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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்  

தாயுமானேரின் பரிபூரணானந்தம் 
அருள்நிதி. மன்னார்குடி பானுகுமார்  

 

 

இதனுள்வே….. 

1. வபரின்ப நிஷ்வை அருள்ோய். 
2. பரிபாக காலம் எதுததரியுமா? 
3. அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்  
4. கர்மங்கள் வபாராடுதா? அகத்தேம் தெய்வோம் ோரீர்! 
5. தென்மம் ேருவமா? பிறேிக்கைவல எேிதாக நீந்தலாவம! 
6. கைவுள் யார்...? எங்வக உள்ோர்...! 
7. ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம ஒன்வற ஒன்று உயர்த்தும் 
8. வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க அருள் புரிோயாக? 
9. மனம்  குேிய ஒரு தந்திரம் 
10. ஆவெக்வகார் அேேில்வலயா 
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“எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நிவனப்பதுவே 

அல்லாமல் வேதறான்று அறிவயன் பராபரவம” 

இவறநிவலவய – “பார்க்கும் இைம் எல்லாம் நீக்கமற நிவறந்து 
ேிேங்குகின்ற முழுவமயான வபரின்பவம” என்கிறார் தாயுமானேர். 

இவறநிவல ஆனந்தமயமானது என்பவத வபரின்ப ஊற்று என்பார் 

அருள்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி.  

பரிபூரணானந்தம்” என்ற தவலப்பிவல தாயுமானேர் 10 பாைல்கவே 

160 ேரிகேில் ஆனந்தமாகப் பாடியுள்ோர்.  ஒவ்தோரு பாைலின் 

இறுதியிலும் 

பார்கும் இைம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அற நிவறகின்ற 

     பரிபூர ணானந்தவம!  (தா.பா.4) 

என்று பாடி முடிக்கிறார் தாயுமானேர்.   

“பார்க்கின்ற இைங்கள் வதாறும் நீக்கமற நிவறந்து ேிேங்குகின்ற 

முழுவமயான வபரின்பவம” என்று இவறநிவலவய தாயுமானேர் 

வபாற்றுகிறார்.  அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிெிவயா….. 

“வபரண்ைப் தபருதேேிவய நிவனக்குந் வதாறும் 

   தபருகிேரும் இன்பத்வத யான் என் தொல்வேன்” (ஞா.க.1419)   

என்று பல இைங்கேில் “பரம்தபாருள் ஆனந்தமயமானது” என்று 

வபாற்றுகிறார் மகரிஷி. இனி தாயுமானேரின் இப்பாைல்கவே 

வேதாத்திரியத்வதாடு ஒப்பாய்வு தெய்து ெிந்திப்வபாம். 



4 
 

வபரின்ப நிஷ்வை அருள்ோய் 

ஒரு ொதகனின் ஆன்மீகப் பயணம் எவ்ோறு அவமய வேண்டும் 
என்பதற்காகவே பாைப்தபற்றது தாயுமானேரது பாைல்கள். 

மனிதனின் நிவலகவே ஐந்தாகப் பிரிக்கலாம்.  

1. ேிஷயி அல்லது வபாகி  

2. தர்ம அனுஷி  

3. ேிவேகி  

4. வேராக்கி. 

5. ஞானி 

வபாகி நிவலயில் உலக இன்பத்வத மட்டும் அனுபேிப்பான்.  
காமத்திற்கு மட்டும் முதலிைம் தருோன். 

தர்ம அனுஷி என்றால் தர்மத்வதப் பின்பற்றுபேன்.  தர்மப்படி 
தபாருள் ஈட்டி இன்பத்வத அனுபேிப்பேன். 

மனிதனின் முன்றாேது நிவல ேிவேகி..  அதாேது வபாக 
நிவலயிலும், தர்ம நிவலயிலும் கைந்து ேிவேகத்வத அவைகிறான்.   

உண்வமப் தபாருவே உணர்கிறான்.  ேிேக்கம் கிவைத்தப்பின் பவைய 
பைக்கத்வத மாற்ற எண்ணுகிறான். 

இறுதியாக வேராக்கியாக மாறுகிறான்.  எப்படி?  ேிவேகம் அவைந்த 
பின்பு, அதாேது அறிவு ேந்து ேிட்ைது.  அந்த அறிவேப் பயன்படுத்த 
முடியேில்வலவய என்று தாயுமானேர் பாடுோர்.   

ேிேக்கம் கிவைத்தபின் பைக்கத்வத ேிை முடியாமல் ொதகன் 
திணறுகிறான்.       ொதகன் இந்த நிவலயில் தான் அதிகம் காலம் 
தெலேிடுோன்.  



5 
 

ேிவேகியாக இருந்து வேராக்கியாக மாறும் நிவலயில்தான் ொதகன் 
அதிக காலத்வத தெலேைிக்கிறான். 

“பைக்கத்திற்கும், கூர்ந்த ேிேக்கத்திற்கும் இவைவய பாருகில் 

மனிததரல்லாம் வபாராடுகின்றார்.” வேதாத்திரி மகரிஷி 

பைக்கத்திற்கும் ேிேக்கத்திற்கும் வபாராடுகிறான்.  வேராக்கியம் தபற 
தன்வன உணர முயற்ெிக்கிறான். 

அறிவு ேந்து ேிட்ைது அந்த அறிேின்படி ோை முடியாமல் 
தேிக்கிறான். 

இந்த நிவல அவைேதற்காகத் தான், ஞானிகள் தன்வன நிந்தவன 
தெய்கிறார்கள். 

தாயுமானேருக்கும் ஞானப்பாவதயில் தெல்ல ேிேக்கம் 
கிவைத்துேிட்ைது.  ஆனால் பைக்கம் ேிைேில்வல என்று இப்பாைலில் 
ேருந்துகிறாாாா் 

தாயுமானேர் மட்டுமல்ல. பட்டினத்தார், பத்திரகிரியார், 
அருணகிரிநாதர், மாணிக்கோெகர் வபான்ற ஞானிகளும் தன்வன 
நிந்திக்கின்றனர்.  

 

ோொ கயிங்கரியம் அன்றிஒரு ொதனம் 

     மவனாோயு நிற்கும் ேண்ணம் 

   ோலாயம் ஆகவும் பைகிய அறிவயன் துறவு 

     மார்கத்தின் இச்வெவபால 

 

வநொனு ொரியாய் ேிேகரிப் வபன் .அந்த 

     நிவனவேயும் மறந்தவபாது 

  நித்திவர தகாள்வேன். வதகம் நீங்கும் என எண்ணிவலா 

     தநஞ்ெந் துடித்து அயருவேன் 
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வபொத ஆனந்த நிஷ்வைக்கும் அறிவு இலாப் 

     வபவதக்கும் தேகுதூரவம. 
  வபய்க்குணம் அறிந்தி இந்த நாய்க்கும் ஒரு ேைிதபரிய 

     வபரின்ப நிட்வை அருள்ோய். 

 

பாொ ைேிக்குவே தெல்லாதேர்க்கு அருள் 

     பழுத்து ஒழுகு வதேதருவே! 
  பார்கும் இைம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அற நிவறகின்ற  

     பரிபூர ணானந்தவம!  (தா.பா.4) 

 

மனத்வதயும் பிராணவனயும் படிப்படியாகக் கட்டுக்குள் தகாண்டு 
ேரவேண்டும் என்பது குறித்து ோயினால் மட்டும் வபெவேவன தேிர, 
அதற்குரிய முயற்ெி எவதயும் வமற்தகாள்ோதேன்.   

துறவு தநறியில் ேிருப்பம் தகாண்டு இருப்பேன் வபால - வகட்பேர் 
தன்வமக்வகற்ப ேிேரித்துப் வபசுவேன். அந்த நிவனவும் மறந்தவபாது. 
உறங்கி ேிடுவேன்.   

“இந்த உைம்பு ஒருநாள் நம்வமேிட்டு நீங்கிேிடும்” என்ற எண்ணம் 
ேரும்வபாது மட்டும் துடிதுடித்துச் வொர்ந்து வபாவேன்.   

வபொத வபரின்ப தியானம் என்பது இந்த அறிேில்லாத வபவதக்கு 
எட்ைா தூரத்தில் இருக்கும் ஒன்வற. 

இந்த நாயின் வபய்க்குணத்வத அறிந்து, தபரிய வபரின்ப தியானம் 
வககூை, ஒரு ேைிவயக் கூறி அருளுோயாக என்று வேண்டுகிறார் 
தாயுமானேர். 

தாயுமானேருக்கு ஞானப்பாவதயில் தெல்ல ேிேக்கம் 
கிவைத்துேிட்ைது.  ஆனால் பைக்கம் ேிைேில்வல என்று இப்பாைலில் 
ேருந்துகிறாாாா், தாயுமானேரின் ேருத்தத்திற்கு ேிவையாக ேருகிறது 
வேதாத்திரியம். 
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ேிைிப்புணர்வு தபற்று ேிவேேறிந்து தெயல்படும் திறன் 
கிவைக்கப்தபற்றாலும், பவைய பைக்கத்வத ேிை முடியாமல் 
மனிதர்கள் வபாராடுகின்றனர்,  

ஏதனனில் மனதின் வபாதிய ேேமும், ேலிவமயும் இல்லாவமதான்.  
மன ேேவமக்கு தேமும், ேிைிப்புணர்வுக்கு தற்வொதவனயும் 
பைக்கமானால், ேிைிப்புணர்வு தபற்ற பைக்கம், ேைக்கத்திற்கு ேரும். 

தேம், தற்வொவன இல்லாமல் வேறு ேைி, வேறு மார்க்கம் இல்வல. 
நம் முன்வனார்கள் பல தெயல் அனுபேங்கவே முவறயாக ேிேக்கம் 
தந்துள்ேனர்.  அவத ேைக்கமாக அனுெரித்து நைந்து ேந்தனர்.  

ஆனால் நாோக நாோக ேிேக்கம் ததரிந்து தகாள்ோமல் பைக்கமாக 
தெயல்படும் வபாது மனம் தடுமாறி தேிக்கின்றனர். 

நீண்ை நாட்கோகப் பைகிய பைக்கத்வத தேமும் தற்வொதவனயும் 
முயற்ெியும் இன்றி மாற்றிேிை இயலாது.  

தீவம ேிவேேிக்கும் தெயல்கவேயும் பயனற்ற தெயல்கவேயும் 
பைக்கத்தின் காரணமாக வமற் தகாண்டிருப்வபாவம யானால் 
முவறயாகப் பயிற்ெியும் முயற்ெியும் தெய்து மாற்றிக் தகாள்ேவத 
ொலச்ெிறந்தது. 

ேிேக்கம் தேறும் தகேலாக இருக்கும் ேவரயில் தடுமாறும். 
உறுதிப்படும் வபாதும், அதவன உணர்ோகப் தபறும் வபாதும் தான், 
அதுோக மாறும். ேிேக்க ேைியில் நிற்கும்.  

எந்ததந்தப் புலன்கள் மூலமாக தெயல்கள் தெய்து அனுவபாகம், 
அனுபேம் தபறுகிவறாவமா அவேதயல்லாம் அந்தந்த உறுப்புகேில் 
பதிோகி திரும்பத் திரும்ப மீண்டும் அந்த எண்ணம்; நிவனவு ேரும் 
தபாழுது அவத நிவனவு, அவத காட்ெி இவே மூலமாக எண்ணம் ேந்து 
ேிடுகிறது. 
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எண்ணமும் தெயலும் வதவேயாகப், பைக்கமாக, சூழ்நிவலக் 
கேர்ச்ெியாக மாறி அடிக்கடி மனிதனிைம் தெயல்படுகின்றது. இது 
வபான்வற நாம் வபசும் வபச்சுக்களும் பதிோகின்றன. 
 
நாேில் இயக்கப் பதிோக, உைல் முழுேதும் ஒலியவல அதிர்வுப் 
பதிோக, மூவேயில் நிவனவுப் பதிோக, ேித்தில் தரப்பதிோக, 
பிரபஞ்ெ உயிரிலும், பிற உயிர்கேிலும் பிரதிபலிப்புப் பதிோக 
அவமகின்றன. 
 
இந்த ேிேக்கத்வதக் தகாண்டு ஓர் எண்ணம், ஒரு தெயல் எவ்ோறு 
பதிவு, பிரதிபலிப்பு, தெயலால் இன்ப துன்ப ேிவேவுகள் என்ற 
நான்காக மாற்றம் தபறுகிறது என்பவத உணரலாம். 
 
இந்த உண்வமவய உணர வேண்டும். இதற்குப் படிப்பு ஒன்றும் 
பயன்பைாது. எந்த ேிஞ்ஞான கருேியும் கூை பயன்பைாது. 
 
நம்முவைய மனம், நம்முவைய ோழ்க்வக முவற, நம்முவைய இன்ப 
துன்ப உணர்வுகள், நம் ெிந்தவன இதவனக் தகாண்டு உட்கார்ந்து 
அதற்கு உரிய முவறயில் ஆராய்ச்ெி தெய்து அேரேர்கவே ததரிந்து 
தகாள்ே வேண்டியது தான். 
 
நற்பைக்கம் 
“பைக்கத்திற்கும் கூர்ந்த ேிேக்கத்திற்கும் இவைவய 
பாருலகில் மனிததரல்லாம் வபாராடு கின்றார். 
பைக்கத்தில் ேேர்ந்தமக்கள் மாற்றுேது கடினம் 
பாலர்கேின் நற்பைக்கம் பலன்ேிவேக்கும் எேிது.”  (ஞாக.பா. 634) 

நல்வலார் தந்த பரிசு: 
ோழ்வே ேேப்படுத்தும் 
ேைக்க பைக்கங்கள் எனும் 
ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் 
ஆழ்ந்த ெிந்தவனயாேர் 
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அன்பினால் உலகுக்கு 
அேித்த பரிசு ஆகும்.” (ஞாக.பா. 638) 
ெிறந்த பண்பாடு 
பைக்கதமன்றும், பைவமதயன்றும், பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்ோ 
பல தெயல்கவேவய மாற்றிப் பண்பாட்வை ேேர்ப்வபாம். 
ஒழுக்கமது துன்பம்எைா அேவு முவறவயாடு 
உணர்ச்ெிகவேச் ெீர்தெய்து ோழும் முவறவய யாகும்; 
அழுக்காறு அோதேகுேி ஆகாது வபாக்கி, 
அன்பிரக்கம், ததாண்டு தேம், அறிேின் ேிைிப்வபற்வபாம். 
பழுத்தறிவு முழுவமதபறும்! பரஉணர்வு கிட்டும்! 
பற்றறிந்து புலனுணர்ந்து பண்புைவன ோழ்வோம்.” (ஞாக.பா.1595) 

  
வபரின்ப தியானம் வக கூை, தாயுமானேர் பிரார்த்தவன தெய்கிறார். 
வபரின்ப தியானம் தெய்ய பயிற்ெி ேைங்குகிறது - ேைிகாட்டுகிறது 
வேதாத்திரியம். 

 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் மனேேக்கவல மன்றங்கேில் கற்றுத் 
தரப்படும் குண்ைலினி தியானத்தில்  
முதலில் 10 மூச்சு பயிற்ெி (பிராணாயாமம்) தெய்து ேிட்டு, 
அருட்காப்பு தொல்ல வேண்டும்.   
 
அடுத்தாக - அஸ்ேினி முத்திவர 10 முத்திவர வபாட்டு ேிட்டு, 
மூலபந்தம் தெய்து, நிவனவுகோல் உயிர் ெக்திவய மூலாதாரத்தில் 
இருந்து, ஆக்கிவனக்கு தகாண்டு தென்று நிவனவே அங்வக நிறுத்த 
வேண்டும் 
 
ஆக்கிவனவயவய கேனிக்கும் வபாது புருே மத்தியில் தமல்லியதாக 
ஒரு ெின்ன குறுகுறுப்பு ஏற்படும். அவதவய உணர்ந்து தகாண்டு 
(நிவனத்து தகாண்டு) இருக்க வேண்டும் 
 
தமல்ல நமது எண்ணங்கள் ேிலகி நாம் நமது உைவல மறந்து 
ேிடுவோம் அல்லது நமக்கு உைல் இல்லாது வபால் நாம் உணர 
ததாைங்குவோம் (அந்த அனுபேவம தனி , அவத அனுபேித்தல் 
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மட்டுவம புரியும்) 
 
இவத வபால துரிய தேத்துக்கும், தெய்ய வேண்டும் 
 
துரியாதீத தேத்திற்கும் தெய்ய வேண்டும் 
 
தேத்வத முடிக்கும் வபாது ெங்கல்பம் தெய்து முடிக்க வேண்டும் 
(அப்வபாது நாம் தொல்லும் ெங்கல்பம் நிச்ெயம் நிவறவேறும்) 
 
(பிராணயாமம்,அஸ்ேினி முத்திவர ,மூலபந்தம், இந்த ோர்த்வத 
எல்லாம் தபாருள் புரியேில்வல என்றால் அருகில் உள்ே 
மனேேக்கவல மன்றத்தில் வெர்ந்து தியானம் முவறயாக பயின்று ெ 
ேரவும் ) 
 
நிவறய வபர் தெய்கிற தேறு என்தனன்ன ---- ஒரு ோரம் மட்டும் 
அல்லது ஒரு மாெம் மட்டும் ததாைர்ச்ெியாக அல்லது எப்வபாதாேது 
ஒரு முவற தியானம் தெய்துட்டு எனக்கு ஒன்னுவம வதாணவல 
அல்லது ததரியவல அப்படின்னு அவத ேிட்டு ஒதுங்கி 
வபாயிைறாங்க அதுதான் தபரிய தேவற 
 
ஒரு முவற ஆெிரியரால் ஏற்றி ேிைபட்ை குண்ைலினி ெக்தியானது 
திரும்ப திரும்ப வமல் வநாக்கி தெல்லவே பார்க்கும் 
 
தினமும் ஆகிவன தேம் மற்றும் துரிய தேம் தெய்கிறவமா 
இல்வலவயா, கண்டிப்பாக கட்ைாயமாக ொந்தி தேம். ஒவ்தோரு 
ோரமும் தேள்ேிக்கிைவம காவல மாவல இரு வேவலகேிலும் 
தெய்யவேண்டும் 
 
ொந்தி தேம் தெய்தால் மட்டுவம நாம் ஆறு நாள் தெய்த தேம் 
முழுவமயவையும். 
 
இல்லாேிட்ைால் நாம் தெய்த தே ெக்தி எந்த ேித பிரவயாெனமும் 
இல்லாமல் வபாய்ேிடும் 
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ஆக்கிவன மற்றும் துரியத்தில் நாம் நம்முவைய உயிர் ெக்திவய 
மவனா ெக்தியாக மாற்றுகிவறாம்.  

ொந்தி தேத்தில் அந்த ஆறு நாள் தபற்ற மவனா ெக்திவய நாம் 
நம்முவைய உைல் ெக்தியாக மாற்றி நம்முவைய தே பயவன நாம் 
அனுபேிக்கிவறாம். 

நாள்வதாறும் தேமியற்றி ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக. 
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பரிபாக காலம் எது ததரியுமா? 
மலபரிபாகம் காலம் எது ததரியுமா?  இவறநிவலவய உணர்ந்து 
தகாண்ை காலம்தான் மலபரிபாகம்.  

தாயுமானேர், தன்மீது இரக்கம் காட்டி, இதவன நீ அறிேிக்க ேந்த 
காலம், மலபரிபாகம் நிகழும் காலம் அல்லோ?  என்று இந்தப் 
பாைலில் பாடுகிறார் தாயுமானேர். 

“ததரிோக ஊர்ேன நைப்பன பறப்பன  

     தெயல் தகாண்டு இருப்பனமுதல் 

  வதகங்கள் அத்தவனயும் வமாகம் தகாள் தபேதிகம் 

     தென்மித்த ஆங்கு இறக்கும். 
 

ேிரிோய பூதங்கள் ஒன்வறாடு ஒன் றாய் அைியும் 

     வமற்தகாண்ை வெஷம் அதுவே. 
தேறுதேேி. நிராலம்பம்.  நிவறசூன்யம். உபொந்த 

     வேதவே தாந்தஞானம். 
 

பிரியாத வபதராேி பிறக்கின்ற அருள். அருள் 

     தபற்வறார்கள் தபற்ற தபருவம. 
  பிறோவம, என்வறக்கும் இறோவம யாய்ேந்து 

     வபொவம யாகும், எனவே  
 

பரிோய் எனக்குநீ அறிேிக்க ேந்தவத 

     பரிபாக காலம் அலவோ? 

பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற 

     பரிபூர ணானந்தவம.”  (தபா.பா.5) 

கண்ணால் காணுமாறு ஊர்ேன, நைப்பன, பறப்பன, பல்வேறு 
ேிவனகவேச் தெய்து இருப்பன முதலிய உைல்தகாண்டு பிறந்த 
உயிர்கள் அவனத்தும், பஞ்ெ பூதங்கோல் ஆகிய உைல் தகாண்டு 
பிறந்தது. அதனால், பின்னர் அவே இறக்கும். 



13 
 

பூதங்களும் முவறவய----- நிலம் நீரிலும், நீர் தநருப்பிலும், தநருப்பு 
காற்றிலும், காற்று ஆகாயத்திலும், ஆக ஒன்றில் ஒன்று மவறயும். 

அதற்கு வமலும் எஞ்ெி நிற்கும் தபாருள் ஒன்று உண்டு.  அதுதான் 
தேட்ைதேேி.  எவதயும் பற்றி நில்லாதது.  முழுப்பாழ். 

அருள் பிறக்க ஏதுோய் ேிேங்கும் வேத வேதாந்தம் கூறும் 
தமய்ஞ்ஞானம்.  

அம் தமய்ஞ்ஞானத்தால் தபற்ற பிரிப்பில்லாத வபதராேியாக 
ேிேங்கும் திருேருள்.  

அவ்ேருவேப் தபற்றேர்கள் தபற்ற தபருவம மீண்டும் உைல்தகாண்டு 
பிறோவம.  அதுவும் என்றும் இறோத தன்வம ேந்து தபாருந்த, 
வபொவமவய ஆகும். 

எனவே, என்மீது இரக்கம் காட்டி இதவன நீ அறிேிக்க ேந்த காலம், 
மலபரிபாகம் நிகழும் காலம் அல்லோ?  என்று பாடுகிறார் 
தாயுமானேர். 

மலபரிபாகம் காலம் எது ததரியுமா?  இவறநிவலவய உணர்ந்து 
தகாண்ை காலம்தான் மலபரிபாகம்.  வேதாத்திரியம் - 
இவறநிவலவய உணர்ந்து தகாண்ைது பற்றி ேிரிோகவும் 
ேிேக்கமாகும் தொல்கிறது. 

இவறயுணர்வு தபறும் ஆற்றல் எல்லாருக்கும் உண்டு: வதவே 
அகத்தமும் அறோழ்வும். 

 

"அறிவு ஒரு மவற தபாருள். அவதக் தகாண்டு தான் வபரியக்க 
மண்ைலப் தபாதுோன மவறதபாருள் ததய்ே நிவலவய உணர 
முடியும். எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில்தான் 
வமாதவேண்டும். 
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அதில்தான் முடியவும் வேண்டும். இங்வக உணர்ந்து தகாள்ேது எது? 
அவலயாக இயங்கி வமாதுேதா?  

அல்லது இருப்பாக இருந்து தாங்குேதா? இருப்புதான் உணர்கிறது. 
எல்லாத் வதாற்றங்கேிலுள்ே இயக்க அவலவய எங்கும் 
நிவறோயுள்ே நிவலதபாருள் இருப்பு நிவல - இவறதேேிதான் 
உணர்ோகப் தபறுகிறது. 

 

ஆகவே இவறதேேியான இருப்பு நிவல வபரறிவு - (Super 

Consciousness) எனவும் அகண்ைாகாரமாக அது நிவறந்திருப்பதால் 
(Cosmic - consciousness) ோணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது. 

 

அறிவுதான் நான் என்னும் தபாருோக உள்ேது என்றும் அதுதான் 
இருப்பு நிவலயாக ததய்ேமாகவும் உள்ேது என்றும் உணரும் தபரும் 
வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிேிட்ைால் அேன் ததய்ேமாகவே திகழும் 
தபருவமயுவையேனாகிறான். 

  

ஆதி முதல் அணுேவரயில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன 
நிவறந்த தபாருோக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று உணர்ந்து 
அதுவே ததய்ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபரறிேில் அேன் 
எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் தபற்றேனாகிறான். இதவன அறிேறிந்த 
தபரியார் 'ேள்ளுேப்' தபருந்தவக 
"ஐயப்பைாது அகத்தது உணர்ோவனத் 

ததய்ேத்வதா தைாப்பக் தகாேல்". 

என்ற கேி மூலம் ேிேக்கியிருக்கிறார். 

இந்தப் வபரறிேில் ேிைிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப் பற்றி 
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிேக்கம் இவறேவன வபசுேது 
வபால இருக்கும். 

இந்த மனநிவலயில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக் 
கிட்டும். அறிவே அறியும் ேவர அது குவறயுவையதாகவே இருக்கும்.  

அந்த நிவலயில் தபாருள், புகழ், அதிகாரம், புலனின்பம் என்ற 
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் தகாண்டு இன்னும் வேண்டும், 
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இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவையதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்ெியதாகவே இருக்கும்.  

அறிவேயறியும் ஆற்றல் அவனேரிைமும் உண்டு. அதற்கு பயிற்ெி 
ேைி அகத்தேமும் (Simplified Kundalini Yoga), அறதநறி பற்றி 
ோழும் முவறயும் ஆகும். 

 

அகத்தேமும் அற ோழ்வும்". 
"மவறதபாருோம் அறிவு ெிேம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய் 

மனிதன் ததய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால் 

இவறயுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபரறிோய் மாறும் 

எப்வபாதும் ஈென் குரல் உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்; 

குவறயறிேில் தபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேற்றில் 

தகாடிய ேறுவம தபருகும். நிவறவு கிட்ைா ோழ்ேில் 

நிவறநிவலவய எேதரனினும் முயற்ெித்தால் தபறலாம் 

வநர்ேைிவயா அகத்தேமும் நிவறயற ோழ்ோகும்". (ஞாக.பா.1671) 

 

இருக்கிறது என்று தொன்னால் எடுத்துக் காட்ை முடியாது.  எடுத்துக் 
காட்ை முடியாதததால் இல்வல என்று மறுத்துக் தொல்லவும் 
முடியாதது மவறதபாருள் எனப்படும். 

   

அறிவும்,ததய்ேமும் மவறதபாருட்கள் ஆகும்.  அறிவுதான் “நான்” 
என்னும் தபாருோக உள்ேது என்றும் அதுவேதான் இருப்பு 
நிவலவயான ததய்ேமாகவும் உள்ேது என்று உணரும்வபறு 
மனிதனுக்கு கிட்டிேிட்ைால் அேன் ததய்ேமாகவே திகழும் 
தபருவமயுவையேனாகிறான்.அதுவே இவறயுணர்வு நிவலயாகும்.   

இவறயுணர்ேினால் மனிதனில் எழும் தன்முவனப்பானது 
வபரறிோகவே மாறும்.  எப்வபாதும் இவறநிவலயின் குரல் 
உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும். 
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இந்தப் வபரறிேில் ேிைிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப்பற்றி 
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிேக்கமானது இவறேவன 
வபசுேது வபால இருக்கம்.   

அறிவே அறியும்ேவர அது குவறபாடுவையதாகவே இருக்கும்.  அந்த 
நிவலயில் தபாருள், புகழ், அதிகாரம், புலன் இன்பம் என்ற நான்கில் 
தன்வன இவணத்துக் தகாண்டு இன்னும் வேண்டும்.  வமலும் 
வேண்டும் என்ற குவறயுவையதாகவே, ேறுவம மிஞ்ெியதாகவே 
இருக்கும். 

அறிவே அறிந்த முழுவம தபறுேதற்கான ஆற்றல் அவனேரிைமும் 
உள்ேது.  முயற்ெி தெய்பேர்கள் அந்நிவலவய எய்தலாம்.  அத்தகு, 
பயிற்ெி ேைி அகத்தேமும், அறதநறி ொர்ந்து ோழும் முவறயும் 
உதேியாகும். 

 

“இவறநிவலவய உணர்ந்து தகாண்வைன் 
   என் அறிவு அதுோய்க் கண்வைன் 
இருநிவல இருப்பியக்கம் 
   இவணந்து ோன் காந்தமாக 
 
மவறதபாருோய் ஆகாெ 
   மாதேேி நிவறந்து ஆற்றும் 
மனிதர்கள் தொல்கட் வகற்ப 
   மதிப்பு வநர்வமயான 
 
நிவறவுே ேிவே ேேிக்கும் 
   வநர்வமயும் ேிேங்கிப் வபாச்சு 
நிலவுல தகங்கும் மக்கள் 
   தநறியுைன் ோழ்ேதற்கு 
 
முவறபலோய் ேிரிந்து 
   முன்வனறும் ததாைில் ேிஞ்ஞானத்வதாடு  
இவற நிவல அறம் ேிேக்கும் 
   என்ததாண்டு ோழ்க்வகக் கல்ேி.” (ஞாக.பா.1714)   
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எனது உைலுக்குள் உயிர்.  அந்த உயிருக்குள் அறிவு.  அந்த 
அறிவுதான் இவறநிவல என்று உணர்ந்து தகாண்வைன். 

இவறநிவலயனது இருப்பு நிவலயாகவும் இயக்க நிவலயாகவும் 
இரண்டு ேவகயிலும், அந்த இரண்டும் இவணந்த நிவலயில் ோன் 
காந்தமாகவும் உள்ேது. 

மவறதபாருோன ஈடு இவணயற்ற மாதபரும் சுத்ததேேியாக 
பிரபஞ்ெம் எனும் ோன்தேேியில் நிவறந்து இயங்கிக் தகாண்டுள்ேது. 

இருப்வப இயக்கமாகவும் உள்ேது.  இயக்கத்தின் காரணமாக ேிவேவு 
தேேிப்படுகிறது. 

மனிதர்கேின் தொல், தெயல்களுக்வகற்ப ெரியான முவறயான 
ேிவேவே அேிக்கின்றது என்ற இவறநிவலயின் வநர்வமவயயும் 
ேிேங்கிக் தகாண்வைன். 

இன்றுள்ே ததாைில் முவறகேில் முன்வனறி ேிரிேவைந்துள்ேது.  
நில உலகில் எங்குவம ோழ்கின்ற மக்கள் தெயல் ேிவேவு 
நியதியாகிய இவறநீதிவய உணர்ந்து தநறியுைன் முவறயாக 
ோைவேண்டும்.   

ஆகவே மக்கள் அகம் மற்றும் புறோழ்க்வகயில் கவைப்பிடித்திை 
வேண்டிய அறதநறிகவே ேிேங்கிக் தகாள்ேதற்கு, இவறநிவலவய 
உணர்ேதற்கு ேிஞ்ஞானம் இவணந்து தமய்ஞானத்வத ோழ்க்வகக் 
கல்ேியாக ேிேக்குேவத, எனது ததாண்டு ஆகும் என்கிறார் 
அருள்தந்வத வேதாத்திரி மகரிெி.  நாமும் அகத்தேமும், அறதநறி 
ொர்ந்து ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக. 
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அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல் 

அேனின்றி ஓர் அணுவும் அவெயாது எனத் திருமூலர் பல்லாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப பாடினார்.  

இதற்குக் காரணம் அேர் அணுேின் அவெவே ெிேனாகப் பார்த்தார். 
நாம் காலங் காலமாக ேணங்கி ேரும் நைராெர் ெிவலயில் 
அணுேியல் துகள்கள் நகரும் அவமப்பின் சூட்ெமம் அைங்கியுள்ேது. 
 
ஓர் அணு என்பது புவராட்தைான், நியூட்வரான் மற்றும் 
எதலக்ட்வரான்கோல் ஆனவே. புவராட்வைானும் நியூட்வரானும் 
ஒன்வறாடு ஒன்றாய் பிவணந்திருப்பவத நியூக்லியஸ் என்றவைப்பர்.  

இந்த நியூக்லியவை சுற்றி ேரும் எதலக்ட்வரான் சுைன்று ஒரு 
சுற்றுப்பாவதவய உருோக்குகிறது. இதுவே அணுநகர்வு. இந்த அணு 
நகர்வுதான் நைராெர் ெிவலயின் ேடிேம். 

 

“அணுேின் அணுேிவன ஆதிப்பிராவன 
அணுேின் அணுேிவன ஆயிரங் கூறிட்டு 
அணுேின் அணுேிவன அணுகேல்லார்க்கு 
அணுேின் அணுேிவன அணுகலுமாவம” (திருமந்திரம்) 
 
எனத் திருமூலர் பாடினார். ஆனால் இந்து ெமயத்திற்கும் அறிேியல் 
வகாட்பாடுகளுக்கும் இவைவய பிவணக்கப்பட்டுள்ே ரகெியங்கள் 
தேறும் ரகெியமாய் இல்லாமல் தேேிச்ெத்திற்கு ேந்தால் 
மட்டுவம பல அர்த்தங்கள் புரியும், அறியாவம நீங்கும்! 
அேனன்றி ஓர் அணுவும் அவெயாது என்பது தபரிவயார் ோக்கு! 

அது ெரிதாவன? 

எவ்ோறு இந்த நிலவுலகம் ததாைங்கி எல்லா உலகங்கேிலும் நிகழும் 
தெயல்கேின் முடிேிவனப் பார்க்கும்வபாது, எல்லாம் உமது தெயல் 
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என்பது ததரியேரும் அல்லோ? என்று இவறநிவலயின் தெயவல 
ேியக்கிறார் தாயுமானேர். 

 

“ஆராயும் வேவேயில் பிரமாதி ஆனாலும்      
     ஐய! ஒரு தெயலும் இல்வல 

  அவமதிதயாடு வபொத தபருவமதபறு குணெந்த்ரர் 

     ஆம் என இருந்தவபரும் 
 

வநராக தோருவகாபம் ஒருவேவே ேரஅந்த 

     நிவறவு ஒன்றும் இல்லாமவல 

  தநட்டுயிர்த் துத்தட்டு அைிந்து உேறு ோர். ேென 

     நிர்ோகர் என்ற வபரும் 
 

பூராய மாய் ஒன்று வபசும் இைம் ஒன்வறப் 

     புலம்புோர்.  ெிேராத்திரிப் 

  வபாது துயி வலாம் அன்ற ேிரதியரும் அறிதுயில்   

     வபாவல இருந்து துயில்ோர். 
 

பாராதி தனில் உள்ே தெயல் எலாம் முடிேிவல 

     பார்க்கில் நின் தெயல் அல்லவோ? 

  பார்குமிை ம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற  

     பரிபூர ணானந்தவம.“  (தா.பா.6) 

   

தொல் எங்வக? தெயல் எங்வக? என்பார் வேதாத்திரி மகரிெி.  
எண்ணம், தொல், தெயலில் தூய்வமயாக இருப்பேர்கள் கூை 
ெமயங்கேில் பாவத மாறி ேிடுேது உலக இயல்பு. இவதத்தான் 
தாயுமானேர் இப்பாைலில் தொல்லுகிறார். 

ஐயவன! ஆராய்ந்து பார்க்கும் தபாழுது, பிரம்மா முதலிய எேரும். 
உமது தெயலன்றி, தமது தெயல் என எதுவும் தெய்ேதில்வல.   
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வபொத தபருநிவல உற்று தமௌனமாய் இருக்கும் நற்குணம் 
உவையேரும், ஒரு வகாபம் என ேரும்வபாது, தபருமூச்சு ேிட்டு, 
நிவலகுவலந்து, தகாத தொற்கவேக் கூறிேிடுேர். 

ோக்கு ேன்வம உவையேர் எனப் தபயர் எடுத்தேரும், ஒரு தபாருள் 
குறித்து முழுவமயாகப் வபெ முற்படும்வபாது, தபாருந்தாத ெில 
தொற்கவே இவையில் தொல்லிக் குைப்பிேிடுேர்.   

ெிேராத்திரி நாேில் தூங்கமாட்வைாம் என ேிரதம் 
வமற்தகாண்ைேரும், இவையில் அறிதுயில் தகாண்ைேர் வபால 
ெிறிவத உறங்கிேிடுேர். 

இந்நிலவுலகம் ததாைங்கி எல்லா உலகங்கேிலும் நிகழும் 
தெயல்கேின் முடிேிவனப் பார்க்கும்வபாது, எல்லாம் உமது தெயல் 
என்பது ததரியேரும் அல்லோ?  

எல்லாம் ேல்ல இவறதேேியின் சுத்ததேேியின் தன்வம என்ன 
என்பது பற்றி வேதாத்திரியம் துல்லியமாக எேிவமயாக ேிேக்கி 
இருக்கிறது.  எப்படி?  

ததய்ேம் அல்லது இவறநிவல என்றால் என்ன? 
ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் என்னும் ேேம் நான்கும் 
ஒன்றிவணந்த தபருதேேிவய ததய்ேம் என்பது வேதாத்திரியக் 
வகாட்பாைாகும்.  

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் 

 
இவறயுணர்வு தபற்றேர்கள் இதுேவரயில் ததேிோக தமாைி 
ேைியிலும், பயிற்ெி ேைியிலும் தகாடுத்துள்ே உண்வம ேிேக்கம் 
என்னதேன்றால்,’சுத்ததேேியாகிய இவறநிவலவய முடிோன 
அருட்வபராற்றலான ததய்ேமாகும்’ என்பதாகும். 
 
சுத்ததேேியானது (1) ேற்றாயிருப்பு, (2)வபராற்றல், (3)வபரறிவு, 
(4)காலம் என்கின்ற நான்கு ேேங்கவே உவையதாக இருக்கிறது. 
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ேற்றாயிருப்பு 
 
சுத்ததேேியாகிய தபருதேேியில் இருந்து அணு முதலாக 
அண்ைங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் எவ்ேேவு வதான்றினாலும் 
சுத்ததேேிவயா, அதனுவைய ஆற்றவலா எந்த அேேிலும் 
குவறவுபைாது. இந்த உண்வமவய ேிேக்குகின்ற ோர்த்வததான் 
ேற்றாயிருப்பு ஆகும் 
 
வபராற்றல் 
 
பலவகாடி சூரியக் குடும்பங்கவே உவைய இந்த வபரியக்க 
மண்ைலத்தில் உலவுகின்ற அவனத்வதயும் இவத சுத்ததேேிதான் 
தாங்கிக் தகாண்டு இருக்கிறது. இதனால் சுத்ததேேிவய வபராற்றல் 
என்று கூறுகிவறாம். 
 
வபரறிவு 
 
எந்தப் தபாருேிலும், எந்த இயக்கத்திலும் இவத சுத்ததேேிதான் 
ஊடுருேி நிவறந்து ஒழுங்காற்றலாக, தெயல் புரிந்து ேருகிறது. 

இந்த ஒழுங்காற்றல்தான் அறிவு என்று கூறப்படுகிறது. ஒவ்தோரு 
வதாற்றத்திலும், உருே அவமப்பு,குணங்கள் மற்றும் காலத்தால் 
காலம் என்ற அதிர்ோல் ஏற்பைக்கூடிய மாற்றங்கள் அவனத்தும் 
நிகழ்கின்றன. இதனால் சுத்ததேேியானது வபரறிவு என்று 
ேிேக்கப்படுகிறது. 
 
காலம் 
 
சுத்ததேேியானது தன்னிறுக்க அழுத்தமாக உள்ேதால், அது 
தன்வனத்தாவன ேிட்டுேிட்டு அழுத்தும்வபாது, அதுவே 
நுண்ணதிர்ோகச் தெயல்புரிகிறது.  

இந்த நுண்ணதிர்வு என்ற காலத்தின் நுண்ணிய அலகானது 
கண்ெிமிட்டும் வநரம்வபால மிகக் குவறோனதாகும்.  
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இந்த அதிர்வு இவறநிவலயில் அைங்கி இருப்பதனால் எல்லாப் 
தபாருள்களுக்கும் வதாற்றம், ேேர்ச்ெி, முடிவு என்ற தெயல்கள் 
உண்ைாகின்றன. இதனால் இவறயாற்றவல காலம் என்று 
தொல்கிவறாம். 
 
ஆகவே இவறயாற்றல் என்ற தபருதேேி ேற்றாயிருப்பாக 
இருக்கிறது. வபராற்றலாக இருக்கிறது. வபரறிோக இருக்கிறது. 
அதுவே காலமாகவும் இருக்கிறது. 
 
இவறநிவல என்ற ததய்ேம் 

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் எனும் 
ேேம் நான்கும் ஒன்றிவணந்த தபருதேேிவய ததய்ேமாம் 
ேற்றாத இந்நான்கும் ேிண்முதல் ஐம்பூதங்கள் 
ோன்வகாள்கள், உலகம், உயிரினம் ஓரறிவு முதல் ஆறாம் 
ேற்றாது தபருகிேரும் ேேர்ச்ெிவய பரிணாமம் 
ேந்தவே அவனத்திலும் ெீரியக்கம் இயல்பூக்கம் 
ேற்றாது தபருகும் வபரண்ைத்தில் உயிர்ேவகயில் 
ேழுோத தெயல்ேிவேவு நீதிவய கூர்தலறம் உண்வம,உண்வம” 
(ஞாக.1666) 
 
மனிதனால் தெய்ய முடியாதவததயல்லாம் தெய்யக்கூடிய மாதபரும் 
ஆற்றல் பிரபஞ்ெத்வதவய இயக்குகிறது. மனிதனிலிருந்தும் 
இயங்குகிறது. 
 
ஒரு ெிறு ேிந்துேில் ஒர் அணுவே ெிசுோக்கி, அது ேேரும் ேவர 
பனிக்குைம் ஏற்படுத்தி, மனிதவன உருோக்கும் ேவர- 
அண்ைங்கவேயும் வகாள்வகவேயும் துல்லியமாக இயக்கி ேரும் 
ததய்ேம் என்ற சுத்ததேேிவயத்தான் “எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது” 
என்றார் மகரிெி. 
 
எல்லாம் சுத்ததேேி என்ற ததய்ேத்தின் தெயல் என்பவத எட்டு 
ேரிகேில் வேதாத்திரியம் தொல்லியிருக்கிறது. 
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அது என்ற சுத்ததேேி அங்கு, இங்கு என்று இல்லாமல் எல்லா 
இைங்கேிலும், எல்லாப் தபாருட்கேிலும், எல்லா இயக்கங்கேிலும், 
எல்லா ேிவேவுகேிலும் குவறேில்லாமல் நீக்கமற நிவறந்துள்ேது  

கல்லார் கற்றார் தெயல்ேிவேோய்க்  
காணும் இன்ப துன்பமேன். 
 

ேலுோன நம் உைவல இயக்குேதும், உயிராக இயங்குேதும், 
அறிோக உணர்ேதும் அவத ததய்ேம் என்ற சுத்ததேேியில்தான் 
என்பவத உணரலாம்.   
 
இயக்குேது அறிவு, இயங்குேது உயிர், உணர்ேது மனம்.  
இவேதயல்லாம் எல்வலகட்டிய உைலுக்குள் இருப்பவே.  
 
இேற்வறதயல்லாம் கற்றேர்கோயிருந்தாலும், கற்காதேர்கோக 
இருந்தாலும், அேர்கேின் தெயல்பாடுகேில் மலரும் ேிவேவு இன்பம் 
அல்லது துன்பம் என்பது ததய்ே நீதியாகும். 
 
மனிதன் தன்வன மாற்றிக் தகாள்கிற பக்குேத்தின் அவையாேவம 
ஆறாேது அறிவு.  
  
தன்வனத்தாவன மாற்றிக் தகாள்கிற அதிகாரத்வத மனிதனில் 
அவமத்தது சுத்ததேேியின் வபரறிவுதான்.   
 
அவமத்த அதிகாரத்வத சுத்ததேேியின் வபரறிவு ஒரு வபாதும் 
அகற்றாது. 
   
ஆனால், தனக்குள் அவமந்துள்ே ஏவதச்வெ அதிகாரத்வத, ஒருேர் 
தேறாகப் பயன்படுத்தினால், அதற்கான துன்ப ேிவேவே அேர் 
எதிர்தகாள்ே வேண்டும். 
அேனில்தான்நீ, உன்னில் அேன்-அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது? 



24 
 

பிரபஞ்ெம் முழுேதும் இருப்பாக உள்ே ததய்ேம் என்ற சுத்ததேேி, 
தன் ஆற்றலால் இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும் என்ற 
இயல்பூக்கமாகிய அறிோல் அணுக்கோகி அவேகள் கூடிய 
தகாத்தியக்கம்தான் ெைப் தபாருள்கோகவும் ெேீன்களுமாகத் 
தன்நிவலயில் மாற்றம் தபற்றுள்ேது.   

எனவே, உனக்குள்ோக ததய்ேமும், ததய்ேத்திற்குள்ோக நீயும் 
இருப்பவத உணரும்வபாது, ததய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ற நிவலயில் 
ஒன்றாகிேிை முடியும். 

“அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது” 

என்றும் 

“அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்,  

அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ” 

என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும், 

பழுத்த நிவல ேரும் ேவரயில் நீ, நான் என்வபாம் 

பதமவைந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம்”  

என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும் அணுமுதல் அவனத்தும் சுத்ததேேியின் 
நிவலகள் என்பவதயும் அவனத்தும் சுத்ததேேியின் தெயல்கவே 
என்பவதயும் உணரலாம். 

"எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது 
எங்கும் உள்ேது நீக்கமற 
தொல்லால் மட்டும் நம்பாவத 
சுயமாய்ச் ெிந்தித்வத ததேிோய் 
 
ேல்லாய் உைலில் இயக்கமேன் 
ோழ்ேில் உயிரில் அறிவும் அேன் 
கல்லார் கற்றார் தெயல் ேிவேோய்க் 
காணும் இன்ப துன்பமேன். 
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அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல் 
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ 
அேனில் தான் நீ உன்னில்அேன் 
 அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது? 
 
அேவன மறந்தால் நீ ெிறிவயான் 
அேவன அறிந்தால் நீ தபரிவயான் 
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இைம் 
அறிவு முழுவம அது முக்தி. "  
 
   

உமது தெயலன்றி, தமது தெயல் என எதுவும் தெய்ேதில்வல 
என்பவத உணர்ந்த தாயுமானேர், திருமூலர் ேைியில் “அேனின்றி ஓாாா் 
அணுவும் அவெயாது” என்ற தத்துேத்வத மானுைத்திற்கு 
தொல்லியுள்ோர்.   

அந்த தத்துேத்வத மகிவும் எேிவமப்படுத்தினார் நமது அருள்தந்வத 
வேதாத்திரி மகரிெி.  எனவே சுத்ததேேிவய அவனத்து தெயலாக 
இருப்பவத உணர்ந்து. நாமும் அந்த சுத்ததேேிவயாடு 
இவமப்தபாழுதும் தநஞ்ெில் நீங்காத நிவனேில் ஆனந்தமாக 
ோழ்வோமாக.   
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கர்மங்கள் வபாராடுதா? அகத்தேம் 
தெய்வோம் ோரீர்! 

வேதாந்தத்தில் மாவய என்தறாரு ோர்த்வதவய அடிக்கடி 
தொல்ேதுண்டு.  மாவய என்றால் என்ன?  மயக்கம் என்று 
ொதாரணமாகப் தபாருள் தகாள்ேலாம்.  உள்ேவத ொதாரணமாகத் 
ததரிந்து தகாள்ோத கற்பவனயிவலவய இருப்பது மாவய. 

பிறப்பு, இறப்பு நடுவே இவ்வுலக ோழ்வு.  இவத பிறப்பு நிவலயில் 
உள்ே மதியின் வபாக்வக மாவய. 

கற்பவன வேகத்தால் இயற்வகவய மறந்து, ெமூகத்தின் 
அவமப்வபயும், மக்கேின் எண்ணம், தெயல்கோல் ேிவேந்து ேரும், 
ேிவேயப் வபாகும் நிகைச்ெிகவேயும் மறந்த, உைலேேில் 
வதவேவயயும், அறிவுக்கு அந்த ெமயப் தபாருத்தத்வதயும் 
ஞாபகத்தில் தகாண்டு, புலனறிேின் எல்வலவயிவலவய மட்டும் 
ேிரிந்து, மயக்க நிவலயில் எண்ணிச் தெயலாற்றுேது மாவய 
என்பதாகும். 

தன்னிவல ேிேக்கம் அறிந்த, தாவன தன்வன ேிடுேித்துக் தகாள்ே 
முடியாத மயக்க நிவலவய, மாவய என்று தொல்லுகிவறாம். 

தெய்தவதவய மீண்டும் மீண்டும் தெய்து தகாண்டு ேிேக்கம் 
இல்லாமல் அந்த இருட்டிவலவய மனிதன் நைக்கிறவபாது - நல்லது 
தகட்ைது ததரியாமல் வமலும் வமலும் அேன் துன்பத்திற்கு ஆோகும் 
நிவலவய “மயக்கம்” “மாவய” என்று தொல்கின்றார்கள்.  

மாவய தேன்று அகப்பற்றுகவே ேிட்டு, துரியத்தில் நின்று, தபாய்ப் 
தபாருள்கவே நிராகரித்து தியானிக்கும் வபாது பவைய ேிவனகள் 
ேந்தாலும் அதவன தேன்று இவறயுணர்வு தபற வேண்டும் என்பவத 
இப்பாைலில் தாயுமானேர் தொல்லுகிறார்.  
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“அண்ைபகி ரண்ைமும் மாயா ேிகாரவம 

     அம்மாவய இல்லாவமவய 

  ஆம்எனவும் அறிவும் உண் டு. அப்பாலும் அறிகின்ற 

     அறிேினவன யறிந்துபார்க்கின்  
 

எண்திவெ ேிேக்கும் ஒரு ததய்ேஅரு ேல்லாமல் 

     இல்வலஎனும் நிவனவும் உண்டு. இங்(கு)  

  யான் எனது அறந்துரிய நிவறவு ஆகி நிற்பவத 

     இன்பதமனும் அன்பும்உண்டு 
 

கண்ைன எலாம்அல்ல என்று கண் ைவன தெய்து 

     கருேிகர ணங்கள் ஓயக் 

  கண்மூடி ஒருகணம் இருக்க என் றால் பாழ்த்த 

     கர்மங்கள் வபாராடுவத! 
 

பண்வை உே கர்மவம கர்த்தா எனும் தபயர்ப் 

     பக்ஷ்ம் நான் இச்ெிப்பவனா? 

பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற  
     பரிபூர ணானந்தவம.” (தா.பா.7)  

இந்த அண்ைமும் வபரண்ைமும் மாவயயின் காரியவம.  அந்த மாவய 
என்பது தபாய்வய தமய்யாகக் காட்டுேது என அறிய, ஓர் அறிவும் 
வதான்றுகிறது. 

அதற்கு வமலும் அந்த அறிவு தகாண்டு ஆராய்ந்து பார்க்குமிைத்து, 
எட்டு திவெகவேயும் ேிேக்கமுறச் தெய்யும் ஒரு ததய்ேத்தின் 
திருேருள் அன்றி வேறு ஒன்று இல்வல என்ற நிவனவும் 
உண்ைாகியது.   

இவ்ேிைத்தில் யான் எனது என்னும் அகப்புறப் பற்றுக்கவே ேிட்டு 
துரியத்தில் நிற்பவத இன்பம் என்று உணரும் ஓர் அன்பும் 
வதான்றுகிறது. 

ஐம்தபாறிகளுக்குப் புலப்படும் அவனத்தும் தபாய்ப் தபாருள்கவே என 
நிராகரித்து. புறக்கருேிகளும் அந்தக் கரணங்களும் அைங்க வேண்டும் 
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என்று, கண்மூடி ஒரு கணம் தியானிக்கலாம் என்றால், ேணீான 
பவைய ேிவனகள் ேந்து, வபாராடுகின்றனவே,   

ேிவனவய அதன் பயவன ஊட்டும் கருத்தா என்னும் தகாள்வகவய 
நான் ேிரும்பி ஏற்வபவனா? ஏற்கமாட்வைன் என்பவத, தாயுமானேர் 
இங்கு மவறமுகமாகச் தொல்லுகிறார். 

அகத்தேத்தால் அேப்பறிய பயன்கவே தபறலாம். மாவயவய 
தேல்லலாம், ேிவனகவே கவேயலாம். அகப்பற்றுகவே ேிைலாம், 
தபாய்ப் தபாருள்கவே நிராகரிக்கலாம் என்பது வேதாத்திரியம். 

“அறிேதவன கருேினிவல இவணத்து தேம் ஆற்ற 

   ஐம்புலன்கள்அவமதி தபறும்.  அறுகுணமும் ெீராம். 

அறிவுதன் ேிைிப்புநிவல பிறைாத ததேிேில், 

   ஐந்துதபரும் பைிச்தெயல்கள் ேிவேய ேைிவயது? 

அறிவு உயிரில் அைங்கி அந்நிவலயில் வமலும், 

   ஆழ்ந்து ஒடுங்கித் துரியம் நிற்க முன்பின்ேிவனகள் வபாவம. 

அறிவு துரியாதீத நிவல நிற்க நிற்க, 

   ஆதியாம், தமய்தபாருோம், அறும்பிறேித் ததாைவர” (ஞாக.பா.1580)  

அறிவே உயிரில் இவணத்து. குண்ைலினித் தேம் இயற்றினால், இது 
ேவரயில் ஐம்புலன்கள் ேைிவய இயங்கிக் தகாண்டிருந்த அறிோனது 
அவமதியவைகிறது.  

அதனால் வதால், காது, கண், நாக்கு, மூக்கு என்னும் ஞானக் 
கருேிகள் அவமதியவைகின்றன.   

அதனால் வபராவெ, ெினம், கடும்பற்று, முவறயற்ற பால்கேர்ச்ெி, 
உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்ெம் என்ற ஆறு துர்குணங்களும் 
ெீரவமக்கப்பட்டு, நிவறமனம், ெகிப்புத்தன்வம, ஈவக, கற்புதநறி, 
மன்னித்தல் என்ற நற்குணங்கோக தேேிப்படும். 
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எனவே தபாய், தகாவல, கேவு, சூது, கற்பைிப்பு ஆகிய ஐந்து தபரும் 
பைிச்தெயல்கள் ேிவேேதற்கு ேைியில்வல.   

அறிோனது உயிரில் அைக்கம் தபறும் இைம் துரியம் என்னும் 
ெகஸ்ராதாரம். 

வமலும் மனம் ஒடுங்கியிருக்கும் நிவலயில் அறிோனது 
தெயல்படும்வபாது, முன்ேிவனகள் எனப்படும் ெஞ்ெித பிராரப்த கர்ம 
ேிவனகேின் பாேப்பதிவுகள் நீங்கிேிடும்.   

துரியத்தில் மனதின் அவலச்சுைல் வேகம் குவறந்து, அறிோனது 
நுண்வமயவையும்வபாது, ேிரியும் தன்வம கூடுதலாகி இயங்கும் 
பிரபஞ்ெம், இயக்கத்திற்கு எல்லாம் மூலமான ஆதியாக உள்ே 
தமய்ப்தபாருேில் லயமாகும்வபாது, பிறேித்தவே அறுபடுகிறது.  
மரணமிலாப் தபருோழ்ேிற்கு ேைியாகிறது.  

ஆகவே, ஆக்கிவன தேத்தால் இனிப் பைிபுரியாத இயல்பும், துரிய 
தேத்தால் முன்ேிவனப் பதிவு நீக்கமும், துரியாதீத தேத்தால் 
பிறேித்தவே அறுபடுதலும் பயனாக கிட்டுகிறது என்பது 
வேதாத்திரியம்.   

அகத்தேப் பயன்கவே உணர்ந்து நாள்வதாறும் அகத்தேமியற்றி 
ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.  ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம ோைத் 
ததரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!  
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தென்மம் ேருவமா? 
'பிறேியின் வநாக்கம் பிறோவமவய எய்துேது ஒன்வற' என்பது இந்து 
தர்மத்தின் ொரம். உலகியல் ொர்ந்த வநாக்கங்கள் ஒவ்தோரு 
ஆன்மாவுக்கும் தேவ்வேறாக இருப்பினும், முக்தி நிவலவய 
அவையும் ஆன்மீக வநாக்கமானது அவனேருக்கும் தபாதுோன 
ஒன்று. 
 
“பிறேிப் தபருங்கைல் நீந்துேர் நீந்தார் 
இவறேன் அடிவெரா தார்” (குறள் 10) 
 
இவறேனுவைய திருேடிகவே தபாருந்தி நிவனக்கின்றேர் 
பிறேியாகிய தபரிய கைவலக் கைக்க முடியும். மற்றேர் கைக்க 
முடியாது என்பது ேள்ளுேம். 
 
மாதா உைல் ெலித்தாள் ேல்ேிவனவயன் கால்ெலித்வதன் 
வேதாவும் வகெலித்து ேிட்ைாவன - நாதா 
இருப்வபயூர் ோழ் ெிேவன இன்னம்ஓர் அன்வன 
கருப்வபயூர் ோராமற் கா!!!  (பட்டினத்தார் பாைல்) 

 
 

இது ேவரயில் எண்ணற்ற பிறேிகேில், அடிவயவன ஈன்ற 
அன்வனயரும் உைலால் ேருத்தமுற்று வொர்ந்தனர்; கர்ம ேிவனயில் 
உைன்று அடிவயனின் கால்களும் ெலிப்புற்றன; வமலும் அடிவயனின் 
தவலயில் ேிதிவய மீண்டும் மீண்டும் எழுதிய தன்வமயால் 
பிரமனின் வககளும் ெலிப்புற்றுத் தேர்ந்து ேிட்ைன. 
 
'இருப்வபயூர்' தலத்தில் வகாயில் தகாண்ைருளும் ெிேதபருமாவன 
'இனியும் ஒரு அன்வனயின் கருப்வப ோெம் ோராது காத்தருள்ோய்' 
என்று பிறேிப் பிணிக்கு தபரிதும் அஞ்ெிப் பாடுகிறார் பட்டினத்தார். 

மும்மலங்களும் மீண்டும் மீண்டும் ேந்து பற்றிதகாள்ேதால் மீண்டும் 
பிறப்பு ேருவமா? என்று தாயுமானேரும் கலங்குகிறார். 
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ெந்தமும் எனதுதெயல் நினதுதெயல். யான்னும் 

      தன்வம நிவன அன்றி இல்லாத் 

  தன்வமயால் வேறு அவலன் வேதாந்த ெித்தாந்த 

      ெமரெ சுபாேம் இதுவே. 
 

இந்தநிவல ததேிய நான் தநக்குருகிோடிய 

     இயற்வகதிரு உேம் அறியுவம 

  இன் நிவலயிவல ெற்று இருக்க என் றால் மைவம 

     ஹிதெத்ரு ோகேந்து 
 

ெிந்வதகுடி தகாள்ளுவத.  மலமாவய கன்மம் 

     திரும்புவமா?  ததாடு ேைக்காய்ச் 

  தென்மம் ேருவமா? எனவும் வயாெிக்குவத மனது. 
     ெிரத்வதஎனும் ோளும்உதேிப். 
 

பந்தமற தமய்ஞ்ஞான தீரமும் தந்து, எவனப் 

     பாதுகாத்து அருள் தெய்குோய். 
  பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற  

            பரிபூர ணானந்தவம.”    (தா.பா.8) 

 எப்தபாழுதும் என்னுவைய தெயல், நின்னுவைய தெயல் என்றும்.   
 யான் என்று தொல்லும் தன்வம நிாா்ன்வன அல்லாத வேற 

தன்வம அல்ல என்றும்.   
 காணும் இதுவே, வேதாந்தத்துக்கும் ெித்தாந்ததுக்கும் 

தபாதுத்தன்வம காணும் இைமாகும். 

இந்த நிவலவய யான் அறிந்துதகாள்ே, அடிவயன் தநகிழ்ந்து உருகி 
ோட்ைமுற்ற தன்வமவயத் வதேரீரது திருவுள்ேம் அறிந்திருக்குவம!   

இந்நிவலயில் ெற்வற நிவலத்து நில் என்று தொன்னால், 
அறியாவமயானது நன்வம தெய்ேதுவபால் காட்டிக் தகாள்ளும்.  
பவகேர் வபால ேந்து எண்ணத்தில் குடிவயறி ேிடுகிறவத!   
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இதனால் ஆணேம், மாவய, கன்மம் ஆகிய மும்மலங்களும் மீண்டும் 
ேந்து பற்றி நிற்குவமா?   

அதன் அடிப்பவையில் மீண்டும் பிறப்பு ேருவமா?   

என்தறல்லாம் மனம் பலோறாய் வயாெவன தெய்கிறவத!   

ஊக்கம் என்ற ோேின் உதேியால். பாெம் அறுபடுமாறு தெய்து, 
தமய்ஞ்ஞான ேலிவயத் தந்து, என்வனப் பாதுகாத்து, எனக்கு 
அருளும் தெய்ோயாக – என்று வேண்டுகிறார் தாயுமானேர்.  

பிறேிக் கைல் என்ன தொல்கிறது?  வேதாத்திரியம்……. 

“தன்முவனப்பு, பைிச்தெயல்கள் பதிவு, மாவய 

   தவேமூன்றும் மனிதஉயிர்க் கேங்க மாகும். 

ேன்முவறயில் இவே அறிவேப் புலன்கள் மூலம் 

   ேழுக்கிப் பிறேிக் கைவல நீே வேக்கும். 

உன்ேயமாம் அகத்தேத்தால், அகத்தா ராய்ோல், 

   உண்வமயுணர்ந்து அறுகுணத்வதச் ெீரவமத்து,  

இன்முவறயில் உயிர்கட்குத் ததாண்டு ஆற்றி, 

   இவறநிவலயில் உவன இணக்கத் தூய்வம உண்ைாம்.” (ஞாக.பா.1594) 

“தான்” என்று தனது உைவலவய கருதிக் தகாண்ைதால், மனிதனிைம் 
அதிகாரப்பற்று ஏற்பட்டு ேிட்ைது.   

உைவலச் ொாாா்ந்த வெர்ந்த தபாருட்கேிைம் பற்றும் மக்கேிைம் பாெமும் 
ஏற்பட்டுேிட்ைது.  அதனால் இவறநிவலயின் ஒரு பகுதியாகத் 
தானும் இருப்பவத மறந்துேிட்ை நிவல தன்முவனப்பு ஆகும்.   

அதனால் தபாய், தகாவல, கேவு, சூது. கற்பைிப்பு ஆகிய 
பைிச்தெயல்கள் பைக்கப் பதிவுகோகி ேிட்ைது. உண்வமக்கு மாறான 
மனநிவல, மாவய அல்லது மயக்கம் ஆகும்.   
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இந்த மூன்று ேிலங்குகள் அறிவேத் தவை ஆக்கியுள்ேதால், 
மனிதனின் ஆன்மாேில், அறிேில் கேங்கத்வத ஏற்படுத்திேிட்ைது.   

இந்த மூன்று கேங்கங்களும் அறிவேப் புலன்கள் மூலமாக 
ேன்முவறயில் உணர்ச்ெி ேயப்பட்ை நிவலயில் இயக்கிப் பிறேிப் 
தபருங்கைவல நீேவேக்கிகது. 

பிறேித்தவே அறுபை முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் மனிதன் பிறந்து 
பிறந்து இறக்கிறான்.   

உைலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே ததய்ேமாகவும் 
உள்ேது என்பவத, தனது சுயம் ததய்ேகீம் என்பவத உணர்ந்து, 
தன்முவனப்வப ஒைித்து இவறமுவனப்வப மலர்த்தினால் 
பிறேித்தவே அறுபடும்.  

அறிேின் கட்டுப்பாட்டில் உைவலயும் மனவதயும் தகாண்டு 
ேருேதற்கான தன்ேயமாகும். 

மனப்பயிற்ெியாகிய அகத்தேம் இயற்ற வேண்டும்.  உண்வமகவே 
உணர்ேதற்கு அகத்வத ஆய்வுதெய்து ஆறு துர்குணங்கவே ஒைித்து 
நற்குணங்கோக ெீரவமத்து, உைன் ோழும் உயிர்களுக்குத் ததாண்டு 
தெய்து, இவறநிவலயில் உன்வன இவணத்துக் தகாண்ைால் கேங்கம் 
நீங்கி தூய்வம உண்ைாகும்.  பிறேித்தவே அறுபடும். 

பிறேிக்கைவல எேிதாக நீந்த ேைிகாட்டுகிறது வேதாத்திரியம். எப்படி? 

“பல ஆயிரம் பிறேி எடுத்வதற்றப் பாேப்  

   பதிவுகவே, ஒரு பிறேிக் காலத்துள் மாற்றி, 

நலமவைந்து மனிதனாகித் ததய்ேமாகி உய்ய, 

   நல்லோய்ப்பு ஆற்றல் இவே நமக்கேித்து, இயற்வக 

நிலஉலகில் மனிதரிைம் அவமந்துேன, உண்வம. 

   வநர்முகமாய் கருவமத் தூய்வம உணர்ந்தாற்றிப் 
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பலனவைய அகத்தேத்தால் பரமுணர்ந்து, அறத்தின் 

   பாவதயிவல ஒத்துதேி ோழும்முவற வபாதும்” (ஞாக.பா.1743) 

என்னிலைங்காத பிறேிகவேத் தாண்டி ேந்துள்ேது மனிதகுலம்.  
உைல், உயிர், மனம், அறிவு, ததய்ேம் என்பவதப் பற்றி அறியாமலும், 
உணராமலும் பைக்கத்தின் ேைிவய ோழ்ந்து ேருகிறது மானுைம்.   

 

உைலில் வநாய்கள், மனதிவல கேங்கம் ஆகியவே ோழ்க்வகயில் 
ெிக்கல்கோக துன்ப ேிவேவுகவே தேேிப்படுத்துகின்றன. அவே 
அவனத்தும் பாேப் பதிவுகேின் தேேிப்பாடு ஆகும்.   

எத்தவனவயா பிறேிகேில் ோைத் ததரியாமல் ோழ்ந்து தபற்ற 
பாேப்பதிவுகவே, மனிதன் முயன்றால் ஒவர பிறேியில் மாற்றி 
அவமததுக் தகாள்ே முடியும். 

ோழ்க்வக நலன்கவே அவைந்து, ேித்தின் மூலமாக தேேிப்படும் 
ேிலங்குநிவலப் பண்புகவே ேிடுத்து மனிதனாகலாம்.  அதற்கும் 
வமல் மாமனித நிவலயில் ததய்ேமும் ஆகலாம்.   

ஆறாேது அறிவு என்ற ெிந்தவன தெய்யும் நல்ல ோய்ப்வபயும், 
ஆற்றவலயும் இயற்வகயானது நில உலக மக்கோகி நமக்கு 
அேித்துள்ேது என்ற உண்வமவய உணர வேண்டும்.   
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கேங்கப்பட்டுள்ே கருவமயப் பதிவுகவே உணர்ந்து தகாள்ே 
வேண்டும்.  வநர்வமயான ேைியில் தூய்வம தெய்து தகாள்ேதற்கு 
அகத்தேம் இயற்றி, இவறநிவலவய உணர்ந்து தகாள்ேலாம்.   

அறதநறி ேைிவய, ஒத்தும் உதேியும் ோழும் முவறவய வபாதுமானது 
ஆகும்.  இவறயுணர்வும் அறதநறியும் கருவமயத்வதத் 
தூய்வமப்படுத்தி, பிறேிக்கைவல நீந்தி கவரவெர்ேதற்கு உதேி 
தெய்யும்.  

வேதாத்திரிய ேைியில் நாமும் பிறேிக்கைவல கைந்து ஆனந்த 
ோழ்க்வக ோழ்வோமாக.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம!! ோைத் 
ததரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!  
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கைவுள் யார்...? எங்வக உள்ோர்...! 
 

கைவுள் என்பது என்ன என்று அறியாமல் புரியாமல் உணராமல் 
இருக்கும் தன் நிவலவமவய, தாயுமானேர் இந்தப்பாைலில் 
புலம்புகிறார். தாயுமானேர் தனக்காகப் புலம்பேில்வல.  
மானுைத்திற்காக புலம்புகிறார். 
 
உண்வமயில் கைவுள் யார் ......? எங்வக உள்ோர்.....! 
ஏன் நமக்கு இந்த கலக்கம்......? 
 
“உள்ேம் தபருங்வகாயில் ஊனுைம்பு ஆலயம் 
ேள்ேல் பிரானார்க்கு ோய் வகாபுர ோெல் 
ததள்ேத் ததேிந்தார்க்கு ெேீன் ெிேலிங்கம் 
கள்ேப் புலவனந்தும் காோமணி ேிேக்வக” (திருமந்திரம்) 
 
திருமந்திரம் கூறும் ெத்தியம் இதுவே! தமிழ் மவறயான இதுவே நாம் 
அறிந்து தகாள்ே வேண்டிய மிகப்தபரிய உண்வம ஞானம்! இவற 
இரகெியம்! 
 
நம் உைலாகிய வகாயிலில் உயிராக தாவன ேறீ்றிருக்கிறான் எல்லாம் 
ேல்ல இவறேன்! இவறேன் தபருஞ் வொதியானேன் எங்கும் 
நிவறந்தேன்!  
 
இவறேவன ெேீனாக ெிறு வொதியாக நம் உைலில் உவறந்துள்ோன்! 
என்ன ேிந்வத இது?! அேவன பவைத்து, காத்து, அைித்து, எதற்கு இந்த 
நாைகம்?! ஏனிந்த திருேிவேயாைல்! 
 

“பூதலயம் ஆகின்ற மாவய முத ல் என்பர்ெிலர். 
     தபாறிபுலன் அைங்கும் இைவம 

  தபாருள் என்பர் ெிலர். கரண முடிதேன்பர் ெிலர். குணம் 

     வபானஇைம் என்பர் ெிலவபர். 
 

நாதேடிவு என்பர்ெிலர்.  ேிந்துமய ம் என்பர் ெிலர். 
     நட்ைநடுவே இருந்த 
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  நாம் என்பர் ெிலர். உருவும் ஆம்என்பர் ெிலர். கருதி 
     நாடில்அரு என்பர் ெிலவபர். 
 

வபதம் அற உயிர்தகட்ை நிவலயம் என்றிடுேர் ெிலர். 
     வபெில்அருள் என்பர் ெிலவபர். 
  பின்னும்முன் னும் தகட்ைசூனியமது என்பர்ெிலர். 
     பிறவுவம தமாைிேர்இவேயால் 
 

பாதரெ மாய் மனது ெஞ்ெலப் படும் அலால் 

     பரமசுக நிட்வை தபறுவமா? 

  பார்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற     
     பரிபூர ணானந்தவம” (தா.பா.9) 

 
 முதற்தபாருள் என்ற கைவுள் என்பது ஐம்பூதங்களும் 

ஒடுங்குகின்ற மாவய என்று ெிலரும்.   
 ஐம்தபாறிகளும் அேற்றின் புலன் நுகர்வுகளும் அற்ற இைவம 

என்று ெிலரும்.   
 அந்தக்கரணம் முடியும் இைம் என்று ெிலரும்.   
 முக்குணங்கள் அைங்கும் இைவம என்று ெிலரும்.  
 நாத ேடிவே என்று ெிலரும்.      
 ேிந்துவே என்று ெிலரும்.   
 இேற்றுக்கு நடுநாயகமாய் ேிேங்கும் ஆன்மா என்று ெிலரும்.   
 உருேம் உள்ேது என்று ெிலரும்.   
 உருேம் அற்றது என்று ெிலரும்.   
 தற்வபாதம் அைிந்த இைம் என்ற ெிலரும்.   
 திருேருவே என்று ெிலரும்.   
 ததாைக்கமும் முடிவும் இல்லாத தேட்ைதேேிவய என்று 

ெிலரும்.   
 வேறு பலேிதமாகக் கூறும் பலரும் இருக்கின்றனர். 

இதன் காரணமாக மனம் ெிந்திாா்ய பாதரெம் வபால ெலனப்படுவம 
அல்லாது வபரானந்த நிட்வைகூை முடியுவமா? 
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முதற்தபாருள் எது என்று ததரியாமல் புரியாமல் உணராமல் 
தேிக்கிறார் தாயுமானேர்.  தாயுமானேர் மட்டுமல்ல மானுைவம - 
கைவுள் எது?  முதற்தபாருள் எது? ததரியாமல் புரியாமல் உள்ேது.  

தாயுமானேவரப் வபாலவே ததய்ேத்வத மானுைம் 
வதடிக்தகாண்டுதான் இருக்கிறது என்கிறது வேதாத்திரியம். 
 
“ததய்ேத்வத நாடுேதும். ததேிந் தறிேில் வதறுேதும், 
   திருநிவலயாம் மனிதனேன் பிறேிவநாக்கம், பயனாம். 
ததய்ேநிவல ததரிந்து தகாண்வைன்.  திருேருவே நானாகத் 
   திகழும்அனுபேம் எனக்கு இல்வல என்பர் ெில்வலார். 
ததய்ேதமனும் பாவலப் பிவறஇட்டுத் தயிராக்கிப் பின் 
   வதடுகிறார் பாவல!  அவதக் காவணன் என்றால் மயக்வக! 
ததய்ேம் உயிர்க்குள் அறிோய், அதன் பைர்க்வகயிவல 
   திழ்கிறது மனமாக!  வதடுேது எவத? எங்வக?”  (ஞாக.பா.1696) 
 
உண்வமயில் கைவுள் என்பது என்ன? ேிவைதருகிறார் அருள்தந்வத 
வேதாத்திரி மகரிெி. 
 

 இவறநிவல, கைவுள், பரம்தபாருள், கைவுள் துகள், இவறதுகள், 
கும் இருட்டு, சுத்ததேேி, தேட்ைதேேி இதுவே கைவுள். கைவுள் 
என்பது ெைதபாருள். கைவுவே தேட்ைதேேியாக ேணங்க 
வேண்டும். 

 கைவுளுக்கு உருேம் என்பது இல்வல. அது ஒரு இவறதுகள். 
மனித உைம்பினுள் இருக்கும் உயிர் இவறதுகோல் ஆனது. 
மனிதவன கைவுள். மனிதன் கைவுோக மாறலாம் என்பவத 
உணர்த்துேதற்காக உருேமாக ெித்தர்கள் ேைிபட்ைனர். 

 
 சுத்ததேேி தான் இவறநிவல. இதுவே தான் கைவுள் ஆகும். 

இவறநிவலயானது எல்லாம் ேல்ல பூரணப் தபாருள். இதன் 
இயல்பான தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும்ஆற்றலால் 
அதற்குள்ோகவே தெறிவு ஏற்பட்டு மடிப்புகள் ேிழுந்து, அதன் 
சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாவலவய மிக ேிவரோன தற்சுைற்ெி 
தபற்ற நுண்துகள்கள்தான் முதல்நிவல ேிண் எனும் பரமாணு. 
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 இந்த நுண்ணணுக்கேின் கூட்ைங்கவே வபரியக்க மண்ைலத்தில் 
காணும் அவனத்துத் வதாற்றங்களும் ஆகும். முதல் நிவல 
ேிண்கேின் ேிவரோன தற்சுைற்ெியானது அவதச் சுற்றியுள்ே 
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான இவறதேேிவயாடு 
உரசும்வபாது எழுகின்ற நுண் அவலகள் தாம் காந்தம் எனும் 
நிைல் ேிண்கள். 

 
 நிைல் ேிண்கள் இவறதேேியின் சூழ்ந்தழுத்தத்வதத் தாங்க 

முடியாமல் கவரந்து வபாகும் நிகழ்ச்ெிகள் தான் அழுத்தம், ஒலி, 
ஒேி, சுவே, மணம், மனம் என்பனோகும்.  
 

 இவறதேேியானது முதல் ேிண், நிைல் ேிண், காந்தம், காந்தத் 
தன்மாற்ற நிவலகோன அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிலான 
ஆறுேவக, இேற்வற மனதில் பதிய வேத்துக் தகாண்டு 
பிரபஞ்ெத்வத எண்ணிப் பார்த்தால், ஆராய்ந்தால் வபரியக்க 
மண்ைலத் வதாற்றம், இயக்கம், ேிவேவுகள் அவனத்தும் 
ேிேங்கிேிடும். 

 
 பரமாணு முதல் தகாண்டு எந்தப் தபாருளும் 

இவறநிவலயாகவே இருக்கும்காட்ெி அறிேிற்கு உண்ைாகும். 
எல்லா இைங்கேிலும் இவறநிவலயாகவே இருக்கும் காட்ெி 
அறிேிற்கு உண்ைாகும்.  
 

 எல்லா இைங்கேிலும், எக்காலத்திலும் எல்லாப் தபாருட்கேிலும் 
இவறநிவலவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் பிரம்மஞானம் 
எனப்படுகின்றது என்பது வேதாத்திரியம். 

 
“சுத்ததேேி ததய்ேம் என்ற உண்வம மறந்திட்டு,  

    சூதாட்ைமாய் உருேச் ெிவலகவேவய காட்டி, 

அத்துேிதம் எட்டினிவல. அவனத்து தெயல் குற்றங்கள் 

   அவனத்துலகும் இச்வெற்றில் ஆழ்ந்து கிைப்பதனால் 

உத்தமமாம் உயர்அறிவு ஒேிேிடுேதில்வல.  அதனால் 



40 
 

   ஒருேர் பிறர் ோழ்ேின்ேேம் பறித்து ோைலாச்சு! 

ேித்வதயில்வல!  ேிேக்கமிது….”   (ஞாக.பா.1348) 

சுத்ததேேி ஒரு வபராற்றல் 

நாம் எங்வக ோழ்கிவறாம்?  
 

பூமி, உருண்வை என்ற உலகின் 
மீது. இந்த பூவுலகின் எவை 
என்ன இருக்கும்? பல வகாடி 
ைன்கள் இருக்கலாம் 
அல்லோ?  

இவத உலகம் ஆண்டுக்கு ஒரு முவற சூரியவன ேலம் ேந்து 
தகாண்டிருக்கிறது. இந்த சூரியனின் எவை எவ்ேேவு இருக்கும்?  

பூமிவயேிை சூரியன் 3.33 லட்ெம் தைவே எவை அதிகமாக உள்ேது. 
இப்தபாழுது யூகிப்வபாம். சூரியனும், பூமியும் வெர்ந்தால் தமாத்த எவை 
எவ்ேேவு இருக்கும்? 

நம்மால் ொதாரணமாக கணக்கிைவே முடியாது. எனினும், நமது 
யூகத்தால் ஓரேவு அனுமானம் தகாள்ேலாம். சூரியனும், பூமியும் 
வெர்ந்து கணக்கிலைங்காத வகாடி வகாடி ைன்கள் எவை இருக்கும் 
என்று நம்பலாம். 

அடுத்தபடியாக, சூரியனும், பூமியும் எங்வக இருக்கின்றன? இரண்டு 
வகாள்களுவம சுத்ததேேியில்தான் வலொக மிதந்து, உருண்டு ஓடிக் 
தகாண்டிருக்கின்றன.  

இது மறுக்க முடியாத உண்வம. இப்தபாழுது ெிந்திப்வபாம். ஒரு 
தபாருள் மீது இன்தனாரு தபாருள் மிதக்கிறது என்று தொன்னால் 
எந்தப் தபாருள் ேலிதாக இருக்கும்?  

மிதக்கும் தபாருவேேிை தாங்கும் தபாருள்தான் ேல்லவம 
உவையாதாக இருக்க வேண்டும். 

இந்த கருத்வத மனதால் கணித்துப் பார்த்வதாமானால் சூரியன், பூமி 
இரண்வைேிை சுத்ததேேி அதிக ேல்லவம உவையதுதான் என்று 
ஐயமின்றி ேிேங்கிக் தகாள்வோம்.  
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இதனால், சுத்ததேேி எந்த ஆற்றலும் இல்லாத ஒரு தேற்றிைம். 
அல்லது சூன்யம் என்ற கருத்து மாறிேிடுகிறது.  

நமக்குத் ததரிந்த சூரியக் குடும்பத்வதயும் வமலும் ஆகாய தேேியில் 
உலவும் வகாடிக்கணக்கான சூரியக் குடும்பங்கவேயும் வலொகத் 
தாங்கிக் தகாண்டிருக்கும் சுத்ததேேியின் வபராற்றலும் அதன் 
ேல்லவமயும் இவணயற்றது என்று ேிேங்கிக்தகாள்கிவறாம். என்று 
ேிேக்குகிறது வேதாத்திரியம்.  

இப்தபாழுது தாயுமானேரின் ேினாேிற்கு ேிவை கிவைத்துேிட்ைது.  
ததேிவு தபற்றுேிட்வைாம்.  ததேிவே ஞானம் என்கிறது 
வேதாத்திரியம். 
 

“இவறநிவலவய சுத்ததேேி. 

   இருப்பு நிவலதயன்ப திது. 

     இது அறிோம்.  “நான்” “நீ” ஆகும்! 

மவறதபாருோம் இருப்புநிவல 

   மலர்ந்து, அவலநிவலகோய் 

     மாறியவத ேிண்முதல் பிரபஞ்ெம் ஆம்! 

நிவறநிவலவய நுண்பகுதி. 

   நிவலயில்லா அவலயாகி, 

     நீள்பைர்க்வகயில் உணர்ோய், உயிர்கோச்சு!” 

கவறவபான்ற தன்முவனப்பில், 

   கர்மங்கள் பதிவேற்று 

கலங்கி ேருந்திக் கண்ை, 

     ததேிவே ஞானம்!”  (ஞாக.பா.1700) 

சுத்ததேேி என்ற தபருதேேிவய ததய்ேம் என்று உணர்ந்து 
தகாண்வைாம்.  புரிந்து தகாண்வைாம். சுத்ததேேிவயாடு 
இவமப்தபாழுதம் நீங்காமல் நட்பு தகாண்டு ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.  
ோழ்க ேேமுைன். 
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ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம 
ஒன்வற ஒன்று உயர்த்தும் 

 

"தேம்", "அறம்" என்ற இரண்டு ேைிகள் தான் மனிதவன 
உய்ேிப்பதர்கான ேைி என்பது திருமந்திரத்தின் ோக்கு 

“திவேக்கும் ேிவனக்கைல் தீர்வுறு வதாணி 

இவேப்பிவன நீக்கும் இருேைி உண்டு 
கிவேக்கும் தனக்கும் அக்வகடில் புகவைான் 
ேிவேக்கும் தேம் அறம் வமற்றுவண யாவம" (திருமந்திரம்) 
 
 
"திவேக்கும் ேிவனக்கைல் என்றால் என்ன? ஒவ்தோருேரும் 
ேிவனக் கைலாகத்தான் இருக்கிவறாம். இதுேவர தெய்த தெயலின் 
ததாகுப்வப மனிதன். 
 
தீயேிவனப் பதிவுகள் அவ்ேப்வபாது ோழ்ேில் துன்பங்கவே உண்டு 
பண்ணிக் தகாண்வை இருக்கின்றன.  
 
ஆகவே, இந்தக் கைவலக் கைப்பதற்காகவே ோழ்க்வக என்ற 
வதாணியில் வபாய்க் தகாண்டுள்வோம். ஆனால் அவதக் கைக்க 
முடியாமல் வொர்வுறுகிவறாம். 
 
கிவேக்கும் என்றால் இேனுக்குப் பின்னால் ேரும் ெந்ததிகளுக்கும் 
என்று எடுத்துக் தகாள்ேவேண்டும். நமது ெந்ததியினரும் கூை 
நன்வமவய தபற வேண்டுமானால் தேமும், அறமும் வேண்டும்.  
 
தேம் என்றால் இவறநிவல உணருேதற்காகச் தெய்யக் கூடிய 
அகத்தேப் பயிற்ெி (Simplified Kundalini Yoga). அதாேது உேப்பயிற்ெி 
(Meditation). அறம் என்றால் முயற்ெிவயயும், தெயல்கவேயும் 
தனக்கும் பிறர்க்கும் எக்காலத்திற்கும் துன்பமின்றி நலவம 
ேிவேப்பனோக மாற்றும் பயிற்ெி.  
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ஆகவே "தேம்", "அறம்" என்ற இரண்டு ேைிகள் தான் மனிதவன 
உய்ேிப்பதர்கான ேைி என்பது திருமூலர் ோக்கு." 
 
தன்னிைம் உள்ே ேிவனகவே கவேயவேண்டும் என்று இப்பாைலில் 
தாயுமானேர் இவறேவன வேண்டுகிறார்.  எப்படி? 
 

அந்தகா ரத்வத ஓர் அகம் ஆக்கி மின்வபால்என் 

     அறிவேச் சுருக்கினேர் ஆர்? 

  அவ்ேறிவு தானுவம பற்றினது பற்றாய் 

     அழுந்தவும் தவலமீதிவல 
 

தொந்தமா ய் எழுதப் படித்து ஆர் தமய்ஞ்ஞான 

     சுகநிஷ்வை வெராமவல, 
வொற்றுத் துருத்திவயச் ெததமனவும் உண்டுண்டு 

     தூங்க வேத்தேர் ஆர்தகாதலா? 
 

தந்வததாய் முதலான அகிலப்ர பஞ்ெம் 

    தவனத்தந்தது எனது ஆவெவயா? 

  தன்வனவய வநாேதனா! பிறவரவய வநாேவனா! 
     தற்காலம் அவதவநாேவனா! 
 

பந்தம்ஆனதுதந்த ேிவனவயவய வநாேவனா! 
     பரமார்த்தம் ஏதும் அறிவயன் 

  பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற 

     பரிபூர ணானந்தவம.”  (தா.பா.10) 
 

 அறியாவம என்ற ஆணேமலம் ஆகிய இருவே 
இருப்பிைம் ஆக்கி, மின்னல் தகாடிவபால் எனது அறிவேச் 
ெிறுக்கச் தெய்தேர் யார்? 

 அந்தச் ெிறிய அேேிலான அறிவும், தான் பற்றி நிற்கும் 
உலகப் பற்றினுள் மூழ்கும்படி தெய்ய பிரம்மா எழுதிய 
தவல எழுத்வத உரிவமவயாடு ோெித்துப் பார்த்தது யார்?   
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 தமய்ஞ்ஞானத்தால் ெமாதி நிவல அவையாதபடி, 
வொற்வற அவைத்து வேக்கும் வபவபால் ேிேங்கும் 
உைம்வப நிவல என்று எண்ணி, வமலும் வமலும் உணவு 
உண்ணமாறு தெய்து, உறங்க வேத்தேர் யார்? 

 தந்வத, தாய் முதலாக வதாற்றத்துக்கு ேந்துள்ே உலகம் 
முழுேவதயும், தந்து நின்றது, எனது ஆவெகவே 
நிவறவேற்றிக்தகாள்ேவோ?  

 இதற்காக நான், என்வனவய தநாந்து தகாள்ேதா? 
 அல்லது பிறவர தநாந்து தகாள்ேதா?   
 நிகழ்காலத்வத தநாந்து தகாள்ேதா?   
 பற்றுக்கவே உண்ைாக்கும் ேிவனவய தநாந்து 

தகாள்ேதா?  
  

இதற்குரிய வமலான ேிேக்கம் எதவனயும் 
அறியாதேனாயிருக்கிவறன் என்று வேதவனப்படுகிறார் தாயுமானேர். 

மனிதன் பதிவுகவேத் தூக்கிதகாண்டு சுமக்கிறான்.  தனக்கு துன்பம் 
ேரும்வபாது மட்டும் யாவர தநாந்து தகாள்ேது என்று 
வேதவனப்படுகின்றார்.   

தாயுமானேரும் இவதத்தான் தொல்கிறார்.  பதிவுகவே 
வபாக்கிேிட்ைால் யாவரயும் தநாந்து தகாள்ே வேண்டியதில்வல 
என்பது வேதாத்திரியம். 

தாயுமானேர் வகட்ை வமலான ேிேக்கத்வத வேதாத்திரியம் தருகிறது. 
(ஞானக் கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் வபான்ற பாைல்.) 

 
 “ேிவனஎதுவும் நலம் தீது என்பது இல்வல 
   ேிவேவும் அதவன ஆற்றுபேர் வநாக்கம் தகாண்வை 
ேிவனயதவன நலம்தீது எனப் பிரிப்வபாம். 
   ேிைிப்புைவன எண்ணம் எழும்வபாவத வதர்வோம். 
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ேிவன, காலம், இைம், ததாைர்புப் தபாருளுக்கு ஏற்ப 
   தேவ்வேறு அேவு இன்ப துன்பம் நல்கும். 
ேிவனகள் தவம உைல்தகுதி, உலகம் ஒப்ப, 
   உயர்இயற்வக நியதி ஒக்க ஆற்றவமலாம்.” (ஞாக.பா.1285) 

இயற்வக என்ற வபராற்றலானது, பல நீண்ை காலமாக, மிகவும் 
நுட்பமாகத் தனது ேயிற்றில் வேத்து. மனித உைவல பல லட்ெம் 
தவலமுவறகோக ேடிேவமத்து அேித்துள்ேது.   

அகக் கருேிகள் ஐந்து, தெயல்கருேிகள் ஐந்து ஆகிய பத்துக் 
கருேிகள் மூலம் உைல் இயங்குகின்றது.   

வதவேக்வகற்ற மலர்ச்ெி, சூழ்நிவலக்வகற்ற மாற்றம் என்ற ேவகயில் 
இயற்வகயின் தன்மாற்றத்தால் உைல் கிவைத்துள்ேது என்ற 
உண்வமவயத் தன் முவனப்பின் காரணமாக மனிதன் மறந்து 
ேிடுகிறான்.     

அந்த வபராற்றலுவைய இயற்வகவய தன்னுள் இருந்து இயக்கிக் 
காத்து முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமகவேயும் மறந்து 
ேிடுகிறான்.   

புலன்கேின் துய்ப்பில் இன்பம் இருப்பதாகக் கருதி மயக்க நிவலயில் 
வமலும் வமலும் இன்பம் வேண்டி எந்த உறுப்வபப் பயன்படுத்தி 
துய்த்துக் தகடுத்தாலும், மனிதனுக்குள் இருக்கிற இயற்வக 
அேனுக்குப் பாைம் கற்றுத் தருேதற்காக, அந்த உறுப்பின் அணு 
அடுக்குகவே ெீர்குவலத்து துன்பத்வத ஏற்படுத்தி வநாய் என்ற 
ேிவேவேயும் தகாடுக்கிறது என்ற உண்வமகவே அறிவோமாக.   

தெயலுக்குத் தக்க ேிவேவு என்பவத இவறநீதியாகும். (ஞானக் 
கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் வபான்ற பாைல்.) 

 
“ேிவனத்தூய்வம தபறவேண்டின், மனத்தின் தூய்வம 
   வேண்டுேது இன்றியவம யாததாகும். 
ேிவனத்தூய்வம ஒழுக்கமுைன் கைவம, ஈவக, 
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   ேிேங்கும் அறதநறி நிற்க ேிவரந்து ஓங்கும். 
ேிவனத்தூய்வம ேித்தான மனத்தின் தூய்வம 
   ேிண்ணுணரும் அகத்தேத்தால் ஓங்கும் உய்ய. 
ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம ஒன்வற ஒன்று  
   உயர்த்தி மனிதன் ததய்ேமறியச் தெய்யும்.” (ஞாக.பா.1285)  

ேிவன என்பது கர்மா அல்லது தெயல் ஆகும். தெயல்கேில் 
நன்வமயானது தீவமயானது என்பது எல்லாம் இல்வல.   

தெயலின் மூலமாக ஏற்படும் ேிவேவு தெயலாற்றுபேரின் வநாக்கம் 
ஆகியேற்வறக் தகாண்வை, நன்வமயானது அல்லது தீவமயானது 
என்று பிரித்துக் கூறுகிவறாம்.   

எண்ணம்தான் தெயலாக மலர்ச்ெி தபறுகிறது.  தெயலுக்கு முன் 
நிவலயாகிய எண்ணம் எழும் வபாவத ேிவேவேத் ததரிந்து 
ேிைிப்புைன் தெயல்படுவோம். 

தெயல், தெயலுக்குரிய காலம், தெயலுக்குரிய இைம், தெயலால் 
ததாைர்பு தகாள்ளும் தபாருள் ஆகியேற்றிற்கு ஏற்றபடி தேவ்வேறு 
அேவுகேில் இன்பம் துன்பம் தேேிப்படும்.   

உைல் ஆற்றலின் தகுதிவயாடு, உலக மக்கள் ஏற்றுக் தகாள்ேத்தக்க 
ேவகயில், இயற்வக நியதிக்கு உட்பட்டு தெயல்கவேச் தெய்தால் 
அச்தெயல்கள் எல்லாம் உயர்ோனவேயாகும். ெரி.   

ேிவனப் பதிவுகவே கைிப்பது எப்படி?  ேிவையாக மீண்டும் ேருகிறது 
வேதாத்திரியம் ஞானக் கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் வபான்ற பாைல். 

“தேமுவறயும் அறதநறியும் பற்றப் பற்றத் தருக்தகன்ற 

   தருக்தகன்ற தன்முவனப்புக் குன்றிப் வபாகும். 

பேேிவனக்ே புதிது எைா.  முன்னம் தெய்த 

   பதிவுகளும் மவறந்து தமய்ப்தபாருள் காணும். 

ெிேநிவலவய ெீேனிவல உணர்ந்து தகாண்ைால், 
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   ெிறுவமதரும் மனமயக்க மாவய ஏது? 

எேதரனினும் இவ்ேைியால் அன்றி உய்ய 

   ஏதுேைி வேறுலகில்? எண்ணிப் பாரீர்!”  (ஞாக.பா.1578) 

தேத்வதயும் அறதநறிவயயும் பற்றி ோழ்ந்தால் ேிவனப்பதிவுகவே 
வபாக்கிேிைலாம்.   

“ேிவனவபாகவம வதகம் கண்ைாய்” என்பவத உணர்ந்து, நாமும் 
தேத்வதயும் அறதநறிவயயும் இருகண்கோகப் வபாற்றி ஆனந்தமாக 
ோழ்வோமாக. 
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வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க அருள் 
புரிோயாக? 

 

வயாகம் என்பது ெித்தத்தில் எழும் ேிருத்திகவே அைக்குதல் என்று 
பதஞ்ெலி முனிேர் தொல்கிறார்.  

ெித்த ேிருத்திகள் என்பவே ெித்தத்தின் இயக்கங்கள் என்கிறார் 
பாரதியார். அதாேது மனம், அறிவு, ெித்தம், அகங்காரம் ஆகியவே 
அைங்கிய உட்கருேி என்கிறார் பாரதியார்.  

இவேயவனத்வதயும் வெர்த்துச் ெித்தம் எனச் தொல்ேது வயாக 
ொஸ்திர ேைக்கு என்று தொல்லும் பாரதியார், ெித்தத்தின் 
இயக்கங்கவே நிறுத்துதவல வயாகம் என ேிேக்கமேிக்கிறார். 

வயாக ோழ்ேில் ொதவன மார்க்கத்தில் உயர்ந்திருக்கும் தாயுமானேர், 
தனக்கு மாறுபட்ை எண்ணம் எதுவும் உண்ைாகாமல் தடுத்து 
எதவனயும் அறியாது, இவைேிைாது வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க 
வேண்டுகிறார். 

ோராது எலாம் ஒைிய ேருேன தேலாம் எய்த 

     மனது ொட் ெியது ஆகவே 

  மருேநிவல தந்ததும் வேதாந்த ெித்தாந்த 

     மரபு ெமரெம் ஆகவே 

 

பூராய மாய் உணர ஊகம் அது தந்ததும். 
     தபாய்யுைவல நிவலய அன்று எனப் 

  வபாததநறி தந்ததும் ொசுேத ஆனந்த  

     வபாகவம ேடீு என்னவே 

 

நீராே மாய் உருக உள் அன்பு தந்ததும் 

     நின்னது அருள் இன்னும் இன்னும் 
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  நின்வனவய துவணஎன்ற என்வனவய காக்கஒரு 

     நிவனவு ெற் று உண்ைாகிவலா, 

 

பாராதி அறியாத வமானவம இவைேிைாப் 

     பற்றாக நிற்க அருள்ோய். 
  பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அற நிவறகின்ற 

     பரிபூர ணானந்தவம.” (தா.பா.11) 

 

 என்னிைத்தும் ேரவேண்ைாத தபாருள்கள் ஒைியவும், 
ேரவேண்டிய தபாருள்கள் ேந்து வெரவும்.  

 மனம் ொட்ெி மாத்திரமாய் நிற்கும் தபாருத்தமான நிவலவயத் 
தந்து அருேியதும்.    

 வேதாந்தம் என்றும், ெித்தாந்தும் என்றும், தபயரேேில் 
வேறுபட்டு இருந்தாலும் தபாருள் அேேில் ஒன்றுதான் என்பவத 
முழுவமயாக உணரும் நல்லறிவேத் தந்து அருேியதும்.   

 தபாய்யான உைவல தமய் என்று எண்ணாத ஞானதநறிவயக் 
காட்டி அருேியதும்.   

 நிவலயான வபரின்பவம ேடீுவபறு என்பவத உணருமாறு 
நீர்வபால் உருகுமாறு உள்ேத்துக்கு அன்பிவனத் தந்து 
அருேியதும் ஆகிய அவனத்தும், நினது திருேருேின் தெயவல 
ஆகும். 
 

 வமலும் வமலும் நீவய துவண என்று எண்ணி, என்வனவய நான் 
காத்துக் தகாள்ேவும். 

 இவையில் ெற்வற மாறுபட்ை எண்ணம் எதுவும் உண்ைாகாமல் 
தடுத்து, இவ்வுலக ோழ்வு எதவனயும் அறியாது, இவைேிைாது 
வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க அருள் புரிோயாக? என்று 
வேண்டுகிறார் இப்பாைலில் தாயுமானேர்.   

 

வயாக ோழ்ேில் ொதவன மார்க்கத்தில் உயர்ந்திருக்கும் தாயுமானேர் 
தனக்கு மாறுபட்ை எண்ணம் எதுவும் உண்ைாகாமல் தடுத்து 
எதவனயும் அறியாது, இவைேிைாது வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க 
வேண்டுகிறார்.   
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அதற்கு என்ன தெய்ய வேண்டும் என்று ேைி காட்டுகிறது 
வேதாத்திரியம்.  நம் எண்ணங்கள் எல்லாம் நற்பயனாக 
மாறவேண்டும் என்று ேலியுறுத்துகிறது வேதாத்திரியம். (ஞானக் 
கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் வபான்ற பாைல்.) 

 
எண்ணத்வத எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி 
எண்ணத்தின் இருப்பிைமும் இயல்பும் கண்டு 
எண்ணத்வத எண்ணத்தில் நிவலக்கச் தெய்தால் 
எண்ணவம பைக்கத்தால் ததேிந்து வபாகும் 
எண்ணமது எழும்வபாவத இது ஏன் என்று 
எண்ணத்தால் ஆராய்ந்தால் சுலபமாக 
எண்ணத்தின் காரணமும் ேிவேவும் காணும் 
எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும்” (ஞாக.பா.1529)  
 
ோழ்ேின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ்தல் ஆகும்.  இயற்வகயில் 
எல்லாவம இனிவமதான்.   
 
பல பிறேிகேில் ஏற்பட்டுள்ே பைக்கப் பதிவுகவே எண்ணமாக, 
தொல்லாக, தெயலாக மலர்ச்ெி தபற்று ேிவேோக இன்பமாகவோ 
துன்பமாகவோ மனிதன் அனுபேிக்கிறான்.   
 
எண்ணம் என்பவத எண்ணத்வதக் தகாண்டு ெிந்தித்து ெிந்தித்து 
அதனுவைய இருப்பிைத்வதயும் இயல்வபயும் கண்டுதகாள்ே 
வேண்டும்.   
 
எண்ணத்வத எண்ணத்தில் நிவலக்கச் தெய்யும் பைக்கத்தின் மூலம் 
எண்ணத்வதப் பற்றிய ததேிவு உண்ைாகும்.   
 
எண்ணம் எழுகின்றவபாது, இந்த எண்ணம் ஏன் ேந்தது?  என்று 
ெிந்தித்து ஆராய்ந்தால், காரணமும் ேிவேவும் சுலபமாகத் ததரிந்து 
தகாள்ேலாம்.   
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ஏன்?  என்று ெிநதித்தால் காரணம் ததரிய ேந்துேிடும்.  எதற்காக?  
என்று ெித்தித்தால் ேிவேவு ததரிந்துேிடும். காரணமும் ேிவேவும் 
அறிந்து தெயல்படுத்தும் வபாது   எழுகின்ற எண்ணங்கள் அவனத்தும் 
நல்ல பயன்கவேவய நல்கும்.  
 
வயாக ோழ்ேில் ொதவன மார்க்கத்தில் உயர்ந்திருக்கும் நமக்கு 
மாறுபட்ை எண்ணம் எதுவும் உண்ைாகாமல் தடுத்து ேிடும். 
 
இவைேிைாது வமலான நிவலவயப் பற்றி நிற்க வேண்டும் என்று 
தாயுமானேர் வேண்டுகிறார்.   
 
இதற்கு என்ன தெய்ய வேண்டும்.?  “ஓர்வம நிவல பயிற்ெி” 
வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம். (ஞானக் கேஞ்ெியத்தில் தங்க 
தநற்கதிர் வபான்ற பாைல்.) 
 
“நிவனப்பும் மறப்பும் அற்ற இருக்க நீ பைகிக்தகாள், புலன்கள்  
அவனத்தும் அடிவமயாம்.  அவமதி கிட்டிடும் ஆங்வக 
ஒன்வறயும் நிவனயாது, உன்வனயும் மறோது, 
நின்ற நிவலவய அது.  நீயறி, நிவனவே நிறுத்தி,”   (ஞாக.பா.1486) 
 
ஓர்வம நிவலப் பயிற்ெிவய பைக்கப்படுத்தி ேைக்கப் படுத்திக் 
தகாண்ைால் நிவற நிவல தானாக ேந்து ேிடும் வமலான நிவலவய 
எப்வபாதும் பற்றி நிற்கலாம். (ஞானக் கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் 
வபான்ற பாைல்.) 

 
“இவறநிவலதயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க ேிட்டு, 
   ஏற்படும் ஓர் அவமதியிவல ேிைிப்பாய் நிற்க, 
நிவறநிவலவய தானாக உணர்ே தாகும். 
   நித்தம் நித்தம் உயிர் உைலில் இயங்கு மட்டும், 
உவறந்து உவறந்து இந்நிவலயில் பைகிக் தகாள்ே, 
   உலக இன்பங்கேிவல அேவு கிட்டும். 
கவறநீ ங்கி அறிவு தமய்ப்தபாருோய் நிற்கும். 
   கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு.  காணும் ததய்ேம்.”  (ஞாக.பா.1487) 
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இவ்ேேவு எேிவமயாக ேிேக்கம் கூறி நம்வம தெம்வம 
படுத்திேிட்ைார் மகரிஷி. 

எல்லா வயாக மார்க்கங்களும் முயற்ெிவய வமயமாக தான் 
தகாண்டுள்ேது.  
நாமும் எதுேவர முயற்ெி தெய்ய வேண்டும் என்றால், 
இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்க ேிடும் ேவர முயற்ெி 
தெய்தால் வபாதும். 
  
இதில் நம்வம முழுவமயாக உணர்வு ரீதியாக நம்முவைய உணர்வே 
அகன்ற நிவலக்கு தகாண்டு வபாகப்வபாக ஒரு கட்ைத்தில் மனம் 
தானாக ேிரிய முடியாமல், ேிரிந்து தெல்ேதற்கு இைமும் இல்லாமல் 
ஒரு நிவலக்கு மனம் ேரும். 
  
அப்வபாது அந்நிவலயில் ஒரு அவமதி நிவல ஏற்படும்.  
அந்நிவலயில் மனம் ேிைிப்வபாடு நின்றால் அவமதியில் மனம் 
உவறந்து காணாமல் வபாகும்.  
 
அவமதி என்பது கற்பிப்பது அல்ல, கற்பிக்கப் படுேதும் அல்ல.  
உருோக்குேதும் அல்ல, உருோக்கப் படுேதும் அல்ல. 
  
தானாய் தாவன நிவல தபறுேவத அவமதி நிவல.  
இது தான் தமௌன நிவலயம் ஆகும்.  
 
இந்த நிவலவய ோர்த்வதயால் ேிேக்கிக் தொல்லவே முடியாது.  
அப்படி தொன்னால், அது தபாய் தான்.  
இங்கு தான் *தியானம்* என்று ஒன்று மலரவே ஆரம்பிக்கிறது.  
 
இதற்கு முந்வதய நிவல ேவர மனம் ஓர்வம படுேதற்கு ஒரு 
பயிற்ெி முவற தாவன தேிர, அவேகள் தியானமாக கருதுேது தேறு.  
 
தியானம் என்பது ஒரு தெயல் அல்ல. தானாக நிகழ்ேது.  
ஏன் ேிைிப்பாய் நிற்க வேண்டும்...??? 
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இங்கு கூை நம்முவைய கர்ம ேிவன நம்முவைய உணர்வு தேத்வத 
தாக்குேதற்கு தயாராக இருக்கும். 
  
நம்வம அங்வகவய தங்க வேபதற்கு தன்னுவைய முழு முயற்ெிவயாடு 
தெயல்படும். 
  
அதனால், ேிைிப்வபாடு இருப்வபாவமயானால், இங்கு என்ன 
இருக்கிறது....???  
முன்னால் உற்பத்தியான சுத்ததேேி என்ற நிவலவயக் கைந்து,  
நம்மால் உருோன எண்ணமற்ற, சூன்யமான அரூபமான எங்கும் 
முடிேில்லாத, உணர்வு தேம் ேரும். அதுதான் சுத்ததேேி உணர்வு.  
 
இந்த ஆகாய தபருதேேியில் தேறும் உணர்பேன் மற்றும் 
உணரப்படும் சூன்ய தபருதேேி மட்டுவம இருக்க முடியும். 
  
முதலில் நாம் உருோக்கிய தேேி.  
பிறகு அதுவே நமக்குள் தானாக மலர்ந்த ஒரு ேிஷயம்.  
இது தானாக ெித்தியான ஒரு நிவல.  
அவமதி ேந்துேிட்ைால் வதடுதல் நின்று ேிடும்.  
 
இந்த இைத்திற்கு ேந்துேிட்வைாமானால் ெர்ே கல்பத்வத தநருங்கி 
ேிட்வைாம் என்று தபாருள். 
  
இந்நிவலயில் நாம் இன்னும் ஆழ்ந்து நம்வம இைக்க 
தயாராகிேிட்ைால் ெர்ேிகல்ப நிவல. 
  
இந்த உணர்வே உணர்ேது யார்...??? 
  
எது....??? உைலா....??? இல்வல மனமா...??? உயிரா...??? ததரியாது.  
ஆனால் உணர்வு மட்டும் இருக்கும்.  
 
ஆக, நம்மால் உணரப்படும் அந்த எல்வலயற்ற தமௌனம், ததய்ேகீ 
தேேி, இந்நிவலயில் தான் *நிவறநிவல* என்ற அடுத்த கட்ைம் 
நிகழும்.  
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இந்த ோர்த்வதகள் எல்லாம் மகரிஷி வயாெித்து எழுதேில்வல.  
அது (இவற) அேராக தன்வன தேேிப்படுத்தி ேந்தவேகள் தான்.  
இது தான் தற்தெயல் இயக்கம்.  
 
ஏதனனில், மகரிஷி என்ற ஒரு தனி மனிதன் அங்கு இல்வல.  
தெயல் மட்டுவம இருக்கிறது, தெய்பேன் இல்லாமல் இருக்கிறது. 
  
இது தான் *நிவறநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும்* 
உணரப்படும் தபாருளும் காணாமல் வபாய்ேிட்ைது. உணர்பேனும் 
காணாமல் வபாய்ேிட்ைான். 
  
அதனால் தான்  
*நான் என்ற ெிற்றறிவே நான் கைந்த வபாது* 
*நான் நீயாய் கூர்தலறம் ேந்தியல்பு அறிந்வதன்* என்று கூறுகிறார் 
மகரிஷி. 
  
ஆக, இயல்பில் அறிேதற்கு ஒன்றுவம இல்வல.  
நான் உருோகினதும் வபாய்ேிட்ைது. என்னுள் உருோனதும் 
வபாய்ேிட்ைது.  
நான் நானாகவே நிற்கிவறன். 
  
அனால், பவைய நான் இல்வல.  
கேனித்த நான் காணாமல் வபாய்ேிட்வைன். 
  
அப்வபா இருப்பது என்னதேன்றால் அது தான் *தான்* 
(தானாய், சுயமாய், இவறயாய்) என்ற முழுவம நிவல. அந்த 
முழுவம நிவலவய நாமும் பயிற்ெியாலும் முயற்ெியாலும அவைந்து 
ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக. ோழ்க ேேமுைன். 
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மனம் குேிய ஒரு தந்திரம் 

 

பகோன் ரமணரிைம் அேரது ெீைர்களுள் ஒருேர் ஒரு முவற, 
“பகோவன! மனம் தான் என் அவனத்து துன்பங்களுக்கும் காரணம். 
மனவம பிறேிக்கு ேித்து, மனம் ஒைிந்தால் அதுவே முக்தி. இது 
எனக்கு நன்றாகத் ததரிகிறது. ஆனால், எவ்ேேவு முயற்ெி 
தெய்தாலும் மனம் சும்மா இருக்க மாட்வைன் என்வற தொல்கிறது. 
மனம் தாவன அைங்க ஏவதனும் உபாயம் உண்ைா என்று எனக்கு 
அருே வேண்டும்!” என்று வகட்ைார். 
 

அது ெரி… நாமும் கூை ெில நிமிைங்கள் தியானம் தெய்யலாம் என்று 
வயாெித்து கண்கவே மூடிக் தகாண்ைால், வகாயிலுக்கு தேேிவய 
ேிட்டு வேத்திருக்கும் தெருப்பு பத்திரமாக இருக்குமா? என்று தாவன 
நமது கேனம் தெல்கிறது.  

அவதப் வபாலவே அந்த ெீைரும் ரமணரிைம் மனவத அைக்குேதற்கு 
ஒரு உபாயம் வகட்ைார்.  

ரமணர் ெீைரின் வகள்ேிக்கு அன்று எந்த பதிவலயும் தொல்லேில்வல. 
ெில நாட்கள் தென்றன.  

ரமணரின் அவறயில் அணில் ஒன்று இரண்டு குட்டிகவே ஈன்றது. 
ஆனால் அம்மா அணிவல பூவன அடித்துக் தகான்று ேிட்ைது. எனவே 
பகோன் அந்த அணில் குட்டிகவே ஒரு ஓவல தபட்டியில் வேத்து 
பாதுகாத்து ேந்தார்.  

ெில நாட்கேில் அணில்களுக்கு கால்கள் முவேத்து ேிட்ைது. 
அங்குமிங்குமாக ஓைத் துேங்கின. பகோன் ஒன்வற பிடித்து 
தபட்டியில் அவைத்தால் மற்தறான்று தேேிவய ஓடும். 

  

இவ்ோவற அன்று முழுேதும் நைந்தது. பகோனுக்கு அந்த ெீைரும் 
உதேினார். அந்த ெீைவர பார்த்து பகோன், “அவதா பார்த்தாயா! தன் 
அம்மாவே அடித்த பூவன தன்வனயும் அடித்து ேிடும் என்ற பயம் 
இல்லாததால் இந்த அணில் தேேிவய ஓை ஆவெப் படுகிறது. பூவன, 
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இது தான் பிரச்ெவன என்று அறிந்து பயம் ேந்து ேிட்ைால் ஓைவே 
ஓைாது அல்லோ!  

 

அவதப் வபாலத் தான் நம் மனமும். உலகம் உண்வம என்ற 
மயக்கத்தில் உள்ே மனம், உலக ஆவெகேின் தபாருட்டு 
அங்குமிங்கும் அவலந்து தகாண்வை இருக்கும். 

  

நாம் தான் ெிறிது ெிரமப்பட்டு அவமதியாக வேத்துப் பைக வேண்டும். 
இயக்கம் நம்முவையது அல்ல, உலகம் உண்வமயல்ல என்று 
ததரிந்துக் தகாண்ைால் மனம் தாவன அைங்கும். அதுேவர நாம் தான் 
முயற்ெியால் மனவத கட்டுப்படுத்த வேண்டும்!” என்றார். 

  

அரிய தெயல்கள் பலேற்வற நிகழ்த்தும் வதேரீருக்கு, ேணீான என் 
மனம் அைங்க ஓர் உபாயம் கூறுேதில் என்ன ெிரமம் இருக்கப் 
வபாகிறது? என்று ேருந்துகிறார் தாயுமானேர். தாயுமானேரும் 
மனவத அைக்க ேைி வகட்டு பிரார்த்தவன தெய்கிறார். 

 

“ஆழ்ஆைி கவரஉன்றி நிற்கஇவலவயா? தகாடிய 
     ஆலம்அமுது ஆக இவலவயா? 
  அக்கைலின் மீதுேை அனல்நிற்க இல்வலவயா 
     அந்தரத்து அகில வகாடி 
 
தாைாமல் நிவலநிற்க இல்வலவயா? வமருவும் 
     தனுோக ேவேய இல்வலவயா? 
  ெத்த வமகங்களும் ேச்ரதர ஆவனயில் 
     ெஞ்ெரித்திை இல்வலவயா? 
  
ோைாது ோைவே இராமன்அடி யால் ெிவலயும் 
     மைமங்வக ஆக இல்வலவயா? 
  மணிமந்த்ரம் ஆதியால் வேண்டுெித்திகள் உலக 
     மார்கத்தில் வேக்க இவலவயா? 
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பாைான என்மனம் குேிய ஒரு தந்திரம் 
     பண்ணுேது உனக்கு அருவமவயா? 
பார்க்குமிைம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அறநிவறகின்ற 
     பரிபூர ணானந்தவம.”  (தா.பா.12) 
 

 

 ஆைமான கைல் கவரயின்றி தன் எல்வல அேேில் நிற்க 
ேில்வலவயா? 

 தகாடிய ஆலகால நஞ்சு அமுதம் ஆகேில்வலவயா?   
 கைல் நடுேில் ேைோமுகாக்கினி என்னும் தீ எழுந்து 

நிற்கேில்வலவயா? 
 வகாடிக்கணக்கில் வகாேங்கள் கீவை ேிைாமல் ஆகாயத்தில் 

இயங்கேில்வலவயா?   
 வமருமவல ேில்லாக ேவேேில்வலவயா?   
 ஏழு வமகங்களும் ேஜ்ர ஆயுதம் ஏந்திய இந்திரனது ஆவணப்படி 

தெயல்பைேில்வலவயா?   
 மானுை உருேம் நீத்து, கல்உருேில் இருந்த அகலிவக, 

இராமனது பாதம் பட்ைவுைன் இே மங்வகயாக 
எைேில்வலவயா?   

 மந்திர ெக்தியால் கட்ைப்பட்ை பாதரெமணி முதலியன தகாண்டு. 
தெய்யும் பலேித ெித்துகள் நிவறவேறுேது இல்வலவயா? 

அரிய தெயல்கள் பலேற்வற நிகழ்த்தும் இவறநிவலக்கு, ேணீான 
என் மனம் அைங்க ஓர் உபாயம் கூறுேதில் என்ன ெிரமம் இருக்கப் 
வபாகிறது? என்று ேருந்துகிறார் தாயுமானேர். 

மனவத அைக்க வேண்டும் என்று இரமணரும் தாயுமானேரும் 
தொல்கிறார்கள்.  ஆனால் எப்படி அைக்குேது என்று 
தொல்லேில்வலவய? 

மனம் அைங்க உபாயம் தருகிறது..பயிற்ெி தருகிறது வேதாத்திரியம்.  
எப்படி? மன அவலச்சுைவல குவறத்தால் மனம் அைங்கும். 
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மனவத அைக்க நிவனத்தால் அவலயும். 
மனவத அறிய நிவனத்தால் அைங்கும்.” 
 
புலன்கவேக் கைந்து நின்று மனவத, மனதுக்கு அடித்தேமான காந்த 
ஆற்றவல, உணர்ந்து, அவ்ோற்றல் மீது மனம் தெலுத்தச் தெலுத்த, 
மனித மனம் ேினாடிக்கு 14 சுைலுக்குக் கீவை இறங்கும்.   

அப்படி நுண்ணிய அவலநிவலக்கு ேரக்கூடிய மன நிவலவயத் தான் 
ஆல்பா அவல, தீட்ைா அவல மற்றும் தைல்ைா அவல என (Alpha 

wave, Theta wave, Delta wave) மூன்றாக ேிஞ்ஞானிகள் 
பிரித்திருக்கிறார்கள். 

குண்ைலினி வயாகம் என்னும் உேப்பயிற்ெி முவறயில் நிவலக்க 
நிவலக்க, முதலில் ேினாடிக்கு (8 முதல் 13 Cycle/second) என்னும் 
அவமதி நிவலக்கு மனம் ேரும். 

வமலும் உைவலத் தாண்டி மனிதனுவைய அறிவு வபரியக்க மண்ைல 
ேிரிேில் ஆராய்ச்ெிவயாடு நிற்கும் வபாது, ேினாடிக்கு 4 முதல் 7 
Cycl e/Sceond ேவரயிலான தீட்ைா அவல கிட்டும்.   

இன்னும் இத்தவகய தியான முவறயால் ஆழ்ந்து தெல்லும் தகுதி 
தபறும் வபாது ேினாடிக்கு (1 முதல் 3 Cycle/Second) ேவரயிலான 
தைல்ைா என்ற நிவல கிட்டும். (ஞானக் கேஞ்ெியத்தில் தங்க தநற்கதிர் 
வபான்ற பாைல்). 

  

“மனதமனும் புதினமது ெீேகாந்த அவலதான் 

   மனிதனிைம் புலனுணர்ேில் அதுேிவரவு தகாண்டு, 

மனச்சுைவலா ேினாடிக்குப் பதினாலு முதலாய், 

   மாறிப்பல நிவலகேிவல நாற்பது ேவரவபாம். 

மனமதுவே அகத்தே ஆக்கிவன துரியம் இேற்றில் 
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   இவலப்பின்றி எட்டுமுதல் பதின்மூன்று ேவரஆம். 

மனம் ெக்திகேம் நிற்க, நாலுமுதல் ஏைாம். 

   மவறதபாருோம் ெிேகேத்தில் ஒன்றுமுதல் மூன்றாம்.” ஞாக.1784) 

மனித மனம் என்பது ஒரு தபாருள் அல்ல.  புதுவமயான புதினப் 
தபாருோன ெீேகாந்த அவல ஆகும்.   

உயிர்ெக்தி உைலுக்குள் சுைலுவபாது ஏற்படும் தள்ேல்-தகாள்ேல்- 
ெக்திவய ெீேகாந்தம் என்கிவறாம்.   

உைல்கருேிகள் மூலமாக ஏற்படும் அனுவபாக அனுபே 
உணர்வுகேில், அதன் வேகமானது அதிகரிக்கின்றது.  

இந்த மன அவலச்சுைவல குவறக்க ஆக்கிவன துரியம் துரியாதீத 
தேம் வமற்தகாண்ைால் மனம் அைங்கிேிடும்.  சுத்ததேேிவயாடு 
ஒன்றி ேிடும். 

துரியாதீத தேத்தில் மனம் ஒைாது.  புலன்கள் தன்னைக்கம் தபற்று 
அவமதி அவைந்து ேிடும்.  பிரம்மத்வத உணரும் நிவலக்கு ஈர்த்துச் 
தெல்கிறது.   

மனம் ஓைாத காரணத்தால் அதுவே தானாக, தாவன அதுோக 
இருப்பதால் துரியாதீத தேத்தில் உறக்கம் ேருேதுவபால இருக்கும்.   

அதுவே தேத்தில் உறக்கம், உறக்கம் என்றால் “குறட்வை ேிட்டு” 
உறங்குேது இல்வல.  இதுவே “அரிதுயில்” என்றும் 
அவைக்கப்படுகிறது.  இந்த உறக்கம் உைலுக்கும் மனதுக்கும் 
ஆவராக்கியத்வதயும் ேலுவேயும் அேிக்கிறது. 

எனவே, நாள்வதாறும் துரியாதீத தேமியற்றி மனவத அைக்கி 
புலன்கவே தேன்று ஆனந்தமாக ோழ்ோமாக.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! 
ஆனந்தவம!!! ோைத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம!!! 
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ஆவெக்வகார் அேேில்வலயா? 
 
மனிதனின் ஆவெக்கு அேவே இல்வல. பற்வற ேிை வேண்டும் என்று 
தொல்ல ேந்த ேள்ளுேர் கூை பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிவன என்று 
கூறுகிறார். 
எல்லாேற்வறயும் ேிடுங்கள் என்று தொல்லேந்த ேள்ளுேர் 
பற்றற்றான் பற்றிவன பற்றிக்தகாள்ளுங்கள் என்று தொல்கிறார். 
ேிை முடியேில்வல.  
திருமூலர் ஒரு படி வமவல வபாகிறார். இவறேவன கூை அவைய 
ஆவெப் பைாதீர்கள் என்கிறார்.  
ஈெவனாடு ஆயினும் ஆவெ அறுமின் 
இவறேவன அவைய வேண்டும் என்பதும் ஆவெ தாவன. 
உள்ேதிற்குள் தபரிய ஆவெ அது தான். வபராவெ. இவறேவன 
அவைய வேண்டும் ஆவெப் படுபேன் எப்படி துறேி ஆக முடியும்... 
 
“ஆவெ அறுமின் கள் ஆவெ அறுமின் கள் 
ஈெவனாடு ஆயினும் ஆவெ அறுமின்கள் 
ஆவெப் பைப் பை ஆய் ேரும் துன்பங்கள் 
ஆவெ ேிை ேிை ஆனந்தம் ஆவம.” (திருமந்திரம்) 

 
எங்வக முடிகிறது? உலகம் எல்லாம் ஆேக் கிவைத்தாலும் அந்த கைல் 
வமலும் ஆதிக்கம் தெலுத்த ஆவெ ேருகிறது.  
குவபரன் அேவு தொத்து இருந்தாலும் ரெோத ேித்வத கற்று உலகில் 
உள்ே இரும்வப எல்லாம் தங்கமாக ஆவெ ேருகிறது.  
 
எவ்ேேவு நாள் ோழ்ந்தாலும் காயகல்பம் வதடி அவலகிறார்கள். 
கவைெியில் உண்பதுவும் உறங்குேதும் தேிர வேறு ஒன்றும் இங்கு 
நிகழ்ேது இல்வல.  
 
குைந்வதயாக இருக்கும் வபாது தபாம்வம, ேிவேயாட்டு ொமான் 
என்று ஆவெப் படுகிவறாம், அப்புறம் புது புது ஆவைகள், வபனா, 



61 
 

புத்தகம், என்று வபாகிறது ஆவெ, ேயது ேரும் வபாது எதிர் பாலின் 
வமல் ஆவெ, அப்புறம் வேவல, பணம், அதிகாரம், தொத்து, என்று 
ஆவெக் தகாடி பைர்கிறது,  
 
பின் நல்ல உைல் ஆவராக்கியம், படுத்தால் தூக்கம், என்று ஆவெயின் 
அேவு குவறகிறது....   நாள் ஆக ஆக இவறேன், தொர்க்கம் என்று 
ஆவெ தைம் மாறுகிறது...இப்படி கிவே ேிட்டு கிவே தாவும் மனக் 
குரங்கு. இதில் எந்த ஆவெ உயர்ந்தது எந்த ஆவெ தாழ்ந்தது?  
 
ஆனால் எந்த ஆவெயும் இல்லாமல் இருக்க ஆவெப் படுகிறார் 
தாயுமானேர் இங்வக. 
 
 
 

ஆவெக்கு ஓர் அேேில்வல அகிலதமல் லாம் கட்டி 
     ஆேினும் கைல் மீதிவல 
  ஆவனதெலவே நிவனேர். அேவகென் நிகராக 
     அம்தபான்மிக வேத்தவபரும் 

 
வநெித்து ரெோத ேித்வதக் கவலந்திடுேர். 
     தநடுநாள் இருந்தவபரும்  
  நிவலயாகவே இனும் காயகற்பம் வதடி 
     தநஞ்சுபுண் ஆேர். எல்லாம் 

 
வயாெிக்கும் வேவேயில் பெிதீர உண்பதும் 
     உறங்குேதும் ஆகமுடியும். 
  உள்ேவத வபாதும்நான் நான்எனக் குேறிவய 
     ஒன்வறேிட்டு ஒன்று பற்றிப் 

 
பாெக் கைற்க்குவே ேைீாமல் மனது அற்ற 
     பரிசுத்த நிவலவய அருள்ோய். 
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  பார்க்குமிை ம் எங்கும் ஒரு நீக்கமற நிவறகின்ற 
     பரிபூர ணானந்தவம” (தா.பா.13) 

இப்படி மண்ணுலகில் மனிதர்கள் ஆவெயினால் படும் துன்பங்கவேக் 
கண்ை தாயுமானேர் “ததய்ேவம! ” எனக்கு உள்ேவத வபாதும். ” நான் 
நான் “ என்னும் அகங்காரத்தினால் பாெக் கைலுக்குள் ேிைாமல் 
காப்பாற்றி, எனக்கு பரிசுத்த நிவலவய அருள்ோய். “ என்று 
வேண்டுகிறார். 
 
ஆவெக்கு ஓர் அேவே கிவையாது. ஒரு மன்னன் இந்த உலகம் 
முழுேவதயும் கட்டி ஆண்ைால் கூை, அேன் மனம் கைல் மீதும் தனது 
அதிகாரத்வத தெலுத்தவே ேிரும்பும்.  
 
குவபரனுக்கு நிகராக தபான் வேத்து இருப்பேர்கள் கூை இன்னும் 
தபான் வேண்டும் என்னும் ஆவெயில் ரெோதம் தெய்ய 
அவலோர்கள்.  
 
இவ்வுலகில் ேயதானேர்கள் மீண்டும் பவைய  இேவமயுைன் ோை 
வேண்டும் என்ற ஆவெயினால் காயகல்பம் என்னும் மருந்திவனத் 
வதடி அவலந்து ோங்கிச் ொப்பிட்டு தநஞ்சு புண்ணாகி ேருந்துோர்கள்.  
 
எல்லாேற்வறயும் வயாெிக்கும் வபாது அேர்கள் ோழ்நாள் முழுேதும் 
தநஞ்தெரிச்ெல் தீர ொப்பிடுேது உறங்குேது என்வற முடியும். 
 
பார்க்கும் இைம் எங்கும் நீக்கமற நிவறந்து இருக்கின்ற பரிபூரண 
ஆனந்தத் ததய்ேவம! ” எனக்கு உள்ேவத வபாதும். ” நான் நான் “ 
என்னும் அகங்காரத்தினால் ஒன்வற ேிட்ைால் இன்தனாரு ஆவெ 
என்ற பாெக் கைலுக்குள் ேிைாமல் இருக்கும் பரிசுத்த நிவலவய 
அருள்ோய்.“ என்று தாயுமானேர் வேண்டுகிறார். 
 
திருமூலர் தொன்னபடிவயா தாயுமானேர் தொன்னபடிவயா, 
வேதாத்திரியம் ஆவெவய அறுக்கச் தொல்லேில்வல?  ஆவெவய 
ெீரவமக்கச் தொல்கிறது.  எப்படி? 
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ோயு வேகம், மவனா வேகம் என்று தொல்ோர்கள். மனம் 
தேகுவேகமாக இயங்கக்கூடியது.  
 
ஒரு தநாடியில் பல நூறு ஆவெகவே உருோக்கிக் தகாள்ே முடியும். 
அவ்ேேவு ஆவெகவேயும் உைவலக் தகாண்டுதாவன நிவறவேற்ற 
வேண்டும்?  
 
அவதாடு அந்த ஆவெகளுக்குச் ெமுதாய ஒப்புதல், இயற்வகயின் 
ஒத்துவைப்பு ஆகியனவும் வேண்டும்.  
 
ஆவெப்பட்டுக் தகாண்டு இருப்பதனாவலவய நாளுக்கு நாள் மனம் 
தேர்ச்ெி அவைந்து தகாண்வை வபாகிறது; ோழ்க்வகயில் தேற்றி 
கிட்டுேதில்வல.  
 
ேிரக்தி, தேறுப்பு ஆகியவே உண்ைாகின்றன. ஆவெவயச் 
ெீரவமத்துக் தகாள்ளும்வபாது, மனம் மிகவும் இவலொகி ேிடுகின்றது.  
 
ஆயிரமாயிரம் ஆவெகவே உருோக்கி, அைக்கி வேத்துக் தகாண்டு, 
உள்பாரம் தகாண்டிருந்த நிவலமாறி, அந்தப் பளு இல்லாததனால் 
மனம் அவமதியாக இருக்கும்.  
 
ஆவெயின் மறுமலர்ச்ெிவய அறுகுணங்கள். ஆவெ தவைப்படும்வபாது 
அத்தவைவய நீக்க எழும் ஆர்ேவம ெினம். ஆவெயுள்ே 
தபாருட்கவேத் தனக்கு வேண்டுதமனவும் பிறர் கேராமலும் 
பாதுகாத்துக் தகாள்ளும் தெயவல கடும் பற்று.  
 
ஆணுக்குப் தபண் மீவதா, தபண்ணுக்கு ஆண்மீவதா முவறயற்ற 
ேிருப்பம் எழுேது அதுவே வமாகம்.  
 
ஆவெ தபாருள், தெல்ோக்கு, புகழ் இேற்றின் மீது அழுந்தி, அவதக் 
தகாண்டு மக்கவே உயர்ோக அல்லது தாழ்ோகக் கருதுேது மதம்.  
 
ெினத்வத முடிக்க ேலுவேயும் ோய்ப்வபயும் நாடி நிற்கும் 
ஆவெதான் ேஞ்ெம். 
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வபராவெ, ெினம், கடும்பற்று, முவறயற்ற பால்கேர்ச்ெி, உயர்வு தாழ்வு 
மனப்பான்வம, ேஞ்ெம் ஆகியன அறுகுணங்கள் எனப்படும்.  
 
ஆவெயின் இயல்பறிந்து, அவத நலம் ேிவேக்கத் தக்க ேவகயில் 
பண்படுத்தி-ஒழுங்குபடுத்தி ேிட்ைால், அதுவே ஞானமாக மலரும்.  
 
ஆவெவயச் ெீரவமப்பது எப்படி? ஒவ்தோருேருக்கும் முக்கியமான 
ெில ஆவெகள் இருக்கலாம். ெின்னஞ்ெிறிய ஆவெகள் பலவும் ேந்து 
வபாகும்.  
 
இந்த ஆவெகள் வதவேதானா? நிவறவு தெய்து தகாள்ே ேெதி 
இருக்கிறதா? வதவே இல்லாத ஆவெ எழுந்து, அவத நிவறவு 
தெய்தால் பல துன்பங்கள் ேரும். எனவே, ‘வதவேயில்லாத 
ஆவெவய ேிட்டு ேிடுவேன்’ என்று எண்ணிச் ெங்கல்பம் 
வமற்தகாள்ே வேண்டும்.  
 
மீண்டும் ஒரு முவற அவத ஆவெ எழுவமயானால், முன்வப எடுத்து 
வேத்திருக்கும் முடிவும் கூைவே ேந்து, அந்த ஆவெ காலப்வபாக்கில் 
மவறந்து ேிடும்.  
 
வதவேயும் ேெதியும் ஒருங்வக இருந்த வபாதிலும்கூைப் பின்ேிவேவு 
தீங்கு அேிக்குதமனில், அந்த ஆவெவயயும் ேிட்டு ேிை 
வேண்டியதுதான்.  
 
ஆவெவய நிவறவு தெய்யாமல் ோைமுடியாது என்று கண்ைால், இந்த 
இைத்தில் மற்தறாரு ேினாவேப் வபாை வேண்டும்.  
 
எடுத்துக்காட்ைாக அலுேலகம் தெல்ல, காய்கறிக் கவைக்குச் தெல்ல, 
வபருந்துக்காக நீண்ை வநரம் தெலேைிப்வதத் தேிர்க்க, இருெக்கர 
ோகனம் ஒன்று அேெியம் என்று கருதுகிறரீ்கள் என்றால், அவத 
ோங்க வேண்டியதுதான்.  
 
அவத ோங்கத் வதவேயான அேவு பணம் இருக்குவமயானால் 
ோங்கலாம். இல்வலதயன்றால், அந்த ஆவெவய ஆராய்ந்து 
ெீரவமக்க வேண்டும்.  
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ஆவெவய அைக்கினால் அைங்காது, உணர்ந்து ஆராய்ந்து அதவனப் 
பிறந்த இைத்திவலவய ஒடுங்கச் தெய்ய வேண்டும்.  
 
அவத ெமயம் இருெக்கர ோகனம் ோங்கப் பணம் இல்வலவய என்று, 
ேட்டிக்குக் கைன் ோங்கி ோங்கிவனாம் என்று வேத்துக் 
தகாள்ளுங்கள். அந்த ேட்டிவயக் கட்டும்வபாது தான் சுவம ததரியும்.  
 
இருெக்கர ோகனம் ோங்கக் தகாடுத்தவதேிை அதிகமாக ேட்டி 
தகாடுக்க வேண்டிய நிவல ஏற்பைலாம். அதனால் பயன் என்ன? 
என்று பார்த்தால் இருெக்கர ோகனம் ோங்கியபின் ேிவேந்தது 
தபரும்பாலும் தீவமவயயாகும்.  
 
எனவே, ஓர் ஆவெவய நிவறவேற்றுேதற்கு முன் இந்த ஆவெ 
வதவேதானா? நிவறவு தெய்ய முடியுமா? முடியும் என்றால் பின் 
ேிவேவு எத்தவகயது? என்று பட்டியலிட்டு அவனத்தும் ெரியாக 
இருக்குவமயானால், ஆவெவய நிவறவேற்றிக் தகாள்ேலாம்.  
 
இதுவே நன்வம பயக்கும். நிவறவு தெய்ய முடியாத நூறு 
ஆவெகவேக் குப்வபவயப் வபால மனத்தில் வபாட்டு வேத்துக் 
தகாள்ேதால் நன்வம இல்வல. மனஅவமதி வபாய் ேிடும்.  
 
மனத்தில் உள்ே பலம் வபாய்ேிடும். தெயல்திறன் குன்றிப் வபாகும். 
உைல் நலம் குன்றிப் வபாகும். நற்குணங்கள் வபாகும். எரிச்ெலும், 
வகாபமும் அடிக்கடி ேரும். முகத்தில் ததேிவுவபாய், வொகம் படிந்து 
ேிடும். மனம் கலகலப்பாக இருக்காது. 
 
ஆவெவய அைக்கினால், அது பிதுங்கிக் தகாண்டு தேவ்வேறு 
துன்பங்கோக உருோகும். ஆராய்ந்தால், பிறந்த இைத்திவலவய அது 
ஒடுங்கும்.  
 
ஆவெ நிவற மனமானால் மற்ற எல்லா நலன்கவேயும் தபறுேது 
எேிதாகி ோழ்ேின் இலட்ெியவம நிவறவேறிய ஓர் உணர்வு 
உண்ைாகும். எனவே, ஆவெவயச் ெீரவமப்வபாம்.  
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“இச்வெ எழும்வபாவத காரணம் கண்டிடு.  
இச்வெ முடித்திைச் சூழ்நிவல பார்த்திடு.  
இச்வெ முடிந்தால் எழும்ேிவேவே யூகி. 
இச்வெ முவறயாய் இயங்கும் அமதியிவல” (ஞாக.பா.1664)  
 
நாமும் நமது ஆவெவெவேச் ெீரவமத்து ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக. 
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துவணநின்ற நூல்கள் 
1. தாயுமானேர் பாைல்கள், புலேர் ே.ீெிேஞானம், ேிெயா 

பதிப்பகம், வகாவே. 
2. ஞானக்கேஞ்ெியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு 
3. தாயுமானேர் நூல்கள், சுோமி ெித்போனந்தர், 

திருப்பராய்த்துவற. 
4. இவணயதே தகேல்கள். 
5. ஞானக்கேஞ்ெிய கேிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ்,   

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், தபாள்ோச்ெி 
6. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். 

அைகுப் பதிப்பகம், தென்வன. 
7. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 

பானுகுமார். ேிெயா பதிப்பகம், வகாவே. 
8. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாைிகள் 5000 – அருள்நிதி 

மன்னார்குடி பானுகுமார், ேிெயா பதிப்பகம், வகாவே. 
9. பாரதியார் பாைல்கள், பாரதியார் 
10. பட்டினத்தார் பாைல்கள், புலேர் ே.ீெிேஞானம், ேிெயா 

பதிப்பகம், வகாவே 
11. உள்முகப் பயணம், தெ.தேண்ணிலா, இவணயதே முகநூல் 

பக்கம். 
 


