அல்லது மனிதனின்

மறுபக்கமாக இருக்கும் இமறவமன

பதேிவு படுத்துவதுதான் 'வவதாத்திரியம்.
வவதங்கேில் கூறப்பட்டுள்ே
வபருண்மமகமே எேிய மக்களும்
உணர்ந்து பகாள்ளும் வமகயில்
அறிவியல் வநாக்வகாடு- காரண காரியத்
பதாடர்புடன்- விேக்குகின்ற மகரிஷியின்
புதிய பநறி “வவதாத்திரியமாக” மலர்ந்துள்ேது.

தவம் பசய்வதற்கு பிரம்மச்சரியம் அவசியம் என்பமத மாற்றி
ஒருவனுக்கு உடலும் உயிரும் இருந்தால் மட்டும் வபாதும் என்பமத
வபாதிப்பது வவதாத்திரியம்
பக்தி எமதயும் எமடவபாடாது. ஆனால் ஞானம் எமதயும்
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எமடவபாடாமல் விடாது. எந்த ஒன்று எல்லாவற்றிலுவம

இருக்கிறவதா அந்த ஒன்றில் எல்லாவம உள்ேது. அதுதான்
இமறநிமல (இமறவன்) என்ற பதேிவு

எேிய முமற தியானம் என்பது -தனக்குள்வேவய தான் இறங்குவது.
தவம் எனபது -தன்மன தனக்கு அறிமுகப்படுத்துவது.
புறத்வத அமலயும் மனத்மத அகத்வத உள்ே காந்த அமலமீ து
குவித்து நிறுத்தி -நிமலபபறச்பசய்வது. இதுவவ எேிய முமற
குண்டலினிவயாகம்.

கிரந்த பமாழியிலும், சமஸ்கிருத பமாழியிலும் உள்ே
வவதவாக்கியங்களுக்கு இமணயான தாரக மந்திரமாகிய “வாழ்க
மவயகம், வாழ்க வேமுடன்” என்ற மந்திரச் பசால் மூலம், வநாமய
குணமாக்கவும், எதிரிமய நண்பனாக்கவும், வாடிய பயிமரப்
புத்துயிர் பபறச் பசய்யவும், வாழ்வில் பிணக்கு நீங்கி இணக்கமாக
வாழ முடியும் என்பமத மானுடத்திற்கு உணர்த்தியவர் வவதாத்திரி
மகரிஷி.
பிரம்மன் அருேியதாகச் பசால்லப்படும் பிரம்ம இரகசியம் என்ற
பிரம்ம ஞானத்மத எல்வலாரும் புரிந்தது பகாள்ேக் கூடிய அேவில்
புத்தகமாகவும் பயிற்சியாகவும் தந்தவர் வவதாத்திரி மகரிஷி.
அறிவின் மூலத்வதாடு இமணவது தவம். அறிவின் வழிநடந்து
பகாள்வது- அறம். இமற உணர்வும் அறபநறியுவம மனிதமன
வமம்படுத்தும்.
மபபிள், குரான், கீ மத, மகாவரரின்
ீ
சமண சமய நூல்கள் வபான்ற
வவத நூல்கோல்- எல்வலாரும் புரிந்து பகாள்ே முடியாத
வாழ்வியமல, எம்மதத்தவரும் புரிந்து பகாள்ேக்கூடிய அேவிற்கு

-

மனவேக்கமல என்ற நூல் மூலம்- மிகவும் எேிய முமறயில் மக்களுக்கு வபாதித்தவர் வவதாத்திரி மகரிஷி
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சமூக ஆவராக்கியத்துக்கான வவர்கமேப் பதிப்பவத வவதாத்திரியச்
பசயல்பாடு.
இந்த வவதாத்திரியம் தந்த வாழ்வியமலப் பயின்று தங்கள்
வாழ்க்மகயில் பயன்படுத்தி குடும்பத்தில் அமமதிமயயும்
வபரின்பத்மதயும் பபற்று உலக அமமதி காணலாம்.
வவதாத்திரியம் என்ற ஆன்மிகப் பார்மவ, தத்துவம் மற்றும்
விஞ்ஞான உண்மமகமே ஒருங்கிமணத்துக் பகாண்டு, புதிய
பண்பாட்டுக்கான் தேத்மத அமமக்கும் புதிய சக்தியாகும்.

திமச காட்டும் வவதாத்திரியம்
வவதாத்திரியம்

ஒரு பமடப்பிலக்கியமாகவவா, பக்தி

இலக்கியமாகவவா, கருத்மத திணிக்கும் கசாய இலக்கியமாகவவா
இல்லாமல் ஒரு பட்டறிவு இலக்கியமாக இருக்கிறது.

வவதாத்திரியம் ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல்ல. ஓர் உயர்ந்த
நாகரிகத்தின் ஒட்டுபமாத்த பதேிவின் திரள்.

வவதாத்திரியம் ஒரு பமடப்பு முயற்சி அல்ல. பரிணாம வேர்ச்சி.
மிக உயர்ந்த மீ மிமசவய பூமிக்கு குமடயாக முடியும். மிக உயர்ந்த
உன்னதவம உலகுக்கு பகாமடயாக முடியும்.

வவதாத்திரியத்மத நாம் எதற்காக இன்றும் பகாண்டாடுகிவறாம்.
காரணம் -வவதாத்திரியம் இன்றும் வதமவப்படுகிறது.

தமலகுனியச் பசய்யும் தமலப்புச் பசய்திகள். தினந்வதாறும்
வானிமல அறிக்மக வபால வாசிக்கப்படுகிற வக்கிரங்கள்.
சிமறவாசலில் நின்று சிரித்து மகயமசக்கும் சில்லமர மற்றும்
வதசிய கயவர்கள்.
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குற்றங்கமே விடவும் பகாடுமமயாய் வலிக்கிறது. குற்ற உணர்வு
முற்றிலும் அற்றுப்வபான அவலநிமல. சுற்றும் உலகம்
சுருங்கிவிட்டது.

ஆனால் வடும்
ீ
வதியும்
ீ
விலகிச் பசல்கிறது. பலவமகயிலும்
குழம்பிக் கிடக்கிறது வாழ்க்மக.

இருந்தாலும் குமழத்துப் வபாட ஒரு மருந்து மகயில் இருக்கிறது.
இப்வபாதும் இது நாட்டு மருந்து.

இந்த நாட்டு மருந்து எத்தமன ஆண்டுகாலம் ஆன பின்னாலும் காலாவதி ஆகாத மகமருந்து.

இது மருந்தாகித் தப்பா மரம் இல்மல. மானிடம் நிமலக்க இந்த
மண்ணில் என்வறா முமேத்து இன்னும் தமழக்கும் அறம்.

உலகப் பபாதுமமற வவதாத்திரியம் ஏன் உலக பபாதுமமற என்று
பசால்கிறார்கள்.

தமிழில் மமறப்பதற்கு எதுவுமில்மல. பபாது மமற என்றாலும் கூட
எதிர்மமற தான்.

உண்மமயில் பபாதுமமற என்பவத பபாருத்தமற்றது. பபாதுவான
எதுவும் மமறயாக, அதாவது மமறவாக இருக்கமுடியாது.

மமற என்ற பசால்லின் பபாருளும் பசாற்பபாருள் ஆக்கமும்
மமறதல், மமறத்தல், ஒேிதல், ஒேித்தல், கமுக்கம், ரகசியம் என்ற
அடிப்பமடகேில் உருவாகி நிமல பபற்றது.

பவேிப்பமடயான, சமயச்சார்பற்ற வவதாத்திரியத்மத பபாதுமமற
என்பதற்கு பதிலாக உலகப்பபாதுமமற என்று அமழப்பவத
முமறயாக இருக்கும்.

எனவவ வவதாத்திரியத்மத உலகப்பபாதுமுமற என அமழப்பவத
பபாருத்தம்.

திமசகாட்டும் கருவி திமசகேின் வதர்வு பதேிவாய் இருந்தால்
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வழிகள் பிறக்கும்; வாசல்கள் திறக்கும். வழிகாட்டிகள் உடன்
வருபவர்கள் அவர்கள் வயாசிக்க விடுவதில்மல.

ஆனால்- திமசகாட்டும் கருவி தீர்க்கமானது. பதற்கு வடக்மக

பதரிவிக்கும். வதர்ந்பதடுக்கவவண்டியது நாம் தான். திமச என்பது
திக்கு.

வவதாத்திரியம் காட்டும் திமச பதேிவானது. தீர்க்கமானது.அறத்தின்
திமசயாகவும் வவதாத்திரியம் உள்ேது.

அறம் வநாக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், வழிமுமறயாகவும்
இருக்கிறது. அறவநாக்கம், அறவழி, அறப்பயன்.
பபாருமே, இன்பத்மத வழி நடத்துகிறது.

அதுவவ அறத்மத

பிறர்க்வகா தனக்வகா தற்காலத்திவலா பிற்காலத்திவலா அறிவிற்வகா
உடல் உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் எழாத அேவவாடும் முமறவயாடும்
வாழ்க்மகமயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும், முமறவயாடும்
வாழ்க்மகமயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும,

பிறர்க்கு ஒத்துதவி

வாழ்கின்ற ஈமகயயும், தனது உமழப்மபக் பகாண்வட தனது
வதமவகமேப் பூர்த்தி பசய்து பகாள்கின்ற கடமமயும் இமணந்த
பதாகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும்.

ஏரி, குேம், கிணறு, ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய.
பபாழிக.

மாரி அேவாய்

மக்கள் வேமாய் வாழ்க, நீர்பபாருோதாரத்மத உலகிற்வக

முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது வவதாத்திரியம் தான்.
வாழ்வின் ஒவ்பவாரு பகுதிமயயும் வவதாத்திரியம்
பதேிவுபடுத்துகிறது.

மகரிஷியின் அறம், சமயம் சாராத அறம். இடம், காலம், வலிமம
சார்ந்த நமடமுமற அறம். மனித வேத்தில் முதலீ டு பசய்யும்
முதல் அறநூல்.

வவதாத்திரியம் காட்டும் அடிப்பமடத் திமச அறம். அந்த

அடிப்பமடக்கு அடிப்பமடயாய் -அமடயாேம் பபறுவது மனச்சான்று.
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அச்சம் சார்ந்த அறம் அறமல்ல. பயன், புகழ் வநாக்கும் அறம்

உண்மமயில் அறம் அல்ல. மனநலம் காக்க மருந்பதான்று உண்டு
என்றால் அது தினம் ஒரு வவதாத்திரியம் படித்து உணர்வது தான்.

6.வவண்டத்தக்கது அறிவவாய் நீ
நம் பிரார்த்தமன என்னவாக இருக்க வவண்டும்?
கார் வாங்க பணம் வவண்டும், வடு
ீ வாங்க வவண்டும், பதவி உயர்வு
வவண்டும், ...- இப்படியா?
“ஒருமமயுடன் நினது திருமலரடி நிமனக்கின்ற
உத்தமர்தம் உறவு வவண்டும்

உள்போன்று மவத்துப் புறம்பபான்று வபசுவார்
உறவு கலவாமம வவண்டும்
பபருமமபபறும் நினது புகழ் வபசவவண்டும்

பபாய்மம வபசா திருக்க வவண்டும்………”

இப்படியா?

இப்படிக்வகட்வபார் நம்மில் எத்தமன வபர்?

மாணிக்கவாசகர் வகட்கிறார்“வவண்டத்தக்கது அறிவவாய் நீ;
வவண்ட முழுதும் தருவவாய் நீ என.”

பிறவிக்குக்காரணமான விமனகள் தீர வவண்டும் என்பது தான்
சரியான வவண்டுதல்.!
திருக்குறள் உள்பட பல நூல்கள் பிறவிப் பிணிமயப் பற்றிப்
வபசுகின்றன.
வதவாரத்தில்,
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பசடியுமடய வல்விமனவநாய் தீர்ப்பாய்:

(பசடி-துன்பம்). துன்பத்மத உமடய/உண்டாக்குகின்ற

வல்விமனகமேத்தீர்ப்பாய் என்று வகட்கிறார் அப்பர் பபருமான்.

பசடியாய வல்விமனகள் தீர்க்கும் திருமாவல

பநடியாவன வவங்கடவா நின்வகாயிலின் வாசல்
அடியாரும் வானவரு மரம்மபயரும் கிடந்தியங்கும்
படியாய்க் கிடந்துன் பவேவாய் காண்வபவன!
பசடியாய = பசடிமயப்வபால.

பசடி பவட்டினால் திரும்ப வவரூன்றுவமதப்வபால
பிறவி வரக்காரணமான வல்விமனகள், திரும்ப திரும்ப
முமேக்கின்றன.

அத்தமகய வல்விமனகமேத்தீர்க்கும் திருமால் என்கிறார் குலவசகர
ஆழ்வார்.

பசடியாய என்று ஆழ்வாரும்,
பசடியுமடய என்று அப்பர்

பபருமானும், பசால்லுகிற வல்விமன
வநாய் தீரவவண்டும்;பசல்கதிக்கு காட்ட
வவண்டும் என்றும் நம்

வவண்டுதல் இருக்க வவண்டும்.
இப்படி வவண்டுவவாரின்
பநஞ்சினுள்வே
இமறவமனக்காணலாம் என்கிறார் அப்பர் பபருமான்.
சடங்குகள் கூடிய வழிபாடு என்று எதுவும் தினசரி வாழ்வில்
இல்மல.
விேக்வகற்றிப் பூ மவப்பது தவிர. நல்ல வாசமனயான பூவும்,
பேிச்பசன்று இருக்கும் விேக்கில் ஏற்றும் தீபவம
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‘சித்திமரபிறக்கும்வபாது பதாங்கவிடும் பநற்கதிரும், பகான்மறமலர்
பசண்டும் வபால் நிமறவு தருகிறது.

பண்டிமககள் பபாறுத்த மட்டில் காரணங்கமேக் காட்டிலும் அமவ
நம்மம நம் பண்பாட்டுடன் இமணக்கும் கண்ணிகோக நிமனத்துக்
பகாண்டாடுகிவறாம். குறிப்பாகப் பபாங்கல்.

ஆனால் வநர்த்திக் கடன்கள், வஜாதிடர்கள் பசால்லும் பரிகாரங்கள்,

குறிப்பாக சில வகாயில்களுக்கு பசன்று வர பசால்வது வபான்றமவ
பற்றி மாணிக்கவாசகரிடம் வகளுங்கள்.

அவர் பசால்கிறார்----

வவண்டத்தக்கது அறிவவாய் நீ

வவண்ட முழுதும் தருவவாய் நீ”
என்ற திருவாசகம் மனதுக்கு பநருக்கமாக இருக்கிறவத.
சடங்குகேிடம் இருந்து வந்து வசரும் இடமா இந்த திருவாசக
வரிகள்?

வகாயிலாவது ஏதடா? குேங்கோவது ஏதடா?
வகாயிலும் குேங்களும் கும்பிடும் குலாமவர!

வகாயிலும் மனத்துவே குேங்களும் மனத்துவே!
என்ற சித்தர் பாடலில் உள்ே ’’’’’’’’ (’’’’’ ’’’’’’’ ’’’’’’’’)
பசால்ல வருவது என்ன?

வவண்டதக்கது அறிவயாய் நீ!
வவண்ட முழுதும் தருவவாய் நீ!

வவண்டும் அயன்மாற்கு அறிவயாய் நீ!
வவண்டி என்மனப் பணி பகாண்டாய்!
வவண்டி நீ யாது அருள்பசய்தாய்
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யானும் அதுவவ வவண்டின் அல்லால்

வவண்டும் பரிபசான்று உண்படன்னில்,
அதுவும் உந்தன் விருப்பன்வற!
திருவாசகம்-குமழத்த பத்தில், உள்ே இப்பாடல்,
உண்மமயான பக்தியுமடவயார், இமறவன்,
எமதத் தந்தாலும், அமத விருப்பத்வதாடு,
ஏற்றுக்பகாள்ளும் பதேிவான மன

நிமலமயக்பகாண்டிருப்பர் என்பமத
பதேிவுபடுத்துகிறது

உண்மம பக்தி, இமறவன், பசால்லின்படி
நடப்பது. இமறவன், நாம், வவண்டும்,எமதயும்,

முழுதாய், தரும், கருமண வடிவானவர்.

ஆதலால், வவண்டத்தகாதவற்மற வவண்டினாலும், தருபவர்.
ஆனால், இமறவனிடத்தில், உண்மம அடியவர், இமறவன், தரும்,
எமதயும், ஏற்றுக்பகாள்வர்.

இமறவன், மாணிக்க வாசகருக்கும், மற்ற நாயன்மாருக்கும்,
துன்பம், தந்த வபாதும், அவர்கள், பக்தி நிமலயில் இருந்து
மாறவில்மல.
'இடரினும் தேரினும், எனதுறு வநாய் பதாடரினும், உனகழல்,
பதாழுபதழுவவன்' சம்பந்தரின் பதிகம், ஒப்பு வநாக்கத் தக்கது.
பசயலுக்குத்தக்கபடி தான் இமறவன் பகாடுப்பான் மகரிஷி
எந்தத் வதமவயுமற்ற இமறவனிடம் நமது வதமவகமே
முமறயிடுவது தான் பிரார்த்தமன என்ற அடிப்பமடமயக் கூட
அதிகமான மக்கள் விேங்காமல் உள்ேனர்.

தாங்கோகவவ பசய்து பகாண்ட கற்சிமலகேிடமும், இறந்து விட்ட
பபரியார்கேின் சமாதிகேிலும் வபாய் பிரார்த்திக்கின்றனர்.
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இதற்குக் காரணம், இமறவனின் பண்புகமேப் பற்றியும், அவனது
வல்லமம பற்றியும் அறியாமல் இருப்பது தான்.

எனவவ இமறவனின் பண்புகமே எடுத்துக் காட்டி, அவனிடம்
மட்டுவம பிரார்த்திக்க வவண்டும் என்பமத விேக்குவதுடன்,
இமறவனிடம் நமது பிரார்த்தமன ஏற்றுக் பகாள்ேப்பட

வவண்டுமானால் அதற்கான நிபந்தமனகள் என்ன? அதற்கு
இமடத்தரகர்கள் வதமவயா?

ஆண்டவன் கணக்கு - வவதாத்திரி மகரிஷி
ஆண்டவமனக் வகட்டு இனிவமல் எதுவும் வாங்கிட முடியும் என்று
நீங்கள் கணக்குப் வபாட்டால் அவன் ஏமாந்தவன் அல்ல.
நீங்கள் பசய்து விட்டு கணக்குப் பார்த்து, எனக்கு இவ்வேவு கூலி
பகாடுக்க வவண்டும் என்று வகட்டாலும் கூட கணக்கு சரியாக
வராது.
முன்பு, பின்பு பசய்திருந்தால் கூட பசயல் பாக்கி இருந்தால்
பிடித்துக் பகாள்வான்.
அவனிடம் ஒரு நியதி இருக்கிறது. நீங்கள் என்ன பசய்தீர்கவோ
அந்தச் பசயலின் விமேவாக, நல்லமதவயா, பகட்டமதவயா உங்கள்
வநாக்கத்திற்கு தக்கவாறு, பசய்யும் திறனுக்குத் தக்கவாறு, அவன்
பசயல் விமேவாக தருவான்.
நீங்கள் நல்ல வநாக்கத்வதாடு நல்ல முமறயில் பசய்தால், பசய்த
பசயலின் விமேவு எல்லாம் நல்ல விமேவாகவவ இருக்கும்.
அது தான் அவன் பகாடுக்கக் கூடிய வரம் என்று எடுத்துக் பகாள்ே
வவண்டும்.
இந்த இடத்தில், நல்ல பசயமலவய பசய்வதாமானால் எல்லாவம
நலம் விமேயும் என்கின்ற பபாழுது சமுதாயத்திற்கு நலம் தர
வவண்டும் என்பது ஒன்று ஆயிற்று;
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கடமம பசய்கின்வறாம் என்பது ஒன்று ஆயிற்று. இரண்டாவதாக
நல்லமதவய ஒவ்பவாரு பசயலிலும் பசய்து பகாண்வட வந்தால்
இமறவனுமடய ஆற்றமல நாம் காணக்கூடிய அேவுக்கு ஒரு
விழிப்பு நிமல வந்துவிடுகிறது.
பிறகு நாம் இமறவமனத் வதடிக் பகாண்வடா அல்லது வபாற்றிக்
பகாண்வடா இருக்க வவண்டியதில்மல.
ஒவ்பவாரு நாளும், ஒவ்பவாரு பசயலிலும், ஒவ்பவாரு
இயக்கத்திலும் அவனுமடய இருப்மபக் கண்டுபகாள்ேலாம்.
ஆக இமறவமன உணர்ந்து பகாள்வது என்பது சமுதாயத்திற்கு
நலம் தருவதாகும். இந்த இரண்டும் தான் எல்லா மதங்களுமடய
அடிப்பமடயான வநாக்கம்.
இந்த அடிப்பமடயான வநாக்கம் பவற்றிபபற வவண்டுமானால்
ஒவ்பவாருவரும் நல்ல பசயமல பசய்வதற்குப் பழகிக் பகாள்ே
வவண்டும்;
அதன்பிறகு பசய்து பலன் காண வவண்டும். மற்றவர்களுக்கும்
அமதப் பரப்ப வவண்டும்.

-

இமறயாற்றலின் தன்மமகமேயும், சிறப்புகமேயும் அறியாமவலா,
அலட்சியம் பசய்வதா, உணர்ச்சி வயத்தால் தன் முமனப்பு
பகாண்வடா அேவு மீ றியும், முமற மாறியும் மன ஆற்றல் பசயல்
புரியும் வபாது, அச்பசயலுக்வகற்ப ஏற்படும் துல்லியமான

விமேவுகள்தாம் பசயல் விமேவு நீதி என்று வழங்கப்படுகிறது.
சிறிதேவும் தவறாமலும் பிமழயில்லாமலும், அன்பும் கருமணயுவம
இயல்பாக அமமந்துள்ே இமறநிமலயானது சீவன்கேிலிருந்து எழும்
பசயல்களுக்குத் தக்கபடி அேிக்கின்ற இவ்விமேவுதான் கூர்தலறம்
என்று பமாழி வழிவய தமிழில் கூறப்படுகின்றது. இதுவவதான்
இமறநீதியாகும் .
தப்புக் கணக்கிட்டுத் தாபனான்மற எதிர்பார்த்தால்
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ஒப்புவமா இயற்மக விதி? ஒழுங்கமமப்பிற்வகற்றபடி
அப்வபாமதக்கப்வபாவத அேிக்கும் சரிவிமேவு

எப்வபாதும் கவமலயுற்று இடர்படுவார் இமதயுணரார்.(ஞாக.பா.)

பசயல்விமேவு என்ற இயற்மக நியதி.
இது சிறிது கூட மாறவவ மாறாது. அந்தக் கணக்குப் பிசகவவ
பிசகாது. துல்லியமாகக் கணக்கு தவறாது,

எந்த விதத்திலும் பிசகாதது எதுவவா அது தான் இயற்மகயின்
நியதி.

இமறயாற்றல் எனும் இயற்மகயின் தன்மமகமே,
அறியாமவலா, அலட்சியப்படுத்திவயா,

சிறப்புகமே

உணர்ச்சிவயத்தால்

தன்முமனப்பு பகாண்வடா, அேவு மீ றியும் முமற மாறியும் பசயல்
புரியும் வபாது, அச்பசயலுக்வகற்ப ஏற்படும் துல்லியமான விமேவு
பசயல் விமேவு நீதி .

இது சிறிதேவு கூடத் தவறாமலும் பிமழயில்லாமலும்
நமடபபறுவதாகும்.

எனவவ விமேவறிந்து இன்பம் நல்கும் பசயல்கமேவயஆற்ற
வவண்டியது நமது கடமமயாகும்.

விமன விமதத்தவருக்கு விமனவய பலன் - மகரிஷி
இமறநிமல அவரமவகளுமடய விமனக்கு தகுந்தவாறு விமேமவ
பகாடுத்துக் பகாண்வட இருக்கிறது.
அவரவர் பசயலாவலவய அவரவர்க்கு இன்பவமா, துன்பவமா,
இலாபவமா, பவற்றிவயா விமேகின்றன.
இன்ப துன்ப விமேவுகள் என்ற விமன விமேவு நீதிமய
இமறநிமல எப்வபாதும் உணர்த்திக் பகாண்டிருக்கிறது.
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இதமனவய “விமன விமதத்தவன் விமனமய அறுப்பான் “ என்று
கூறுகின்றனர்.

இவயசுநாதமரக் மகது பசய்த வபாது , அவரது சீடர் வபதுரு என்பவர்
தனது வாமே உருவிக் பகாண்டு மகது பசய்தவர்கமேத் தாக்கப்
புறப்பட்டார் .
அப்வபாது இவயசு அவமரக் மகயமர்த்தி “ நீ உன் உமறயுள் இடு .
ஏபனனில் வாமே வசுகிற
ீ
எல்வலாரும் வாேினாவலவய
மடிவார்கள்” என்றார் .
இமறநிமலயின் வபரறிவினுமடய திறமன விேக்குகின்ற பசயல்
விமேவு என்னும் ஓர் அற்புத நாடகத்மத உணராமல்
பசயலாற்றினால், அதன் காரணமாக உடல் வநாவயா, மன வநாவயா
உண்டாகின்றன .
மனித வாழ்வில் அவரவர் விருப்பம் வபால் பசயல் புரியலாம் என்ற
கருத்துக்கு இடம் இல்மல .
சமுதாயத்தால் உருவாக்கப்பட்டு காக்கப்படும் மனிதன்
மற்றவர்களுமடய வதமவக்கும், விருப்பத்துக்கும், அறிவிற்கும்,
மதிப்பேித்து தனது வாழ்மவ நடத்த வவண்டியது அவரவர் கடமம.
அதற்காகத் தனது பசயல்கமேப் பிறருக்குத் தீமம தராத முமறயில்
பசயலாற்ற வவண்டும் .

7. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பபருஞ்வசாதி
மாணிக்கவாசகர் இமறவனது இலக்கணத்மத திருப்பாமவயில்
பாடுகிறார்.

“ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பபருஞ்
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வசாதிமய யாம்பாடக் வகட்வடயும் .. . . . .”

ஆதி என்றால் காரணம் என்று பபாருள்.
காரணமானவன் என்று பபாருள்.

உலக உற்பத்திக்கு

வள்ளுவரும் “ஆதி பகவன்

முதவல உலகு” என்றார்.
தன்மன அறிந்த பபாழுது. அறிவின் பூரணம் பபற்று விட்டபபாழுது,
அமத “வடுவபறு”
ீ
என்று பசால்லுவார்கள்.
வடு
ீ என்றால் இடம் என்று பபாருள்.

இடம் என்றால் எது இடம்?

இப்பபாழுது நாம் உட்கார்ந்து இருக்கின்வறாம், நமக்குத் தமரயானது
இடமாக இருக்கிறது.
இந்தத் தமரக்கு எது இடம்?
இந்தப்பூமிக்கு எது இடம்?

இந்த உலக உருண்மடதான் இடம்.

ஆகாசம் தான் இடம்.

ஆகாசமாக உள்ே இந்தப் வபரியக்க மண்டலத்தில் பலவகாடி
உருவங்கள், கிரகங்கள், சூரியன், சந்திரன் எல்லாவம இயங்கிக்
பகாண்டிருக்கின்றன.
இவற்றிற்பகல்லாம் இடம் எது என்று பார்க்கின்ற பபாழுது, அதுதான்
“சுத்தபவேி” .
ஓர் ஆழ்வார் “ஆழ்ந்து அகன்று ஓங்கி உயாா்ந்த முடிவில் பவறும்
பாவழவயா” என்று கடவுமேக் குறித்துப் பாடினார்.
கீ வழ வபானாலும் சரி, பக்கவாட்டிவல வபானாலும் சரி, எந்தப் பக்கம்
வபானாலும், இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் எதில் இருந்து பகாண்டு
இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது?
அதற்கு அப்பாலும் விரிந்து வபானால் என்ன இருக்கும்?
அகன்று, ஓங்கி உயர்ந்து முடிவில் பவறும் பாழ்.
பிரபஞ்சம் முழுமமக்கும் “வடு”.
ீ

ஆழ்ந்து,

அதுதான் இந்தப்

அமனத்திற்கும் “வடு”
ீ
அதுதான்.

அமனவருக்கும் “வடு”.
ீ
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அதுவவ “சுத்தபவேி”.
இடம்?

அந்தச் சுத்த பவேிக்கு எது வடு?
ீ

அப்படி எதுவுவம இல்மல.

எது

அதுவவ அதற்கு வடாகும்.
ீ

அதற்கு ஓரு வடற்ற
ீ
நிமல இருப்பதனால், வடற்ற
ீ
வடாக
ீ
இருப்பதனால் “ஆதி” என்று அதற்குப் பபயர்.

அதற்கு ஒரு ஆதி

இல்லாததனால் “அநாதி” என்று மற்பறாரு பபயர் ஏற்பட்டது.
இந்த நிமலமய உணர்ந்து பகாண்ட பிறகு, அந்த நிமலயிவலவய
நின்று, நின்று மனம் லயிக்க முடியும்.

ஆதிவய அமனத்தும் (தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிஷி)
.

இந்த அகண்டாகாரமாக உள்ே பிரபஞ்சத்மத நிமனவில்
பகாள்வவாம்.

வதாற்றங்கோகவுள்ே எல்லாவற்மறயும் கழித்து அவற்றின் மூலப்
பபாருோகவுள்ே ஆகாசத்மத (’’’’’’’’ ’’’’’’’’) நிமனத்துக்
பகாள்வவாம்.

நுண்ணிய இயக்கத்துகள்கள் முதல்
பகாண்டு பபரும் பபரும் நட்சத்திரங்கள்
வமரயில் ஒவ்பவான்றிலும் [1]

தன்னியக்கச் சூழல் விமரவு (’’’’ ’’’’’’’’
’’’’’) [2] ஒன்றால் மற்பறான்று
தூண்டப்பபற்று பதாடரியக்கம் (’’’’’ ’’’’’’)
[3] வமாதுதலிருந்து எழும் பிரதிபலிப்பு (’’’’’’ ’’’’’’) [4]
அவ்வவ்வதற்வகற்ற விமேவுகள் (Resul t s) என்று நான்கு வமகயான
இயக்கங்கள் நமடபபறுவமத உணருவவாம்.

ஆகாசம் என்னும் நுண்துகள்கள் தான் விஞ்ஞானிகோல் ’’’’’’’’
’’’’’’’’ அல்லது ’’’’’’’’ என்று பசால்லப்படுகிறது.

அது இயங்கும் இடத்திற்வகற்ப, அது பபறும் மாற்றம், சிறப்பு
இமவகேிலிருந்து மின் அணு (’’’’’’’’) கரு அணு (’’’’’’’)
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துமணக்கரு அணு (’’’’’’) எனப் வபசப்படுகிறது.

உதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் மூன்று ஆண்கள் மூன்று பபண்கள்
உள்ேனர் என்று மவத்துக் பகாள்வவாம்.
அந்த ஆண்கேில் ஒருவமரப்

வபரன் என்றும், மற்றவமரத் தந்மத

என்றும், மூன்றாமவமர தாத்தா என்றும் பசால்கிவறாம்.

அவத வபான்று பபண் வரிமசயில் வபத்தி, அன்மன, பாட்டி என்று
கூறுகிவறாம்.

ஒப்பிட்டு வநாக்கும்வபாது ஒன்றுக்கும் மற்பறான்றுக்கும் இமடவய
பரிணாமத்தால் உள்ே வவறுபாடு, உறவு, சிறப்பு இமவகமேக்
பகாண்டு தான் பபயர்கள் வவறு வவறாகக் பகாடுக்கிவறாம்.

மனிதன் என்ற நிமலயில் எல்வலாரும் ஒன்வற. இது வபான்வற
ஆகாசபமனும் பரமாணு, பரிணாமத்தால் அமடந்த பல்வவறு
தன்மமகமே ஒப்பிட்டு வநாக்கும் அறிவு, பபயர்கமே பலவாக
ஆக்குகிறது.

இது பிரித்து உணர்வதற்கு எேிதாக உள்ேது.

இந்தப் பகுத்துணரும் ஒப்புவமம வநாக்கு (’’’’’’’’ ’’’’’’’)
புலன்கோல் விமேந்த சிறப்பாகும்.

புலன்கமே கடந்து நிற்கும் திறன் பபற்ற ஆறாவது அறிவு இமவ
அமனத்மதயும் பதாகுத்துணரும் வபாது பபறப்படும் உண்மம
எல்லாவம ஒரு பபாருள் என்பதாகும்.

அதுவவ பபாருள் நிமலயில் ஒன்றாகவும், நிகழ்ச்சி நிமலயில்
வவறுவவறாகவும் உணரப் பபறுகின்றது என்பது விேங்கும்.

மனித சரித்திரம்
நமக்கு உள்ளும் புறமுமாக எங்கும் நீக்கமற நிமந்திருப்பவத
பவட்டபவேிவய.
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வள்ேலார் கூறும் “அருட்பபருஞ்வசாதியும்,” மாணிக்கவாசகர் கூறும்
“ஆதியும் அந்தமுமில்லாத அருட்பபருஞ்வசாதியும்”

இப்பபருபவேிவய என்று உணர்த்திய பபருமம வவதாத்திரி
மகரிஷிமயவயச் வசரும்.

ஆதி என்னும் பரம்பபாருள் தன்னிறுக்கச் சூழ்தழுத்தும் ஆற்றலால்,
தன்மனத் பகாண்வட தானாகவவ அமடந்த தன்மாற்றவம
இப்பிரபஞ்சம்.

இது வற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் என்னும் வேம்
நான்கும் ஒன்றிமணந்த பபருபவேியாகும்.

வபரறிவு உள்ே பவேி அமடந்த முதல் தன்மாற்றவம் இமறத்துகள்.
இமறத்துகள்கிள்ன கூட்டு ஆகாஷ்துகள் அல்லது விண்.

ஆகாஷ்துகேின் கூட்டு இரசாயன அணுக்கள், அணுக்கேின் கூட்டு
மூலகங்கள், மூலகங்கள் கூட்டு பருப்பபாருள்கள்.

நம் மகயில் கட்டியிருக்கும் கடிகாரம் ஒரு பருப்பபாருள்.
மூலகங்கேின் கூட்டு.

மூலகங்கவோ அணுக்கேின் கூட்டு.
கூட்டு.

அணுவவா, ஆகாஸ் துகேின்

ஆகாஷ் துகவோ இமறத்துகள்கேின் கூட்டு.
பவேியின் ஒரு பகுதி.

பவேிதாவன பதய்வம்.
பவேிப்பாடுதாவன.

இமறத் துகவோ

எனவவ கடிகாரம் என்பது பதய்வத்தின்

கடிகாரம்

மட்டுமல்ல. நாம் பார்க்கின்ற

ஒவ்பவாரு பபாருளும் பதய்வத்தின் பவேிப்பாடுதான்.
இமதத்தான் பாரதியார் பசான்னார்.
எழுதுவகாலும் பதய்வம் என்று.

எழுத்தும் பதய்வம்

எனவவ நாம் பார்க்கின்ற அமனத்துப் பபாருள்களும்
சுத்தபவேியினால் பசய்யப்பட்டமவவய.
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புல்லாய், பூவாய், விலங்காய், மனிதனாய் ஆனது பவேிவய.
இமதத்தான் மாணிக்கவாசகர்.

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருக மாகிப் பறமவயாய்ப் பாம்பாகிக்

கல்லாய் மனிதராய்ப் வபயாய்க் கணங்கோய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் வதவராய்ச்

பசல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திமேத்வதன் எம்பபருமான்

பமய்வயஉன் பபான்னடிகள் கண்டின்று வடுற்வறன்
ீ
”
என்கிறார்.

இராமலிங்க வள்ேலாரும்,

“வானிமடக் காற்றும் காற்றி பநருப்பும்
ஆன்ற வகுத்த அருட்பபருஞ்வஜாதி”
என்று அமனத்தும் அருட்பபருஞ்வசாதியினால் (பதய்வம்) ஆனது
என்கிறார்.
“வஜாதி வஜாதி வஜாதி வஜாதி
வஜாதி வஜாதி வஜாதி பரம்

வஜாதி வஜாதி வஜாதி அருள்
வஜாதி வஜாதி வஜாதி சிவம்”
என்று கூறுவதன் மூலம் வஜாதிவய சுயமாகவும், பரமாகவும்,
அருோகவும், சிவமாகவம் நீக்கமற நிமற்துள்ேதாக பாடி
பரவசமமடகிறார் வள்ேலார்.

திருவாசகத்தில் வஜாதி (42 இடங்கள்)
1. மாசற்ற வஜாதி மலர்ந்த மலர்ச்சடவர
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2. வஜாதியவன, துன்இருவே வதான்றாப் பபருமமயவன
3. தூண்டு வஜாதி வதாற்றிய

பதான்மமயும்

4. கருஆர் வஜாதியில் கரந்த கள்ேமும் 2-55

2-74

1-72

5. தூயவமனி, சடர் விடு வஜாதி 2-112
6. அருக்கனில் வஜாதி அமமத்வதான் 3-20
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7. பரம்பரம் வஜாதிபட பரவன வபாற்றி 4-222
8. பரஞ் வஜாதி 88

9. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பபரும் வஜாதிமய 155
10. பாசம் பரஞ் வஜாதிக்கு என்பாய் 156

11. வகழில் பரஞ் வஜாதி வகழில் பரங்கருமண

162

12. வஜாதி திறம்பாடி, சூழ்பகான்மறத்தார் பாடி 168
13. வஜாதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு 214

14. மாஏறு வஜாதியும் வானவரும் தாம்அறியா 215
15. பவமாயம் காத்து என்மன ஆண்டுபகாண்ட பரஞ்வஜாதி 238
16. பத்திக் கடலுள் பதித்த பரஞ்வஜாதி 246

17. தங்குலவு வஜாதித் தனிஉருவம் வந்தருவி 335
18. வஜாதி மணிமுடி 346
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வஜாதி என்றால் என்ன? விமடயாக வருகிறார் மகரிஷி.
உண்மமயான சிவம் பவட்டபவேிதான் (சுத்தபவேி) என்றால், அது
எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவிப் பாயக் கூடியது.
அது வற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் என்கின்ற நான்கு
தன்மமயும் உமடயதாக இருக்கிறது.
அமத மவத்து நீங்கள் எந்தக் கணக்கு வவண்டுமானாலும்
வபாடுங்கள்.

ஆனால் தாயுமானவர் “அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும்

பிரகாசமாய்” என்ற வார்த்மதகேில்

விேக்கினார்.

பிரகாசம் என்பமத வஜாதி என்று அந்தக் காலத்தில் பசான்னார்கள்.
அறிமவக் குறிப்பதற்காகத்தான் அந்த வார்த்மதமயவய
வபாட்டிருந்தார்கள்.
வஜாதி என்றாலும், விேக்கு என்றாலும் ஒன்வற.

“விேக்கம்”

என்பதிலிருந்துதான் “விேக்கு” என்ற வார்த்மதவய வந்திருக்கிறது.
விேக்குவதுதான் அறிவு.

அதனால், அந்த அறிமவ “சுடர்” என்றும்,

வஜாதி என்றும், விேக்கு என்றும் பசால்வார்கள்.
வள்ேலார் கூட வஜாதி என்று அறிமவத்தான் பசால்கிறார்.
இமறநிமல அறிவாக இருப்பதானால், அது வஜாதி வடிவமானது
என்று பசால்கிறார்கள்.
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அந்த முமறயில் இமறநிமலமய உணர்ந்து பகாண்டீர்கோனால்,
அதிலிருந்துதான் பசயல்விமேவு தத்துவத்திற்கு வரலாம்.
அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் இருப்பதனால், அது
எல்வலாருள்ளும் இருக்கிறது.
அதனால்தான் எல்வலார் பசயமலயும் கண்காணிப்பதற்கு அதனால்
சுலபமாக முடிகிறது.
உங்களுக்குள்வேவய உள்ேதால், பசயலுக்குத் தக்க விமேமவ
நீங்கவே பபற்றுக் பகாள்கிறீர்கள் என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி.
மாணிக்கவாசகர் பசான்னமத விேக்கமாகச் பசான்னார் மகரிஷி.
பிரபஞ்சத்தின் காரணப் பபாருோகவும் காரண கர்த்தாகவும் இருப்பது
வபரறிவு மற்றும் வபராற்றலுமான சுத்தபவேிவய என்ற மாபபரும்

உண்மமமய மானுடத்திற்கு தந்தவர் நமது அருட்தந்மத வவதாத்திரி
மகரிஷிவய.

வாமழயடி வாமழபயன வந்த சித்தர் மரபில் வந்தவர்கவே
மாணிக்கவாசககரும் மகரிசியும்.

மாணிக்கவாசகரின் கருத்திமன உள்வாங்கி , அவதாடு
விஞ்ஞானத்மதயும் வசர்த்து, மகரிஷி உலபகங்கும் உள்ே மக்கேின்
இதயத்மத தமது புத்தம்புது கருத்துக்கோல் பதாட்டார்.

8. மாமய மதித்து வகுத்த மயக்கறு மாகாவத
மாமய என்றால் என்ன?

மாமயப் பற்றிய ஆத்ம சாதகன் அறிந்து

பகாள்வது அவசியம்.
மயக்கம் என்று சாதாரணமாகப் பபாருள் பகாள்ேலாம். உள்ேமத
சாதாரணமாகத் பதரிந்து பகாள்ோத கற்பமனயிவலவய இருப்பது
மாமய.
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மாமய என்ற பசால்மல மாணிக்கவாசகர் பத்பதான்பது தடமவ தம்
திருவாசகத்தில் எடுத்தாண்டிருக்கிறார்.
வவதாந்தத்தில் மாமய என்பறாரு வார்த்மதமய அடிக்கடி
பசால்வதுண்டு.
வவதாந்தத்தில் மாயா தத்துவம் முக்கியமான இடம் பபற்றிருக்கிறது.
சமய சாஸ்திரம் எதுவும் இக்வகாட்பாட்மடப் புறக்கணிக்க முடியாது.
இச்பசால்மல மகயாண்டவர்கள் மகயாோதவர்கள் ஆகிய
எல்வலாருவம இதன் உட்பபாருமே ஏற்றிருக்கின்றனர்.
உலகில் உள்ே எல்லா மதங்கேிலும் இது இடம் பபற்றிருக்கிறது.
இக்வகாட்பாட்மட ஏவதனும் ஒரு விதத்தில் விேக்காத சமயம்
உண்மமயான சமயம் ஆகாது.
மாயா என்ற சமஸ்கிருத பசால்லிவல அதன் அர்த்தம்
அடங்கியிருக்கிறது.
யா = யாபதான்று, மா = ஒரு சணத்துக்கு முன்பு இருந்ததது
வபான்று பின்பு இல்மலவயா, ஸா = அது, மாயா = மாமய.


ஓயாது மாறியமமயும் தன்மம எதனிடத்திருக்கிறவதா அது
மாமய.



ஆக, மாமய என்பது பிரபஞ்சம்.

அது ஓயாது தன் வடிவத்மத

மாற்றியமமத்துக் பகாண்டிருக்கிறது.

நிமலவபறு ஒன்மறயும்

அதனிடத்துக் காணமுடியாது.


இவ்வுலகம் மாமய.

இதில் நாம் வசித்திருப்பது மாமய.

நாம்

பிறப்பது, வேர்வது, வாழ்ந்திருப்பது, வதய்வதும். மாய்வது
ஆகிய எல்லாம் மாமய.


நாம் முன்வனற்றம் அமடவது அல்லது பின்வனாக்கி பசல்வது
ஆகியமவகளும் மாமய.



உலகம் வதான்றி வந்து நிமல பபற்றிருக்கிறது.



நாமேக்கு உலகம் வதய்ந்து மமறந்து வபாகிறது.

அது மாமய.
அது மாமய.
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அண்டவகாடிகள் அமனத்துமாயிருப்பது மாமய.

சிற்றுயிர்கள்

வபரூயிராய்ப் பரிணமித்து வருவது மாமய.


உயிர்கள் பந்த பாசத்தில் திருப்தியமடந்து உழல்வது மாமய.
அமவகள் முக்திக்கு முயல்வது மாமய.



பின்பு அமவகள் முக்தியமடவதும் மாமய அல்லது
இயற்மகயின் பசயல்.

காலமாகத் திகழ்வது மாமய.

ஏபனன்றால் காலச்சக்கரம் ஓயாது

சுழன்று ஓடிக்பகாண்டிருக்கிறது.

அது ஒவர பாங்கில்

இருப்பதில்மல.
பசாரூபத்தில்
காலம்.

தன்மன மாற்றி மாற்றிக் காண்பித்து வருகிறது

அது ஒரு மூர்த்தியாக வடிபவடுத்திருந்து அமனத்மதயும்

விழுங்கி வருகிறது.

கமடசியில் தானும் நாசமமடகிறது.

வதசம் அல்லது இடமாக இலங்குவது மாமய.

அேப்பரிய

அண்டங்கள் இடத்தில் இடம் பபற்றிருக்கின்றன.

பிறகு இடத்தில்

அமவகள் ஒடுங்கி, அந்த இடமும் இல்லாது பிரேயத்தில்
ஒடுங்குகிறது.


வர்த்தமானம் அல்லது காரண காரியமாகிய பசயல்கோக
வடிபவடுத்திருப்பது மாமய.



கடக்க முடியாத கர்மமாய் இருப்பது மாமய.

ஆக, கால-

வதச-வர்த்தமானம் என்னும் மூன்று வித ஜாலவித்மதயாக
விேங்கிக் பகாண்டிருப்பது மாமய.


மனிதனிடத்து மனதாய் மிேர்வது மாமய.

இந்த மனமத ஒரு தமலத்தரமான ஜாலவித்மதக்காரன் என்று
பசால்ல வவண்டும்.
எபனன்றால் மனது வதாற்றத்துக்கு வரும்வபாது மனிதன்
பிரபஞ்சத்மதக் காண்கிறான்.
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அயர்ந்த உறக்கத்தில் மனது ஒடுங்கும்வபாது மனிதனுக்கு உலகமும்
இல்லாது மமறகிறது.

அவனுக்கு உலகம் இருப்பது முற்றிலும்

மனமதப் பபாறுத்ததாம்.
மற்றுபமாரு மாயவித்மதமய மனது பண்ணுகிறது.

கனவில்

தனக்குள்வேவய அது ஒரு உலமக உண்டு பண்ணுகிறது.
அது அமமத்துக் பகாண்ட உலகக்கு ஒப்பப் புறத்தில் ஒன்றுமில்மல.
இல்லாதமத இருப்பது வபான்று மனது காட்டிக் பகாடுக்கிறது.
இமத முன்னிட்வட உலகம் ஓர் இந்திர ஜாலம் என்று அறிஞர்
இயம்புகின்றனர்.
மாமயயின் வதாற்றங்கள் அமனத்துக்கும் இகம் என்று பபயர்.
இதற்கு அப்பால் இருக்கும் பபருநிமலக்குப் பரம் என்று பபயர்.
இகம் பரம் ஆகிய இரண்டும் பரவஸ்துவில் இடம்பபற்றிருக்கின்றன.
திமரயில் படம் பதன்படுவது வபான்றும் பரவஸ்துவில் பிரபஞ்சம்
என்னும் மாமய பதன்பட்டுக்பகாண்டிருக்கிறது.
இந்த மாமயயில் கட்டுண்டு கிடப்பது வாழ்க்மகயின் குறிக்வகாள்
அன்று.
பரமமனச் சார்நத்திருந்து மாமயமயக் கடந்து அப்பால் வபாவது
குறிக்வகாள் என்று சமயங்கள் பவவ்வவறு விதங்கேில்
விேக்கியிருக்கின்றன.
விேக்கங்கேில் உள்ே வவறுபாடுகள் முக்கியமானமவகேல்ல.
மாமயக்கு அதீதத்தில் இருக்கும் பரமமன அமடவவத
முக்கியமானதாகும்.
பிரபஞ்சம் மாமய என்னும் வகாட்பாடு எல்லா மதங்களுக்கும் ஒப்ப
முடிந்தது.

இனி, மாமயக்கு அப்பால் என்ன இருக்கிறது என்னும்

வகள்வி எழுகிறது.
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அமதப்பற்றித் தனக்கு ஒன்றும் பதரியாது என்கிறது புத்தமதம்.
பதரியாமமயினால் தனக்கு இழுக்கு ஒன்றுமில்மல.
தான் மகயாளுகிகற சமய சாதனங்களுக்கு இமடஞ்சல்
ஒன்றுமில்மல என்கிறது புத்தமதம்.

ஆதலால் அதன் பகாள்மக

அக்வஞய வாதம் எனப்படுகிறது.
மாமயக்கு அப்பால் ஒன்றுமில்மல, பவறும் சூனியம் என்கின்றன
வலாகாயத மதமும் சார்வாகிய மதமும்.
ஆதலால் இந்த மூன்று மதங்களும் மாயா வாதத்மத
அடிப்பமடயாகக் பகாண்டமவகள்.
மாமயக்கு அப்பால் பரம்பபாருள் ஒன்று உண்டு என்று நம்புகிற
மதங்கபேல்லாம் பிரம்ம வாதத்மத அடிப்பமடயாகக்
பகாண்டமவகள்.
மவதிக மதங்கள் ஆறும் பிரம்ம வாதத்துக்கு உரியமவகள்.
புத்தமதமும், நாஸ்திக மதங்களும் மாயா வாதத்வதாடு
நின்றுவிடுகின்றன.
பின்பு பரம்பபாருமே யூகித்து அறிய முடியுமா, என்னும் வகள்வி
எழுகிறது.
முடியும் என்று வவதாந்த தர்சனம் உறுதி கூறுகிறது.

நனவு, கனவு,

கனவற்ற உறக்கம் ஆகிய மூன்றுக்கும் முமறவய ஜாக்ரம்,
பசாப்பனம், ஸீஷிப்தி என்ற பபயர்.
இந்த மூன்று அவஸ்மதகளுக்கும் வபாக்கு வரவு உண்டு.
ஆமகயால் இமவயாம் மாயா காரியங்கள்.
இம் மூன்றுக்கும் ஆதாரமாயிருக்கும் பிரக்ஞானவம பிரம்மம்.

அது

துரியம் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.
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அதற்குப் வபாக்கு வரவு இல்மல.

சமயவாதிகள் அமதத் துரியம்

என்றும் துரியாதீதம் என்றும் இரண்டு நிமலகேில் மவத்துக்
பமாழிகின்றனர்.
சுத்த மனமதக் பகாண்டு தரிசிக்கும் வபாது அமதத் துரியம் என்றும்,
மனதற்ற பரிசுத்த நிமலயில் அமதத் துரியாதீதம் என்றும் அவர்கள்
பாகுபடுத்தியிருக்கின்றனர்.
ஆனால் சுத்த மனதும் மாயாகாரியவம..

மாமயக்கு அப்பால்

இருப்பது இரண்டு பபாருள்கள் அல்ல.
துரியம் மனதுக்கு அப்பாற்பட்டது.

ஆக. அது ஏகவஸ்து.

வபச்சேவில் அது துரியம் என்றும் துரியாதீதம் என்றும் இரண்டு
நிமலகேில் மவத்துச் பசால்லப்படுகிறது.

மாணிக்கவாசர் காட்டும் மாமய.


மண்ணினில் மாமய மதித்து வகுத்த மயக்கறு மாகாவத



அங்கிது நன்றிது நன்பறனு மாமய அடங்கிடு மாகாவத



மமறந்திருந்தாய் எம்பபருமான் வல்விமனவயன் றன்மன
மமறந்திட மூடிய மாய இருமே

“உலகி லில்லவதார் மாமய!; யிக் வகாவண
பமான்றுக்

“உலகி லில்லவதார் மாமய!; யிக் வகாவண
பமான்றுக்

கலகில் வகாவண பமாத்தில!” பவன்றதி சயித்துப்
பலவும் பவண்டுகில் பட்டுட னிடவிட உயர
விலகு பூந்துகிற் பபாதிகமே பயடுத்துவம
லிட்டார். 34

”இது உலகத்தில் இல்லாதவதார் மாமயயாயிருக்கின்றது;
இந்தக் வகாவணம் ஒன்றினுக்கு அேவில்லாத

வகாவணங்கள்

ஒப்பில்லாவாயின” என்று அதிசயப்பட்டு. அதன் வமலும்,
பமன்றுகில்கள், பட்டுக்கள் முதலிய பலவற்மறயும் இடஇடவும்
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தட்டு உயர்ந்து நின்றதாகவவ, பின்னும் விேங்கிய பூந்துகிற்
பபாதிகள் ஆகியமவகமே எடுத்து அவற்றின் வமலிட்டனர்.

வவதாத்திரி மகரிஷி காட்டும் மாமய.


பசய்ததமதவய மீ ண்டும் மீ ண்டும் பசய்து பகாண்டு விேக்கம்
இல்லாமல் அந்த இருட்டிவலவய மனிதன் நடக்கிறவபாது,
நல்லது பகட்டது பதரியாமல் வமலும் வமலும் அவன்
துன்பத்திற்கு ஆோகும் நிமலமய “மயக்கம்” “மாமய” என்று
பசால்கிறார்கள்.



தன்னிமல விேக்கம் அறிந்த, தாவன தன்மன விடுவித்துக்
பகாள்ே முடியாது மயக்க நிமலமய, மாமய என்று
பசால்கிவறாம்.



இந்தக் மகமய, காமலபயல்லாம் மவத்துக் பகாண்டு,
காரியங்கள் பசய்கிவறாம் என்று நிமனக்கிவறாம் பாருங்கள்,
அமதத்தான் மாமய என்றும் பசால்கிவறாம்.



பிறப்பு, இறப்பு நடுவவ

இவ்வுலக வாழ்வு.

இமத பிறப்பு

நிமலயில் உள்ே மதியின் வபாக்வக மாமய.


கற்பமன வவகத்தால் இயற்மகமய மறந்து, சமூகத்தின்
அமமப்மபயும், மக்கேின் எண்ணம்-பசயல்கோல் விமேந்து
வரும், விமேயப் வபாகும் நிகழச்சிகமேயும் மறந்தஉடலேவில் வதமவமயயும் –அறிவுக்கு அந்த சமயப்
பபாருத்தத்மதயும் ஞாபகத்தில் பகாண்டு – புலனறிவின்
எல்மலயிவலவய மட்டும் விரிந்து –மயக்க நிமலயில்
எண்ணிச் பசயலாற்றுவது மாமய என்பதாகும்.

9.அழுதால் பபறலாம் அவனருமே
அழுவத சாதித்தார்கள் ஞானிகள். கண்ண ீர் விட்வட சாதித்தார்கள்
ஞானிகள்
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“யாவன பபாய் என் பநஞ்சும் பபாய் என் அன்பும் பபாய்

ஆனால் விமனவயன் அழுதால் உன்மனப் பபறலாவம” – திருவாசகம்

யாவன பபாய்

எனது இந்த உடல் பபாய்! அழிந்து வபாக கூடியது!

எவன்டா, இந்த உடம்புக்கு வபாய் ‘பமய்’ என்று பபயர் மவத்தது!?
என் பநஞ்சும் பபாய், என் பநஞ்சில், வஞ்சம், பபாய், பபாறாமம,
வகாபம், வலாபம், மூடம், மதம், ஆங்காரம் இன்னும் இது வபான்ற
எல்லா துர்குணங்களும் நிரம்பி வழிகிறது என் பநஞ்சமும்
பபாய்தாவன!

என் அன்பும் பபாய், நான் என் தாய், தந்மத என் மமனவி என்

பிள்மேகள் என் சவகாதர சவகாதரிகள் என் உறவினர் என் வடு
ீ
என்- என் -என்னுமடயது என்வற திரிகிவறன்.
என் சாமி என இமறவமனயும் ஆக்கி பகாண்வடன். இப்படி
இருந்தால் -என்னிடம் என்ன இருக்கும். பபாய், பித்தலாட்டம்
ஏமாற்று தான் மிஞ்சும்!
ஆக இபதல்லாம் பபாய்யாய் இருக்க காரணம் அடிவயன்
முற்பிறவிகேில் பசய்த விமனகள்தான்?!
இதுவவ வவதங்கள் கூறும் உண்மம! ஞானிகள் உணர்ந்த சத்தியம்!
இப்படி பபாய்யிவல பிறந்து பபாய்யிவல வேர்ந்து பபாய்யிவல
வாழும் நாமும் “அழுதால் பபறலாம் அவனருமே” எப்படி?
நாம் பசய்த பாவத்மத நிமனத்து அழு! இனி பாவம் பசய்யாதிரு! நீ
யாருக்கும் பகடுதல் பசய்யாவத!
உன் பபற்வறார் குறிப்பாக தாய் பத்து மாதம் உன்மன சுமந்து பட்ட
துன்பத்மத பின் ஒவ்பவாரு நாளும் வேர்க்கபட்ட துன்பத்மத
நிமனத்து அழு!
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உன் உயிருள்ேவமர மாத பிதாமவ வணங்கி வபாற்றி வாழ
மவத்து வாழு!

என் வபான்று எல்லாவற்மறயும் பமடத்தாவன யாவரா ஒருவன்
யாவரா ஒருத்தி இல்மல ஏவதா ஒரு சக்தி அமத காண

வவண்டுபமன்று அழு! நன்றாக அழு! குமுறி குமுறி அழு!
மபத்தியாகாரன் என்பர் உலகர்! பபாருட்படுத்தாவத! நீ மட்டும்
அழுவமத நிறுத்தாவத!
இபதல்லாம் நீ உருப்பபற வழிகாட்டும்! உண்மம உணர

வழிகாட்டும்! வசாகத்தில் – இழப்பில் – நட்டத்தில் அழுவது மன
ஆறுதல் மட்டுவம தரும்!
மாணிக்கவாசகர், வள்ேலார் மற்றும் உலகத்தில் உள்ே எல்லா
ஞானிகளும், சித்தர்களும் அழுதால் பபறலாம் இமறவன் அருமே
என அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியிருக்கின்றனர்.

“அழுதால் உன்மன பபறலாவம” என்றார் மாணிக்கவாச்கர்.
“அரன்அடி பசால்லி அரற்றி அழுது
பரன்அடி நாடிவய பாவிப்ப நாளும்
உரன்அடி பசய்தங்கு ஒதுங்க வல்லார்க்கு
நிரனடி பசய்து நிமறந்து நின்றாவன”

சிவபபருமான் திருவடிமய நிமனந்து, அவன் பபயமரச் பசால்லிக்
கதறி அழுது, மககூப்பித் பதாழுது, பரம் பபாருமே நிதம்
பரவித்துதிப்பவர்க்கு, இமற உணர்வில் ஊன்றி அதிவலவய
இலயித்துக் கிடப்பவருக்கு இமறவன் திருவருள் கிட்டும்.

அப்படிப்பட்டவர்கள் உள்ேபமல்லாம் இமறவன் நிமறந்து நிற்பான்.

“நிமனந்து நிமனந்து உணர்ந்து உணர்ந்து பநகிழ்ந்து பநகிழ்ந்து அன்வப
நிமறந்து நிமறந்து ஊற்பறழும் கண்ணர்ீ அதனால் உடம்பு
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நமனந்து நமனந்து அருேமுவத நன்னிதிவய ஞான நடத்தரவச”

என்றார் வள்ேலார்
ஒரு சித்தர்.

அவர் பபயர் அழுகண்ணி சித்தர் என்றனர்! அவர்

எப்பபாழுதும் அழுது பகாண்வடயிருப்பாராம். அதனால் எல்லாரும்
அழுகண்ணி சித்தர் என்றனர்.

“காதலாகி கசிந்து கண்ணர்ீ மல்கி” என்றார் திருஞானசம்பந்தர்!
இப்படி இன்னும் பல ஞானியர் இமறவமன அமடவதற்காக
அழத்தான் பசான்னார்கள்!
இமறவன் திருவடிகவே நமது கண்கள் என குரு மூலம் அறிந்து
உணர்ந்து இருந்தாவல கண்ண ீர் பபருகி வழியும்!

இப்படிவய அழுது அழுது உங்கள் பாவங்கள் கமரயும் வமர இமற
ஒேி காணும் வமர அழுது பகாண்வடயிருங்கள்!
எந்த தாயாவது பிள்மே அழுவமத பார்த்து பகாண்டு சும்மா
இருப்பாோ? ஒவடாடி வர மாட்டாோ?

ஆம், வருவாள் தாய்! அமுதம் தருவாள்! ஏதுமறியா மூன்று வயது
குழந்மத அழுதமத கண்டு ஒவடாடி வந்து பால் பகாடுத்தாவே
பார்வதி!!
அந்த ஞானகுழந்மத திருஞானசம்பந்தமன வபால, திருவருட்பிர்காச
வள்ேலாருக்கு ஒன்பது

வயதில் பசியால் அயர்ந்து தூங்கிய வபாது

தட்டி எழுப்பி அன்னம் பகாடுத்து அருள் புரிந்தாவல தாய்!!
அந்தத் தாய்

வாமலத்தாய்

அழும் குழந்மத எல்லாருக்கும்

அமுதம் தருவாள்! சத்தியம்!

அந்த இமறசக்திவயாடு “ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிமவப் பழக
வவண்டும்” என்பது வவதாத்திரியம்.
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சரணாகதிபயனும் சாந்தபநறி
“தமனயடக்கித் தமலவமனவய
சரணாகதிபயனும்

--முன்மவத்து ஒழுகும் பநறி

-- சாந்தபநறி இந்பநறியில்

தமனத் தமலவனாய் காணும்

-- தன்மம இயல்பாய் வேரும்

தருக்பகாழியும் ஆசிரியன்

-- தவக்காப்பில் உயிர் உய்யும்”

மகரிஷி.

மாணிக்கவாசகர் காதலாகி கசிந்து கண்ணர்ீ மல்கி” என்பமத அறிவுப்
பூர்வமாக சிந்தித்து, வவதாத்திரி மகரிஷி ஒன்றி ஒன்றி நின்று
பழகினால் அந்த இமறயுணர்மவ பபறலாம் என்கிறார்.
“ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிமவப் பழக்க

உறுதி,நுட்பம்,சக்தி இமவ அதிகமாகும்

அன்று அன்று அமடயும் அனுபவங்கள் எல்லாம்
அறிவினிவல நிமலத்துவிடும் ஆழ்ந்து,ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்டபடி பசயல்கள் ஆற்றும்

நற்பண்பு புலன்களுக்கு அமமந்து வபாகும்

என்பறன்றும் கருவிடத்வத அறிமவ ஒன்றும்

இயற்மக முமற சிறப்புமடத்து ஈவத தவமாம்.-(ஞாக.பா.1473)

ஆசான் அருட்தந்மத வவதாத்திரி மகரிஷி வமலும் பசால்கிறார்
ஞானக்கேஞ்சியத்தில்.

“இமற பவேிவயாடு எண்ணத்மத கலக்கவிட்டு
ஏற்படுவமார் அமமதியிவல விழிப்பாய் நிற்க
நிமற நிமலவய தானாக உணர்வதாகும்
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கும் மட்டும்
உமறந்து உமறந்து இந்நிமலயில் பழகிக் பகாண்டால்
உலக இன்பங்கேில் அேவு கிட்டும்
கமறநீங்கி அறிவு பமய்ப்பபாருோய் நிற்கும்

கமரந்துவபாம் தன்முமனப்பு: காணும் பதய்வம்.” (ஞாக.பா.1487)
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என்று

இந்த உடலில் உயிர் இயங்கும் வமரயில்,

இமறநிமலவயாடு எண்ணத்மத கலக்கவிட்டு, சரணாகதி

அமடந்தால், ஏற்படும் அமமதியில் விழிப்பாய் நின்றால் –
என்னபவல்லாம் கிமடக்கும் என்பமத பட்டியலிடுகிறார் மகரிஷி.
உலக இன்பங்கேில் அேவு கிமடக்கும்.

ஆணவம்

கன்மம் மாமய

என்ற மும்மலங்கள் நீங்கிவிடும். தன் முமனப்பு கமரந்து வபாகும்.
நமது அறிவவ பமய்ப்பபாருோக நிற்கும்.

ராமகிருஷ்ணர், ஒரு குட்டிக் கமத பசால்வார்.
ஒரு நாள் மவகுண்டத்தில் விஷ்ணுவும் லட்சுமியும் ஓய்பவடுத்து
பகாண்டிருந்தார்கள்.
விஷ்ணு, திடீபரன்று எழுந்து, பூவலாகம் வபாகத் தயாரானார்.
பிராட்டியார் “என்ன?” என்று வினவ, விஷ்ணு பசான்னார்
“என் பக்தன் ஆபத்தில் இருக்கிறான்.கூப்பிடுகிறான், அவமனக்
காப்பாற்றப் வபாகிவறன்” என்றார்.

வாசல்வமர பசன்றவர் உடவன திரும்பி வந்து பிராட்டியார் பக்கம்
உட்கார்ந்துபகாண்டாராம்.

லட்சுமி “ஏன், சீக்கிரம் திரும்பிவிட்டீர்கள்” என்று வகட்டாள்.
விஷ்ணு பசால்கிறார்.
“என் பக்தன்,ஆற்றுப் பக்கம் நடந்துபகாண்டிருந்தான்.
அங்வக ஒரு சலமவத் பதாழிலாேி தன் துணிகமேக் காயப்
வபாட்டிருந்தான். என் பக்தன் அமதப் பார்க்காமல் துணிகேின் வமல்
காமல மவத்து அவற்மற அசுத்தப்படுத்திவிட்டான்.
சலமவத் பதாழிலாேிக்குக் வகாபம் வந்து என் பக்தமனத் திட்டி,
அடிக்கக் மக ஓங்கியிருக்கிறான். அப்வபாதுதான் என் பக்தன்
என்மனக் கூப்பிட்டிருக்கிறான்.
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நானும் அவனுக்கு உதவத் தயாராவனன். திடீபரன்று என் பக்தன்

ஒரு கல்மல எடுத்துச் சலமவத் பதாழிலாேி வமவல எறிய முயற்சி
எடுத்தான்.
எப்வபாது அவன் என் உதவி இல்லாமவலவய தன்மனக்

காப்பாற்றிபகாள்ேலாம் என்று நிமனத்தாவனா நான் அவனுக்குத்
வதமவயில்மல. அதனால் தான் திரும்பி வந்துவிட்வடன்.”

“முழுநம்பிக்மகவயாடு கூப்பிட்டால் இமறவன் நிச்சயம் வருவான்”
என்கிறார் ராமகிருஷ்ணர்.

புராண இதிகாசங்கேில் எத்தமனவயா சரணாகதிகமேப்
பற்றிச் பசால்லியிருக்கிறார்கள்.

பிரகலாதனின் தவம், கவஜந்திரனின் அமறகூவல்,
திபரேபதியின் வவண்டுவகாள்,

னுமானின் அன்பு

ஆனால் சரணாகதி என்ற பபயர் பசான்னவுடன் ஞாபகத்திற்கு
வருவது விபீஷண சரணாகதிதான்.

வமவல பசான்ன ஆறு அங்கங்களும் விபீஷண சரணாகதியில்
இருக்கின்றன.

விபீஷணன், ராவணனிடம் புத்தி பசால்வது, அவமன விட்டு
விலகிவந்தது,ராமவன தன்மன காப்பாற்றுபவன் என்ற திட
நம்பிக்மக மவத்தது, ராமமனக் பதாழுது தன்மன காப்பற்ற
வவண்டுவது என்று பல வமகயிலும் விபீஷணன் தன்மன
ராமனிடம் ஒப்புவித்துக் பகாண்டது ஒரு விவசஷமான பசயல்.
அரக்கன் என்று ஒதுக்காமல் ராமன் விபீஷணனுக்கு அபயம்
அேித்தது கடவுளுக்குப் பாரபட்சம் கிமடயாது என்பமத
நிரூபிக்கிறது.
ராமாயணம் சரணாகதி சாஸ்திரமாகக் கருதப்படுகிறது.
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ஒவ்பவாரு காண்டத்திலும் ஒவ்பவாரு சரணாகதிமயப் பற்றிக்
காவியம் வபசுகிறது.

பால காண்டம்-மகாவிஷ்ணுவிடம் வதவர்கள் சரணம் அமடதல்.
தசரதர் பரசுராமரிடம் சரணம் அமடதல்.
அவயாத்யா காண்டம் பரதனின் சரணாகதி.
ஆரண்ய காண்டம்-

ரிஷிகேின் சரணாகதி.
கிஷ்கிந்தா காண்டம்சுக்ரீவ சரணாகதி.
ராம சரணாகதி

(சமுத்திர ராஜனிடம்)
சுந்தர காண்டம்-

னுமான் சரணாகதி.

யுத்த காண்டம்
கடவுேிடம் சரணாகதி அமடந்தவர்கள் கடவுளுக்குப்
பிரியமான காரியங்கமே மாத்திரம் பசய்ய வவண்டும்.

அவத மாதிரி, கடவுளுக்குப் பிரியமில்லாத காரியங்கமேச்
பசய்வமதத் தவிர்க்க வவண்டும்.
கடவுேின் கருமணயில் முழு நம்பிக்மக மவத்து, நம் கவமலகமே
மறந்து “எல்லாம் அவன் பசயல் அவன் காப்பாற்றுவான்” என்ற
நிமனப்வபாடு வாழ வவண்டும்.
“பற்றுகமே அறவவ ஒழித்து அன்பினால் பணிந்து அவனிடம்
அமடக்கலம் புகுவபதான்வற நமது கடமம. நமக்பகன்று தனியாக
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வவறு ஒரு காரியமும் கிமடயாது. எல்லாம் அவனுமடயது.”
என்பார் சுவாமி விவவகானந்தர்.

10. நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
தமிழ் வபசும் சிவனடியார்கள் வாபயல்லாம் மணக்கின்ற பதிகம்
சிவபுராணம்.

கல்மலயும் கனிய மவக்கும் எனப் புகழ் பபற்ற திருவாசகத்தின்
முதற் பதிகமாக அமமந்த சிறப்புப் பபற்றது.

திருஐந்பதழுத்மத முதலாகக் பகாண்வட துவங்கும் இப்பதிகம்
அடியார் பதாழுமகயில் சிறப்பிடம் பபற்றது இதன் பபருமமமயப்
பமற சாற்றும்.

சிவபுராணம் என்று பபயர் பகாண்ட இப்பதிகம் சீவ புராணமல்லவா
வபசுகின்றது? ஏன் சிவபுராணம் எனப் பபயர் பபற்றது?

மாணிக்க வாசகப் பபருமான் பரம்பபாருோகிய சிவபபருமாமனப்
பலவாபறல்லாம் விேித்து அவர் பூவார் திருவடிகளுக்குத்

தம்முமடய உேமார்ந்த வணக்கங்கமேக் கூறித் துவங்குகிறார்.
சீவனான உயிர் மும்மலச் வசற்றில் அகப்பட்டுத் திமகத்து நிற்கும்
காலமும், அச்சீவனுக்கு சிவபபருமான் திருவருோல் ஏற்படும்
வமம்பாடுகமேயும் கூறி இறுதியாக அச்சிவபபருமானின்

திருவடிக்குச் பசல்லும் பபருநிமலமய நமக்குக் காட்டுகின்றார்.
சீவன் மலச்சுழியில் சிக்குண்டு இருக்கும் தாழ்நிமலயிலிருந்து,
சிவனார் பபருங்கருமணயால் சிவகதி அமடயும் தன்னிகரற்ற
பபருநிமல பற்றிக் கூறுவதால் இது சிவபுராணவம.

திருவாசகம் பபரிதும் எேிய நமடமயக் பகாண்டதாக இருப்பது
காரணமாக உமரயின் துமணயின்றிவய அன்பர்கள் படித்துப்
பயன்பபறுவது.
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நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்க” என்று பதாடங்குகிறது
மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகம்.

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க

இமமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
வகாகழி ஆண்ட குருமணி தன் தாள் வாழ்க

ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அவநகன் இமறவன் அடிவாழ்க 5
நமச்சிவாய வாழ்க. நாதன் திருவடி வாழ்க. கண்ணிமமக்கும்
வநரமும் என் பநஞ்சம் பிரியாதவனுமடய திருவடி வாழ்க.

திருவாவடுதுமற ஆண்டருளும் குருவாகிய மாணிக்கத்தின் திருவடி
வாழ்க.
தாவன ஆகமமாகி நின்று நமக்கு அருகில் வருபவனுமடய திருவடி
வாழ்க.
ஒருவனாகியும் பலவுருக்பகாண்டும் இருக்கும் இமறவனின் திருவடி
வாழ்க

மாணிக்க வாசகர் தம்முமடய
திருவாசகத்தின் முதல் ஒலியாக
நமச்சிவாய என்ற

திருஐந்பதழுத்மத பசான்னது
மிகவும் இனியது.
சிவம் வாழ்க என்று கூடத்
துவங்காமல் வணக்கத்திற்குரிய
நம முதலில் கூறி இமறவனின்
சிவ என்ற திருநாமத்மதச் பசால்வது அவருமடய பணிவன்பின்
பவேிப்பமட.
திருவாசகத்தில் சிறப்பிடம் பபறுவது ஆகமம். இம்முதற்
பதிகத்திவலவய அதமனப் வபாற்றி நிற்பது அவருக்கு ஆகமங்கள்
பால் உள்ே பபருமதிப்மபக் காட்டுவன.
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வவதங்கள் இமறவனுமடய இயல்பு கூறுகின்ற வபாது, ஆகமங்கள்
அப்பபருமாமன எவ்வமக அமடயலாம் என்பது பற்றி நமக்குக்
காட்டுகின்றன.
வவதங்கள் அறிவானால் ஆகமங்கள் அந்த அறிவின் பயன்பாடு.
இவ்வாறு ஆகமங்கள் நமக்கு இமறவனின் அருகில் பசல்லும் வழி
காட்டுவதாலும், ஆகமங்கள்

இமறவனால்அருேிச்பசய்யப்பட்டதாலும் இமறவமன,

“ஆகம பநறி தந்து அருகில் வரச் பசய்கின்ற வள்ேல்” எனப்
வபாற்றுகின்றார்.

இமறவன் ஒருவவன. (ஏகம் சத் - வவதம், ஒன்வற குலமும்

ஒருவவன வதவனும் - திருமந்திரம்). அவ்விமறவன் பசுக்கோகிய
நாம் உய்வுறும் பபாருட்டு பலபல வவடங்கள் தாங்கி நம்மம
ஆட்பகாள்கிறான்.
“எல்லாம் வல்ல பதய்வமது
எங்கும் உள்ேது நீக்கமற

பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத
சயமாய் சிந்தித்வத பதேிவாய்.......” (வவதாத்திரி மகரிஷி)
என்ற பாடல் மூலமும்
“கடவுமே வணங்கும்வபாது கருத்திமன
உற்றுப்பார் நீ
கடவுோய் கருத்வத நிற்கும்
காட்சியாய் காண்பாய் எங்வக.” (வவதாத்திரி மகரிஷி)
“யார் எந்த வமகயில் வணங்கினாலும் சரி, சிறிது வநரம் பபாறுத்து
எது நிற்கிறது என்று பார்த்தால் உன்னுமடய மனம்தான்.”

இது

வவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவம்.
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மாணிக்கவாசகவரா, “சிவமன நமச்சிவாய வாழ்க” “நாதன் தாள்
வாழ்க” என்பர்.

சிவம் என்றால் பவண்மம.

காட்டுகிறது என்கிறார்.

மனதில் தூய்மமமய

ஆங்கில, சமஸ்கிருத அகராதிகேில் “சிவம் என்ற பசால்லுக்குச்
சகலவிதமான மங்கேம், சுகம், சந்வதாஷம், ஆனந்தமயம், கமடசி
எல்மல” என்று பபாருோம்.

பரவமஸ்வரனின் மந்திரம் பஞ்சாட்சரம், நமசிவாய. இந்த ஐந்து
எழுத்துகளும் ஆகாயம், வாயு, அக்னி, நீர், பூமி இமவயாகும்.
சகல பதய்வங்களும், சக்திகளும். பசயல்களும் சிவனுக்குள்
அடக்கம்.
மாணிக்கவாசகர் பமய்ஞ்ஞானாமாக பசான்னார்.

சிவம் என்பது

சுத்தபவேி என்று விஞ்ஞான விேக்கம் தருகிறார் மகரிஷி.

சுத்தபவேி விேக்கம் – வவதாத்திரி மகரிஷி
சிவம் என்ற சுத்தபவேிமயப் பற்றிய விஞ்ஞானப் பூர்வமான

ஞானம் இல்மலயானால், ஞாலத்மதப் பற்றிய தர்க்கரீதியான
ஞானமும் நமக்குக் கிமடக்காது.
எனவவ மக்கேின் உள்ேத்தில் சுத்தபவேி என்ற சிவத்மதப் பற்றிய
சிந்தமனப் பூர்வமான ஞானத்மதப் பபருக்குவது இன்றியமமயாதது.

“ஆதிபயன்னும் பரம்பபாருள் பமய்பயழுச்சி பபற்று
அணுபவன்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி ,
வமாதி இமணந்து இயங்குகின்ற நிமலமமக்கு ஏற்ப
மூலகங்கள் பலவாகி அமவயிமணந்து
வபதித்த அண்ட வகாடிகோய் மற்றும்
பிறப்பு இறப்பிமட உணர்தல் இயக்கமாகி
நீதி பநறி உணர் மாந்தாராகி வாழும்
நிமலயுணர்ந்து பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.”
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(வவதாத்திரி மகரிசி)

சிவம் என்ற சுத்தபவேி பற்றிய விேக்கத்மத புரிந்து பகாள்ே இங்கு
பசால்லப்படும் கருத்வதாடு தன்மன இமணத்துக் பகாள்ே

முடியாமல் தவிக்கும் பண்டிதர்களும், மதவாதிகளும் இருக்கலாம்.
பண்டிதர்கமேயும் பாமரர்கமேயம் சிந்திக்க மவப்பதுதான்
மகரிஷியின் “ஆதிபயன்ற பரம்பபாருள் …….”

என்ற பாடல்.

ஒரு முழுமமயான இமற தத்துவத்மத நமக்குத் தருகிறார்
வவதாத்திரி மகரிஷி.









அதன் இமறத்தத்துவம பரமாத்மாவவ ஜீவாத்தமாவாக
வருகிறது என்ற உபநிடதக் கருத்துக்கும்,

அமனத்துப் புகழும் இமறவனுக்வக என்னும் திருக்குரானின்
வசனத்திற்கும்,

எனது தந்மதயும் நானும் ஒன்வற என்ற விவிலியத்தின்
வாசகத்துக்கும்,

சிவவம சீவனாயிற்று என்ற மசவசித்தாந்தப் பார்மவக்கும்,
அறிவவதான் பதய்வம் என்ற சித்தர்கேின் வவதத்துக்கும்,
அறிவவ நான் என்ற இரமணரின் உள்ளுணர்விற்கும்,
ஆதிசங்கரரின் நிர்வாண சதகத்திற்கும்

தர்க்கரீதியான விஞ்ஞானப் பூர்வமான விேக்க உமரயாக இப்பாடல்
அமமகிறது.




வபரறிவும் வபரலாற்றலுமான சுத்தபவேிவய (பபருபவேி,
பவட்டபவேி ) பதய்வம்.
சுத்தபவேி ஒன்வற சுயம். சுயத்திற்குப் பலப்பல பபயர்கள்
உண்டு. (சிவம், அல்லா, பிதா,)
சுத்தபவேியின் தன்னிறுக்கவம அதன் எழுச்சிக்கு
முழுமுதற்காரணம்.
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சுழற்சியமடந்த பபருபவேியின் பின்னவம துகள்,

துகள்கேின் சுழற்சிவய சுத்தபவேியில் எழும் அமலகவே காந்த







அமலகள்.

மூலகங்கள் பல இமணந்து அண்டங்கோக பரிணமிக்கிறது.
பஞ்சபூதங்கேின் கலமவயினால் ஓரறிவு தாவரம் முதல்
ஆறறிவு மனிதத் வதாற்றம் உண்டாகிறது.

காந்த அமல சுத்தபவேியில் ஒடுங்கும்வபாது அழுத்தம், ஒலி,
ஒேி, சுமவ மணமாகத் தன்மாற்றம் அமடகிறது
அறிவின் எழுச்சிவய மனம்.

மனதின் ஒடுக்கவம அறிவு.

பதய்வத்திற்கு அறிவு உண்டு.

ஆனால் மனமில்மல.

பதய்வம் பசயலுக்குத் தகுந்த விமேமவத் தருவமபயாழிய
நம்மிடம் எமதயும் எதிர்பார்க்காது.

சிவமும் சுத்தபவேியும் ஒன்வற என்ற பதேிந்த நிமலயில்
ஆனந்தமாக வாழ்வவாம்.

11. அண்டம் - அேப்பருந்தன்மம
திருவாசகத்தில், இமறவனின் தூலசூக்குமத் தன்மமமய
திருவண்டப்பகுதியில் மாணிக்கவாசகர் கூறுகிறார்.

நம்முமடய சூரிய குடும்பமிருக்கும் பால்பவேி (’’’’’ ’’’) என்பமத
காலக்ஸ’(’’’’’’) என்று கூறுவர்.

இதமன அண்டம் என்று நம் வானியல் அறிஞர் கூறுவர். இதன்
குறுக்கேவு பல ஒேியாண்டுகள் பகாண்ட பார்பசக்குகள் தூரம்.
இந்த மாதிரி பல வகாடி அண்டங்கள் வசர்ந்து ஒரு கூட்டமாக
விேங்குகின்றன.

அதமன ’’’’’’’’ ’’’’’’’ என்று பசால்வர். நாம் சார்ந்திருப்பது ’’’’’
’’’’’ எனப்படும்.

இவற்றின் அேவு மிகமிகப் பபரிது. இமத நம் முன்வனார்கள்
ப

’ரண்டம், வபரண்டம் என்று அமழத்தனர்.
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இந்த மாதிரி வபரண்டங்களும் பல வகாடி உள்ேன. பல வகாடி
வபரண்டம் பகாண்டது பிரம்மாண்டம்.

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எத்தமனவயா வகாடி பிரம்மாண்டங்கள்
உள்ேன.

“அவனக வகாடி பிரம்மாண்ட ஜனனி” என்று அம்பிமகமய லலிதா
சகஸ்ரநாமம் கூறும்.

இதுவமர கணக்கிடப்பட்ட ’’’’’’’’ நூறுவகாடிக்கும் வமற்பட்டமவ
என்று ’’’’’-’’’’’’’’’ மூலம் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள்.

பவகுபவகு பதாமலவில் உள்ேன! இனி திருவாசகத்தின்
திருவண்டப்பகுதியில் இமதப்பற்றி என்ன பசால்கிறார்
மாணிக்கவாசகர் என்று பார்ப்வபாம்.

உருண்டு திரண்டு அக்னிக் காற்றாயிருப்பது சூரியன்.

அதனிடத்திருந்து சிதறி வந்து குேிர்ந்த இறுகியிருப்பது நிலவுலகம்.
அவத விதத்தில் சத்த மசதன்யமாயிருப்பது சிவம்.
சிவனிடத்திலிருந்து ஜடசக்தி வந்துள்ேது.
ஜடசக்தி பஞ்சபூதங்கோயின.
அண்டங்கள் உண்டாயின.
அமமந்துள்ேன.

அந்தச்

பஞ்ச பூதங்கேிலிருந்து எண்ணிறந்த

அமவ யாவும் சிவனாருக்கு உடலாக

ஆதலால் அமவகமேத் திரு அண்டம் என அமழப்பது முமற.
அண்டம் என்னும் பசால் உருண்மட அல்லது முட்மட வடிவில்
இருப்பது எனப் பபாருள்படும்.

“அண்டப்பகுதியின் உண்மடப்பிறக்கும்
அேப்பருந்தன்மம! வேப்பபரும் காட்சி!”

(3-1-2)

பிரமாண்டமானது எண்ணிறந்த வகாேங்கமேயுமடயது.
அக்வகாேங்கேின் தன்மமகமே முற்றிலும் பதரிந்து பகாள்ே
முடியாது.
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ஆராயுமேவு அமவகேின் அழகும் சீரமமப்பும் கண்டு
வியப்பதற்குஉரியமவகோயிருக்கின்றன.
“ஒன்றனுக்பகான்று நின்பறழில் பகரின்,

நூற்பறாரு வகாடியின் வமற்பட விரிந்தன!”

(3-2-3)

ஒவ்பவாரு வகாேத்திலும் ஒரு தனியழகு பபாலிகிறது.

விேக்கிச்

பசால்லுமிடத்து வகாடிக் கணக்கில் அமவகள் அகண்டாகாரத்தில
விரிந்து வபாகின்றன.

“இல்நுமழ கதிரின் நுண்ணணுப் புமரயச்
சிறியனவாகப் பபரிவயான் பதரியின்.....”

(3-3-6)

ஒரு பபாத்தலில் வட்டுக்குள்
ீ
வருகிற சூரிய பவேிச்சத்தில்
அணுப்வபான்ற தூசிகள் அமலந்து திரிவது பதன்படுகிறது.
அது வபான்று வகாேங்கள் வானத்தில் மதிந்து பகாண்டிருக்கின்றன.
சிறியதாகிய அணுவுக்கும் பபரியதாகிய அண்டத்துக்கும் அமமப்பு
ஒன்வறயாம்.

ஆராய்ந்து பார்ப்பவர்க்கு இது விேங்குகிறது.

வட்டுக்குள்
ீ
காற்றில் மிதந்து பகாண்டிருக்கிற தூசிகள் வபான்றமவ
பூமி, சந்திரன், சூரியன் முதலிய வகாேங்கள்.

தூசிகள் நமக்கு அற்பமானமவகோகத் வதான்றுவது வபான்று
இமறவனுக்கு அண்டவகாடிகள் அற்பமானமவகோம்.

இமறவமனப் பற்றிய வபருணர்வு நமக்கு வரும்வபாது நமது
உடமலப் பற்றிவயா, நிலவுலமகப் பற்றிவயா கவமலபயான்றும்
நமக்கு உண்டாகாது.

அண்டம் என்னும் வபருலகத் பதாகுப்பின் பகுதியுள்ேது; அதன்
உருண்மட வடிவின் தன்மம விேக்கமும், அவற்றின்
அேக்கமுடியாத தன்மமயும், வேமான பபரிய காட்சியும்,
ஒன்றுக்பகான்று பதாடர்ந்து விேங்கும் எழிலும்,
பசால்லப்வபாகும்வபாது அமவ அதற்பகல்லாம் அடங்கமாட்டாமல்
நூற்பறாரு வகாடிக்கும் அதிகமாக விரிந்து பசல்கின்றன;
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அவ்வேவு பபரியமவ; எண்ணிக்மகயற்றமவ!
ஆனால் ஆராயும்வபாது, இவ்வேவு பபரிய அேவும் எண்ணிக்மகயும்
உமடய இமவ அமனத்துவம இமறவனுடன் ஒப்பிடுமகயில், மிகச்
சிறியனவாகத் வதான்றுகின்றனவவ!

எவ்வேவு சிறியமவ? ஒரு சிறு துவாரத்தின் வழியாக வட்டுக்குள்
ீ
நுமழயும் சூரியனின் கதிரில் பறந்து மிதந்து பதரியும் பநருங்கிய
அணுக்கேின் கூட்டத்மதப்வபால மிக மிகச் சிறியன!

அந்த அேவிற்கு அமவ சிறியனவாகத் வதான்றும் வண்ணம் அவன்
அேவில் மிக மிகப் பபரிவயான்! பாருங்கள்!

இபதல்லாம் எப்படி மாணிக்கவாசகருக்குத் பதரிந்தது?
ஞானதிருஷ்டியா?

திருவண்டப்பகுதியில் ‘இன்னுமழ கதிரின் துன் அணுப் புமரய’ என
அணுமவப் பற்றியும் மாணிக்கவாசகர் கூறுகிறார்.
வவதத்தில் (உபநிஷத்தில்) ஆகாயத்திலிருந்து வாயுவும்
வாயுவிலிருந்து தீயும் தீயிலிருந்து நீரும் நீரிலிருந்து மண்ணும்
வதான்றியதாக வதாற்ற முமறமமக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால் திருவண்டப்பகுதியில்
‘பாரிமட ஐந்தாய்ப் பரந்தாய் வபாற்றி,
நீரிமட நான்காய் நிகழ்ந்தாய் வபாற்றி,
தீயிமட மூன்றாய்த் திகழ்ந்தாய் வபாற்றி,
வேியிமட இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் வபாற்றி,
பவேியிமட ஒன்றாய் விமேந்தாய் வபாற்றி’

என இமறவவன பஞ்ச பூதங்கமேயும் பமடத்து அவற்றின்
உள்நின்று இயக்குவவானாய் சுட்டப்படுகிறான்.

சிவவன சீவனாயிற்று … வவதாத்திரி மகரிஷி விேக்கம்.
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“ஒவர பபாருள் எல்லாமாக இருக்கிறது” என்பதுதான் அத்மவத
தத்துவம்,
ஆனால் இதுவமர யாருவம அந்த ஒரு பபாருள் எது? அது எப்படி
எல்லாமாக மாறியது என்பமத விேக்கவவ இல்மல.
ஒன்றுமில்லா ஒன்வற பலவாச்சு என்று விஞ்ஞான விேக்கத்மதத்
தருகிறார் மகரிஷி.

பிரபஞ்ச பரிணாம தத்துவம் - வவதாத்திரி மகரிஷி
வவதாத்திரி மகரிஷி, அத்மவத தத்துவத்திற்கு ஒரு வகாட்பாட்மட
பவேியிட்டுள்ோர்.
இந்த வகாட்பாடு அறிவியலாேர்கோல் ஏற்றுக்பகாள்ளும்
படியாகவும், பிரபஞ்சத்தில் நடக்கும் எல்லா வித நிகழ்சிகமேயும்
விேக்க முடிந்ததாகவும் உள்ேது.
இந்த வகாட்பாட்மட பகாண்டு
“எபலக்ட்ரான்” ஏன் தன்மன தாவன
சுற்றுகிறது என்பமதயும் விேக்கலாம்,
உயிரினங்கேில் மனம் எவ்வாறு
இயங்குகின்றது என்பமதயும் விேக்கலாம்.
பிரபஞ்சம் ஏன் விரிந்து பகாண்வட பசல்கிறது என்பமதயும்
விேக்கலாம், ஒருவரின் மனதில் எழும் எண்ண அமலகள் எப்படி
அடுத்தவரின் மனதில் பிரதிபலிக்கிறது என்பமதயும் விேக்கலாம்.

பஞ்ச பூத தத்துவம்:
வவதாத்திரி மகரிஷி அவரது ஆராய்ச்சிமய பஞ்ச பூத தத்துவத்தில்
இருந்வத பதாடங்கினார். ஆமகயால் நாமும் இந்த விேக்கத்மத
அங்கிருந்வத பதாடங்குவவாம்.
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நம் முன்வனார்கள் இந்த பிரபஞ்சத்மத 5 பபௌதிக பிரிவுகோக
பிரித்தனர்.
1. விண் துகள் (அல்லது) பரமாணு (அல்லது) ஆகாசம் (i nf i ni t esi mal
energy part i cl e).
2. காற்று (ai r)
3. அழுத்தக் காற்று (அல்லது) பநருப்பு (heavy ai r or f i re)
4. நீர் (l i qui d)

5. பகட்டிபபாருள் (sol i d)

இந்த 5 பூதங்களுக்கும் மூலமாக இருப்பது எது?
இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த ஒரு பபாருமே எடுத்து,
அதன் மூலகங்கமே ஒவ்பவான்றாக பிறித்துக் பகாண்வட வந்தால்,
கமடசியில் மிஞ்சுவது என்ன?
அணு என்ற நிமலக்குத்தான் வருவவாம். அதாவது பரமாணு என்ற
நிமலக்கு வருவவாம்.
அணு என்றால் சிறிய என்று பபாருள், பரம அணு என்றால் அமத
விட ஒரு சிறிய பபாருள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிமடயாது என்று
பபாருள்.
ஆக இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் காணும் எந்த ஒரு பபாருளும்
பரமாணுக்கேின் (விண்ணின்) கூட்டு வசர்க்மகவய என்பதுதான்
பஞ்சபூத தத்துவத்தின் கருப்பபாருள்.
இமத நவன
ீ
அறிவியலும் ஒப்புக் பகாள்கிறது (mass i s an associ at i on
of energy part i cl es). ஆக விண் என்ற துகவே (பரமாணு) மற்ற
நான்கு பூதங்களுக்கும் மூலப்பபாருோக உள்ேது என்பது
பதேிவாகிறது.
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பரமாணு எங்கிருந்து வந்தது?
இது பற்றிய ஆராய்ச்சிமய மகரிஷி அவர்கள் பதாடங்கும் பபாழுது,
அவருக்கு முதலில் அடிபட்ட வகள்வி இதுதான்.
இந்த பிரபஞ்சத்தில் விண், விண்ணின் கூட்டு வசர்மக, இமதத்
தவிர வவறு என்ன உள்ேது? இந்த விண் என்ற நிகழ்ச்சி எங்வக
நமடபபறுகிறது?
இந்த வகள்விக்கு விமடயாய் வந்தது சுத்தபவேி (Absol ut e SPACE)
அல்லது பவட்டபவேி.

இரண்டு பரம அணுக்களுக்கு (விண் துகள்களுக்கு) இமடயில் என்ன
இருக்கிறது, சுத்தபவேிதான் உள்ேது. அப்படி என்றால் இந்த விண்
என்ற பூதம் சுத்தபவேியில் இருந்துதான் வந்திருக்குவமா!
ஆனால் சுத்தபவேி ஒரு பவற்றிடம்தாவன, அதில் இருந்து எப்படி
அணு பிறக்க முடியும் என்று சிந்தித்த பபாழுது அவருக்கு அடிபட்ட
அடுத்த வகள்வி, சுத்தபவேி ஒரு பவற்றிடம் என்று எமத மவத்து
முடிவு பசய்வதாம்? சுத்தபவேி உண்மமயில் ஒரு ஏதுமற்ற
பவற்றிடமா?

சுத்தபவேிவய ஒரு பவற்றிடமா?
விண் மற்றும் விண்ணின் கூட்டு இயக்கங்கோன மற்ற பூதங்களும்
சுத்தபவேியில்தான் மிதந்து பகாண்டு இயங்குகிறது.
விண்ணின் கூட்டு வசர்மகயால் உருவான பூமி, சூரியன் மற்றும்
அமத சுற்றிலும் உள்ே மிகப் பபரிய நட்சத்திரங்கள் அமனத்தும்
இந்த சுத்தபவேியில் தான் மிதக்கிறது.
இந்த பிரபஞ்சம் முழுவமதயும்
தன்னில் தாங்கிக்பகாண்டும்
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மிதக்க விட்டுக்பகாண்டும் இருக்கும் இந்த சுத்தபவேி எப்படி ஒரு
சாதாரண பவற்றிடமாக இருக்க முடியும்?
முடியாது, இது ஒரு எல்லாம்வல்ல, பிரபஞ்சத்தில் உள்ே எல்லா
பபாருட்கமேயும் விட சக்தி வாய்ந்த ஒன்றாகத்தான் இருக்க
வவண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

சூனியவம உறுதிப் பபாருள்:
“சூனியமாம் இருள் ஏதுமற்ற பதன்றும்
பசால்வார்கள் புலனுணர்வின் அேவில் நின்று

சூனியவம வகாடானு வகாடியண்ட

சூரியன், சந்திரன் இவற்மறத் தாங்கி நிற்கும்'

சூனியவம வலிமிக்க உறுதியாய் நின்று

பசாரூப வகாடிகமே ஈர்த்தியக்கு தன்வறா?

சூனியத்மத அணு நிமலமயக் பகாண்டா ராய்ந்வத
சூட்சுமமாய் யூகித்து விேங்கிக் பகாண்வடன்.”

(வவதாத்திரி மகரிஷி)

ஒன்வற பலவும்:
“ஒன்றுமில்லா ஒன்று இருள், பூர்ணம், பமௌனம்
உள்ளுணர்ந்து ஒடுங்கி நிற்கும் நிமலமயப் வபான்று
ஒன்றுமில்லா ஒன்றுக்கு ஆதியில்மல
ஒலி, பவேிச்சம், இயக்கம் அணு அதன் பூரிப்பு
ஒன்றுமில்லா ஒன்று இந்த நாலானாலும்
ஒன்மறவிட்டு ஒன்று பிரியாத தாகும்
ஒன்றுமில்லா ஒன்றின் இரகசியத்மதக் கண்டால்
உண்டுஎன்பது இல்மல என்பது இரண்டும் ஒக்கும்”. (வவதாத்திரி

மகரிஷி.)
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அது மட்டும் அல்லாமல், இந்த சுத்தபவேி மட்டும்தான் எல்லா
இடங்கேிலும் நீக்கமற நிமறந்திருக்கிறது,
இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் (சிறிய விண் துகள்
முதல் பபரிய நட்சத்திரங்கள் வமர) அதற்கு இடமாக இருப்பது
இந்த சுத்தபவேிதான்.

இந்த ஆராய்ச்சிமய நீங்களும் உங்கள் மனதினால் பசய்யலாம்.
உங்கமே சுற்றி இருக்கும் பபாருள் மற்றும் நிகழ்ச்சிமய
ஒவ்பவான்றாக மனமத பகாண்டு நீக்குங்கள்.
உங்கமே சுற்றயுள்ே வடு,
ீ
மக்கள், உயிருள்ே மற்றும் உயிரற்ற
பபாருள்கள், ஊர், நாடு, பூமி, வகாள்கள், சூரியன், நட்சத்திரம் என்று
அமனத்மதயும் நீக்குங்கள், கமடசியில் உங்கமேயும் நீக்குங்கள் ......
மீ தம் என்ன இருக்கும், ஒரு எல்மலயற்ற இருட்டான இடம் தான்
மீ தம் இருக்கும், இந்த இடத்மத உங்கோல் அங்கிருந்து நீக்க
முடியுமா,

நீக்கினாலும் அங்வக மீ தம் இருப்பது அவத இருட்டான

இடம் தான் (சுத்தபவேி).
எந்த ஒன்று எல்லா இடங்கேிலும் இருக்கிறவதா அதுவவ இந்த
பிரபஞ்சத்தில் உள்ே எல்லா இயக்கங்கேிலும் பங்கு பகாண்டு அந்த
இயக்கத்மத ஒழுங்குபடுத்தவும் கண்காணிக்கவும் முடியும்.
ஆக எல்லா இடங்கேிலும் நீக்கமற நிமறந்து, அமணத்து
பபாருள்கேிலும் நிகழ்சிகேிலும் ஊடுருவி நிமறந்து இருப்பது இந்த
சுத்தபவேி என்கின்ற எல்லாம் வல்ல எல்மலயற்ற இருட்டான
இடம் தான்.
அது மட்டும் இல்லாமல், விண் என்பது ஒரு இயக்கம், சுத்தபவேி
என்பது ஒரு இயக்கமற்ற நிமல, ஒரு இயக்கத்தின் பிறப்பிடம்
இயக்கமற்ற நிமலயிலிருந்து தான் வந்திருக்கவவண்டும்.
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ஆமகயால் விண் என்ற பூதம் சுத்தபவேியில் இருந்துதான்
வந்திருக்க வவண்டும் என்ற முடிவிற்கு வந்தார்.
பவட்டபவேி சக்தி என்பதில்மலயானால்
வவறு எந்த ஒன்று வலிது
பிரபஞ்சத்தில்

பதாட்ட பதாடப்பட்ட
இரு பபாருட்களூவட

பதாட ... பதாட்டதாய்

எண்ணும் அரூபம் யாது
பட்டப் பகலில்
விண்மீ ன்கள் காணா
பார்மவயில்லாக்கு

ஒருநாளும் அறியா
எட்டவில்மல

அறிவுக்கு என்றால்

உள்ே இமறநிமல எங்வக

ஒேிந்து பகாள்ளும் .... (வவதாத்திரி மகரிஷி.)
இவருமடய ஆராய்ச்சி இவதாடு நிற்க வில்மல, எப்படி இந்த

சுத்தபவேி விண்ணாக மாறியது? என்ற வகள்வியில் பல நாட்கள்
சிந்தமன பசய்துள்ோர்.

அவரின் ஆராய்சிக்கு பபரிதும் துமணயாக இருந்தது மன
அமலச்சுழமல குமறத்து மனமத நுண்ணிய நிமலயில்
இயங்கமவக்கும் குண்டலினி தியானமும், நம் சித்தர்கேின்
பாடல்களும் மற்றும் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியும் தான். இதன் விமேவாக
“பிரபஞ்ச பரிணாம வகாட்பாட்மட” பின்வருமாறு உலகுக்கு
அேித்தார்.

சுத்தபவேிவய பமய்ப்பபாருள்:
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சுத்தபவேி (Absol ut e SPACE) ஒரு பவற்றிடம் இல்மல, அதுவவ
எல்லாம்வல்ல, பிரபஞ்சத்தில் உள்ே எல்லாவற்மறயும் விட சக்தி
வாய்ந்த ஒரு பபாருள்.
அதன் இயல்பான ஆற்றல் தன்னிறுக்கம், அது எப்பபாழுதும்
தன்மனத் தாவன இறுக்கிக் பகாள்ளும் தன்மமயுமடயது. இந்த
இறுக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ேியில் குவியும் பபாழுது, அந்த
புள்ேியில் இறுக்கம் அதிகரித்து, ஒரு கட்டத்தில் அமத வமலும்
இருக்க முடியாத நிமல வரும் பபாழுது, சுத்தபவேி அந்த
புள்ேிமய மமயமாகக்பகாண்டு சுழலத் பதாடங்குகிறது.
அதாவது ஒரு புள்ேியில் குவிந்து பகாண்வட இருக்கும் ஆற்றல்
வமலும் அந்த புள்ேியில்
குவிய முடியாமல், பிதுங்கி
தன் திமசமய மாற்றி, அந்த
புள்ேியில் இருந்து
வழிந்து, திரும்பி பசல்கிறது.
திரும்பிய ஆற்றல் வநராக
பசல்ல முடியுமா? முடியாது,
ஏபனன்றால்
சுத்தபவேியிலிருந்து சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் வந்து பகாண்வட
இருக்கிறது.
ஆமகயால் வழிந்து வரும் அந்த ஆற்றல் சுழன்று சுழன்று பவேிவய
பசல்கிறது. ஆமகயால் அந்த இடம் சுழலத் பதாடங்குகிறது.
உதாரணம்: ஒரு கால் பந்மத எடுத்துக்பகாள்வவாம், அது நிமலயாக
ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது,
ஒரு குழாயின் மூலம் தண்ண ீமர வவகமாக இந்த பந்தின் எதாவது
ஒரு பக்கத்தில் பசலுத்தினால் என்ன ஆகும்? பந்து தண்ண ீர் வந்த
திமசயிவலவய உருண்டு பசல்லும்.
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இப்பபாழுது, அவத பந்மத எல்லா திமசகேிலும் ஒவர அேவு
விமசயுள்ே தண்ணமர
ீ
பகாண்டு தாக்கினால் என்ன ஆகும்?
பந்து, அந்த இடத்திலவய சுழல ஆரம்பித்துவிடும். இவத தான்
சுத்தவவேியிலும் நடக்கிறது.
சரி, சுத்தபவேி சுழல ஆரம்பித்து விட்டது, அடுத்த கட்டம் என்ன?
பதாடர்ந்து வந்து பகாண்வட இருக்கும் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றல் அந்த
சுழமலமய மிக மிக சிறிய அேவிற்கு இறுக்கி ஒரு நுண்ணிய
சுழமலயாக மாற்றுகிறது.
இந்த நுண்ணிய அதி வவக தற்சுழற்சி பகாண்ட சுழமலவய விண்
துகள் (அல்லது) பரமாணு என்று மதிக்கப்படுகிறது.
இவத பரமாணு
உயிர்கேிடத்தில் உயிராகவும்
இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.
இந்த ஒரு துகமேத்தான்
நவன
ீ
அறிவியலாேர்கள் “GOD
part i cl e” என்று பபயர்
மவத்து வதடிக்பகாண்டு
இருக்கின்றனர்.
ஆனால் இந்த பரமாணு எந்த ஒரு அறிவியல் கருவிக்கும்
அகப்படாது,

இறுக்க ஆற்றலிலிருந்து தள்ளும் ஆற்றல்:
சுத்தபவேி பதாடர்ந்து தன்மன இறுக்கிக்பகாண்வட
இருக்கிறது, இது வமர ஒரு புள்ேியில் குவிந்த ஆற்றல் முழுவதும்
இறுகி குறுகி நுண்ணிய தற்சுழற்சி விமரவு பகாண்ட விண் துகோக
மாறிவிட்டது,
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இதற்கு வமலும் வந்து
பகாண்வட இருக்கும் அந்த
இருக்க ஆற்றல் சுழலும் விண்
மீ து ஒரு உரசமல
ஏற்படுத்துகிறது,
ஒரு கத்திமய சாணம்
பிடிக்கும் பபாழுது வகாடானு
வகாடி பநருப்பமலகள்
உருவாவது வபால், விண்
துகளுக்கும் சுத்தவவேிக்கும்
ஏற்படும் உரசலினால் வகாடானு வகாடி விரிவமலகள் சுழலும் விண்
துகேிலிருந்து பிறந்து விரிந்து சுத்தபவேியில் கலக்கிறது.
விண்ணின் சுழற்சியால் எப்பபாழுதும் வந்து பகாண்வட இருக்கும்
இந்த விரிவமலகள் தள்ளும் சக்தியாக இயங்குகிறது, மற்பறாரு
விண் துகமே தன் அருவக வசர்க்காமல் தள்ேிநிறுத்துகிறது.
சுத்தபவேியின் இருக்க ஆற்றவல தள்ளும் சக்தியாகவும்
பரிணமித்துள்ேது. (ஒன்வற பலவாச்சு).

எபலக்ட்ரான்(El ect ron), ப்வராடான் (Prot on), நியூட்வரான்
(Neut ron) எப்படி வந்தது?
பதாடக்கத்தில் விண் துகள்கள் அதிவவக தற்சுழற்சி உமடயது, தன்
சுழற்சியினால் விமேயும் தள்ளும் விமச மற்ற விண் துகள்கமே
பநருங்க விடாமல் பசய்கிறது.
இந்த நிமலயில் விண் துகள்கள் ஒவ்பவான்றும் சுதந்திரமாக
தனித்தனிவய இயங்கும், இந்த நிமலமயத் தான் ஆகாசம் என்றும்
விண் என்றும் குறிப்பிடுகிவறாம்.
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பதாடர்ந்து வரும் சுத்தபவேியின் அழுத்தத்தால், விண்ணின்
தற்சுழற்சி வவகம் நாளுக்கு நாள் குமறந்து பகாண்வட இருக்கும்,
ஏபனன்றால் இது வமர ஒரு புள்ேியில் குவிந்த பமாத்த
ஆற்றல்தான் விண்ணாக சுழன்றது,
வமலும் வமலும் வந்து பகாண்வட இருக்கும் சுத்தபவேியின்
அழுத்தம், இது வமர குவிந்த அந்த ஆற்றமல கமரக்கிறது.
தள்ளும் சக்தியான விரிவமலகமே விண்ணின் கமரசல் என்று
கூட கூறலாம்.
இவ்வாறு தள்ளும் விமச குமறய குமறய, இது வபான்வற
பவவ்வவறு காலங்கேில் உருவான மற்ற விண் துகள்கள் பநருங்கி
வந்து இயங்க ஏதுவான சூழ்நிமல ஏற்படும்.
ஏபனன்றால், சுத்தபவேியின் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் எல்லா விண்
துகமேயும் பநருங்கி வர பசய்கிறது,
ஆனால் விண்ணின் தள்ளும் விமச மற்ற விண் துகமே பநருங்க
விடாமல் தள்ளுகிறது.
இந்த இருக்க ஆற்றலுக்கும் தள்ளும் ஆற்றலுக்கும் உள்ே
வித்தியாசம் தான் இரண்டு விண் துகள்களுக்கு இமடயில் உள்ே
தூரத்மத நிர்ணயிக்கிறது.
இறுக்க ஆற்றல் எப்பபாழுதும் ஒவர அேவிவல இருக்கும், ஆனால்
தள்ளும் விமச விண்ணின் வயதிற்கு ஏற்றார் வபால் அமமயும்.
பவவ்வவறு காலங்கேில் உருவான விண் துகள்களுக்கு ஒவர
அேவான தற்சுழற்சி வவகம் இருக்காது
எந்த ஒன்று அண்மமயில் உருவானவதா அதற்க்கு தற்சுழற்சி வவகம்
மற்ற விண் துகமே விட அதிகமாக இருக்கும். வயதில் மூத்த
விண் துகளுக்கு தற்சுழற்சி வவகம் குமறவாக இருக்கும்.
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இவ்வாறு பவவ்வவறு தற்சுழற்சி பகாண்ட விண் துகமே சுத்தபவேி
சூழ்ந்தழுத்தும் பபாழுது, தற்சுழற்சி அதிகம் பகாண்ட விண் துகள்
தற்சுழற்சி குமறவான விண் துகமே சுற்றிவரும் நிமல உருவாகும்.
இந்த விண் துகள் பதாகுப்மபத்தான் அறிவியலாேர்கள் அணு (At om)
என்று அமழக்கின்றனர்.
சுற்றிவரும் விண் துகமே “எபலக்ட்ரான் (El ect ron)”

என்றும்,

நடுவில் உள்ே வயதான விண் துகமே “ப்வராடான் (Prot on)”
என்றும் அமழக்கிவறாம்.
இந்த ப்வராடான் துகளுக்கு வமலும் வயது அதிகம் ஆகும் பபாழுது,
அதன் தற்சுழற்சி வவகம் மிகவும் குமறந்து “நியூட்வரான் (Neut ron)”
ஆகிவிடும்.
எபலக்ட்ரான் துகளும் ஒரு கட்டத்தில் தன் சுழற்சி வவகம் குமறயும்
பபாழுது, ப்வராடான் துகோக மாறும். எங்வகா சுற்றிபகாண்டிருக்கும்
ஒரு விண் துகள் எபலக்ட்ரான் இடத்மத நிரப்பும்.
இவ்வாறு விண் துகள் ஒரு நிமலயில் இருந்து இன்பனாரு
நிமலக்கு மாறிக்பகாண்வட இருக்கும், அவ்வாறு மாறும் பபாழுது,
விண் துகேின் கூட்டு இயக்கத்தில் ஏற்படும் பவவ்வவறு திணிவு
நிமலகமே காற்று, பநருப்பு, நீர், நிலம் என்ற நான்கு பூதங்கோக
பிரித்து கூறுகிவறாம்.
1. விண் – இந்த நிமலயில் விண் துகள்கள் அதி வவக தற்சுழற்சி
உமடயது, ஒவ்பவாரு துகளும் சுதந்திரமாக இயங்கும் .
2. காற்று – காற்றில் விண்ணின் தற்சுழற்சி “விண் கேத்தில்”
இருந்தமத விட குமறவு, ஆமகயால் இங்கு விண் துகள்கள் “விண்
கேத்தில்” இருந்தமத விட பநருங்கி இயங்கும்.
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3. அழுத்தக்காற்று (பநருப்பு) – பநருப்பில் விண்ணின் தற்சுழற்சி
காற்றில் இருந்தமத விட குமறவு, ஆமகயால் இங்கு விண்
துகள்கள் காற்றில் இருந்தமத விட பநருங்கி இயங்கும் .
4. நீர் – நீரில் விண்ணின் தற்சுழற்சி பநருப்பில் இருந்தமத விட
குமறவு, ஆமகயால் இங்கு விண் துகள்கள் பநருப்பில் இருந்தமத
விட பநருங்கி இயங்கும்.
5. நிலம் – நிலத்தில் விண்ணின் தற்சுழற்சி நீரில் இருந்தமத விட
குமறவு, ஆமகயால் இங்கு விண் துகள்கள் நீரில் இருந்தமத விட
பநருங்கி இயங்கும்.
“ஒன்றுமில்லா ஒன்றுதான் இறுக்கச் சக்தி
ஓங்கியவதார் எழுச்சிநிமல அணுவாய்ப் வபாச்சு,
ஒன்றான இறுக்கம் அணுவில் எழுச்சியாயும்
ஊடுருவி நிமறந்த ஒரு கவர்ச்சியாயும்
ஒன்றுஇரண்டாகி அமவ ஒன்றில் ஒன்றாய்
ஒவ்வவாரணுவும் இயக்க நிமலயமாகி

ஒன்மற ஒன்று ஈர்த்துக் கவர்ந்து இயங்கியங்கி
உண்டான மாறுதவல ஐம்பூதங்கள்.”

(வவதாத்திரி மகரிசி)

நாம் வாழும் இந்த பூமி, பஞ்ச பூதங்கேின் கூட்டுக் கலமவவய,
இந்த பஞ்சபூதங்கமேயும் ஒன்றாக கலந்து உருட்டிக்பகாண்டிருக்கும்
அந்த அற்புத சக்தி யார்?
சுத்தபவேியின் தன்னிருக்கவம! சுத்தபவேி எல்லா விண்
கூட்டங்கமேயும் சூழ்ந்து அழுத்தும் பபாழுது, ஒவ்பவாரும் துகேின்
தற்சுழற்சி விமரவுக்கு ஏற்றார் வபால் துகள்கள் ஒவ்பவான்றாக
அடுக்கப்பட்டு ஒரு பபரிய விண் பதாகுப்மப உருவாக்கும், இமதவய
நாம் வகாள்கள் என்கின்வறாம்.
சிவம்

என்பது பிரபஞ்சம் பவட்டபவேி, விண்துகள், காந்தம்,

வகாள்கள் என்று பாமரர்களும் புரிந்து பகாண்டு சிவம் என்றும்
வபரானந்த நிமலமய அமடய பஞ்சபூத நவக்கிரக தவத்தின்
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மூலமும், பஞ்வசந்தரிய தவத்தின் மூலமும் மகரிஷி
விேக்கியுள்ோர்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் வாக்கு “வயாக வசமம் லஉறாம் யகம்” இவத வபால
தியானம் ஜப நிமலயில் உயர்த்த பதய்வ கடாட்சம் வரும் என்பது
கருத்து.
சுத்த பவேியினுமடய சக்தியால் சுழற்சியால் வரக்கூடிய
பிரபஞ்சத்தில் உள்ே எல்லா இயக்கங்களுக்கும் அடித்தேமாக உள்ே
இது விஞ்ஞானம்.

12.அற்பதமான அமுத தாமரகள்
இமறயுணர்மவச் சரியாகப் பபற்று விட்வடாமானல் நமது
வாழ்க்மகவய அறபநறியாக அமமயும்.
இமறயனுவத்மத மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
அவரவர்கள் பாணியில் விேக்குகின்றனர்.
தாங்கள் அமடந்த வபரின்பத்மத மானுடத்திற்கு பமய்ஞ்ஞான
பார்மவயில் மாணிக்கவாசகரும், பமய்ஞ்ஞான விஞ்ஞானப்
பார்மவயுடன் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பமாழிகின்றனர்.
மாணிக்கவாசகரது இமறயனுபவம் திருவாசகத்தில் பல இடங்கேில்
கூறப்பட்டிருந்தாலும், அதன் திருவண்டப்பகுதியில்
“தடக்மகயின் பநல்லிக்கனி எனக்கு ஆயினன்
பசால்லுவது அறிவயன் வாழி முமறவயா
பதரிவயன் நாவயன் தான்எனச் பசய்தது
பதரிவயன் ஆவா பசத்வதன் அடிவயற்கு
அருேியது அறிவயன் பருகியும் ஆவரன்
விழுங்கியும் ஒல்ல கில்வலன்”

(திருவாசகம் 3-162-164)
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(தடம்மகயின்- பபரிய மகயின்கண் உள்ே. உள்ேங்மக
பநல்லிக்கனிவபால இமறவன் எனக்கு முற்றிலும்
பிரத்தியட்சமானான்.)

சுவானுபபூதியில் சிவானந்த வபாகத்மத அனுபவிக்கப் பபற்ற நான்
அமதப்பற்றி எப்படி எடுத்துமரப்பது என்று அறிந்திவலன்.
இமறவா, நீ வாழ்வாயாக.
அல்லவவா, நானறிவயன்.

என்மன நீ ஆட்பகாண்ட முமறவய

நீ என்மன ஆட்பகாண்ட விதத்மத அற்பனாகிய நான் ஆற்வறன்.
எனக்கு ஒன்றும் விேங்கவில்மல.
ஆ!ஆ!! நான் மடிந்வதன்.
எட்டாதிருக்கிறது.

நீ அருள் புரிந்தது என் அறிவுக்கு

பருகப் பருக அது பதவிட்டாதது.

உன்மன அறிய வபாதுபமனாதது.

உன்மன

இமறவமன அமடயப் பபற்று அவனிடத்திருந்து பபருக்பகடுத்து
வருகிற வபரானந்தத்மத விேக்குதற்கு எந்தப் பக்தனுக்கும்
இயலுவதில்மல.

அது பசால்லில் ஒரு பபாழுதும் அடங்காது.
இயல்பு மடிந்து வபாகிறது.
ஜன்மம் சால்யமாகிறது.

அவனது மனித

பதய்விக இயல்பு வதான்றுகிறது.

பசழுந்தண் பாற்கடல் திமரபுமர வித்து
உவாக்கடல் அேளுநீர் உள்ேகம் ததும்ப”

(திருவாசகம்3-168-169)

பசழுமமயும் குேிர்ச்சியும் பபாருந்திய பாற்கடலிா்ல் கிேம்பும்

அமலகள் வபான்றது இமறவனிடத்திருந்து வருகிற வபரானந்தம்.
நிமற நிலவன்று கடலில் நீா உயர்ந்திருப்பது வபான்று என்
உள்ேத்தினுள் ஆனந்தம் பபாங்கி நிற்கிறது.

ஞானிகளுமடய அனுபூதி யாண்டும் ஒவர விதமானது.

சமாதி

நிமலயில் வாய்க்கிற வபரானந்தம் பரந்த பாற்க்கடல் வபான்றது.
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அதில் கிேம்புகிற அமலமய ஆனந்த லஉறரீ என ஆதி சங்கரர்
விேக்கியருக்கிறார்.
லஉறரீ என்னும் பசால் அமல எனப் பபாருள்படுகிறது.
இவ்வனுபூதிமய உருவகப்படுத்திப் பரமன் பாற்கடலில் பள்ேி
பகாண்டிருப்பதாகப் புராணங்கள் பகருகின்றன.
பபௌர்ணமியன்று ஆகர்ஷ்ண சக்திமய முன்னிட்டுக் கடலில் நீாா்
உயர எழும்புவது இயற்மகயின் நியதியாகும்.

அனுபூதிமானுமடய

வபரானந்தம் அதவனாடு ஒப்பிடப்படுகிறது.
வாக்கு இறந்து அமுதம் மயிர்க்கால் வதாறும்

வதக்கிடச் பசய்தனன் பகாடிவயன் ஊன்தமழ” (திருவாசகம் 3-170-171)
பசால்லில் அடங்காத அமிர்த பசாரூபமாமகிய ஆனந்தம்

மயிர்க்கால் வதாறும் ததும்பியிருக்கும்படி இமறவன் பசய்தான்.
விமனவயனது தமசயினால் பகாழுத்த - - - - - “குரம்மப வதாறு நாயுடல் அகத்வத

குரம்மப பகாண்டு இன்வதன் பாய்த்தி நிரம்பிய…” (3-172-173)
உடம்புகள் அமனத்திலும் தகுதியற்ற என் உடவல இருப்பிடமாகக்
பகாண்டு சிவானந்தம் என்னும் வதமன இமறவன் பபாழிந்தான்.
அப்படி நிமறந்த- - - - - -

“அற்புமான அமுத தாமரகள்
ஏற்புத் துமேபதாறும் ஏற்றினன் உருகுவது..”

(திருவாசகம் 3-174-175)

வியக்கத்தக்க அமிர்த தாமரகமே எலும்பின் துவாரங்கேிவலல்லாம்
இமறவன் ஏறப் பண்ணினான்.
-

அமத முன்னிட்டு உருகுவதாகிய -

“உள்ேம் பகாண்வடார் உருச் பசய்து ஆங்கு எனக்கு
அள்ளுறு ஆக்மக அமமத்தனன்..”

(திருவாசகம் 3.176-177)

மனமதக் பகாண்டு ஒரு வடிவத்மதச் பசய்தாற்வபால என்னிடம்
அன்பு கசிந்தூறும் உடமல இமறவன் பசய்தருேினன்.
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இவ்வாறு,

கிமடத்தற்கரிய அப்வபரின்பம் மகிழ்ச்சி திருவாசகத்தில்

பவள்ேப் பபருக்காகக் காட்சிப்படுத்த முமனந்துள்ேது.

மாணிக்கவாசகரின் ஆர்ப்பாட்டமான இந்நிமல வவதாத்திரியத்தில்,
“அழுத்தபமனும் உந்தாற்றல் ஒன்மறக் பகாண்வட
அணுமுதலாய் அண்டவகாடி அமனத்துமாக்கி

வழுத்தும் ஓரறிவுமுதல் ஐந்தும் ஆறும்

வமவமகயாய் உயிரினங்கள் வதற்றுவித்து

முழுத்திறனுடன் காத்து முடிக்கும் வமலாம்

முழுமுதற் பபாருவே நம் அறிவாய் ஆற்றும்

பழுத்தநிமல வரும்வமரயில நீ நான் என்வறாம்
பதமமடந்வமன் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம்.”

(ஞான.பா.3)

என அமமதியாகக் காட்டப்பட்டுள்ேது. (இமறயுணர்வும்
அறபநறியும்)
அனுபவம் ஒன்றாயினும் அவரவர்
இயல்பிற்வகற்ப அது
பவேிப்படுத்தபட்டுள்ேமத இங்கு
நாம் பார்க்கலாம்.

பபான்னால் பசய்யப்பட்ட ஒரு

வமாதிரத்மத, வமாதிரம் என்றும்
பசால்லலாம்.

அது எதனால் ஆக்கப்பட்டது என்ற கருத்தில் பபான் என்றும்
பசால்லலாம்.

பபான் என்றாலும் வமாதிரம் என்றாலும் ஒன்வற.

பபான்

அமடந்துள்ே குறிப்பிட்ட மாறுதமல வமாதிரம் என்று கூறுகிவறாம்.
அவத வபான்று இமறநிமல என்ற முழுமுதற் பபாருள் அதன்
பரிணாமச் சிறப்பால் அமடந்துள்ே மாறுதல்கமேத் தனித்தனியாக
“விண்” என்றும் பஞ்ச பூதங்கள் என்றும், வகாள்கள் என்றும்,
உயிரினங்கள் என்றும் கூறுகிவறாம்.
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அவத வபான்ற இமறநிமலமய இயற்மக என்றாலும், அது

அமடந்துள்ே தன்மமகமேக் குறிபபிட்டு தனித்தனிப் பபயரால்
அமழத்தாலும் தரும்.

தனித் தனிவய பிரித்துப் வபசுவது “விண்ணறிவு”

பகுத்துணர்வு.

அமனத்மதயும் இமணத்து ஒரு பசால்லால் கூறுவது “பமய்யறிவு”
இமறவனுமடய திருஉருவமாக இந்தப் வபரண்டம் முழுமமயும்

உணர்ந்து உணர்ந்து நிமனந்து நிமனந்து பழகிக் பகாள்ே வவண்டும்.
இப்வபாது அந்த உண்மமமய உணர்ந்து பகாள்வது என்பது
சிரமமில்மல.

இதற்கு பமாழிவழி விேக்கம் என்று பபயர்.

அந்த ஒன்மற வநர்முகமாக ஒரு குழுவின் மூலம் பபறும்
பயிற்சியின் மூலமாக மனமத அதன் அமல விமரமவச் சிறுகச்
சிறுகக் குமறத்து நிமலப்படுத்தி, அறிவாக உள்ே தாவன அதுவாகி
காண்பது பமய்யுணர்வு.

தாவன அதுவாகி அறிந்து பகாள்ேக் கூடிய நிமலயிவலதான் அவவன
நான், நாவன அவன் என்று உணரக்கூடிய பதேிவு உண்டாகிறது.
கடலில் நீர்தான் அமலயாக இயங்குகிறது.
நீர்தான்.

அமல நின்றால்

அதுவபால நிமலயாகிய இமறபவேி உயிர்த்துகள் மமயத்தில்
அறிவாக இருக்கிறது.

அது சீவகாந்த ஆற்றலால் படர்க்மக எய்தி அமலயாக
இயங்குகிறது.

அமல நிமலயில் மனம்.
(பமய்ப்பபாருள்)
வவண்டும்.

இருப்பு நிமலமயில் அறிவு

அந்த நிமலமய அறிவதற்கு என்ன

பசய்ய

எங்வக இருந்து அறிவது என்றால், எல்லாவற்மறயும் அறிவது எது?
மனத்தின் மூலமாக அறிவதான் அறிகிறது.
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மனதுக்கும்

அறிவுக்கும் உள்ே ஒரு பதாடர்பு என்ன என்றால்

அமலயும் நிமலயும் வபான்றவதா, மீ ண்டும் அமத ஆழமாக
நிமனவு பகாள்வவாம்.

கடலில் அமலமயப் பார்க்கிவறாம்.

அந்த அமல எது என்று

பார்த்தீர்கோனால் நீர்தான் அமசகிறது.
வமல் பக்கம்தான் அந்த அமசவு.
அமசயாமல் இருக்கிறது.

அது அமல எனப்படுகிறது.

உள்வே பசல்ல பசல்ல நீாா்

அப்படி அமசயாத நீராக இருக்கக்கூடிய நிமலயிவல இமறநிமல
என்று பசால்கிவறாம்.

அமசயுமிடத்திவல அமல என்கிவறாம்.
அறிவு.

அங்வக நிமலத் நிமலயில்

இங்வக அமலயும் பசயலில் மனம்.

மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் இமறயனுவத்மத
அமடந்தது வபால் நாமும் இமறயனுபவத்மத பபற்று ஆனந்தமாக
வாழ்வவாமாக.

13. உற்றாமர நான் வவண்வடன்
இரண்டு பபரும் சிந்தமனச் சிகரங்களுக்கிமடவய அறியப்படும்
முரண்பட்ட எண்ணங்கள் இங்கு ஒப்பாய்வு பசய்யப்படுகிறது.
இமறவனின் ஆனந்தக் கேிப்பில் திமேத்த மாணிக்கவாசகர்,
“உற்றாமர யான்வவண்வடன் ஊர் வவண்வடன் வபர் வவண்வடன்
கற்றாமர யான் வவண்வடன் கற்பனவும் இனியமமயும்
குற்றாலத்து அமர்ந்துமறயும் கூத்தா உன் குமர கழற்வக
கற்றாவின் மனம்வபாலக் கசிந்துருக வவண்டுவவன”

(556)
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என்று இமற உணர்விவலவய நீந்திக் கேிப்பமதத் திருவாசகம்
காட்டுகிறது.
ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வந்த ஒரு மனிதன் இறந்து விட்டான்.

அவன் அமத உணரும் வபாது மகயில் ஒரு பபட்டியுடன் கடவுள்
அவன் அருகில் வந்தார்.

கடவுள்: “வா மகவன........நாம் கிேம்புவதற்கான வநரம் பநருங்கி
விட்டது.......”

ஆச்சரியத்துடன் மனிதன் “இப்பவவவா? இவ்வேவு சீக்கிரமாகவா?
என்னுமடய திட்டங்கள் என்ன ஆவது?”

கடவுள்: “மன்னித்துவிடு மகவன........உன்மனக் பகாண்டு
பசல்வதற்கான வநரம் இது.........”

மனிதன் : “அந்தப் பபட்டியில் என்ன உள்ேது?”
கடவுள்: “உன்னுமடய உமடமமகள்.........”
மனிதன் : “என்னுமடய உமடமமகோ!!!.......அதாவது என்னுமடய
பபாருட்கள், உமடகள், பணம்,.............?”

கடவுள்: “இமவ அமனத்தும் உன்னுமடயது அல்ல........ அமவ
பூமியில் நீ வாழ்வதற்கானது.........”

மனிதன் : “என்னுமடய நிமனவுகோ?.............”
கடவுள்: “அமவ கண்டிப்பாக உன்னுமடயது கிமடயாது......... அமவ
காலத்தின் வகாலம்........”

மனிதன் : “என்னுமடய திறமமகோ?...........”
கடவுள்: “அமவ கண்டிப்பாக உன்னுமடயது கிமடயாது......... அமவ
சூழ்நிமலகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது.......”

மனிதன் : “அப்படிபயன்றால் என்னுமடய குடும்பமும்
நண்பர்களுமா?......”
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கடவுள்: “மன்னிக்கவும்........... குடும்பமும் நண்பர்களும் நீ
வாழ்வதற்கான வழி..........”

மனிதன் : “அப்படி என்றால் என் மமனவி மற்றும் மக்கள்?”
கடவுள்: “உன் மமனவியும் மக்களும் உனக்கு பசாந்தமானது
கிமடயாது......... அவர்கள் உன் இதயத்துடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்............”

மனிதன் : “என் உடல்?...........”
கடவுள்: “அதுவும் உன்னுமடயது கிமடயாது.......... உடலும்
குப்மபயும் ஒன்று.........”

மனிதன் : “என் ஆன்மா?”
கடவுள்: “இல்மல........அது என்னுமடயது..........”
மிகுந்த பயத்துடன் மனிதன் கடவுேிடமிருந்து அந்தப் பபட்டிமய
வாங்கி திறந்தவன் அதிர்ச்சிக்குள்ோகிறான்.

காலி பபட்டிமயக் கண்டு.......... கண்ணில் நீர் வழிய கடவுேிடம்
“என்னுமடயது என்று எதுவும் இல்மலயா?” எனக் வகட்க,

கடவுள் பசால்கிறார், “அதுதான் உண்மம. நீ வாழும் ஒவ்பவாரு
பநாடி மட்டுவம உன்னுமடயது.

வாழ்க்மக என்பது நீ கடக்கும் ஒரு பநாடிதான். ஒவ்பவாரு
பநாடிமயயும் சந்வதாஷமாக வாழ்வதுடன், நல்ல பசயல்கமே

மட்டும் பசய். எல்லாவம உன்னுமடயது என்று நீ நிமனக்காவத........”





ஒவ்பவாரு பநாடியும் வாழ்
உன்னுமடய வாழ்க்மகமய வாழ் மகிழ்ச்சியாக வாழ
மறக்காவத.......
அது மட்டுவம நிரந்தரம்.......
உன் இறுதிக் காலத்தில் நீ எமதயும் உன்னுடன் பகாண்டு
வபாக முடியாது..........
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“இமறவா இன்று நான் நிமறவு பபற்வறன்.” என்று இமறயருள்
கூடிய வவதாத்திரியார்.
“இன்றுநான் நிமறவு பபற்வறன். இமறவா!
இன்றுநான் நிமறவு பபற்வறன்.

நின்வறன் நடந்வதன் உன்மன நிமனந்துவதடி யமலந்வதன்
பசன்வறன் பல இடங்கள் சிந்தமன விரிந்த பின் - இன்று
இமறபவேி காட்சியாக எல்வலாரும் பார்த்துபகாண்வட
மமறவாய்உள் ோய்நீபயன்று மாற்றுமர பகர்கின்றார்
பிமறமுதலாய்ச் சந்திரன் பபருத்து முழுவதாம்வபால்

குமறயறி மவவிரித்தால் பகாள்ேலாம் உமனயுள்வே - இன்று
இருப்புநிமல பவேியாய் இயக்கஅமல விண்ணாகி
உருப்பபாருள் அத்தமனயும் உருவான தறிந்திட்வடன்
கருப்பபாருள் காந்தமாகி கண்டுவகட் டுண்டுணரும்

திருப்பபாருள் மனமாகத் திகழ்வமத உணர்ந்தபின் - இன்று
வபரியக்க மண்டலம் பபரிதுதான் என்றாலும்
ஓரியக்க மாய்உந்தன் உடலாய்அமதக் காண்கின்வறன்
சீரியக்கங்கள் எல்லாம் சிந்திக்கப் பபரும்வியப்பு

யாரியக்க வல்லாவர உமனயன்றி இப்வபரண்டத்மத - இன்று
அன்பும் கருமணயுமாய் அகன்ற நிமலயிலுள்ோய்
என்மனமத விரித்வதன் இமணத்துக் பகாண்டாய் உன்னுள்வே
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கன்ம விமனகபேல்லாம் கழிந்தன உணர்கின்வறன்

உன்மனயறிந்து உய்ய உலவகார்க்குத் பதாண்டுபசய்வவன் - இன்று
என்று சமூகப் பணிக்குத் துணிகிறார்.

முக்திமயவிட பதாண்வட முக்கியம் விவவகானந்தர்.
தன்னுமடய குருவதவர் இராமகிருஷ்ணரின் உபவதசங்கமே
உலபகங்கும் பரப்புவது தமது தமலயாய கடமம என
விவவகானந்தர் அறிந்திருந்தார்.
இனி அத்தமகய பணிகேில் தமது இேம் சீடர்கமே ஈடுபடுத்தும
வநாக்கத்துடன் விரஜாநந்தமரயும் பிரகாசானந்தமரயும் சமயப் பணி
புரிவதற்காக டாக்கா பசல்லுங்கள் என்று உத்தவிட்டார்.
இமேய சீடர்கோன அவர்கள் இருவரும் சவாமிஜியின் ஆமணமய
எவ்விதம் பசயலாக்குவது என்பது புரியாமல் திமகத்தார்கள்.
“சுவாமிஜி! நான் எமதயும் பதரிந்து பகாள்ேவவ இல்மலவய.
பிறகு எவ்விதம் பிரசாரம் பசய்ய் இயலும்?” என்றார் விரஜாநந்தர்.
“எனக்கு எதுவும் பதரியாது என்று பசால்.

அதுவவ பபரிய

பிரசாரம்தான்,” என்றார் விவவகானந்தர்.
“நான் என்னுமடய முக்திமய இன்னும் வதடவில்மலவய என்று
மீ ண்டும் விரஜாநந்தர் தமது சந்வதகத்மதக் கிேப்பினார்.
சுவாமிஜியின் பதில், முழக்கமாக அமமந்தது.

தன்னுமடய

முக்திமய மட்டுவம நாடுபவன் நரகத்மத அமடவான்.

பிறருக்கு

உேப்பூர்வமாக வசமவ பசய்பவவன வமலானவன் என்ற கருத்மத
விவவகானந்தர் சீடரின் உள்ேத்தில் பதிய மவத்தார்.
பின்பு அவ்விரு சீடர்கமேயும் தம்முடன் பூமஜ அமறக்கு
அமழத்துச் பசன்றார்.
மூவரும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார்கள்.
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சுவாமிஜி அப்வபாது தமது சக்திமய அவர்களுக்கு அருேினார்.
பின்பு அவர்களுக்குப் பலவிதமான வபாதமனகமேச் பசய்தார்.
விழிமின், எழுமின், பசய்மிா்ன் என்று கூறி துணிவுட்டினார்.
சுவாமிஜியின் அன்பு பவள்ேத்திலும் அருள் பவள்ேத்திலும்
அவர்கள் திமேத்தனர்.
அவர்கள், தயக்கமும் சந்வதகமும் நீங்கப் பபற்றவர்கோகி,
சமுதாயப் பணியும் சமயப்பணியும் புரியும் உயர்ந்த வநாக்கத்துடன்
டாக்கா நகருக்குப் பயணமானார்கள்.

எதிர்பாராது வதடாவத கிமடத்த வபரின்பப் பபருங் கருமணயால்
உேம் பநகிழ்ந்த மாணிக்கவாசகருக்கு, அதுவமர பசய்து வந்த
பபாதுப் பணியினின்று விடுபட்டு அருள்பாலித்த அண்ணவலாடு
ஒன்றுவது மட்டுவம பபரு வநாக்கானமதத் திருவாசகம் காட்டுகிறது.
ஏழ்மமச் சூழலில் பல்வவறு இன்னல்களுக்கிமடவய
வாழ்ந்துபகாண்டு, இமறவமனத் வதடிய முயற்சியில் அமடந்த
பவற்றி, தன் வபான்று இச் சமுதாயமும் ஈவடற வவண்டும் என்ற
அரியபதாரு பபருவநாக்மக

வவதாத்திரியிடம் விமதத்தது.

தான் பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்மவயகம் என்பவத வவதாத்திரிய
வகாட்பாடு.
அதுவவ இன்று வவதாத்திரியம் எனும் “கற்பகக்கா”வாக
மானுடத்திற்குக் கிமடத்துள்ேது.
இவ்வுலக வாழ்வில் இருந்து விடுபட்டு இமறவமன அமடவமத,
பிறவாப் வபரின்பம் பபறுவமதத் திருவாசகம் இலக்காகக்
பகாண்டுள்ேது.
இமறயுணர்வுடன் இவ்வுலக வாழ்மவச் சுமவத்துக் பகாண்வட,
பிறருக்கும் துமண நின்று நாடும் வடும்
ீ
நலம்பபறக் கண்டு
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முழுவாழ்வின் நிமறவில் இமறயடியமடதமல வவதாத்திரியம்
வவண்டுகிறது.
“மக்கட் பதாண்வட மவகசன் பதாண்டு” என்னும் முன்வனார்
பமாழிமய இது புதுப்பித்துள்ேது.

அதன் பமய்ப்பபாருள் வபசுகிறது

எனலாம்.
வவதாத்திரியாமரப் பாமர மக்கேின் ஞானியாகப் வபாற்றுவதற்கும்
இதுவவ காரணமாகும்.
துறவிகள் இருவர் சிவபூமஜக்காக கங்மக நீமர கமண்டலத்தில்
எடுத்துக் பகாண்டு வகாயிலுக்குச் பசன்றனர்.
அவர்கள் பசல்லும் வழியில் ஒருவன் மயங்கிக் கிடந்தான்.
அதமனக் கண்ட ஒரு துறவி, உடவன அவமனத் தூக்கி மடியில்
வபாட்டு அபிவஷகத்திற்காக எடுத்து வந்த நீமர அவன் முகத்தில்
பதேித்தும்; அருந்தக் பகாடுத்தும் அவன் மயக்கத்மதத்
பதேிவித்தார்.
அதற்கு இேந்துறவி, சிவன் அபிவஷகத்திற்காக எடுத்து வந்த நீமர
அசுத்தப்படுத்திவிட்டீர்கவே, சிவன் புண்ணியம் இனி உங்களுக்குக்
கிமடக்காவத! என்று கூறினார்.
அதற்கு மூத்த ஞானி, சிவன் அபிவஷகத்திற்காக எடுத்து வந்த நீர்
வழியில் ஒருவனின் உயிமரக் காப்பாற்ற உதவியது பபரிய
புண்ணியம் என்று நான் கருதுகிவறன்.
ஒரு வவமே அது பாவம் என்றால் அதன் பலமனப் பபறுவதில்
எனக்கு எந்த வருத்தமுமில்மல.
மக்கள் பதாண்வட மவகசன் பதாண்டு. அதன்படிவய நடந்து
பகாண்வடன் என முடிக்க, இேம் துறவி பமய்சிலிர்த்தார்.
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14. மகான்கள் பார்மவயில் பபண்கள்
ஒவ்பவாரு மனிதனும் பபண் வயிற்றில் உருவாகி அவர்கேது

இரத்தத்மதவய பாலாக உண்டு, வமலும், தாயாக, சவகாதரியாக,
தாரமாக, மகோக என்று பல உறவு முமறகேில் பபண்மமயின்
உதவிவயாடு வாழ்வதால், அத்தமகய பபண்ணின் பபருமமமய
அமனவரும் உணர வவண்டுமன்வறா..” - வவதாத்திரியம்

இத்தமனச் சிறப்பு வாய்ந்த பபண்கமே பின் வதான்றிய மதங்கள்
அவமதித்தன.
மதங்கேின் பார்மவயில் பபண்கமே இரண்டாம் பட்சமாக
பார்த்தனர். புனித வவதங்கமே பபண்கள் படிக்கக் கூடாது என்றனர்.
தவவம பபண்களுக்கு கூடாது என்றனர்.

இன்னும் வபாய் சில

நாடுகேில பபண்களுக்கு ஓட்டுரிமம கிமடயாது என்று
பபண்கமேப் புறக்கணித்தனர்.
இமறவமன அமடயத் தமடயாய் நிற்பனவற்மற மண்ணாமச,
பபண்ணாமச, பபான்னாமச என என்றாகப் பிரித்தனர்.
இதனால் பக்திப் பனுவல்கேில் பபண்கமே இழுத்துமரக்கும்
பாங்கிமனக் காணலாம்.
திருவாசகத்துள்ளும், “பசழிகின்ற தீப்புகு வட்டிலின்
ீ
சிா்ன்பமாழியாரில்
பன்னாள் விழுகின்ற என்மன விடுதி கண்டாய்” (109)

என

அமமந்துள்ேது .
“பசழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின்
சின் பமாழியாரில் பல் நாள்
விழுகின்ற என்மன விடுதி கண்டாய்
பவறி வாய் அறுகால்
உழுகின்ற பூ முடி உத்தர
வகாசமங்மகக்கு அரவச
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வழிநின்று நின் அருள் ஆர் அமுது

ஊட்ட மறுத்தனவன” “ (திருவாசகம் 109)

வேர்கின்ற தீயில் விட்டில் பூச்சி வழ்வது
ீ
வபான்ற நான் காமக்
கனலில் உழல்கிவறன்.
வண்டு பமாய்க்கும் மணம் கமழும் பூமவ முடியில் அணிந்திருக்கும்
இமறவா, அத்தமகய என்மன நீ வழிமறித்து ஆட்பகாண்டு, அருள்
நிமறந்த அமிர்தத்மத வழங்கினாய்.
நாவனா அமத ஏற்க மறுத்வதன்.

ஆயினும் நீ என்மனக் மகவிட்டு

விடாவத – என்று மாணிக்கவாசகரும் புலம்பியவர்தான்.
இருப்பினும் பபண்மமக்குப் பபருமம யேிக்கும் விதமாகத்
திருபவம்பாமவ, திருச்சாழல், திருப்புவல்லி, திருப்பாற்சுண்ணம்,
திருப்பபான்னுசல், திருவம்மாமன வபால்வன அமமகின்றன.
இமவ பபண்கேின் வநான்பு, பதாழில் மற்றும் விமயாட்டுகமே
முன்னிறுத்தி அவற்றின் வழி பபண்கள் இமறவனின் பபருமம
வபசுவதாகவும் அவன் அருள் வவண்டி நிற்பதாகவும் சிறக்கின்றன.
“பூ இயல் வார் சமட எம்பிராற்குப்
பபாற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்க வவண்டும்
மாவின் வடுவகிர் அன்ன கண்ண ீர்

வம்மின்கள் வந்து உடன் பாடுமின்கள்

கூவுமனிா் பதாண்டர் புறம் நிலாவம
குனிமின் பதாழுமின் எங்வகான் எம்கூத்தன்
வதவியும் தானும் வந்து எம்மம ஆேச்
பசம்பபான் பசய் சுண்ணம் இடித்து நாவம”

(திருவாசகம் 196)

அழகு வாய்ந்த, நீண்ட ஜமடமயயுமடய எம்பிரானுக்கு நயமான
கதம்பப்பபாடி இடிக்க வவண்டும்.
மாப்பிஞ்சின் பிேமவபயாத்த கண்கமே யுமடயீர், வாருங்கள்.
வந்து எம்வமாடு வசர்ந்து பாடுங்கள்.
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இனிய பதாண்டர்கள் பவேிவய காத்திராதபடி அவர்கமே
அமழயுங்கள்.
கூத்தாடுங்கள். வபாற்றுங்கள்.

எம் இமறவனும் எம் கூத்தனமாகிய

சிவபபருமான், வதவியும் நானுமாக, எழுந்தருேி எம்மம ஆளும்
பபாருட்டுச் பசம்பபான் நிறமுள்ே கதம்பப் பபாடிமய நாம்
இடிப்வபாம்.
மாணிக்கவாசகர், பபண்ணின் பபருமமப் வபசுவதற்கு இப்பாடமல
உதாரணமாகக் காட்டலாம்.
ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தினின்றும் பபண்ணின் விடுதமலமய
வமன்மமமயப் பபரிதும் வவண்டுகின்ற தன்மம வவதாத்திரியத்தில
சிறப்பாக அமமந்துள்ேது.


பபண்ணினத்துக்குப் பபருமம தரும் வமகயில
திருவாசகம், அவர்தம் பதாழில், வநான்பு, ஆடல் பாடல்
வழி இமறயுணர்மவ, இமறயருமே பவேிப்படுத்த,
வவதாத்திரியம் பபண்ணின் பபருமமமய விேங்க
மவத்துள்ேதுடன் இமறமமயுடனும் இமணத்துப்
பார்த்துள்ேது.



சமுதாயத்தில் அவர்களுக்குரிய இடத்திமனயும்
உரிமமயிமனயும் விதந்வதாதியுள்ேமமயால் இப்பண்பு
திருவாசகத்தின் வேர்ச்சி நிமலயாகக் காட்டப்பட்டுள்ேது.



அரசியல், பபாருோதரம், மதம் என்ற மூன்று
துமறகேிலும் பபண்கேின் மதிப்பு குமறக்கப்பட்வட
கூறப்பட்டிருக்கிறது எனக் கவலும் வவதாத்திரியம்,
“சிந்திக்கும் ஆற்றலுமடய மனிதர் எவபரன்றாலும்
பபண்மமயின் மதிப்மப உணரவவண்டியது மிகவும்
அவசியம்.
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பபண் என்பவள் மிகச் சிற்பானவள்,
அன்பின்அமடயாேமாய் திகழ்பவள், அத்தமன
உயிர்கமேயும் வதாற்றுவிப்பது பபண்ணினவம.

இத்தமய பபண்ணின் பபருமமமய உணர்ந்த

நம் முன்வனார்கள்

அவர்கேின் சிறப்மப இவ்வுலகிற்கு பமறசாற்றுவதற்காகவவ இந்த
பாரதநாட்மட பாரதததாய் நாடு என்றார்கள்.
ஆறுகளுக்கு கூட கங்மக, யமுமன, காவவரி, வகாதாவரி என்று
பபண்கேின் பபயர்கமேவய சூட்டி மகிழ்ந்தனர்.
சாதாரணமாகவவ பபண்மமக்கு நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு
என்று நான்கு குணங்கமே வர்ணிப்பார்கள்.
வமலும் ஒரு பதய்விகக் குணம், தியாகம் என்பது
பபண்மமயிவலவய இயல்பாக அமமந்திருக்கிறது என்பமதயும்
நிமனவு பகாள்ே வவண்டும்.
“இத்தமகய பபண்ணினத்திற்கும் பபாருோதாரத்

துமறயில்

சமத்துவம் அேிக்காமல் எக்காலத்தும் அடிமமயாகவவ நடத்துகின்ற
ஆண் மக்கேின் பசய்மக இமறநிமலக்வக பசய்யக் கூடிய
முரண்பட்ட காரியம். பாவ காரியம் ஆகும்.
மனித குலத்தில் நன்றி என்ற உணர்வு நல்ல பயமன
அேிப்பாதாகும்.

இந்த அடிப்பமடத் தத்துவத்தில் பபண்மமயின்பால்

நன்றிவயாடு இருப்பது ஆண்களுக்குத் தவிர்க்க முடியாத
கடமமயாகும்.
பசன்ற காலத்மத நிமனத்து வருந்த வவண்டாம்.

எவமரயுவம

குமறகூற வவண்டாம்.
பபண்மமயின் மதிப்பு உணர்ந்து அதற்வகற்றவாறு மதநூல்கள், சட்ட
நூல்கள், அறிவு நூல்கள் இவற்மறபயல்லாம் திருத்த வவண்டிய
பபாறுப்பு சமுதாயத்தில் சிந்தமனயாேர்கள், அறிஞர் பபருமக்கள்
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இவர்கேின் தவிர்க்க முடியாத கடமம ஆகும்.” எனப் பபண்
முன்வனற்றம் பற்றி வவதாத்திரியம் ஆழமாகவும் சிந்தித்துள்ேது.

மமனவி நல வவட்பு நாள் (AUG 30) - மகரிஷி
உலகில் இதுவமர தந்மத நாள் (’’’’’’’’ ’’’), தாயார் நாள் (’’’’’’’’
’’’) தனித்தனிவய பகாண்டாடுகிறார்கள்.
சுமங்கலி பூமஜ என்றேவிவல கணவன் நல வவட்பு நாளும்
பகாண்டாடுகின்றார்கள்.

மமனவி நல வவட்பு நாள் எந்த ஊரிவலயும் இல்மல. இது ஒரு
நன்றி பகட்டதனம் இல்மலயா?

இது என் மனமத உறுத்திக் பகாண்வட இருந்தது. ஆனாலும்,
ஒருவர் தமலயிட்டுச் பசய்தால் மட்டும் வபாதாது.

இது நாடு முழுவதும் ஆண் மக்கள் அமனவரும் பதரிந்து பகாள்ே
வவண்டும்.
பபண்மமயின் பபருமமமய உணர வவண்டும் என்ற மனவதாடு
ஆராய்ச்சி பசய்த வபாது இந்த ஆண்டு என் மமனவியினுமடய
(அருள் அன்மன வலாகாம்பாள்) பிறந்த நாள் 30.8.ல் வந்தது.
அன்பர்கேிடம் பசான்வனன்.
என் மமனவியின் பிறந்த நாமேவய மவத்துத் பதாடங்கி மமனவி
நல வவட்பு நாள் பகாண்டாடலாம்.
இமதவய மவத்துக் பகாண்டு, இது முதல் பகாண்டு ஒவ்பவாரு
ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 ஆவது நாமே மமனவி நல வவட்பு நாோகக்
பகாண்டாடுவது நம் சங்கத்தின் வழக்கமாக வரட்டும். பிறகு உலக
நாடுகேிலும் பரவட்டும் என்வறன்.
ஆண்களும், பபண்களும் உற்சாகமாக அமத ஏற்றுக் பகாண்டு பல
இடங்கேில் பகாண்டாடுகிறார்கள்.
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நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்மகத் துமணமய நன்றிவயாடு வாழ்த்தி
இக்கவிமயச் பசால்லி மகிழுங்கள்.

“பபற்வறாமரப் பிறந்தகத்மதப் பிறந்த ஊமர விட்டுப்
பிரிந்து வந்து,பபருவநாக்கில்கடமமயறம் ஆற்றப்,

பற்றற்ற துறவிபயனக் குடும்பத்பதாண்வடற்றுப்

பண்பாட்டின் அடிப்பமடயில் எமனப் பதியாய்க்பகாண்டுஎன்

நற்றவத்தால் என் வாழ்மகத்துமணயாகிப் பபண்மம

நல வநாக்கில் அன்வபாடு கருமண இமவ பகாண்டு

மற்றவர்க்கும் பதாண்டாற்றும் மாண்புமிக்க எந்தன்

மமனவிமய நான் மதிக்கிவறன் வாழ்த்தி மகிழ்கின்வறன்”

(மசரிஷி)

எனப்பாராட்டி நிற்கவும் வவதாத்தரியார் கவி புமனந்து
திமேத்திருப்பது எண்ணி மகிழத்தக்கதாம்.
“பபண்ணினத்தின் பபருமதிப்மப உணர்ந்வத உள்வேன்.

வபருலகில்

வாழுகின்ற மக்கள் எல்லாம் பபண்ணினத்தின் அன்பேிப்வப எனில்
வவபறன்ன பபருமம இமதவிட எடுத்துச் பசால்லுவதற்கு?” எனும்
இவரின் பபண் வமம்பாடு பற்றிய சிந்தமனகள் ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப வதான்றி வேர்ந்துள்ேன என்பது இங்கு
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

15.அறிவறிந்வதார் சிவமாவார்

வேர்ப்வபார் பசால்லிக் பகாடுத்தமதத் திருப்பித்திருப்பிச் பசால்லும்
கிேிமயப் வபான்று, தன் தாயார் சுட்டிக்காட்டிய ஒருவன் தான் தன்
தகப்பன் என்று உறுதியாகச் பசால்லும் மகனின் மவனாநிமல
வபான்ற பபரிவயார்கோல் எழுதப்பட்டுள்ள் கருத்துக்கவே சரி என்று
நம்பி உறுதி பகாண்டிருக்கம் நிமலவய பக்தி.
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அறிவு அறிவுக்கு அடிமமயாவவத பக்தி.
அறியப் பழகுதல் வயாகம்.
முக்தி.

அறிமவ அறிவால்

அறிமவ அறிவால் அறிந்த நிமலவய

அறிமவ அறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்.

இமறவனிடம் தன்மன முழுமமயாக ஒப்புக் பகாடுத்தல்
திருவாசகம் காட்டும் இமறபநறி, பக்தி பநறி.
வவமலயில்மல.

இங்கு அறிவிற்கு

இதமன

“வவண்டதக்கது அறிவயாய் நீ !

வவண்ட முழுதும் தருவவாய் நீ!

வவண்டும் அயன்மாற்கு அறிவயாய் நீ!

வவண்டி என்மனப் பணி பகாண்டாய்!

வவண்டி நீ யாது அருள்பசய்தாய்

யானும் அதுவவ வவண்டின் அல்லால்

வவண்டும் பரிபசான்று உண்படன்னில்,

அதுவும் உன்தன் விருப்பன்வற (499)

“அன்வற என்றன் ஆவியும்

உடலும் உமடமம எல்லாமும்

குன்வற அமனயாய் என்மன ஆட்

பகாண்ட வபாவத பகாண்டிழமலவயா

இன்வறார் இமடயுறு எனக்கு உண்வடா
எண்வதாள் முக்கண் எம்மாவன

நன்வற பசய்வாய் பிமழ பசய்வாய்
நாவனா இதற்கு நாயகவம”

(500)

என்ற பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.
எண்ணம், பசால், பசயல் அவற்றின் விமேவுகள் என அமனத்துவம
இமறவன் வழிப்பட்டதாக, அவனின் இயக்கமாகிறது.

இதனால்அங்வக விருப்பு பவறுப்பற்ற மனநிமல, இமறவனுக்கும்
பக்தனுக்கும் இமடவய இமடபவேியற்ற நிமல, இருவரும்
ஒன்றான நிமல உருவாகிறது.
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திருவாசகத்தின் “உங்மகயிற்பிள்மே உனக்வக அமடக்கலம் (173)
என்ற இவ்வமடக்கலம் பண்பு, வவதாத்திரியத்தில் அறிவாக
உணர்த்தப்படுகிறது.

உயிரும் இமறயும் கலந்த நிமலமய,

அறிவறிந்த ோர் சிவமோவோர்; அன்பு ஊறும்
அறம்பசழிக்க அவ்வறிவவ நல்லுரம் ஆம்;

அறிவினது ஆற்றல் ஐம் புலன்கள்;

அனுபவத்தில் சிக்கிவிட வவண்டாப் பற்றாம்;

அறிவறிய மனத்துக்கும் பசயலுக்கும் ஒர்

அரணாகும் பக்தி, வயாக பநறிஇரண்டும்,

அறிவறிந்த அவ்வழியில் பசயல்க ோற்றும்
அகன்ற வபரறவம பமய்ஞ் ஞானமாகும்”

(வவதாத்திரி மகரிஷி)

என வவதாத்திரி மகரிஷி காட்டுகிறார்.

பக்தியும் ஞானமும்
அறபநறிமய பிறர் உணர்த்தித் தான் பின்பற்றும் முமற 'பக்தி'
வழியாகும். தாவன உணர்ந்து பபாறுப்வபாடு ஆற்றி வாழும் வழி
“ஞானவழியாகும்”.

இன்மறய சூழலின் ஆன்மீ கத்தில் பலர் பக்தியும் ஞானமும்

பவவ்வவறு பாமதகள் என்றும், ஞானத்மதக் காட்டிலும் பக்தி
கீ ழானது என்னும் தவறான கருத்தில் உள்ேனர்.

ஒவ்பவாரு சாதகனுக்கும் பக்தியும் ஞானமும் இரண்டுவம
அவசியமானமவ.

“ஞானம்” என்றால் அறிவு. ஞானம் நம் கண்கமேப்வபான்றது. நாம்
பசல்ல எது சரியான வழி என்பதமன உணர்த்துவது ஞானம்.

பக்தி என்பது நம் கால்கமேப் வபான்றது. சரியான வழியில் நடக்க
உதவும். பக்தி இல்லாத ஞானி முடவனும், ஞானம் இல்லாத பக்தன்
குருடனும் ஆவார்கள்.

ஞானமில்லாத பக்தி துன்பத்மத பகாடுக்கும். ஞானமும் பக்தியும்
வசர்ந்து இருந்தால் வபரின்பத்மத (’’’’’) பகாடுக்கும்.
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ஒரு பறமவக்கு எவ்வாறு இரண்டு சிறகுகளும் அவசியவமா,
ஒன்றில் ஒன்று ஏற்றத்தாழ்வு அற்றவதா, அவ்வாவற ஒரு

சாதகனுக்கு பக்தியும் ஞானமும் இரண்டுவம இன்றியமமயாதமவ.
பக்தியும் ஞானமும் இரண்டு கண்கமேப் வபான்றது. ஒன்று
இல்லாவிடினும் அவன் அறிவுக்குருடவன.

“உண்மமயான பக்தியும் ஞானமும் ஒன்வற” என்பார்
ராமகிருஷ்ணர்...

ஆத்மஞான சுகமும், உத்தமுமான பக்திச் சுமவயும் ஒன்வறயாகும்.
பக்தியும், ஞானமும் ஆத்மாவின் இரு கண்கவேயாகும்.
இன்மறய நமடமுமறயில் ஆன்மிகப் பயணத்தில் பல

எதிர்ப்புகளும், ஐயப்பாடுகளும், வதக்கங்களும் காணப்படுகின்றன.
இதற்குக் காரணம் அறியாமம என்று சில முற்றும் உணர்ந்த
ஞானிகள் பசால்லிக் பகாள்கிறார்கள்.

உண்மமயில் இந்த முரண்பாடுகளுக்குக் காரணம் நம்
முன்வனார்களும், அதற்குப் பிறகு அவர்கள் வழிமுமறகமே
கமடபிடித்த சுயநலவாதிகளும்தான்.

பபரும்பாலான ஆன்மிக விஷயங்கமே தங்கள் நல்வாழ்விற்காக
அவர்கள் திருத்தி அமமத்து விட்டார்கள்.
விமேவுகவே இந்நிமலகள்.

அதன்

வமலும் நடுத்தர மற்றும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு இத்தமகய
விஷயங்கள் பசன்று வசராமல் பார்த்துக் பகாண்டார்கள்.

நம் முன்வனார்களும் அவரவர் கமட பிடிக்கும் உபாயங்கவே
உண்மமயானது என்றும் மற்றமவகள் பிரவயாஜனமற்றமவ என்று

ஒருவருக் பகாருவர் மற்றவர்கமே இழிவு படுத்திக் பகாண்டார்கள்.
சரிமய, கிரிமய, வயாகம், ஞானம் இமவபயல்லாம் ஒன்றுக்கடுத்து
ஒன்று என்று உயர்த்திவிடும் படித்தரங்கவே அல்லாது அமவகள்
தனித்தனி மார்க்கங்கேல்ல.
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சரிமய வழியில் பசல்பவர் பக்தர், கிரிமய வழியில் பசல்பவர்

கருமி, வயாக வழியில் பசல்பவர் வயாகி, ஞான வழியில் பசல்பவர்
ஞானி என்று தனித்தனி மார்க்கங்கோகச் பசால்வது தவறு.
கருமி பலன் கருதி உமழக்கிறான், ஞானிகள் வசாம்பிக்

கிடக்கிறார்கள், வயாகிகள் சித்துக்கேில் மயங்கி தானும் ஏமாந்து,
மக்கமேயும் ஏமாற்றுகிறார்கள்,

எனவவ பக்தி வழிவய கலியுகத்தில் சிறந்தது என்பது சில
பக்திமான்கேின் வாதம்.

ஆனால் நிமலமமவயா வவறு பக்தியின் வபரால் இங்கு
வகாடிவகாடியாக பணம் புரளுவது கண்கூடு.

எனவவ கலியுகத்தில் பக்தி என்பது பபரிய வியாபாரமாகி விட்டது
என்பமத மறுக்க முடியாது.

வயாகிகளும், ஞானிகளும் பக்தி என்பது உங்கமே நீங்கவே
ஏமாற்றிக் பகாள்ளும் ஒரு விஷயம். கடவுமே பவேிவய

வதடுவமத விடுத்து உள்வே வபாய் வதடு என்பது அவர்கள் கூற்று.
இமடவய கர்ம வயாகிவயா, இபதல்லாம் வண்
ீ
பிதற்றல்கள் பலமன

எதிர் பாராமல் கர்மங்கமே ஒழுங்காகச் பசய்வவத வமன்மமயமடய
ஒவர வழி என்று முழங்குவார்கள்.

இமதபயல்லாம் வகட்டவர்கள் விழி பிதுங்குவார்கள்.
பக்தியிலும், வபதமற்ற பதாண்டிலும் முமறயாக ஒழுகியவர்கள்
மனம் தானாகவவ வயாக நிமலமய அமடகிறது என்பமத இவர்கள்
ஏன் உணர மறுக்கிறார்கள் என்பது புரியவவ இல்மல.

அதற்குப் பிறகு ஞானம் நிமறவு நிமல என்பமதயும் மறந்து
வபாகிறார்கள்.

உண்மமயான பக்தன் தன்மன மறந்து உலபகங்கும் இமறவமனக்
காண்கிறான்.
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பார்க்கும் உயிரினங்கள் எல்லாம் இமறவவன என்ற மனநிமலயில்
அமனவமரயும் சமமாக பாவித்து பதாண்டு பசய்கிறான்.

தன் வமன்மமமய மட்டும் கருதாது பிறரும் வமன்மமயமடய
வவண்டும் என்ற நிமலயில் சரிமய வந்து விடுகிறது.

அவவன கர்மி. இமறவமனயும், பதாண்மடயும் தவிர எமதயும்
அவன் சிந்திக்காத காரணத்தால் மனம் ஒருநிமலப்பட்டு வயாக
நிமலமய அமடகிறது.

அந்த நிமல வலுக்கும் வபாது ஞானம் பிறக்கிறது. சித்தர்கள்

அறிமவக் பகாண்டு முதல் இரண்டு நிமலமய விடுத்து வநரடியாக
வயாகநிமலக்குப் வபாய் ஞானத்மத அமடந்தார்கள்.

பக்திக்கும் ஞானத்திற்கும் உள்ே பதாடர்மப நம் முன்வனார்கள்
மூன்று விதமாக அபிப்பிராய வபதம் பகாண்டார்கள்.

அதாவது பக்தியின் மூலம் மனம் சுத்தியமடவதால் ஞானத்திற்கு
தகுதி உமடயதாகிறது என்பது ஒரு அபிப்பிராயம்.

இவர்களுக்கு பக்திமய விட ஞானம் பபரியது. இவர்கமேப்

பபாருத்த வமர சாதகமன பக்குவப்படுத்தவவ பக்தி பயன்படுகிறது.
மற்பறாரு பிரிவினவரா ஞானத்தின் விமேவவ பக்தி என்கிறார்கள்.
கடவுமே அறிந்து பகாள்ளும் அேவு ஞானம் இருந்தால் மட்டுவம
அவர் வமல் அன்பு பிறக்கும்.

அயலான் ஒருவமன நாம் வநசிப்பதில்மல. உறவினர் என்று
பதரிந்து விட்டால் அவர் மீ து அன்பு வேர்கிறது. இதன்படி ஞானம்
பபருகுமேவு பக்தி வேர்கிறது.

கமடசியில் எல்லாம் பிவரமம பக்தியாகி பிரம்மத்தில் லயித்து
விடுகிறது என்பது இவர்கள் பகாள்மக.

மூன்றாவது பிரிவினவரா, உயர்ந்த நிமலயில் பக்தியும் ஞானமும்
இமணந்து விடுகின்றன என்பார்கள்.
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அன்பானது அறிமவ வேர்க்கிறது. அறிவு ஓங்குமிடத்து அன்பும்
வேர்கிறது. இந்த அன்பின் விமேவாக சாதகன் தன்மனவய
இமறவினடம் பகாடுத்து விடுகிறான்.

தீயில் இட்ட விறமகப் வபால, பக்தன் தன்மன பதய்வத்துக்கு
உரியவனாக்கி தாவன பதய்வ பசாரூபம் அமடகிறான்.

அன்பும், அறிவும் அேப்பரிய அேவில் கடவுேிடம் மிேிர்கின்றன.
அவர் பரம பிவரமம பசாரூபம். அவர் சர்வக்ஞன். எல்மலயில்
அடங்காத அன்பும் அறிவும் அவரிடத்தில் உண்டு.

எனவவ ஒன்மற உயர்த்தியும் ஒன்மற தாழ்த்தியும் பசால்வது
பபாருந்தாது.

கடவுமே அறிய மனிதன் அவமர வநசிக்கிறான். அவமர
வநசிப்பவன் கடவுமே அறிகிறான்.

உண்மமயான பமய்ஞானியிடம் உண்மமயான அன்மபயும்,
உண்மமயான அறிமவயும் காணலாம்.

தன்மன கடவுேிடம் பகாடுத்து விடுவதால் சாதகன் கடவுள்
மயமாகி விடுகிறான். கடவுள் மயமாகி விட்டவனிடம் அறிவு
வபாய்விட்டது என்று எப்படிச் பசால்ல முடியும்?

கடவுேிடம் தன்மனக் பகாடுத்தவன் தாவன அறிவு பசாரூபியாகத்
திகழ்கிறான்.

எனவவ கூர்ந்து கவனித்தால் பக்தியும் ஞானமும் வவறு வவறல்ல.
அன்பும் அறிவும் வவறு வவறல்ல. இரண்டும் ஒன்வற.

எனவவ அன்மபப் பபருக்கி அறிமவ வேர்த்து, வபரறிமவ உணர்ந்து
பமய்யறிமவ அமடவவாமாக.

16. புறச்சமய காழ்ப்பும் சமய பபாதுமமயும்
124

மாணிக்கவாசகமரயும் வவதாத்திரி மகரிஷிமயயும் ஒப்பாய்வு

பசய்யும் வபாது, காலச் சூழலால் நிகழந்துள்ே வதமவயான கருத்து
மாற்றமும் இங்கு பதிவு பசய்வது அவசியமாகிறது –
இன்றியமமயாததாகிறது.

திருவாசகத்தில் காணப்படும் புறச்சமயக் காழ்ப்பு.


அத்வதவர் அவர் வதவன் என்று இங்ஙன் பபாய்த் வதவு வபசிப்
புலம்புகின்ற




புதலத்வத….நான் பற்றி நின்ற பமய்வதவர்க்வக

(219)

உவமலச் சமயங்கள் ஒவ்வாத சாா்திரமாம் சவமலக் கடலுள்
(251)

புத்தன் முதலாய புல்லறிவில் பல்சமயம் (318)

என்பன வபான்று திருவாசகத்துள் காணப்படும் புறச்சமயக் காழ்ப்பு,
வவதாத்திரியத்துள் சமயப் பபாதுமமயாக, பபாமறயாக மாற்றங்க
கண்டுள்ேது அமனவரும் அறிய வவண்டியதாகும்.

எல்லா மதங்களும் ஒன்று படும்.
“ஒன்று உயிர் என்றறியும் உள் நாட்டத்மத

ஒவ்பவாருவரும் பழக வசதி பசய்வவாம்.

அன்று அன்று அறிஞர் பலர் சத்சங்கத்தில்
ஆன்ம தத்துவம் விேக்கும் கடமம பசய்வார்
பதான்று பதாட்டுப் பல பபரிவயார் வதாற்றுவித்த
சுத்த சன்மார்க்க பநறிமுமற விேக்கும்.
இன்றுவமர விரித்துள்ே மதங்கள் எல்லாம்

இந் நிமலயில் ஒன்றுபடும் வபதமற்று.” (வவதாத்திரி மகரிஷி)

உயிபரன்றும், ஆன்மாபவன்றும், கடவுள் என்றும், அறிவு என்றும்
பசால்லப்படும் அரூப சக்திகமே உள்நாட்டத்தால் ஒவ்பவாருவரும்
அறிந்து பகாள்ே, கிராமங்கள் வதாறும் நிர்விகற்ப சாதமன
மன்றங்கள் என்ற நிமலயங்கமே ஏற்படுத்தி, அந் நிமலமய

வவண்டுவவார் அமனவரும் அறிந்து பகாள்ேப் பயிற்சி அேிப்வபாம்.
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இந்தச் வசமவயில் தன்னிமலயறிந்த பல அறிஞர்கள்

ஈடுபடுவார்கள்; வவண்டிய விேக்கமும் அவ்வப்வபாது தருவார்கள்.
மனிதர்கள் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக ஏழ்மம, வியாதி, பஞ்ச
மாபாதகங்கள் இமவகமே ஒழித்து, சுகமாக ஒற்றுமமயாகச்
சவகாதரர்கள் வபால் ஒன்றுபட்டு,

ஒருவருக்பகாருவர் உதவி பசய்து வாழ வவண்டுபமன்ற பபரு
வநாக்கத்தால், எவ்வேவவா காலமாக ஆங்காங்வக

வதாற்றுவிக்கப்பட்டு, பின்பற்றப்பட்டு – பதாடர்ந்துவரப்பட்ட எல்லா
மதங்களும் அந்த நிமலயில் வபதமற்று ஒன்று படும்.

– வவதாத்திரி

ஆன்மீ கத்திற்கும் முழுமமயான உனக்குள் விழும் வதடலுக்கும்
சம்பந்தம் இல்மல.

அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவரவர் மார்க்கங்கள் அவரவர்
வதடலுக்கு வழிவகுத்துக் பகாடுத்துவிடும்.

ஆனால் இத்தமன மதங்கள் சமயங்கள் கடவுள்கள் இருந்தும்

உன்னால் ஏதும் பசய்ய முடியவில்மல என்பதுதான் உண்மம.
இன்பனாரு முக்கியமான நிகழ்வு இமவகோல் ஒருவபாதும் உனக்கு
ஒருபயனும் விமேந்ததில்மல.

இமவகமே அறியாத பாமரனும் வன, மமல வாசிகளும் கூட
எேிதல் தன்மன உணர்ந்து பகாள்ே முடியும்

ஆனால், இமவகள் புமடச் சூழ இருக்கும் உன்னால் உணர்வது
மிகக் கடிணமான பசயலாகவவ இருக்கும்.

இந்தியா மிகப்பபரிய சந்மதநாடு என்று பசால்வதற்கு பின்னால்
மதங்கள் கடவுள்கள் இருப்பமத நாம் உணர்வதில்மல.

கடவுேின் பபயரால் மதங்கேில் பபயரால் மாபபரும் வியாபாரச்
சந்மததான் நடக்கிறது இங்வக.
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இந்த வதசத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா வதசத்திலும் தான்.

இமவகளுக்குள் நீ இருக்கும் மாபபரும் முட்டாள் தனங்கமே
சம்பாத்து மவத்திருப்பாய்.

இதில் வியப்பான பசய்தி என்னபவன்றால், இந்த முட்டாள்

தனங்கமே யார் அதிகமாக வசகரித்து மவத்து வியாபாரமாக்
கிறார்கவோ அவர்கள் உன்னத மிக்கவர்கோவும், கடவுேின்
பிரதிபிம்மாக அறிவித்துக் பகாள்கிறார்கள்.”

தமிழகம் கண்ட சமயப் பபாமற
சமயத்தின் அறபநறி - உலக வாழ்க்மகவயாடு மத வாழ்க்மகயும்

அமணத்து வமற் பசல்ல உய்யகதி பபறவழி காட்டுகிறது.

சமூகத்தில் மனிதன் சில பகாள்மககமே ஏற்பதினாலும் அவற்றில்
நம்பிக்மக மவப்பதினாலும் ஒரு வமலான நிமலக்கு ஆோகிறான்.
அதற்குக் காரணமாக அமமவது சமயவம. சமயத்திமன சார்ந்து
வாழ்பவன் ஆதலால் சமயத்திமனச் சார்ந்து ஒழுக்கமானவன்
ஆகின்றான்.
இன்ப துன்பங்கமே ஏற்பதால் அவனது மனம் மாறுகிறது.

ஒவ்பவாருவனும் பகாள்மகவாதியாக மாறுவதால் ஒழுங்கான
மனிதமனச் சமயம் உருவாக்கிக் காட்டுகின்றது.
நமது சமயம் விஞ்ஞானத்தால் உணரமுடியாத பமய்ப் பபாருோகத்
தனது பமய் ஞானத்தால் இனிது இயம்புகிறது.
பதய்வகமான
ீ
கருத்துக்கமேத் தன்னுள் அடக்கி மமறத்து
மவத்திருப் பதால் அது மமற எனப் பபயர் பபற்றது.
நமது சித்தாந்தம் அறிவியல் வநாக்கில் பமய்ப் பபாருமே
நிமலநிறுத்தம் உண்மமகேின் முடிபு. அறிவால் உண்மமகமே
பூவினுள் மணம் வபால் பகாண்டுள்ேது.
''அண்டப் பகுதியின் உண்மடப் பிறக்கம்
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அேப்பருந்தன்மம வேப் பபருங்காட்சி''
என்று மாணிக்க வாசகர் கூறுகிறார்.
முன்வனார்கேின் அனுபவத்தில் வதான்றிய பநறிகள் பின்வனாரின்
வாழ்க்மகப் பாமதக்கு வழிகாட்டின..
சமயம் என்னும் பசால் பபாருளுமடயது. சமமத்துப்
பக்குவப்படுத்தல் என்னும் பபாருேில் சமயம் என்னும் பசால்
வதான்றியது.

பகாள்மக, வகாட்பாடு, குறிக்வகாள் என்னும் பபாருேில் சமயம்
அமமந்தது. மனித வாழ்க்மகப் பயணத்திற்கு வழியாக

அமமயக்கூடிய காரண அடிப்பமடயில் பநறி, வழி ஆகிய பசாற்கள்
அமமந்தன.

சமுதாயக் கூட்டுவாழ்க்மகக்கு மனிதன் பண்படவவண்டும். தனி
மனித வாழ்க்மகயாகிய விலங்கு வாழ்க்மகயிலிருந்து மனிதன்

பண்பட வவண்டும் என்று முன்வனார்கள் வகுத்துக் காட்டிய பநறிகள்
துமணயாக அமமந்தன.
உணவு பபாருமே வநரடியாக உண்ணாமல் சமமத்த பிறவக
அவற்மற அவித்து,வவகமவத்து உண்ணுகிவறாம்.
அது வபால் பக்குவமில்லாத பண்பில்லாத விலங்காக வாழும்
மனிதமனச் சமமத்துப் பக்குவப்படுத்த வதான்றியமவ சமயம்.
''ஒன்வற குலம் ஒருவவன வதவன்''
என்பது திருமுலர் வாக்கு.
மனிதன் தன் வாழ்வு வேம் பபறவும், மாக்கள் தன்மமயிலிருந்து
விடுதமல பபற்று ,மக்கள் தன்மம பபறவும் பசய்யப்பட்டது.
அதமன வவறு வமகயில் பசான்னால், மனிதமன பண்பாடு
உமடவனாக ஆக்குவது சமயம்.
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அமனத்திற்கும் ஆணி வவராய் அமமந்த ஒன்மற அறிகிறான்.
அவ்வறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருபபாருள் உண்டு என்பமதயும்
அறிகிறான்.
ஐம்பூதங்கமே வணங்கியவர்கமே அமவகளுக்கு அப்பாலும்
இமறவன் உண்டு என்று பநறிப்படுத்தியவத சமயம்.
அமவ அமனத்தும் ஒரு வரன் முமறக்கு உட்பட்டு

இயங்குவமதயும் காண்கிறான். சமயம் என்பது பவறும் குறிகளும்,
அமடயாேமும் அன்று. சமயம் என்பது அவற்மற கடந்து நிற்பது.

குறிகள், அமடயாேங்கள் என்று எதமனயும் வபாற்றாமல் ஒருவன்
சிறந்த சமயவாதியாக வாழ முடியும்.

மனித மனத்தின் மாமச அகற்றி, பண்புமடயவனாய், ஒழுக்கம்
உமடயவனாய், பிறர்க்குப் பயன்படுபவனாய் வாழ முற்படுவவத
சமய வாழ்க்மகயாகும்.
அவற்றிக்கும் அப்பால் அமனத்மதயும் கடந்து நிற்கின்ற ஒன்மற
கடவுள் என்ற ஒன்மற மனதில் பகாண்டு வாழ்பவவன
சமயவாதியாவான்.

எனவவ, கடவுள் மனித வாழ்வு என்ற இமவ இரண்டிற்கும் உள்ே
பதாடர்பு, வாழ்விலிருந்து கடவுமே அமடயும் பநறி மார்க்கங்கமே
பதேிவுப்படுத்துவவத சமயம்.
மனிதமர பநறிப் படுத்துவதற்கும் முமறப்படுத்துவதற்கும்
வதான்றிய சமயபநறி. அவற்றின் நமடமுமறயால் மாறுபட்டு
முரண்பட்டுவபாயின.
உண்மமயில் சமயம் என்பது தூயவாழ்க்மக முமற. மனிதமன
பநறிப் படுத்திப் பக்குவப் படுத்தும் வாழ்வியல் அனுபவமுமற.
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மனிதனுமடய குமற நீக்கத்திற்கும்,நிமற நல வபற்றிக்கும் சமய
வாழ்க்மகவய துமண பசய்யும். புலன்கமே பக்குவப்படுத்தும்;
தூய்மம யமடயச் பசய்யவும்; இன்ப அன்பு கனியும், அருள்

பபருகும். ஆகவவ, சமயங்கள் அன்மப மமயமாக் பகாண்டது.
“ஆருயிர்க் பகல்லாம் அன்பு பசயல் வவண்டும் என்னும் வள்ேலார்
காட்டிய வாழ்வு பநறி.'

“அன்பு சிவம் ரண்படன்பர் அறிவிலார்
அன்வப சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார்
அன்வப சிவமாவது ரும் அறிந்த பின்

அன்வப சிவமாய் அமர்ந்திருந்தார்” (திருமந்திரம்)

என்னும் திருமந்திரப் பாடல் இவ்வுண்மமமய உணர்த்தும்.
சமயங்கள் பல.
''பபாங்குபல சமயபமனும் நதிகள் எலாம்புகுந்து கலந்திட நிமறவாய்ப்
பபாங்கி ஓங்கும்கங்குகமர காணாத கடவல.''—

என்பது வள்ோலார் வாக்கு.
ஆறுகள் எல்லாம் எங்குத் வதான்றினாலும். எத்திமச வநாக்கி
ஓடினாலும், முடிவில் கடலிமனவய பசன்றமடவது வபால
உலகத்தில் வதான்றிய சமயங்கள் எல்லாம் முடிவில்
பரம்பபாருேினிடத்வத பசன்றமடகின்றன என்பது அவ்வருோேர்
தம் கருத்து.
மசவம், மவணவம், பபேத்தம், கிறித்தவம், சமணம், இஸ்லாம்
என்னும் பற்பல சமயங்கள் தமிழிலக்கிய உலகில்
காணப்படுகின்றன. அமவ காட்டும் பநறிவழிச் பசன்றால், முடிவில்
''பரம்பபாருள் ஒன்வற ''
என்ற கருத்திவலவய நிமறவுறுகின்றன.
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மக்கேின் மனநிமலக்கு ஏற்றவாறு இச்சமயங்கள் எல்லாம் தத்தம்
கருத்துகமேத் பதரிவிக்கின்றன.

இலக்கியங்களும் சமயங்களும் சமுதாயத்தில் இருந்து
முகிழ்க்கின்றன; சமுதாய வாழ்வியலிருந்து பவேிவருகின்றன.
இதனால் அந்தந்தக் காலத்து மக்கேின் ஒழுக்க முமறகமே, பழக்க
வழக்கங்கமே, பண்பாடுகமேத் பதற்பறன விேக்குவன இலக்கியங்
களூள் சமயங்களுவம என்பமத அறியலாம்.

பபரும்பாலான இலக்கியங்கள் காட்டும் சமயப் பபாமறயிமனக்
கண்டு பதேிந்து, வாழ்வியமல வமற்பகாள்ே வவண்டியது இக்கால
இமேயர்களுக்கு இன்றியமமயாத வதமவயும் வசமவயுமாகும்.

பதால்காப்பியர் காலத்துச் சமயப் பபாமற. வவறுபாடுகமேக் கடந்து
மனித குலப் பபாதுமமமய நமது சமயம் வலியுறுத்தியது.
''யாதும் ஊவர யாவரும் வகேிர் தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா ''

என்னும் கணியன் பூங்குன்றனார் பாடல் உண்மம சமய பநறிமய
உணர்த்துவது.
அடுத்து திருக்குறேிலும் தனிஒரு சமயத்தின் சாயல் இன்றிக்
கடவுள் பகாள்மகயும்,சமயமும் வபசப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட ஒரு சமயத்தின் சாயல் பபறாமல் கடவுட்
பகாள்மகபற்றி வபசும் ஆதி நூல் பதால்காப்பியம்.
அதில் சமயம் இடம் பபறுகிறது. மக்கள் வாழ்விமன 'அகம்' என்றும்
'புறம்' என்றும் வகுத்துப் பல்வவறு பசய்திகமேத் பதாகுத்து
பசால்வதால் வாழ்வியல் கூறும் இலக்கியமாகவும் இருக்கிறது.
பதால்காப்பியர் காலத்தும், அவர்க்கு முந்மதய காலத்தும்
இமறவமன வழிபடும் முமற இருந்துள்ேது.
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அக்காலத்து மக்கள், ஐம்பூதங்கமேயும், முருகன், திருமால்,
பகாற்றமவ முதலான வழிபாடு பசய்தனர் என்பமதயும்..,
''மாவயான் வமய காடுமற உலகமும்
வசவயான் வமய மமவமர உலகமும்
வவந்தன் வமய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் வமய பபருமணல் உலகமும்'' (பதால்.அகத்.5)
இப்பாடல் மூலம் அக்காலத்தில் பல கடவுேமர வணங்கும் நிமல
இருந்தது என்பமதயும், அவர்களுக்குள் 'சமயக்காழ்ப்புணர்ச்சி '
இல்மல என்பமதயும் அறியலாம்.

சமயக் கருத்து வவறுபாடு நிலவிய காலத்தில் மக்கமே,
அறவழிக்குட்படுத்த எழுந்தமவவய நீதி இலக்கியம்.

அவ்வமகயில் ' திருக்குறள் ' முதன்மமயானது. ''ஆதி பகவன்
முதற்வற உலகு'' என்னும் திருக்குறள்' இமறவன் ஒருவவன;
அவன்தான் பரம்பபாருள்; முழுமுதற் பபாருள்'' என்று
குறிப்பிடுகிறது.
'கடவுள் வாழ்த்து' ப்பகுதியில் சமயப் பபாதுமம நிமலயில்
இமறவனின் திருவடிச் சிறப்மபவய சுட்டுக்காட்டியுள்ோர். திருவடி
வழிபாடு, திமண, பால் கடந்த பபாதுமம வழிபாடாகும்.




ஏழாம் நூற்றாண்டில் அப்பர் பாடிய 'திருவடித்தாண்டமும்''
பதிமனந்தாம் நூற்றாண்டில், அருணகிரி பாடிய 'சீர்பாத
வகுப்பும்'
பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டில் வள்ேலார் பாடிய 'திருவடிப்
புகழ்ச்சியும்'

அமமந்து சமயப் பபாமறமய வலியுறுத்துகின்றன.
இமறவனிடத்து மனிதன் வவண்டுவது என்ன என்பமத பரிபாடல்
ஒன்று சிறந்த முமறயில் கூறுகிறது.
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''பபாருளும் பபான்னும் வபாகமும் அல்ல நின் பால் அருளும் அன்பும்
அறனும் ஒலி தாவராவய'' – என்கிறது.

பயன் கருதாத வழிபாட்மட வவண்டி, 'அன்பும், அறனும் அருளும்'
மூன்றும் வவண்டும் என வவண்டி விமழவது சமயம் .

தமிழ் பமாழிமயப் பபாறுத்த மட்டில் அேமவ கேின்
உதவி பகாண்டு சமயத்மத நிறுவுவமதக் காட்டிலும் அகத்வத
நிகழும் உணர்வுபகாண்வட சமயத்மதப் பரப்பும் நூல்கவே
மிகுதியாகும்.
அதனால்தான் வபாலும்,சமய இலக்கியம் என்ற பபயரில் பக்தி
இலக்கியங்கவே தமிழில் மிகுதியாக வதான்றின.

உலக பமாழிகேில் பக்தி இலக்கியம் என்று எடுத்துக்பகாண்டால்,
முதல் இடம் தமிழுக்குத்தான்.
இரண்டாவது இடம்

ீப்ரூ பமாழியும்,மூன்றாவது இடத்மத

சமஸ்கிருதமும் இடம் பபறுகிறது. வடபமாழியிலிருந்து தமிழாக்கம்
பசய்த சில நூல்களும் உண்டு.

அன்பின் வழிவய, ஆண்டவமன அமடயமுடியும் என்கிறது நமது
சமயம். அந்த அன்பபன்னும் பிடியுள் அகப்படும் மமலவய!
அடிப்பமடமய மனத்தில் பகாண்டு பார்த்தால், வதாத்திரங்கள்
அதிகம் வதான்றியதற்கு உரிய காரணத்மத ஒருவாறு அறிய
முடியும்.
என்றாலும் தமிழில்வதான்றிய வபரிலக்கியங்கள் அமனத்தும் சமயத்
பதாடர்புமடயது.
பிறபமாழிகேில் பல்வவறு துமறயில் இலக்கியம் உண்டு. அவற்றுள்
சில சமயம் பற்றியும் இருக்கும்.
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ஆனால், தமிழ் பமாழியில் இலக்கியம் என்ற பபயமரப்

பபறக்கூடியமவ அமனத்தும் சமயத் பதாடர்பு உமடயனவாய்
இருத்தல் அரிதற்குரியது.

சமயத் பதாடர்பற்ற நூல்கள் தமிழிலும் வதான்றி இருக்கலாம்.
ஆனால், அவற்றிக்குக்காலத்மத பவன்று நிமலபபறும் வன்மம
இல்மல வபாலும்.

வபரிலக்கியங்கள் ஒரு புறம் இருக்கச் சிற்றிலக்கியங்கோகிய

பிள்மேத்தமிழ், குறவஞ்சி, பள்ளு, உலா ஆகியமவகள் சமயத்
பதாடர்பு உள்ேதாகவவ அமமந்துள்ேது.

ஆதலால்தான் 'சமயமின்றி தமிழில்மல' என்று கூறுவது பபாருள்
பபாதிந்த பமாழியாக அமமயக் காண்கிவறாம்.

காப்பிய இலக்கியங்கள்.காப்பிய இலக்கியங்கேில் சிலப்பதிகாரம்,
மணிவமகமல, கம்பராமாயணம், சீவக சிந்தாமணி வபான்ற
குறிப்பிடத்தக்க இலக்கியங்கள் அந்தந்தக் காலத்துச் சமய
பபாமறயிமன எடுத்துக் காட்டுகிறது எனக்கூறலாம்.
சிலப்பதிகாரம் ஒரு முத்தமிமழயும் எடுத்துக்கூறும் தமலமம
காப்பியமாகும்.
அதன்சிரியர் ஒரு இேங்வகாவடிகள், ஒரு சமணர். ஆனால்,
சிலப்பதிகாரத்தில் மசவம், மவணவம், பபேத்தம் முதலிய
சமயங்கமேயும் எடுத்து கூறுவதன் மூலம் சமயச் சார்பற்ற
காலமாகச் சிலப்பதிகாரம் இருந்துள்ேமமமய அறியலாம்.
மசவ சமயக் கடவுள் சிவமனப் பற்றிப் பல இடங்கேில் ஆசிரியர்
குறிப்பிடுகிறார்.
மதுமர காண்டத்துள் வவட்டுவ வரியில், ''சிவனுக்கு பநற்றிக்கண்
உண்டு என்பமதயும்,வதவர்களுக்காக நஞ்சுண்டு நீலகண்டன்
ஆனான் என்பமதயும், வாசுகிமய நாணாகவும், இமயத்மத
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வில்லாகவும் பகாண்டு திரிபுரத்மத எரித்தான் என்றும், பகான்மற
மாமலமயத்த்ரித்தவன்'' என்றும் கூறப்படுகிறது.

வமலும் சிவமன..,''பிறவா யாக்மக பபரிவயான்...'-என்று
வபாற்றுகிறது.

மவணவ சமயக் கடவுள் திருமாமலப் பற்றிச் சிலம்பில், ஆய்ச்சியர்
குரமவயிலும், காடுகாண் காமதயிலும் காணலாம்.

ஆய்ச்சியர் குரமவயுள்,'' கன்று குணிலாக் கனியுதிர்த்த

மாயவன்...''என்ற குறிப்பும், திருமாலின் பபரிய வகாயில் எனப்படும்
' திருவரங்கம் ' பற்றிய குறிப்பும்,திருமால் திவசடன் மீ து பள்ேி
பகாண்டுள்ோன் என்ற குறிப்பும் 'காடுகாண் காமத
'யில்காணப்படுகிறது.

வமலும் அவனுமடய திருவுருவ நலன்களும், அவன் யுதங்கள் ஏந்தி
நிற்கும் திறமும்,நின்ற வகாலமும்,கிடந்த வகாலமும்
கூறப்பட்டுள்ேன.
சிலம்பின் கமத மாந்தர் சிலர் சமணக் கமத மாந்தர் கோகவவ
வந்துள்ேனர்.
கவுந்த அடிகள், மாங்காட்டு மமறவயான் முதலாவனாமரக் குறிப்
பிடலாம். சமயத்தால் சமுதாயம் வவறுபாடு பகாள்ோமல்
வாழமுடியும் என்று காட்டியுள்ோர்.
மவணவக் காப்பியமான கம்ப இராமாயணத்தில் பிற சமயக் கடவுள்
பற்றியும் கூறுகின்றது.
இக்காப்பியத்துள் இராவணன்,வாலி முதலாவனாமரச் மசவ சமயக்
கடவுோன சிவனின் பக்தர்கோகவவ பமடத்துள்ோர்.
வாலிமயப் பற்றிக் குறிப்பிடும்பபாழுது,'' பஞ்சின் பமல் அடியாள்
பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும்அஞ்சலித்து அறியாச் பசங்மக ''
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உமடயவன் என்றும், ' அட்டமூர்த்தி தாள் பணியும் அன்பன் '
என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.

இராவமணமனப் பற்றிக் குறிப்பிடும் பபாழுது ' சிவபபருமானால்
முக்வகாடி வாழ்நாள் வழங்கப் பபற்றவன் ' என்றும், ' துள்ளுநீர்
பவள்ேம் பசன்னி ஏற்றவன் 'என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.
வமலும் சிந்தாமணி,மணிவமகமலமுதலிய காப்பியங்களும், சமயக்
காழ்ப்பற்ற நிமலயிமன விேக்க பல பதய்வங்கமேக்
குறிப்பிடுகின்றன.

காப்பிய உலகில், குறிப்பிட்ட ஒரு சமயச் சார்பற்ற நிமலயிமன
உணர்த்தி, புதிய சமுதாயமாக, சமய காழ்ப்பற்ற சமுதாயத்மத
ஏற்படுத்தவவ நமது முன்வனார்கள் முயன்றுள்ோர்கள்.

அருோேர்கேின் சமயப் பபாமறமனித இனத்மதத் தீமமகேிலிருந்து
விலக்கி நல்வழிப்படுத்துவதற்கு ஒவ்பவாரு கால கட்டத்திலும்
அருோேர்கள், பபரிவயார்கள் பலர் வதான்றியுள்ேனர்.
அவர்கள் எல்லாம்சமுதாயத்திற்குச் சமயம் வதமவ என்றும் '
பரம்பபாருள் ஒன்று, அதமன அமடயும் வழிகவே இச்சமயங்கள் '
என்றும் எடுத்துமரத்துள்ேனர்.

''ஒன்வற குலமும் , ஒருவவன வதவனும்ஒன்றது வபரூர், வழியாறு
அதற்குே...''என்று திருமூலரும்....,
''யாபதாரு பதய்வம் பகாண்டீர் ;ஆங்வக அத் பதய்வமாகி மாபதாரு
பாகனார்தாம் வருவர் .''--என்று அருணந்திச் சிவாச்சாரியாரும்..,''
அங்கிங் பகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய்ஆனந்த பூர்த்தி யாகி
அருவோடு நிமறந்தது...''- என்று தாயுமானவரும்...,''
சாதியிவல மதங்கேிவல சமய பநறி கேிவலசாத்திர சந்தடிகேிவல
வகாத்திரச் சண்மடயிவலஆதியிவல அபிமானித் தமலகின்ற உலகீ ர்
!அமலந்து அமலந்து வவண
ீ
நீர் அழிதல் அழ கலவவநீதியிவல
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சன்மார்க்க நிமலதனிவல நிறுத்தநிருத்தமிடும் அருட்வசாதி

விமேயாடல் புரியவமவுகின்ற தருணம் இது கூவுகின்வறன்
உமமவய ..''-- என்று வள்ேலாரும்..,''

அரியலால் வதவி யில்மல ஐயன் ஐயாற னார்க்வக...''-என்று அப்பர்
பபருமானும்,'' அரியும், சிவனும் ஒண்ணு அறியாதவன் வாயில்
மண்ணு..''என்ற பழபமாழியாலும்,

அரிமயயும்,சிவமனயும்,சங்கர நாயாரண மூர்த்தமாக வழிபடும்
முமறயாலும் காணலாம்.

தற்கால இலக்கியங்கேில் என்றதும் பாரதி, பாரதிதாசன் நிமனவு
நமக்கு வருகிறது.
''எனக்கு முன்வன சித்தர்பலர் இருந்தாரப்பாயானும் வந்வதபனாரு
சித்தன் இந்த நாட்டில்..'எனப் படுவதால் அவரும் தம் சான்வறார்
பநறிவழிவய சமயச் சார்பற்ற உலகிமன உருவாக்க நிமனத்தார்
என்பதமன
,''ஆயிரம் பதய்வங்கள் உண்படன்று வதடிஅமலயும் அறிவிலிகாள்!''
என்பதன் வாயிலாக அறியாலம்.இவ்வாறு பாடலால் சமய
வவறுபாடற்ற சமயப் பபாமறயுமடய சமுதாயத்மத
உருவாக்கியவர்கோக திகழ்ந்துள்ேனர்.
இமவகமே பதால்காப்பியர் இலக்கியங்கள் முதல் தற்கால
இலக்கியங்கள் வமரசமய வவறுபாடற்ற ஒரு சமூகத்திமன நாம்
தமிழிலக்கியங்கேில் வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

17. திருப்பபருந்துமறயும் ஆழியாறும்
திருப்பபருந்துமர திருவாசகத்தலம்.

வதவார மவப்புத் தலம்.

பாண்டிய நாட்டில். மிழமலக் கூற்றத்தில், பவள்ோற்றங் கமரயில்,
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இன்மறய புதுக்வகாட்மட மாவட்டத்தில், அறந்தாங்கிக்கு
அண்மமயில் உள்ேது.
குதிமர வாங்கச் பசன்ற அமமச்சர்
திருவாதவூரமர- இமறவன் குருந்த
மரத்தடியில் குருவாக வந்து ஆட்பகாண்டருேிய தலம்.
அமமச்சர் வாதவூரர், அடியாயார்
மாணிக்கவாசகராக மாறிய தலம்.
மாணிக்கவாசகர் கட்டிய வகாயில்.
திருவாசகப் பதிகங்கள் ஐம்பத்பதான்றில்
-இருபது பதிகங்கள் பாடப்பபற்ற இடம்.
ஊர் பபருந்துமற (திருப்பபருந்துமற).

வகாயில் ஆவுமடயார்

வகாயில்.
வகாயில் பபயவர இன்று ஊர்ப்பபயராக விேங்குகிறது.
திருப்பபருந்துமற என்பமதவிட ஆவுமடயார்வகாயில் என்பவத
இன்று பபருவழக்காக உள்ேது.
திருப்பபருந்துமறக் வகாயிலில் லிங்கம் இல்மல. ஆவுமடயார்
(பீடம்) மட்டுவம உண்டு.
அதனால் ஆவமடயார்வகாயில் எனப் பபயர் பபற்றது.

இமறவனும்

இமறவியும்-இங்கு உருவமின்றி அருவ வடிவிவலவய
எழுந்தருேியுள்ேனர்.
ஆவமடயார் வகாயிலில் அமமப்பு ஏமனய வகாயில்கேின்
அமமப்பினின்றும் பபரிதும் மாறுபட்டது.
வழிபாடுா் முமறகளும வவறுபட்டது.
இல்மல. பலிபீடம் இல்மல.

இக்வகாயிலில் பகாடிமரம்

நந்தி இல்மல.
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விநாயகர். முருகன், நடராசர் மட்டுவம உண்டு.
மூர்த்தங்கள் இல்மல.

எமனய பரிவார

இக்வகாயில் முழுவதும்- தத்துவ அமமப்பு

உண்டு

இக்வகாயிலில் -ஆறு சமபகள் உண்டு.
1. ஆனந்த சமப

- இது கர்ப்பக்கிருகம் (கருவமற)

2. சித்சமப

- அர்த்த மண்டபம்

3. சத்சமப

- நிவவதன மண்டபம், அமுது மண்டபம்

4. வதவசமப

- யாவரும் நின்று தரிசனம் பசய்யும் இடம்

5. நிருத்தசமப

- இரண்டாம் திருச்சுற்று சந்நிதி மண்டபம்

6. கனகசமப

- மூன்றாம் திருச்சுற்று சந்நிதி மண்டபம்.

சந்நிதியில் நின்று தரிசிக்கும் நம் நிழல் கருவமறயில் உள்ே
ஆவுமடயாரின் மீ து (பீடத்தின் மீ து)

விழும்.

வகாயிலின் பவேிவாயிலில் நின்றாவல, வாயிலின் வழியாகச்
பசன்றாவல, நம் நிழல் கருவமறயில் விழுவமதக் காணலாம்.
ஏமனய வகாயில்கேிவல எல்லாம் பச்சரிச்வசாவற பமடப்பு.
இங்கு புழுங்கலரிசிச் வசாறு பமடப்பு.
பமடப்பன்று.

அதுவும் வசாறு

வசாற்று ஆவிதான் பமடப்பு.

அர்த்த மண்டபத்திற்கு பவேிவய உள்ே அமுது

மண்டபம் எனும்

நிவவதன மண்டபத்தில், சந்நிதிக்கு எதிவர உள்ே நீண்ட சதுரப்
பமடகல்லில் வசாறு பரவலாகக் பகாட்டப்பபறும்.
பாமனகேிலிருந்வத மகபடாமல் சூடாகக் பகாட்டப்பபறும்,
வசாற்றிலிருந்து அதிக அேவில் ஆவி எழும். மண்டபம்
முழுவதுவம புமகமயமமாகக் காணப்பபறும்.
அச்வசாற்றாவிவய ஆத்ம நாதருக்கு மநவவத்தியம்.
அமரக்கீ மரச் சுண்டலும் பாகற்காய்ப் புேியங்கறியும்
மநவவத்தியம்.
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இத்தமகய மநவவத்தியங்கள் வவறு எக்வகாயிலிலும் இல்மல.
இமவ இத்தலத்திறவக உ-ரிய தனிச்சிறப்பு.

இங்கு எல்லாவம தத்துவமயம், ஞானமயம்.
1. கலாதீபங்கள் 5
2. மந்திரதீபங்கள் 11
3. புவன தீபங்கள் 204
4. வர்ணதீபங்கள் 51
5. பததீபங்கள் 81
6. தத்துவதீபங்கள் 36
7. நட்சத்திர தீபங்கள் 27
8. சூரிய சந்திர அக்கினி தீபங்கள் 3
என்று வகாயிபலங்கும் -அங்கங்வக தீப மயமாக இருக்கும்.
சுவாமி ஆத்மநாதமர தரிசிக்க வநர்வாயில் வழியாகப் புகுவதில்மல.
பக்கங்கேில் உள்ே வாயில்கேின் வழியாகவவ பசல்வதும்
திரும்புவதும் மரபு.
அம்பிமக சிவவயா நாயகிமயத் தரிசிப்பதும் கற்பலகணி
வாயிலாகவவ.
வமேம் முதலிய வாத்தியங்கள் வாசிப்பது வழக்கமில்மல.
சின்னம், சங்கு, மணி ஓமசகவே இங்கு வகட்கப்படும்.
பூமச பசய்பவர்கள் தில்மலவாழ் அந்தணர்கமேப் வபால -ஒரு
தனிக் கூட்டத்தார்.
தில்மலயில் தீட்சிதர்கள்.

திருப்பபருந்துமறயில் நம்பியார்கள்.

தில்மலயில் மூவாயிரவர்.

அவருள் ஒருவர் நடராசர்.

திருப்பபருந்துமறயில் முந்நூற்றுவர்.

அவருள் ஒருவர் ஆன்மநாதர்.
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சிற்பவவமலப்பாடுகள், ஓவியங்கள்
மிகவும் சிறப்பு.

இக்காலத்துக்

கட்டிட வவமலகேில்
கான்கிருட்டுக்கு உபவயாகிக்கும்
முறுக்குக்கம்பி, திரமணக்
கம்பிகவோடு, நான்குபட்மடக் கம்பி,
ஆறுபட்மடக் கம்பி முதலியவற்மற
இங்குள்ே கல்வவமலப் பாடுகேில் காணலாம்.
இக்காலத்தில் பபண்கள் அணியும் புடமவகேின் கமரகமேவிட அதிகக் வகாலங்கமே (பார்டர் டிமசன்கமே) இங்குள்ே
ஒவியங்கேில் காணலாம்.
ஆவுமடயார் வகாயில் மண்டபத்தின் பகாடுங்மக
வவமலபாடுகள் மிகுந்தது.

மிகவும் பமல்லியது.

பாறாங்கல்மலப் பலமகக்

கல்லாகச் பசதுக்கி -வவமல

பசய்திருக்கிறார்கள்.
மரவவமலப்பாட்டின்
அேவுக்குக்கல்வவமலபபாட்மடச்
பசய்திருக்கிறார்கள்.
பமல்லிய பகாடுங்மகயின்கனஅேமவக் கூறக்வகட்டு
வியந்த பவள்மேக்கார
அதிகாரிகள் அதன் உண்மமமயக் கண்டறிவதற்காகத் துப்பாக்கியால்
சுட்டுப் பார்த்தார்கோம்.
துப்பாக்கிக் குண்டுகள் துமேத்த இடபமன்று பகாடுங்கமயிலுள்ே
இரு துமேகமே இன்றும் காட்டுகிறார்கள்.
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துமேயிட்ட அவ்விடங்கள் பகாடுங்கமயின் பமன்மமமயக்
காட்டுகின்றன.

சிற்பிகவோட மாதிரிக்காகத் துமேயிட்டிருக்கலாம்.

சிற்பிகள் வவமல ஒப்பந்தம்

பசய்து பகாள்ளுங் காலங்கேில்,

ஆவுமடயார்வகாயில் பகாடுங்மக, திருவழிமிழமல
ீ
பவௌவால் நந்தி
மண்டபம், கடாரங்பகாண்டான் இதில் இமவகமேத் தவிர மற்றப்
பணிகமேப் வபாலச் பசய்து பகாடுப்வபாம் என்று ஒப்பந்தஞ் பசய்து
பகாள்வார்கோம்.

இவ்வவமலப்பாடுகள் அவ்வேவு அரியமவ.

“ஆவுமடயார் வகாவிலில் காணப்படும்- 200-க்கும் வமற்பட்ட
கல்பவட்டுகள் அண்மமயில் படிபயடுக்கப்பட்டன. அவற்றில் 6
கல்பவட்டுகள் பசய்யுள் வடிவில் அமமந்ததாகும்.

அதில் “உதிக்கும் சகாத்தமிங் பகான்றமர யாயிரம்' எனத்
பதாடங்கும்- ஒரு கல்பவட்டுச் பசய்யுள், இந்தக் வகாவில்
மாணிக்கவாசகரால் கட்டப்பட்டது என்பமதயும், இந்த
ஆலயத்தில்தான்-அவர் திருவாசகத்மத இயற்றினார் என்பமதயும்
நிறுவுகிறது.

வமலும், இந்தக் வகாவிலில் உள்ே கனகசமப மண்டபத்தில்
திருவாசகச் பசய்யுள்கள் பபாறிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும்
பதரிவிக்கிறது.

இந்த ஆலயத்தில் உள்ே -16-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட

பஞ்சாட்சர மண்டபத்தில் இந்தக் கல்பவட்டு காணப்படுகிறது.
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இந்தக் கல்பவட்டுச் பசய்யுள் மூலம், மாணிக்கவாசகர் காலத்தில்
இந்தக் வகாவில் கருவமறயும், கனகசமப மண்டபமும்

கட்டப்பட்டதும், வகாவில் மண்டபத்தில் திருவாசகப் பாடல்கள்
கல்பவட்டுகோய் -பபாறிக்கப்பட்ட பசய்தியும்- உறுதி
பசய்யப்படுகின்றன.

கட்டிடம், சிற்பம், ஓவியம்
முதலிய கமலகளுக்குத்
திருப்பபருந்துமற- ஒரு

சுரங்கம், ஒரு கேஞ்சியம்.
தத்தவங்களுக்கும்ஞானத்துக்கும் -கேஞ்சியம்
என்பது முன்கூறிய
பசய்திகோல் விேங்கும்.
சுருங்கக்கூறின் -இது சரிமய கிரிமயயாேர்களுக்கு உரிய
தலமன்று.

வயாகிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் உரிய தலம்.

பிற்காலத்தில் ஆழியாறில் வவதாத்திரி மகரிஷி அமமத்த அறிவுத்
திருக்வகாயிலுக்கு இது ஒரு வமகயில் முன்வனாடி எனலாம்.
பபாள்ோச்சிக்கு அருகில்,
ஆமணமமல
அடிவாரத்தில் இருக்கும்
ஆழியாரில்,
அமமந்திருக்கும் அறிவுத்
திருக்வகாயிலுக்கு,
ஒருமுமற பசன்று
வாருங்கள்.

வவறு

கிரகத்திற்குச் பசன்று வந்த
உணர்வு ஏற்படும்.
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சுவர்கேற்ற எல்மலக் வகாடுகேற்ற, வபதமற்ற ஆக்கப்பூர்வமான
உணர்வமலகே எழுப்பும் சக்திமயக் காற்று மமயத்தில்,
ஸ்தூலமாகக் பகாண்ட கிரகத்மத, உங்கோல் கற்பமன பசய்ய
முடியுமானால், ஒரு நமட ஆழியாறுக்குச் பசல்லுங்கள்.
அமத நிஜம் என்று
உணர்வர்கள்.
ீ

கட்டணம் கட்டித்

பதாண்டாற்ற் நூற்றுக்
கணக்காவனார் வந்து வசமவ
பார்ப்பது, ஓர் அதிசியம்
என்றால், வபாரில்லா உலக
அமமதி என்பது, நமது வாழ்நாளுக்குள் சாத்தியமாகும் ஒன்று என்று
அங்கிருப்பவர்கள் நம்புவது மாபபரும் அதிசியமாகத் வதான்றும்.
இதற்கு மூலகாரணம்,
ஆழியாறு அறிவுத்
திருக்வகாவிலில்,
மூலதாரமாக இருக்கும்
வவதாத்திரி மகரிஷி சமாதி
அமமந்திருக்கும்,
மணிமண்டம் நடு நாயகமாக
அமமந்து, அறிவுத்
திருக்வகாயிலும் அருேரங்கத்திலும், வவதாத்திரியப் பயிற்சிமயக்
பகாடுத்து மக்கேின் வாழ்மவ வமம்படுத்தி வருகிறார்கள்.
ஓங்கார வடிவில் அமமந்துள்ே அறிவுத் திருக்வகாயில், நான்கு
பகுதிகமேக் பகாண்டது. 1. அன்பகம் 2. அறிவகம் 3. அருேகம். 4.
அருள் குருவகம்.

அன்பகம்
திருக்வகாயிலுக்கு வருகின்றவர்கமே அமர்சத்தி, மனித வாழ்வின்
வநாக்கம் வநாக்கத்மத ஈவடறச் பசய்யவல்ல வழிகோன,
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தற்வசாதமன முமறகள், தியான முமறகள், கடவுள் பற்றிய கருத்து
ஆகியன பற்றிய விேக்கம் தரப் பபறுகிறது.

கூட்டுத் தியான ஐந்து

வவமேயும் நமடபபறுகிறது.

அறிவகம்
குண்டலி தவப்பயிற்சிகள், நான்கு படிகேில் தரப் பபறுகிற்ன.
அவற்றுள், முதல் மூன்று நிமலகோகிய ஆக்கிமன சாந்தி துரியம்
ஆகியன இந்த அமறயில் பகாடுக்கப்படுகின்றன.

அருேகம்
குண்டலினி தவப்பயிற்சியின் உச்சக்கட்ட பயிற்சியாகிய துரியாதீத
தவப்பயிற்சி, இங்குக் பகாடுக்கப்படுவவதாடு, அப்பயிற்சிமய
பபற்றவர்கமேக் பகாண்டு, காமல மாமல கூட்டுத் தவமும்
இவ்வமறயில் நிகழ்த்தப் பபறுகின்றது.
துரியாதீத தவப்பயிற்சி பபற்றவர்கள் மட்டுவம, இவ்வமறயில் தவம்
பசய்ய அனுமதிக்கப்டுகின்றனர்.

அருட்குருவகம்
அருள்தந்மத வயாகிராஜ்
வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்
வாழ்ந்த இல்லம். இப்வபாது
நிமனவிடமாக
அமமந்துள்ேது.

மணிமண்டபம்
வவதாத்திரி மகரிஷியின் சமாதி இங்கு அமமக்கப்பட்டுள்ேது.
பலநூறு அன்பர்கள் ஒவர வநரத்தில், தவம் பசய்கிறார்கள்.
நாள்வதாறும், ஐந்து வவமேயும் இங்கு தவம் நடத்தப்படுகிறது.
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வள்ேலார் குடில்
சித்த மருத்து இல்லமாகத் திகழ்கிறது

குடில்கள்
திருமூலர். காேங்கி நாதர் என்ற மூன்று சித்தர்கேின் பபயர்கோல்
விேங்கும் மூன்று குடில்கள் உள்ேன.

இன்னும் பல குடில்கள்

உள்ேன.

வபரங்கு
ஆடிட்வடாரியம் என்றமழக்கப்டும் இப்வபரரங்கு கூட்ட அரங்காய்

தங்கும் விடுதியாய், பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இமதத் தவிர,
அன்பர்கள் தங்குவதற்கு இரண்டு பபரிய அமமதி நிமலயங்களும்
உள்ேன.

இமதத்தவிர, பபரிய சமமயல்கூடம், மடனிங்

ால், உண்ணும்

இடமும் அமமந்துள்ேன.

நாட்பணிகள்
காமல 5.15 க்குச் சமித்துகமேயும் பசுபநய் பச்சரிசி பசுஞ்சாணி
வரகிட்ட ஆகியவற்மற இட்டு, அன்பத்தில் ஒமப் புமக
எழுப்பப்படுகிறது.
இப்புமக நச்சுக் காற்றிமனயும், நச்சு எண்ண அமலகமேயும்
அழிக்கவல்லது என்பது மகரிசி அவர்கேின் கருத்து என்பமதமன,
உலக சமாதானம் (1957) என்ற நூல் கூறும். இதமன இன்மறய
அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஒத்துக் பகாள்கின்றது.
பயிற் சி
ஆண்டு முழுவதும், இங்கு, மகரிசியின் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள்,
காயகல்ப பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சிகள், பிரம்மஞானப் பயிற்சி.
வபராசிரியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் பல்கமலக் கழகங்கேில்
பயிலும் மாணவர்களுக்கானப் பயிற்ச், பமௌன வநான்பு நமடபபற்று
வருகின்றன.
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*ஆழியாருக்கு ஒரு முமற வந்து பாருங்க! **
ஒரு முமற ஆழியாரு அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு -வந்து பாருங்க!
ஆசான் வவதாத்திரி மகரிஷியின்- மணிமண்டபத்மத வலம் வந்து
பாருங்க
ஆசான் வவதாத்திரி மகரிஷியின் மணிமண்டபத்மத -வலம் வந்து
பாருங்க
அங்க துரியாதீத தவபமல்லாம் நடக்குதுங்க!,
உங்க- கவமலபயல்லாம் பஞ்சாய் பறந்து வபாக 'பஞ்சபூத
நவக்கிரகத் தவமும் நடக்குதுங்க!,
தங்க நிற ஓம்கார மண்டபமும் நுமழவாயில் எதிரிவல இருக்குதுங்க!
நாளும் மணிமண்டபத்தில்

ஒன்பது மமய தவமும் நடக்குதுங்க!,

தங்க அமமதி -திருநிமலயமும் இருக்குதுங்க! ,நீங்க
தங்க அமமதி திருநிமலயமும் அருமமயா இருக்குதுங்க!,
திங்க அறுசுமவ உணவுக் கூடமும் இருக்குதுங்க!
ஆனந்தமான வாழ்மவப் பபற ஆழியாறு வாங்க வாங்க வாங்க!

துமணநின்ற நூல்கள்.
1. ஞானக்கேஞ்சியம் – வவதாத்திரி மகரிசி
2. திருவாசகம் – சுவாமி சித்பவானந்தர்
3. தருமச்சக்கரம் மாத இதழ்கள்
4. அன்பபாேி மாத இதழ்கள்.
5. இமறயுணர்வும் அறபநறியும் - வவதாத்திரி மகரிசி
6. வவதாத்திரியச் சிந்தமனகள், தமிழ்ப்பல்கமலக் கழகம்,
தஞ்சாவூர்.
7. வவதாத்திரியத்தில் சமூகவியல் இமறயியல் சிந்தமனகள்,
உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம்.
8. மாணிக்கவாசகரும் வள்ேலாரும், ஊரன்அடிகள்
9. தத்துவ சிகரங்கள், அழகர் ராமானுஜம்.
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10. இராமகிருஷ்ணர் பசான்ன கமதகள்.
11. விவவகானந்தர் பசான்ன கமதகள்.

12. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, பானுகுமார்
13. இணயதே தகவல்கள்

ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்
PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தமனகள்
2. அறிவியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தமனகள்
3. வகாள்கமே பவன்ற இமடக்காட்டுச் சித்தர்

வாழ்க்மக வரலாறு
1. பநப்வபாலியன் வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இவயசுவின் வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்)
5. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
1. தன்னம்பிக்மக மலர்கள்.
2. படன்சமன பவல்வது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்மவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்மக

148

வவதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிஷி
2. வவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

3. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)

4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

5. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. வரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

8. “வாழ்க வேமுடன்” என்ற வார்த்மத! சரியா? தவறா? இலக்கணம்
என்ன பசால்கிறது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வவதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்மவயில் வவதாத்திரி மகரிஷி

11. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுவானால் அதுவவ பசால்லும்
15. உய்யும் வமக வதடி அமலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வவதாத்திரியம்
17. வாழும் வவதாத்திரியம்

18. என்மனச் பசதுக்கிய வவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்மவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானவர் வள்ேலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவர
22. வவதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மமனவிக்கு மரியாமத
24. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது
25. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் வறுமம என்பது இல்மல.
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்மத

ஒப்பாய்வு

(வவதாத்திரி மகரஷி)

1. வள்ேலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவரரும்
ீ
வவதாத்திரி மகரிஷியும்
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3. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

8. வவதமுதல்வரும் வவதாத்திரியும்

9. ஞான வள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் வவதாத்திரியும்

13. சிவவாக்கியாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்மடனும் வவதாத்திரியும்

தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம்.
4. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிமறந்த பபாருள்..

6. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம்.
7. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ேலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவர

திருவாசகமும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திமரப் பத்து.
2. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
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3. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அமடக்கலப் பத்து.
4. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் பசத்திலாப் பத்து.
5. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் குமழத்தப் பத்து.
8. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வவதாத்திரியப் பார்மவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்தமனப் பத்து.

10. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
11. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின்

ஆமசப் பத்து

12. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அச்வசா பதிகம்

பாரதியாரும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வவதாத்திரியப் பார்மவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வவதாத்திரியப்

பார்மவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள்

3. வவதாத்திரியப்

பார்மவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

4. வவதாத்திரியப்

பார்மவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தமனகள்

பஜன்னும் வவதாத்திரியமும்
1. பஜன்னும்

வவதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. பஜன்னும்

வவதாத்திரியமும் பாகம்

2

3. பஜன்னும்

வவதாத்திரியமும் பாகம்

3

4. பஜன்னும்

வவதாத்திரியமும் பாகம்

4

5. பஜன்னும்

வவதாத்திரியமும் பாகம்

5

தாயுமானவர்

தாயுமானவர்

1. வசரவாரும் பஜகத்தீவர
2. தாயுனவரின் இலக்கிய நயம்
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3. தாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமயபநறி
5. தாயுமானவரின் உடல் பபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்
8. தாயுமானவர் ஆன்மீ க வாதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், பபாருள், ஏவல்
10. தாயுமானவரின் அத்மவதமும் வவதாத்திரியின் அத்மவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தமனகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானவர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவவதான் பதய்வபமன்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானவரின் பரநமடயும் உலக நமடயும்

21. இன்பம் பபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்
22.

தாயுமானவர் பாடல்கேில் மனம்

23.தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?

25.

கல்லாத வபர்கவே நல்லவர்கள் தாயுமானவர்

26.

கடவுேின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எமத பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
28.

தாயுமானவர் தரும் இமறவழிபாடு

29.

தாயுமானவருடன் வாழ்வவாம்

30.

தாயுமானவரின் உவமமகள் 100

பஜன்னும் திருவாசகமும்
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1. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
2. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
3. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3

புலவர் தியாகராஜனார்
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்
2. வரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலவர் தியாகராஜனார் அரிய பசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் வருவத ஊர் ஞாபகம் வருவத!
3. மன்னார்குடி வரலாறு

தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
1. தன்னம்பிக்மக மலர்கள்.

2. படன்சமன பவல்வது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்மவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்மக
6. தன்னம்பிக்மக மலர்கள்

சிறுகமதகள்
1. பசயவல விமேவு
2. தவம்

ஆராய்ச்சி
1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தமனகள்
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vethathiriam banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட விடிவயாக்கமன அடியிற்கண்ட 106
தமலப்புகேில் வகட்டு மகிழலாம்.

1. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுமவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. வவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. விவவகானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. விவவகானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. விவவகானந்தர் கமதகளும் வவதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கமதகளும்

8. வவதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்

10. பபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பவல்லியும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் வவதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம்.

14. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம்
15. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்கம்

17.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம்
19.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு
20.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து

21.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வவதாத்திரிய பார்மவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்தமனப்பத்து
23.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அமடக்கலப் பத்து
24.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் குமழத்த பத்து
25.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் ஆமசப் பத்து
26.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் பசத்திலா பத்து
27.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திமரப் பத்து.
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29.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.வவதாத்திரியப் பார்மவயில்தி ருவாசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
32.மாணிக்கவாசகரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பவேியீடு

34.வவதாத்திரிய சிந்தமனகள் பாகம் 1

35.வவதாத்திரிய சிந்தமனகள் பாகம் 2

36. வவதாத்திரிய சிந்தமனகள் பாகம் 3
37. வவதாத்திரிய சிந்தமனகள் பாகம் 4

38.வவதாத்திரியப் பார்மவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தமனகள்
39.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள்
42.பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 3
45பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலபமல்லாம் வவதாத்திரியம்

48.வவதாத்திரியப் பார்மவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்மனச் பசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனவரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரவரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம் ஜூன்
56.தினசரி தியானம் ஜூமல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் பசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வகாபர்
60.தினசரி தியானம் நவம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானவரின் சிந்தமனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானவரின் சிந்தமனகள் பாகம் 2
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64.தாயுமானவரின் சிந்தமனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானவரின் சிந்தமனகள் பாகம் 4
66தாயுமானவரின் சிந்தமனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3
71.தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கவாசகர் சிந்தமனகள்

73.பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1

74.பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
75.பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3
76.புலவர் தியாகராஜனார்

77.ஞாபக அமலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அமலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தமனகள் பாகம் 1
80.அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தமனகள் பாகம் 2
81.அறிவியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தமனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.படன்சமன பவல்வது எப்படி? பாகம் 1
84.படன்சமன பவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85.படன்சமன பவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தமனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுவானமவ
92.மமனவிக்கு மரியாமத
93.திருமூலர் சிந்தமனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தமனகள்
95.திருமழிமசஆழ்வார் சிந்தமனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தமனகள்
97.அப்பர் சிந்தமனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தமனகள்
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99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிவவாக்கியார் சிந்தமனகள்
101.ஔமயார் சிந்தமனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தமனகள்
103.திருமங்மகயாழ்வார்

104.வள்ேலாரின் சிந்தமனகள்
105.பசி என்னும் பாவி

106.பபாருள் வறுமமயா? அறிவு வறுமமயா?
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