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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
திருோசகத்தின் சசத்திலா பத்து
சிோனந்தம் அளவு அறுக்க ஒணாவம
(சிோனந்தம் வமலிட்டவமவய அளவிட முடியாவம)

அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள….
1.இவையுணர்வு சபறும் ஆை் ைல் எல் வலாருக்கும் உண்டு.
2.என்வனஓர் ோர்த்வதயுள் பை் றினாய்
3.சாதவன தான் பயன் தரும்
4.மனம் அறிோகிய மனிதனும் சதய் ேவம
5.பண்பாட்வட ேளர்ப்வபாம்
6.உவனப்பிரிந்து இனிது இருக்க என்சசய் வகன்!
7.முயை் சியளவே ஞான விவளவு
8.அடிவயன் துன்பப்படுேது நல் லதா?
9.ஆனந்தத்தில் திவளக்க ோரீர!் ோரீர!் ”
10.அறிவில் சதளிவு சபறுேவத "முக்தி"

1.இவையுணர்வு சபறும் ஆை் ைல் எல் வலாருக்கும் உண்டு.
`சசத்திலாப் பத்து` முதலிய மூன்று பத்துக்களும் , இே் வுலக
ோழ் க்வகயினின்றும் நீ ங் கி இவைேன் திருேடிவள அவடேதாக
அவமந்தன. சிோனந்தம் வமலிட்டவமவய அளவிட முடியாவமவய
இப்பாடல் கள் சேளிப்படுத்துகின்ைன.


”மனித உடல் தான் இே் வுலகில் மிகச்சிைந்தது. தான் மிகச்
சிைந்தேன். விலங் குகவள விட, வதேர்கவள விட, அேன்
உயர்ந்தேன். வதேர்களும் மானிடராய் ப் பிைந்து, ோழ் ந்துதான்
முக்தி அவடய இயலும் . மனிதன் மட்டுவம முக்தியவடய
முடியும் . வதேர்களாலும் கூட இது முடியாது.” (ஞானதீபம் , சுோமி
விேகானந்தர், பாகம் .3, பக்.24)
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”சபாய் யவனன் அகம் சநகப் புகுந்து அமுது ஊறும்
புதுமலர்க் கழல் இவணயடி பிரிந்தும்
வகயவனன் இன்னும் சசத்திவலன் அந்வதா
விழித்து இருந்து உள் ளக் கருத்திவன இழந்வதன்
ஐயவன அரவச அருப்சபரும் கடவல
அத்தவன அயன் மாை் கு அறி ஒண்ணாச்
சசய் ய வமனியவன சசய் ேவக அறிவயன்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.”  (திருோச.பா398)


தவலேவன!



மன்னவன!



அருளாகிய சபரிய கடவல!



தந்வதவய!



பிரம் மனும் திருமாலும் அறிய முடியாத சிேந்த வமனி
உவடயேவன!



திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்திருளி இருக்கும் சிேவன!



சபாய் யனாகிய என்னுவடய உள் ளத்வதக் குவழவித்து. உள் வள
புகுந்து, அமுதம் ஊறுமாறு சசய் தேனின், புதுமலர் வபான்ை
இரண்டு திருேடிகவளப் பிரிந்த பின்னும் கவடயேனாகிய நான்,
இன்னும் சாகாமல் உயிருடன் இருக்கிவைன்.

ஐயவகா1 விழித்துக் சகாண்டிருக்கும் வபாவத, என் மனக்கருத்வத
நிவைவேை் ைாது வகவிட்வடன்.
இனிவமல் என்ன சசய் ேது என்றும் அறியாதேனாய் இருக்கிவைன்”
என்று ேருந்துகிைார் மாணிக்கோகசர்.
”இவையுணர்வு என்பவதச் சரியாகப் சபை் று விட்வடமானால் நமது
ோழ் க்வகவய அைசநறியாக அவமயும் .
இவையுணர்வும் அைசநறியும் இவணந்த ோழ் வில் தான் தனி
மனிதனுக்கும் சமுதாயத்திை் கு எல் லா ேளங் களும் அவமயும் ”
என்கிைது வேதாத்திரியம் .
இவையுணர்வு சபறும் ஆை் ைல் எல் லாருக்கும் உண்டு:
.
"அறிவு ஒரு மவை சபாருள் . அவதக் சகாண்டு தான் வபரியக்க
மண்டலப் சபாதுோன மவைசபாருள் சதய் ே நிவலவய உணர
முடியும் . எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில் தான்
வமாதவேண்டும் .
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அதில் தான் முடியவும் வேண்டும் . இங் வக உணர்ந்து சகாள் ேது எது?
அவலயாக இயங் கி வமாதுேதா?
அல் லது இருப்பாக இருந்து தாங் குேதா? இருப் புதான் உணர்கிைது.
எல் லாத் வதாை் ைங் களிலுள் ள இயக்க அவலவய எங் கும்
நிவைோயுள் ள நிவலசபாருள் - இருப்பு நிவல- இவைசேளிதான்
உணர்ோகப் சபறுகிைது.
ஆகவே இவைசேளியான இருப்பு நிவல வபரறிவு - (Super Consciousness)
எனவும் அகண்டாகாரமாக அது நிவைந்திருப்பதால் (Cosmic consciousness) ோணறிவு எனவும் வபாை் ைப்படுகிைது.
.
அறிவுதான் நான் என்னும் சபாருளாக உள் ளது என்றும் அதுதான்
இருப்பு நிவலயாக சதய் ேமாகவும் உள் ளது என்றும் உணரும் சபரும்
வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிவிட்டால் அேன் சதய் ேமாகவே திகழும்
சபருவமயுவடயேனாகிைான்.
ஆதி முதல் அணுேவரயில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன
நிவைந்த சபாருளாக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று உணர்ந்து
அதுவே சதய் ேமாகவும் இருக்கிைது என்ை வபரறிவில் அேன் எல் லாம்
உணரும் ஆை் ைல் சபை் ைேனாகிைான். இதவன அறிேறிந்த சபரியார்
'ேள் ளுேப் ' சபருந்தவக
.
"ஐயப்படாது அகத்தது உணர்ோவனத்
சதய் ேத்வதா சடாப்பக் சகாளல் ".
என்ை கவி மூலம் விளக்கியிருக்கிைார்.
.
இந்தப் வபரறிவில் விழிப்வபாடு இருப் பேர்களுக்கு எவதப் பை் றி
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் விளக்கம் இவைேவன வபசுேது
வபால இருக்கும் .
இந்த மனநிவலயில் தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக்
கிட்டும் . அறிவே அறியும் ேவர அது குவையுவடயதாகவே இருக்கும் .
அந்த நிவலயில் சபாருள் , புகழ் , அதிகாரம் , புலனின்பம் என்ை
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் சகாண்டு இன்னும் வேண்டும் ,
இன்னும் வேண்டும் என்ை குவையுவடயதாகவே, ேறுவம
மிஞ் சியதாகவே இருக்கும் . அறிவேயறியும் ஆை் ைல் அவனேரிடமும்
உண்டு.
அதை் கு பயிை் சி ேழி அகத்தேமும் (Simplified Kundalini Yoga), அைசநறி
பை் றி ோழும் முவையும் ஆகும் .

.
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அகத்தேமும் அை ோழ் வும் ".
"மவைசபாருளாம் அறிவு சிேம் இரண்டும் ஒன்ைாய் நானாய்
மனிதன் சதய் ேமாய் த் திகழும் மாபதம் வபைானால்
இவையுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபரறிோய் மாறும்
எப்வபாதும் ஈசன் குரல் உள் ளுணர்ோய் க் வகட்கும் ;
குவையறிவில் சபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேை் றில்
சகாடிய ேறுவம சபருகும் . நிவைவு கிட்டா ோழ் வில்
நிவைநிவலவய எேசரனினும் முயை் சித்தால் சபைலாம்
வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிவையை ோழ் ோகும் " (ஞாக.பா.1671.)
எனவே நாம் விழித்துக் சகாண்டிருக்கும் வபாவத, அகத்தேமும்
அைோழ் வும் ோழ் ந்து ஆனந்தமாக இருப்வபாமாக.

2. என்வனஓர் ோர்த்வதயுள் பை் றினாய்
.


”மரணவம எல் லாேை் றுக்கும் முடிோகும் . ோழ் க்வக, அழகு,
சசல் ேம் , அதிகாரம் , நை் பண்புகள் இவே எல் லாேை் றுக்கும்
மரணந்தான் முடிவு.



புண்ணியசாலிகள் . பாவிகள் , அரசர்கள் , ஆண்டிகள்
எல் வலாருக்குவம மரணம் தான் முடிவு. அேர்கள் எல் வலாருவம
மரணத்வத வநாக்கித்தான் வபாய் க் சகாண்டிருக்கிைார்கள் .



ஆனாலும் , அேர்கள் ோழ் க்வகயில் வேத்திருக்கும் உடும் புப்
பிடிவய விடவே இல் வல. காரணம் சதரியாமவலவய
ோழ் க்வகவய நாம் இறுக்கிப் பிடித்துக் சகாண்டிருக்கிவைாம் .
அந்தப் பிடிவய நாம் விடமுடிேதில் வல. இதுதான் மாவய.”
.”(ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் .4, பக்.69)

”புை் று மாய் மர மாய் ப்புனல் காவல
உண்டி யாய் அண்ட ோணரும் பிைரும்
மை் றி யாரும் நின்மலரடி காணா
மன்ன என்வனஓர் ோர்த்வதயுள் படுத்துப்
பை் றினாய் பவதவயன் மனமிக உருவகன்
பரிகிவலன் பரியாவுடல் தன்வனச்
சசை் றிவலன் இன்னுந் திரிதருகின்வைன்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.399)


திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!



தன்மீது பை் று ேளரவும் . மரம் வபால் அவசயாது நின்ை, நீ வரயும்
காை் வையும் மட்டுவம உணோகக் சகாண்டு, வமல் உலகத்தேரும்
மை் றும் உள் ளேரும் உடல் ேை் றி ேரளுமாறு தேம் சசய் தும் ,
நினது மலர் வபான்ை திருேடிகவளக் காட்டாத மன்னவன!
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என்வன ஒவர ஒரு சசால் லில் அகப்படுத்தி ஆட்சகாண்டாய் .
இப்சபாழுது உன்வனப் பிரிந்து இருக்கும் நிவலயில் , என் மனம்
பவதக்கவில் வல.
உள் ளம் மிகுதியும் கசிந்து உருகவில் வல.
அன்பு வமலிடவில் வல.
தாவன இைக்காத உடவல சேட்டி வீழ் த்தவில் வல.
இன்னும் உயிவராடு திரிந்து சகாண்டு இருக்கிவைன்…. (என்வன! எனது
இழிநிவல) என ேருந்துகிைார் மாணிக்கோசகர்.
இந்த இழி நிவலவயப் வபாக்க என்ன சசய் ய வேண்டும் ? பிைப்பின்
வநாக்கம் அறிந்து ோழவேண்டும் என்கிைது வேதாத்திரியம் .

பிரம் மம் :
"நான் என்ை பிரம் மத்வத அறிந்வதன் அஃது
நிவனேதனின் முடிோகும் , மூலமாகும்
சூனியவம! சதாை் ைசமலாம் அதிலிருந்வத!
சுத்த சேளி! சமௌனமது! உேவம இல் வல!
ஊன் உருவில் ஓடும் உயிர்ச்சுழை் சி வேகம்
உை் பத்தி சசய் கின்ை மின் சாரத்தில்
வதான்றுகின்ை அவல இயக்கம் அறிவு ஆகும் .
சுயநிவலயில் தியானித்து அறிதல் வேண்டும் ." (ஞாக.பா.1405)
ஆைாேது அறிவேக் சகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ் வின் வநாக்கம் ,
அறிவு முழுவம சபை வேண்டும் . இயை் வகயின் முழுவமவய உணர
வேண்டும் ,
எந்தச் சக்தியிலிருந்து நாம் வதான்றி, ேந்து இயங் கிக்
சகாண்டிருக்கிவைாவமா அந்த அடிப்பவடவய உணர்ந்து அவதாடு
லயமாகி இவணந்து சகாள் ள வேண்டும் என்பவதயாகும் . இதுதான்
பிைப்பின் வநாக்கம் . (This and this alone is the purpose of life).
சுருங் கச் சசான்னால் இயை் வகயானது பல படித்தளமான பரிணாம
இயக்கத்திவல வதாை் ைங் களாகி, ஓரறிவு முதை் சகாண்டு ஆைறிவு
ேவரயிவல ேந்து மனிதனாகி இருக்கிைான்.
தன்னுவடய மதிப்வபயும் , தன்னுவடய தவகவமவயயும் , தன்னுவடய
அழவகயும் ரசிக்கவும் , உணரவும் அந்த இயை் வகவய எடுத்துக்
சகாண்ட ஒரு உன்னதமான ேடிேம் எதுவோ அதுதான் மனிதன்.
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மனிதனில் தான் அறிவினுவடய முழுவமவயப் சபை முடியும் .
பழக்கத்தின் ேழிவய நாம் சிக்கி, வதவே, பழக்கம் , சூழ் நிவலயின்
கட்டாயம் (நிர்பந்தம் ). இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டுச் சசயல்
சசய் து சகாண்டிருக்கிவைாம் .
இேை் றிலிருந்து விளக்கம் சபை் று, விளக்கத்தின் ேழிவய நாம்
ோழ் க்வகவய மாை் றி அவமக்க வேண்டுமானால் உடனடியாக
விளக்கம் ேராது,
பழக்கத்திலிருந்து உடனடியாக மாறி விடவும் முடியாது. முவையான
பயிை் சி வேண்டும் .
விளக்கத்திவலயும் பயிை் சி வேண்டும் . அப்படி விளங் கிக் சகாண்ட
பிைகு நாம் எங் வக இருக்கிவைாம் ? எங் வக வபாக வேண்டும் ?
அதிலுள் ள வேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பவதக் கண்டு, படிப்படியாகத்
தன்வன மாை் றி உயர்த்தி அந்த இடத்வத அவடய வேண்டும் .
அத்தவகய திருப்பம் எதுவோ அது தான் பக்தி மார்க்கம் , ஞான
மார்க்கம் எனப்படும் ஆன்மீக ோழ் வு ஆகும் .

3.சாதவன தான் பயன் தரும்







”சாதவனவய விடக் குறிக்வகாளிை் கு ஆை் ைல் இருந்தாலும்
குறிக்வகாவள அவமத்துத் தரும் சாதவனயும் ஆை் ைவலவிட,
ஒன்றும் குவைந்ததல் ல.
குறிக்சகாளின் உண்வமவயச் சாதவனயால் அறிகிவைாம் .
சாதவன முதிரும் வபாது. குறிக்வகாளும் பலன் தருகிைது.
சாதவன என்பது எங் வகவயா எப்படிவயா இருக்கிைது என்பவதக்
குறிக்வகாளின் உண்வமவய நிவலநாட்டுகிைது.
குறிக்வகாள் என்பது சபரும் பாலும் சாதவனத் துணுக்குகளின்
சதாகுப்பு அல் லது அந்த துணுக்குகளின் சபாதுோன பண்பு.
.”(ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் .16, பக்.292)

”புவலய வனவனயும் சபாருள் என நிவனந்துஉன்
அருள் புரிந்தவன புரிதலும் களித்துத்
தவலயினால் நடந்வதன் விவடப்பாகா
சங் கரா எண்ணில் ோனேர்க் சகல் லாம்
நிவலயவன அவலநீ ர்விடம் உண்ட
நித்தவன அவடயார்புரம் எரித்த
சிவலயவன எவனச் சசத்திடப் பணிோய்
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திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.400)


இடப ோகனவன!



இனிவம சசய் பேவன!



எண்ணை் ை விண் உலகத்தேர்க்கு ஆதாரமாய் விளங் குபேவன!



கடலில் இருந்து சேளிவயறிய நஞ் வச உண்டேவன!



நிவலயானேவன!



பவகேரது முப்பரத்வத எரிக்க, வில் வல ஏந்தியேவன!



திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!

புவலயனாகிய என்வனயும் ஒரு சபாருளாக மதித்து, திருேருள்
புரிந்தாய் ! அதவனப் சபை் று, மனம் மிகழ் ந்து, சபருக்கினால்
தவலயால் நடந்வதன். (இப்சபாழுது அே் ேருவளப் சபைாது
தவிக்கிவைன்) என்வன விவரவில் இைந்து விடும் படி சசய் ோயாக! என
வேண்டுகிைார் மாணிக்கோசகர்.
இவையருள் சபை என்ன சசய் ய வேண்டும் ? சாதவன தான் பயன்
தரும் என்கிைது வேதாத்திரியம் .
"ஆக்கத் துவையில் அறிவேச் சசலுத்து
ஊக்கமுடன் உவழ, உயர்வு நிச்சயம் ". (மாக்வகாலம் )
“அறிவு - அறிவுக்கு அடிவமயாேவத பக்தி
அறிவே அறிோல் அறியப் பழகுதல் வயாகம் .“ (மாக்வகாலம் )

சாதவன தான் பயன் தரும் :
அறிவின் ேளர்ச்சிக்கு மூன்று படிகள் உள் ளன.
அவே 1) நம் பிக்வக 2) விளக்கம் 3) முழுவமப்வபறு (Faith, Understanding
and Realisation).
உடவலக் காக்கும் சநறியிலும் மூன்று ஒழுங் காை் ைல் வேண்டும் .
அவே 1) ஒழுக்கம் 2) கடவம 3) ஈவக (Morality, Duty and charity).
இத்தவகய சதளிந்த நிவலயில் மனிதன் ோழ் ந்து முழுவம சபை
வேண்டுசமனில் கீழ் க்கண்ட ஏழு விதிகவள நன்கு உணர்ந்து ஆை் ை
வேண்டும் . அவே:
1) ோழ் வின் வநாக்கம் , வதவேகள் , விருப்பங் கள் இேை் வை
மதிப்பிட்டுக் சகாள் ள வேண்டும் . இவே ஒன்றுக்சகான்று
முரண்படாமலும் அவமத்துக் சகாள் ள வேண்டும் .
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2) தனக்கு அவமந்துள் ள சூழ் நிவலகவளயும் , ோய் ப்புகவளயும்
கணித்துக் சகாள் ள வேண்டும் .
3) இயை் வகயின் ஒழுங் கவமப்வபயும் அதன் ஆை் ைலின் விவளோன
தேைை் ை காரண-விவளவு விதிவயயும் உணர்ந்து சகாண்டும்
மதித்தும் நடக்க வேண்டும் .
4)ோழ வேண்டிய முவைவயயும் ஆை் ை வேண்டிய சசயல் கவளயும்
ேரிவசயாகத் சதாகுத்துக் சகாள் ள வேண்டும் .
5) இத்தவகய ோழ் வுக்குத் தன்வனத் தகுதியாக்கிக் சகாள் ள உடல்
ேலிவமவயயும் , திைவமவயயும் , அறிவேயும் ேளர்த்து சகாள் ள
வேண்டும் . இேை் றிை் கு முவையான உடல் பயிை் சி, உளப்பயிை் சி,
சிந்தவன இேை் வைப் பழகிக் சகாள் ள வேண்டும் .
6) விழிப்வபாடும் , விடாமுயை் சிவயாடும் எண்ணம் , சசால் , சசயல்
இேை் வை பயன்படுத்த வேண்டும் .
7) அே் ேப்வபாது ஏை் படும் தேறுகவள அகத்தாய் வு ( Introspection),
சசயல் திருத்தம் என்ை இரண்டு ேழிகளாலும் திருத்தித் தன்வன
தூய் வமயாக்கிக் சகாண்வட இருக்க வேண்டும் .
இந்த ஏழு விதிகவள நன்குணர்ந்து மனிதன் அறிவில் ேளர்ச்சி சபை
வேண்டும் ;
உடவலயும் நன்கு காத்துக் சகாள் ள வேண்டும் .
இத்தவகய ோழ் வின் மூலவம மனிதன் பிைர்க்குப் பாரமாக
இல் லாமலும் , பிைருக்கு உதவியாகவும் இருந்து சகாண்வட தானும்
நிவைவோடும் , மகிழ் சசி
் வயாடும் ோழலாம் . இவையருள் தானாகவே
நமக்கு ேந்து அவமயும் . ோழ் க ேளமுடன்.

4.மனம் அறிோகிய மனிதனும் சதய் ேவம





”மனம் என்பது என்ன?
ோழ் க்வகயின் சபாருவளயும் மர்மத்வதயும் இவடவிடாது
ஆராய் ந்து சகாண்டிருப்பதுதான் மனம் .
பண்படாதேர்கள் தாம் இேை் றின் பின்னால் ஒடுகிைார்கள் என்று
நாம் சசால் லலாம் .
ஆனால் வகள் வி என்னவோ அப்படிவய இருக்கிைது. அது ஏன் அப்படி
இருக்க வேண்டும் .” (ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் .8, பக்.2)
”அன்பராகி மை் ைருந்தேம் முயல் ோர்
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அயனும் மாலும் மை் று அழல் உறு சமழுகாம்
என்பராய் நிவனோர் எவனப்பலர்
நிை் க இங் கு எவன எை் றினுக்கு அண்டாய்
ேன்பராய் முருடு ஒக்கும் என் சிந்வத
மரக்கண் என்சசவி இரும் பினும் ேலிது
சதன்பராய் த் துவை யாய் சிேவலாகா
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.401)


சதை் குத் திவசயில் உள் ள திருப்பராய் த்துவை என்னும் தலத்தில்
உவைபேவன!



சிேவலகாத்துக்கு உரியேவன!



திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!

நின்மீது அன்பு சகாண்டு அரிய தேம் சசய் பேர்கள் . பிரம் மன்,
திருமாலும் . சநருப்பில் இட்ட சமழுகு வபால் உருகி, எலும் பு
உருவினராய் உன்வன தியானிப் பேர்கள் என்று இப்படிப் பலரும்
இருக்க, அேர்கவள விடுத்து. இங் கு ேந்து, என்வன எதை் காக
ஆட்சகாண்டாய் ?
”என் மனவமா ேலிய பராய் மரத்தின் விைகுக் கட்வட வபால்
இருக்கிைது, கண்வணா மரக்கட்வடயால் ஆனது. காவதா இரும் வபவிட
ேலியது.” என ேருத்தப்படுகிைார் மாணிக்கோசகர்.
மனவத அறிந்து சகாண்டால் புரிந்து சகாண்டால் இத்தவகய
வேதவன ேருத்தம் வேண்டாவம? என்பது வேதாத்திரியம் .
முதலில் மனவத அறிய வேண்டும் . மனதின் மதிப்வப அறிய
வேண்டும் . அதன் பலஹீனத்வதயும் சதரிந்து சகாள் ள வேண்டும் .
மனம் இழந்துவிட்ட அதனது சபருவமவய மீட்கின்ை முயை் சியும்
வேண்டும் . அதை் கு ேழி ேகுத்து உறுதுவணயாக நிை் பதுதான் இந்த
'மனேளக்கவல' பயிை் சிமுவையாகிய எளிவமப்படுத்தப்பட்ட
'குண்டலினிவயாகம் ' (Simplified Kundalini Yoga) ஆகும் .
.

மனிதனும் சதய் ேவம:
"மனமது இயை் வகயின் மாசபரும் நிதியவலா
மனவதத் தாழ் ததி
் ட மயக்கத்தால் துன்பவம
மனவத உயர்த்திட மட்டிலா இன்பவம
மனதிவல உளஎலாம் மை் சைங் வக வதடுவீர்;
மனம் புலன் உணர்வில் மயங் கிட மாவயயாம்
மனம் உயர் சேளியினில் மருவித் வதாய் ந்திட
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மனம் விரிந்தறிசேனும் மாபதம் எய் திடும்
மனம் அறிோகிய மனிதனும் சதய் ேவம." (ஞாக.பா.)
மனதிை் கு தூய் வம ஊட்டுேது, மனதின் ஆை் ைவலயும் சபருக்குேது
தான் இந்த "மனேளக்கவல" பயிை் சி முவை.
மனதின் குவைகவளப் வபாக்கவும் நல் ேழியில் தீர்மானமாக நிை் கின்ை
சுயபலத்வத மனதிை் கு ஊட்ட ஒரு பயிை் சித்திட்டம் வேண்டும் .
மனம் தன்வனத்தாவன உணர்ந்து, உயர்த்திக் சகாள் ள வேண்டும் . அது
மனதின் வகயில் தான் உள் ளது. மனம் தன் மூலமான இவைநிவலவய
எய் தினால் அறிோகிைது.
அந்நிவலவயப் சபை் ை மனதிவனக் சகாண்ட மனிதனும் சதய் ேமும்
தரத்தில் ஒன்வை. இவதத் தான் "மனேளக்கவல" பயிை் சியின் மூலம்
வபாதிக்கிவைாம் .
மனமானது உயிர், உடல் இேை் வைாடு எந்த அளவுக்கு ஒை் றுவமயாக
இயங் குகின்ைவதா அந்த அளவுக்குத்தான் மனிதனின் அவமதி
நிர்ணயிக்கப்படுகிைது.
மனதின் இயக்கம் உடவலயும் உயிவரயும் பாதிக்கிைது.
உயிவராட்டத்தில் ஏை் படுகின்ை குழப்பம் உடவலயும் , மனத்வதயும்
பாதிக்கிைது.
இந்தச் சீர்வகடான நிவலவய மாை் றி மனம் , உயிர், உடல் ,
இம் மூன்றிலும் ஒை் றுவமயான இயக்கத்வதப் பாதுகாக்க ஏை் ை ஒரு
சாதனம் "மனேளக்கவல" பயிை் சி ஆகும் .
மனவத அறிந்து சகாண்ட பின், அதன் மூலத்வதயும் நன்கு விளங் கிக்
சகாண்டு வேண்டாத பழக்கத்வதயும் , வதவேயில் லாதேை் வையும்
ஒதுக்குேதை் கு மனதினால் முடிகிைது.
நல் லவதசயல் லாம் சதரிந்து சகாள் ள வேண்டும் . அேை் வைச்
சசயலில் சகாண்டு ேரவேண்டும் . சிந்திக்கவும் , சசயல் படுத்தவும்
அறிவுக்கூர்வம வேண்டும் .
ோழ் க்வகவய முவைப்படுத்திக் சகாள் ள நல் லறிவும் மனிதன்
மனிதனாக ோழவும் மூலகாரணமாக உள் ள மனவதப் பை் றிய அறிவு
வேண்டும் .
எனவே, மனவதப் வபாை் றி, அதன் தூய் வமவயக் காத்து
ஆை் ைவலப்சபருக்கி அதன் நுட்பத்வத அறிய ஆர்ேம் சகாள் ளுங் கள் .
"மனேளக்கவல" பயிை் சி தான் உலகுக்கு அவமதி ஊட்டேல் லது.
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மனித குலத்தில் காணுகின்ை வகடுகள் அத்தவனக்கும் இது ஒன்வை
மருந்து.
எனவே உலகம் முழுேதும் பரப்புேதை் கு அகத்தேம் பயின்று, தத்துே
விளக்கத்தின் மூலம் உங் கவளத் தயார்படுத்திக் சகாள் ளுங் கள் .
தேம் (Simplified Kundalini Yoga), தை் வசாதவன (Introspection) மை் றும்
குணநலப்வபறு சபை் று முழுவமப்வபறு (Perfection) அவடயத்
தகுதியாக்கிக் சகாள் ளச் சிைந்த "மனேளக்கவல" பயிை் சிவய
வமை் சகாண்டு சிைப்பாக ோழுங் கள் ."

.
5.பண்பாட்வட ேளர்ப்வபாம்


”விடுதவலப் பாவதயானது கூா்வமயான கத்தி வபான்ைது.
நீ ண்டது. துன்பம் நிவைந்தது. எளிதில் கடக்க முடியாது.



அறிவுமிக்க ஆன்வைார் பலர் இவதப் பை் றி அடிக்கடிக்
கூறியிருக்கின்ைனர்.



நம் பலவீனங் கவளா. வதால் விகவளா, நம் வமக்
கட்டுப்படுத்தாதபடி பார்த்துக் சகாள் ள வேண்டும் .



”எழுமின், விழுமின்,இலட்சியத்வத அவடயும் ேவரயில் தயங் கி
நிை் காதீர்!” என்று உபநிடதங் கள் முழங் குகின்ைன.



கத்தி முவனவயப் வபாலக் கூர்வமயாக இருப்பினும் , நீ ண்ட
சதாவலவில் விரிந்துள் ள அந்தக் கடினமான பாவதவய நாம்
கடப்பது திண்ணம் .



அப்சபாழுது மனிதன் வதேர்கவளயும் அசுரர்கவளயும்
சேன்ைேனாோன். பிைர்மீது குை் ைம் சாட்டுேதில் பயசனன்ன?
நம் முவடய துன்பங் களுக்காக நம் வம நாவம சநாந்து சகாள் ள
வேண்டும் .” (ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் ., பக்.16)
”ஆட்டுத்வதேர் தம் விதிசயாழித்து அன்பால்
ஐயவன என்று உன் அருள் ேழி இருப் வபன்
நாட்டுத் வதேரும் நாடரும் சபாருவள
நாதவன உவனப் பிரிவுைா அருவளக்
காட்டித் வதேநின் கழலிவண காட்டிக்
காயமாயத்வதக் கழித்து அருள் சசய் யாய்
வசட்வடத் வதேர்தம் வதேர் பிராவன
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.402)
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சபருவமயும் தவலவமயும் உவடய வதேர்களுக்கும் வதேனாய்
விளங் கும் பிராவன!



திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!



தவலேவன!



உலகங் கவள ஆளும் அதிபதிகளும் . வதடி அறிய முடியாத அரிய
சபாருவள!



முதல் ேவன!

விவனகளுக்கு ஏை் ப உயிர்கவள ஆட்டுவிக்கும் வதேர்களது
கட்டவளக்குப் பணி மறுத்து. அன்பினால் உனது திருேருள் காட்டும்
ேழியில் நிை் பது எப் வபாது?
உன்வன மீண்டும் பிரியாத ேவகயில் திருேருள் சசய் து, கழல்
அணிந்த நினது இரண்டு திருேடிவளக் காட்டி, உடம் பாகிய
சூழ் ச்சியிலிருந்து விடுவித்து அருளுோயாக!
”அன்பினால் உனது திருேருள் காட்டும் ேழியில் நிை் பது எப்வபாது?
எனக் வகட்கிைார் மாணிக்கோசகர்.
சிைந்த பண்பாட்வட ேளர்த்தால் இவையருள் காட்டும் ேழியில்
எப்வபாதும் நிை் கலாம் என்கிைது வேததத்திரியம் .
”பழக்கசமன்றும் . பழவமசயன்றும் , பகுத்தறிவுக் சகாே் ோ
பல சசயல் கவளவய மாை் றிப் பண்பாட்வட ேளர்ப்வபாம் .
ஒழுக்கமது துன்பம் எழா அளவு முவைவயாடு
உணர்ச்சிகவளச் சீர்சசய் து ோழும் முவைவயயாகும் .
அழுக்காறு அோசேகுளி ஆகாது வபாக்கி,
அன்பிரக்கம் , சதாண்டு, தேம் , அறிவின் விழிப் வபை் வபாம் .
பழுத்தறிவு முழுவமசபறும் ! பரஉணர்வு கிட்டும் !
பை் றிந்து பலனுணர்ந்து பண்புடவன ோழ் வோம் .” (ஞாக.பா.1595)

திருத்தமில் லாத பண்பாடு தனி மனிதருக்கும் உதோது.
சமுதாயத்திை் கும் உதோது.
மனிதப் பண்பு என்பது இட்டுண்டு ோழ் தல் ஆகும் . ஒத்தும் உதவியும்
ோழ் தல் ஆகும் .
அறிவிை் குப் சபாருத்தமானவேயும் , எப்வபாதும் நன்வமவய
அளிக்கேல் ல பண்பாடுகளும் தான் மனித குலத்வத இனிவமயாக
ோழவேக்கும் .
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பல காலமாக மக்கள் பழகிக்சகாண்ட பழக்கமாயிருந்தாலும் ,
பகுத்தறிவிை் கு ஏை் றுக் சகாள் ள முடியாத பல சசயல் கவள மாை் றி
அவமத்து பண்பாட்டிவன ேளர்ப்வபாம் .
மனித ோழ் வில் துன்பம் ஏை் படாத ேவகயில் அளவோடும்
முவைவயாடும் உணர்ச்சிகவளச் சீர்சசய் து ோழும் முவைவய
ஒழுக்கம் எனப்படும் .
சபாைாவம, வபராவச, வகாபம் ஆகிய துர்குணங் கவள வபாக்கியும் ,
அவே எழாமல் காக்க, அன்பு, இரக்கம் , சதாண்டு, தேம்
ஆகியேை் றின் மூலம் அறிவே விழிப்பு நிவலயில் வேத்துக்
சகாள் வோம் .
அறிவு முதிர்ச்சியவடந்து முழுவம சபறும் . இவை உணர்வு கிட்டும் .
விவளவுகவள உணர்ந்து. பை் றுக்கவள அறிந்து மனிதப் பண்புடன்
ோழ் வோம் .

6. உவனப்பிரிந்து இனிது இருக்க என்சசய் வகன்!
”உன்னுவடய முக்திக்காகவும் மை் ைேர்களின் நன்வமக்காவும்
உயிவரக் சகாடுக்கவும் தயாராக இரு. எந்த வநரமும் இந்த
எலும் பாலும் தவசயாலுமான மூட்வட வய் சு மந்து திரிேதால் என்ன
பயன்?
கடவுளுக்காகத் தன்வனவய அர்ப்பணித்துக் சகாள் ளும் தியாகத்தின்
ேடிேமான இந்த மந்திரத்தால் தீட்வச சபை் றுக் சகாண்டு ததீச
முனிேவரப் வபால, இந்த எலும் பாலும் தவசயாலுமான உடவலப் பிைர்
நன்வமக்காக சகாடுத்துவிடு.” ”(ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர்,
பாகம் 10., பக்.40)

”அறுக்கிவலன் உடல் துணிபடத் தீப்புக்கு
ஆர்கிவலன் திருேருள் ேவக அறிவயன்
சபாறுக்கிவலன் உடல் வபாக்கிடம் காவணன்
வபாை் றி வபாை் றி என் வபார்விவடப் பாகா
இைக்கிவலன் உவனப்பிரிந்து இனிது இருக்க
என்சசய் வகன் இது சசய் க என்று அருளாய்
சிவைக்கவண புனல் நிலவிய ேயல் சூழ்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.403)
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ேரப்பு ேவர நீ ா் நிவைந்திருக்கும் ேயல் களால் சூழப்பட்ட
திருப்சபருந்துவையில் , விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!

உனது திருேருள் எப்படிப்பட்ட தன்வம உவடயது என்று ஒன்றும் அறிய
முடியவில் வல.
உன்வனப் பிரிந்து இருக்க என்னால் முடியவில் வல.
இந்த உடலுக்கு ஒரு வபாக்கிடம் இல் வல.
இன்னும் என் உடவலத் துண்டாக சேட்டவில் வல.
தீயில் விழுந்து உடவல அழித்துக் சகாள் ளவில் வல.
வபார் சசய் யும் காவளவய ஊர்தியாக உவடயேவன! உன்வனப் பல
முவையும் வபாை் றுகின்வைன்.
இைக்காமல் இருக்கும் நான் உன்வனப் பிரிந்து இனிவத இருக்க என்
சசய் வேன். ”இதவன சசய் !” நீ அருளுோயாக! என வேண்டுகிைார்
மாணிக்கோசகர்.
இவைநிவலவயப் பிரியாமல் இருக்க என்ன சசய் ய வேண்டும் ?
இவைப்பணி சசய் ய வேண்டும் என்கிைது வேதாத்திரியம் . எப்படி?
”இவைோ! உன் இருப் புநிவல முை் ைறிோய் சேளியாய் ,
இயக்கநிவல சுழலவலயாம் விண்சணனவும் காட்டி,
மவைசபாருளாம் இருப் வபாடு இயக்க அவல கூட,
இே் விரண்டும் இவணந்த நிவல ோன்காந்த சமன்று,
நிவைந்து உள் ள காந்தமவத, விண் கூட்டுக் வகை் ப,
வநரழுத்தம் ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் , மனமாய் ப்
புைநிவலயில் அகநிவலயில் உவனயறிோய் க் காட்டி
வபாதவன சசய் உலகுக்கிே் உண்வம என்னுள் ஏை் வைன்.” (ஞாக.பா.1703)

இவைோ! உன்னுவடய இருப்பு நிவலயானது எங் கும் நீ க்கமை
நிவைந்த முை் ைறிோகவும் , வபரறிோகவும் சேளியாகவும் உள் ளது.
உன்னுவடய இயக்கமானது தை் சுழை் சி அவலகளாக, உன்னுள் வளவய
சுழல் கின்ை விண்ணாக உள் ளது.
மவைசபாருளான இருப்பு நிவலயுடன், இயக்கத்தால் ஏை் படுகிை விரிவு
அவல வசர்கின்ைவபாது, தள் ளல் -சகாள் ளல் எனும் இரட்வட ஆை் ைல்
உவடய ோன் காந்தமாகிைது.
பிரபஞ் சம் முழுேதிலும் நிவைந்திருக்கின்ை காந்தமானது, விண்களின்
கூட்டுச் வசர்க்வகயாகிய பஞ் சபூதங் களில் திணிவுை் று அழுத்தம் , ஒலி,
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ஒளி, சுவே, மணம் என்று தன்மாை் ைம் அவடந்து சீே இனங் களில்
மனமாகவும் சசயல் படுகிைது.
புைநிவலயாகிய இயக்க நிவலயில் மனமாகவும் மனதின் மறுமுவன
அகநிவலயில் அறிோகவும் சசயல் படுகிைது.
இவைோ! உனது உண்வம நிவலகவள எனக்குத் சதளிோக அறிவில்
காட்டிவிட்டாய் .
நான் உயர்ந்த இந்த உண்வமகவள மானுடத்துக்கு வபாதவன
சசய் யும் , வசவேவய இவைப்பணியாக ஏை் றுக் சகாண்டுள் வளன்.
ோழ் க ேளமுடன்.

7 முயை் சி சசய் யும் அளவே ஞான விவளவு
“உலகில் அவமதி நிலேவேண்டுசமனில் , மனித குலம் இனிவம காத்து
ோழ வேண்டுசமனில் , தீய சசயல் பதிவுகவள மாை் றி நை் சசயல்
பதிவுகளுக்குப் பழகிக் சகாள் ளவேண்டும் .
தேறு புரிந்து ஏை் றுக் சகாண்ட, உயிரணுக்களில் பதிோகியிருக்கும் ,
தீவிவனப் பதிவுகவளப் (Impressions Of Sins) வபாக்கித் தூய் வமசபை
வேண்டும் .
தனது உயிர் மூலம் அறிந்து அறிவில் சதளிவும் முழுவமயும் சபை
அறிவே ஒடுக்கி உள் வநாக்கிப் பயில வேண்டும் . இத்தவகய
சசயல் கள் மூலம் உயிருக்குக்காப்பு, தூய் வம, ஓய் வு என்ை மூன்றும்
கிவடக்கும் .
இேை் றிை் கான பயிை் சி முவைதான் வநான்பு என்றும் தேம் என்றும்
கூைப்படுகின்ைது.
இத்தவகய வநான்பு முவைவய நமது முன்வனார்கள் இருேவகயாகப்
பிரித்தார்கள் .
அேை் றில் ஒன்று பக்தி சநறி மை் சைான்று ஞானசநறி.
குழந்வத ேயதுவடயேர்களும் அறிவின் நுண்வம இல் லாதேர்களும்
சதய் ே நிவலவயக் கூர்ந்துணர்ந்து அதில் நிவலத்துப் பயில
முடியாது.
ஆகவே அேர்களுக்கு சதய் ே நிவலயின் சபரு வமய விளக்கி அதன்
இருப்பு நிவலயில் நம் பிக்வக வேத்து ேணங் கவும் , சமுதாய நலன்
16

சகடாத ேவகயில் தனது இனிவம காக்கும் சசயல் கவளவய புரிந்து
ோழும் எண்ணம் , சசால் , சசயல் , பயிை் சிகவளயும் ேகுத்தார்கள் .
இதுவே பக்தி சநறியாகும் .
சதய் ே நிவலயிவனக் கூர்ந்துணரும் அறிவுவடவயார்கள் முதலில்
தனது உயிர் நிவலவய உணரவும் , பின் உயிரியக்க விவரவேப்
படிப்படியாகக் குவைத்து நிவலத்து நின்று பரமாகி நிை் கவும் ஏை் ை தே
முவைவய ேகுத்தார்கள் .
இதன் மூலம் ஒரு மனிதன் தனது அறிவேப் பை் றி, உயிர் மூலத்வதப்
பை் றி சதளிோக உணர்ந்து க் சகாண்டு ோழ் ோங் கு தானும் ோழ் ந்து
ோழத் சதரியாதேர்களுக்கும் ோழ ேழிகாட்டி உதவும் சநறிவய
ேகுத்தார்கள் . இதுவே ஞான சநறியாகும் .”
(அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி)
மாயவன மறிகடல் விடம் உண்ட
ோன ோமணி கண்டத்து எம் அமுவத
நாயிவனன் உவன நிவனயவும் மாட்வடன்
நமச்சிோய என்று உன்னடி பணியாப்
வபயன் ஆகிலும் சபருசநறி காட்டாய்
பிவைகுலாம் சவடப் பிஞ் ஞகவனவயா
வசயனாகி நின்ைலறுேது அழவகா
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.404)








சூழ் சசி
் கள் சசய் ேதில் ேல் லேவன!
அவல வீசும் கடலில் இருந்து சேளிப்பட்ட நஞ் வச உண்டேவன!
வதேவன!
நீ ல மணிமிடை் வை உவடயேவன!
எம் அமுதவம!
பிவைச் சந்திரன் தங் கியுள் ள சவடயில் தவலக் வகாலம்
அணிந்தேவன!
திருப் சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!

நாய் வபால கவடப்பட்ட நான், உன்வன நிவனக்கவும் மாட்வடன்.
”நமச்சிோய” என்று சசால் ல, உன் திருேடிவயப் பணியவும் மாட்வடன்.
தூரத்தில் நின்று அலறி அழுேது அழகாகுவமா? வபய் வபால் அவலந்து
திரிபேன் என்ைாலும் , நினது ஞானசநறிவயக் காட்டி அருளுோயாக!
என மாணிக்கோசகர் வேண்டுகிைார்.
விஞ் ஞான அறிவு ேளர்ச்சி சபை் றுள் ள இக்காலத்தில் ஞான ேழி
மனிதனுக்கு இன்றியவமயாததாகும் .
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சிந்தவன ஆை் ைல் சபை் ை அவனேரும் ஞான ேழியில் பயின்று, வதறி
விளங் கி ோழ் ேது தான் சபாருத்தமானது.
இயை் வக சமுதாயம் என்ை இரண்வடயும் நன்குணர்ந்து, விவளேறிந்த
விழிப்வபாடு ஒழுக்கம் , கடவம, ஈவக என்ை மூன்று
சசயல் ேழிகவளயும் நன்கு பழகி அேை் றிலிருந்து ேழுோது தானும்
சிைப்வபாடு ோழ் ந்து பிைவரயும் ோழவேக்கும் விளக்க ேழி ோழ் வே
"ஞான சநறியாகும் ".
ோழ் வில் "மனம் " தான் மிகவும் மதிப்புவடய ஒன்ைாகும் . மனவம
உயிரின் படர்க்வக ஆை் ைல் தான்.
உயிவரா சமய் ப் சபாருளின் இயக்கச் சிைப்பாகும் . மனம் , உயிர்,
சமய் ப்சபாருள் என்ை மூன்றும் மவை சபாருள் களாகும் . இவே
நிவலயால் வேறுபாடாக இருகின்ைனவே தவிர சபாருளால்
ஒன்வையாகும் .
இந்த மவை சபாருட்களின் இருப்பு, இயக்கம் , விவளவுகள் இேை் வை
உணர்ேதை் கு பின்பை் றும் "மனேளக்கவலயிவன" அகத்தேம் என்றும்
வயாகம் என்றும் ேழங் கப்படுகிைது.
மனதின் மூலம் வநாக்கி ஆராயும் பயிை் சியிவன "வயாகசமன்றும் ",
ஆராய் ந்த பின் கண்ட விளக்கத்தின் ேழியில் ோழ் வே நடத்தும்
சநறியிவன "ஞானம் " என்றும் ேழங் குகிவைாம் . ோழ் க ேளமுடன்.

8 அடிவயன் துன்பப் படுேது நல் லதா?
”உருேமை் ை கடவுவள ேழிபடுேது என்பது அே் ேளவுதான். அதனால்
ஏை் படும் பயன் என்ன?
மனிதனுவடய ோழ் க்வகவய மாறிவிடும் . ேலிவம. ேலிவமதான்
நமக்கு ோழ் க் வகிய ல் மிகவும் வதவே.
ஏசனனில நாம் பாேம் என்றும் துக்கம் என்றும் கூறுகிவைாவம,
அேை் றின் ஒவர காரணம் பலவீனம் தான்.
பலவீனத்தால் அறியாவம ஏை் படுகிைது. அறியாவமயால் துன்பம்
ஏை் படுகிைது. அந்த ேழிபாடு நமக்கு ேலிவம தரும் . துன்பங் கவளக்
கண்டு சிரிப்வபாம் . (ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் 8., பக்.113)
“வபாது சதுஅரயன் சபாருகடல் கிடந்வதான்
புரந்தர் ஆதிகள் நிை் கமை் று என்வனக்
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வகாது மாட்டி நின் குவரகழல் காட்டிக்
குறிக்சகாள் க என்று நின்சதாண்டரில் கூட்டாய்
யாது சசய் ேசதன்று இருந்தனன் மருந்வத
அடியவனன் இடர்ப்படுேதும் இனிவதா
சீதோர்புனல் நிலவிய ேயல் சூழ்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன. (திருோச.பா.405)


குளிர்ச்சி சபாருந்திய நீ ா் நிவைந்த ேயல் களால் சூழப்பட்ட
திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!



அமுதவம!

தாமவர மலரில் வீை் றிருக்கும் பிரம் மனும் , அவலக் கடலில் துயிலும்
திருமாலும் , இந்திரன் முதலிய வதேர்களும் , உன் திருேருவள விரும் பி
நிை் க, அேர்களுக்கு அருளாது. என்னிடத்தில் இருந்த குை் ைங் கவளக்
கவளந்து, நின்னுவடய ஒலிக்கும் வீரக்கழல் அணிந்த திருேடிகவளக்
காட்டினாய் .
ஆனால் இப்சபாழுது உன்வனப் பிரிந்து, என்ன சசய் ேது என்று
சதரியாமல் இருக்கிவைன். அடிவயன் துன்பப்படுேது நல் லதா?
எனவே காட்டிய குறிப்பில் என்வன நிை் குமாறு சசய் து. நின்னுவடய
சதாண்டர்கவளாடு கூட்டுவிப்பாயாக!” என மாணிக்கோசகர்
வேண்டுகிைார்.
துன்பமில் லா ோழ் வு தரும் வேதாத்திரியம் .
உண்வமயில் துன்பங் ளுக்கான காரணம் தான் என்ன? மனிதன்
நான்கு வித குவைப்பாடுகளால் துன்பமவடகிைான். அவமதியிழந்து
அல் லலுறுகிைான்.
1).கடவுவள வதடிக்சகாண்வடயிருந்தும் காண முடியாத குவை
2).ேறுவம என்னும் பை் ைாக்குவை
3).விவளேறியாமவலா, விவளவேயறிந்தும் அலச்சியம் சசய் வதா,
அேமதித்வதா சசயலாை் றி அதன் பயனாகத் துன்பம் அனுபவிக்கும்
குவை.
4).மனிதனின் சிைப்பறியாமல் , பிைர் மீது அச்சமும் , பவகயும்
சகாண்டு துன்புறுத்தியும் , துன்புை் றும் அல் லலுறும் குவை.
இந்த நான்கு குவைப்பாடுகள் ஒன்வைாடு ஒன்று இவணந்து விட்டன.
ோழ் க்வக பலவிதமான சிக்கல் களாகி அேை் வை எளிதில் தீர்த்து
விடுதவல சபைமுடியாமல் அேை் றுக்கு ேழி காணாமல் மனிதன்
தவிக்கிைான்.
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ோழ் வின் நலமிழந்து தான் ேருந்தியும் பிைவரயும் ேருத்தியும்
ோழ் கிைான்.
அறிவின் நிவலகவள மனிதன் அனுபேமாக அறிந்து சகாள் ள
வேண்டுமானால் முவையான அக வநாக்கும் பயிை் சி அேசியம் .
மனிதன் மன ேளத்வத சரியான முவையில் இயக்க சதரிந்தால்
வபாதும் , சபரும் பாலான சமூக பிரச்சவனகள் தீர்ந்த மாதிரிதான்.
அறிவு புத்தி நிவலயிலும் , சித்த நிவலயிலும் , வபரறிவு நிவலயிலும் ,
சமாதி நிவலயான பிரம் ம நிவலயிலும் நின்று பயில வேண்டும் .
பிைகு வேண்டும் வபாது வேண்டிய படி அறிவே பயன்படுத்தி இனிது
ோழ முடியும் .
மனிதனின் பிரச்சவனவய மனப் பிரச்சவனதான்.
மனவத கட்டுப்படுத்தாமல் மனதிை் கு அடிவம ஆேது தான்.
மனச்சிக்கல் களில் மாட்டிக் சகாண்டு மன அவமதி இழந்து ோழ் ந்து
சகாண்டிருப்பது தான் இன்வைய நவடமுவையாகிப் வபானது.
சபருபாலான நமது முக பாேங் கவள பாருங் கள் , ஒரு விகாரம்
சதரியும் , ஒரு திமிர் சதரியும் , தான் என்ை ஆணேம் சதரியும் . இவே
எல் லாம் எங் கிருந்து ேருகிைது?
எல் லாம் அகத்தின் அழகு தாவன. அகத்வத சீர் சசய் தால் மனதில்
சதளிவு உண்டாகும் , முகத்திவல அறிவின் ஒளியும் அன்பின் நிவலயும்
சதரியும் .
பிைந்த எல் லா உயிர்களும் ோழ நிவனக்கின்ைன. மனிதனும் ோழ
நிவனக்கின்ைான்.
துன்பமில் லா இன்ப ோழ் வே மட்டுவம மனிதன் நாடுகிைான்.
ோழ் வின் வநாக்கத்திை் கு முரண்பாடாக ோழ் வு அவமயுமானால் அது
துன்பம் தரும் .
இயை் வகயாக கிவடக்க வேண்டிய இன்பம் தடுக்கப்படுகிைது.
ோழ் க்வகயும் அே் ோழ் க்வகயின் வநாக்கத்திை் வகை் ை ோழுகின்ை
முவை யாது என்று அறிந்து சகாள் ேதுதான் அறிவு என்னும் ஞானம் .
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தேறிவழப்பது மனம் இனி தேறு சசய் து விடக் கூடாது என
தீர்மானிப்பது அவத மனம் , தேறு சசய் யாத ேழிவய வதர்ந்து ஒழுக
வேண்டியதும் அவத மனம் .
மனவத பவழய நிவலயில் வேத்துக் சகாண்டு புதிய பாவதயில்
சசல் ல அதை் கு எப்படி முடியும் ?
கட்டுப்படாத மனம் காட்டு யாவனக்கு ஒப்பானது. கட்டுப் பட்ட
மனவமா ஆக்க வேவலகளுக்கு உதவும் .
எப்படி இந்த மனதிை் கு பயிை் சி தருேது?
நமது பதிவுகளில் வபராவச, சினம் , கடும் பை் றும் , முவையை் ை பால்
கேர்ச்சி, உயர்வு தாழ் வு மனப்பான்வம, ேஞ் சகம் , என்னும் ஆறு
குணங் கள் கூட பழிச்சசயல் கள் மூலம் பதிவு சபை் ைவேகவள.
இேை் வை நாம் சமய் விளக்கத் தே முவையில் அறுகுணச் சீரவமப்பு
என்னும் பயிை் சி மூலம் நமக்கு இருக்கும் பதிவுகவள மாை் ைமுடியும் .
உணர்ச்சி நிவலயில் உணர்ந்த நிவல
1. வபராவச நிவைமனம்
2. சினம் சபாறுவம
3. கடும் பை் று ஈவக
4. முவையை் ை பால் கேர்ச்சி கை் பு சநறியாக
5. உயர்வு தாழ் வு சமவநாக்கு
6. ேஞ் சகம் மன்னிப்பு
அகவநாக்கும் பயிை் சியின் மூலம் மனவத உயிரில் ஒடுக்கி உயிர்
நிவலயறிந்து ஆன்ம உணர்வு முதலில் சபை வேண்டும் .
இந்த நிவலயில் இன்ப துன்ப உணர்வுகளில் சிக்கி தவித்துக்
சகாண்டிருக்கும் உண்வமவய அறிந்த மனிதனுக்கு இந்த உணர்வு
சபை் ைபின் மனம் உடல் நிவல கடந்து உயிர் நிவலயில் நிவலத்துப்
பின் உயிர் நிவலயும் தாண்டி, சதய் ே நிவலயில் லயித்து நிை் கின்ை
உயர்வபறு கிட்டுகிைது.
சசய் கின்ை சசயல் எல் லாம் கடவம உணர்வின் கீழ் எல் வலாருக்கும்
பயனாகும் . அறிவே தூய் வமயான சமய் சபாருவளாடு ஒன்றி நிை் கும் .
இங் கு பழிச்சசயல் பதிவுகள் புதிதாகத் வதான்ைா. முன்பு இருந்த
பதிவுகள் யாவும் அடிவயாடு முறிந்து வபாகும் . இந்த உண்வமவய தான்
“இருள் வசர் இருவிவனயும் வசரா இவைேன்சபாருள் வசர்
புகழ் புரிந்தார் மாட்டு”
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என்ைார் ேள் ளுேர்
ஆன்மீகம் என்ைவுடன் ஏவதா மதப் வபாதவன என்று நிவனத்துக்
சகாள் ேது எே் ேளவு அறியாவம!
எந்த மதமும் ஆன்மீகவதாடு சதாடர்புவடயதுதான்.ஆனால் மதம்
மனித சிந்தவனகவள ஏை் று சில கட்டுப்பாடுகவளயும் சில
கடப்பட்டுகவளயும் மனித இனத்தின் வமல் தனது ஆதிக்கத்வத
திணிப்பதுதான் மனித சமுதாயத்தில் பல பிரச்சவனகளுக்கு
காரணமாகிவிடுகிைது.
தன்வன சார்ந்த மதத்தினவரயும் தனக்கு எதிரான மதத்தினவரயும்
தனது கட்டுக்குள் சகாண்டு ேருேதை் கு முயை் சிப்பதுதான் மதம் .
எந்த மதத்தில் இல் வல பஞ் சமா பாதகங் கள் ? தனது மதக்
சகாள் வககளுக்கு எதிரானது என்ைால் கலுவேை் றுேது, அேர்கவள
உயிருடன் எரிப்பது, வபார் புரிந்து சகால் ேது மை் ை மதத்தினரின்
சசத்துக்கவள சகாள் வள அடிப்பது, கை் பழிப்பது என்று எது முடியுவமா
அவத எல் லாம் இவைேன் சபயரில் சசயல் படுத்துேது மதம் .
மனவத பக்குேபடுத்தி மனித வநயத்வத ேளர்க்க வேண்டிய மதம்
மனிதருக்குள் பிளவே எை் படுத்தி எனது மதம் சபரியது உனது மதம்
சிறியது என்று வகாட்பாடுகளில் காலத்வத தள் ளிக்சகாண்டு
இருக்கிைது மதம் .
சில அை் புதமான மகான்களில் ஆன்ம வநயத்தில் உருோன மத
வகாட்பாடுகள் காலவோட்டத்தில் ஆன்மீகத்வத மைந்து உலக
ோழ் க்வகயில் ஈடுபாடு சகாண்டு பல விஷயங் கள் சேரும் சடங் காகி
வபானதுதான் வேதவன.
மதம் தனது பல வேசங் கவள கவளந்தால் அை் புதமான ஆன்மீகம்
கண்ணுக்கு சதரியும் . அை் புதமான மனித வநயம் மிகுந்த
ோழ் க்வகயும் புரியும்
உயிருள் ள எந்த மனிதனுக்கும் மனம் என்ை உணர்வு இருக்கும் குரங் கு
வபான்று திரிந்துக் சகாண்டிருத ஆன்மாவே உணர்ந்துக்
சகாள் ேதுதான் ஆன்மீகம் .
ஒே் சோரு மனிதனும் தன் உயிரும் மனமும் உணர்ந்து சதளிந்து
பக்குேபடுத்துேது தான் ஆன்மீகம் .
ஆன்மீக வதடல் என்பது ஏவதா பிை் வபாக்கு சிந்தவன என்பது எல் லாம்
ஒரு மாவய. மனம் அறிவின் நிவலப்பட்டால் , அதுவே சபரிய
சீர்திருத்தம் தான்.
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மனம் அன்பு நிவலப்பட்டால் மகாத்மா என்று சபாருள் . மனித மனம்
ஒரு நிவலப்பட்டால் மகா சக்தி மிக்கது. அன்பு மயமான மனதிை் கு
எப்படி ேரும் ேன்முவை?
மனம் அவமதி சகாள் பேன் எப்படி பஞ் சமா பாதகங் களில்
ஈடுபடுோன்? தனி மனித சீர்திருத்தம் மனதின் அடிப்பவடயில்
இருந்தால் இந்த சமுதாயம் சிைந்த சமுதாயமாக மிளிரும் என்ைால்
அது மிவகயல் ல.
ஒரு நபிவய, ஒரு ஏசுவே, புத்தர் பிராவன, ேள் ளுேவர திருமூலவர,
ேள் ளாலவர, தாயுமானேவர, வேதாத்திரிவய வபான்று இன்னும்
எண்ணை் ை சித்தர்கவளயும் வயாகியர்கவளயும் தந்தது இந்த ஆன்மீக
சநறிதான்.
அந்த ஆன்மீக சநறி ஏன் நமது ோழ் க்வக சநறியாக கூடாது?
சமுதாயத்திவல முதலில் அவனேருக்கும் மன ேளத்வத வபாதிப்வபாம் ;
மனவத பண்படுத்துவோம் . மனம் சீர்ப்சபை் ைாவல மாண்புடன் ோழும்
மனிதவன நாம் கண்டுக் சகாள் ளலாம் .

9 ஆனந்தத்தில் திவளக்க ோரீர!் ோரீர!் ”
”இவைேவன பகுத்தறிவினால் அறிய முடியுமா என்ன? அேருக்கு
அடிவமயாகி, அேரிடம் சரணாகதி அவடந்து அேவரக் கூப்பிடு.”
என்கிைார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்.
”ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் ோனேர்
நிை் க மை் று எவன நயந்து இனிது ஆண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர்சகாண்ட பூங் கழலாய்
கங் வக யாய் அங் கி தங் கிய வகயாய்
மாலும் ஓலமிட்டு அலறும் அம் மலர்க்வக
மரக்க வணவனயும் ேந்திடப் பணியாய்
வசலும் நீ லமும் நிலவிய ேயல் சூழ்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன.” (திருோச.பா.406)


வசல் மீன்களும் , குேவள மலர்களும் நிவைந்து காணப்படும் ,
ேயல் களால் சூழப்பட்ட திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி
எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!
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எமனது அரிய உயிவரப் பறித்த, பூப்வபான்ை திருேடிகவள
உவடயேவன!



கங் வகவயச் சவடயில் தரித்தேவன!



சநருப்பு தாங் கிய, வகவய உவடயேவன!

இந்த உலகத்தார், இந்திரன், பிரம் மன், வமல் உலகத்தார் எனப் பலரும்
நிை் க, அேர்களுக்கு அருளாது. என்வன விரும் பி ஆட்சகாண்டாய் .
திருமால் ஒலமிட்டு அலறி அவழத்தும் சேளிப் படாத, நினது திருேடி
மலர்கவள ேந்து அவடயுமாறு. மரக்கட்வட வபான்ை கண்வண
(உருகாத கண்வண) உவடய என்வன பணிப்பாயாக! என
வேண்டுகிைார் மாணிக்கோசகர்.
”என்றும் இன்பநிவல எய் த ோரீர!் என அவழக்கிைது வேதாத்திரியம் .
”அறிோனது நிவை நிவலவய ஆதியாக
அவமதி நிவலயில் உணர்ந்து. அதுோம் வபாது
அறிவு உயர்ந்தகன்று, அவமதிப் வபரின்பத்தில்
அணுமுதலாய் அண்ட வகாடி தாவனயாக,
அறிவே அே் ேந் நிவலயில் ஒழுங் கியக்க
அவமப்பாகி. முவை பிைழாது இயங் கும் வமலாம் .
அறிவின் சபருவம உணர்ந்த இன்பசேள் ளத்து
ஆனந்தத்தில் திவளக்க ோரீர!் ோரீர!் ” (ஞாக.பா.1236)
மனிதனது இருப்பாக தரமாக உள் ள அறிோனது நீ டித்தும் ,
நிவலத்ததுமான, ஆதியிவல இருந்த அவமதி நிவலவய உணர
வேண்டும் .
சிை் றிவு வபரறிவில் லயமாகிய நிவலயில் அறிோனது உயர்வு சபை் று,
விரிவு சபை் று, அந்த அவமதிப் வபரின்ப நிவலயில் அணு முதல்
அகன்ை பிரபஞ் சத்தில் உள் ள அவனத்வதயும் தானாகவே உணர்ந்து
சகாள் கிைது.
அறிோனது சடப்சபாருட்களிலும் சீே இனங் களிலும் அதனதன்
நிவலகளுக்வகை் ப ஒழுங் காக இயங் கக்கூடிய அவமப்பும் ஆகி,
ேழிமுவைகள் தேைாது நவடசபறுேவதயும் உணர்ந்து சகாள் கிைது.
உண்வமப் சபாருவள வமன்வமயாக எல் லாேை் றிலும் இருந்து,
இயக்கிக் காத்து, முடித்தும் வேக்கிைது என்ை உண்வமகவள
உணர்ந்து, அந்த வபரின்ப சேள் ளத்தில் வபரானந்த நிவலயில்
மகிழ் ந்து திவளக்க ோரீர!் ோழ் க ேளமுடன்
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10. அறிவில் சதளிவு சபறுேவத "முக்தி"
”மனம் படிப்படியாகமாறி, முன்வனறி அதன் தன்வமயில்
சதளிேமிகும் வபாது ஆன்மாவே நன்ைாகப் பிரதிபலிக்கிைது.
இப்படிவயசதளிவு மிகுந்து மிகுந்து ஆன்மாவின் தன்வம
முழுேவதயும் பிரதிபலிக்கும் அளவிை் குத் சதளிவு சபை் று விடுதவல
சபை் றுவிடுகிைது மனம் .
இந்த நிவலயில் ஆன்மா விடுதவல சபறுகிைது. இதுதான்
ஆன்மாவின் இயல் பு.
குறிக்வகாள் என்ன? இந்தியாவில் உள் ள பல ேவகச் சமயப் பிரி
ேனரும் ஆன்மாவுக்குக் கூறும் குறிக்வகாள் ஒன்ைாகவே இருக்கிைது.
அதுவே முக்தி.” (ஞானதீபம் , சுோமி விேகானந்தர், பாகம் 6., பக்.227-228)
”அளித்து ேந்தது எனக்கு ஆேஎன்று அருளி
அச்சம் தீர்த்த நின் அருட்சபரும் கடலில்
திவளத்தும் வதக்கியும் பருகியும் உருவகன்
திருப்சபருந்துவை வமவிய சிேவன
ேவளக்வக யாசனாடு மலரேன் அறியா
ோன ோமவல மாசதாரு பாகா
களிப் பு எலாம் மிகக் கலங் கிடு கின்வைன்
கயிவல மாமவல வமவிய கடவல.” (திருோச.பா.407)



திருப்சபருந்துவையில் விரும் பி எழுந்தருளி இருக்கும் சிேவன!



சிேவலாகவன!



மவலமகவளப் பாகத்தில் சபை் ைேவன!



கயிவல என்னும் சபரிய மவலமீது அமர்ந்திருக்கும் அருட்சபரும்
கடவல!



சக்கரத்வதக் வகயில் ஏந்திய திருமாாலும் மலர்மீது இருக்கும்
பிரம் மனாலும் அறிய முடியாத நீ ,

என்மீது இரக்கம் காட்டி, ஆ, ஆ! என்று அருள் சசய் தாய் .
எனது பிைவி பயத்வதப் வபாக்கினாய் .
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நினது திருேருளாகிய சபரிய கடலில் மூழ் கவும் , பருகவும் , நிரம் பவும்
ோய் ப் பு அளித்தாய் .
அதனால் சசருக்கு மிகுந்தது.
”இப்சபாழுது உள் ளம் உருகாது நிை் க, கலக்கம் அவடகின்வைன்”
என்கிைார் மாணிக்கோசகர்.
அறிவில் சதளிவு சபை் ைால் கலக்கமில் வல என்கிைது வேதாத்
திரியம் .
அறிவில் சதளிவு சபறுேவத "முக்தி"
"ோழ் வில் "மனம் " தான் மிகவும் மதிப்புவடய ஒன்ைாகும் . மனவம
உயிரின் படர்க்வக ஆை் ைல் தான்.
உயிவரா சமய் ப் சபாருளின் இயக்கச் சிைப்பாகும் . மனம் , உயிர்,
சமய் ப்சபாருள் என்ை மூன்றும் மவை சபாருள் களாகும் .
இவே நிவலயால் வேறுபாடாக இருக்கின்ைனவே தவிர, சபாருளால்
ஒன்வையாகும் .
இந்த மவை சபாருள் களின் இருப்பு, இயக்கம் , விவளவுகள் இேை் வை
உணர்ேதை் கு பின்பை் றும் 'மனேளக்கவலயிவன' அகத்தேம் என்றும்
'வயாகம் ' என்றும் ேழங் கப்படுகிைது.
மனதின் மூலம் வநாக்கி ஆராயும் பயிை் சியிவன 'வயாகம் ' என்றும் ,
ஆராய் ந்த பின் கண்ட விளக்க ேழியில் ோழ் வே நடத்தும் சநறியிவன
'ஞானம் ' என்றும் ேழங் குகிவைாம் .
.
விவளேறிந்த விழிப்வபாடு ஒழுக்கம் , கடவம, ஈவக என்ை மூன்று
சசயல் ேழிகவளயும் நன்கு பழகி அேை் றிலிருந்து ேழுோது தானும்
சிைப்வபாடு ோழ் ந்து பிைவரயும் ோழ வேக்கும் விளக்க ேழி ோழ் வே
'ஞான சநறியாகும் '.
எள் ளுக்குள் எண்வணவயப் வபான்று பிரபஞ் சம் எங் கும்
எல் லாேை் றிலும் நீ க்கமை நிவைந்து நின்று இயங் கும் ஆன்மா, ஜீேன்,
கடவுள் , இயை் வக, சக்தி என்று பலோைாகச் சசால் லப்படும் அரூப
சக்தி நிவலவய (the source of all the forces) அறிோல் அறிந்து, ோழ் வில்
அவமதி சபறுேவத, அறிவில் சதளிவு சபறுேவத "முக்தி"
எனப்படும் ".ோழ் க ேளமுடன்.
.

துவணநின்ை நூல் கள் .
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1. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவை.
2. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
3. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
4. மாணிக்கோசகர் நூல் கள் , சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய் த்துவை.
5. இவணயதள தகேல் கள் .
6. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள்

வமாகன்தாஸ்,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , சபாள் ளாச்சி
7. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
8. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும் ,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
9. சுோமி

விவேகானந்தரின்

ஞானதீபம் ,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் ,

சசன்வன
10. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ஒர் அமுதசமாழிகள் ,
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் , சசன்வன
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