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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
அருள் நிதி
மன் னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் வள
1.வேதாத்திரியமும் சிேபுராணமும்
2.இவைநிவலயில் எண்ணத்வத கலத்தல் .
3.உயிர் உயிரில் அறிவு லயமாக
4.ஆராத இன்பம் அருளும் மவல வபாை் றி
5.முந்வத விவனமுழுதும் ஓய உவரப்பன்
6.பபால் லா விவனவயன்
7.எல் லாப் பிைப்பும் பிைந்து இவளத்வதன்
8.எஞ் ஞானம் இல் லாவதன்
9.அவனத்து உலகும் ஆக்குோய்
10.ேல் விவனவயன் தன்வன
11.ஐந்து புலன்கவளயும் அடக்கலாம்
12.அன்பும் கருவணயும்
13.பழக்கவம பை் ைாக! பாசமாக!
14.நீ ராய் உருக்கி ஆருயிராய் நின்ைாவன
15.ஆதியவன அந்தம்
16.ஆை் றின்ப பேள் ளவம
17.அமுது நிவைந்த இவைோ
18.மாவயயும் ஞானமும்
19.பிைப்பு இைப்பு எனும் கடவல நீ ந்த

1.வேதாத்திரியமும் சிேபுராணமும்
மாணிக்கோசகர் தமக்கும் , இவைேனுக்கும் ஏை் பட்ட பிரிவே நீ டிக்க
விரும் பாமல் அழுது புலம் பிய புலம் பல் தாவன திருோசகம் .
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இவைேனுக்கும் நமக்கும் பிரிவு ஏை் படாமல் இருப்பதை் கு
இவையுணர்வு பபறுேது எப்படி?
இவையுணர்வு பபை தேோழ் க்வகயும் அைபநறியும் பகாண்டு
ோழ் ேது எப்படி?
அகத்தேத்வதயும் அைபநறிவயயும் அவடேது எப்படி?
இவைநிவலவயாடு இவமப்பபாழுதும் ஒன்றியிருப்பது எப்படி?
என்பவத விளக்கமாக வபாதவனயாக மட்டுமல் லாமல் சாதவனயாக
பயிை் சியாக பாடதிட்டமாகத் தந்ததுதான் வேதாத்திரியம் .
திருோசகத்திை் கு உருகாதார் ஓர் ோசகத்திை் கும் உருகார் என்று
வபாை் ைப்படும் சிைப்புப் பபை் ை திருோசகம் வசேத் தமிழ் நூலின்
முதை் பகுதியாகச் சிேபுராணம் அவமந்துள் ளது.
95 அடிகவளக் பகாண்டு கலிபேண்பாப் பாடல் ேடிவில் அவமந்துள் ள
இது வசேர்களின் முதன்வமக் கடவுளான சிேபபருமானின்
வதாை் ைத்வதயும் , இயல் புகவளயும் விேரித்துப் வபாை் றுகிைது.
அத்துடன், உயிர்கள் இவைேவன அவடேதை் கான
ேழிமுவைகவளயும் வசேசித்தாந்தத் தத்துே வநாக்கில் எடுத்துக்
கூறுகின்ைது.
உயிர்கள் இவைேவன அவடேதை் கான ேழி
முவைகவளயும் வசேசித்தாந்தத் தத்துே வநாக்கில்
எடுத்துக்கூறுகின்ைது.
மிகவும் எளிய தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இப் பாடலின்
பபரும் பாலான பகுதிகள் , ஆயிரத்து நூறு ஆண்டுகள் கழிந்து
விட்டபின், தை் காலத்திலும் இலகுோகப் புரிந்து பகாள் ளக்
கூடியவேயாக உள் ளன.
முன் பசய் த பாே புண்ணியங் கள் அவனத்தும் தீர்ேதை் காக உள் ளம்
மகிழும் ேவகயில் சிேபுராணத்வதக் கூறுகிவைன் என்னும்
பபாருள் பட, சிேபுராணம் பாடியதன் காரணத்வத அதன் 19 ஆம் , 20
ஆம் அடிகளில் விளக்கியுள் ளார் மாணிக்கோசகர்.
வசேசித்தாந்தக் பகாள் வககளின்படி, உயிர்கள்
பசய் யும் நன்வம, தீவம ஆகிய இரு விவனகளும் அவே மீண்டும்
மீண்டும் பிைப்பதை் குக் காரணமாக அவமேதுடன், உயிர்கள்
இவைேவன அவடேதை் கும் தவடயாக அவமகின்ைன.
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இதனாவலவய, முந்வத விவனகள் அவனத்தும் ஓய இவைேன் அருள்
வதவே என்பவத எடுத்துக் கூறுகிைது சிேபுராணம் .
இதன் இறுதி அடிகளும் , அல் லல் நிவைந்த பிைவிவய நீ க்கும் ேல் லவம

பபை் ை திருேடிகவளப் பணிந்து பசால் லப்பட்ட இப்பாடவலப் பபாருள்
உணர்ந்து பசால் லுபேர்கள் சிேபபருமானின் திருேடிகவள
அவடோர்கள் என் று ேலியுறுத்துகின் ைன.
சிே புராணத்தில் கருத்துகவள எளிய விளக்கத்துடன் வேதாத்திரிய
பார்வேயில் இங் கு பதாகுத்து தரப்பட்டுள் ளது.

2.இவைநிவலயில் எண்ணத்வத கலத்தல் .
திருோசகத்திை் கும் வேதாத்திரியத்திை் கும் உருகார் ஒரு
ோசகத்திை் கும் உருகார் என்பது மகா ோக்கியம் .
கல் பநஞ் சம் பகாண்டாவரயும் உருகச் பசய் யும் , பநகிழ் ந்து கவரய
வேக்கும் பாக்கள் அவே.
இதை் குவமல் வேபைாரு ோசகம் உண்வடா எனும் நிவலயில்
இவையனுபூதிவய, ஞானத்வத, பரிதவிக்கும் பக்திவய பிவசந்து
பிரம் மானுபேம் பசாட்டச் பசாட்ட ஊறும் வதன் பலா பகாண்ட
பாடல் கள் பகாண்டவே.
திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும் உணர வேண்டுபமனில்
அது கூறும் அனுபூதியில் நிவலபபை வேண்டும் .
நமச்சிோய ோஅழ் க நாதன் தாள் ோழ் க
இவமப்பபாழுதும் என் பநஞ் சில் நீ ங் காதான் தாள் ோழ் க
வகாகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் ோழ் க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் ோழ் க
ஏகன் அவநகன் இவைேன் அடிோழ் க 5






நமச்சிோய ோழ் க. நாதன் திருேடி ோழ் க.
கண்ணிவமக்கும் வநரமும் என் பநஞ் சம் பிரியாதேனுவடய
திருேடி ோழ் க.
திருோடுதுவை ஆண்டருளும் குருோகிய மாணிக்கத்தின்
திருேடி ோழ் க.
தாவன ஆகமமாகி நின்று நமக்கு அருகில் ேருபேனுவடய
திருேடி ோழ் க.
ஒருேனாகியும் பலவுருக்பகாண்டும் இருக்கும் இவைேனின்
திருேடி ோழ் க.
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“கண்ணிவமக்கும் வநரமும் என் பநஞ் சம் பிரியாதேனுவடய திருேடி
ோழ் க.“ எனப் புகழ் கிைார் மாணிக்கோசகர். அருட்தந்வத வேதாத்திரி
மகரிஷிக்கு மிகவும் பிடித்தமான ேரிகள் .
"இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்க விட்டு,
ஏை் படும் ஓர் அவமதியில் விழிப்பாய் நிை் க
நிவைநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும் ,
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங் கும் மட்டும் ,
உவைந்து உவைந்து இந்நிவலயில் பழகிக்பகாள் ள,
உலக இன்பங் களிவல அளவு கிட்டும் ,
கவர நீ ங் கி அறிவு பமய் ப்பபாருளாகும் ,
கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு காணும் பதய் ேம் ” (ஞாக.பா.1487)
இே் ேளவு எளிவமயாக விளக்கம் கூறி நம் வம பசம் வம
படுத்திவிட்டார் மகரிஷி.
எல் லா வயாக மார்க்கங் களும் முயை் சிவய வமயமாக வேத்து
தான். நாமும் எதுேவர முயச்சி பசய் ய வேண்டும்
என்ைால் , இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்க விடும் ேவர
முயை் சி பசய் தால் வபாதும் .
இதில் நம் வம முழுவமயாக உணர்வு ரீதியாக நம் முவடய உணர்வே
அகன்ை நிவலக்கு பகாண்டு வபாகப்வபாக ஒரு கட்டத்தில் தானாக
விரிய முடியாமல் , விரிந்து பசல் ேதை் கு இடமும் இல் லாமல் ஒரு
நிவலக்கு மனம் ேரும் .
அப்வபாது அந்நிவலயில் ஒரு அவமதி நிவல ஏை் படும் .
அந்நிவலயில் மனம் விழிப்வபாடு நின்ைால் அவமதியில் மனம்
உவைந்து காணாமல் வபாகும் .
அவமதி என்பது கை் பிப்பது அல் ல, கை் பிக்கப் படுேதும்
அல் ல. உருோக்குேதும் அல் ல, உருோக்கப் படுேதும் அல் ல. தானாய்
தாவன நிவல பபறுேவத அவமதி நிவல.
இது தான் பமௌன நிவலயம் ஆகும் . இந்த நிவலவய ோர்த்வதயால்
விளக்கிக் பசால் லவே முடியாது.
அப்படி பசான்னால் , அது பபாய் தான். இங் கு தான் ‘தியானம் ’ என்று
ஒன்று மலரவே ஆரம் பிக்கிைது.
இதை் க்கு முந்வதய நிவல ேவர மனம் ஓர்வம படுேதை் கு ஒரு பயிை் சி
முவை தாவன தவிர, அவேகள் தியானமாக கருதுேது தேறு.
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தியானம் என்பது ஒரு பசயல் அல் ல. தானாக நிகழ் ேது. ஏன்
விழிப்பாய் நிை் க வேண்டும் என்ைால் , இங் கு கூட நம் முவடய கர்ம
விவன நம் முவடய உணர்வு தளத்வத தாக்குேதை் கு தயாராக
இருக்கும் .
நம் வம அங் வகவய தங் க வேப் பதை் கு தன்னுவடய முழு முயை் சிவயாடு
பசயல் படும் .
அதனால் , விழிப்வபாடு இருப்வபாவமயானால் , இங் கு என்ன
இருக்கிைது? என்ைால் , முன்னால் உை் பத்தியான சுத்தபேளி என்ை
நிவலவயக் கடந்து, நம் மால் உருோன எண்ணமை் ை, சூன்யமான
அரூபமான எங் கும் முடிவில் லாத, உணர்வு தளம் ேரும் .
அதுதான் சுத்தபேளி உணர்வு. இந்த ஆகாய பபருபேளியில் பேறும்
உணர்பேன் மை் றும் உணரப்படும் சூன்ய பபருபேளி மட்டுவம
இருக்க முடியும் .
முதலில் நாம் உருோக்கிய பேளி. பிைகு அதுவே நமக்குள் தானாக
மலர்ந்த ஒரு விஷயம் . இது தானாக சித்தியான ஒரு நிவல.
அவமதி ேந்துவிட்டால் வதடுதல் நின்று விடும் . தியானத்தின் மீதான
ஈர்ப்பும் , கேர்ச்சியும் விட்டு விலகிவிடும் .
இந்த இடத்தில் தான் நிவைய வபருக்கு குழப்பம் உண்டாகும் இடம் .
அதனால் இதன் அருகில் ேந்தவுடனவய அது தான் சுத்தபேளி
அனுபேம் என்று உறுதி பசய் து பகாண்டு அதில் இன்னும் ஆழ் ந்து
வபாகாமல் , அடுத்த அடுத்த மார்கங் கவள வநாக்கி நகர ஆரமித்து
விடுகிைார்கள் .
இந்த இடத்திை் கு ேந்துவிட்வடாமானால் சர்ே கல் பத்வத பநருங் கி
விட்வடாம் என்று பபாருள் . இந்நிவலயில் நாம் இன்னும் ஆழ் ந்து
நம் வம இழக்க தயாராகிவிட்டால் சர்விகல் ப நிவல.
இந்த உணர்வே உணர்ேது யார்? எது? உடலா? இல் வல மனமா?
உயிரா? பதரியாது.
ஆனால் உணர்வு மட்டும் இருக்கும் . ஆக, நம் மால் உணரப்படும் அந்த
எல் வலயை் ை பமௌனம் , பதய் வீக பேளி, இந்நிவலயில் தான்
“நிவைநிவல” என்ை அடுத்த கட்டம் நிகழும் .
இந்த ோர்த்வதகள் எல் லாம் மகரிஷி வயாசித்து எழுதவில் வல. அது
(இவை) அேராக தன்வன பேளிப்படுத்தி ேந்தவேகள் தான். இது
தான் தை் பசயல் இயக்கம் .
6

ஏபனனில் , மகரிஷி என்ை ஒரு தனி மனிதன் அங் கு இல் வல. பசயல்
மட்டுவம இருக்கிைது, பசய் பேன் இல் லாமல் இருக்கிைது. இது தான்
“நிவைநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும் ”.
உணரப்படும் காணாமல் வபாய் விட்டது. உணர்பேனும் காணாமல்
வபாய் விட்டான்.
அதனால் தான் “நரன் என்ை சிை் ைறிவே நான் கடந்த வபாது நான்
நீ யாய் கூர்தலைம் ேந்தியல் பு அறிந்வதன்” என்று கூறுகிைார் மகரிஷி.
ஆக, இயல் பில் அறிேதை் கு ஒன்றுவம இல் வல. நான் உருோகினதும்
வபாய் விட்டது.
என்னுள் உருோனதும் வபாய் விட்டது. நான் நானாகவே
நிை் கிவைன். அனால் , பவழய நான் இல் வல. கேனித்த நான்
காணாமல் வபாய் விட்வடன். அப்வபா இருப்பது என்னபேன்ைால் அது
தான் “தான்” (தானாய் , சுயமாய் ,

3. உயிர் உயிரில் அறிவு லயமாக
பக்தி பநறிப் பனுேலாகிய திருோசகத்திலும் ஞான பநறிப்
பனுேலாகிய வேதாத்திரியத்திலும் , அறிவுக் கூறுகள் மாணிக்கக்
கை் கள் வபால் ஒளிந்து பகாண்டிருப்பதால் ,
காதன்வம பநறியாகிய சன்மார்க்கத்தில் ஒழுகிய
மாணிக்கோசகருக்கும் வேதாத்திரி மகரிஷிக்கும் , சீலம் . வநான்பு,
பசறிவு, அறிவு என்னும் நான்கனுள் ஒன்ைான அறிவு பநறிவயயும்
உரிவமயாக்கி மகிழ் ந்தனர் சான்வைார்கள் .
வேகம் பகடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிபேல் க
பிைப்பறுக்கும் பிஞ் ஞகன்தன் பப ய் கழல் கள் பேல் க
புைந்தார்க்குச் வசவயான் தன் பூங் கழல் கள் பேல் க
கரங் குவிோர் உள் மகிழும் வகான்கழல் கள் பேல் க
சிரம் குவிோர் ஓங் குவிக்கும் சீவரான் கழல் பேல் க 10



என்னுவடய வேகத்வதப் வபாக்கி ஆண்டுபகாண்ட
மன்னனின் திருேடி பேல் லட்டும் .
பிைப்பிவன நீ க்குபேனாகிய தவலக்வகாலமுவடய
பபருமான் அணி வசர் கழல் கள் பேல் லட்டும் .
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தன்வன விடுத்து நிை் பேர்களுக்கு பேகு தூரத்தில் உள் ள
(அரிய பபாருளாக உள் ள) பபருமானின் பூப்வபான்ை
பமன்வமயான கழல் கள் பேல் லட்டும் .
வககவளக் கூப்பி ேழிபடுோர் உள் ளத்தில் மகிழ் ந்து
இருக்கும் மன்னனுவடய கழல் கள் பேல் லட்டும் .
தவல தாழ் ந்து ேணங் குோர்கவள மிக உயர்ந்த நிவலக்கு
ஓங் கச் பசய் யும் பபருங் குணம் ோய் ந்தேனுவடய
கழல் கள் பேல் லட்டும் .

”உயர்ந்த நிவலக்கு ஓங் கச் பசய் யும் பபருங் குணம் ” பபறுேதை் கு
உயிர்லயமாகும் அகத்தேம் வேண்டும் என்கிைது வேதாத்திரியம் .
”புலனளவில் அன்னமயம் பிராணமய வகாசப்
வபாக்கினிவல மயக்கினிவல மயக்குை் றுச் பசயலாை் றி ோழும்
சலன நிவல உவடவயார்கள் தங் கள் மனம் ஒன்ை,
சார்பபாருள் உருேம் ஒலி இரண்டிபலான்று வேண்டும் .
பலனறிந்து பசயலாை் றும் பண்பு பபை் வைார்கட்குப்
பரத்தி னவல உயிர் உயிரில் அறிவு லயமாக,
நலனறிந்த வபரறிஞர் அக வநாக்கி நின்று,
ஞானப் வபைவடந்த ேழி உள் ளுணர்வுத் தேவம!” (ஞாக.பா.1475)
உடல் வதவேகவளப் பூர்த்தி பசய் யக்கூடிய அளவில் அறிவு
பசயல் படுேது அன்னமய வகாசமாகும் .
அன்னமய வகாசத்தில் பழகிக் பகாண்டவத மீண்டும் மீண்டும்
பசயலாை் றும் நிவல மவனாமய வகாசம் .
வகாசம் என்ைால் அடுக்கு அல் லது உவை எனப்படும் .
அறிவினின் இயக்க நிவலகவள அன்னமய, மவனாமய வகாசம் ஆகும் .
மனதின் இயக்கத்திை் குக் காரணமான உயிவரயும் உயர்ந்த நிவல
பிராணமய வகாசம் ஆகும் .
அறிவில் பதளிவு பபைாதேர்களும் , சிைார்களும் , தங் களது அறிவின்
தரத்திை் வகை் ப பசயல் படுேது மயக்கநிவல. மாணா மன
நிவலவயாகும் .
அத்தவகய மன சலன மயமுவடயேர்களின் பசயல் களின் விவளவு
துன்பமாகிைது.
அப்படிப்பட்டேர்கள் துன்பமில் லாமல் ோழ் ேதை் கு, மன
ஒருவமப்பாடு அேசியமாகிைது.
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அதை் கு ஏதாேது ஒரு உருேத்வத அல் லது மந்திர ஓவச ஆகிய
இரண்டில் ஒன்வை ஆதரோக நம் பியிருக்க பேண்டும் .
ஆனால் விவளவேக் கணித்துக் பகாண்டு பசயலாை் றுபேர்களுக்கு,
மனவத, உயிரில் ஒடுக்கி, மனதின் அடித்தளமாக உள் ள அறிவில்
லயமாகும் வபாது, நலமான ோழ் வு கிட்டும் .
இந்த உண்வமகவள உணர்ந்த அறிஞர் பபருமக்கள் அகவநாக்கு
தேத்தின் மூலம் மனவத உயிரில் ஒடுக்கி, அறிவில் அடக்கி,
உள் ளுணர்ோக அவனத்வதயும் அறிந்து ஞானப்வபறு
அவடந்துள் ளார்கள் .
உயிரில் அறிவின் லயவம உள் ளுணர்ே தேத்திை் கான ேழியாகும் .
இததேத்தின் மூலம் உயர்ந்த நிவலக்கு ஓங் கச் பசய் யும்
பபருங் குணம் நமக்கு இயல் பாகவே அவமந்துவிடும் . ோழ் க
ேளமுடன்.

4. ஆராத இன்பம் அருளும் மவல வபாை் றி
திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும் ஓதுதல் மூலம் நாளும்
நமது பநஞ் சத்வதத் திருத்துவோம் . நம் ேசப்படுத்துவோம் .
இவைேன் புகழ் பாடிப் பரவுவோம் . பதாண்டு பசய் வோம் . நம் வம
இவைநிவலயாக்கி ஆட்பகாண்டருளும் அம் மகான்களது திருேடித்
தாமவரகள் வபாை் றி, அறிவு தந்து ஆட்பகாண்டிருளிய அை் புதத்வதப்
வபாை் றுவோம் .
ஈசன் அடிவபாை் றி எந்வத அடிவபாை் றி
வதசன் அடிவபாை் றி சிேன் வசேடி வபாை் றி
வநயத்வத நின்ை நிமலன் அடி வபாை் றி
மாயப் பிைப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி வபாை் றி
சீரார் பபருந்துவை நம் வதேன் அடி வபாை் றி 15
ஆராத இன்பம் அருளும் மவல வபாை் றி






எல் லாேை் வையும் உவடவமயாகக் பகாண்டேனின் திருேடி
வபாை் றி.
எம் தந்வத என நின்று அருளுபேனின் திருேடி வபாை் றி.
ஒளி ேடிோனேனின் திருேடி வபாை் றி.
சிேன் எனப்பபறும் பசம் பபாருளின் சிேந்த திருேடி வபாை் றி.
அன்பினில் நிை் பேனான தூயேனின் திருேடி வபாை் றி.
மாயப் பிைப்பிவன நீ க்கும் உயர்ந்வதானின் திருேடி வபாை் றி.
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அவமப்பு சிைந்து விளங் கும் திருப்பபருந்துவையில் இருக்கும் நம்
வதேனின் திருேடி வபாை் றி.

”ஆராத இன்பம் அருளும் மவல வபாை் றி” என்கிைது திருோசகம் .
இவைநிவல இன்பம் என்கிைது வேதாத்திரியம் .

இவையுணர்வில் எழும் வபரின்பம்
”இன்ப ஊை் று என நிவைந்த இவைோ” எனும் வபாதிவல
ஏை் படும் ஓர் இன்பமவத எே் ோறு பசால் வேன்?
நன்வம தரும் நேவகாள் கள் , நட்சத்திரக் கூட்டம் ,
நான் அகத்வத காணுகின்வைன் நடமாடும் காட்சியாய் !
உன் பபரிய, வபரியக்க, உேவமயை் ை ஆை் ைலால் ,
உலகங் கள் அத்தவனயும் உருளுவத ஓர் பகாத்துவபால் !
தனமயமாய் த் தான் அதுோய் த் தேறிடாதியக்கும் உன்
தன்வமயிவன எண்ண எண்ண, தேமது ஆனந்தவம” (ஞாக.பா.1652)
வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் நீ க்கமை நிவைந்து எல் லா
இயக்கங் கவளயும் திருவிவளயாடலாக நிகழ் த்திக் பகாண்டிருக்கும்
வியத்தகு மவைபபாருள் காந்தம் .
அந்தக் காந்தத்திை் கும் உட்பபாருளாக இருப்பு நிவலயாக அமர்ந்து,
காந்தத் தன்மாை் ைங் களாகிய அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் ,
மனம் என்ை ஆறு விவளவுகளாகி- உயிர்களுக்பகல் லாம் ோழ் க்வக இன்பத்வத ோரி ோரி ேழங் கிக்
பகாண்டிருக்கும் உன்வன ”இன்ப ஊை் று என நிவைந்த இவைோ”
என்னும் வபாது ஏை் படுகிை எனது இன்பப் பபருக்வக எே் ோறு
ோர்த்வதகளால் பசால் வேன்?
விண் துகள் களின் கூட்டாக பஞ் சபூதங் கள் இருந்தாலும் , விண், பேளி
என்ை இரண்டின் விகிதாசாரக் கூட்டுக்வகை் ப ஒே் போரு பபௌதீகப்
பிரிவும் காந்த அவலயின் தன்வமயில் வேறுபாடுகவளக்
பகாண்டுள் ளது.
அதை் வகை் ப காந்தத் தன்மாை் ைத்தின் அளவும் விவளவுகளும்
ஒே் போரு பபௌதீகப் பிரிவிை் கும் வேறுபடுகிைது.
இதை் கு பபௌதீகப் பிரவுகவளக் கூட்டாகப் பபை் று, சூரியவனச் சுை் றி
இயங் கிக் பகாண்டு இருக்கும் ஒன்பது வகாள் களும் நில உலகில்
ோழ் கின்ை உயிரினங் களுக்கு எல் லாம் ோழ் வின் இன்பத்திை் கு
வேண்டிய அவலகவள ஓயாமல் வீசி நன்வம அளிக்கின்ைன.
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இந்த ஒன்பது வகாள் கவளயும் நட்சத்திரங் களாக சூரியன்களாகக்
காண்கின்ைவபாது எனது உள் ளம் அவேகள் எல் லாம் நியதி தேைாமல்
ஆடும் நடனக்காட்சிவயப் வபான்று உேப்வப அளிக்கிைது.
இவைோ நீ வய உனது துண்டுபட்ட பகுதி நிவலயில் , வபரியக்க
மண்டலத்தில் இயங் கும் பபாருட்கள் எல் லாமாக இருப்பதால் , உனது
தன்வம அவனத்தும் ஒே் போன்றிலும் அவமந்துள் ளதால் நீ வய
எல் லாேை் வையும் நியதி தேைாமல் இயக்கி ேருகிைாய் .
இந்தஉண்வமகவள உணர்ந்து, அதில் லயமாகின்ை மனநிவலவய
எனக்கு உயர்ந்த தேமாக அவமகின்ைது.

5. முந்வத விவனமுழுதும் ஓய உவரப் பன்
நம் வேதங் களில் "கர்மா" என்ை பசால் லுக்கு நாம் பசய் யும் "பசயல் "
என்பது பபாதுோன பபாருளாகும் .
ஒே் போரு பசயலுக்கும் எதிர் பசயல் உலகத்தில் உண்டு. இதவன
நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதிப்படி ஆங் கிலத்தில் "To Every Action There is
an Equal and Opposite Reaction" என்று பசால் ோர்கள் .
நம் நம் பிக்வககளிலும் நாம் பசய் த விவனகவளக் குறிக்க கர்மா
என்ை பசால் பயன்படுத்தபடுகிைது.
கர்மவிவன என்றும் விவனப்பயன் என்றும் நாம் புழக்கத்தில்
பசால் ேது இந்த நியூட்டனின் மூன்ைாம் விதிவயத்தான்.
"ஒருேன் எப்படி பசயல் படுகிைாவனா அேனும் அவதப்வபாலவே
ஆகின்ைான்"
யஜூர் வேதம் : பிரகதாரண்ய உபநிஷத் (4.4.5)
கர்மா என்பது ஒருேனுக்கு இவைேனால் எழுதப்பட்ட தவலபயழுத்து
இல் வல, முை் பிைவிகளில் அேரேர் பசய் த விவனகளின்
(பசயல் களின்) பதிவு ஆகும் .
முை் பிைவிகளில் நல் ல கர்மங் கவள (பசயல் கவள) பசய் திருப்பின்
அதன் பலனாக இப்பிைவியில் நல் ல எதிர்விவன உருோகி அதன்
பயனாக நன்வம தரும் பலன்கள் கிவடக்கும் .
இவத ஒருேர் முை் பிைவியில் பகட்ட கர்மங் கள் கூடிய பசயல் கவள
பசய் திருப்பின் அதன் பலனாக இப்பிைவியில் துன்பமும் துக்கமும்
அவடந்திருக்கும் நிவல ஏை் படும் .
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ஒே் போரு மனிதனின் நல் விவன மை் றும் தீவிவனகளின் பதாகுப்வப
கர்மா எனப்படும் ,
இது பிைவிவதாறும் பதாடரும் மை் றும் கணக்கிடப்படும் அதாேது
மிகச்சரியாக கணிக்கப்பட்டு பதாடர்ந்து ேந்துபகாண்டிருக்கும் .
பின்ேரும் பாடலில் இது புரியும் .
"கருேவமப்பின் ேழிேந்த விவனப்பதிவு சஞ் சிதமாம்
உருபேடுத்தபின் பகாண்ட விவனப்பதிவு பிரா ப்தமாம்
இருவிவனயும் கூடிபயழும் புகுவிவனவய ஆகாமியமாம் - இங் வக
ஒருவிவனயும் வீண்வபாகா, உள் ளடங் கிப் பின்விவளோம் "(ஞாக.பா.)
வமை் கண்ட பாடலின்படி மனிதன் தன் பிைப்புகள் வதாறும் மூன்று
ேவகயான கர்மவிவனப் பயன்கவளப் பபை் று அனுபவிக்கிைான்,
அவே முவைவய சஞ் சித கர்மம் , பிராப்த கர்மம் . ஆகாமிய கர்மம் .
”முந்வத விவனமுழுதும் ஓய உவரப்பன் யான்” என்று முந்வதய
விவன முழுேவதயும் ஒழிக்கலாம் என்கிைது திருோசகம் இப்பாடலில் .
சிேன் அேன் என்சிந்வதயுள் நின்ை அதனால்
அேன் அருளாவல அேன் தாள் ேணங் கிச்
சிந்வத மகிழச் சிே புராணம் தன்வன
முந்வத விவனமுழுதும் ஓய உவரப்பன் யான். 20



அடங் காத இன்பம் அருளும் கருவணயின் மவல
வபான்ைேனுக்கு வபாை் றுதல் கள் .
சிேபபருமான் என்னுவடய சிந்வதயில் பபருங் கருவணயால்
ேந்திருக்கின்ை காரணத்தால் அேனுவடய திருேருவள
துவணயாகக் பகாண்டு அேனுவடய திருேடிவய ேணக்கம்
பசய் து உள் ளம் மகிழும் ேண்ணம் சிேபுராணமாகிய இதவன
முன் பசய் த விவனகள் எல் லாம் தீரச் பசால் லுகின்வைன்.

முந்திய விவனயான சஞ் சித கர்மத்வத நீ க்கும் ேழி என்ன?
வேதாத்திரியம் என்ன பசால் கிைது?
ஆண் பபண் என இரண்டு உயிருள் ள சீேன்களின் அவலத் பதாகுப்பு
களின் சுருங் கிய நிவலதான் விந்துவும் , நாதமும் .
இவேயிரண்டும் கூடிய விவளவுதான் இன்பனாரு சீேன்.
பபை் வைார்களின் இரண்டு அவலத் பதாகுப்புகளின் இவணப்புதான்
குழந்வதயின் அவலத் பதாகுப்பாகிய அதன் ஆத்மாோகிைது.
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குழந்வதயின் ஆத்மாவில் பபை் வைார்கள் மூலமாக ேந்த பதிவுகள்
அடங் கி இருக்கும் . இப்படி அடங் கியிருக்கிை ஆரம் பப் பதிவுகள முதல்
விதி என்றும சஞ் சித கர்மம் என்றும் பசால் லுகிவைாம்
”தந்வதயாய் ஈருயிரும் ஒன்று வசர்ந்து
தவழத்பதாரு உடலாகி உலகில் ேந்வதன்
அந்த ஈருயிர் விவனகள் அைவமா மை் வைா
அளித்த பதிவுகபளல் லாம் என் பசாத்தாச்சு” (ஞாக.பா.11)
ஒரு குழந்வத அதன் பபை் வைார்களின் மறுபிைவியாகியது.
பபை் வைார்களின் பாே, புண்ணியப் பதிவுகள் , கருத்பதாடர் மூலமாகப்
பிள் வளகளுக்குச் வசர்ந்து, பபை் வைார்கள் அனுபவிப்பவதாடல் லாமல்
அந்தப் பதிவுகளின் விவளவேப் பிள் வளயும் அனுபவிக்க பேண்டும் .
ஆகவே நாம் பசால் கிவைாம் . ”முை் பிைவியில் நிகழ் ந்த பாே, புண்ணிய
பசயல் களுக்வகை் ப இப்பிைவியில் அதன் பலன்கவள நாம்
அனுபவிக்கிவைாம் ” என்று.
இதவனத்தான் சஞ் சித கர்மம் என்கிவைாம் .
சஞ் சித கர்மம் என்பது நமது முன்வனார்கள் பசய் த புண்ணிய
பாேத்தின் பதாகுப்பாகும் .
அவே ேழி ேழியாகச் சந்ததிகளுக்கு ேந்து வசரும் விவனப்பதிோகும் .
எனவே தான் ஒரு மனிதனானேன் தான் எந்தத் தேறும்
பசய் யாவிட்டாலும் கூட துன்பமும் தூரமும் அேனது ோழ் க்வகயில்
உண்டாகித் பகாண்டிருக்கின்ைன.
சஞ் சித கர்ம விவனப்பதிவுகவளத் தீர்த்துக் பகாள் ள கீழ் க்காணும்
மூன்று ேழிகள் உள் ளன என்கிைது வேதாத்திரியம் .
1) பிராயச்சித்தம்
2) வமல் பதிவு
3) தேம் .
பழிச்பசயல் நீ க்கமும் தேங் களும் .
பிராயச்சித்தம் ,
வமல் பதிவு,
அடிவயாடு
அழித்தல்
superimposition & dissolution) என்று கருமப் பதிவுகவளப்
பகாள் ள மூன்று ேழிகள் உள் ளன.

(Expiation,
வபாக்கிக்

ஆக்கிவனத் தேத்தினால் ஆகாமிய கர்மம் வபாகும் .
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துரிய நிவலத் தேத்தில்
வபாகும் .

ஆகாமிய கர்மமும் , பிராரப்த கர்மமும்

துரியாதீத தேத்தில் ஆகாமிய கர்மம் , பிராரப்த கர்மம் , சஞ் சித கர்மம்
ஆகிய மூன்றுவம வபாகும் . நீ ண்ட நாள் மருந்தினால் வபாகாத வநாய்
கூடத் துரியாதீத தேத்தால் நீ ங் கும் .
”தூவயா மாய் ேந்து நாம் தூமலர் தூவித்பதாழுது
ோயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப் வபாய பிவழயும்
புகுதருோ நின்ைனவும் தீயினில் தூசாகும் பசப்வபவலா பரம் பாோய் .”
என்ை திருப்பாவேக் கருத்வத இங் கு நிவனவிை் பகாள் வோம்
நாவன அேனாகும் வபை் றின் பயவன திருக்குைளும் விளக்குகின்ைது.
இவைேன் பபாருள் வசர் புகழ் புரிந்தாரிடம் முன் விவனயும் ஒழிந்து
வபாம் . இனிபயாரு தீவிவனயும் அேர் புரியார். பவழய விவனகளும்
ஒழிந்து விடும் . புது விவனகளும் பை் ைாது.

6. பபால் லா விவனவயன்
மனித உடலி்ல் சீேகாந்தம் சுழன்வைாடி நடுவமயத்தில் திணவு பபை் று
கருவமயமாக விளங் குகின்ைது.
இந்தக கருவமயத்தில் எல் லாப் பதிவுகளும் பதிவு ஆகின்ைன.
சீேகாந்தவம கருவமயத்திலிருந்து எண்ணமாக மலர்கிைது.
நாம் பசய் கின்ை பசயல் களும் அதன் விவளவுகளும் கருவமயத்தில்
பதிோகின்ைன.
இந்தப் பதிவுகவள 1. கருேவமப்புப் பதிவு (சஞ் தித கர்மம் )
2.வமலடுக்குப் பதிவு (பிராரப்த கர்மம் ) என்று பசால் லுோர்கள் .
கண் நுதலான் தன்கருவணக் கண்காட்ட ேந்து எய் தி
எண்ணுதை் கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இவைஞ் சி
விண் நிவைந்தும் மண் நிவைந்தும் மிக்காய் , விளங் கு ஒளியாய் ,
எண் இைந்த எல் வல இலாதாவன நின் பபரும் சீர்
பபால் லா விவனவயன் புகழுமாறு ஒன்று அறிவயன் 25


பநை் றியிவல ஒரு கண்ணுவடய பபருமான் தன்னுவடய
கருவணக்கண் காட்டியதால் இங் கு ேந்வதன்.
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சிந்தவனக்கு எட்டாத வபரழகு மிக்க கழல் பூண்ட திருேடிகவள
பதாழுது நின்று,
ோனம் , பூமி மை் றும் இவே தவிர மீதி உள் ளன யாவேயுமாய் ,
ஒளிமிக்கதாயும் , அளவிடும் எல் வலகள் எல் லாம் கடந்து உள் ள
பபருமாவன,
உன் பபரிய பபரிய தன்வமகவள வமாசமான விவனகளில்
கிடக்கும் நான் புகழ் ந்து வபாை் றும் ேவக பதரியாது
இருக்கிவைன்.

வமாசமான விவனகவள கவள ேழி காட்டுகிைது வேதாத்திரியம்
விவனஎதுவும் நலம் தீது என்பது இல் வல.
விவனயும் அதவன ஆை் றுபேர் வநாக்கம் பகாண்வட
விவனயதவன நலம் தீது எனப் பிரிப்வபாம் .
விழிப்புடவன எண்ணம் எழும் வபாவத வதர்வோம் .
விவன, காலம் , இடம் ,பதாடர்புப் பபாருளுக்கும் ஏை் ப
பேே் பேறு அளவு இன்ப துன்பம் நல் கும் .
விவனகள் தவம உடல் தகுதி, உலகம் ஒப்ப,
உயர் இயை் வக நியதிஒக்க ஆை் ைவமலாம் .” (ஞாக.பா.1285)
மனத்தூய் வம பசய் ேதை் கு நல் லவதார் பயிை் சி மவுனம் (Silence)*
ஒே் போருேரிடமும் எண்ணிப்பார்க்க முடியாத அளவிை் கு ஆயிரம்
வதவேயில் லாத கருத்துகள் இருக்கிைது என்று வேத்துக்
பகாள் ளுங் கள் .
*ஒரு நாவளக்கு பமௌனத்தில் உட்கார்ந்தீர்களானால் தாவன ேரும் .
அதில் பத்து பதிவனந்து கருத்துகவள எடுத்து முடிவு கட்டுங் கள் .*
*ஓரிரு மாதங் களில் முடிவு பண்ணிவிடலாம் . மறுபடியும் அவத கருத்து
ேரும் வபாது அவத அழுத்தம் பகாடுத்து பகட்ட கருத்துகள் , பசயல் கள் ,
எண்ணங் கள் எத்தவன உண்வடா அத்தவனயும் நல் லதாக்கி
விடலாம் .*
இதை் கு உட்கார்ந்து வயாசித்துப் பார்த்தால் தாவன வநரம் பகாடுத்தால்
தாவன ேரும் ? நாம் பகாடுக்கிவைாம் . *நமக்கு இவைேன் பகாடுத்த
பமௌனம் ஒன்று இருக்கிைது. அதுதான் ராத்திரியில் தூக்கம் . அங் வக
மைந்து விடுகிவைாம் . அதனால் ஒன்றும் பசய் ய முடிேதில் வல.*
எனக்கு வேவலயில் வல. அதனால் ஒரு மாதம் பமௌனத்தில்
உட்கார்ந்வதன். முடிந்தேர்கள் ஒருநாள் இரண்டு நாள்
உட்கார்ந்தார்கள் .
சிலருக்கு ஒரு நாவளக்குக் கூட உட்கார முடியவில் வலவய என்று மன
ேருத்தம் இருக்கிைது. அதை் காக ேருந்தவே வேண்டியதில் வல.
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யாராகிலும் ஒருேர் நமக்குத் வதவே இல் லாத ோர்த்வதவயச்
பசான்னார்கள் . அதை் குப் பதில் பசால் லாமல் எரிந்து விழைது என்று
இல் லாமல் அந்த இடத்தில் மாத்திரம் பமௌனம் இருக்கிைது என்று
வேத்துக் பகாள் ளலாம் இல் வலயா? இதை் கு வநரம் வதவேயில் வல.
இந்த மவுனத்வத எல் வலாரும் பண்ண வேண்டும் .
ஒரு நாவளக்கு மவுனம் என்று பசால் லிவிட்டு வீட்டிவலவய
இருக்கிறீர்கள் என்று வேத்துக் பகாள் ளுங் கள் .
பத்துப்வபர் இருக்கிை வீட்டில் நீ ங் கள் பமௌனமாக இருந்தீர்களானால்
அேர்களுக்கு அது பபாருந்தாது. ஒருத்தர் உட்கார்ந்து பமௌனமாக
இருக்கிைார்கவள இருக்கட்டும் என்று அேர்களால் இருக்கவும்
முடியாது. எப்படியாேது பதாந்திரவு (disturbance) ேரும் .
அப்வபாது ஒருேர் ேந்து "ஐயா இருக்கிைார்களா?" என்று வகட்பார்.
"அவதா உட்கார்ந்து பகாண்டு இருக்கு பாருங் கள் " என்பார்கள் !. ஏன்
என்ைால் அேர்களுக்கு சுயகேனம் (attention) வேண்டும் . அங் வக
சுயகேனம் (attention) இல் வல.
*ஆவகயால் அவனகருக்கு வீட்டில் பமௌனம் இருக்க முடியாது என்று
எல் வலாரும் வசர்ந்து "அறிவுத் திருக்வகாயில் " என்று ஒன்வை கட்டி
வேத்திருக்கிைார்கள் .*
சந்தர்ப்பம் ேரும் வபாது ஒருநாவளக்கு இங் கு ேந்து பமௌனம்
இருக்கலாம் . *இந்தக் காலத்தில் தான் இருக்கலாம் என்று இல் வல.
இருப்பதை் கு இங் கு இடம் இருக்கிைது. என்வைக்கு ேந்தாலும் மவுனம்
இருக்கலாம் .*
நீ ங் கள் இரண்டு மூன்று நாள் பமௌனம் இருக்கும் ேவரக்கும் வமலாக
இருக்கிை அவலபயல் லாம் ேந்து பகாண்டிருக்கும் .
வபாகப் வபாக ஆழமாகவுள் ள பதிவுகபளல் லாம் ேரும் . அதை் கும்
வமவல வபானால் இயை் வக உண்வமகபளல் லாம் ேர ஆரம் பித்து
விடும் .
*ஏபனன்ைால் நீ ங் கள் வபசாதிருக்கும் வபாது இவைேன் வபசுகிைான்.
இப்படிச் பசால் ேது வேறு ஒன்றுமில் வல.
எப்வபாதும் அேன் இருக்கிைான், அேன் வபசுகிைான், அவதக்
வகட்பதை் கு இல் லாமல் நாம் வேறு எவதவயா வகட்டுக்
பகாண்டிருந்தால் அேன் வபசுேது வகட்பதில் வல.
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அதனால் நம் வேவலகவளபயல் லாம் நிறுத்திவிட்டு பகாஞ் சவநரம்
அதை் கு பகாடுக்க வேண்டும் என்பதை் காக மவுனம் இருக்க
வேண்டும் .*
மவுனத்வத உணர்ந்து, அதன் பபருவமவய, நன்வமவய உணர்ந்து
பசய் யுங் கள் . பிைர் கருத்வத ஒத்துக் பகாள் ள முடியாதவபாது
அேர்களிடம் எரிந்து விழாமல் அந்த இடத்தில் மவுனமாக இருப்பது
நல் லது. எல் வலாரும் தூங் கும் வபாது மவுனமாகத்தான் இருக்கிைார்கள் .
*தூங் கும் வபாது மவுனமாக இருந்தால் அவமதி ேந்துவிடுகிைவத தவிர
அந்த அவமதியினால் அறிவு விருத்தி ஆேது இல் வல.*
எனவே இவதபயல் லாம் ஆராய் ந்து பார்த்தால் மவுனத்தில் அதன்
பபருவமவய உணர்ந்து பகாள் ளலாம் .
எப்படி கண்ணாடி அதிகமான சூரிய பேளிச்சத்வத ோங் கி மை் ைவத
எரிக்கக்கூடிய ேல் லவம பபறுகிைவதா *அவதவபால மவுனத்தில்
ஏை் படக் கூடிய (Vortex) சுழல் வமயம் நம் முவடய ஜீேகாந்த சக்தி (BioMagnetic force) அதிகமாக ஆக ஆக அதில் சுழை் சி அதிகமாக ஆக ஆக
வமய ஈர்ப்பு அதிகமாகும் .
அந்த வமய ஈர்ப்பு அதிகமாகி விட்டபதன்ைால் எண்ணங் கவளயும்
ஒழுங் குபடுத்திக் பகாள் ளலாம் . மை் ைேர்களுவடய நட்பும் அதிகமாக
இருக்கும் . எல் வலாருக்கும் உங் கள் வபரில் விருப்பமும் மதிப்பும்
தானாகவே உருோகும் .*
*இத்தவகய பபருவமபயல் லாம் தரக்கூடியது பமௌன வநான்பு.
இரண்டு நாள் , மூன்றுநாள் என்று புள் ளி விபரம் (statistics)
பகாடுக்காமல் மவுனத்தில் சாதித்தது என்ன? என்று பாருங் கள் .
வீட்டிை் குச் பசல் லும் வபாது பமௌனத்தின் பயவன அனுபவிக்க
வேண்டும் .*
அப்படியில் லாமல் "நீ ங் க எங் வக வபாய் விட்டு ேந்தீர்கள் எட்டு நாளா?..
என்ைால் , "நான் பமௌனத்திை் காக அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்குப்
வபாய் விட்டு ேந்வதன்".
"ஆமா, அறிவுத்திருக்வகாயிலில் என்ன பண்ணினீர ்கள் ?"
"ஆ, அவதபயல் லாம் உனக்கு பசால் லிக் பகாண்டு இருக்க முடியாது".
உனக்குத்தான் ஒன்றும் புரியாது" என்று கூறி உடவன ஒரு சண்வட. இது
என்ன மவுனம் ?
*அவமதியாக இருந்து இன்னும் இரண்டு தடவே யார் வகட்டாலும் சரி.
அதை் கு நல் ல பதிவலச் பசால் லி, முடிந்தேவரக்கும் பசால் ல
வேண்டும் . முடியாதவபாது நான் இன்னும் விளக்குகிவைன்.
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மீண்டும் விளக்குகிவைன். என்று பசால் லலாம் அல் லோ?*
மவுனத்தின் பயவன எல் வலாரும் பயன்படுத்த வேண்டும் .
மவுனத்திவல ஒரு பபரிய ஆத்ம சக்தி உருோேவத உணர வேண்டும் .
*மனிதனுவடய கருவமயத்வத தூய் வமயான எண்ணங் களால்
அழுத்தம் பகாடுத்துக் பகாண்வடயிருந்தால் ஆயிரமாயிரம் பங் கு
விவளவுகவள பகாடுத்துக் பகாண்வடயிருக்கும் .
மனத்தூய் வம பசய் ேதை் கு நல் லவதார் பயிை் சிதான் மவுனம் .*

7. எல் லாப் பிைப் பும் பிைந்து இவளத்வதன்
தை் வசாதவன மூலம் தனது பாேப் பதிவுகவள உணர்ந்து 1.
பிராயசித்தம் . 2. கடவமயைத்தால் அழித்து ஒழித்தல் . 3. பரம்
பபாருளுணர்ோல் தூய் வம ஆக்குல் என்ை மூன்று ேழிகளால்
பாேப்பதிவுகவள நீ க்கித் தூய் வம பபை் ைால் தான் பிைவித் பதாடர்
அறும் .
புல் லாகிப் பூடாய் ப் புழுோய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பைவேயாய் ப் பாம் பாகிக்
கல் லாய் மனிதராய் ப் வபயாய் க் கணங் களாய்
ேல் அசுரர் ஆகி முனிேராய் த் வதேராய் ச்
பசல் லாஅ நின்ை இத் தாேர சங் கமத்துள் 31
எல் லாப் பிைப்பும் பிைந்து இவளத்வதன், எம் பபருமான்
பமய் வய உன் பபான் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உை் வைன்
உய் ய என் உள் ளத்துள் ஓங் காரமாய் நின்ை
பமய் யா விமலா விவடப்பாகா வேதங் கள்
ஐயா எனவோங் கி ஆழ் ந்து அகன்ை நுண்ணியவன 35









புல் லாகவும் ,
சிறு பசடிகளாகவும் ,
புழுோகவும் ,
மரமாகவும் ,
பலேவக மிருகங் களாகவும் ,
பைவேகளாகவும் ,
பாம் பாகவும் ,
கல் லில் ோழும் உயிராகவும் ,
மனிதராகவும் ,
உடல் நீ ங் கிய வபய் களாகவும் ,
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பலதரப்பட்ட கணக்கூட்டங் களாகவும் ,
ேலிவம மிகுந்த அசுரர்களாகவும் ,
முனிேராகவும் , வதேராகவும்
இந்த அவசயும் மை் றும் அவசயாதேை் ைால் ஆன (அண்டம் )
முழுதும் பசன்று
எல் லாப் பிைப்பும் பிைந்து கவளத்துவிட்வடன், எம் பபருமாவன!

உன்னுவடய தங் கத் திருேடிகவளக் கண்டு இன்று உண்வமயாகவே
வீடு வபைவடந்வதன்.




நான் உய் யும் பபாருட்டு எனது உள் ளத்துள் ஓம் எனும் ஒலியாய்
எழுந்த உண்வமப் பபாருவள!
காவளவய ஓட்டி ேருபேவன!
வேதங் கள் “ஐயா!” எனப் பபரிதும் வியந்து கூறி ஆழமாகவும்
பலபல தன்வமகவளப் பபருகி ஆராய் ந்தும் காண முயலுகின்ை
மிகச்சிறிய பபாருளுமாக.

பிைப்பு இைப்பு எனும் கடவல நீ ந்த பேன்ைால் ,
பபருவிழிப்பாய் இருேழியி்ல் பேை் றிவேண்டும் .
பிைப்புஎழாமல் புதிதாய் க் கருவின் மூலம்
வபணிப் பாலுைவு அைவே தடுக்க வேண்டும் .
பிைப்பதவனப் பபருக்குகின்ை தன்முவனப்பு,
பபரும் பாேப் பதிவுகளும் பை் றும் வபாக்கி,
பிைப்பறுக்கும் அகத்தேமும் அைமும் ஆை் றி,
வபரறிோய் அறிேறிந்து நிவலக்க வேண்டும் .” (ஞாக.பா.1314)
ஒரு மனிதன் பபை் வைார் விந்து நாதத்தில் உள் ள தரத்வத சஞ் சித கர்ம
விவனயாகப் பபை் று. அந்தத் தரத்வத அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு
உடவல, மனவத இயக்கி பிராரப்த கர்ம விவனவய வசர்த்துக்
பகாள் கிைான்.
அதுவே அேனது ஆன்மாவில் , அறிவின் தரமாகியது. ஆன்மக்
களங் கங் கள் தூய் வம பபறும் ேவர பிைப்பு இைப்பும் பதாடர்ந்து ேந்து
பகாண்வட தான் இருக்கும் .
கடலுக்கு எல் வலவயக் காண முடியாதது வபால் பிைப்பு இைப்புத்
பதாடருக்கும் எல் வல இல் வல.
பிைப்பு இைப்பு என்னும் ோழ் க்வகக் கடவலக் கடந்து பிைவியின்
வநாக்கமாகிய இவையனுபூதி நிவல கிட்ட வேண்டுமானால் , என்ன
பசய் ய வேண்டும் ? இரு ேவககளில் விழிப்பு நிவலயில் பசயல் பட
வேண்டும் அப்வபாது பேை் றி கிட்டும் .
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களங் கமான பின்பிைவிகவள உருோக்கும் ஆண் பபண் பாலுைவே
அைவே தடுத்து புதிதாக் கருவின் மூலம் பிைப்பு ஏை் படாமல் காத்துக்
பகாள் ேது ஒன்று.
மனிதனின் தன் முவனப்பால் ேரும் பாேப் பதிவுகளும் , உலகியல்
பை் றும் ஆன்மாவேக் களங் கப்படுத்தி பிைப்வபப் பபருக்குகின்ைது.
அதவனத் தவிர்ப்பதை் கு அகத்தேத்தின் மூலம் மனவத உயிரில்
அடக்கியும் ஒடுக்கியும் அறிவே அறிந்து, அைபநறியில் ோழ் ந்து
வபரறிவு நிவலயில் நிவலப்பது மை் பைான்று ஆகும் .

8. எஞ் ஞானம் இல் லாவதன்
ஆைாேது அறிவேப் பபை் ை மனிதப் பிைவியினது வநாக்கம் என்ன?
இவைநிவலவய, மனிதனிடத்தில் அறிோக விளங் குகின்ைது என்ை
உண்வமயிவனத் பதரிந்து பகாண்டு நிவைவு மை் றும் அவமதி
பபறுேதாகும் .
பேய் யாய் , தணியாய் , இயமானனாம் விமலா
பபாய் ஆயின எல் லாம் வபாய் அகல ேந்தருளி
பமய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ை பமய் ச் சுடவர
எஞ் ஞானம் இல் லாவதன் இன்பப் பபருமாவன
அஞ் ஞானம் தன்வன அகல் விக்கும் நல் அறிவே 40






பேப்பமாகச் சுடுகின்ைேரும் , குளுவமயாக இருக்கின்ைேரும்
நீ வர.
என் உரிவமயாளனாக உள் ள மாசை் ைேவன!
பபாய் வமகள் எல் லாம் அகலும் ேண்ணம் ேந்து அருள் பசய் து,
உண்வம அறிோக ஒளிவிடும் பமய் ச்சுடவர!
எந்த அறிவும் இல் லாத எனக்கும் இன்பமாம் பபருமாவன!
அறிவின்வமவயப் வபாக்கும் நல் லறிவே!

அறிவேப் பை் றி பதரிந்து பகாள் வோம் - வேதாத்திரியம்
”எரிகின்ை விளக்கிவல பேளிச்சம் வபால
இயங் குமுடல் தனிலிருந்து, ரத்த சக்தி,
பசாரிகின்ை கதிர்அவலகள் அறிவு ஆகும் .
வசார்ேவடந்து. உடல் பலமும் குவையும் வபாது,
எரிகின்ை எண்ணஅவல வேகம் குன்றும் .
விவேகத்வதப் பயன்படுத்தப் பழகி விட்டால் ,
பதரிகின்ை ரகசியவம, அறிே பதல் லாம்
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தன்பபாருவள! என்ை வபருண்வம யாகும் .” (ஞாக.பா.1185
சுை் றுப்புைத்திலுள் ள பபாருட்கவளத் பதளிோக துலாம் பரமாக
விளக்கிக் காட்டும் கருவிவய விளக்கு என்கிவைாம் .
விளக்கின் சுடரிலிருந்து பேளிேரும் விரிேவல பேளிச்சமாக உள் ளது.
விளக்கின் பேளிச்ச ஒளி வபால, இயங் கும் உடலிலிருந்து ரத்த சக்தி
பபாழிகின்ை கதிர் அவலகள் அறிவு எனப்படும் .
உடலில் சக்தி பல ேவககளில் பேளிவயறுேதன் காரணமாக
வசார்வுை் று உடல் பலமும் குவையும் .
அதனால் எண்ணங் களின் அவலகள் விரிேவடகின்ை வேகமும்
குவையும் .
அறிவு என்னும் விவேகத்வதப் பயன்படுத்தி உடல் இயக்கத்வதயும் ,
மன இயக்கத்வதயும் கட்டுபபடுத்தப் பழகி விடுவோவமயானால் ,
அறிோல் அறியும் அவனத்துவம தன் பபாருளான சக்திவய என்ை
வபருண்வமவய ரகசியத்வதத் பதரிந்து பகாள் ளலாம் . ோழ் க
ேளமுடன்.

9. அவனத்து உலகும் ஆக்குோய்
இரும் வப கரண்டியாயிருக்கிைது. இரும் ப என்ைாலும் , கரண்டி
என்ைாலும் ஒவர பபாருவளவய குறிக்கும் .
அதுவபால் , பதய் ேவம எல் லாமுமாக இருக்கிைது. மனித ேடிோக
இருப்பதும் அதுவே.
மனிதன் என்ைாலும் , பதய் ேம் என்ைாலும் ஒன்வை.
கரண்டிவய உருக்கிவிட்டால் இரும் புக்குக்கு பகடுத்த ேடிேம்
மவைந்து விடும் . கரண்டி என்ை பபயரும் மவைந்துவிடும் .
இது வபால் தான் எல் லா உயிர்களுக்குள் ளும் இவைநிவல என்ை
பிரம் மம் தான் உள் ளது என்பவத நாம் உணர வேண்டும் .
ஆக்கம் அளவு இறுதி இல் லாய் , அவனத்து உலகும்
ஆக்குோய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருோய்
வபாக்குோய் என்வனப் புகுவிப்பாய் நின் பதாழும் பின்
நாை் ைத்தின் வநரியாய் , வசயாய் , நணியாவன
மாை் ைம் மனம் கழிய நின்ை மவைவயாவன 45


வதாை் ைம் , குறித்த ேயது, முடிவு இல் லாதேவன!
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நீ உலகங் கவளபயல் லாம் வதாை் றுவிக்கின்ைாய் ,
பதாடர்ந்து (அழியாது) இருக்கச் பசய் கின்ைாய் ,
(இறுதியில் ) அழிக்கின்ைாய் ,
அருள் தந்து உய் யக் பகாள் கின்ைாய் ,
உயிர்கவள மாவயக்குள் வபாக்குோய் !
நீ என்வன உன்னுவடய அடியார் கூட்டத்தில் புகவேப்பாய் .
மணத்தினும் (ோசவன) நுண்வமயான (சூச்க்ஷ்சுமமான)
பபாருவள!



பேகு பதாவலோகியும் , மிக அருகில் இருப்பேவன!
பசால் லிை் கும் சிந்தவனக்கும் எட்டாது நிை் கும் மவைபபாருவள.
உலகம் எப்படி வதான்றியது – வேதாத்திரியம்
”ஆதிபயனும் பரம் பபாருள் பமய் எழுச்சிபபை் று
அணுபேன்ை உயிராகி, அணுக்கள் கூடி,
வமாதியிவணந்து இயங் குகின்ை நிவலவமக்கு ஏை் ப,
மூலகங் கள் பலோகி, அவே இவணந்து,
வபதித்த அண்ட வகாடிகளாய் மை் றும்
பிைப்பு இைப்பிவட உணர்தல் இயக்கமாகி, (ஞாக.பா.1)
-------”
ஆதி என்ைால் அதை் கு முன்னதாக என்று கூறுேதை் கு எதுவுமில் வல.
எனவே அனாதி எனலாம் .
பரம் என்ைால் அவதவிடப் பபரியதுமில் வல. நுண்ணியதுமில் வல.
பபாருள் என்ைால் , எது நீ டித்தவதா, நிவலத்வதா, மாைாதவதா அதுவே
உண்வமப்பபாருள் சத்தியப்பபாருள் .
பமய் என்ைால் உடபலன்ை பபாருளும் ேரும் . உண்வம என்ை
பபாருளிலும் பயன்படுத்துகிவைாம் .
நாம் சாதாரணமாகத் வதாை் ைப் பபாருட்கவளவய பபாருள் என்று
கூறிப் பழகியுள் வளாம் .
அதனால் தான் ேள் ளுேரும் “பபாருள் அல் லேை் வைப் பபாருள் என்று
கூறும் மருளானாம் மாணாப் பிைப்பு” என்கிைார்.
ஆதியாகிய, பமய் ப்பபாருள் , இப்படித்தான் இயங் கவேண்டும் என்ை
தன் அறிோலும் , தனது ஆை் ைலாலும் இருப்பாக இருந்தது எழுச்சி
பபை் று, இயக்க மலர்ச்சியில் அணு என்ை உயிராகியது.
பமய் அவசந்தால் அது உயிர், அணுக்கள் பநருங் கி இயங் கும் வபாது
மூலகம் என்ை நிவலயில் நிலம் , நீ ர், பநருப்பு, காை் று எனும் பபௌதீகப்
பிரிவுகளாகி, பபௌதீகப் பிரிவுகள் இவணந்து எண்ணிலடங் காத
வகாள் கவள உள் ளடக்கிய வபரியக்க மண்டலமாகியது.
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எண்ணிலடங் காத வகாள் களில் ஒரு வகாள் ஆகிய நிலவுலகத்தில் ஐந்து
பபௌதீகப் பிரிவுகளும் குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் இவணந்து
ஒன்வைபயான்று காக்கும் படியான அவமப்பில் காந்தச் சுழலும்
கருவமயமும் அவமந்த வபாது, சடமாக இருந்தது ஜீேன் என்ை
நிவலயில் மலர்ச்சி பபை் ைது.
உணர்தல் என்ை சிைப்பில் ஓரறிவு முதல் ஆைறிவு ேவர தன்நிவலயில்
மாை் ைம் பபை் ைது. இயை் வக நியதிவய அறிந்து பதளிந்து ஆைாேது
அறிவு பபை் ை மனிதர், ோழ் வின் வநாக்கத்வதயும் , பிைவியின்
வநாக்கத்வதயும் உணர்ந்து ஒத்தும் உதவியும் இனிவமயாக
ோழ் வோம் .
பமய் யியல் , விண்ணியல் , பிரபஞ் சவியல் , உயிரியல் , மானுடவியல்
ஆகிய அவனத்து அறிவியலும் இவணந்துள் ள சுருக்கமான
விளக்கத்வத இந்த இவைேணக்கக் கவி உணர்த்துகிைது.

10. ேல் விவனவயன் தன்வன
மனிதகுல ோழ் வில் பல தேைான உணர்ச்சி ேயப்பட்ட
எண்ணங் களும் , பசயல் களு ம் உருோகின்ைன. இவே பாேப்
பதிவுகளாகக் கருவமயத்தில் பதிோகின்ைன.
தன் பதிவுகள் அவனத்தும் நீ க்கவிட்டால் மனிதனுக்கு மீண்டும் பிைவி
ஏை் படாது.
அதை் கு அறுகுணங் கவள சீரவமத்துக பகாண்டும் பழி பசயல் கவள
நீ க்கியும் ோழ் ந்து முழுவமப்வபறு அவடயலாம் .
மீண்டும் பிைவி ஏை் படாது, தேத்தில் முழவமப்வபறு பபை் று பிைவித்
பதாடர் அறுபடும் .
கைந்த பால் கன்னபலாடு பநய் கலந்தாை் வபாலச்
சிைந்தடியார் சிந்தவனயுள் வதன்ஊறி நின்று
பிைந்த பிைப்பு அறுக்கும் எங் கள் பபருமான்
நிைங் கள் ஓர் ஐந்து உவடயாய் , விண்வணார்கள் ஏத்த
மவைந்திருந்தாய் , எம் பபருமான் ேல் விவனவயன் தன்வன 50



அப்வபாது கைந்த பாவலாடு கரும் பின் சாறும் பநய் யும் கலந்தால்
எே் ோறு இனிக்குவமா அே் ோறு சிைந்து,
அடியேர்கள் மனத்தில் வதன் ஊை் பைடுத்தாை் வபால நின்று,
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இப்பிைவிவய முை் றுப் பபைச்பசய் யும் எங் களுவடய
பபருமாவன!
ஐந்நிைமும் நீ வய ஆனாய் !
ோனேர்கள் வபாை் றி நிை் க அேர்களுக்கு அரியேனாக
மவைந்திருந்தாய் , எம் பபருமாவன!

விவனத்தூய் வம பசய் தால் …ேல் விவனவயன் என்று பசால் ல
வேண்டாவம!
விவனத்தூய் வம பபைவேண்டின், மனத்தின் தூய் வம
வேண்டுேது இன்றியவமயாததாகும் .
விவனத் தூய் வம ஒழுக்கமுடன், கடவம, ஈவக
விளங் கும் அைபநறி நிை் க விவரந்து ஓங் கும் .
விவனத் தூய் வம வித்தான மனதின் தூய் வம
விண் உணரும் அகத்தேத்தால் ஓங் கும் உய் ய,
விவனத் தூய் வம மனத் தூய் வம ஒன்வை ஒன்று
உயர்த்தி மனிதன் பதய் ேமறியச் பசய் யும் .” (ஞாக.பா.1286)
விவன என்பது பசயல் ஆகும் . தூய் வமயான உயர்ோன, தீங் கு ேராத
குை் ைமை் ை நன்வம தரத்தக்க பசயல் கவளச் பசய் ய வேண்டுமானால் ,
அதை் கு முதலில் பசய் ய வேண்டியது மனத் தூய் வமயாகும் .
மனம் தூய் வம பபைாமல் விவனகள் தூய் வம பபை முடியாது. மனம்
என்பது ஒரு பபாருள் அல் ல. அனுவபாக அனுபேங் களாக உள் ள
எண்ணங் கவள ஆகும் .
எண்ணம் தான் பசயலாக மலர்கிைது. அைபநறிகளான ஒழுக்கம் ,
கடவம, ஈவக மூன்வையும் கவடப்பிடித்தால் விவனத்தூய் வம
கிட்டும் .
விவனத் தூய் வமக்கு விண் என்னும் உயிவர உணர்கின்ை
அகத்தேத்தின் மூலமாக உள் ள மனதின் தூய் வமக்கு, உதவியாகிைது.
இரண்டுவம ஒன்வை ஒன்று உயர்ேவடயச் பசய் து மனிதவன பதய் ே
நிவலவய அறியச் பசய் யும் .
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11. ஐந்து புலன்கவளயும் அடக்கலாம்
ஐந்தில் அளவு முவை வேண்டும் .
அவமதி எனும் சம உணர்வே, அறிவுக்கும் உடலுக்கும் பபாருத்தமான
உணர்வே, உண்வமயான இன்பமாகும் .
உணவு, உவழப்பு, உைக்கம் , பாலுைவு, எண்ணம் இேை் றில்
அளவோடும் , முவைவயாடும் பசயலாை் ை வேண்டும் .
இந்த ஐந்தில் ஒன்வைக் கூட அலட்சியம் பசய் ேது கூடாது. அதாேது
அடிவயாடு தவடப்படுத்தவோ, மிகவும் குவைத்துவிடவோ கூடாது;
மிகுதியாகவும் பகாள் ளக் கூடாது; முரண்பாடாக அனுபவிப்பதும்
கூடாது.
விழிப்பு நிவலவயாடு மிதமாக உணவு, உைக்கம் , உவழப்பு, உடலுைவு,
எண்ணம் எனும் இே் வேந்வதாடு பசயல் புரிய வேண்டும் .
இதனால் துன்பம் எழாமல் காக்கலாம் . இயை் வகயாக எழும் ஒரு
துன்பத்வதக் குவைத்துக் பகாள் ளும் அனுபேவம ஒரு இன்ப உணர்வு
ஆகும் .
இன்பத்வத நாடி மிகுதியாக இேை் வை அனுபவிக்கும் வபாது,
உயிராை் ைல் மிகுதியாகச் பசலோகி அதன் விவளோகத் துன்பம்
வதான்றும் ,
துன்பம் மிகும் . ஐம் புலன் கருவிகளின் நலமும் , பபாதுோக உடல்
நலமும் பகடும் .
வமலும் , மனிதன் தனது உயிராை் ைலின் மதிப்புணர்ந்து அவதப்
வபாை் றிக் காத்து ேரவேண்டும் .
மனிதனுக்கு உயிராை் ைல் தான் ஒரு பபரும் நிதி. உடல்
உறுப்புக்களாலும் , ஐம் புலன்களாலும் ஆை் றும் பசயல் களில்
உயிராை் ைலானது அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் என்னும்
பஞ் சதன் மாத்திவரகளாக மாை் ைம் பபை் றுச் பசலோகிக் பகாண்வட
இருக்கிைது.
இந்த உயிராை் ைல் மிகுதியாகச் பசலோகாமல் காத்துேர வேண்டியது
அேசியம் .
ஐம் புலன்கள் மூலமாக உயிராை் ைல் மிகுதியாகச் பசலோனால் (1)
ஐம் புலன் கருவிகள் பகடும் (2) உயிராை் ைலின் அளவும் , அழுத்தமும்
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உடலில் குவைந்து உடல் நலம் , மனநலம் இரண்டும் குழப்பமவடயும் .
இதன் அேசியத்வதவய திருேள் ளுேர்,
"சுவே, ஒளி, ஊறு, ஓவச நாை் ைபமன்வைந்தின்
ேவக பதரிோன் கட்வடயுலகு"
என்று அருளியவதயும் நிவனவு கூை வேண்டும் .
விழிப்பு நிவலவயாடு ஐம் புலன்களின் இயக்கத்வத அளவுபடுத்திக்
பகாள் ேதால் துன்பம் எழாமல் காக்கலாம் ;
நிவலயான இன்பத்வதயும் அனுபவிக்கலாம் .
பநறியுடன் ோழும் இத்தவகய ோழ் க்வக முவையால் , தானும்
நலமுடன், மகிழ் சசி
் யுடன், அவமதியுடன் ோழலாம் ; பிைவரயும் நமது
உதவியால் நலமாக ோழ வேக்கலாம் .
மவைந்திட மூடிய மாய இருவள
அைம் பாேம் என்னும் அரும் கயிை் ைால் கட்டி
புைம் வதால் வபார்த்து எங் கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் வசாரும் ஒன்பது ோயில் குடிவல
மலங் கப் புலன் ஐந்தும் ேஞ் சவனவயச் பசய் ய, 55








பகாடிய விவனயில் சிக்குண்டிருக்கும் என்வன
மவைத்து மூடிய மாவயயாகிய இருளிவன
பசய் யத் தகுந்தது, பசய் யத் தகாதது என்னும் விதிகளால் கட்டி,
வமவல ஒரு வதாலும் சுை் றி,
பகட்டுப் வபாேதாகவும் ,
அழுக்கிவன உவடயதாகவும் உள் ள திசுக்கள் நிவைந்து,
மலத்திவன பேளிவயை் றும் ஒன்பது துவளகள் உள் ள வீடான
இே் வுடவல வேத்துக்பகாண்டு
மயங் கி நிை் க,
ஐந்து புலன்களும் ஏமாை் ை,

ஐந்து புலன்கவளயும் அடக்கலாம் வேதாத்திரியம் .
”ஐந்து புலன்கவளயும் அடக்கி புருேத்திவடவய
அறிவினது மூலத்வத ஆழ் ந்து வநாக்க அமர.
சிந்வத அடங் கிடும் , சீேவன சிேனாகும் .
சிறுகச் சிறுகப் பயன்ைால் சித்திக்கும் உண்வம பநறி.” (மாக்வகாலம் )

12. அன் பும் கருவணயும்
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ஒே் போரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும்
கருவணயும் தான்.
இயை் வகவய ஆராய் ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருவணயும் தான்
எங் கும் எதிலும் அவமந்திருக்கக் காணலாம் .
விலங் கு மனத்தால் , விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறிவயை் கு நல் கி
நிலம் தன்வமல் ேந்து அருளி நீ ள் கழல் கள் காட்டி,
நாயிை் கவடயாய் க் கிடந்த அடிவயை் குத் 60








ஒருவமப்படாமல் சிதறுகின்ை சிந்தவனகவள உவடய
மனத்தால் , மாசிலாதேவன,
உன்னிடம் கலந்து நிை் கின்ை அன்பு நிவைந்து,
அந்நிவைோல் கசிந்தும் ,
உள் ளம் உருகி நிை் கின்ை நல் ல தன்வம இல் லாத
சிறுவமயுவடயேனாகிய எனக்கும் அருள் பசய் து,
இந்த உலகில் உணரத்தக்க ேண்ணம் கருவணயால் ேந்து,
உன்னுவடய நீ ண்டு அழகிய கழலணிந்த திருேடிகள் காட்டி,
நாயினும் வகேலமான நிவலயில் கிடந்த அடிவயனுக்குப்
பபை் ை தாயினும் அதிகமான அன்பு உவடயேனான தத்துேப்
பபாருவள!

அன்பும் கருவணயும் - வேதாத்திரியம்
இயை் வகவய ஆராய் ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருவணயும் தான்
எங் கும் எதிலும் அவமந்திருக்கக் காணலாம் .
அன்பு என்பது எந்த ஒன்வையும் உடலாவலா, மனத்தாவலா தன்வனாடு
இவணத்துப் பிடித்துக் பகாண்டிருப்பது. அப்படி இவணந்துள் ள
மை் பைான்றுக்குத் தனது ஆை் ைவலத் பதாடர்ந்து அளித்து அதவனக்
காத்து ேருேது கருவண.
ஒரு முட்வடவயப் பாருங் கள் . அதிலுள் ள அவணத்துப்
பபாருட்கவளயும் ஒன்றிவணத்து அதன் ஓடு பிடித்துக்
பகாண்டிருக்கிைது. இது வபான்ைது அன்பு.
முட்வடக்குள் ளிருக்கும் மஞ் சட் கருதான் குஞ் சு ஆக உருோக
இருக்கிைது. அந்த மஞ் சட் கருவுக்கு அதவனச் சுை் றியுள் ள
பேள் வளக்கரு வதவேயான எல் லாப் பபாருட்கவளயும் அளித்து
நலமளிக்கின்ைது. இது வபான்ைது கருவண.
.
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ஒரு மாமரத்தில் பிஞ் சுவிடுகிைது. அதவனச் சிறு காம் பின் மூலம்
விழுந்து விடாமல் மரமானது பிடித்துக் பகாண்டிருக்கிைது. இது அன்பு.
அே் ோறு பிடித்துக் பகாண்வட பிஞ் சு ேளர்ேதை் குத் வதவேயான
ரசாயன நீ வர அந்த மரம் பாய் ச்சிக் பகாண்வட இருக்கிைது. அது தான்
கருவண.
.
உயிரினங் களில் ஒரு குழந்வதவயப் பபை் ை தாய் அதவன எப்வபாதும்
தன்வனாடு இவணத்துப் பிடித்துக் பகாண்வடா அல் லது அது பிரிந்து
வபாய் விடாமல் கண்காணித்துக் பகாண்வடா இருக்கிைாள் இது அன்பு.
அவத காலத்தில் அந்தக் குழந்வத ேளர்ேதை் கும் ோழ் ேதை் கும்
வதவேயான பால் , உணவு இவேகவள அது ேளர்ச்சி பபரும் ேவரயில்
ஊட்டிக் பகாண்வட இருக்கிைாள் . இதுதான் கருவண.

13.பழக்கவம பை் ைாக! பாசமாக!
பழக்கத்தால் மனிதன் உயரவும் முடியும் தாழவும் முடியும் .
இந்தப் பழக்கம் நமக்குத் வதவேதான? இதிலிருந்து விடுபட
முடியாதா? என யாருவம சிந்திப்பதில் வல.
தாயிை் சிைந்த தயா ஆன தத்துேவன
மாசை் ை வசாதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடவர
வதசவன வதன் ஆர்அமுவத சிேபுராவன
பாசமாம் பை் று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியவன
வநச அருள் புரிந்து பநஞ் சில் ேஞ் சம் பகடப் 65










குை் ைமை் ை தூய ஒளி மலர்கின்ை மலர் வபான்று இனிய சுடவர!
ஒளியுருவினவன!
வதன் நிவைந்த அமுதவம!
சிேபுரத்வத உவடயேவன!
பாசமாகிய கட்டிவன அறுத்துத் திருேருள் புரியும் அறிவிை்
சிைந்வதாவன!
இனிய அைக்கருவண புரிந்து, அதனால் என்னுவடய பநஞ் சில்
ேஞ் சவன ஒழிய,
என் உள் ளம் நீ ங் காது நின்று பபருங் கருவண பபருக்பகடுக்கும்
பபரு பேள் ளவம!
பாசமாகிய பை் றிவன அறுக்க – வேதாத்திரியம்
”பழக்கவம பை் ைாக! பாசமாக!
பரிணமித்துச் சிக்கல் ோழ் விலாச்சு.
இழக்கின்வைாம் இயை் வகேள இன்பமல் லாம் .
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இவதயுணர்ந்து ஏை் ைபடி திருந்தி ோழ் வோம் .” (ஞாக.பா.623)
ஒரு எண்ணவமா, பசால் வலா, பசயவலா திரும் பச் பசயலூக்கம்
பபறுேது பழக்கமாகி விடுகிைது.
உடல் பசல் களில் விரிவு சுருக்கமாக, மூவளயில் எண்ணமாக,
ஜீேகாந்தக் களத்தில் பிரதிபலிப்பாக, கருவமயத்தில தரமாகவும்
ஆகிவிடுகிைது.
எண்ணம் தான் பசால் லாக, பசயலாக மலர்கிைது. பசயலாை் றினால்
விவளவும் கட்டாயம் ேருகிைது. அந்த விவளவே மனித மனம்
இன்பமாக துன்பமாக உணர்கிைது.
அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவல மனிதன் ”நான்” என்று தேைாகக்
கருதிக் பகாண்ட மன மயக்கத்தால் , ”தான்” என்ை அதிகாரப் பை் றிலும் ,
தனது என்ை பபாருள் பை் றிலும் , மக்கள் பாசத்திலும் எல் வலகட்டி
ோழத் பதாடங் கிய பழக்கமானது எண்ணிலடங் காத பிைவிகளில்
வித்தின் ேழியாகத் பதாடர்ந்து ேந்து பகாண்டுள் ளது.
பழக்கவம படிப்படியாக ேளர்ச்சி அவடந்து, ஒன்றிலிருந்து
மை் பைான்ைாக பை் றும் பாசமும் வதான்றியது.
பை் றும் பாசமும் எதிர்பார்ப்வப ஏை் படுத்தும் . எதிர்பார்ப்புகள்
அவனத்தும் ஏமாை் ைத்தில் முடியும் .
அதனால் மனித ோழ் வு சிக்கல் கள் நிவைந்ததாகி விட்டது.
ோழ் க்வகச் சிக்கல் களில் சிக்கியுள் ள மனிதனால் இயை் வக ேள
இன்பத்வத பயல் லாம் அனுபவிக்க முடியாமல் இழப்பு ஆகிைது.
ோழ் வின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ் ேதாகும் .
இந்தஉண்வமகவள உணர்ந்து பழக்கங் கவள எல் லாம் விளக்க
ேழியில் ஆய் ந்து, ோழ் வின் வநாக்கத்திை் கு ஏை் ைபடி திருத்திக்
பகாண்டு ோழ் வோம் . ோழ் க ேளமுடன்.

14. நீ ராய் உருக்கி ஆருயிராய் நின்ைாவன
இவைேனின் பாதம் ஒன்வை கதி என்று நிவனத்து அேனது
சரணங் கவள மட்டுவம நிவனத்துக் பகாண்டிருப்பேர்களுக்கு,
இவைேன் நிச்சயம் நை் கதிவயத்தான் அருள் ோன் என்பதில்
சந்வதகவம இல் வல.
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அப்படிப்பட்ட அந்த
இவைேனின்
சரணத்வதக்
பகட்டியாகப் பை் ை
வேண்டியது நம்
கடவம; பை் ைாமல்
வபானால் நம் மடவம
என்பவத சரணாகதி
தத்துேம் .
ராமருக்கு சரணா கத
ேத்ஸலன்
அப்படின்வன ஒரு வபர்
உண்டு.
ராமாயணத்தில் பால காண்டம் துேங் கி, யுத்த காண்டம் ேவர இந்த
சரணாகதி தத்துேத்வத பராம் ப அழகாப் பார்க்கலாம் .
பால காண்டத்தில் வதேர்கள் பகோன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் இடத்தில்
சரணாகதி பசய் கிைார்கள் . அவயாத்யா காண்டத்தில் , பரதன்
சரணாகதி மை் றும் குகவனாடு ஐக்யம் , ஆரண்ய காண்டத்தில் ,
ரிஷிகள் ராமச்சந்திர மூர்த்தியிடம் சரணாகதி பசய் கிைார்கள் .
கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் , சுக்ரே
ீ ன் சரணாகதி. யுத்த காண்டத்தில் ,
விபீஷணன் சரணாகதி பசய் கிைார்
மாணிக்கோசகர் இவைேனிடம் சராணகதி அவடந்து உள் ளம் உருக
வேண்டுகிைார்.
வபராது நின்ை பபருங் கருவணப் வபா ராவை
ஆரா அமுவத அளவிலாப் பபம் மாவன
ஓராதார் உள் ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியாவன
நீ ராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்ைாவன
இன்பமும் துன்பமும் இல் லாவன உள் ளாவன 70







பதவிட்டாத அமுதவம!
அளவுகள் கடந்து நிை் கின்ை பபருமாவன!
ஆர்ேம் / முயை் சி இல் லாதேர் உள் ளத்தில் பேளிப்பாடின்றி
மவைந்திருக்கும் ஒளியாவன!
(என் உள் ளத்வத) நீ பரன உருகச்பசய் து, என்னுவடய
இன்னுயிராக நிை் பேவன!
இன்ப துன்பங் களுக்கு அப்பாை் பட்டேவன!
உள் நிை் பேவன!

உள் ளம் உருகி நிை் கும் நிவல – வேதாத்திரியம்
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”உய் யும் ேவக வதடி உள் ளம் உருகி நின்வைன்
உயர்ஞான தீட் வசயினால உள் பளாடுங் கி,
பமய் யுணர்வு என்ைபபரும் பதம் அவடந்வதன்.
வமல் நிவலயில் மனம் நிவலத்து நிை் கநிை் க,
ஐயுணர்வும் ஒன்ைாகி அறிவு அறிந்வதன்.” (ஞாக.பா.9)
ோழ் வின் வநாக்கம் பதரியாமல் , பிைவியின் வநாக்கம் புரியாமல்
தடுமாறி ோழ் ந்து ேந்வதன்.
இரவும் பகலும் விவட காண சிந்தித்து உருக்கமான மனநிவலயில் ,
ோழ் வின் ேவக வதடிவனன்.
குருவின் மூலம் ஞானதீட்வச பபை் ைதன்பின், மனம் ஒடுங் கி அறிவு
என்ை நிவலக்குப் வபாகும் வபாது, உண்வம உணர்வு கிட்் டியது.
மனம் விரிந்த நிவலவயில் பழகப் பழக ஐம் புலன் உணர்வுகளாகிய
அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் என்னும் ஐயுணர்வும் ஒவர
உணர்ோகியதால் , மன அவலச்சுழல் வேகம் குவைந்தது.
மனதின் அடித்தளம் அல் லது மனதின் மறுமுவன அறிவு என்ை
நிவலவய அறிந்வதன். நிவலயில் அறிோக இருப்பவத அவலயில்
மனமுமாக இருக்கிைது.
மனம் என்ை ேவகயில் பசயல் படும் வபாது இன்ப துன்ப விவளோக
ேருகிைது. மீண்டும் மீண்டும் அவத ேவகயில் பசயல் படுகிவைாம் .
மனம் கடந்தால் இன்ப துன்பம் என்ை இரட்வடகளில் வல. அது
அவமதி நிவல.
அந்நிவலயில் உலகியல் வத வக ளின்பால் ஏை் பட்ட இச்
பசய் வககவள பயல் லாம் ஆராய் ச்சி பசய் ய முடிந்தது.
எது வதவே? வதவேயில் வல என்ை ஆராய் ச்சியில் , விவளவு துன்பம்
தருவமயானால் அந்த ஆவச வதவேயில் வல என்று முடிபேடுத்தவபாது
நிவை மனம் கிட்டியது.
அதனால் பசய் யக்கூடிய பசயல் கவளபயல் லாம் கடவமக்காக கடவம
பசய் தல் என்ை ேவகயில் பசய் தவபாது, மனநிவைவு, அவமதி,
மகிச்சியினால் சிந்தவன தூண்டப்பபை் று வமலும் வமலும் ோழ் வியல்
விளக்கங் கள் கிட்டியது.
இவைநிவலவய குரு என்பார்கள் . அந்த இவை இவணப் பால் தான்
ோழ் வியல் விளக்கங் கள் கிட்டமுடியும் .
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15. ஆதியவன அந்தம்
ஓர் அறிவு உயிரினங் கள் முதல் ஆைறிவு மனிதன் ேவர உயிர்களுக்கு
நீ ர் - நிலம் - காை் று - பஞ் ச பூதங் களின் கூட்டவமப்பு அேசியமாகிைது.
ஆகாயத்தில் வகாடிக்கணக்கான நட்சத்திரங் களும் வகாள் களும்
இயங் கிக் பகாண்வட இருக்கிைது.
நட்சத்திரங் கள் - வகாள் கள் - பஞ் ச பூதம் - உயிரினங் கள் ஆகிய
அவனத்து இயக்கமும் சக்தி களம் (Energy) என்றும் , இந்த அவனத்து
இயக்கத்திை் கும் மூல காரணமாக இருப்பது சுத்தபேளி ஆகும் .
நமது பூமி ஒரு சூரிய மண்டலத்தில் (Solar System) உள் ளது.
வகாடிக்கணக்கான சூரியனின் இயக்கவம பால் பேளி மண்டலம்
(Milkyway Galaxy).
வகாடிக்கணக்கான மண்டலங் கள் வசர்ந்து இயக்கவம ோன்பேளி
பிரபஞ் சம் .
பிரபஞ் சம் என்பது கடல் என்ைால் , பூமி என்பது அதில் மிதக்கும் கடுகு
வபால் ஆகும் .
மனிதன் உருேம் மிகவும் சிறியது. பிரபஞ் சம் மிகவும் பபரியது.
இயங் குகின்ை அவனத்து இயக்கங் களும் இயக்கி பகாண்டிருக்கும்
சுத்த பேளியில் அடக்கம் .
"சுத்த பேளி என்பது பேட்டபேளி, சூனியம் , பரவலாகம் , கும் மிருட்டு,
ஆதி, அநாதி, பூரணம் , வபராை் ைல் , தூயபேளி, பமய் பபாருள் ,
பரம் பபாருள் , வபரறிவு, முக்தி, வீடுவபரு, முழுவம வபறு, இவைநிவல,
சிேம் பிரம் மம் ஆகிைது. சிே-பிரம் மம் அணுவிலும் , அண்டத்திலும் ,
மனிதனுக்குள் ளும் இவை நிவலயாக இயங் குகிைது.
“அண்டத்தில் இவைேன் பிண்டத்தில் மனிதன்"
நமது உயிர் - உடல் - மனம் - வகாள் கள் - நட்சத்திரங் கள் கடந்து
பசன்ைால் விரிேவடந்து பகாண்வட இருக்கும் சுத்தபேளி.
நமது அறிவும் சுத்தபேளி. இவைநிவல, சுத்தபேளி இரண்டும் ஒவர
நிவல. சுத்தபேளி மிக பபரியது. நமது உயிர் மிக மிக சிறியது.
சுத்தபேளி - சிேம் - பிரம் மம் அவனத்திருக்கும் காரணப் பபாருளாக
இருக்கிைது. அவனத்து வகாள் களுக்கும் நட்சத்திரங் களுக்கும் இதுவே
வீடாகிைது. இதன் பபயர் துோத சாந்தம் .
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அன்பருக்கு அன்பவன யாவேயுமாய் இல் வலயுமாய்
வசாதியவன துன்னிருவள வதான்ைாப் பபருவமயவன
ஆதியவன அந்தம் நடுோகி அல் லாவன
ஈர்த்து என்வன ஆட்பகாண்ட எந்வத பபருமாவன
கூர்த்த பமய் ஞானத்தால் பகாண்டு உணர்ோர் தம் கருத்தில் 75










அன்பினால் தன்வனத் பதாழும் அடியார்களுக்கு அன்வப
உருோயேவன!
எல் லாமும் தாவன ஆகி, எதுவும் தானாக இல் லாது
இருக்கின்ைேவன!
சுடர் உருக்பகாண்டேவன!
அடர்ந்த இருளாகவும் இருப்பேவன!
பிைப்பு என்பவத இல் லாத பபருவம உவடயேவன!
முதலாக இருப்பேவன! இறுதியாகவும் இவடப்பட்ட
நிவலயாகவும் ஆகி இத்தத்துேங் கள் எல் லாம் கடந்தேவன!
(காந்தம் வபால) என்வன ஈர்த்து என்வன ஆளாக –
அடியேனாகக் பகாண்டு அருளிய என் தந்வதக்கும் தவலேவன!
உன்வனத் தமது கூர்வமயான பமய் யறிவின் துவணயாகக்
உணர்கின்ை பபரிவயார்களுவடய சிந்வதயின்
பார்வே வியத்தை் கு உரிய பார்வே!
அேர்களுவடய ஆராயும் திைன் வியத்தை் கு உரிய ஆய் வுணர்வே!

ஆதிவய முதலாக இருப்பது - வேதாத்திரியம்
"ஆதிவய அவனத்தும் "
ஆதியின் அவசவே பரம அணு
அவே ஒே் வோர் அளவில் கூட
வேதங் கள் கூறும் ஐம் பூதம்
விண்முதல் மண்ேவர வேறில் வல.
ஒே் போரு பபாருளும் பரமுதலாய்
அே் வுரு ேவரயில் ேந்த கவத
பசே் விய சிறுபசால் பரிணாமம்
சிைப்வப உணர்ோய் நீ யுமவத. (ஞாக.பா.1687)
அவசேை் ை நிவலயில் எங் கும் நிவைந்துள் ள சுத்தபேளிவய
தன்னிருக்க சூழ் ந்தழுத்தும் ஆை் ைலால் இவைத் துகள் களாக
மலர்ந்தன.
அவேகவள அவத சூழ் ந்தழுத்தும் ஆை் ைலால் எண்ணிக்வகயில் பல
ஒன்றிவணந்து விண்ணாக உருப்பபை் று,
அே் விண்களின் வசர்க்வகயால் காை் று, பநருப்பு, நீ ர், நிலம் என பஞ் ச
பூதங் களாகவும் , பஞ் ச பூதங் கள் இவனந்து
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பல் வேறு வதாை் ைப் பபாருள் களாகவும் , உயிர்களாகவும் மாை் ைம்
பபை் ைன.
இப்படி ஆதியாகிய பரம் பபாருள் முதல் உருேங் களாகவும்
உயிர்களாகவும் ேந்த சரித்திரவம பரிணாமம் ஆகும் .
(பின்னர் அருட்தந்வத தன்மாை் ைம் என்று கூறுகிைார்.)
இவைநிவலயின் உயர்ந்த, சிைந்த தன்மாை் ைமாக உள் ள
மனிதன் இந்த உன்னத சிைப்வப உணரவேண்டும் .
ோழ் க ேளமுடன்.

16. ஆை் றின்ப பேள் ளவம
ஒரு தாய் தன் குழந்வதவய ஏவனயில் (பதாட்டிலில் ) வபாட்டு விட்டு
கவடக்குப் வபானாள் .
நடந்து வபாகும் வபாதும் சரி. கவடக்குப் வபாய் பபாருட்கவளப் வபசி
வியாபாரம் ோங் கின வபாதும் சரி, அந்தக் குழந்வதவய ம ை் ை
காமவல வய எல் லா வேவலகவளயும் பசய் து பகாண்டு இருக்கிைாள் .
அதுவபால இவைநிவலவய உணர்ந்தேர்களுவடய மனமானது
இவைநிவலவய ஒட்டித்தான் இருக்கும் வமானமாக இருப்பது தான்
அது.
வநாக்கரிய வநாக்வக நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
வபாக்கும் ேரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியவன
காக்கும் என் காேலவன காண்பரிய வபர் ஒளிவய
ஆை் றின்ப பேள் ளவம அத்தா மிக்காய் நின்ை
வதாை் ைச் சுடர் ஒளியாய் ச் பசால் லாத நுண் உணர்ோய் 80







நீ ங் குேதும் , புதிதாக ேருேதும் , கலப்பதும் இல் லாத புண்ணிய
மூர்த்திவய!
என்வனக் காக்கின்ை காேல் பதய் ேவம!
காண்பதை் கு அரியதாக ஒளி மிகுந்து இருப்பேவன!
பதாடர்ச்சியாகவும் முவையாகவும் ேருகின்ை இன்ப பேள் ளவம!
தந்வதவய!
மிகுதியாக நின்ை ஒளி வீசும் சுடரான வதாை் ைத்தினனாய் ,
பசால் லப்படாத பூடகமான நுண் உணர்ோக இருப்பேவன.

”இன்ப பேள் ளமாக இருக்கும் இவையின் இன்பநிவலவய எய் த ோரீர!்
என அவழக்கிைது வேதாத்திரியம் .
”அறிோனது நிவை நிவலவய ஆதியாக
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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 பபருவம உணர்ந்த இன்பபேள் 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 பபை் று,
விரிவு பபை் று, அந்த அவமதிப் வபரின்ப நிவலயில் அணு முதல்
அகன்ை பிரபஞ் சத்தில் உள் ள அவனத்வதயும் தானாகவே உணர்ந்து
பகாள் கிைது.
அறிோனது சடப்பபாருட்களிலும் சீே இனங் களிலும் அதனதன்
நிவலகளுக்வகை் ப ஒழுங் காக இயங் கக்கூடிய அவமப்பும் ஆகி,
ேழிமுவைகள் தேைாது நவடபபறுேவதயும் உணர்ந்து பகாள் கிைது.
உண்வமப் பபாருவள வமன்வமயாக எல் லாேை் றிலும் இருந்து,
இயக்கிக் காத்து, முடித்தும் வேக்கிைது என்ை உண்வமகவள
உணர்ந்து, அந்த வபரின்ப பேள் ளத்தில் வபரானந்த நிவலயில்
மகிழ் ந்து திவளக்க ோரீர!் ோழ் க ேளமுடன்

17. அமுது நிவைந்த இவைோ
பாட்டிவனப் வபால் ஆச்சரியம் பாரின்மிவச இல் வலயடா' என்று
பிரகடனம் பசய் த மகாகவி பாரதி, சித்தர்கவளப் வபால, ஞானிகவளப்
வபால, சிந்தித்தது மட்டுமல் லாமல் 'சிந்துக்குத் தந்வத' என்ை
பாவேந்தரின் கூை் றுக்கிணங் க பாடிப் பாடிப் பரேசப்பட்டோ்
என்பதை் கும் , பாட்டாவல பலவரயும் பரேசப்படுத்தியேர் என்பதை் கும்
ஏராளமான சான்றுகள் உள் ளன. அமுது ஊறும் இவைேவனப் பை் றி
பாடுகிைார்.
எத்தவன வகாடி இன் பம் வேத்தாய்
எங் கள் இவைோ இவைோ இவைோ!
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சித்திவன அசித்துடன் இவணத்தாய் – அங் கு
வசரும் ஐம் பூதத்து வியனுலகம் அவமத்தாய்
அத்தவன உலகமும் ேர்ணக் களஞ் சியமாகப்
பல பல நல் லழகுகள் சவமத்தாய்
முக்திபயன்ைபைாரு நிவல சவமத்தாய் – அங் கு
முழுதிவனயும் உணரும் உணர்ேவமத்தாய்
பக்திபயன் பைாரு நிவல ேகுத்தாய் – எங் கள்
பரமா பரமா பரமா!
மாை் ைமாம் வேயகத்தின் பேே் வேவை ேந்து அறிோம்
வதை் ைவன வதை் ைத் பதளிவே என் சிந்தவன உள்
ஊை் ைான உண்ணார் அமுவத உவடயாவன
வேை் று விகார விடக்கு உடம் பின் உள் கிடப்ப
ஆை் வைன் எம் ஐயா அரவன ஓ என்று என்று 85









இே் வுலகில் பல் வேறு விதங் களில் கூைப்பட்டு, பமய் யறிோக
ஆகும் (ஆய் வின் இறுதியில் சாைாகத் வதறும் ) வதை் ைவம!
அந்தத் வதை் ைத்தின் பயனான பதளிவே!
என்னுவடய சிந்தவனயினுள் உண்பதை் கு மிகவும் அரியதும்
விரும் பத்தக்கதும் ஆன அமுத ஊை் வை!
என்வன உவடவமயாக ஆள் பேவன!
பலவேறு விகாரங் கவள உவடய ஊனால் (சவதயால் ) ஆன
இே் வுடம் பின் உள் வள கட்டுண்டு கிடக்க இயலவில் வல, எம்
தவலோ!
அரவன!
ஓ! என்று பலோறு . . . .

அமுத ஊை் ைா? இன்ப ஊை் ைா? வேதாத்திரியம்
”இன்ப ஊை் று என நிவைந்த இவைோ” எனும் வபாதிவல
ஏை் படும் ஓர் இன்பமவத எே் ோறு பசால் வேன்?
நன்வம தரும் நேவகாள் கள் , நட்சத்திரக் கூட்டம் ,
நான் அகத்வத காணுகின்வைன் நடமாடும் காட்சியாய் !
உன் பபரிய, வபரியக்க, உேவமயை் ை ஆை் ைலால் ,
உலகங் கள் அத்தவனயும் உருளுவத ஓர் பகாத்துவபால் !
தனமயமாய் த் தான் அதுோய் த் தேறிடாதியக்கும் உன்
தன்வமயிவன எண்ண எண்ண, தேமது ஆனந்தவம” (ஞாக.பா.1652)
வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் நீ க்கமை நிவைந்து எல் லா
இயக்கங் கவளயும் திருவிவளயாடலாக நிகழ் த்திக் பகாண்டிருக்கும்
வியத்தகு மவைபபாருள் காந்தம் .
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அந்தக் காந்தத்திை் கும் உட்பபாருளாக இருப்பு நிவலயாக அமர்ந்து,
காந்தத் தன்மாை் ைங் களாகிய அழுத்தம் , ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் ,
மனம் என்ை ஆறு விவளவுகளாகி…..
உயிர்களுக்பகல் லாம் ோழ் க்வக இன்பத்வத ோரி ோரி ேழங் கிக்
பகாண்டிருக்கும் உன்வன ”இன்ப ஊை் று என நிவைந்த இவைோ”
என்னும் வபாது ஏை் படுகிை எனது இன்பப் பபருக்வக எே் ோறு
ோர்த்வதகளால் பசால் வேன்?
விண் துகள் களின் கூட்டாக பஞ் சபூதங் கள் இருந்தாலும் , விண், பேளி
என்ை இரண்டின் விகிதாசாரக் கூட்டுக்வகை் ப ஒே் போரு பபௌதீகப்
பிரிவும் காந்த அவலயின் தன்வமயில் வேறுபாடுகவளக்
பகாண்டுள் ளது.
அதை் வகை் ப காந்தத் தன்மாை் ைத்தின் அளவும் விவளவுகளும்
ஒே் போரு பபௌதீகப் பிரிவிை் கும் வேறுபடுகிைது.
இதை் கு பபௌதீகப் பிரவுகவளக் கூட்டாகப் பபை் று, சூரியவனச் சுை் றி
இயங் கிக் பகாண்டு இருக்கும் ஒன்பது வகாள் களும் நில உலகில்
ோழ் கின்ை உயிரினங் களுக்கு எல் லாம் ோழ் வின் இன்பத்திை் கு
வேண்டிய அவலகவள ஓயாமல் வீசி நன்வம அளிக்கின்ைன.
இந்த ஒன்பது வகாள் கவளயும் நட்சத்திரங் களாக சூரியன்களாகக்
காண்கின்ைவபாது எனது உள் ளம் அவேகள் எல் லாம் நியதி தேைாமல்
ஆடும் நடனக்காட்சிவயப் வபான்று உேப்வப அளிக்கிைது.
இவைோ நீ வய உனது துண்டுபட்ட பக்தி நிவலயில் , வபரியக்க
மண்டலத்தில் இயங் கும் பபாருட்கள் எல் லாமாக இருப்பதால் , உனது
தன்வம அவனத்தும் ஒே் போன்றிலும் அவமந்துள் ளதால் நீ வய
எல் லாேை் வையும் நியதி தேைாமல் இயக்கி ேருகிைாய் .
இந்தஉண்வமகவள உணர்ந்து, அதில் லயமாகின்ை மனநிவலவய
எனக்கு உயர்ந்த தேமாக அவமகின்ைது.

18.மாவயயும் ஞானமும்
ஒருநாள் ஒரு பபண்மணிக்கு தூக்கத்தில் கனவு ேந்தது.
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அந்தக் கனவில் ஆஜானுபாகுோன ஆள் ஒருேன் அப்படிவய அந்த
அம் மாவேத் தீவிரமாகப் பார்த்தோவை பநருங் கி பநருங் கி ேந்து
விட்டான்.
அந்தப் பபண்மணி நடுங் கும் குரலில் , "என்வன என்ன பசய் யப்
வபாகிைாய் ?" என்று வகட்டார்.
அதை் கு அேன் "இது உன் கனவுதாவன, நீ தாவன தீர்மானிக்க
வேண்டும் ?" என்ைான்.
எனவே மாவய என்பது நீ ங் கள் உருோக்கிக் பகாள் ேது. நீ ங் கள் எப்படி
வேண்டுமானாலும் பசய் து பகாள் ளலாம் .
மாவய என்பது என் உருோக்கம் என்பது புரிந்து விட்டால் அதை் குப்
பபயர் ஞானம் . அது புரியாமல் அதுவே உண்வம என்று நிவனத்தால்
அது அஞ் ஞானம் அல் லது மாவய.
வபாை் றிப் புகழ் ந்திருந்து பபாய் பகட்டு பமய் ஆனார்
மீட்டு இங் கு ேந்து விவனப்பிைவி சாராவம
கள் ளப் புலக்குரம் வபக் கட்டு அழிக்க ேல் லாவன
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதவன
தில் வல உள் கூத்தவன பதன்பாண்டி நாட்டாவன 90


வபாை் றுதல் கள் பசய் து, புகழ் கூறித் தம் முவடய பபாய் கள் ஒழிய
உண்வமவய ஆன அடியேர்கள் மீண்டும் இே் வுலகுக்கு ேந்து
விவன நிவைந்த பிைவியில் சிக்குைாது மாவயயால் ஆன
இே் வுடலின் கட்டுமானத்வத அழிக்க ேல் லாவன!
வேறு எதுவுமை் ைதாகிய இருளில் கூத்து ஆடுகின்ை நாதவன!
தில் வல என்னும் சிதம் பரத்தில் ஆடுபேவன!
பதன்பாண்டி நாட்வட உவடயேவன!





மாவயயால் ஆன கட்டுமானத்வத உவடத்து ஞானம் பபை வேண்டும்
என்கிைது வேதாத்திரியம் .
”மாவயயும் ஞானமும் ”
”உருேத்தின் முன்பதாடர்வபா வித்தின் மூலம் ,
உயர் அறிவிை் வகா மூலம் உருேமாகும் .
பருேத்திை் வகை் ைபடி உணர்ச்சியூவட,
பல பதாழில் கள் ஆை் றும் மதி வேகம் கூட,
அருேத்தில் வியாபித்தாம் அகண்டாகாரம்
அந்நிவலயில் அனுபேமாம் . இே் விரண்டில்
மருவித் தான்பபை் ை பலத்துக் வகை் ப,
மைப்பதும் பின் நிவனப்பதுவம மாவய-ஞானம் ” (ஞாக.பா.1362)
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மனிதன் தை் வபாவத உருேம் உடலாக ேந்து ோழ் ந்து
பகாண்டிருக்கிைது. முன் பதாடரான பபை் வைார்களின் வித்தின் மூலம்
உடல் கட்டப்பட்டுள் ளது.
ஆனால் மனித அறிவோ பபை் வைார்களின் உருேம் தான் மூலம் எனக்
கருதுகிைது. இந்நிவல உண்வமக்கு மாைானது ஆகும் .
இவைநிவலயின் தன்மாை் ை சரித்திரம் தான் மனிதனின் கவதயும்
கூட, இதுவே மாவய அல் லது அறிவின் மயக்க நிவல எனப்படும் .
உடலும் அறிவும் ேளர்ச்சியவடகிைது. குழந்வதப்பருேம் , இளவமப்
பருேம் , முதுவமப்பருேம் என்ை பருே மாை் ைங் கள் ஏை் பட்டுக்
பகாண்வடயுள் ளது.
பருே நிவலகளுக்வகை் ப பல பசயல் கள் உணர்ச்சி என்ை ேவகயில்
அறிவு பசயல் படுத்தும் அறிவின் வேகமானது கூடி விரிேவடகிை
வபாது, தனது மூலமாகிய அரூபத்தில் விரிந்து அகண்டாகார அனுபேம்
கிட்டும் .
உணர்ச்சி நிவலயில் உடல் அளவில் அறிவு இயங் குேதும் , உணர்வு
நிவலயில் அகண்டாகாரமாக விரிேவடேதுமான இரண்டு
நிவலகளில் பபறும் பலத்திை் கு ஏை் ப உண்வம உணர்வே மைப்பதும்
பின்னர் நிவனப்பதுவம ஞானமுமாகும் .
உண்வமவய நிவனப்பது ஞானம் , மைப்பது மாவய ஆகும் ….என்பது
வேதாத்திரியம் .
உயிர்களின் வதாை் ைவம மாவய எனும் , பிம் பங் களால் ஆனது; இதில் ,
அவனத்வதயும் அறிந்து விட்வடாம் என்று நமக்குள் எழும் ஆணேம்
கூட, மாவய தான் என்பவத, அறிந்து பதளிய வேண்டும் .
அவனத்தும் மாவயயின் பசாரூபம் என்பது பதரிந்து விட்டால் ,
நம் மிடம் இருக்கும் , ஆணேம் , வகாபம் , பேறுப்பு, விவராதம் , கயவம
அத்தவனயும் மவைந்து, சக மனிதவர வநசிக்கும் பண்பு நமக்குள்
ஏை் படும் . மாவய பேன்று நாமும் ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக!

19.பிைப் பு இைப் பு எனும் கடவல நீ ந்த
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பிைவிக்கடல் நீ ந்துதல் என்ை பபரிய காரணத்திை் காக நாம் ோழ் ந்து
பகாண்டிருக்கிவைாம் .
நான் எங் கிருந்து எே் ோறு இே் வுடலுடன் கூடிய சீேனாக ஏன் ேந்வதன்
என்ை உண்வமகள் அறியும் ேவரயில் ோன் கேர்ச்சி கிடப் பது.
பூ கேர்ச்சியில் தான் சிக்கி ஆன்மா தவித்துக் பகாண்டிருக்கும் .
தேத்தாலும் , தத்துே விளக்கத்தாலும் பரம் பபாருளுணர்வு பபை் று
சீேவனப் பரத்வதாடு அறிவின் முழுவமயில் ஐக்கியப்படுத்தும்
ேவரக்கும் பிைவி நீ டித்துக்பகாண்டு வபாகும் .
உண்வமயிவலவய பிைவிக்கடவல நீ ந்தி, பரம் பபாருவளாடு கலப்புை் று
உய் ய வேண்டுபமன ஆர்ேம் உவடவயார் பமய் விளக்கத்
தேமன்ைத்தில் பதாடர்பு பகாள் ளுங் கள் .
அல் லல் பிைவி அறுப்பாவன ஓ என்று
பசால் லை் கு அரியாவனச் பசால் லித் திருேடிக்கீழ்
பசால் லிய பாட்டின் பபாருள் உணர்ந்து பசால் லுோர்
பசல் ேர் சிேபுரத்தின் உள் ளார் சிேன் அடிக்கீழ் ப்
பல் வலாரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95


அல் லல் நிவைந்த பிைவிவய நீ க்குோவன!



ஓ! என்று
பசால் லிை் கு அரிய பபருமாவனக் அவழத்து,



(இவைேன்) திருேடிவய பணிந்து



அதன் கீழிருந்து
பசால் லிய இப்பாடலின் பபாருளிவன உணர்ந்து
பசால் லுபேர்கள்



சிேபுரத்தில் இருக்கும் சிேபபருமானின் திருேடி நிழலுக்குச்
பசல் ோர்கள் ,



பலராலும் புகழப்பட்டும் , பதாழப்பட்டும் .

”அல் லல் நிவைந்த பிைவிவய எப்படி நீ க்குேது?
பிைப்பு இைப்பு இரண்வடயும் வேபராடு அறுக்க என்ன பசய் ய
வேண்டும் ? வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிைது.
பிைப்பு இைப்பு எனும் கடவல நீ ந்த பேன்ைால் ,
பபருவிழிப்பாய் இருேழியி்ல் பேை் றிவேண்டும் .
பிைப்புஎழாமல் புதிதாய் க் கருவின் மூலம்
வபணிப் பாலுைவு அைவே தடுக்க வேண்டும் .
பிைப்பதவனப் பபருக்குகின்ை தன்முவனப்பு,
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பபரும் பாேப் பதிவுகளும் பை் றும் வபாக்கி,
பிைப்பறுக்கும் அகத்தேமும் அைமும் ஆை் றி,
வபரறிோய் அறிேறிந்து நிவலக்க வேண்டும் .” (ஞாக.பா.1314)
ஒரு மனிதன் பபை் வைார் விந்து நாதத்தில் உள் ள தரத்வத சஞ் சித கர்ம
விவனயாகப் பபை் று. அந்தத் தரத்வத அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு
உடவல, மனவத இயக்கி பிராரப்த கர்ம விவனவய வசர்த்துக்
பகாள் கிைான்.
அதுவே அேனது ஆன்மாவில் , அறிவின் தரமாகியது. ஆன்மக்
களங் கங் கள் தூய் வம பபறும் ேவர பிைப்பு இைப்பும் பதாடர்ந்து ேந்து
பகாண்வட தான் இருக்கும் .
கடலுக்கு எல் வலவயக் காண முடியாதது வபால் பிைப்பு இைப்புத்
பதாடருக்கும் எல் வல இல் வல.
பிைப்பு இைப்பு என்னும் ோழ் க்வகக் கடவலக் கடந்து பிைவியின்
வநாக்கமாகிய இவையனுபூதி நிவல கிட்ட வேண்டுமானால் , இரு
ேவககளில் விழிப்பு நிவலயில் பசயல் பட்டால் பேை் றி கிட்டும் .
களங் கமான பின்பிைவிகவள உருோக்கும் ஆண் பபண் பாலுைவே
அைவே தடுத்து புதிதாக் கருவின் மூலம் பிைப்பு ஏை் படாமல் காத்துக்
பகாள் ேது ஒன்று.
மனிதனின் தன் முவனப்பால் ேரும் பாேப் பதிவுகளும் , உலகியல்
பை் றும் ஆன்மாவேக் களங் கப்படுத்தி பிைப்வபப் பபருக்குகின்ைது.
அதவனத் தவிர்ப்பதை் கு அகத்தேத்தின் மூலம் மனவத உயிரில்
அடக்கியும் ஒடுக்கியும் அறிவே அறிந்து, அைபநறியில் ோழ் ந்து
வபரறிவு நிவலயில் நிவலப்பது மை் பைான்று ஆகும் .
நாமும் பிைப்பை் ை நிவல பபறுமாறு ஆனந்தமாக ோழ் வோமாக!

துவணநின்ை நூல் கள் .
1. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
2. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
3. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவை.
4. இவணயதள தகேல் கள் .
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5. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள் வமாகன்தாஸ்,
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , பபாள் ளாச்சி
6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
7. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் , மன்னார்குடி
பானுகுமார்.
8. பாரதியார் பாடல் கள் , பாரதியார்
9. சுகோரியும் வபரின்ப ஊை் றும் , மன்னார்குடி பானுகுமார்.
இவணயதளம்
10. ஆனந்த களிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். அழகுப் பதிப்பகம் ,
பசன்வன.
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