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மன்னார்குடி பானுகுமார்

1

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

புரட்சிச் சித்தர்கள்
(சிவவாக்கியரும் வவதாத்திரி மகரிசியும்.)

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்.
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பபாருளடக்கம்.
1. சிவவாக்கியர்
2. வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்ககக் குறிப்பு
3. புரட்சிி் சித்தர்கள்.
4. அகனத்தும் இகறநிகைவய
5. உடவை இகறயுகறயும் வகாயில்
6. என்னிவை இருந்த ஒன்கற அறிந்வதன்
7. அஞ்ஞானிகள்

8. நாதன் உள்ளிருக்ககயிவை…..
9. கருக்குழியில் ஆகசயாய் காதலுற்று நிற்காவத?
10. சடங்குபவறி பகாள்வதன்று சமயம்
11. சிகை வணக்கம் எந்தவயது வகர?
12. ஒன்வற பதய்வம்
13. சாதியாவது ஏதடா?
14. பசத்தபின் முக்தியா?
15. வதர்த்திருவிழா தவிர்த்தல்

16. பாைானாகி வாழைாம் பரப்பிரம்மம் ஆகைாம்.
17. பபண்ணின் நிகைபாடு
18. அறவழிச் சிறப்பு
19. புைன்கள்
20. பிரம்ம ஞானம் உம்முள்வள

3

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

என்னுகர
ஆன்மீ கத்தின்
மைிந்து

முதல்

கிடந்த

புரட்சியாளர்

சிவவாக்கியர்.

மூடநம்பிக்ககககளயம்,

சமுதாயத்தில்
சடங்குககளயும்

சம்பிரதாயங்ககளயும் தகர்த்தவர்.

சகமத்த கறியின் சுகவகய அக்கறிகயச் சகமத்த சட்டியும்,
கிளறும்

சட்டுவமும்

பதரிந்துபகாள்ளாது.

பரம்பபாருள்

மனத்தின்கண்வணவய இருக்க சிற்பியினால் உருவாக்கப்பட்ட கற்சிகை
நிட்கள, நின்மை பர-வத்துவான பபாருளாகாது என்பதகன உணர்த்த,
நட்டகல்கை

பதய்வபமன்று

நாலுபுட்பம்

சுற்றிவந்து பமாணபமாபணன்று பசால்லுமந்திர வமதடா?

சார்த்திவய

என்று வகட்கிறார்.

பூசைபூசை யென்றுநீர் பூசையைய்யும் பேசைகாள்

பூசையுள்ள ைன்னிபே பூசையகாண்ட யைவ்விடம்

ஆைிபூசை யகாண்டபைா அனாைிபூசை யகாண்டபைா
ஏதுபூசை யகாண்டபைா வின்னயைன் றிெம்புபே

எனச் பசய்த பூகசகயக் பகாண்ட பபாருள் யாபதன விளக்கித் தருமாறு
வகட்கின்றார்.
ஐம்புைன்ககளயும்
அஞ்ஞானிகளுக்கு

பவல்ைாது

அவற்றின்

அன்னதானம் முதைான

வழிவய
தருமங்கள்

பசல்லும்
பசய்வதும்

வவண.
ீ
அத்தககய வபாைித் துறவிகளுக்கு ஈககபசய்வது தீகமகயவய
விகளவிக்கும்.
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“ஐம்புேசன யவன்றிடா ைவத்ைபே யுழன்றிடும்
வம்ேருக்கு ேீ வதுங் யகாடுப்ேதும்ே வத்ைபே”
என்ேபை ைிவவாக்கிெரின் அறிவுசை.

பமய்ஞ்ஞானம் பபற்று இகறவகனயுணர்ந்த நிகையில் தனக்குள்வள
தானன்றி மற்பறான்கறயும் கண்டிவைன் என்று வியக்கின்றார்.

“என்னகத்து யளன்சனநா யனங்கும்நாடி பொடிபனன்
என்னகத்து யளன்சனநா னறிந்ைிோை ைன்சேொல்
என்னகத்து யளன்சனநா னறிந்துபே யைரிந்ைேின்

என்னகத்து யளன்சனென்றி ொதுயோன்று ேில்சேபெ”

ஆன்மிகபமன்றாவை

காவியுகடயும்,

கமண்டைமும்

என்றிருந்த

காைபமான்று இருந்ததுண்டு.
ஆன்மிகத்திற்கு ஆண்கவள அருககத,பபண்களுக்கு முகத்திகர என்ற
மாயவகைகய விைக்கி,ஆன்மிகத்தில் பபண்மீ கத்கத இகணத்து பபண்ணின்
பபருகமகய உைகறிய அறிவித்தார் அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிஷி!,
ஆன்மாவில் ஆண்,பபண் வபதமில்கை,ஆன்மிகத்தில் பபண்களும்
சகளத்தவரில்கை என்வற ஆன்மிகத்தில் திரட்சி முகறயில் ஒரு புதுகம
புரட்சிகய புகுத்திமகனவிக்கு ஒரு விழா, மகனவி நை வவட்பு நாளில்
தம்பதியராய் தவம் உயிர்கைப்பு பபற வடிவகமத்து தன் வபாதகனகய
சாதகனயாக்கிவிட்டார்,ஆன்மிகப்புரட்சியாளர் அருட்தந்கத வவதாத்திரி.
ஆண்டவகனப் பற்றியதாக இருந்தாலும் அறிவுக்கு ஒவ்வாதகத அறவவ
காணமுடியாது இந்த சித்தர்களிடம்.
இவ்விரு
அங்கும்

புரட்சியாளர்ககளயும்

இங்குமாக

சிை

அக்கினக்

ஒப்பாய்வு
குஞ்சுகள்

பசய்த

இந்த

ஒடுவகதயும்,

நூைில்
பநருப்புத்

துளிகள் பதறித்து விழுவகதயும் நாம் காணைாம்.
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பநருப்பின் துளிகளாக, அக்கினிக் குஞ்சுகளாக இந்நூல் எழுப்பியருக்கிற
விவாதங்கள்

பண்டிதர்களின்

பார்கவக்கு

வரும்வபாது

மிகுந்த

பரவசகமகடயும் பண்டிதர்களும் இருக்கைாம்.
அல்ைது

இந்நூைின்

கருத்வதாடு

தன்கன

மகறத்துக்

பகாள்ள்

முடியாமல் ஆத்திரமகடயும் பண்டிதர்களும் இருக்கைாம்.
எது

எப்படியிருந்தாலும்.

பண்டிதர்ககளச்

சிந்திக்க

கவத்து

உங்கள்

அன்புக்

பாமரர்ககளப் பாராட்டி மகிழ்கிவறன்.

இதகன

குடும்பமும்,

பமய்ஞ்ஞானம்

சிந்தித்தின்புறும்

உடல்நைம்,
ஓங்கி

நீளாயுள்,

வாழ்க

நீங்களும்

நிகறபசல்வம்,

வளமுடன்

என

இகணந்து வாழ்த்துகிவறன் – பிராத்திக்கிவறன்.

உயர்புகழ்,

இகறநிகைவயாடு

குருவின் பதாண்டில்

பானுகுமார்.
Mail id. banukumar.v @gmail.com
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1. ைிவவாக்கிெர்
பதிபனண்சித்தர்கள் என்ற வரிகசயில் சிவவாக்கியரின் பபயர்

இடம்பபறவில்கை பயனினும், திருமூைர், சிவவாக்கியர், பட்டினத்தார்

எனும் மூவரும் தமிழகத்தின் முப்பபருஞ் சித்தர்கபளனப் வபாற்றப்பட்டு
வருகின்றனர்.

இவர் இயற்றிய நூலுக்கு “சிவவாக்கியம்” என இவவர முதற் காப்புச்
பசய்யுளில் பபயரிட்டிருக்கின்றார்.
அதனால் நூைின் பபயகரக் பகாண்டு இவருக்கு சிவவாக்கியர்

எனும் பபயர் ஏற்பட்டு வழங்கி வருகின்றது.

அவருகடய

பாடல்

பதாகுப்பில்

“சிவாயம்”

என்ற

பசால்

அறுபதுக்கும் வமைான இடங்களில் வந்திருப்பதனால் அவநகமாக அவர்
இப்பபயகர அகடந்திருக்கைாம் எனக் கருதுவவாரும் உண்டு.
பபரிய

ஞானக்வகாகவக்

கணக்குப்படி

தத்துவ

சித்தாந்தக்

வகாட்பாடுககள உட்பகாண்ட 550 பாக்களாைான நூல் சிவவாக்கியம்.
அபிதான

சிந்தாமணி

ககதக்குறிப்கபத்
சிவவாக்கியகரப்பற்றிய
கிகடக்கவில்கை.

எனும்

தவிர

நூைில்

காணப்படும்

இந்நூைின்

ஆதாரபூர்வமான

ஒரு

ஆசிரியரான

தகவல்கள்

எதுவும்
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சிவவாக்கியார்

வவதியற்

குைத்தில்

பிறந்தவபரன்றும்,

காசிக்குச் பசன்ற இவரிடம் பசருப்புத் கதப்பது பதாழிைான ஒரு சித்தர்
பகாஞ்சம் மணலும், ஒரு வபய்ச்சுகரக்காகயயும் பகாடுத்து,
“எந்தப்பபண்

இந்தச்

சுகரக்காகயயும்,

மணகையும்

சகமத்துப்

பரிமாறுகின்றாவளா அவவள உமக்கு மகனவி” என்று கூறியதாகவும்,
அவ்வாவற

சகமத்து

உணவிட்ட

ஒரு

மணந்து இல்ைறத்தில் ஈடுபட்டார் எனவும்,

குறப்பபண்கண

இவர்

ஒரு சமயம் மூங்கில் பவட்டும்வபாது அது பபான் பபாழிய அகத

ஆட்பகால்ைி என பவறுத்து நீத்தார் எனவும்,

பின்னர் பகாங்கண சித்தரின் நட்புடன் ஞானமார்க்கத்தில் திகழ்ந்த
சித்தராக விளங்கினார் எனவும் அக்ககத குறிப்பிடுகிறது.
சிவவாக்கியரின் பாடல்ககள ஆய்வு பசய்து பார்க்கும் பபாழுது
சிை பாக்கள் இருமுகற மீ ண்டும் கூறப்பட்டிருப்பகதயும், சிற்சிை
பாக்களின் சிை வரிகள் வவறு பாக்களில் மறுபடியும் வந்திருப்பகதயும்,
சிை

பாடல்கள்

உட்கருத்திலும்,

நகடநயத்திலும்

மற்ற

பாடல்களிைிருந்து மாறுபட்டிருப்பகதயும் காணைாம்.
இக்காரணங்களால்

சிவவாக்கியத்தின்

சிை

பாடல்கள்

இகடச்பசருகல்கவள என்று கூறுவாறும் உண்டு.

பக்தி

சிவவாக்கியர் பாடல்களின் சிறப்பு அம்சம் யாபதனின், அவற்றில்
அல்ைது

கடவுள்பற்றிற்கு

எந்த

முக்கியத்துவமும்

பகாடுக்கப்படவில்கை என்பவதயாகும்.
திரு.ஏ.வ.சுப்ரமணிய
ீ
ஐயர் அவர்களின் “கவிகதயும், தமிழ்ச்சித்தர்
தத்துவமும்” (Poetry and the philosophy of the Tamil Siddhars) என்ற நூைில்
இவ்வாறு கூறியுள்ளார்: “Sivavakkiyar’s poem is a grand remonstrance almost against
everything that was held sacred in his time”.
அதாவது, “அவரது காைத்தில் புனிதத்தன்கம வாய்ந்தகவ எனக்
கருதப்பட்டுவந்த ஏறத்தாழ அகனத்கதயுவம சிவாவாக்கியர் பாடல்கள்
மிகவும் வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்றன”.

8

புரட்சி
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

இருப்பினும்

அவர்

ஒரு

நாத்திகவரா,

வைாகாயதவாதிவயா

அல்ைர்.
பமய்ந்பநறியில்

ஆர்வமும்,

பதய்வ

சிந்தனயும்

பகாண்ட

புரட்சியாளரும், சமய ஒருகமப்பாட்டின் ஆதரவாளரும் ஆவார்.

சூது பதரியாத, கைப்படமற்ற உளந்திறந்த அறிவுகரகயவய
சிவவாக்கியம் அளித்துள்ளது.
தனது “தமிழ் இைக்கிய வரைாறு” (History of Tamil Literature) எனும்
நூைில்

திரு.மீ னாட்சிசுந்தரம்

பவளிப்பகடத்தன்கமயால்

“ஒளிவுமகறவற்ற
நம்கம

அவர்கள்

அதிர்ச்சியகடயச்பசய்யும்

இப்பாடல்ககள,

சிைசமயங்களில்

ஆற்றல்

வாய்ந்த

வக்கிரமானகவ

என்றும்

பதளிவுபகடத்தகவ” என்கின்றார்.

சித்தர் சிவ வாக்கியர்

“ஆபாசமானகவ

என்றும்,

நயமற்ற

விடாப்பிடியான ஒழுக்கக் பகாள்ககயுகடயவர்கள் அகழக்கக்கூடிய
பசாற்பறாடர்ககள வகரயாது பயன்படுத்துவதில் சிவவாக்கியர் சற்றும்
தயக்கம் காட்டவில்ை
மனிதரின் நிகையற்ற காமவவட்கககயயும், மனிதப்பிறப்பின்

உயிரியல் ரீதியான உண்கமககளயும் ஏளனத்பதானியில் அவரது
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

பாடல்களில் இகடயறாது சுட்டிக்காட்டியிருப்பவத சிவவாக்கியருக்கு
வநரான ஆபாசக்குற்றச்சாட்டிற்குரிய காரணமாகும்.

2. வவதாத்திரி மகரிசியின் வாழ்க்கக குறிப்புகள்.
1. காைம்

- 1911 முதல் 2006

2. பிறப்பு

- 14.08.1911 திங்கள் காகை

3. பிறந்தஊர்

-

கூடுவாஞ்வசரி

(பசன்கன அருவக)
4. பபற்வறார்

- சின்னம்மாள் –ஸ்ரீ வரதப்பன்

5. உடன் பிறந்வதார் – முதல் ஆறு பபண்கள், ஏழாவது ஆண், ஏழு
வயதில் காைமானார்.
6. இயற்பபயர்
7. சிறப்புப்

இவருக்கு அடுத்து ஒரு தம்பி.

- வவதாத்திரி

பபயர்கள்-

வயாகிராஜ்

வவதாத்திரி

மகரிசி

–

பாமர

மக்களின் தத்துவ ஞானி.
8. உகறந்த இடங்கள் – கூடுவாஞ்வசரி, பசன்கன திருவான்மியுர்.
ஆழியாறு (பபாள்ளாச்சி)
9. மகரிசியின் அகமப்பு
10. உைக

சமுதாய

மவைசியா,

- உைக சமுதாய வசவா சங்கம்.

வசவா

ஜப்பான்,

சங்க

கிகளகள்

பதன்பகாரியா,

–

இந்தியாவிலும்,

அபமரிக்கர்.

பமக்ஸிவகா,

சிங்கப்புர் மற்றும் ஐவராப்பியா, அரப நாடுகள்.
11. நிறுவிய

நிகையங்கள்

திருவான்மியுர்,
ஆழியாறு.

பசன்கன.
இன்று

உைக
உைக

வகர

அறிவுத்திருக்வகாயில்கள்.
12. திட்டங்கள்

–

சமுதாய
சமுதாய

வசவா

சங்கம்,

வசவா

சங்கம்,

உைபகங்கும்

120

.

………..மனவளக்ககை மன்றங்கள்.

- உைக அகமதி – ஓருைகக் கூட்டாட்சி.

அன்பு –

சமத்துவம் – சவகாதரத்துவம்-சமநீதி-மகளிர் வமன்கம.
13. இயற்றிய நூல்கள்
14. வழங்கும்

- சுமார் 80க்கு வமல்

பயிற்சிகள்

–

உடற்பயிற்சி,

காயகல்பம்.

தியானம்,

அகத்தாய்வு. பிரம்மஞானம், ஆசிரியர் பயிற்சி.
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சித்தர்கள்

15. வழங்கும்

படிப்புகள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

-

சுமார்

20

பல்ககைக்கழகங்களில், வவதாத்திரியத்தில்

க்கும்

வமற்பட்ட

பட்டய படிப்பு, பட்ட

படிப்பு. பட்டவமற்படிப்பு, எம்.பில்., பி.எச்.டி.
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

3. புரட்சிி் சித்தர்கள்
உைகப் புரட்சியாளர்கள் என்று பசான்னவுடவனவய

நம் மனதில் வதான்றுகிற பைனின், மாவவா, பிடல் காஸ்ட்வரா, வச
குவவரா,

வபான்வறாரின்

வரிகசயில்

சமூகப்

புரட்சியாளர்களின்

முகங்கள் வருவதில்கை.
புரட்சி, வரம்
ீ
என்கிற பசாற்கள் – வபாரிடுவது, உயிர்ககளக்

பகால்வது, எதிர் கருத்துக்கு இடமின்றி அடக்குவது, அதிகாரத்கதக்

ககப்பற்றுவது என்ற பபாருளில் புரிந்து பகாள்ளப்படுவதால், அறிவு
நிகைப் புரட்சிக்கு அதில் இடமிருப்பதில்கை.
உைகின்

மிகப்

பபரிய

சிந்தகனயாளர்கள்

எல்ைாம்

அவ்வாறுதான் பின்னுக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர்.
சமுதாய

சிந்தகயாளர்கள்

பைரும்

அவ்வாவற

பின்னுக்குத்

தள்ளப்பட்டிருந்தாலும், புரட்சி பசய்த சிவவாக்கியாரும் வவதாத்திரி
மகரிசியும் விறு பகாண்டு எழுந்து மானுடத்கத இன்றும் வழிநடத்தி
வருகின்றனர்.
மனிதன் வாழத் பதாடங்கிய காைத்திைிருந்து இன்று வகரயில்
அவன்

வாழ்வுக்கு

காைங்களிலும்,

வழிகாட்ட

எல்ைா

வவண்டிய

இடங்களிலும்,

வதகவயாகவவ இருந்து வந்திருக்கிறது.
சுழல்

காற்றில்

உைபகங்கும

அகப்பட்ட

மக்கள்

குைம்

அவசியம்

எல்ைாத்

கட்டுமரம்

கூட்டாகவும் தத்தளித்துக் பகாண்ருக்கிறது.

பதாழில்களிலும்

வபாை,

தனியாகவும்,

எல்ைாக்

கப்பல்

நாடுகள்

வபாை
என்ற

இந்த நிகையில் அவர்களுக்பகல்ைாம் ஆறுதல் வபான்று
பதளிவான சிந்தகனயின் முடிசவுககள அளித்து பதாண்டு பசய்ய
வவண்டியது

அறிஞர்கள்,

சிந்தகனயாளர்கள்

ஆகிவயார்

கடகமயாகும்.
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மன்னார்குடி பானுகுமார்

இக்காைத்தில்

விஞ்ஞான

அறிவு

வளர்ச்சி

பபற்று

வருகிறது.

மக்களும் சிந்தகனயாற்றைில் வமம்பட்டுக் காணப்படுகிறார்கள்.
இத்தகய வாய்புககளப் பயன்படுத்தி சிவவாக்கியரும் மகரிசியும்

புரட்சிக் கருத்துக்ககள மானுடத்திற்கு வழங்கியுள்ளார்கள்.
தங்களது

புரட்சிக்

கருத்துக்கள்

சிந்தகனயாற்றகை

மூைம்

காைந்வதாறும்

மானுடத்தின்

எழுப்பிக்

இருக்கிறார்கள் இச் சித்தர்கள்.

பகாண்வட

சமுதாயத்தில் பை புரட்சிககள ஏற்படுத்திய, சிவவாக்கியர், ‘புரட்சிச்
சித்தர்’ என்வற குறிப்பிடப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் நாத்திகராக இருந்து பின்
ஆத்திகராக மாறியவர் இவர்.
பதிபனட்டு

சித்தர்

வரிகசயில்

சிவவாக்கியர்

இடம்

பபறவில்கை.

வவதாத்திரி மகரிசிவயா பத்பதான்பதாவது சித்தராக வபாற்றப்படுகிறார்.
வவதாத்திரி மகரிசிவயா ஆத்திகரும் இல்கை.

நாத்திகரும் இல்கை.

ஆன்மீ கத்தில் புரட்சி பசய்தவர்.
சிவவாக்கியரின்
அகமந்துள்ளது.

550

பாடல்கள்

வவதாத்திரி

பபரிய

மகரிசியின்

ஞானக்வகாகவயில்

சுமார்த

2000

வமற்பட்ட

பாடல்கள் ஞானக்களஞ்சியத்திலும் அவரது மற்ற நூல்களில் உள்ளது.
இருவருவம

சமூக

சிந்தகனயாளர்கள்.

சமூகப்

புரட்சியாளர்கள்.

மானுடத்கத விழிப்பகடயச் பசய்தவர்கள்.
சிவவாக்கியர்
மகரிசிவயா

உருவ

குழந்கதகளுக்கு

வழிபாட்கட

உருவவழிவாடு

முற்றிலும்

மறுத்தார்.

வவண்டும்.

ஆனால்

பதினான்கு வயதுக்கு வமல் உருவ வழிபாடு வதகவயில்கை என்கிறார்.
மகரிசியின் அறிவுத்திருக்வகாயில்களில் உருவ வழிபாடு கிகடயாது.
கடவுளின்

பபயரால்

சிகை

வணங்குவதும்,

அகவகளுக்குத்

திருவிழாக்கள்

பசய்வதும்

உருவங்கள்

தினசரி

என்று

பூகசகள்,

பதான்று

பசய்து

கவத்து

கநவவத்தியங்கள்,

பதாட்டு

நடந்து

வரும்

பழகமககள மூடப்பழக்கங்கள் என்று சிவவாக்கியார் சாடுகிறார்.
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சித்தர்கள்

மகரிசிவயா
காைத்தில்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

புகசகள்

முதைியன

வதகவ.

ஆனால்

மனகத
14

ஒருகமப்படுத்த

வயதுக்கு

வமல்

பதாடக்க

அபதல்ைாம்

வதகவயில்கை என்கிறார்.
திருவிழாக்கள் எல்ைாம் சிறுவர்கள் விகளயாட்வட என்வற இரண்டு
சித்தர்களும் பரிந்துகரக்கின்றனர்.
புரட்சிக் கருத்துக்கககள வன்கமயாக வபாதிக்கிறார் சிவவாக்கியார்.
அதகன பமன்கமயாகப் வபாதிக்கிறார் மகரிசி.
இருவருவம பபண்ககள உயர்த்தி, பபண்ககள இகறவனுக்கு அடுத்த
நிகைகயில் கவத்து அழகுப் பார்க்கின்றனர்.
பிரம்மஞானம் என்பது மனிதனின் ககத என்பதும், அது அவனிடவம்
உள்ளது என்றும் பகிங்கரமாக பகறசாற்றுகின்றனர் இருவரும்
சாதிககள

சாடிய

இருவரும்

சமுதாயத்தில்

அதகன

வவரறுக்க

வழிமுகறககளயும் பசால்ைியுள்ளனர்.
ஆகச, காமம் முதைியகவ அளவு முகறவயாடு இருக்க வவண்டும்
என்பகத இருவருவம பாடியுள்ளனர்.
சமுதாயத்தில்

உைாவரும்

இருவரும் கிழித்து எறிகின்றனர்.

வபாைிச்

சாமியார்களின்

திகரககள

இவர்களிடம் மக்கள் விழிப்பாக இருக்க

வவண்டியகத பக்குவமாக உபவதசிக்கின்றனர்.
ஒன்வற

பதய்வம்

என்ற

அத்கவத

தத்துவத்கத

வைியுறுத்தும்

இருவரும், எங்கும் எதிலும் வியாபித்துள்ள இகறநிகைகய நமக்குள்ளும்
காணும் வழிமுகறககள காட்டுகின்றனர்.
சிவவாக்கியாரும்
பக்கங்கள்.

வவதாத்திரி

இரண்டும்

அன்கப

மகரிசியும்

ஒரு

அடிப்பகடயாகக்

நாணயத்தின்

இரு

பகாண்டாலும்,

மூட

நம்பிக்ககககள வவரறுப்பகத வநாக்கமாகக் பகாண்டவர்கள்.
இவர்களுகடய
எல்ைாம்

வபாக்கி,

சிந்தகனதான்
புதிய

பகழய

எழுச்சிமிகு

கண்மூடி

சமுதாயத்கத

வழக்கங்ககள
உருவாக்கி

வருகின்றன.
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4. அகனத்தும் இகறயாற்றவை
நாம்
நிகழச்சிகளும்

காணுகின்ற
எல்ைா

பிரபஞ்சத்தில்

இயக்கங்களும்

நிகழுகின்ற
இகறநிகை

எல்ைா
என்னும்

வபராற்றைிைிருந்துதான் வதான்றியுள்ளன.
எந்த ஒரு வதாற்றமும் நிகழச்சியும அறிவுக்குள்வள அறிவாக
மனத்திற்கும் அறிவாக இருந்து பகாண்டு பரம்பபாருளாக

இருந்து

பகாண்டு எல்ைாக் காரியங்ககளயும் பசய்து பகாண்டிருக்கிறது.
இகறயாற்றைின்
என்கின்ற

எல்ைாக்

தன்மாற்றவம

காட்சிகளும்,

வபரியக்க

நிகைகளும்,

மண்டைம்

இயக்கங்களும்,

விகளவுகளும் என்பகத உணர்ந்து பகாள்ளுவவாம்.
இகறயாற்றல் என்பது சக்தியாகவும் அறிவாகவும் இருக்கிறது.
அரிசி வதாகசயான பிறகு அரிசியின் ருசி வதாகச முழுவதும்
இருக்கும்.

அகதப்

வபாை

பதய்வவம

அகனத்துமாகி

இருப்பதால்

அகனத்திலும் பதய்வாம்சம் இருக்கும்.
“அண்டம்நீ அகண்டம்நீ , ஆைிமூே ோனநீ ,

கண்டம்நீ , கருத்தும்நீ , காவிெங்க ளானநீ ,
புண்டரீக ேற்றுபள உணருகின்ற புண்ணிெர்,
யகாண்டபகாே ோனபநர்சே கூர்சேஎன்ன கூர்சேபெ.”
அகனத்கதயும் இகறவனாகக் காண்கிறார் சிவவாக்கியார்.

இந்தப்

பிரபஞ்சத்தில்

நாம்

காணும்

பபாருளகளில்

எத்தகன

எத்தகனவயா வபதங்கள் இருந்தாலும், அகவகளின் மூைம் ஒன்று தான்
என்பகத பஞ்சதஸி வைியுறுத்துவகதக் பார்க்கிவறாம்.
”வ்ருைஷஸ்ெ ஸ்வகபைா பேைஉற ேத்ை புஷ்ெ ேேைைிேிஉறி
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வ்ருச்ைாந்ைத்ைாத் ஸஜாைீபொ விஜாைீெ ஷ்ஷிோைிைஷ”
ஒவர மரத்தில் காய், கனி என அதன் அங்க்களில் நாம் காணும்
வபதம் – மரத்திற்கு மரம் நாம் காணும் வபதம் – தாவர இனத்திற்கும்,
விைங்கினத்திற்கும் உள்ள இனவபதம் – எனப் பைவககயான வபதங்ககளப்
பிரபஞ்ச

அகமப்புகளில்

நாம்

பார்க்கிவறாம்

என்றாலும்

அகவகளில்

மூைம் ஒன்றுதான்.
பஞ்சதஸி

வைியுறுத்துவகதப்

பாமரனுக்கும்

புரிய

கவப்பவத

சிவவாக்கியர் – வவதாத்திரியப் பார்கவ.
வவதத்கத யான் படித்ததில்கை ஆனால்

வவதத்தின் உட்பபாருளாய்

என்கனக்கண்வடன்..என்பார் வவதாத்திரி மகரிசி.
அகனத்துமாயிருக்கின்ற

ஒவர

பமய்பபபாருகள

பற்றிய

சத்தியங்களின் பதாகுப்வப ” வவதாந்தமும் வவதாத்திரியம்.“
முந்கதயது

பழகமக்கு

பழகம.

பிந்கதயது புதுகமக்கும் புதுகம,

பவித்தரமான

தூய தமிழிைவ்.

சமஸ்கிருதத்தில்.

இரண்டும் சிந்திப்பது

மூைமற்ற மூைத்கத.
வபதங்கள்

உண்டு

ஏற்படுகின்றன

என்ற

என்ற

கருத்வதாடு,

அந்த

வபதஙகள்

விளக்கத்தயும்பகாடுத்துத்

எவ்வாறு

தத்துவத்கத

உணர்த்துகிறது இவர்களது பார்கவ.
பவட்டபவளியான
விைங்கினமாகியது.
தன்கன

சுத்தபவளி

மரமாகியது.

பாம்பாகியது.

மனிதனாகியது.
முழுமுதற்

பபாருவளாடு

ஐக்கியப்படுத்தி,

அந்த

முழுமுதற் பபாருளான இகறபவளியின் தன்மாற்றச் சரிி்திரத்கத தனது
சரித்திரமாக உணர்ந்த நிகையில் மாணிக்கவாசகர் அருளியது.
”புல்ோகிப் புடாய்ப் புழுவாய் ேைோகிப்

ேல்விருகோகிப் ேறசவொய்ப் ோம்ோகிக்
கல்ோய் ேனிைைாய்ப் பேொய்க் கணங்களாய்
வல்ேசுை ைாகி முனிவைாய்த் பைவைாய்ச்
16

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

யைல்ோ அநின்ற இத்ைாவ ைங்கேத்துள்
எல்ோப் ேிறப்பும் ேிறந்ைிசளத்பைன்”
எல்ைாப்

பபாருள்களிடத்தும்

எல்ைா

உயிர்களிடத்தும்

இகறநிகைகயக் காண வவண்டும். அப்படிக் காணக்கூடிய அளவு அறிவிவை
உயர்வு பபற வவண்டும்.

உைக

உயிர்கள்

நிகையுகடயன

அகனததும்

என்பது

அவர்

ஒன்று.

கண்ட

ஒத்த

உண்கம.

எல்ைா

உயிர்களும் தன்னுயிராகப் பாராட்ட விகழந்தார்.

”எவ்வுயிருந் தன்னுயிர்வபால் எண்ணுந் தவபாதனர்கள்
பசவ்வறிவு நாடிமிகச் சிந்தகனகவப்ப பதந்நாவளா” (பாராபர)
அவ்வாறு கருதத் துகணயாக நின்றது. அவர் எவ்வுயிரினம்
இகறவகனக் கண்டகமவய –
”எங்பகங்கு பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்கும் அவ்வுயிராய்
அங்கங் கிருப்பதுநீ யன்வறா பராபரவம”
இத்தககய உைக உயிர்கள் அகனத்தும்

இன்பமமாக,

மகிழ்வவாடு வாழவவண்டும் என்பவத அவர் பகாள்கக.
ேண்ணும்நீ அவ்விண்ணும்நீ ேறிகடல்கள் ஏழும்நீ ;
எண்ணும்நீ எழுத்தும்நீ இசைந்ைேண் எழுத்தும்நீ ;
கண்ணும்நீ ேணியும்நீ கண்ணுள்ஆடும் ோசவநீ நண்ணும்நீ ர்சே நிறோைம் நண்ணுோறு அருளிடாய்.

என்று அகனத்தும் நீவய என்கிறார் சிவவாக்கியர்.
காட்சி என்பது எது?
கண்காட்சி,

களிக்கிவறாம்.

விைங்குக்

அக்காட்சி எவ்வாறு அகமய வவண்டும்?
காட்சி

முதைியகவககளக்

கண்டு
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ஆனால்

இகவகள்

யாவும்

நற்காட்சிகள்

ஆகாது.

எல்ைாவற்கறயும் ஒன்றுவபால் காண்பதுவவ சிறந்த காட்சியாகும்.
”ஒன்றாகக் காண்பதுவவ காட்சி என்று அருளினார் ஔகவயார்.
ஏகழ, பணக்காரன், இன்பம், துன்பம், இகழ்ச்சி, புகழ்ச்சி,

ஏற்றம்,

தாழ்வு

வபாக்ககயும்

–

வரகவயும்

-

வந்தகனயும்,

நிந்தகனகயயும் ஒன்றாகப் பார்ப்பதுவவ, காட்சி.
காட்சி

–

பளிங்கு

அகமயும்.

இன்ப

ஒருவராலும் ஆகாது.
இகத

தூய

அழிப்பார்?

காய்த்தல், உவத்தல் உண்டாகாது.
உயர்ந்த

மண்கணயும் உண்டார்.
பார்த்தார்.

இராமர்
அப்பர்

பவண்கணகயயும்

–

பபான்கனயும்,

கணவனும்,

யாவர

பபறுவவாமானால்

நாட்கடயும்

பசய்த

தவிர்ப்பர்?

யார்

மீ தும்

உண்டார்

ஒன்றாகப்

மண்கணயும்

உழவாரப் பகடயால் வபர்த்து எறிந்தார்.
ஒரு

நாம்

இது

–

தருமர் இககழயும், புககழயும் ஒன்றாகப்

காட்கடயும்

அடிகள்

காரணம்

சாவாகர

உள்ளுணர்வாகப்

கண்ணபிரான்

மனமுகடயவர்க்வக

துன்பத்திற்குக்

விகனகவளயாகும்.

ஆவாகரயாவர

வபால்

மகனவியும்

முகறயாக வாழ்வாங்கு வாழந்தார்கள்.
புண்டு வதசாந்திரம் பசன்றார்கள்.

பார்த்தார்.

ஒன்பறனப்

நல்ைறமாகிய

பாத்து

இல்ைறத்தில்

பின்னர் இருவரும் துறவு

ஒரு நாள் இருவரும் கடற்ககர வழிவய பசல்கிறர்கள்.

ஆண்

துறவி முன்வன பசல்ை அவர்கள் கண்களில் எப்வபாவதா யாராவை
விடப்பட்ட கவர வகளயல் படுகிறது.
அதில்

அவருக்கு

பற்று

வரவில்கை.

ஒரு

வவகள

பின்னால் வருகின்ற தன் மகனவிக்கு பற்று வந்து விட்டால் என்ன
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பசய்வது என்றும் அவளது துறவித் தூய்கமக் பகட்டுவிடுவம என்று
மணகைப் வபாட்டு மூடுகிறார்.
இகத

கவனித்த

சுவாமி

துறவிகள்

மூடுகிறீர்கள்

என்று

கூறினார்.

வகட்க,

ஆண்துறவி

துறவி

பபாய்

கூறக்

ஒன்றுமில்கை

உகரக்கவும் என்று வகட்டார்.
அதற்கு

பபண்

ஒரு

வவகள

சுவாமி!

என்று

ஆண்

கூடாது,

நான்

எகத

துறவி

உள்ளகத

பார்த்த

மகறந்த

இந்த கவர வகயகை நீ பார்த்தால் அதன்மீ து ஆகச வந்து விடுவம
என மகறத்வதன் என்றார்.
நீர்
கவரம்

துறவி

தானா?

என்றும்

மண்கணயும்.,

மணல்

துறவுக்கும்
என்றும்

பபான்கனயும்

துறவியின் இைக்கணம்.

உமக்கும்

வவற்றுகமக்
ஒக்கவவ

எத்தகன
காட்சி

தூரம்?

வரைாமா?

வநாக்குவது

தான்

”ஓடும், ஆக்கமும் யகட்ட ைிருவினார்

ஓடும் யைம்யோனும் ஒக்கபவ!
பநாக்குவார்” யேரிெபுைாணம்.
இக்கருத்கதவய

வவதாத்திரி

மகரிசி

,”எங்கும்

எதிலும்

,

இகறநிகையின் காட்சி” என்று கூறுகிறார்.
பாரதியார் –”காணும் இடங்கபளல்ைாம் நந்தைாைா உந்தன் கரிய
நிறம் வதான்றுதடா நந்தைாைா ” என்கிறார்.
சிவவாக்கியர்

.

”

மண்ணும்நீ

அவ்விண்ணும்நீ”

மகான்கள் பார்கவகள் அகனத்தும் ஒன்வற.
அங்கு
முழுவதும்

இங்கு

என்று

எங்கும்

பசால்ை
நிகறந்து

முடியாதபடி,
விளங்கும்

என்கிறார்.

அண்ட

பவளி

ஒளிமயமாகி,

உயிர்களுக்குப் வபரின்பத்கத நல்கும் நிகறவான ஒன்றாகி. தனது
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திருவருளாகிய சத்திவயாடு கூடி, எங்குமாய் நிகறந்து நிற்கின்றது
இகறயாற்றல்.
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5. உடவை இகறயுகறயும் வகாயில்
சித்தர்

மரபில்

மனிதவுடல்

என்பது

வபரண்டத்தின்

குறுவடிவமாகக் பகாள்ளப்படுகின்றது.
உடகை

ஒப்புக்பகாள்கின்றவன்

உைககவய

பகாண்டவனாகின்றான் என்பவத சித்தர்களின் நிகைபாடு.
உருவிைங்குவமனி

எனும்

புைன்களால்

ஒப்புக்

உணரத்தக்க

மனித உடைின் தன்கம காைத்தால் அழிவதும், திருவிைங்குவமனி
எனும் அகவுணர்வால் உணரத்தக்க உடல் அழியாமற் பாதுகாக்கப்பட
வல்ைதுமாகும் என்பது சிவவாக்கியர் பகாள்கக.

“உருவிேங்கு பேனிொகி யும்ேைாகி நின்றநீர்

ைிருவிேங்கு பேனிொகச் யைன்றுகூட ோகுபே”
என்று அவர் உறுதியளிக்கின்றார்.
சிவவாக்கியத்தின் ஆறாவது பாடல் முக்கியமாகக்
கவனிக்கத்தக்கது.

“வடிவுகண்டு யகாண்டயேண்சண ேற்யறாருவ னத்ைினால்
விடுவபனாவ வசனெின்னம் யவட்டபவணு யேன்ேபன
நடுவன்வந் ைசழத்ைபோது நாறுேிந்ை நல்லுடல்

சுடசேேட்டுங் யகாண்டுபோய்த் பைாட்டிசகக் யகாடுப்ேபை”
இதன் பபாருளாவது, யாக்ககவய இகறவகன அறியவல்ை
கருவியாக இருக்கும்வபாது, அதகனப் வபணாது புறக்கணித்து முடிவில்
மரணமகடந்து சுடகையில் எரிபடக்பகாடுக்கின்றனர்.
அடுத்ததாக சிவவாக்கியர் பசால்ைணிமிக்க ஒரு வகள்விகயக்
வகட்கின்றார்:
இவத

மனிதர்கள்

அழகிய

உடல்வடிவுள்ள

பபண்கணத்

வதடிக்கண்டுபிடித்து திருமணம் பசய்துபகாண்ட பின், அப்பபண்கண
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கவர்ந்து

பகாண்டு

வபாக

எண்ணினால்

அனுமதிப்பார்களா?
ஆகவவ மாந்தர் தங்கள் இல்ைப் பபண்ககளக் காப்பது வபாை

வயாகமுகறகளால்

தத்தம்

உடல்ககளயும்

வபணிப்

வவண்டும் என மக்களுக்கு உணர்த்துகிறார்.

பாதுகாக்க

“ைருகருந்ைி நீர்குடித்து ைாைல்வாழ் ைவைிகாள்

ைருகருந்ைில் பைகங்குன்றி ைஞ்ைேமுண் டாகுபே
என உைிர்ந்ை இசேச்ைருகுகசள ேட்டும் ைின்று,

ைண்ண ீசையும் குடித்து ேசேச்ைாைல்களில் வாழும்”
தவசிகளிடமும்

அவர்

உடகைப்

அவசியத்கத வைியுறுத்துகின்றார்.

வபணிக்காக்க

வவண்டியதன்

இவ்வாறு, மனிதவுடலுக்கான முக்கியத்துவத்கதயும், அதன்

உள்ளார்ந்த பயகனயும் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் சிவவாக்கியர்.
பதய்வம்
வகாயிகை

உனக்குள்

குடியிருக்க

தூய்கமயாக

கவத்துக்

விரும்பினால்,
பகாள்.தர்ம

உடல்

சிந்தகன

என்னும்
என்பது

பசயைில் காட்ட வவண்டும்.
உடைாகின்ற

வகாவிைில்

இகறவகனக்

காணைாம்

என

உறுதியாக நம்பிக்ககயூட்டுகிறார் அவர்.
ஆனால்,

ஞானம்

வணங்கவவண்டியது அவசியம்.

பகாண்டு

நல்பைண்ணத்துடன்

“ஞானோன ேள்ளிெில் நன்சேொய் வணங்கினால்
காெோன ேள்ளிெில் காணோ ேிசறசெபெ.”
அதுமட்டுமன்று,

எவ்வாறு

குடமானது

நீரில்

அமிழ்த்தப்படும்வபாது பவள்ளத்தால் நிரம்பப் படுகின்றவதா, அவ்வாவற
எங்கும் இகறமயமாக இருக்கின்ற இவ்பவளியிலுள்ள இவ்வுடலும்
சிவத்தால் நிகறந்திருக்கின்றது என்பதகன,
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“அக்குடஞ் ைேத்சையோண் டேர்ந்ைிருந்ை வாறுபோல்
இச்ைடஞ் ைிவத்சையோண் டுகந்ைேர்ந் ைிருப்ேபை”
என்று விளங்கக் கூறுகின்றார்.

என்ற

மனிதவுடலுருவால் ஆன அரங்கவம இகறவனின் திருவரங்கம்
உண்கமயறியாது

உழலும்

மாந்தர்ககளக்கண்டு

அவர்

வருந்துகிறார்.

“உருவைங்க ோகிநின்ற வுண்சேயொன்சற பொர்க்கிலீர்
கருவைங்க ோகிநின்ற கற்ேசன கடந்துேின்

ைிருவைங்க யேன்றுநீர் யைளிந்ைிருக்க வல்லீபை.”
இங்ஙனம் இகறவகன பமய்யுள் காணும் பயிற்சி

நாடாமல் பவளிவயவதடி அகையும் மக்ககள வநாக்கி,

“தூைந்தூைந் தூையேன்று யைால்லுவார்கள் பைாம்ேர்கள்
ோரும்விண்ணு யேங்குோய்ப் ேைந்ை அப் ேைாேைம்
ஊருநாடு காடுபோடி யுழன்றுபைடு மூசேகாள்

பநைைாக வும்முபள ெறிந்துணர்ந்து யகாள்ளுபே”
எனவும்,

“காடுநாடு வடுவிண்
ீ
கேந்துநின்ற கள்வசன

நாடிபொடி யும்முபள நெந்துணர்ந்து ோருபே”
எனவும் கடிகிறார்.
அதுமட்டுமன்று,

“உறிெிபே ைெிரிருக்க ஊர்புகுந்து யவண்யணய்பைடும்
அறிவிோை ோந்ைபைா டணுகுோற யைங்ஙபன”
என்றும் வருந்துகிறார் சிவவாக்கியர்.
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சிவவாக்கியர்

மனிதவுடகைத்

பமய்ப்பபாருகள அகடவதற்கான புனித
அகடயாளம் காட்டுகிறார்.

தனிமுதைான

வழியின் வாயிற்படியாக

புண்ணிய நதிகபளனவும், வகாயில்கபளனவும், மகைகபளனவும்

அவநகவாசல்ககளத் வதடிப்வபாவாவனன். ஏகழயான மனிதனுக்குகந்த
புனிதவாசல் உடைான இவ்வாசவை.

“அண்டவாை ோெிைம்ப்ை ைண்டவாை ோெிைம்
ஆறிைண்டு நூறுபகாடி ொனவாை ோெிைம்

இந்ைவாை பேசழவாை பேகபோக ோனவாைல்

எம்ேிைான் இருக்கும்வாைல் ொவர்காண வல்ேபை.”
என்று அவர் பாடுகிறார்.

உள்ளம் பபருங்வகாயில் - திருமந்திரம்
உள்ளம் யேருங்பகாெில் ஊனுடம் ோேெம்
வள்ளற் ேிைானார்க்கு வாய்பகா புைவாைல்

யைள்ளத் யைளிந்ைார்க்குச் ைீவன் ைிவேிங்கம்
கள்ளப் புேசனந்துங் காளா ேணி விளக்பக.

ஐந்து புைன் களும் நம்கம வமாசமாக்குவதாக விளக்கம்
பசால்ைி வருகிவறாம்.இந்த நகபைாட்டு அற்புதமானது. ஆனால் அதுவும்
அகதவய பசால்கிறது. இதன் விளக்கம் வவறு.
புைன்

களுக்கு

கட்டகள

மூகளயிைிருந்து

பிறக்கும்.

ஏற்கனவவ வசமித்து கவக்கப்பட்ட வடட்டா வபசிைிருந்து சிக்னல்கள்
ஆராயும்.

புைன்

அதன் பின்னர் காம க்வராத வமாகாதி குணங்கள் கட்டவிழ்த்து
தன்

வவகைகய

பசய்யும்.

இதன்

பைன்

நுகரிச்சிகய

அனுபவிப்பது மனவம.
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இங்கு நமக்கு பதரியாத விஷயம் ஆையம், பபருங்வகாவில்
என்று உள்ளத்கதயும், உடகையும் ஏன் பசால்ை வவண்டும்?

உள்ளம் யேருங்பகாெில் ஊனுடம்பு ஆேெம்
காளாமணி

குறிக்கைாம்.

அந்த

பஞ்ச

முக

தீபங்கள்

விளக்கு.

ஐம்புைன்

வகாவிலுக்குள்ளும்

களும்

அகத

வட்டுக்குள்ளும்
ீ

ஏற்றப்படுககயில் அதன் உயரங்கள் கூட ஆகம விதிப்படி மாறும்.

வட்டில்
ீ
உள்ள தீபம் அகரயங்குை உயரவம ப்ரகாசிக்க வவண்டும்.
வகாவில்களில் மூன்றங்குைம் வகர அனுமதி உண்டு. இந்த ஒளியில்
வதடினால் இகறயுருவம் கர்ப்ப கிரஹத்தில் பதரியும்.
ஆக

புைன்

ககள

அடக்க

பசால்ைவில்கை.

மாறாக

நியமத்துடன் அவற்கற துைங்க பசய்து , அவ்விளக்கின் ஒளியால்
பரமகன காண் என்பது தத்துவம்.

காளா ேணி விளக்கு என்றால் என்ன ?
காளா மணி விளக்கு என்பது, பகழய காைத்தில் அரண்மகன,
வகாவில் வபான்ற இடங்களில் உபவயாகத்தில் இருந்த பபரிய விளக்கு.
அதற்கு

முன்னால்

திருமூைர்

பசான்ன

அந்த

வார்த்கதககளயும் வசர்த்துக் பகாண்ட வவண்டும்.

மூன்று

அப்பபாழுதுதான் முழுகமயான விளக்கம் கிகடக்கும். கள்ளப்
புைகனந்தும் காளா மணி விளக்வக !!
புைன்கள் மூைமாகவவ நாம் புறவுைகக உணர்ந்து நம் அறிகவ
விருந்தி பசய்து பகாள்கிவறாம்.
எனவவ

புைன்கவள

புறவுைகக

விளக்குகளாக இருக்கின்றன.

அறிந்து

பகாள்ள

உதவும்

ஆனால் அந்தக் கள்ளப் புைன்கள் நம்கம புைனின்ப நாட்டத்தில்,
மாகயயில்

ஆழ்த்தி

இருக்கின்றன.

விடக்

கூடிய

பபரிய

மாய

விளக்குகளாக
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இது இகறவனின் பசயல்தான். மாகயயில் அழுந்தித் துன்புற்று
உண்கம விளக்கம் பபற வவண்டும் என்பதற்வக இந்த ஏற்பாடு.
எனவவ

அவன்

பிரம்மரந்திரத்தின்

நம்

தகையாகிய

வகாபுரவாசல்

சகஸ்ராரத்தில்

வழியாக(

அதுதான்

வழிகய வாய் என்று குறிப்படிடுவார்கள்.
வாய்+

இல்

உள்ளபமனும்

வற்றிருக்கிறான்.
ீ

=

வாயில்)

நுகழந்து

கருவகறயில்

பபாதுவாக

உடபைனும்

உயிராகிய

குழந்கதகளுக்கு

புைன்கள்

முதல்

உள்ள,
வழி,

ஆையத்தின்

சிவைிங்கமாக

பற்றிய

அறிவு

வளரவில்கை. எனவவ குழந்கதகள் முப்பரிமாண நிகைகயக் கடந்த
நிகையில் இருக்கின்றன.

எனவவ குழந்கதகளுக்கு மவனா விருத்தி ஏற்படுவதில்கை.

குழந்கதகளுக்கு அறிவு கிகடயாது. வளர வளரவவ அனுபவங்கள்
மூைமாக அறிகவப் பபறுகின்றன என்று சிைர் பசால்வதுண்டு.

அது முற்றிலும் தவறு. உண்கமயில் குழந்கதகளின் அறிவு
பிரகாசமாக

இருக்கிறது.

ஒருவன்

வளர

வளர

கூடவவ களங்கங்களும் வளர்ந்து விடுகின்றன.

அனுபவங்கவளாடு

எனவவ அவன் சுயம்ப்ரகாசமான ஆன்ம இயல்கப இழந்து

வபாகிறான். ஆனால் குழந்கதகளுக்கு அவ்வாறு இல்கை.

அறிவில் ஆன்ம ஒளி தகதகபவன பஜாைிக்கிறது. அவர்கள் மூகள
மற்றும்

உடபைங்கும்

நிற்கிறது.
மனம்

மற்றும்

பிரபஞ்ச

பசால்,

ஆற்றல்

குகறவுபடாமல்

பசயல்கள்

வாயிைாக

தங்களுகடய சக்திகய விகரயம் பசய்து பகாள்வது இல்கை.

தளும்பி

அகவ

வமலும், வளர்ந்த நம் உடைில் உள்ள உயிர் சக்திதான், அந்தச் சிறிய
உடம்பில் குகறவின்றி நிகறவாகத் திகழ்கிறது.
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நாவமா வளர வளர உயிர் சக்தி குகறபாடு உள்ளவர்களாக ஆகி
விடுகிவறாம். இந்த காரணத்தால்தான் குழந்கதகள் மிக அழகாகவும்,
சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கின்றன.

ஆன்மா எவ்வளவு அழகானது என்று ஒரு குழந்கதகயப் பார்த்து

பதரிந்து பகாள்ளைாம்.
எனவவ

வளர்ந்து

அனுபவம்

பபற்று

விட்டதால்

தான்

பபற்றுள்ள அறிவு வபரறிவு என்று ஒருவன் கருதுவானாகில் அவவன
உைகின் தகைசிறந்த அஞ்ஞானி.
ஏபனன்றால்

பரம்பபாருளுக்குரியது.
சிற்றறிவவயாகும்.

வபரறிவு

அல்ைது

மனிதர்களாகிய

நாம்

வாைறிவு

பபற்றுள்ள

என்பது
அறிவு

அறியும் தன்கம ஆன்மாவுக்குரியது. எனவவதான் இகறவகன

வாைறிவாளன் என்பார்கள்.
ஆனால்,

ஜீவாத்மவனா

சிற்றறிவு

பகாண்டவன்.

இந்த

சப்த

தாதுக்கள், ஐந்து வகாசங்கள், ஐம்புைன்கள் மயமாகத் தன்கன உணரும்
மனிதனின் அறிவு சிற்றறிவாகும்.
அறிகவ

அறிவதற்கு

அறிவால்தான்

முடியும்.

புைன்களால்

அறிகவ அறிந்து பகாள்ள முடியாது.
நம்கம நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால்தான் இந்த உண்கம புைப்படும்.
இகதவய தன்கனயறிதல் என்பர்.
உதாரணமாக

ஒருவகனப்

வருகிறார்கள் என்று கவத்துக் பகாள்வவாம்.

பைர்

விரட்டிக்

பகாண்டு

அவன் வபாய் இருட்டில் மகறந்து பகாள்கிறான். அவகனத் வதடி
வந்தவர்கள்

ஒருவருக்பகாருவர்

பசால்ைிக் பகாள்கிறார்கள்.

அவன்

இங்கு

இல்கை

என்று

அகதக் காதால் வகட்ட உடன் மகறந்திருப்பவன் நாம் இங்குதாவன

இருக்கிவறாம்.
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ஆனால், இல்கை என்று பசால்கிறார்கவள, ஒரு வவகள நாம்
இல்கைவயா என்று எண்ணுகிறானா ?
இல்கைவய.

தான்

இருப்பதற்கு

தாவன

சாட்சி.

இருக்கிறான்

என்வறா, இல்கை என்வறா பசால்கிற வார்த்கத அவகன விளக்குறதா ?
இல்கைவய. அவர்கள் இல்கை என்று பசால்கிறார்கள்.

ஆனால், அவன் இருக்கிறான். அது வபாை உைகப் பபாருள்ககளக்

காட்டுவது வபாை ஆன்மாவின் இருப்கப பசால்ைால் சுட்டிக் காட்டி விட
முடியாது.

அடுத்து

கண்

இருக்கிறது.

உடகைக் காண முடிவதில்கை.

ஒளிந்திருப்பவனுக்கு

தன்

ஏபனன்றால் இருள். மற்றவர்கள் அவன் அங்கு இல்கை என்று
பசான்னாலும் கூட தன் இருப்கப அவன் உணர்கிறான்.
தன்னுகடய அந்த உணர்வவ அதற்கு சாட்சி. அதாவது ஆன்மா

தன்கனத் தாவன காண்கிறது.

ஊனக் கண் அகதக் காணாது. இது வபாைத் பதாடு உணர்கவ

எடுத்துக் பகாள்வவாம். பதாடு உணர்வு உடபைங்கும் பரவி உள்ளது.

உஷ்ணம், குளிர்ச்சி, பமன்கம, கடினம் வபான்ற உணர்ச்சிககள
இது

உணரக்

கூடியது.

இது

நிைம்,

இவற்கறபயல்ைாம் உணர்ந்து பகாள்கிறாது.

நீர்,

காற்று,

பநருப்பு

ஆனால், ஆகாயத்கத உணர முடிகிறதா ? முடியவில்கைவய ?
பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றாகிய ஆகாயத்கதவய உணர முடியாத பபாழுது
அதனினும் நுட்பமான பரம்பபாருகள எங்ஙனம் உணர முடியும் ? பதாடு
உணர்வாலும் ஆன்மாகவ உணர முடியாது.
அது வபாைவவ உடலுக்கு தகுந்தது எது, தகாதது எது என்று
சுட்டிக்காட்டி சுகவகய உணரும் நாக்கால் ஆன்மாகவ சுகவத்து
உணர முடியுமா ? முடியாது.
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அடுத்தது

மூக்கு.

இதன்

மூைம்தான்

சுவாசிக்கிவறாம்.

எண்பணயில்ைாமல் விளக்கு எப்படி எரியாவதா, அது வபாைச் சுவாசம்
இல்ைாமல் வாழ முடியாது.
அத்தககய

வாழ்வாதாரமான

வாயுவில்

உள்ள

நைன்

வகடுககளபயல்ைாம் தன் வமாத்தல் மூைம் விளக்கிக் காட்டும் மூக்கால்
ஆன்மாகவ முகர்ந்து உணர முடியுமா ? முடியாது.

எனவவ பபாறிகளால் ஆன்மாகவ, அறிகவ அறிய முடியாது.

ஆனால், பபாறிகளால்தான் ஒருவனுக்குப் பிரபஞ்சம் பற்றிய ஞானமும்,
பதளிவும் வாய்க்கிறது.

ஆனால், ஆன்மாகவ விளக்க பபாறிகளால் ஆகாது. சமாதி

நிகையில் பபாறிகள் பசயைற்றுப் வபாய் விடுகின்றன.
எனவவ

ஜீவனும்

ஒடுங்குகிறான்.

எனவவதான்

பபாறிகள்

வயப்பட்ட மனிதர்களால் ஆன்மாகவ, ஆன்ம தத்துவத்கத உணர்ந்து
பகாள்ள முடிவதில்கை.
கள்ளப் புைன்கள் வசப்பட்ட மனமும் ஜட நிகையில் திகழ்வதால்
சூக்குமத்கத உணர முடியவில்கை.
வள்ளுவர்

பசால்வது

வபாைப்

பபாறி

வாயில்

ஐந்தவித்தால்

ஆன்மாகவ அறிவால் அறியைாம்.
அவ்வாறல்ைாத

வகர

எப்படித்தான்

புளிகயப்

வபாட்டு

விளக்கினாலும் சூக்குமத்கத ஜட மனம் உணராது. வகள்விகளால்
குகமந்து பகாண்வடயிருக்கும்.

ஊனுடம்பே ஆேெம் - ேகரிைி
உடலும் உயிரும் இகசந்து வணங்கி இயங்கும் நிகையில்
இகணக்கப் பபற்று வாழ்ந்து வருபவன் மனிதன்.
அற்புதமான பதாகுப்பாக உள்ள உடல் அகமப்பு, வியத்தகு
ஆற்றல்ககள
விரிந்தும்,

உள்ளடக்கமாகக்

நுணுகியும்

பகாண்ட

இயங்கத்தக்க

உயிர்ச்சக்தி,

அறிவுத்

குறுகியும்,

திறன்

இகவ
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இைட்சக்கணக்கான

ஆண்டுகளாகக்

கருமூைம்

பிறவித்

பதாடராக

வமலும் வமலும் சிறந்து மிகவும் உயர்ந்த நிகைகய எய்தியுள்ளன.
ஒரு

உயர்ந்த

குறிக்வகாவளாடு

மனித

உயிர்கள்

இவ்வுைகுக்கு வந்துள்ளன. மன உணர்கவ விரிந்த அளவில் வளர்த்துக்
பகாள்ளவும், அறிவில் முழுகம பபற்று இயற்கககய உணர்ந்து, ரசித்து
அதவனாடு ஒன்றி வாழ்ந்து நிகறவு பபறும் நிகையான அகமதிகயப்
பபறவும் உள் வநாக்கமாக அகமந்துள்ளவத மனித உயிர்.

அறிவின் உயர்வு பபற்று உயிரின் மதிப்பும் சிறப்பும்
உணர்ந்து நிகறவு பபறுவவத மனிதப் பிறவியின் வநாக்கபமனினும்,
அது பவற்றி பபற உடகை நைவமாடும் வளவமாடும் கவத்துக் பகாள்ள
வவண்டியது அவசியம்.” என்பார் வவதாத்திரி மகரிசி

உடபோம்ேல் இசறவழிோடு - பவைாத்ைிரி ேகரிைி
நன்றாக

இவ்வளவு சாப்பிட்டால் வபாதும், நன்கு ஜீரணமாகும். உடல்
இருக்கும்

சாப்பிடுவவாம்.

என்று

பதரிந்து

அளவவாடும்,

முகறவயாடும்

ஆனால், சுகவயாக இருக்கிறது என்று அதிகமாகச் சாப்பிட்டால்
அதகனச்

ஜீரணிப்பதற்கு

எங்கிருந்து சுரக்கும்?
பற்றாக்குகறயின்

வவண்டிய

காரணமாக

அதிகப்படியான

உணவு

பசரிக்காமல்

அமிைம்

வதங்கிப்

வபாவதால் புளித்துப் வபாகிறது. அது வயிற்றில் புண்கண உண்டாக்கித்
துன்பம் தருகிறது.
மனிதன் அறியாகமயால் பசய்யும் தவறுகள் தான் துன்பமாக
விகளகிறது. இகறயின் ஆற்றைால் எல்ைாம் சரியாக நடக்கிறது.
ஆனால்

நாம்

ஆகசயினால்,

மறதியினால்,

இகறவனின்

பசயகை மறந்ததினால் அதிகமாகச் சாப்பிட்வடாம் .
அதன்

விகளவாகத்

துன்பத்கத

அனுபவிக்கிவறாம்.

இகறவன்

பசயைில் குறுக்கிட்வடாம். உறுப்புக் பகட்டுவிட்டது. அதன் விகளவாகத்
துன்பத்கத அனுபவிக்கிவறாம்.

30

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

இகறயருள் எல்ைாச் பசயைிலும் கைந்து சரியான பைகனத்
தந்து பகாண்வட இருக்கிறது. நாம் அகதத் தடுத்தால் அந்தத் தகடக்குத்
தகுந்தவாறு துன்பம் வரும்.
இகதத்

பதரிந்து

பகாண்டால்

இகறவனுக்குப்

வவண்டுபமன்று முன்வனார்கள் பசான்னது தவறா?
தவறாகச்

பசய்தால்

துன்பந்தான்

வரும்.

பயந்து

சரியாகச்

நடக்க

பசய்தால்

இன்பவம நிகைக்கும். இந்த உண்கமகயத் பதரிந்து பகாள்கிறவபாது
இகறயுணர்வு வருகிறது.

அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த உடலுக்கு உணவு, ஓய்வு, உடலுறவு,

எண்ணம்,

உகழப்பு

இந்த

ஐந்கதயும்

அைட்சியம்

பசய்யாமல்,

அதிகமாக அனுபவிக்காமல், முரணாக அனுபவிக்காமல் நாம் பார்த்துக்
பகாள்வவாம்.
உடல் நைமாக இருக்கும். மனமும் அகமதியாக இருக்கும், அப்படி
அறிவின்

பதளிவவாடு

இகறவழிபாடு தாவன?

உடகை

நைமாக

கவத்துக்

பகாள்வதும்

6. என்னிவை இருந்த ஒன்கற அறிந்வதன்
உனக்குள் இகறவன் இருப்பகதப் வபாைவவ உன் சக
மனிதனுக்குள்ளும் இகறவன் இருக்கிறான்.
எனவவ இகறவனுக்கு நீ ஏவதனும் தர விரும்பினால் சக மனிதனுக்கு
பகாடு.அவனுக்குள்வள இருக்கும் இகறவன் அகத பபற்றுக்பகாள்வான்.
என்னிவை இருந்தஒன்கற யான்அறிந்தது இல்கைவய
என்னிவை இருந்தஒன்கற யான்அறிந்து பகாண்டபின்
என்னிவை இருந்தஒன்கற யாவர்காண வல்ைவரா?
என்னிவை இருந்திருந்து யான்உணர்ந்து பகாண்டவன.

ஊர் எல்ைாம் இருக்கும் இகறவன் உனக்குள்ளும் இருக்கின்றான்..
உனக்குள் இருக்கும் இகறவகன விட்டு ஊவரல்ைாம் வதடினாலும்
கிப்பாவனா...
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உனக்குள் இகறவன் இருப்பகத வபாைவவ உன் சக
மனிதனுக்குள்ளும்

இகறவன் இருக்கிறான் எனவவ இகறவனுக்கு நீ ஏவதனும் தர விரும்பினால்
சக மனிதருக்கு பகாடு அவனுக்குள்வள இருக்கும் இகறவன் அகத பபற்றுக்
பகாள் வான்.

ஒரு பாகற என்ற உருவப்பபாருள். அகத வடித்தால் கிகடப்பது
பை வடிவங்கள் ...அகவ

ஒவர மூை பபாருளால் பசய்யபட்டவதா ,

அதுவபால் இயற்ககயில் உள்ள பபாருள்கள் எல்ைாம் ஒவர பபாருளால்
பசய்யப்பட்டதாகும்.

பாகறக்குள் எப்படி எந்த அகசவும் இருக்காவதா அவதவபால்
இயற்ககக்குள் எந்த அகசவும் இல்கை என்பது தான் உண்கம.
அப்படிபயன்றால் உைகம் பதரிகிறவத அகசவுகள் பதரிகிறவத
என்றால் அது அப்படியாக பதரிவது மாகயவய.
ஒரு புககவண்டியில் பயணம் பசய்யும் வபாது எதிவர இருப்
பவர்கள் பின்வனாக்கி பசல்வது வபால் பதரியும் .
உண்கமயில் அவர்கள் அவத இடத்தில் நிற்ப்பார்கள் , அதுவும்
மாகய ....அகசவு நம் வண்டியில் தான் உண்டு , அது வபாை அவரவர்
உடைில் உண்கம தனி மனித ஆற்றல் உண்டு.
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அதன் அகசவுகள் உணர்ந்தாவை உண்கம இகறவகன
உணர் முடியும் .
”உன்னிபே நானடங்க என்னுபள நீ விளங்க

உனதுஅருள் ஒளிை எனதுள்ளம் தூய்சே யேற்பறன்.
இன்னும் பவயறன்ன பவண்டும் இப்பேறு யேற்ற ேின்னர்
எடுத்ை ேனிைப் ேிறயேய்ைிெபை முழுசே”
என்று ஞானக்களஞ்சில் மகரிசி விளக்கியுள்ளார்.
இது

எல்ைாருக்கும்

சாத்தியவம.

பிரம்மம்

என்ற

வபராதார நிகைகய ஐயமின்றித் பதளிவாக உணர்ந்தவர்கள்தான்,

"எல்ோம் வல்ே யைய்வேது

எங்கும் உள்ளது நீ க்கேற
யைால்ோல் ேட்டும் நம்ோபை
சுெோய்ச் ைிந்ைித்பை யைளிவாய்
வல்ோய் உடேில் இெக்கேவன்
வாழ்வில் உெிரில் அறிவுேவன்
கல்ோர் கற்றார் யைெல் விசளவாய்க்
காணும் இன்ே துன்ேேவன்
அவனின் இெக்கம் அணுவாற்றல்
அணுவின் கூட்டுப் ேக்குவம்நீ
அவனில்ைான்நீ , உன்னில் அவன்
அவன்ொர்? நீ ொர்? ேிரிபவது?
அவசன ேறந்ைால்நீ ைிறிபொன்
அவசன அறிந்ைால்நீ யேரிபொன்
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அவன்நீ ஒன்றாய் அறிந்ைஇடம்
அறிவு முழுசே அதுமுக்ைி

-அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிஷி –

நாவன கடவுளின் தூதன் என்கிறார்கள் சிைர். நாவன கடவுள்
என்கிறார்கள் சிைர். உண்கமயான கடவுள் எங்வகதான் இருக்கிறார்?
ஒரு மனிதன், ஞானி ஒருவகரத் வதடிப் வபானான். ‘‘நான்

கடவுகளச்
அவர்

‘பளார்’

சந்திக்க

என்று

இவன்

வவண்டும்!’’

கன்னத்தில்

அகறந்து

என்றான்.

விட்டார்.

இவன் பயந்து ஓடிப் வபானான்.
பக்கத்திைிருந்தவர்கள் ஞானியிடம் வகட்டார்கள்: ‘‘அவகன ஏன்
அகறந்தீர்கள்?’’
‘‘அவன் ஒரு கபத்தியக்காரன்!’’
‘‘அப்படியா?’’
‘‘ஆமாம்! அவகனவய அவன் வதடிக் பகாண்டிருக்கிறான்!’’
#உன்னில் கடவுகள வதடு
”அவனில் அணு , அணுவில் அவன்,

உன்னில் எல்ோம், நீ அறி உன்சன.” - வவதாத்திரி மகரிஷி
- நிசனப்ேயைான்று கண்டிபேன் நீெோது பவறிசே,

நிசனப்புோய் ேறப்புோய் நின்றோசெ ோசெபொ?

அசனத்துோய் அகண்டோய் அனாைிமுன் அனாைிொய்
எனக்குள்நீ உனக்குள்நான் இருக்குோற யைங்ஙபன.

- சிவவாக்கியார்.
நீ நானாக கண்வடன் :
இகறவா ! நான் எகனவிடுத்து உன்கன மதித்வதன்!
எவபரவவரா புகனந்த கற்பகனகள் பகாண்டு,
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நிகறவில்கை; என்அறிவவா நிகைக்க வில்கை ;
வநர்வழிவயா புரியவில்கை; நிகனத்து ஆழ்ந்வதன்;
மகறபபாருளாய் இயங்கும் எனதறிகவப் பற்றி
நானுணர்ந்வதன். அங்குநீ நானாய்க் கண்வடன்;

உகறந்து விட்வடன் உன்னில்நான்; உணர்ந் துணர்ந்து
உைகுஇகத உணர்த்துய்யத் பதாண்டு ஏற்வறன் ."
--அருள் தந்கத
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7. . அஞ்ஞானிகள்
வபாைித்துறவிககளயும்,

பபாய்த்

தவவவடமணிந்தவர்ககளயும்

கநயாண்டிபசய்வதில்

அகநிகையனுபூதி

பமய்யடியார்கள்

ஒருவபாதும் இரக்கம் காட்டியதில்கை.
பபற்ற

தம்

எப்வபாதும் மகறத்து கவத்திருப்பர்.
அதல்ைாதவர்

பவளிவவடங்களாலும்

சிவவாக்கியர்

நிகைகய

நடிப்புக்களாலும்

தம்புகழ்பாடித் திரிவர். சிவவாக்கியர் அத்தககய வபாைி ஞானிககள
நாய்களுடன் ஒப்பிட்டு
ஞானிஞானி

என்றுகரத்த

நாய்கள்வகாடி

வகாடிவய

என பவளிப்பகடயாகத் தாக்குவதற்கும் அஞ்சவில்கை.
பூண்டுநீர்

”குண்டைங்கள்

குளங்கவடாறு

மூழ்கிறீர்

மண்டுகங்கள் வபாைநீர் மனத்தின்மா சறுக்கிலீர்” - என்றும்,
பவந்தநீறு பமய்க்கணிந்து வவடமுந் தரிக்கிறீர்; - என்றும்,
காவியுஞ்

சடாமுடிக்

முத்திவசரச்

சித்தியிங்கு

கமண்டைங்க

ளாசனம்

முன்னளிப்வபன்

பாபரனச்

தாவுருத்தி ராட்சம்வயாகத் தண்டுபகாண்ட மாடுகள்” - என்றும்

சத்தியங்கள் பசால்ைிபயங்குஞ் சாமிவவடம் பூண்டவர் என்றும்
நீரினிற்கு

மிழிகயபயாத்த

நிகையிைாத

காயபமன்

றூரினிற் பகறயடித்து உதாரியாய்த் திரிபவர்” – என்றும்
பைவிதமாகக்
சிக்காமைிருக்கப்
எச்சரிக்கிறார்.

பை

கபடத்துறவி
பாடல்களில்

வவடம்வபாட்டவர்களிடம்
மக்ககளச்

சிவவாக்கியர்
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அவர்ககளத் தனது பை பாடல்களிலும் வவடமிட்ட மூடர், சாத்திரச்

சழக்கர், பாதகக் கபடர், மதியிழந்த பித்தர், மடிப்புவமாசஞ் பசய்பவர்,
கருத்தழிந்த கசடர், பிரக்கஞபகட்ட மூடர், குணங்பகடுங் குருக்கள்
என்பறல்ைாம் பைவாறாக வகசபாடுகின்றார்.

“பமதுவாக முணமுணபவன்று பசால்ைி உட்கார்ந்திருக்கும் மூடர்கவள!
நீங்கள் அள்ளி அள்ளி நீகர வமபை எறிந்தவதது? உள்ளங்ககயாற்
குகழத்தவதது?

திருட்டுவவடம்

தரித்தவதது?

கண்கணமூடி

தகங்ககயிற்

குகழத்தவதது

விட்டவதது? அதன் விவசடத்கதச் பசால்லுவர்களாக”
ீ
அள்ளிநீகர

யிட்டவத

பமள்ளவவ

முணமுபணன்று

கள்ளவவட

மிட்டவதது

விளம்புகின்ற
கண்கணமூடி

பமள்ளவவ குருக்கவள விளம்பிடீர் விளம்பிடீர்”

மூடர்காள்
விட்டவதது

என்று வகட்கின்றார்.
மனதிலுள்ள ஆகசபயனும் மாயக்கட்டவிழ்ந்து ஆழமான
ஆன்மிகஞானம் ககவரப்பபற்ற வயாகியர் மங்ககயின் மார்பகத்தடியில்
இருந்தாலும்

அவர்கள்

உைகமயக்கத்திற்கு

வயப்படாமல்

விகனத்பதாடகர அறுத்பதறிந்து இருப்பர்.
ஆனால்

மனபவாடுக்கம் பபறாததால்

பமௌனம்பூண்டு

வனத்தில்

பற்றறாத

வாழ்ந்தாலும்,

ஒரு வயாகி

மனதின்கண்ணுள்ள

மாகயகய அறுத்பதாழித்தவராக மாட்டார் என்பதகன பசால்நயம்
பகடத்த அருகமயான ஒரு பாடைால்ச் சிவவாக்கியர் உகரக்கின்றார்.
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மனத்தகத் தழுக்கறாத மவுனஞான வயாகிகள்
வனத்தகத் திருப்பினும் மனத்தகத் தழுக்கறார்

மனத்தகத் தழுக்கறுத்த மவுனஞான வயாகிகள்
முகைத்தடத் திருப்பினும் பிறப்பறுத் திருப்பவர.”
ஐம்புைன்ககளயும் பவல்ைாது அவற்றின் வழிவய பசல்லும்

அஞ்ஞானிகளுக்கு அன்னதானம் முதைான தருமங்கள் பசய்வதும்

வவண.
ீ
அத்தககய வபாைித் துறவிகளுக்கு ஈககபசய்வது தீகமகயவய
விகளவிக்கும்.

ஐம்புைகன பவன்றிடா தவத்தவம யுழன்றிடும்
வம்பருக்கு மீ வதுங் பகாடுப்பதும்ம வத்தவம
என்பவத சிவவாக்கியரின் அறிவுகர.

நல்ை இடங்ககளத் வதடி அவற்கறச் சுத்திபசய்து

பீடமிட்டு, அதன் மீ து திருநீறு பூசி அமர்ந்து அருகமயாகத் தவங்கள்
பசய்வார்கள்.
ஆனால், ஆன்ம

வடிவினனான இகறவன்

ஒடுங்குமிடமும் உதிக்குமிடமும் யாபதன்று அறிந்து பின் தவம்
பசய்யுங்கள் என்று அறிவுறுத்துகின்றார் சிவவாக்கியர்.
இடங்கள்பண்ணி சுத்திபசய்வத யிட்டபீட மீ திவை
அடங்கநீரும் பூசல்பசய் தருந்தவங்கள் பண்ணுவர்ீ
ஒடுங்குகின்ற நாதனா ருதிக்குஞான பமவ்விடம்

அடங்குகின்ற பதவ்விடம் அறிந்துபூகச பசய்யுவம.
அதுமட்டுமல்ை,
நித்தமும் மணிதுைக்கி நீடுமூகை புக்கிருந்து
கத்திவயக தறிவய கண்கள்மூடி என்பயன்
என்றும்,
வதடிகவத்த பசம்பபைாந் திரள்படப் பரப்பிவய
வபாடுகின்ற புட்பபூகச பூகசபயன்ன பூகசவயா
என்றும்,
பமய்ப்பபாருளாகும் இகறவகன உள்வநாக்கியுணர வவண்டுவமயன்றி
பவளிப்புறமான மரபுவழிச் சடங்கு வழிபாடுகளாலும், ஆசாரங்ககள
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வமற்பகாள்ளுதைாலும் எந்தப் பயனும் இல்கை என்று மனதில்
பதியும்படிப் பை பாடல்களில் ஆவவசமாகக் கண்டனம் பசய்கின்றார்
சிவவாக்கியர்.

துவராகடத் துறவிகளுக்கு முன்வன பவள்ளாகட உடுத்த
பவண் துறவி வள்ளல் பபருமான்.

தயவும் கருகணயும் ஞானமும் இயற்ககயாய்ப் பபற்றவர்க்கு
காஷாயம் வதகவப் படவில்கை!
ஆன்ம தரிசனம் கிட்டிய வபர்க்கு ஆகட அகடயாளம் அவசியமில்கை!
அதற்காக காஷாயம் கட்டிய உண்கமச் சந்நியாசிககள
பவறுக்கவும் வதகவ இல்கை!

கபட சாமியார்கள் மட்டுவம பவறுப்புக்குரியவர்கள்!
வள்ளைார் காைத்திவைவய அந்தக் கபட சந்நியாசிகள் இருந்தார்கள்!
அதுகுறித்து இறுக்கம் இரத்தின முதைியாருக்கு
பபருமான் ஒரு கடிதம் எழுதினார் !
"நாயக்கர் சாமி என்பவர் தற்காைம்
இவ்வுைகில் இருக்கின்ற

தான்வதான்றிச் சாமிகளில்
தகைநின்ற சாமி என்க.
என்கன..?
அறிய வவண்டுவனவற்கற
அறியாகமவயாடு,பித்த மயக்கால்
மனம் பசன்ற வழி பசன்று ,
பித்தச் சாமி என்றும்,விவசடப் வபர் ஒன்று
மிககயாகக் பகாண்டிருக்கின்றனர்!
ஆதைின் சூழும் வண்ணம் சூழ்க.
மாறாது விழித்திருக்க...!"
என்று அந்தக் கடிதத்தில்
எச்சரிக்கக பசய்கிறார்!
அன்பர்ககள விழித்திருக்கச் பசால்கிறார் !
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வபாைிகளிடம் எப்வபாதும் நாம் விழிப்வபாடு இருக்க வவண்டும் என்பது
பபருமான் கட்டகள!

ஞானிககளயும் வபாைிககளயும் அகடயாளம் காணத்தான்

ஆறாவது அறிவு!
”காவித்துணி வவண்டா
கற்கறச் சகட வவண்டா
பாவித்தல் வபாதும்
பரநிகை பயய்துதற்வக.” - மகரிசி
மனிதன் புறத்தில் பசய்து பகாண்டிருக்கின்ற வவடங்கள் எல்ைாம்
இகவகன அகடத் வதகவயானவத அல்ைது இகறவனுக்கு
ஏற்புகடயவதா அல்ை.
தம் அகம் வநாக்கி மனகதத் திருப்ப தன்கன அறிந்து

பகாண்டிருக்கும் நிகையில் ஒரு வசர இகறவகனயும் அறிந்து
பகாள்ள வவண்டும் என்கிறார் மகரசி.

கபட வவடதாரிகள்.
ஆன்மீ கம் சார்ந்த குழப்பங்களுக்குக் காரணமாக
அகமயும் இன்பனாரு தளம் ‘குரு’ என்ற கருத்துநிகை சார்ந்தது.
சாதனா என்பது குரு இன்றி முழுகமபகாள்ள முடியாது.
குரு என்பவர் நம்கம வழிகாட்டி அகழத்துச்பசல்லும் ஒரு
மனிதர். நம்முகடய அறியாகமகய நாம் அவர்முன் கவக்கிவறாம்.
அவரது ஞானத்கத பபறுவதற்காக நம்கம திறந்து
பகாள்கிவறாம். இதில் ஒரு சுயசமர்ப்பணம் உள்ளது.
இந்தச் சுயசமர்ப்பணத்கத பக்தியாக உருமாற்றிக் பகாள்ககயில்
குருவாக நாம் எண்ணும் மனிதகர அதிமானுடராக
ஆக்கிக்பகாள்கிவறாம்.
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சிை வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் ஒருவரிடம்
வபசிக்பகாண்டிருந்வதன்.
அவர் ஒரு நவனச்
ீ
சாமியாகர தன் குரு என்று பசான்னார். குரு

தனக்களித்த ‘ஞான’த்கதப் பற்றிச் பசால்ைிக்பகாண்வட வந்தவர்

தனக்கு வந்த கடுகமயான வணிக பநருக்கடிகய குரு தீர்த்து கவத்தார்
என்றார்.

‘அது குருவின் வவகையா’ என்று நான் வகட்வடன். ‘நான்

எல்ைாவற்கறயும் குருவிடம் ஒப்பகடத்துவிட்வடன். அவர்
பார்த்துக்பகாள்வார்’ என்றார் அவர்.

இங்வக நிகழும் பிகழ என்ன? குருகவயும் கடவுகளயும்

இவர் குழப்பிக்பகாள்கிறார்.

கடவுளின் இடத்தில் குருகவ கவக்கிறார். விகளவாக அந்த

குரு மானுடக்கடவுளின் இடத்துக்குக் பகாண்டு பசல்ைப்படுகிறார்.
பை நவன
ீ குருக்கள் தங்ககள விளம்பரம் மூைம் பல்வவறு
பிம்பங்கள் மூைம் அந்த இடம் வநாக்கி நகர்த்திக்பகாள்கிறார்கள்.
பக்திவழிகயயும் ஞானவழிகயயும் குழப்பிக்பகாள்ளும்

அறியாகமயில் இருந்து இந்தச் சிக்கல் உருவாகிறது.

பக்தி என்பது எந்த வினாவும் இல்ைாமல் தன்கன முழுகமயாக
சமர்ப்பணம் பசய்துபகாள்வது. அந்த வழியில் வினாவற்ற பணிதலுக்கு
முதல்மதிப்பு உள்ளது.
ஆனால் அந்த சுயசமர்ப்பணம் இப்பிரபஞ்சத்கத உருவாக்கி
நடத்தும் சக்தியிடம் மட்டுவம நிகழவவண்டும்.
அகத அறியமுடியாபதன்பதனால் அதற்கு தன்கன
ஒப்புக்பகாடுத்தல்தான் பக்தி என்பது.
பக்தியின் தளத்திலும் குருநாதர்களுக்கு ஓர் இடமுண்டு.
பக்திகய வநாக்கி இட்டுச் பசல்ைக்கூடிய வழிகாட்டிகள் மட்டும்தான்
அவர்கள்.
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அவ்வழியில் உருவாகும் சஞ்சைங்ககள அகற்றுபவர்கள்,
பக்திகய உணர்ச்சிகரமாக நிகைநாட்டக்கூடியவர்கள், பக்திக்கான
குறியீடுககள நிறுவக்கூடியவர்கள் அவர்கள்.

பக்தியில் ஆழ வவரூன்றிய மனம் பகடத்த ஒருவர் சஞ்சைம்

பகாண்ட இன்பனாருவகர தன்னுடன் அகழத்துக்பகாண்டு ஆழமான
பக்திக்குள் பசல்ை முடியும்.

அத்தககய குருநாதர்கள் பக்திவழியில் எல்ைா காைகட்டத்திலும்

உண்டு.

அந்தக்குருநாதர் வமல் ஒருவருக்கு இருக்கும் ஈடுபாடும்

அர்ப்பணிப்பும் இயல்பானவத.

அந்த அர்ப்பணிப்பு அவகர குருநாதரின் வழிகய
பின்பற்றிச்பசல்ை உதவக்கூடியது.
ஆனால் இங்வக ஒன்று கவனிக்கவவண்டும், பிரபஞ்சசக்தி

ஒன்கற வநாக்கி ஆற்றுப்படுத்தும் வழிகாட்டிதான் இங்வக குருநாதர்.
அவர் அதன் வடிவம் அல்ை, பிரதிநிதி அல்ை. அவர்

வழிகாட்டுவதற்கு அப்பால் எகதயுவம அளிக்க முடியாது.
அவர் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவனுக்கு வகுப்பபடுக்கும் ஐந்தாம்
வகுப்பு மாணவன் மட்டும்தான்.
ஞானவழியில் உள்ள குருநாதர்கள் நம்கம பமய்ஞானம்

வநாக்கி இட்டுச்பசல்பவர்கள். அவர்களும் வழிகாட்டிகள் மட்டுவம.
ஞானவழியில் ஒவ்பவாருவரும் அவரவர் பயணத்கத
தாங்கவளதான் பசய்தாகவவண்டும்.
ஆகவவ முழுகமயான குரு என்று ஒருவர் அந்த வழியில்
இல்கை. மாபபரும் ஞானியரின் வாழ்க்கககயக் கவனித்தால்
அவர்களுக்கு பை குருநாதர்கள் இருப்பகதக் காணைாம்.

அவர்கள் ஒரு குருநாதகர விட்டு எழுந்து அடுத்த குருநாதகர

வநாக்கிச் பசன்றிருக்கிறார்கள்.
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ஞானத்தின் பாகதயில் ஒவ்பவாருவரும் ஒன்கற
நமக்களிக்கிறார்கள்.
நமது பாகதகய நாவம அகமக்கிவறாம். நாம் பசன்றுவசரும்

புள்ளியில் நாம் மட்டும் தன்னந்தனியாகவவ பசன்று வசர்கிவறாம்.

இந்த இரு வழிகளிலும் குருகவ மனிதக் கடவுளாக ஆக்கும்
மனநிகைக்கு இடவம இல்கை.
உண்கமயில் அது குருகவ அவமதித்து நிராகரிப்பதற்குச் சமம்.
அவர் ஞானத்கத நமக்களிக்க தயாராக இருக்கிறார், கூடவவ என்

பதாழிகையும் நீ கவனித்துக்பகாள் என அவரிடம் நாம் பசால்கிவறாம்
என்றால் அதற்கு என்ன பபாருள்?

குரு ஒரு வழிகாட்டி மட்டுவம. நாம் பசன்று வசரும் புள்ளி
அல்ை அவர். அவர் வழியாக நாம் பசன்றுபகாண்டிருக்கிவறாம்.
அவகர நாம் கடந்துபசல்வதும்கூட சாத்தியவம. நாம்

வதர்ந்துபகாண்ட வழிக்கு ஏற்ப நம்முகடய இயல்புக்கு ஏற்ப நாம்
குருநாதர்ககள அகடகிவறாம்.
முழுகமயான பமய்ஞானிகூட ஒருவனுக்கு அவனது

வழிகயத்தான் காட்டமுடியும். அவனது ஞானபமன்பது அவவன
அகடவதாகவவ இருக்கும்.
”பசால்ைால் மட்டும் நம்பாவத
சுயமாய் சிந்தித்வத பசயல்படு”
என்று வவதாத்திரி மகரிசி பதளிவாக வழிகாட்டுகிறார்.
இந்த உண்கமயான சாதகனுக்குரிய மனநிகைகய
நவனக்குருமார்கள்
ீ
பைர் உச்சகட்டப் பிரச்சாரம் மூைம் சிகதக்கிறார்கள்.
அந்தகுருகவ மானுடக்கடவுளாக நம்பும் மனநிகைகய பிறரிடம்
உருவாக்குகிறார்கள்.
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அவகர ஒரு பிம்பமாக ஆக்கி அளிக்கிறார்கள். எல்ைா
இடங்களில் இருந்தும் நம்கம வநாக்கி வந்துபகாண்வட இருக்கும் அந்தப்
பிம்பம் நம்கம பமல்ை பமல்ை மூகளச்சைகவக்குள்ளாக்கி விடுகிறது.
எங்வகா ஒரு புள்ளியில் நம்கம ஆழ்ந்த ஏமாற்றத்துக்கும்

உள்ளாக்குகிறது.

ஒரு குரு-சீட உறவு எப்படி அகமயும் என்பகத சுட்டிக்காட்ட

விரும்புகிவறன்.

குரு ஏன் வதகவப்படுகிறார்? நூறுநூறாயிரம் புத்தகங்கள்

இருக்கின்றனவவ, அவற்றில் இல்ைாதவற்கறயா ஒருவர் பசால்ைிவிட
முடியும்?

நூல்கள் நம்மிடம் வபசக்கூடியகவ. நமக்குத்வதகவ நம்முடன்
உகரயாடும் ஒருவர். நம்கம அறிந்து நமக்கு வழிகாட்டும் ஒருவர்.
ஓர் ஆசிரியர் கற்பிப்பகத நூல்கள் கற்பிக்க முடியாது. இது எல்ைா

அறிவுத்துகறகளுக்கும் பபாருந்துவதுதான்.

ஞானவழியில் ஒருவகன ஒரு குரு

ஏற்றுக்பகாள்வபதன்பது எளிய விஷயம் அல்ை. பற்பை வருடங்கள்
அவகனக் கூர்ந்து அவதானித்த பின் அவனது வதடகையும்
தகுதிகயயும் உறுதி பசய்தபின்னவர அவர் அவகன
ஏற்றுக்பகாள்கிறார்.

அவதவபாை ஒருவன் ஒருவகர குருவாக ஏற்றுக்பகாள்வதும்
எளிய விஷயமல்ை.
அவன் அவகர கூர்ந்து கவனித்துக்பகாண்வட இருக்கிறான்.
பதாடர்ச்சியாக, பநருக்கமாக. பமல்ைபமல்ை அவகர அவன் அகம்
குருவாக ஏற்றுக்பகாள்கிறது.
பிறகு இருப்பது ‘உபநிஷத்’- உடனமர்தல் – தான். ஒரு
குருவுடன் கூடவவ இருப்பதுதான் உண்கமயான கல்வி.
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அவரது சிந்தகனகளுடன் சிந்தித்து, அவரது பசாற்ககள
தனக்குள் முகளவிடச் பசய்து, அவகர முழுகமயாக உள்வாங்கிக்
பகாள்ளுதல்.

அவருக்கு குகறகள் இருக்குபமன்றால் அவற்கறயும்

அறிந்துபகாள்ளுதல். ஏவதனும் ஒரு கட்டத்தில் அவர் வபாதவில்கை
என்றால் மிகச் சாதாரணமாக அவகர தாண்டிச் பசல்லுதல்.

குருகுை முகற பபருநிறுவனமாக ஆக்கப்படும்வபாது

இபதல்ைாம் நடக்கிறதா என்று கவனியுங்கள்.

பபரும்பாலும் அந்த கமயகுருகவ நாம் அணுகவவ

முடிவதில்கை. அதிகபட்சம் அவர் ஒரு வபருகர ஆற்றும்வபாது நாம்
பபருங்கூட்டத்துடன் அமர்ந்து வகட்க முடிகிறது.

அவர் பைநூறுவபருக்கு கற்பிக்கும் ஒரு வகுப்பில்

அமர்ந்திருக்கமுடிகிறது. நான் பசால்வது அதுவல்ை. உபநிடதம்
கூறுவதும் அதுவல்ை.
அருகமர்தல் என்றால் ஒரு மனிதகர உள்ளும் புறமும் எந்த
ரகசியமும் இன்றி பார்க்குமளவுக்கு அருவக பசல்லுதல்தான்.
நான் பார்த்தவகர பை பிரம்மாண்டமான அகமப்புகளில்
குரு சிை வருடங்களில் சிை அடிப்பகடப் பயிற்சிககள அளித்து ஒரு
முதல்நிகைச் சீடர்வகளயத்கத உருவாக்குகிறார்.

அவர்கள் சிை வருட பயிற்சி அளித்து இரண்டாம் நிகை
சீடர்ககள உருவாக்குகிறார்கள்.
அவர்கள் மூன்றாம்நிகைச் சீடர்ககள. ககடசியில்
சிைவாரங்கள் சிை பசாற்பறாடர்ககளயும் சிை பசயல் முகறககளயும்
கற்றவர்கள் பபாதுமக்களுக்கு கற்பிக்க வருகிறார்கள்.
பல்வவறு ஆசாபாசங்களுடன் பல்வவறு எதிர்பார்ப்புகளுடன்
வரக்கூடிய பைவககயான மக்கள் அகனவகரயும் ைட்சக்கணக்கில்
உள்வள பகாண்டு வரவவண்டுபமன்றால் வவறு வழிவய இல்கை.
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அவர்கள் அகனவருக்கும் கற்பிக்க ஒரு பபாதுப் பாடத்திட்டம்
வதகவப்படுகிறது.
மிக எளிகமயாக வயாகம் மற்றும் தியானம் சார்ந்த சிை

கருத்துக்ககளயும் சிை பசயல்முகறககளயும் இகணத்து அவற்றில்
வயாகத்தின் ககைச்பசாற்ககள தாராளமாக வபாட்டு தாளித்து ஒரு
‘காப்ஸ்யூல்’ பசய்கிறார்கள். அது சாதாரணமாக வினிவயாகம்
பசய்யப்படுகிறது.

இந்தக் காப்ஸ்யூல் வயாகத்கத அறுபதுகளில்
முதல்முகறயாக பவற்றிகரமாகச் பசய்தார் ஒருவர்.
அகத மிகச்சிறந்த வணிக உத்திகள் மூைம் உைகளாவக்
பகாண்டு பசன்று உைகின் மிகப் பிரம்மாண்டமான சமய
அகமப்புகளில் ஒன்கற உருவாக்கினார்.

அவரது வழிமுகறககளவய இன்றுள்ள எல்ைா நவனச்
ீ

சாமியார்களும் பசய்து வருகிறார்கள்.

ஒரு கமயக்குருவில் இருந்து சீடர்களின் வட்டங்கள் பபரிதாகி
பபரிதாகி படிப்படியாக கீ ழிறங்கும் பிரமிட் அகமப்பு என்பது மவகஷ்
வயாகி உருவாக்கியவத.
ஏறத்தாழ இவதகாைகட்டத்தில் தான் ஐவராப்பாவிலும்
அபமரிக்காவிலும் ‘கரிஸ்மாட்டிக் பிரீச்சர்ஸ்’ என்று பசால்ைப்படும்
மதவபாதகர்கள் உருவாகி பபரும் பசல்வாக்கு பபற்றார்கள்.
ஓரல் ராபர்ட்ஸ் அவர்களில் முதல்பபரும் நட்சத்திரம்.
அறிவியல் கருவிகளின் துகணயுடன் நிகழ்த்தப்படும் வசீகரமான
நிகழ்ச்சிகள், உச்சகட்ட ஊடகப்பிரச்சாரம். ஆகிய இரு சக்திகளின்
துகணயுடன் இவர்கள் தங்கள் சாம்ராஜ்யங்ககள அகமத்தார்கள்.
உருவாகிவந்த பதாகைக்காட்சி என்ற ஊடகம் இவர்களுக்குக்
ககபகாடுத்தது.
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இந்த சாம்ராஜ்யங்கள் பிரம்மாண்டமான பணபைத்துடன்
அகமந்தவபாது இவர்களுக்கு எல்ைாத்துகறகளிலும் நிபுணர்களின்
வசகவகள் கிகடத்தன.

இவர்களின் வபச்சுகள் பபரியவதார் ஆய்வறிஞர்களின்

குழுக்களால் உருவாக்கப்பட்டன. பபரும் ககைஞர்களால் பாடல்கள்
அகமக்கப்பட்டன.

இவர்களின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒளி அகமக்கவும் இவர்களின்

உகடககள வடிவகமக்கவும் உைகின் தகைசிறந்த நிபுணர்கள்
கிகடத்தார்கள்.
ஒருகட்டத்தில் இவர்ககள நம்பும் பைைட்சம் வபர்

இவர்களுக்கான பிரச்சாரகர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள்.

ஒருவகாடி பிரச்சாரகர்கள் உள்ள ஒரு பபாருள் நம் சந்கதக்கு

வந்தால் அகத எவர் தடுக்க முடியும்?

வமலும் மக்களின் மனநிகை மிக எளிகமயானது. ‘ஒன்றும்
இல்ைாமல் இத்தகனவபர் ஏற்றுக்பகாள்வார்களா?’ ‘என்
பக்கத்துவட்டுக்காரர்
ீ
பசல்கிறார்.
அதனால் நானும் பசல்கிவறன்’. ‘இப்வபாபதல்ைாம் இதுதான்
எல்ைாராலும் நம்பப்படுகிறது’ — இப்படி இந்த நம்பிக்கககள் பபருகிப்
பபருகிச் பசல்கின்றன.

மிக அபூர்வமாகவவ சிை பலூன்கள் உகடகின்றன. பபரும்பாலும்
அந்த அகமப்புக்குள் உள்ள உள்சண்கடகள் காரணமாக.
சாதாரணமாக இந்த அகமப்பு மிகச்சிறந்த காவல்
பகாண்டதாக, வமவை வமவை பசன்றபடிவய இருக்கும்.
இந்தியாவில் கிறித்தவ கரிஸ்மாட்டிக் பிரீச்சர்களில்
நாபளான்றுக்கு ஒருவகாடி ரூபாய் வருமானம் உள்ளவர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
மாதம் ஒரு வகாடிக்குவமல் வருமானமுள்ள ஐம்பதுவபர்
இருக்கிறார்கள் என்று பசால்ைப்படுகிறது.
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இஸ்ைாமியக் கடவுள் மனிதர்கள் அதற்கிகணயாக
இருக்கிறார்கள். இவர்கள் கடவுளிடம் வநரடியாகப் வபசுகிறார்கள்.
வமகடகளில் கடவுகள வரவகழத்து வபசுகிறார்கள். உறுதியான

மத அகமப்பு பகாண்ட மதங்களிவைவய இப்படி என்றால் எந்த

கட்டுப்பாடும் இல்ைாத இந்து மதத்திற்குள் வகட்கவவ வவண்டாம்.

ஊருக்கு ஊர் குறிபசால்லும் சாமியார்கள், மனிதக்கடவுள்கள்தான்.
அபமரிக்க கரிஸ்மாட்டிக் பிரீச்சர்களின் உத்திககளயும்

பாணிகயயும் ககயாண்டு ஊடகங்கள் வழியாக விஸ்வரூபம் பகாண்ட
மனிதக் கடவுள்கள் இந்தியாவில் கடந்த முப்பதாண்டுக்காைமாகத்தான்
பரைாகி வருகிறார்கள்.
இவர்களில் ஒரு நித்யானந்தர் உகடந்தாலும் எதிர்காைத்திலும்
ஏராளமானவர்கள் வந்துபகாண்டுதான் இருப்பார்கள் என்வற
நிகனக்கிவறன்.

அப்படியானால் இந்த வககயான தியானப் பயிற்சிகளினால்
எந்தப்பயனும் இல்கையா? அப்படி அல்ை.
இகவ பயனுள்ளகவவய. அந்தப் பயன் எல்கைக்குட்பட்டது. அது

அந்த குருநாதராவைா அந்த அகமப்பாவைா உங்களுக்குக் கிகடப்பது
அல்ை.

இவர்கள் தியான-வயாக முகறயின் அடிப்பகடயான பாடங்ககள
எளிகமப்படுத்தி பசால்ைித்தருகிறார்கள்.
பபரும்பாலும் அது பதஞ்சைி வயாகத்கத அடிப்பகடயாகக்
பகாண்டது. சிைர் தாந்த்ரீகமுகறசார்ந்த தியானபாடங்ககளச்
கற்பிக்கிறார்கள்.
இந்த அடிப்பகடப்பாடங்ககள எவர் எப்படிச் பசய்தாலும் அது
அந்த அளவில் பயனுள்ளவத.
உச்சகட்ட மன அழுத்தம் பகாண்ட ஒருவர் தினம்
அகரமணிவநரம் சும்மா கண்மூடி இருந்தாவை அவரது அகம் மாற
ஆரம்பிக்கும்.
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தியானத்தில் கண்மூடி அமரும் ஒருவர் தன் அகத்கத கவனிக்க
ஆரம்பிக்கிறார். சும்மா கவனிப்பவத கூட அந்த அளவில் நம்கம
அகமதிப்படுத்தும். நம் பகாந்தளிப்புககள அகணக்கும்.

நம்முகடய சிந்தகனயில், மன ஓட்டத்தில் பிரமிக்கத்தக்க

விகளவுககள உருவாக்கும்.

ஆகவவ இந்த மாபபரும் அகமப்புகள் பை ைட்சம்

மக்களுக்கு அளிக்கும் இகளப்பாறல் என்பது பபருமளவுக்கு
பயனுள்ளவதயாகும்.

ஆனால் இதகன தவறாகப் பயன்படுத்துவது – மக்களிடம்

பணத்கத சுரண்டுவது வபான்றகவகள் கண்டிக்கத்தக்கதாகும்.

அவதசமயம் பபரும்அகமப்புகளால் மட்டுவம பவற்றிகரமாக
இகதச் பசய்யவும் முடிகிறது.
மூன்று காரணங்கள். ஒன்று, அவர்கள் பிரம்மாண்டமான

விளம்பரங்கள்மூைம் பபருமளவில் மக்ககள உள்வள
பகாண்டுவருகிறார்கள்.

அந்த மக்களின் மனத்தில் அந்த விளம்பரங்கள் மூைம் உகரகள்

மூைம் சிை பிம்பங்ககள நிறுவி அழுத்தமான நம்பிக்கககய
உருவாக்குகிறார்கள்.

மூன்றாவதாக பல்ைாயிரம் வபர் கூடும் கூட்டுத் தியானங்ககள
ஒருங்கிகணக்கிறார்கள்.
பபாதுவாக மானுட மனங்கள் கூட்டாகச் வசரும்வபாது
ஒட்டுபமாத்தமான உத்வவகத்துடன் பசயல்படுகின்றன. அப்வபாது
அகவ சாதாரணமாகச் பசல்ைமுடியாத இடங்களுக்குச் பசல்ை
முடியும்.
ஆனால் இவற்கற மிக எளிகமயான உளப்பயிற்சிகள் என்ற
அளவிவைவய எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும்.
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அன்றாட பைௌகீ க வாழ்க்ககயில் உழலும் ஒருவருக்கு தன்கன
தாவன கவனிக்கவும் தன் அகம் மீ து ஓரு கட்டுப்பாட்கட அளிக்கவும்
இகவ உதவும்.

பக்தியின் மூைம் தன்கன சமர்ப்பணம் பசய்ய முடியாத

அளவுக்கு தர்க்கஅறிவு பகாண்ட ஒருவருக்கு தர்க்க பூர்வமாக இந்த
பிரபஞ்சப்வபரியக்கத்தின் பிரம்மாண்டத்கத இகவ காட்டும்.

அதில் ஒத்திகசவுடன் இகணயும் சிை கணங்ககள அளிக்கும்.

அதன் மூைம் அவரில் ஒரு சமநிகை உருவாகும்.

அது அவரது அன்றாட பைௌகிகச் பசயல்பாடுகளில் நிதானமும்

பசறிவும் கககூட உதவும்.

இந்தத் தியான முகறகள் நான் கவனித்தவகர பதஞ்சைி
வயாகமுகறயின் மிக ஆரம்பப் படியிவைவய நிற்கின்றன.
அதாவது சிை எளிய பயிற்சிகள் மூைம் வமல் மனகத சற்வற

ரத்து பசய்கின்றன.

ஜாக்ரத் என்ற விழிப்புநிகை சற்வற விைகி ஸ்வப்னம் என்ற

ஆழ்கனவுநிகை பகாஞ்சம் நீடிக்கும் ஒரு தளத்கத மட்டுவம
அதிகபட்சமாக இகவ அளிக்கின்றன.

ஆனால் இந்த அகமப்புகள் துரியநிகை, உச்சநிகை
என்பறல்ைாம் அதற்கு பபயரிட்டு விடுகின்றன.
பதஞ்சைி மானுட அகத்கத நான்காகப் பகுக்கிறார்.
ஜாக்ரத்,ஸ்வப்னம், சுஷ¤ப்தி ,துரியம். முகறவய விழிப்பு, கனவு,
ஆழ்நிகை, முழுநிகை.
ஆனால் இகத ·ப்ராய்டின் பகுப்புடன் ஒப்பிடக்கூடாது. இப்படிச்
பசால்ைைாம். துளி, துமி, அகை ,கடல். கடல்தான் இருக்கிறது,
மற்றகவ அதன் பவவ்வவறு நிகைகள் மட்டுவம.
பதஞ்சைி வயாகத்தில் துரிய நிகைவய மானுட அகத்தின்

பூரணநிகை. அந்நிகையில் மனிதமனம் தான் என்ற நிகைகய

முற்றாக இழந்து பிரபஞ்சமாகவவ தன்கன ஆக்கிக்பகாள்கிறது.
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துரியாதீதம் என்று பிரம்மத்கத அல்ைது
பிரபஞ்சமனத்கதத்தான் பசால்கிறார்கள்.
ஆனால் நம் பயிற்சிகமயங்களில் அந்த துரியாதீத நிகைகய

ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டணத்தில் ஆறுமாதப் பயிற்சியில் அளிப்பதாக
பசால்கின்றனர்.

வயாகம் வணிகமாக ஆகும்வபாது நிகழ்வது இது. இந்த

அபத்தத்கதப் பற்றிவய நாம் கவனமாக இருக்கவவண்டும்.

இன்று சர்வ சாதாரணமாக நான்குவபர் கூடினால் அதில்

ஒருவர் தான் வயாகம் வழியாகச் பசன்ற உச்சங்ககளப்பற்றி
எடுத்துவிட ஆரம்பிக்கிறார்.

இவற்றில் பபரும்பாைானகவ தன்கனப் பற்றிய மிககயான
கற்பகன மூைம் உருவாகிக்பகாள்பகவ.
கற்பகன பசய்து பசய்து ஒரு கட்டத்தில் அகத உண்கம என்வற

நம்ப ஆரம்பித்துவிடுகிறார்கள். சிைர் உண்கமயாகவவ ஏமாந்தும்
பசால்கிறார்கள்.

வயாகத்தின் முதல்படி மிகமிகமிக எளிது. பகாஞ்சவநரம்

பிரக்கஞகய ஆறகவத்தல்மட்டும்தான் அது.

அதற்கு அடுத்தபடிகள் மிகச்சிக்கைானகவ. பிரக்கஞக்கு
அடியில் பிரக்கஞயால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கவக்கப்பட்டிருக்கும்
கனவுமனம் பவளிப்படும் நிகை அது.
அது முழுக்கமுழுக்க கட்டற்றது. ஒருவககயான உன்மத்த
நிகை, கபத்திய நிகை. நம் அகத்தின் அத்தகன அத்தகன அழுக்கும்
பகாடூரமும் பவளிவரும் நிகை.
அகதத்தாண்டுவதும் சுஷ¤ப்தி நிகைகள் வழியாக
துரியநிகையில் ையிப்பதுபமல்ைாம் பற்பை ஆண்டுகள் முகறயான
விடப்பிடியான பயிற்சி மூைம் மட்டுவம நிகழ்பகவ.
இந்தப் பயணத்தில் உண்கமயான வழிகாட்டல் அளிக்கும்
குரு வதகவப்படுகிறார். அவர் பவறும் பிம்பமாக இருக்க முடியாது.
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அவர் நம்மிடம் உகரயாட வவண்டும். நம்கம ஆழ்ந்து அடுத்து
அறிந்திருக்கவவண்டும்.
நம்முடன் அவரும் வரவவண்டும். அந்தரங்கமான உறவு வழியாக

மட்டுவம சாத்தியமாகக் கூடியது அது. அந்நிகை இந்த வபரகமப்புகளில்
சாத்தியமல்ை.

அவத அகமப்கபச் வசர்ந்த இன்பனாரு நண்பரிடம்

வபசிக்பகாண்டிருந்வதன்.

அவர் பசான்னார் ‘என் குரு என்னிடம் எகதயும்

உகரயாடுவதில்கைதான். ஆனால் அவர் என்னுடவன சூட்சும வடிவில்
இருக்கிறார். அவரது சக்திகய இந்த படிகமணிமாகையில் ஏற்றி
என்னிடம் பகாடுத்திருக்கிறார்’ .

நான் வகட்வடன் ‘என்னுகடய இைக்கியத்திறகன ஒரு

பாசிமணியில் ஏற்றி நான் உங்களுக்கு தந்துவிட முடியுமா என்ன?’
என்று.
இங்வக இவரிடம் உள்ள சிக்கவை பக்திவழியில் இருந்து அந்த
நம்பிக்ககமுகறககள ஞானவழிக்கு பகாண்டுவருவதுதான்.
ஒரு குரு அகடந்துள்ள ஆற்றல் என்பது அவரது ஞானமாகவவ
இருக்கமுடியும். அந்த ஞானம் அவரது அகத்தில் ஒரு நுண்ணுணர்வாக
இருக்கும்.

அவர் பசன்ற ஒரு மன ஆழம் அது. அவர் அகடந்த ஒரு பார்கவ
அது. அகத எப்படி பாசிமணிகளில் ஏற்றி அவர் வினிவயாகம் பசய்ய
முடியும்?
சிை அபூர்வதருணங்களில் சிைவககயான குறியீடுகள்
வதகவயாக ஆகைாம். அகத குருநாதர்கள் பயன்படுத்தைாம்.
ஆனால் அகத மூடநம்பிக்ககயாக ஆக்கிக் பகாள்கிறார்கள்
இங்வக. புதுவககயான விக்கிரகங்ககள தாயத்துககள
கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.
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என்ன காரணம் என்றால் பபரும் அகமப்புகள் மூைம்
ைட்சக்கணக்கானவர்கள் இத்தககய ஆரம்பநிகை
வயாகமுகறகளுக்குள் திரட்டப்படுவதுதான்.

அவர்களில் பதாண்ணூறு சதவதம்
ீ
வபரும் பக்திவழியில்

பசல்லும் மன அகமப்பு பகாண்டவர்கள். அதற்கான மனப்பயிற்சிகய
இளகமயிவைவய அகடந்தவர்கள்.

அவர்கள் வதடுவது சரணாகதிக்கான ஒரு சன்னிதி மட்டுவம.

ஞானவழிகய வதர்வு பசய்வதற்கான சமரசமில்ைாத வதடவைா
கவனவமா அவர்களிடம் இல்கை.

இந்த வதடகையும் கவனத்கதயும் ஒவர பசால்ைாக ‘சிரத்தா’

என்று பசால்வார்கள்.

சுவாமி விவவகானந்தர் சிரத்தா என்ற கருத்தாக்கத்கதப் பற்றி

விரிவாக ஒரு வபருகர ஆற்றியிருக்கிறார்.

நசிவகதன் யமகனப் பார்க்கச்பசல்லும் இடம் அதற்கான சிறந்த
உதாரணம்.
பமய்ஞானத்துக்கு பதிைாக வவறு எகத வவண்டுமானாலும்

அளிக்கிவறன் என்கிறான் எமன்.

அகதத்தவிர எதுவுவம வதகவயில்கை என்கிறான் நசிவகதன்.
இதற்கிகணயாக ஏசுவிடம் லூசி·பர் வபசுவது கபபிளில் வரும்.
இதுவவ சிரத்கத. இந்த சிரத்கத இல்ைாதவர்களுக்கு
ஞானமார்க்கம், வயாகம் உரியதல்ை.
சிரத்கத இல்ைாதவர்கள் வயாக வழிக்கு எளிகமயான
பிரச்சார உத்திகள் மூைம் திரட்டப்படும்வபாது அவர்கள் அகத
தங்களுக்கு ஏற்ப பக்தியாக மாற்றிக்பகாள்கிறார்கள்.
குருநாதகர கடவுளாக்குகிறார்கள். ஞானத்கத மாயமந்திர
ஆற்றைாக எண்ணிக்பகாள்கிறார்கள்.
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இத்தககய மூடநம்பிக்கககளில் இருந்துதான் வபாைி ஆன்மீ கம்
ஒரு பபருந்பதாழிைாக வவர்விட்டு கிகளபரப்புகிறது.
எனக்கு வந்த கடிதங்களில் இந்த சாமியார்களின் சிறந்த

உகரககளப் பற்றிச் பசால்ைி அப்படிபயல்ைாம் பசான்னாவர என்ற
துயரத்துடன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

நான் இந்தச் சாமியார்களின் ஆகச்சிறந்த நூல்கள் என்று

பசால்ைப்படுவனவற்கற வாசித்திருக்கிவறன்.

உகரககளயும் வகட்டிருக்கிவறன். இந்து ஞான மரபுகளில்

அறிமுகம் உகடய ஒருவகரக் கவரும் அளவுக்கு அபூர்வமான,
ஆழமான எதுவுவம இவர்களால் பசால்ைப்படவில்கை.

அறிவுத்தள அறிமுகம் பபரிதாக இல்ைாத எளிய
பபாதுமக்ககளக் கவரும்படியாகச் பசால்ைப்படும் எளிகமயான
கருத்துக்கள் மட்டுவம அகவ.

வமலும் இகவயகனத்தும் ஏற்கனவவ பசால்ைப்பட்டு
நூல்களில் உள்ள கருத்துக்கள். இவர்களின் தனிப்பங்களிப்பு, இவர்களின்
ஆளுகமயின் அம்சம் என ஏதும் இவற்றில் இல்கை.
சிை நல்ை உகரககள உருவாக்கிக்பகாள்வபதன்பது மிகமிக
எளிகமயான ஒரு பசயல். அதிலும் ஆய்வாளர்களும் அறிஞர்களும்
உதவினார்கள் என்றால் அது எளியவதார் பதாழில்நுட்பமாக
ஆகிவிடுகிறது.
வித்தாரமாக, மனம் கவரும்படியாக, உணர்ச்சிகரமாக
வபசுவபதன்பது பயிற்சியினால் விகளயும் திறகம மட்டுவம.
இந்த சாமியார்ககளவிட திறகமயாகப் வபசுபவர்கள் பை
ஆயிரம்வபர் உள்ளனர். எல்ைாக்காைத்திலும் அவர்கள் இருப்பார்கள்.
அந்த திறன் ஒருவர் வயாகி என்பதற்வகா ஞானி என்பதற்வகா
சான்றாக ஆவதில்கை.
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வமலும் கருத்துக்ககளச் பசால்பவர்ககள நம் மரபில்
பபௌராணிகர்கள் உபன்னியாசகர்கள் என்று பசால்வார்கவள ஒழிய
ஞானிகள் என்றல்ை.

கருத்துக்கள் முக்கியபமன்றால் அக்கருத்துக்ககளச்

பசான்னவர்ககள வழிபடவவண்டிய, முன்னுதாரணமாகக் பகாள்ள
வவண்டிய அவசியவம இல்கை.

உணருங்கள்.

பவறும் கருத்துக்களுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்கை என்பகத

அந்தக்கருத்துக்களுக்குப் பின்னால் இருக்கும் மனிதர், அவரது

வாழ்க்கக மட்டுவம முக்கியம்.

கருத்துக்கள் நம்கம அவரிடம் பகாண்டு பசன்று வசர்க்கும்
பாகத மட்டுவம.
சிந்திப்பவர்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் பதரியும் விஷயம்

ஒன்றுண்டு, நூல்களில் இருந்து கருத்துக்ககளத் திரட்டிக்பகாண்டு
எவரும் எகதயும் வபசைாம்.
அத்துடன் கருத்துக்ககள உருவாக்குவதற்கான ஒரு

சட்டகத்கத கண்டுபிடித்துக்பகாண்வடாபமன்றால் அதற்குள்
உைகிலுள்ள அகனத்கதயும் பகாண்டு வந்து வபாட்டு புதிய

கருத்துக்களாகக் பகாட்டிக்பகாண்டிருக்கைாம். கருத்துக்களுக்கு
தன்னளவில் எந்த மதிப்பும் இல்கை.
உண்கமயான சாதகர் அல்ைது ஞானிகய நீங்கள் பார்க்கச்
பசன்றால் ஒருவபாது கருத்துக்ககளப்பற்றிப் வபசாதீர்கள்.
நூல்ககளப் பற்றிச் பசால்ைாதீர்கள்.கருத்துக்ககளக் வகட்டு
ரமணவர எரிச்சைகடந்திருப்பகத நாம் வாசிக்கைாம்.
வாழ்க்ககயாக ஆகாத கருத்து என்பது பவறும் சருகுக் குப்கப
மட்டுவம. உங்களுக்குத் வதகவ குரு என்றால் அது ஒரு கருத்துநிகை
அல்ை, ஒரு பபாதுப்பிம்பம் அல்ை, ஒரு மனிதர், ஒரு வாழ்க்கக
என்பகத உணருங்கள்.
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ஒரு குரு, அவர் உண்கமயான குரு என்றால் சீடன் முன்
அம்மணமாக நிற்பார் என்று உணருங்கள்.
அவரில் உங்களுக்குத் பதரியாத எதுவுவம இருக்காது. நான்

முதன்முதைில் நித்ய கசதன்ய யதிகயச் சந்தித்தவபாது வகட்வடன்
”நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களுக்கு என்ன பசால்ைிக்
பகாடுக்கிறீர்கள்?” ”எதுவும் இல்கை. நான் அவர்ககள என்னுடன்
இருக்க அனுமதிக்கிவறன். எல்ைா வநரத்திலும். அவர்கள் எகதக்

கற்கிறார்கவளா அதுவவ அவர்களுக்கு” என்றார். அதுவவ குருவின்
பாகத.
இங்வக எழும் உண்கமயான சிக்கல் ஒன்கற

சுட்டிக்காட்டாமல் இருக்க முடியாது.

பக்தி,விசுவாசம், வழிபாடு ஆகியவற்கற மட்டுவம

முன்கவக்கும் மதங்களில் குரு என்ற ஆளுகமக்கான வதகவ இல்கை.
அந்த விசுவாசத்கத அகமப்பாக திரட்டிக் கட்டிக்காக்கும்
மதகுருக்கள் மட்டுவம வபாதுமானவர்கள்.
ஏபனன்றால் அங்வக தனித்தனியான ஞானத்வதடல், முழுகம

வநாக்கிய பயணம் என்பது இல்கை. கூட்டான நம்பிக்கக, கூட்டான
வழிபாடு மட்டுவம உள்ளது.

ஆனால் ஞானத்வதடல் பகாண்ட ஒவ்பவாரு மனிதருக்கும்
அவருக்குரிய ஆன்மீ க பயணத்கதயும் முழுகமகயயும் அளிக்க
முயலும் பபௌத்தம்,சமணம், இந்து மதங்களில் தனிப்பட்ட குரு என்னும்
ஆளுகம தவிர்க்க முடியாத ஒன்று.
அந்த குரு ஒரு நிறுவனமாக இருக்க முடியாது. அது
அந்தரங்கமான தனிமனித உறவாகவவ இருக்க முடியும்.
குரு சீட உறபவன்பது கணவன் மகனவி உறகவ விட
அந்தரங்கமானது என்று பசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.
அப்படியானால் அத்தகனவபரும் குருவுக்கு எங்வக பசல்வது?
மிகச்சிக்கைான வினாதான் இது.
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அதற்கான விகடகள் பை முன்னவர பசால்ைப்பட்டிருக்கின்றன.
உண்கமயான ஞானத்வதடல் பகாண்டவர்கள் மிகமிகச் சிைவர.
பபரும்பாைானவர்களுக்கு எளிய விகடகவள வபாதுமானகவ.

அந்த விகடககள எங்வகா எவவரா அளித்துவிட முடியும். ஒரு

புராணிகர், ஒரு பசாற்பபாழிவாளர் , ஒரு பூசகர் கூட அவருக்கு குருவாக
அகமந்துவிட முடியும்.

‘சிரத்கத’ பகாண்ட ஒருவருக்கு அவருக்கான குரு வந்வத

தீர்வார் என்று பசால்ைப்பட்டிருக்கிறது.

அவ்வாறு வரவில்கை என்றால் அவருக்கு அது

விதிக்கப்படவில்கை என்வற பபாருள் என்பார்கள்.

‘வதடுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், வகளுங்கள்
கிகடக்கும்’ என்று பமய்ஞானி அகதத்தான் பசான்னார் என்று

நிகனக்கிவறன். ‘இைக்கக எட்டும் வகர பசல்லுங்கள்’ என்றும்
அதுதான் பசால்ைப்படுகிறது.
ஒரு பயணம் பசல்லும்வபாது நாம் பைரிடம் வழி விசாரித்துச்
பசல்வகதப் வபான்றவத இதுவும்.
‘அறிதைன்றி எதிலுவம ஆறுவதில்கை’ என்று வதடிச்பசன்ற
காைங்களில் நான் எத்தகன நித்யானந்தர்ககளச் சந்தித்திருப்வபன்.

இன்று எண்ணும்வபாது ஆச்சரியமாகவவ இருக்கிறது. நான் சந்தித்த
துறவிகள், சாதகர்களில் வபாைிகவள மிகப்பபரும்பாைானவர்கள்
வபாைிகள் இருவகக. ஒருசாரார், ஒரு
ஏமாற்றுத்பதாழில்நுட்பமாகவவ இகதச் பசய்பவர்கள். வவடதாரிகள்.
இன்பனாருசாரார் உண்கமயான ஊக்கத்துடன் ஆரம்பித்து
எங்வகா ஓரிடத்தில் நின்றுவிட்டபின் தங்ககள அதற்கும் வமைாக
பாவகனபசய்து முன்கவப்பவர்கள். அதற்காக வவடமிடுபவர்கள்.
எது நுண்கமயான விஷயவமா அதில்தான் வபாைிகள்
அதிகம் இருக்கும்.
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ஆன்மீ கம், கவிகத, ககைகள்… ஏபனன்றால் அங்வக
ஊன்கமகயயும் வபாைிகயயும் பத்துவபர் பிரித்தறிவார்கள் என்றால்
பத்தாயிரம்வபரால் அந்த நுட்பமான பாகுபாட்கட நிகழ்த்த முடியாது.

ஆனால் உண்கமயான வதடல் பகாண்டவனுக்கு முன் வவடங்கள்

எளிதிவைவய அம்பைமாகிவிடும் என்வற நிகனக்கிவறன்.

அப்படி இருந்தும் பை சமயம் நாம் ஏன் பதாடர்ச்சியாக

ஏமாறுகிவறாம் என்றால் நம்முகடய பசாந்த அகங்காரத்தால் அல்ைது
வபாைித்தனத்தால்தான்.

வபாைிச் சாமியார்களின் பை மாணவர்கள் தாங்கள் வயாகத்தில்

இன்னின்ன நிகைவகர பசன்வறாம் என்பறல்ைாம் பசால்வகதக்
கவனிக்கிவறன்.

இங்வக ‘நான் மிக எளிதாக வயாகத்தின் படிகளில்

ஏறக்கூடியவன்’ என்ற நம் ஆணவம் நம்கம முட்டாளாக்கியிருக்கிறது.
அந்த அகங்காரம் இல்கை என்றால் ஒரு ஞானிகய
அல்ைது வயாகிகய அகடயாளம் காண்பது மிக எளிது.
அவர்கள் ஒருவபாதும் அகமப்புககள உருவாக்கிக்

பகாள்வதில்கை.

சிை வரைாற்றுக் காைகட்டத்தில் அவர்கள் அகமப்புககள
உருவாக்கினாலும் அவற்றிைிருந்து பவளிவயறியும் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் சுயப்பிரச்சாரம் பசய்வதில்கை. அவர்கள்
அணிதிரட்டுவதில்கை. முக்கியமாக அவர்ககளச் சுற்றி ஒருவபாதும்
பசல்வமும் அதிகாரமும் திரள்வவத இல்கை.
அவர்கள் அத்தகன எளிதாக கண்ணுக்குச் சிக்குபவர்களும்
அல்ை.
அன்றாட வாழ்வுக்கான தியானப்பயிற்சிககள அளிக்கும்
அகமப்புககள ஒருவகக பள்ளிகள் என்று வவண்டுமானால்
பகாள்ளுங்கள்.
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அகத அளிப்பவர்ககள வயாகி என்வறா ஞானி என்வறா
பசால்ைாதிருங்கள். அகத வயாகம் என்று எண்ணிக்பகாள்ளாதிருங்கள்.
அதுவவ பாதி சிக்கல்ககள இல்ைாமைாக்கிவிடும்.

வபாைிச் சாமியார்ககளநம்பி ஏமாந்தவர்கள் அகடயும் பதற்றம்

புரிந்துபகாள்ளக்கூடிய ஒன்வற.

அப்படி நம்பியது அசட்டுத்தனம் என்றாலும் ஆன்மீ கத்தின்

பாகதயில் அத்தககய அனுபவங்ககள எவராலும் தவிர்க்க முடியாது.
அது நம்முகடய எல்கைககள நமக்குக் காட்டுகிறபதன்வற

எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும். ஒவ்பவான்றும் பாடங்கள் என்வற
பபாருள்படும்.

எனக்கு அத்தககய பை கசப்பான அனுபவங்கள் உண்டு.
என்னுகடய பை புத்தகங்களில் இந்த ஏமாற்றம் பை வகாணங்களில்
பதிவாகியிருப்பகத வாசகர்கள் கவனிக்கைாம்.

நாம் வதடும் விஷயம் நாம் எவ்வககயிலும் நிர்ணயிக்க முடியாத
அளவுக்கு நுண்கமயானது. ஆனால் ‘சிரத்கத’யுடன் இருப்பது நம்
ககயில்தான் உள்ளது.
எது நம் ஆழம் அறிந்த உண்கமவயா அதில் சமரசவம
இல்ைாமைிருப்பது. அகதத்தவிர வவபறகதயுவம ஏற்காமைிருப்பது.

நம்முகடய பசாந்த அகங்காரம் அல்ைது வபாைிப்பாவகனகள் நமக்கு
தகடயாக ஆகாமல் பார்த்துக்பகாள்வது.
அகதத்தான் இந்த தருணத்தில் அத்தகன நண்பர்களுக்கும்
பசால்ை விகழகிவறன் என்கிறார் எழுத்தாளர் பஜயவமாகன்.
ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வகரயில் எமாற்றுபவர்கள்
இருப்பார்கள் என்ற விதிப்படி, இன்றும் வபாைிச் சாமியார்கள்
உைகக வைம் வந்து பகாண்டுதாவன இருக்கிறார்கள்!
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8. நாதன் உள்ளிருக்ககயிவை…..
கடவுள்

ஒவ்பவாரு

ஜீவனிலும்

அதன்

அறிவாகக்

குடிபகாண்டிருக்கிறார் என்பதகத சிவவாக்கியார்,

”நட்டகல்சேத் யைய்வயேன்று நாலுபுஷ்ேந் ைாத்ைிபெ
சுற்றிவந்து முணமுயணன்று யைால்லு ேந்ைிைம் ஏைடா
நட்டகல்லும் பேசுபோ நாைனுள் ளிருக்சகெில்
சுட்டைட்டி ைட்டுவம் கறிச்சுசவ அறியுபோ”

நல்ை சுகவ மிகுந்த உணவுப் பண்டங்ககளச் சகமத்த சட்டியால், அந்த
உணவின் ருசிகய உணர்ந்து பகாள்வது சாத்தியமில்ைாதது.
அது

வபாைவவ

உகறந்திருப்பகத

மனம்

அறியாமல்

எனும்

வகாவிலுக்குள்

பவறும் கல்கை

இகறவன்

நட்டு கவத்து அதற்கு

பதய்வபமன்று பபயரிட்டிருக்கிறீர்கள்.
அந்தக் கல்லுக்கு பூக்களாலும் முணமுபணன்ற மந்திரங்களாலும்
வழிபாடு பசய்வது அறியாகமவயதான்.
அந்த மந்திரத்தால் ஏது பயன் என்று சிந்திக்காமல் இருக்கிறீர்கள்.
கடவுள் என்ற பசால்லுக்கு

என்ன விளக்கம்?

மகரிசி பசால்கிறார்.

உள் கடந்து வபா – அதுதான் கடவுள் என்கிறார்.
”கட-உள் என்று பசால்ைவிட்டான் கருவறிந்வதான்
கருத்தறியான் ஊன்றிஇகதக் காணவில்கை.
கட-உள் என்ற ஆக்கிகனயின் குறிப்கபமாற்றி.
கண்டறிந்த நிகைக்வக அப்பபயகரக் பகாண்ட
கட-உள் என்ற இரு பசால்கை ஒன்றாய்க்கூட்டிக்
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கடவுள் என்வற பசால்ைிச் பசால்ைி வழக்கமாச்சு!
கட-உள்! என்று மனிதன்ஒரு குறிப்புத் தந்தான்.
கடவுள் எங்வக?
இகறவன்

என்றுபைர் வதடுகின்றார்.”

என்பவர்

உகறபவவன இகறவன்.
என்கிறார் மகரிசி.

தனியாக
அகதப்

பவளியில்

வபாய்

இல்கை,

பவளியில்

பை

உள்ளத்திவை
வதடுகின்றனர்

அப்படி இருக்ககயில் நட்ட கல்கைச் சுற்றி வந்தால் அது

வபசுவமா? என்கிறார் சிவவாக்கியார்.
”உன்னிவை நானடங்க என்னுவள நீ விளங்க
உனது தன்கம ஒளிர என்னுள்ளத் தூய்கம பபற்வறன்
இன்னும் வவபறன்ன வவண்டும் இப்வபறு பபற்ற பின்னர்
எடுத்த மனிதப் பிறப்பபய்தியவத முழுகம”

என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.

சிவம்

என்பது

வபாது சக்தி.

அகசவற்ற,

எல்கையற்ற

அகைந்தால் மனம்.

நிகை.

அடங்கினால் சிவம்.

அது

அகசயும்

மனம் அடங்கி

எந்தக் காட்சியும் இல்ைாத நிகை – சிவம்.

”இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும், மருள் நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு”
என்பது திருக்குறள்.

மாசறு காட்சி- ஏகம்.

ஏகத்கதக் காண்பவரிடம்

இன்பம் மட்டுவம இருக்கும்.

”எல்ைாம் வல்ை பதய்வமது
எங்கும் உள்ளது நீக்கமற

பசால்ைால் மட்டும் நம்பாவத
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சுயமாய்ச் சிந்தித்வத பதளிவாய்
வல்ைாய் உடைில் இயக்கமவன்

வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன்
கல்ைார் கற்றார் பசயல் விகளவாய்க்
காணும் இன்ப துன்பமவன்.

அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல்
அணுவின் கூட்டுப் பக்குவம்நீ

அவனில்தான்நீ உன்னில் அவன்
அவன் யார்? நீயார்? பிரிவவது?

அவகன மறந்தால்நீ சிறிவயான்
அவகன அறிந்தால்நீ பபரிவயான்
அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்கதடம்
அறிவு முழுகம அதுமுக்தி

உடலும், மனமும் அகசவற்று இருக்கும் அனுபவம் இகற அனுபவம்.
”சிந்கதகய அடக்கிறவய சும்மா இருக்கின்ற சீர்”
”அறிவு அகசவற்றிருக்கப் பபரும் ஆனந்தம் பபாங்குதங்வக”

என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.
வாழ்க்ககவய

வபராட்டமாக

இருக்கிறது.

மனம்

சுகத்கதத்

வதடுகிறது.

வதடுவது பபாருளாகவவா, உறவாகவவா

இருகக்கும் வபாது நாட்டம்

அதிகரிக்க, அதிகரிக்க சுகம் துன்பமாக மாறுகிறது.
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மனம் வதடுவது சுகம்.

வதடடுமிடம் தான் தவறானது.

அளப்பரிய இன்பத்கதத் தன்னுள்வள கண்டவன் துறவி.
கடும்பற்றுள்ளவன்.

அவன்

தன்கனவய பற்றிக் பகாண்டான்.

”வதடாவத. பார்” -இவயசுநாதர்.

“ Have a look ”
”உன்கன

நீ

- இரமணர்
அறிந்த

வபாது

அகனத்கதயும்

அறிந்தவனாகிறாய்.-

- உபநிடதம்.
”யாபதனின் யாபதனின் நீங்கியான் வநாதல்
அதனின் அதனின் இைன்” - குறள்.
”அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன்
அவன் யார் நீ யார் பிரிவவது?
”அவன் நீஒன்றாய் அறிந்த இடம்
அறிவு முழுகம அது முக்தி” - மகரிசி

நான் யார் ? என்ற வகள்விகய எழுப்ப , தன்கன அறியும்
முயற்சி தான் மனிதகன மகிழ்வாக வாழச் பசய்ய
இன்றியகமயாததாகும் .இதுவவ " தன்கன அறிதல்" , "தன்னுணர்
நிகை" , "நான் யார்" என்பது.
நான் என்பது ரூபமா? அரூபமா? பபாருளா? சக்தியா?
உடைா? மனமா?அறிவா? நான் எங்வக இருந்வதன்?
எப்படி இருந்வதன்? ஏன் வந்வதன் ?எங்வக வந்வதன்? ஏன்
இருக்கிவறன்? எனக்குச் பசல்வவன் ? எப்படி முடிவவன்?
என்று மூைமும் , முடிவும் எதுபவன அறிய ஆறாவது அறிவின்
பண்பட்ட நிகைவய தன்னுணர் நிகை .
இதகன உணர்ந்து பகாள்ளும் வபாது இகறநிகைவய நானாக

என்னுவள அறிவாக விளங்குவது பதளிவாகும்.
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மனஅகைகளின் சுழல் விகரவு குகறய குகறய மனத்தின்
நிகைபபாருளான அறிவாகி மனவம தரத்தில் உயருகிறது. பிறகு மனம்
அகசவற்று அறிவவ அகக்காட்சியாகும்.

இங்குதான் " அவவன நான் , நாவன அவன் " என்ற அறிவின்

முழுகமப்வபறு கிட்டுகிறது என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.

மார்கழிகயயும் டிசம்பர் மாதத்கதயும் ”கிழக்கும் வமற்கும் என்பார்கள்.
மார்கழிகயயும் ஆண்டாகளயும் பிரிக்க முடியாது.
பன்னிரண்டு கவணவ ஆழ்வார்களில் ஒருவரான ஆண்டாள் பாடிய
நூல் ைிருப்ோசவ ஆகும்.
இது 30 பாடல்களால் ஆனது. கவணவப் பக்தி நூல்களின் பதாகுப்பான
நாைாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் 473 பதாடக்கம் 503 வகரயுள்ள பாடல்கள்
திருப்பாகவப் பாடல்கள் ஆகும்.
”மாவயாமாய் வந்து நம் தூமைர் தூவித் பதாழுது
வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
வபாய பிகழயும் புகுதருவா நின்றளவும்
தீயனுள் தூசாகும்பசப்வபாவைார் எம்பாவாய்.“

வபாய பிகழ என்பது பழவிகன.

புகுதருவா என்பது புதுவிகன –

ஆகாம்யம்.
இந்த

சஞ்சிதப்

பிராரப்தமும்,

ஆகாம்யமும்

எல்ைா

விகனகளும் வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, அதாவது உன்கனக்
பகாண்டு

என்னில்

கவத்வதன்,

என்கனயும்

உன்னில்

இட்வடன்

என்று

வபசுவார்கள் ஆழ்வார்கள்.

இந்த முகறயில் அவகன முன் கவத்து இவன் அதில் இணக்கமாகி
விட்டாவனயால் அந்த நிகையில் அவவன வபசுவது, அவனாகவவ நிற்பது,
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ஆவது,

அவன்

நிகனவிவைவய

காரியத்கதச்

பசய்வது என்ற வபாது அவனாகி விடுகிறான்.

அந்த

நிகையில்

வபாய

பிகழயும்

புகுதருவா

நின்றனவும்

தீயினில் தூசாகும்பசப்வபாைார் எம்பாவாய் என்று நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள்.

கடவுள் தன்கமப் பற்றி விளக்கமாகவும் பதளிவாகவும்

பசால்கிறார் மகரிசி

”கண்காது மூக்கு கவத்துக் ககதகள் பசால்ைிக்
கருத்துக்குக் கடவுள்தகனச் சிறுகம யாக்கி.
புண்பட்ட பநஞ்சங்கள் வமலும் புண்ணாய்ப்
வபாகும் வழியறியாது தவித்து. வாழ்வில்
கண்கைங்கி நிற்வபார்க்கும், கடவுள் தன்கம
கர்மத்தின் விகளவாக எழுந்தியங்கும்
உண்கமயிகன விளக்குவவத, இக்காைத் திற்கு
ஒத்தஉயிர்த் பதாண்டாகும்.

உணர்வவாம்!பசய்வவாம்!

இகறவனின் இன்பனாரு பக்கம்தான் மனிதன் அல்ைது மனிதனின்
மருபக்கமாக

இருக்கும்

இகறவகன

பதளிவுபடுத்துவது

தான்’

வவதாத்திரியம்’

"அண்டத்தில் கடவுளாய் அகழக்கப் படுபவன்
பிண்டத்தில் உயிபரனப் வபசப்படுகிறான் .
கண்டத்தின் வமவை கருத்கத நிறுத்திவனான்
அண்டத்தும் பிண்டத்தும் அவகனவய காண்கிறாய் ."
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மனித மனத்தின் உட்பபாருளாக , இருப்பு நிகையாக இருப்பவத
இகறநிகையாகும்.
நிகைபபாருள் நிகையில் அறிவாகவும், அகைபபாருள் நிகையில்

மனமாகவும் , இரண்டுமாகவும் இருப்பவன் மனிதன்.

அகைகய நிறுத்தி அகழக்கு அடித்தளம் கண்டால் அதுவவ
நிகை. நிகை என்ற இருப்பு நிகைதான் பதய்வமாகவும், அறிவாகவும்
இருக்கிறது .

இதுவவ அகண்டாகார வபரியக்க மண்டைத்தில் எங்கும் நீக்கமற

நிகைத்து உள்ள சுத்தபவளியாக இருக்கிறது.

அகண்டாகார வபரியக்க மண்டைத்தில் சுத்தபவளி அறிவும்
மனமுமாக இயங்கும் சீவனில் உயிர்த்துகளாகிய விண்ணின்
கமயத்தில் இருப்பதுவும் அவத சுத்தபவளி தான் .
அதுவவ வபரியக்க மண்டைம் அகனத்கதயும் சூழ்ந்து

அழுத்தி எல்ைாவற்கறயும் முகறயாக இயங்கச் பசய்கிறது .
சீவனுக்குள்ளாக அகமந்த சுத்தபவளி அதன் படர்க்கக

நிகைபயன்ற மனத்தால் தனது அகையாற்றைால் வதான்றி இயங்கும்
அகனத்கதயும் சீவன்களின் மூைமும் மனிதனின் சிந்தகனயின்
மூைமும் உணர்ந்து பகாள்கிறது என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.
நான் யார்? என்ற ஆராய்ச்சி இகறயுணர்வில் முடியும்.
இகறநிகைகய உணரத் பதாடங்கினால் மனதில் பதளிவுண்டாகும்.
ஆகசகள் ஒழுங்கு பபறும். எது எல்ைாவற்றுக்கும் பபரிவதா,
அகதவிடப் பபரியது வவபறதுவும் இல்கைவயா, அந்தப் பரம்பபாருகள
உணரும்வபாது, ஆகச உண்டாக இடம் ஏது?
உடல் அளவில் குறுக்கிக் பகாண்டிருக்கும் வபாது, நான்
வல்ைவன், பசல்வந்தன், பபரியவன், அழகன் என்ற தற்பபருகம
உண்டாகிறது.
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அல்ைது ஏகழ, வநாயாளி என்ற தாழ்வு நிகை உண்டாகிறது.
யாவராடும் ஒப்புகம இல்ைாத ஒரு பபரிய பபாருளாக நாவன இருக்கும்
நிகைகய உணர்ந்துவிட்டால் தற்பபருகம உண்டாகாது.

நாவன பிரம்மாக இருக்கிவறன். பிரம்மவம எல்ைாமாக

இருக்கிறது என்று உணரும்வபாது, எதன் மீ து ஆகச பகாள்வது? பற்று
கவப்பது?

அந்நிகையில் "நான்" என்னும் அகப்பற்று, "எனது" என்ற

புறப்பற்றுகள் நம்கம விட்டு விைகுகின்றன.

தன்கன அறிந்த நிகையில் உள்ளுணர்வில் அன்பும் அறிவும்

பிறக்கிறது. அந்நிகையில் ஞானிகள் எல்ைாம் பசால்கின்ற ஆன்மவநய
ஒருகமப்பாடு மைர்கிறது.

அப்வபாது அறிவில் பூரணத்துவமும், அடக்கமும், அகமதியும்

உண்டாகும். மனம் அத்தூய்கமயான நிகையில் இவ்வுைகம்

முழுகமக்கும் வாழ்வு தரும் நிகறநிகைகயப் பபறுகிறது என்கிறார்
வவதாத்திரி மகரிசி.
இரண்டு இளம் துறவிகள்.
தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள்.
ஒருவர் பசான்னார். ‘நான் நானாக இல்கை.
வாழ்வவாடு முழுக்கக் கைந்துவிட்வடன்.
இதுதான் பஜன் நிகை!’
இரண்டாவது துறவி வகட்டார்.
‘எப்படிச் பசால்கிறாய்?’
‘ஆற்றில் மரக்கட்கட மிதக்கிறது, பார்த்திருக்கிறாயா?’
‘ஆமாம். அதற்பகன்ன?’
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‘அந்த மரக்கட்கட நீவராட்டத்கத எதிர்த்துப்
வபாரிடுவதில்கை.
அதன் வபாக்கில் இதுவும் பசல்கிறது.
அதுவபாை, நானும் என்னுகடய தனிப்பட்ட உணர்கவ
இழந்துவிட்வடன், எகதயும் எதிர்ப்பதில்கை,
முழுகமயாக ஏற்றுக்பகாள்கிவறன்,

எந்த முகனப்பும் எதிர்பார்ப்பும் இல்ைாதபடி

வாழ்க்ககயின் நீவராட்டத்தில் மிதந்து பசல்கிவறன்!’
இரண்டாவது துறவி சிரித்தார்.
‘அப்படிப் பார்த்தால் நான்தான் உன்கனவிட அதிகம் பஜன்னில்
கைந்திருக்கிவறன்!’
‘எப்படி?’
‘தண்ணரில்
ீ
பனிக்கட்டி மிதக்கிறது, பார்த்திருக்கிறாயா?’
‘ஆமாம். அதற்பகன்ன?’
‘அந்தப் பனிக்கட்டிகயயும் தண்ண ீகரயும் பிரித்துச் பசால்ைமுடியாது.
இரண்டும் ஒன்றாகக் கைந்துவிட்ட நிகைகம. அவதவபால், நானும்
என்னுகடய உணர்கவ இழந்து வாழ்க்ககயின் நீவராட்டத்தில்
பனிக்கட்டியாக மிதக்கிவறன்!’
இவர்கள் வபசுவகதப் பார்த்துக்பகாண்வட அவர்களுகடய குருநாதர்
வந்தார்.
‘முட்டாள்கவள, நீங்கள் இருவரும் இன்னும் பஜன்கனப்
புரிந்துபகாள்ளவில்கை’ என்றார்.
‘என்ன பசால்கிறீர்கள் குருவவ?’
‘தண்ணரில்
ீ
மரக்கட்கடயாகவவா, பனிக்கட்டியாகவவா மிதப்பது பஜன்
அல்ை. அந்தத் தண்ணராகவவ
ீ
ஆகிவிடுவதுதான்!’ என்றார் குருநாதர்.
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‘நீங்கள் இருவருவம அந்த நிகைகய இன்னும் எட்டவில்கை." என்றார்.

9.

கருக்குழியில் ஆகசயாய்.காதலுற்று நிற்காவத?
மனதிலுள்ள வகடுகளுக்கு எல்ைாம்

காரணமாய் இருப்பது

காமவநாய்.
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காமம் என்னும் மைம் சித்தத்தினின்று அறுபடும் பபாழுது
ஜீவன் சிவமாகின்றான்.
”இதய ஆழம் தனிவை காமம் முதைான ஆறு முதகைகள்
உள்ளன.

ஆனால் விவவகம், கவராக்கியம் என்னும் மஞ்சகளப்

புசிக்பகாண்டால் அகவ உன்கனத் தாக்காது” என்பார்
இராமகிருஷ்ணர்.
“கமஅடர்ந்த கண்ணினார் மயக்கிடும் மயக்கிவை
ஐயிறந்து பகாண்டுநீங்கள் அல்ைல்அற்று இருப்பீர்கள்
பமய்அறிந்த சிந்கதயால் விளங்குஞானம் எய்தினால்
உய்யறிந்து பகாண்டுநீங்கள் ஊழிகாைம் வாழ்வவர.”
ீ
அழகிய

கம

நிரம்பிய

கண்ககளயுகடய

மயக்கிடும்

பபண்கள்

மயகத்திவை நிங்கள் அல்ைலுற்று இருக்கிறீர்கள்.
அதகன
பபற்றால்

விட்டு
நீங்கள்

உண்கமகய
பை

ஆண்டு

உணரும்
காைம்

சிந்தகனயால்
வாழைாவம?

ஞானம்
என்கிறார்

சிவவாக்கியார்.
“கருவிந்த வாசைால் கைங்குனின்ற ஊகமகாள்,
குருவிருந்து பசான்னவார்த்கத குறித்துவநாக்க வல்லீவரல்
உருவிைங்கு வமனியாகி உம்பராகி நின்றுநீர்
திருவிளங்கு வமனியாகச் பசன்றுகூடல் ஆகுவம!”

கருவுக்கான விந்து விடும் வாசைில் கைங்குகின்ற ஊகமகவள!

குரு

பசான்ன வார்த்கதககள பின்பற்றினால் உய்யைாவம! என்று அகழக்கிறார்
சிவாக்கியார்.

“கழுத்கதயும் நிமிர்த்திநல்ை கண்கணயும் விழித்துநீர்
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பழுத்துவாய் விழிந்துவபான பாவம் என்னபாவவம?
அழுத்தமான வித்திவை அனாதியாய் இருப்பவதார்
எழுத்திவைா எனழுத்திவைா இருக்கைாம் இருந்துவம.”

“ ஈன்றவாச லூக்குஇரங்கி எண்ணிறந்து வபாவர்காள்!
ீ
கான்றவாகழ பமாட்டைர்ந்த காரணம் அறிகிலீர்
நான்றவாச கைத்திறந்து நாடிவநாக்க வல்லீவரல்,
வதான்றுமாகய விட்படாழிந்து வசாதிவந்து வதான்றுவம”.

“ உழலும்வாச லுக்குஇரங்கி ஊசைாடும் ஊகமகாள்?
உழலும்வாச கைத்திறந்து உண்கமவசர எண்ணிலீர்?
உழலும்வாச கைத்திறந்து உண்கமநீர் உணர்ந்தபின்
உழலும்வாசல் உள்ளிருந்த உண்கமதானும் ஆவிவர.”

என்று பை பாடல்களில் பபண்களின் காம வகையில் சிக்கித் தவிர்க்கும்
மானுடத்கத

சிற்றின்பத்கத

விட்டு

வபரின்பம்

காண

வாரீர்

என்று

அகழக்கிறார் சிவவாக்கியார்.

மனிதன் பதய்வத் தன்கம எய்துவதற்கு என்ன பசய்ய
வவண்டும் என்பகதச் சிவபபருமான தாவம தவம்புரிந்து காட்டுகிறார்
சிவபபருமான் ஆழ்ந்த நிஷ்கடயில் இருக்கும் பபாழுது
காமன் அவர் மனகதக் ககைக்க முயல்கின்றான்.
மன்மதனுக்கு வசப்படாத சிவபபருமான் தம்
ஞானாக்கினியால் அவகனச் சாம்பைாக்கி விடுகிறார்.
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உயர்நிகைகய அகடய விரும்புவர் பசய்ய வவண்டிய பசயல்
இதுவவயாகும்.
காமம், வகாபம் முதைியகவ விைகாது. அவற்கற
இகறவகன வநாக்கித் திருப்பி விடுங்கள்.
காமம், வபராகச வபான்றகவ இருக்க வவண்டும் என்றால்
இகறவகன அகடதவற்காக அவற்கறத் திருப்புங்கள்.
கடவுள் நம்கம ஏன் உைக வாழ்க்ககயிைிருந்து
விடுவிக்கவில்கை?
வநாய் குணமகடயும்வபாது விடுவிப்பார்.

காமம் மற்றும்

ஆகசகளிை நாட்டம் மகறயும்வபாது விடுவிப்பார்.
காமன் உடகைச் சாம்பைாக்குபவர் உயர் நிகைகய
அகடகின்றர்.
காமனுக்கு வசப்படுபவர் கீ ழ்கமயும் அவகன பவல்லுபவர்
வமன்கமகயயும் அகடகின்றனர்.

இது சத்தியம்.

இதகனத் தாயுமானவர் ”பமய் என்வற வவளான்
அவனும்பமய் விட்டான்” என்பதில் குறிப்பிடுகின்றார்.

காே(ன்)ம் யவட்டிெ காேக்குழி! - (ேருத்துவர். வி.என். இைாஜபைகைன்)

மனிதன் நிகனப்பதுண்டு
வாழ்வு நிகைக்கு பமன்று.
இகறவன் நிகனப்பதுண்டு
பாவம் மனிதபனன்று”!
என்று கவியரசர் கண்ணதாசன் பாடல் கூறும்.
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அப்படிப்பட்ட பாவப்பட்ட தம்பதிகள் எனக்குப் பழக்கமாயினர்.
அவர்ககளப் பரிவசாதித்தவபாது இவர்களா இப்படி அல்ைது

இவர்களுக்குமா இப்படி என்று என்னால் துக்கப்படாமல் இருக்க
முடியவில்கை.

வாழ்பவர்.

அவர் ஒரு பபாறியாளர். அபமரிக்காவில் பசன்று பசட்டிைாகி

அவர் பபாறியாளர் மட்டுமல்ை நல்ை பநறியாளரும் கூட.

வாழ்வபதல்ைாம் வள்ளைார் வபால் தான் வதடிய பசல்வங்களில்
பபரும்பங்கக வாழ்வில் ரணப்பட்டவர்கள் நல் வாழ்விற்காக
வழங்குபவர்.
வள்ளைார்வபால் திருமணவம வவண்டாபமன்று பவறுத்த அவகர
அப்படிவய விட்டிருக்கைாம். மாறாகத் திருமணம் என்ற பந்தத்திற்குள்
தன் தாயாரால் தள்ளப்பட்டார்.

அன்பு மகன், ஆகச மகன், பசல்வமகன் அதுவும் சீமானாய்
இருப்பவகன சிவவன என்று எந்தத் தாய் இருக்க விடுவார்?

மருமககளப் பார்க்க வவண்டும். மனதார ரசிக்க வவண்டும். வபரன்
பார்க்க வவண்டும், வபர்த்தி பசால்வகட்கவவண்டும் என்று இவகர
அசத்திவிட்டார்.
பபாறியாளர் தன் பநறிகளில் ஒன்கற மீ றி மண வாழ்க்ககக்கு

சம்மதித்தார். தாய்க்கு ஆனந்தம் தாங்கவில்கை.

தமிழ்ப் பண்பாடுகடய தமிழ்நாட்கடச் வசர்ந்த பபாறியாளர்

மணமகளாய் வந்தார். இல்ைறத்தில் எந்தச் சிக்கலும் இல்கை.
“இன்பவம அன்றித் துன்பம் இல்கை” என்றுதான்

வாழ்க்ககசுகமாக ஓடியது. ஒவர ஒரு குகற. தங்களுக்பகன்று வாரிசு
உருவாகவில்கை என்பது தான் அவர்ககள உறுத்தியது.
அவர்ககள விட அவரின் தாய்க்குத்தான் மிகப்பபரும் கவகை.
அந்தக் கவகையில் கண் மூடிவிட்டார்.
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குழந்கத இல்ைாக் குகற என்பது தசரதகனவய
வருத்தியுள்ள வபாது சாமான்யர்ககள வருத்தாதா?
இவர்களின் மனதுக்குள்ளும் அது உறுத்தைாகத்தான் இருந்தது.

அவர்கள் தமிழகம் வந்தால் என்கனச் சந்திக்காமல் வபாவதில்கை.

அத்வதாடு உடற்பரிவசாதகன பசய்யவும் தவறுதில்கை. இந்த
முகறயும் அப்படி வந்த வபாதுதான் அந்த அதிர்ச்சி எனக்குள்
காத்திருந்தது.

அவர் அபமரிக்காவிைிருந்து வரும் வபாபதல்ைாம் எனக்பகன்று

ஏதாவது பரிசுப்பபாருள் வாங்கி வருவார்.

இந்த முகற அவர் பரிசுப் பபாருவளாடு தன் உடலுக்குள்
பஹச்.ஐ.வி. பதாற்கறயும் வாங்கி வந்திருந்தார்
ஒரு மருத்துவரான என்னால் இதகன சீரணிக்க
முடியவில்கை. காரணம் ஒரு பநறியின் படி வாழ்ந்தவர். தவறி இருக்க
வாய்ப்பில்கை.

தவறி இருக்காமல் பஹச்.ஐ.வி பதாற்றவும் வாய்ப்பில்கை. என்ன

டாக்டர் ரிப்வபார்ட்படல்ைாம் எப்படி என்றார். நான் பசால்ை முடியாமல்
பசான்வனன்.

எங்வக எப்படி என்வறன். அவரும் வயாசித்து வயாசித்து வதடித் வதடி
ஞாபகப்படுத்தி பசான்னார்.
திருமணம் என்பது புனிதமானது என்பது பதரியும்.
அவதசமயத்தில் வருபவகள திருப்தியாக கவத்துக்பகாள்ளவும்
வவண்டும் என்பது பதரியும்.
ஒரு வற்புறுத்தலுக்காக கட்டிக்பகாண்ட வள்ளைார் தன்
மகனவிகயத் தீண்டவவ இல்கை, அந்த கவராக்கியம் அவகரப்
பின்பற்றிய எனக்கு இல்ைாமல் வபானது.
தன் மகனவி தன்கனப் பற்றிய உண்கம நிகைகய அவர்

உணரும் வண்ணம் அந்த மகான் எடுத்துகரத்து உைகின் ஒளியாகத்
திகழ்ந்தார்
74

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

அடிவயன் திருமணம் மறுத்துத் தான் இருந்வதன். தாயின்
நிர்ப்பந்தத்தால் மண வாழ்வின் ஒப்பந்தம் வபாட்வடன்.
ஒப்பந்தத்தில் உடன்படுபவள் எந்த விதத்திலும் உணர்ச்சிக்காக

ஏங்கக் கூடாது என்ற உந்துைால் என் உணர்வுககள அதற்கு ஏற்ற

ஆண்கமயிகன பதரிந்துபகாள்ள ஒரு குளத்தில் குளிக்கும் கட்டாயம்
ஏற்பட்டது.

நல்ை குளம் என்று நிகனத்துதான் மூழ்கிவனன். இப்வபாது

வாழ்க்ககவய மூழ்கிவிட்டது.

நான் எனக்கும் துவராகம் பசய்துள்வளன். என் மனசாட்சிக்கும்

துவராகம் பசய்துள்வளன். என் குருநாதரின் பகாள்ககக்கும் துவராகம்
பசய்துள்வளன்.

கூட வந்துள்ள மகனவிக்கும் துவராகம் பசயதுள்வளன். இதனால்

இயற்கக எனக்கு துவராகம் இகழத்துவிட்டது என்று கண்ண ீர்
சிந்தினார்.

பயப்படாதீர்கள், இப்வபாது தான் பதாற்றி இருக்கிறது.
ஒழுங்காக மருந்து எடுத்துபகாண்டால் வாழ்க்கககய ஓரளவு
வாழைாம். பயம் மட்டும் வவண்டாம்.

இன்னும் பத்தாண்டுகளுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு

உத்தரவாதம் தருகிவறன் என்று பசால்ைிவிட்டு தயங்கித் தயங்கி
இன்பனான்றும் பசான்வனன். பசால்லுங்கள் டாக்டர் என்றார்.
இது வபான்ற வநரங்களில் மகனவிகயயும் பரிவசாதிப்பது தான்
உகந்தது என்வறன்.
மறுத்தும் மறுக்காமல் மனதில்ைாமல் அன்று மறு நாள்
மகனவிகய அகழத்துவந்தார்.
பரிவசாதகனயில் அவருக்கும் இவர் தந்த பரிசு ஒட்டியிருந்தது.
என்ன பசய்ய விதிவய என்று அழுதனர்.
சங்க இைக்கியத்தில் வரும் பபண்மானும் பிகணமானும்வபால்
வாழ்ந்த இல்ைறத்தில் இப்படிக் கீ றல் விழுந்துவிட்டது.
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இருவருவம பபாறியாளர்கள், படித்தவர்கள் வருகிவறாம் என்று
பசால்ைிவிட்டுப் வபானார்கள். நான் வரமாட்டார்கவளா என்று தான்

இருந்வதன். ஆனால் நான் எதிர்பாராத வண்ணம் அவர்கள் இருவரும்
திடீபரன்று வந்தார்கள்.
வசாதித்ததிலும் மகிழ்ச்சிவயாடு காணப்பட்டவர்கள்,

வாருங்கள் கவத்தியம் பசய்து பகாள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு அது
பற்றிய பசய்திககளச் பசால்ைத் துவங்கும் முன் கவத்தியம்
இருக்கட்டும் டாக்டர். நாங்கள் ஒரு பகாள்கக முடிவவாடு

வந்திருக்கிவறாம். அதகனப் வபசிவிட்டு கவத்தியம் பற்றி அடுத்துப்
வபசுவவாம் என்றனர்.
பசால்லுங்கள் என்வறன். டாக்டர் எங்களுக்குப் பிள்கள
இல்கை. ஆனால் பத்துத் தகைமுகறக்கு வமல் பசாத்து
அபமரிக்காவிலும் இருக்கிறது.
பிள்கள இல்கைவய என்ற குகறவயாடு நாங்கள்

சாகவிரும்பவில்கை. எங்களின் வாரிசாக ஒரு குழந்கதகயத்
தத்பதடுத்து அதன்வபரில் எழுதி கவக்க விரும்புகிவறாம்.
அதும் ஏகழக் குழந்கதயாக இருக்க வவண்டும். ஆனால் ஒவர
விஷயம் என்னபவன்றால் எங்கள் இருவருக்கும் பஹச்.ஐ.வி.
இருப்பகதச் பசால்ைித்தான் வகட்வபாம். தத்துக்பகாடுப்பவர்களிடம்
பபாய்பசால்ைிக் வகட்கமாட்வடாம் என்றனர்.

எனக்கு இது மிரட்சியாகவும் புரட்சியாகவும் பதரிந்தது.
தங்களின் வநாய் பற்றி பட்டவர்த்தனத்தனமாக, பகிரங்கமாகப்

பகறசாற்றிதான் தத்துக் வகட்வபாம் என்ற அவர்களின் பிடிவாதமும்,
புரட்சியாகத் பதரிந்தது.
அவத சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட பஹச்.ஐ.வி. தாக்கிய
தம்பதிகளுக்கு எவர் பிள்களககளத் தத்துக்பகாடுக்க வருவர் என்ற
மிரட்சியும் இருந்தது.
அவர்கவளா டாக்டர் இது தான் எங்கள் முடிவு வயாசகன

பசால்லுங்கள் என்றனர்.
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தீர்ப்பு இன்னதுதான் என்று பதரிந்த பிறகு முடிவு பற்றிக் கருத்து
கூறுவது முட்டாள் தனம் என்பது எனக்குத் பதரியாதா?
இருந்தாலும் இது பற்றி விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள் பதாண்டு

நிறுவனங்களிடம் வகட்டுப் பாருங்கள். சாமான்யர்கள் அஞ்சுவார்கள்
என்று மட்டும் கூறி உங்கள் முயற்சி பவல்க என்று வாழ்த்திவனன்.

அதன்பின் வபானவர்கள்தான். இருக்கின்றார்கவளா

இல்கைவயா, தத்து எடுத்தார்கவளா இல்கைவயா பசய்தி ஏதும் இல்கை.
யாகனக்கும் அடி சறுக்கும் என்பது வபால் ஒழுக்கமானவர்கள்

அல்ைது உன்னதமானவர்களும் ஒரு சபைத்தில் உைகக விட்வட

வபாகிறார்கள் என்று எண்ணும்வபாது இது விதியா இயற்ககயின் சதியா
என்று புரியவில்கை.

காைம் பவட்டிய காமக் குழிகளில் இவர்கள் வபான்று இன்னும்

எத்தகன யாகனகள் விழுந்தனவவா.. விழுவமா..!

காமத்தில் அளவு முகற வவண்டும்?
காம உணர்ச்சிகயப் புறக்கணிக்க வவண்டும் என்று நம் ஆன்மிகம்
பசான்னதில்கை. அகத ஒழுங்கு பசய்துபகாள்ள வவண்டும் என்வற பசால்கிறது
அது.
உைகின் தகைசிறந்த ஆன்மிக நூைான திருக்குறகள எழுதிய வள்ளுவர்,
அறத்துப்பால், பபாருட்பால், காமத்துப்பால் என காம உணர்ச்சியின் முக்கியத்துவம்
பற்றி அதற்பகனத் தனியாய் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடம் பகாடுத்துத் தம் நூகை
அகமத்துள்ளார்.
காமத்கத பவன்றவர்கவள ஞானிகள். காமத்கத அனுபவித்தும்
பவல்ைைாம். அனுபவியாமலும் பவல்ைைாம்.
ஆதிசங்கரர், விவவகானந்தர் வபான்வறார் அந்த உணர்ச்சிகய
அனுபவியாமவை, அது தம் வாழ்வில் வதகவயில்கை என திடசித்தத்தால்
பவன்றவர்கள்.
ராகவவந்திரர், புத்தர், வபான்வறார் இல்ைறத்தில் ஈடுபட்டு காம சுகத்கத
அனுபவித்து மக்கட்வபற்கற அகடந்து, பின் காமத்கத முற்றிலுமாய்த் துறந்து
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துறவியானவர்கள்.
‘உரன் என்னும் வதாட்டியான் ஓகரந்தும் காப்பான் வரன் என்னும்
கவப்பிற்வகார் வித்து!’ - என்கிறது வள்ளுவம்.
ஞான வைிகம என்னும் அங்குசத்கதக் பகாண்டு ஐம்புை உணர்வுகளாகிய
யாகனகய அடக்கி பவல்பவன் வபாற்றத்தக்கவன்.
அத்தகு ஞானம் வாய்க்கப் பபறும்வகர, உணர்ச்சிககள அனுபவித்து ஒரு
கட்டுக்குள் பகாண்டுவந்து இது இவ்வளவுதான் என பமய்யறிவு பபற்று ஞானியாதல்
என்பது இயல்பான ஒரு பநறி.
அருணகிரிநாதர் வபாை, காமத்தில் அளவற்றுத் திகட்டத் திகட்டத்
வதாய்ந்து, பின் பவறுத்து ஞானியானவர்களும் உண்டு என்று பசால்பவர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
ஆனால், காமத்திவைவய உழல்பவன் ஞானியாக இயைாது என்றும்,
பமய்ஞ்ஞானியான அருணகிரியார் மற்றவர் அனுபவங்ககளத் தம் மீ து ஏற்றிப்
பாடினார் என்றும் பசால்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.
காம உணர்வு இல்ைாத பருவம் என வாழ்வில் ஒரு பருவமும் இல்கை
என்கிறார் சிவானந்தர். குழந்கதப் பருவத்தில் அந்த உணர்வு மகறந்திருக்கிறது.
இளகமப் பருவத்தில் அது ஓங்கியிருக்கிறது. முதுகமயில் அது அடங்கியிருக்கிறது.
இயல்பான இல்வாழ்வில் ஈடுபட்டு, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என
வாழ்ந்து, மக்கட்வபற்கற அகடந்து, வாழ்வின் இன்ப துன்பங்ககள இகணந்து
அனுபவித்து, பின் ஞானியாக மைர்ச்சி அகடதல் என்பது மக்களுக்கு
விதிக்கப்பட்டுள்ள அறம்.இந்த அறத்கதவய வவதாத்திரியம் வைியுறுத்துகிறது.
அதனால்தான் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என வாழும் வாழ்வில் உள்ள காதல்
நயங்ககள வள்ளுவம் மனம் தித்திக்கும் வககயில் வபசுகிறது.
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மாணிக்கவாசகரின் புைம்பல்கள்.
காமம், பவகுளி, மயக்கம் என்ற அழுக்குகள், உயிரின் தாமத குணத்தினால் வந்து

வசர்கின்றன. இவ்வழுக்குகள் உடைளவில் துன்புறுத்துவவதாடன்றி மனத்திலும்
புகுந்து, உயிகர மகறத்து விடுகின்றன.

தம்முகடய புல்ைிய உடலும், தாம் பபற்ற பிகழயான அறிவும், குற்றமுகடய தம்

மனமும் ஆகிய மூன்றும் இகறயருள் பபறத் தகடயாய் இருக்கின்றன என்கிறார்
மாணிக்கவாசகர்.

பிறவித் துன்பம், அதன் அடிப்பகடயாகிய காமவநாய் ஆகியவற்றின் தாக்குதைால் தாம்

அழிவதாக மாணிக்கவாசகர் வருந்திக் கூறுகின்றார்.

துன்பம் என்னும் கடைில், பிறவி என்ற சுழைில் சிக்கிப் பபண்களாகிய

அகைகளால் தாக்கப்பட்டுக் காமம் என்னும் சுறாமீ ன்களுக்கு இகரயாவதற்காக உயிர்கள்
உடபைடுத்து வருந்துகின்றன என உருவகமாக இதகனக் குறிப்பிடுகின்றார்.
. . . . இடர்க்கடல்வாய்ச்
சுழியைன்று, ோைர்த் ைிசையோைக் காேச் சுறவு எறிெ
அழிகின்றனன்

(பாடல், 4)
காமம், பவகுளி, மயக்கம் என்னும் மூவககக் குற்றங்களில் காமவம, ஏகனய
குற்றங்களுக்கும் அடிப்பகடயாய் இருத்தைால், சமயத் துகற சார்ந்த ஆசிரியர் அகனவரும்
காமத்கத இகழ்ந்து பாடுவர்.
சுருண்ட கூந்தல் அழகிகனயுகடய பபண்களால் ஈர்க்கப்பட்டு மயங்கி,

இகறவனின்

அருட்பண்கப மறந்து அதன் விகளவாக, இருளில் விழச் பசய்யும் விகனகளில் சிக்கி
உடைில் கிடந்து, பிறப்பு இறப்புகளில் பட்டு வருந்தும் நிகைகய உயிர் அகடகின்றது.
சுருள்புரி கூசழெர் சூழேில் ேட்டுன் ைிறம் ேறந்ைிங்கு
இருள்புரி ொக்சகெிபே கிடந்து எய்த்ைனன்

(பாடல், 5)
இவ்வாறு எய்த்துக் கிடப்பகத உணர்வவத உயிருக்கு ஒரு பக்குவநிகை அல்ைவா! இதகனக்
குறிப்புணர்த்துகிறது மாணிக்கவாசகர் பாடல்.
மின்னல் வபான்ற பார்கவயும், அகசயும் பமல்ைிகடயும் பகாண்ட பபண்கள் பவகுண்டு
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வநாக்கும் தம் பார்கவயால் காமத்கத உண்டாக்கி வழ்த்தும்
ீ
ஆற்றல் உகடயவராவர்.

அவ்வகையில் சிக்கிவயார் மீ ள முடியாமல் உடலும் உயிரும் உள்ளமும் பமைிந்து துன்புறுவர்.
மாணிக்கவாசகர் இந்நிகைகய,

ேின்கணினார், நுடங்கும் இசடொர்,யவகுளி வசேெில் அகப்ேட்டுப்
புன்கணனாய்ப் புைள்பவசன

(பாடல், 7)
என எடுத்துகரக்கிறார்.
தாழியில் உள்ள தயிகர வைிய மத்திகனயிட்டுப் பைமுகற வைித்துக் ககடகின்றவபாது

அத்தயிர்க் கட்டிகள் உகடந்து சிதறுவது வபாை, மகளிரின் அழகிய கண் பார்கவ தம்முகடய
பநஞ்சத்கத நிகைகுகையச் பசய்கிறது என்கிறார் மாணிக்கவாசகர்.
காமத்தால் தடுமாறும் உயிரின் இயல்பிகன இவ்வாறு
காட்டுகின்றார். இகறயடிகயச் சார்வதற்கும், இகறபணி நிற்பதற்கும் காமம் தகடயாக
உள்ளது.
இத்தகடகய நீக்கி,
எப்போது வந்து எந்நாள் வணங்குவன்

(பாடல், 6)
என இகறவகன நாடிச் பசல்ை விரும்பும் உயிரின் வவட்கககயப் புைப்படுத்துகிறார்.
மாணிக்கவாசகர், உயிரின் உகளச்சகை உணர்த்தத் தறிபநசவுக் காட்சிகய எடுத்துக்
காட்டுகிறார். பநசவுக்காக அகமக்கப்பட்டிருக்கும் பாவினிகடவய இப்பக்கமும்
அப்பக்கமுமாக உந்தித் தள்ளப்படுகின்ற குழல்வபாைத் தாம் உழல்வதாக வருந்திக் கூறுகிறார்
(பாடல், 8).
அடியவன் தன் குகறககள இகறவன் திருமுன்பு பவளியிட்டு அவன் அன்கபயும்
அருகளயும் வவண்டுவது ஒருநிகை.
அடுத்த நிகை, உண்கமயான, உயர்ந்த இகறயடியார் பபற்ற இகறயின்பப்
வபறுககள வநாக்கியும் உணர்ந்தும், அந்த நிகைக்கு வளர ஏக்கம் பகாள்ளுதல் ஆகும். முதல்
பாடைிவைவய,
நின் பைவடி பைர்ந்து அசேந்ை
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ேழுத்ை ேனத்து அடிெர் உடன் போெினர்

(பாடல், 1)
என அடியவர் இகறவனுடன் கைந்துவிடத் தாம் தனிகமப்பட்ட துயகர பவளிப்படுத்துகிறார்.
இகறவன் திருவடியாகிய பதப்பத்கதப் பற்றிக்பகாண்டு அடியவர்கள் துன்ப

பவள்ளத்திைிருந்து ககரவயறிவிட்டனர் (பாடல், 4).

ேிறிவறிொ அன்ேர் நின் அருள் யேய்கழல் ைாள்இசணக்கீ ழ்
ேறிவறிொச் யைல்வம் வந்து யேற்றார்

(பாடல், 9)
என்றும் ஏங்குகிறார். குன்றாத பசல்வத்கத, இகற இன்பத்கதப் பபற்று விட்ட அடியார்ககள
வநாக்கி ஏங்குகிறது இகறயன்கபப் பபறாத உள்ளம்.

ஒருவகன அடியனாக ஏற்றுக்பகாண்டு அருள் வழங்குவதும், பவறுத்து ஒதுக்கிப்
பிறப்புகளில் வழ்த்தலும்
ீ
இகறவன் விருப்பவம. தன் பசயைால் ஆவபதான்றில்கை.
கூவிடுவாய் கும்ேிக்பக இடுவாய் நின் குறிப்பு அறிபென்

(பாடல், 8)
என்று இதகன எடுத்துக் காட்டுகிறார் மாணிக்கவாசகர்.

கடவுசளக் காணோம்

காமத்கத கடந்தால் கடவுகளக் காணைாம் என்பது நமது
சித்தாந்தங்களில் ஒன்று . புனிதமான வகாயில்களில் ஏன் காமம் ததுப்பும்
சிகைகள்?
சிவைிங்கத்கத கூட ஆண் பபண் ஆைிங்கம் பசய்யும் ஒரு தத்துவமாக
விளக்கம் தரும் முயற்சிதான் என்ன?
மனகத கடந்து பசல்ைவவண்டும் எப்படி ? காமம் என்னும் உயிர்ச்
சக்திகய மனம் கடந்து பசல்லும் வபாது எகத கடந்து உள்ள பசன்றால் கட+உள்
= கடவுகள காணைாம்?
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உயிர் என்று நாம் எகத குறிப்பிடுகின்வறாம்? உயிருக்கு எதாவது உருவம்
இருக்கிறதா? நாத விந்து என்று நமது முன்வனார்கள் எகத பசான்னார்கள்?
உயிர் நிகை தாவன இந்த நாத விந்து. காமத்கத அடக்கைாமா? அது
அடக்கவவண்டிய ஒன்று அல்ை. சிை சமயங்களில் தவிர்க்க வவண்டிய ஒன்று.
நீரிவை அடக்கும் ஒரு பந்து எப்படி மிகவும் வறுக்
ீ
பகாண்டு வமல்
எழுப்புகிறவதா அப்படிதான் காமமும் அடக்க அடக்க இன்னும் அதிகமாகி
நம்கம அழித்துவிடும்.
எத்தகன சாமியார்களின் வாழ்க்கககய பாருங்கள், மண்ணாலும்
பபண்ணாலும் பபாண்ணாலும் விழ்ந்தவர் வகாடி.
பால் உறவும் ஆன்மீ க வமம்பாடும் (sex and spiritual development)
என்ற பபாருள் குறித்து விளங்கிக் பகாள்ளும் முன் அதனுகடய மதிப்கபப்
பற்றி நாம் உணர்ந்துக் பகாள்ளவவண்டும்.
இந்த பால் உறவு என்ற ஒன்று, அகத ஒட்டிய அறிவு, எவ்வளவுக்கு
எவ்வளவு ஒரு சமுதாயத்தில் பதளிவு இருக்கிறவதா, அந்த அளவுக்குக்தான்
சமுதாயம் நல்ை முகறயில் மகிழ்சியாக, உடல் நைத்வதாடும்
மனவளத்வதாடும் இருக்க முடியும்..

வவதாத்திரி மகரிசியின் காயகற்பம் என்னும் சஞ்சீவி.
பாலுணர்கவ பநறிபடுத்த ஒவர வழி. நம் மனகத எப்வபாது
ஆவராக்கியமாக அத்தககய சிந்தகனகளில் விழாமல் கவத்திருப்பது
தான்.
அதற்கு பபரிதும் உதவுகிறது தியானம். அவரவர் விரும்பிய
வககயில் ஏவதனும் ஒரு தியானத்கத கற்றுக்பகாண்டு பயிற்சி பசய்து
வந்தால் மனம் ஒருகமப்படும்.
இன்பனான்றும் இருக்கிறது. அது தான் காயகல்பம்
என்பறாரு வயாகமுகற. காயகல்ப வயாகம் என்ற சித்தர் பயிற்சி
உயிர்சக்திகய பாதுக்காப்பதில் உறுதுகண புரிகிறது.
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பிரமாச்சாரியத்கதயும் இல்ைறத்கதயும் இகணக்கும் பாைம் தான்
காய கல்ப பயிற்சி.
நாத விந்து சக்திககள குண்டைினியின் சக்தியாக வமல் எழுப்பி அந்த
நாத விந்து சக்திககள உடல் முழுவுதும் பரப்பி இளகமகய காப்பது மட்டும்
அல்ைாமல், மன கட்டுப்பாட்கடயும் ககடப்பிடிக்கும் ஒரு அருகமயான வழி
இந்த காய கல்பம் .

காயகல்பம் பிரம்மசாரிகளுக்கு மட்டுமல்ை இல்ைற

வஜாதிகளுக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம். வயக்கரா இல்ைாமவை அதன்
வவகைகய காயகல்பம் பசய்யும்.
அவதவநரம் காயகல்பத்தின் இன்பனாரு யுக்தி பாைியல்
உணர்கவ கட்டுப்படுத்தி, வித்துசக்திகய பகட்டிபடுத்தி இளகம
வநான்பு காக்கவும் உதவும்.
உடைில் வித்து சக்தி மிகும்வபாபதல்ைாம் இந்த யுக்தியின் மூைம்
பகட்டியாக்கி பகாண்வட வரமுடியும். இதன் மூைம் வித்தில் நீர்ப்புத்
தன்கம குகறந்து தூண்டுதல் சமன்படும்.
காயகல்பம் என்பது மருந்துககடகளில் கிகடக்கும்

மருந்தல்ை அது ஒரு பயிற்சி. எனக்குத் பதரிந்து உைகில் ஒவர ஒரு
வயாக கமயத்தில் மட்டுவம அது பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது.
முயற்சி பசய்து பாருங்கள். அதுதான் வவதாத்ரி மகரிஷி
குண்டைினி வயாக ஆராய்ச்சி மற்றும் அறக்கட்டகள.
. இந்தப் பயிற்சிகய மூன்று மணி வநரத்தில் ஒருவர் கற்றுக்
பகாள்ள முடியும்.
மனவளக் ககை மன்றங்களில் உறுப்பினராகி வாழ்க்ககவள
விஞ்ஞானம் பயில்வவைார்களுக்கு இந்தப் பயிற்சியும் வசர்த்துக்
பகாடுக்கப்படுகின்றது.
முகற தவறிய வழிகளில் விந்துகவ நாசப்படுத்தி பகாண்டு
படிப்பில் விருப்பமில்ைாமலும் நிகனவாற்றல் குகறந்து வாழ்வில்
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வசார்வும் ஏமாற்றமும் காண்கின்ற இகளஞர்களுக்கு அவர்கள்
வாழ்கவப் புதுப்பித்துக் பகாள்ள இது ஒர் உயர்ந்த சாதகனவழி.
ஆண் பபண் இருபாைரும் வயது பதினான்கு பதிகனந்துக்கு வமல்

காயகற்பப் பயிற்சிகயக் கற்றுப் பயனகடயைாம்.

திருமணம் வவண்டாம் என்று பபாதுநை ஆன்மீ கத் பதாண்டில்

ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கும் இந்த அரிய காயகற்பக் ககை நல்ைவதார்
வதாழனாகப் பயன்படும்.

இரண்டு வவவவறான வகாப்பாடுகள். அதாவது துறவறமும் இல்ைறம்
ஒவர பசயல் முகறயில் இகணக்கும் இந்த இந்திரிய வயாகம். மன ஆளுகம
அவத சமயம் விந்து நாதத்கத வசமித்து வதகவக்கு மிகுதியானகத உடலுக்கு
உயிர்ச் சக்தியாகி உடல் நைத்கதயும் மன நைத்கதயும் ஒருங்வக வபணும்
அற்புத ககை தான் இந்த காய கல்ப பயிற்சி.
ஆனால் நமது மக்கள் இந்த மாதிரியான வாழ்க்ககக்கு வதகவயான
அற்புத பயிற்சிகய தவிர்த்து விட்டு வவறு எதுக்வகா கவனத்கத
பசலுத்துகின்றனர்.
இயற்ககயும், அறிவும் இகணந்துதான் வாழ்வு
நகடப்பபறுகிறது. இயற்கககய உணர்ந்து, இயற்கககய மதித்து,
இயற்ககயின் விகளவறிந்து எண்ணம், பசால், பசயல் பயன்படுத்தி நல்ை
முகறயில் பசம்கமயாக வாழ்கவ நடத்துவதற்கு ஏற்ற பயிற்சி தான் வயாகம்.
கண்கண மூடிக் பகாண்டால், அது தியானம் அன்று. மனம்
ஒருகமப்ட்டு மனகத மற்ற எண்ணத்தில் இருந்து விடுப்பட்டு ஒவர
சிந்தகனயில் கவத்திருப்பதுதான் தியானம்,.
சிைர் நிகனப்பது வபான்று காவி உகட அணிந்தால் மட்டும் அவன்
வயாகியாகிவிடுவானா? வயாகம் தியானமும் ஒரு மனிதகன பசம்கம
படுத்திவிடுமா?
அவன் மனவளமும் அகத் திறனும் முழுகம பபற்று மனக்கட்டுபாடுக்
பகாண்டால் அவன் ஒரு சிறந்த வயாகி ஆவான். அது அகத்கத
ஆய்ந்துணர்ந்தால் தான் உண்டு.
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சரித்திரத்கத புரட்டிப்பாருங்கள். துறவிகள் என்று
பவளிவயறியவர்களில் பபரும்பாவைார் அறிவின் நிகறவு பபற்றுப் பின்னர்
துறவு பபற்றார்களில்கை.
அறியாகம, மனகுழப்பம், எழ்கம,

வவகையின்கம,

வநாய்,வசாம்வபறித்தனம், வபராகச, பவறுப்பு, குடுப்பச் சண்கட இவற்றால்
இல்ைம் விட்டுக் கடகம பிறழ்ந்து பவளிவயறினார்கள்,.
சூழ்நிகை நிர்பந்தத்தால் தவிர்க்கமுடியாத நிகையில்
பவளிவயறியவர்களும் உண்டு. அவர்களில் ஏவதா ஒரு சிைர் சந்தர்ப
வசதியாலும், நல்ைாசிரியவராடு பதாடர்பு பகாண்டு ஞானப் வபறு பபற்றார்கள்.
மற்றவர்கள் வாழ்வு பாழாகி துன்புற்று மடிந்தார்கள்.
புத்தபிரானும் இறுதியாக ஒரு நல்ை ஒரு பபண்மணியிடம் தீட்கச
வாங்கி உண்டுவிட்வட வபாதிமரத்தில் சித்திகய பபற்றார். உைகிற்கு புத்தத்கத
தந்தார். இல்கை என்றால் பத்திவை ஒன்றாகி ககரந்து வபாயிருப்பார் புத்தர்.
நாம் எகத எகதவயா நிகனக்கின்வறாம். ஆனால்
நிகனத்பதல்ைாம் நடப்பது இல்கை. ஏபனனில் நம் எண்ணங்களுக்கு
வலுவில்கை.
அந்த வைிகமகய “தாரகன” என்னு தியானத்தால்
வலுப்பபறச்பசய்யைாம்.
எண்ணம் வலுப்பபரும் வபாது, நமது சிந்தகன பசயல் உறுதிபடுகிறது.
நல்ை எண்ணங்ககள நிகனக்க பதரியாதவராக நாம் இருந்தால் துன்பவம
அன்றி இன்பம் இல்கை.
தியானம் பயிலும் முன் நாம் நல்ை சிந்தகனக் பகாண்டவராக இருக்க
வவண்டும். ஆகச பற்று கடந்தகவயாக நமது மனம் இருக்கவவண்டும். அது
தான் மனக் கட்டுப்பாடு.
நல்ை எண்ணங்களாவள நமது வாழ்க்ககயும் வடிகமக்கப்டுகிறது.
மனக் கட்டுப்பாடின்றி நல்ை வயாகிகய நடிப்பவர்களின் வவசம் ஒரு நாள்
உைகிற்கு பதரிய வரும்.
அது இயற்ககயின் நீதி அகனத்து துறந்தவன் வயாகியாக இருக்கைாம்.
ஆனால் இங்கு பைர் உகடயகயதான் துறக்கின்றனர். உள்ளத்கத அல்ை.
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துறவிக்கு எதற்கு பை வகாடி பசாத்து? வடு,
ீ நிைம், பரிபாைனம்?
எடுப்பவன் எப்படி வயாகியாவன். நாம் வணங்குவதற்கு அவன்
எப்படி வயாக்கியவன் ஆவான்? இந்த சமுதாயம் பிச்கசக்காரர்ககள
வளர்கிறது.
மதத்தின் பபயரால் வயாகியின் பபயரால் சத உட்க்கார்ந்து உண்ணும்
வசாம்வபறி மனிதகன உருவாகிக் பகாண்டிருக்கிறது.
நமது சமுதாயத்தில் தான் இைவச அண்ணதானம். அதிவை வவறு உண்ட
ககளப்பு பதாண்டனுக்கும் உண்டு என்ற உறங்கும் சித்தாந்த வபாதகன.
எப்படி உருப்படும் நமது சமுதாயம். ஆனால் வமகை நாடுகளில் No Free
lunch .உகழப்பில்ைாமல் அங்கு ஊதியம் இல்கை.
ஒரு வவகள உண்பவன் வயாகி
இரு வவகள உண்பவன் வபாகி
மூன்று வவகள உண்பவன் வராகி
அளவான உறக்கம், அளவான உகழப்பு. அளவான ஒய்வு, இதிவை
அளவான உடல் உறவும், அளவான பசல்வம் இருந்தால் சிறப்பு. அளவுக்கு
மீ றிய எதுவும் துன்பம் தர கூடிய ஒன்றுதான்.
அளவுக்கு மீ றிய எந்த ஒரு பசல்வமும் மற்றவர்களின் உகழப்கப
அவர்களுக்கு வசர வவண்டிய பபாருகள நாம் சுரண்டுவது வபான்ற
பசயல்தான். இதுவும் ஒரு வககயான சமுதாய துன்பம் தான்.
இதிவை வவடிக்கக என்னபவன்றால் எல்ைாம் துறந்த
சாமியார்களுக்கு பை வகாடி பசாத்துக்கள் , கக கால்ககள அமுத்தி விட
பக்தர்கள்.
உணர்சிககள அடக்க முடியாத இந்த சாமியார்கள் பபண்ணின்பத்தில்
உணர்சிவசப்படுகின்றனர்.
இவர்கள் ஆன்மாகவ துறந்தவர்கள் அன்று. வபராகசக் பகாண்டவர்கள்.
சிை சித்திககள பகாண்டு பணம் பறிபவர்கள். பவட்டகம் பகட்டவர்கள்.
இவர்கள் எல்ைாம் வயாகியா?
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பணம் வதகவ இல்ைாத ஒருவருக்கு பணம் காசு பகாடுக்கும்
முட்டாள்கள் நாம். எவ்வவளா நல்ை இயக்கங்கள் வாழ்க்கக பநறிகய
பசால்லுகிறது.
ஆனால் அது எல்ைாம் நமது கண்ணுக்கு பதரிவதில்கை. ஆடம்பரமும் ,
ஆர்ப்பாட்டம்தன் இவர்கள் பதரிகிறது. பணத்வதாடு வாழ்பவர்கள் எல்ைாம்
வயாகி அல்ை, பகுத்தறிவவாடு வாழ்க்கககய உணர்த்த முற்படுவவார்தான்
வயாகி.
ஒரு வயாகி என்றால் இந்த மக்களின் மன வளத்கதயும் உடல்
நைத்கதயும் அவன் சார்ந்த குடுப்ப நைத்கதயும் வபணும் ஒரு அகமப்பாக
இருந்து பசயல் படவவண்டும் அந்த வயாகி.
இதுதான் வாழ்க்கக என்று தான் உணர்ந்து, இந்த மக்களும் உணரும்
பநறிமுகறககள தந்து, மக்களின் ஆன்ம பநறிககள வாழ்க்கக பநறிகவளாடு
இகணத்து வாழ்பவன் தத்துவர்தமான இந்த வாழ்க்கககய
உணரகூடியவனாக இருப்பான்.
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10. சடங்குபவறி பகாள்வதன்று சமயம்
சிவவாக்கியம் கசவசமயத்தில் விளந்ததுமட்டுமன்று,
அச்சமயத்தின், முக்கியமாக அதனுகடய ஆசாரக்வகாட்பாட்டில்
உறுதியாக இருக்கின்ற, சடங்கு விகனகளால் பசறிவு குன்றிய
அகமப்புமுகறகளின் எதிர்க் கிளர்ச்சியாக எழுந்ததுமாகும்.

எல்ைாச் சித்தர்ககளயும்வபாை சிவவாக்கியரும் ஒரு சுதந்திரச்
சிந்தகனயாளரும், சமயம், மகறநூல்கள், ஆசாரச் சடங்குகள்,
முதைானவற்றால் ஈர்க்கப்படாத புரட்சியாளரும் ஆவார்.
சிவவாக்கியகரப் பபாறுத்தவகரயில் சமயம் என்பது ஒரு
விதிகளின் பதாகுப்வபா, நம்பிக்ககக் வகாட்பாவடா அன்று.
பரம்பபாருளான இகறவகனப்பற்றிய நுண்ணறிவுத்திறமும், ஆழ்ந்த
பதாடர்புமாகும் அது.
“ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்றவைா உைககனத்தும் ஒன்றுவம
அன்றுமின்றும் ஒன்றுவம அனாதியானது ஒன்றுவம”
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என உைகம் அகனத்தும் ஒன்று என்றும், அன்றும் இன்றும்
அனாதியானவன் இகறவன் ஒருவவன என்றும் பகறசாற்றுகிறார்
சிவவாக்கியர்.

அதுமட்டுமன்று. எங்கும் நிகறந்த,

எல்ைாவற்றிலும் இரண்டறக் கைந்திருக்கும் சிவபபருமாகன உள்ளும்
புறமுமாக உணர்வுபூர்வமாக அறிபவவன ஞானியாவான்;
“பாரடங்க வுள்ளதும் பரந்தவானம் உள்ளதும்
ஓரிடமும் இன்றிவய ஒன்றி நின்ற ஒண்சுடர்

ஆரிடமும் இன்றிவய அகத்துள்ளும் புறத்துள்ளும்
சீரிடங்கள் கண்டவர் சிவன் பதரிந்த ஞானிவய”
எனவும் வகரயறுத்துக் கூறுகின்றார்.
சிவவாக்கியர் கருத்துப்படி,
“அண்டர்வகானிருப்பிடம் அறிந்துணர்ந்த ஞானிகள்

கண்டவகாயில் பதய்வபமன்று ககபயடுப்பதில்கைவய”
அதாவது, ஞானியான ஒருமனிதன் வகாயிைிற்பசன்று கககூப்பி
வவண்டுதல் பசய்து இகறவழிபாடு நடத்துவதில்கை.

எங்கும் நிகறந்த இகறவன் உமக்குள்வளவய
இருக்கும்வபாது அவ்விகறவகன அந்தர்முகமாக உன்னி
வணங்குவராயின்,
ீ
அச்சுருக்கமற்ற வசாதிவடிவினனான இகறவகன
அகடயைாம். அவ்வாறிருக்க,
பநருப்கபமூட்டி பநய்கயவிட்டு நித்தநித்த நீரிவை
விருப்பவமாடு நீர்குளிக்கும் வவதவாக்கியங் வகளுமின்
என்று கூறி,
பநருப்புநீரு மும்முவள நிகனத்துகூற வல்ைிவரல்
சுருக்கமற்ற வசாதிகயத் பதாடர்ந்துகூட ைாகுவம
என்று சரியானமுகறகயயும் புகட்டுகின்றார்.
ஆனால், அந்தர்முகமாகச் பசய்யப்படுகின்ற
பவறுகமயான தியானமுகறகளும் பைன்தரப் வபாவதில்கை.
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ககயில் உருத்திராட்ச மாகைகய கவத்து உருட்டிக்பகாண்டு,
கண்கணயும் சிமிட்டிக்பகாண்டிருப்பினும், மனம்வபாவது எவ்விடம்!
மனதிற்கிடக்கும் பபாய், வஞ்சகன முதைானவற்கறத்

துகடத்பதறியாமல் பமய்ப்பபாருகள மனதின்கண் காணவும் இயைாது
என்பதகன,

”ககவடங்கள் பகாண்டுநீர் கண்சிமிட்டி நிற்கிறீர்

எவ்விடங்கள் கண்டுநீ பரண்ணிபயண்ணி பார்க்கிறீர்

பபாய்யுணர்ந்த சிந்கதகய பபாருந்திவநாக்க வல்ைிவரல்
பமய்கடிந்த தும்முவள விகரந்துகூற ைாகுவம”
எனச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
நல்பைண்ணத்துடன் பசய்வதாயினும் கூட சிற்சிை கிரிகயகள்

அகதச் பசய்பவன் மனதிற்கு ‘நாவன அகதச்பசய்வதன்’ என்ற

வபாைியான நிகறவு தருவமயல்ைாமல் வவபறந்த பைகனயும் பகாடா
என்பதகன,
”பூகசபூகச பயன்றுநீர் பூகசபசய்யும் வபகதகாள்
பூகசயுள்ள தன்னிவை பூகசபகாண்ட பதவ்விடம்

ஆதிபூகச பகாண்டவதா அனாதிபூகச பகாண்டவதா
ஏதுபூகச பகாண்டவதா வின்னபதன் றியம்புவம”
எனச் பசய்த பூகசகயக் பகாண்ட பபாருள் யாபதன விளக்கித் தருமாறு
வகட்கின்றார்.
சகமத்த கறியின் சுகவகய அக்கறிகயச் சகமத்த
சட்டியும், கிளறும் சட்டுவமும் பதரிந்துபகாள்ளாது.
பரம்பபாருள் மனத்தின்கண்வணவய இருக்க
சிற்பியினால் உருவாக்கப்பட்ட கற்சிகை நிட்கள,
நின்மை பர-வத்துவான பபாருளாகாது
என்பதகன உணர்த்த,
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”நட்டகல்கை பதய்வபமன்று நாலுபுட்பம் சார்த்திவய

சுற்றிவந்து பமாணபமாபணன்று பசால்லுமந்திர வமதடா?”
என்று வகட்கிறார்.
சடங்குகளும்,சம்பிரதாயங்களும் தமிழர்களின் வாழ்வியல்

வட்டத்துக்குள் தவிர்க்கமுடியாதகவகள் என்பது என்னவவா
உண்கமதான்.

ஒருபக்கம் வகாவில்கள்,வதவாையங்கள் இவற்றின்

உற்சவகாைங்கள்,விரதகாைங்கள்,என்று மக்கள் ஆன்மீ கத்துக்குள்
தங்ககள அர்ப்பணித்துக்பகாண்டு பூகஜகள்

,,புனஸ்காரங்கள்,வநர்த்திகள்,நிகறவவற்றல்கள் என்று வருடம்
முழுவதும் வகளய வருவார்கள்.

இகதவிடுத்து,நல்ை நாள்,பபருநாள் என்று வருடத்தில்
பை நாட்கள் வந்தவண்ணமிருக்கும்.குறிப்பாக உழவர்
திருநாள்,வருடப்பிறப்பு
தீபாவளி வபான்ற பண்டிகககள் இவற்றில் அடங்கும்.இகவதவிர
பகாம்புமுறி, வதங்காய் உகடப்பு,பதாழிைாளர் தினம் ஆகியகவ
தமிழர்களின் பாரம்பரிய பகாண்டாட்டங்களாக விளங்கும்.

மற்றும் திருமணகவபவங்கள்,பூப்புனித நீராட்டு,என்று பை
சடங்குகளும் தமிழர்களின் சம்பிரதாயங்கள் என்ற வட்டத்துக்குள்
வருகின்றன.
இகவகள் எல்ைாம் தாயகத்தில் காைம் காைமாக இருந்துவருகின்ற,
எம்மக்களால் கட்டிக்காக்கப்படுகின்ற,வாழ்வியவைாடு
பின்னிப்பிகணந்த,பிரிக்கமுடியாத
சடங்குகளும்,சம்பிரதாயங்களும் ஆகும்.
இப்பபாழுது எம்மக்களில் ைட்வசாப ைட்சம் மக்கள்
தாயகத்கத விட்டு வந்து
உைகம் முழுவதும் பரவி வாழ்கிறார்கள் என்பது மறுக்க முடியாத
உண்கம.
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அத்வதாடு வமற்கூறப்பட்ட அத்தகன அம்சங்களும் தமிழர்களின்
அகடயாளங்கள் என்பது உண்கமவய.ஆனால் புைம்பபயர்ந்த
நாடுகளில்

இவற்றின் அவசியம் என்ன?
இகவகளில் எல்ைாம் அனுட்டிக்கப்பட வவண்டுமா? ஒரு அந்நிய
வதசத்தில் இயந்திரமயமான வாழ்வியல் முகறயில்

மாற்றுக் கைாச்சார சூழைில் இந்த சடங்குகளும்,சம்பிரதாயங்களும்
கண்டிப்பாக நடத்தப்பட வவண்டுமா?

புைத்தில் வாழும் எம் மக்களில் பைர் இன்னும் இந்த
சடங்கு,சம்பிரதாயம்.

மற்றும் மூடநம்பிக்கககள் என்று மூழ்கிவபாய் இருப்பகத நாம்
பார்க்கிவறாம்.
ஒவ்பவாரு சனி,ஞாயிறு தினங்களிலும் அவநகமானவர்களுக்கு
பிறந்தநாள்,
திருமண விழா,அரங்வகற்ற நிகழ்வு,பூப்பகடந்த பபண்ணுக்கு ஒரு
விழா,

என்று ஏகப்பட்ட கவபவங்கள் இருக்கின்றன.ஒரு
அவசரத்திற்கு,அல்ைது
ஒரு முக்கியமான விடயத்திற்கு இவர்ககள சந்திப்பபதன்பது முடியாத
காரியம்.பசால்வார்கள்,"இன்று எங்களுக்கு அந்த பார்ட்டி,இந்தப் பார்ட்டி"
இருக்கிறபதன்று.ஐந்து நாட்களும் இரவுபகைாக உகழத்த இவர்களுக்கு
வட்டில்
ீ
ஆறஅமர இருந்து மகிழ்ச்சியாக குடும்பத்துடன் இருப்பதற்கும்
முடிவதில்கை.காரணம் இந்த "பார்ட்டிகளுக்கு"இவர்கள் கண்டிப்பாக
பசன்வற
ஆகவவண்டும் என்ற ஒரு நிகை இருக்கிறது.சரி அது வபாகட்டும்......
இந்தக்காைக் கட்டத்தில் இந்த சடங்குகள்,சம்பிரதாயங்கள் வதகவயா?
ஒரு வாழ்வு கல்யாணம் என்பது மிக முக்கியமான நிகழ்வுதான்,அகத
யாரும்
மறுக்க முடியாது.எல்ைா இனத்தவர்களிடமும் இந்த திருமண
கவபவம்
இருக்கிறது.ஆனால் இந்த பபண்பிள்களகள் வயசுக்கு
வந்துவிட்டார்கள்
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என்று,அகத ஒரு சடங்காக,"சாமத்திய வடு"என்று
ீ
ஆடம்பரமாக
எம்மக்கள்

பகாண்டாடுவகத நாம் பார்க்கிவறாம்.இது அவசியம்தானா?என்ற
வகள்வி

இப்பபாழுது எழுகிறது.
இப்வபாபதல்ைாம் ஒன்பது,பத்து வயதிவைவய பபண் பிள்களகள்
ஆளாகிவிடுவகத அவதானிக்க முடிகிறது.காரணம் இங்குள்ள
உணவுகள்

காைநிகை மாற்றங்கள் காரணிகளாக இருக்கைாம்.இவர்களின்
உடைில்

ஏற்படும் ஒரு மாற்றவம இந்த "பூப்பகடதல்"என்று பகாள்ளவவண்டும்.
வயசு பிள்களகளுக்கு அதுபற்றிய பசய்தியும்,அறிவும் பகாடுக்கப்பட
வவண்டியவத.இபதல்ைாம் இப்பபாழுது இவர்களின்
பள்ளிக்கூடங்களிவை
பசால்ைித்தரப்படுகின்றது. இந்தப் பிள்களகளின் மன நிகை
என்ன?இவர்களின் மன உகளச்சல் என்ன?என்பதுபற்றிபயல்ைாம்
பபற்வறார்

பார்ப்பது கிகடயாது. பக்கத்து வட்டுக்காரனுக்வகா,அல்ைது
ீ
பந்தாவுக்காகவவா
தன மககள ஒரு வசாடகனப் பபாருளாக்கி பபரும் எடுப்பில் பைருக்கும்
காட்டி விடவவண்டுபமன்வற விரும்புகிறார்கள்.தங்களின்
பிள்களகளின்
விருப்பத்கதக்கூட இவர்கள் வகட்பதில்கை என்பதுதான்
பகாடுகமயான
விடயம்.வமற்குைக நாடுகளில் இப்படியான நிகழ்வுகள் இல்கை என்பது
உள்ளங்கக பநல்ைிக்கனி.ஏவதா சாட்டுக்கு இது எங்கள் கடகம,உரிகம,
சம்பிரதாயம்,பகௌரவ பிரச்சிகன,பசாந்தங்கள்,உறவுகள் குகற
பசால்வார்கள்
என்ற காரணங்ககள பசால்ைிக்பகாண்வட இந்த "சாமத்தியவடு"என்ற
ீ
பபயரில் சாமர்த்தியமாக பகாடுத்தகத திரும்பவும்
பபற்றுக்பகாள்வதட்காக
நடத்தப்படும் ஒரு விழா என்றும் பைர் பசால்கிறார்கள்.இது எவ்வளவு
உண்கமவயா பதரியாது.
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அண்கமயில் விஜய் பதாகைக்காட்சியில் கூட "நீயா நானா"என்ற
நிகழ்ச்சியில் இந்த பூப்புனித சடங்கு வதகவதானா என்ற வகள்வியுடன்

ஒரு விவாதவம நடந்தது.உங்களில் பைர் அகத பார்த்திருப்பீர்கள்.அதில்
கைந்துபகாண்ட இளம் பபண்கள் இது முட்டாள் தனமானது,இந்த
அறிவியல்

காைத்தில் இது அபத்தமானது.பகழய சம்பிரதாயங்கள் என்று
கூறிக்பகாண்டு

பபண்ககள காட்சிப் பபாம்கமகளாகவும்,கல்யாணத்திற்கும்,பிள்களப்
பபற்றுக்பகாள்வதற்கும் எங்கள் பிள்கள தயாராக இருக்கிறாள் என்று
தம்பட்டம் அடிப்பதற்கும் பசய்யப்படுகின்ற ஒரு நிகழ்வுதான் இது
என்று

காட்டமாக சாடியுள்ளார்கள்.இதில் அகனத்து பபண்களும் தங்களின்
எதிர்ப்கப

பதரிவித்தார்கள்.அத்வதாடு இந்த சடங்குக்கு பின்பு தாங்கள் படுகின்ற
அவஸ்கதகள்,வகைிகள்,கிண்டல்கள்,எல்ைாம் தங்களுக்கு மன
உகளச்சகை

தருவதாகவும் தங்கள் கருத்துககள பதிவு பசய்தார்கள்.அதற்க்கு
எதிரணி
பபண்கள்,இல்கை,இது எங்களின் பாரம்பரியம்,எமது கைாச்சாரம் இகத
காைாகாைமாக பசய்துவருகிவறாம்.இகத மாற்ற முடியாது என்று
வாதாடினார்கள்...
ஆக,இது வமற்குைக நாட்டில் வாழும் எம் தமிழ் பிள்களகளிடம்
மட்டுமல்ை
தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் இளம் பபண்களிடமும் இது ஒரு
வவண்டப்படாத

சடங்காகவவ பார்க்கப்படுகிறது என்பகத நாம் புரிந்து பகாள்ளைாம்.
யயயயய
நமது வள்ளல் பபருமான் சாதி சமயங்களில் நிகறந்து கிடக்கும்
சடங்குககள ஒழித்து அகனவரும் சுத்த சன்மார்க்கத்கத அகடய
வவண்டும் என்ற இகறவனின் விருப்பத்கத நிகறவவற்ற நமக்கு
பாகத வகுத்து பகாடுத்துள்ளார்கள்.
ஆனால் ஒரு சிைர் புதியதாக சன்மார்க்கத்திற்கு சடங்குககள

ஏற்படுத்துகிறார்கள். இது சன்மார்க்கத்திற்கு எதிரானது.
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நமது பபருமானார் கண் மூடி பழக்கம் எல்ைாம் மண் மூடி வபாக

என்று சடங்குககள ஒழிக்க வவண்டும் என்று கூறி உள்ளார்கள்.
அப்படிப்பட்ட நமது பபருமானாரின் பாகதயான சுத்த

சன்மார்க்கத்தில் சடங்குகள் வதகவயா ?
வவதாத்திரியத்தில் சடங்குகள் பற்றிய கருத்துக்கள்

சிந்திக்கக் கூடியதாக அகமந்துள்ளது.

இகறவன் யார்? இகறவனுக்கு உருவம் உள்ளது என்று
நிகனத்து நாம் அவனுக்கு, நாம் என்னபவல்ைாம் நமக்காக
பசய்துபகாள்கிவறாவமா அகவயகனத்கதயும் அவனுக்கு
பசய்கிவறாம், ரசிக்கிவறாம்.
வமலும் இகறவனிடம் நீ எனக்கு இது
பசய்தால், நான் உனக்கு அது பசய்கிவறன் என்று வியாபாரம்
பசய்கிவறாம்.

சற்வற சிந்தித்துப் பார்ப்வபாம். இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப்

பகடத்து, வகாடானுவகாடி வகாள்ககளயும், உயிர்ககளயும்
பகடத்து, அகவ அகனத்கதயும் இயக்கிக்பகாண்டும், காத்துக்
பகாண்டும் இருப்பவன் இகறவன். அவனுக்கு வதகவ என்பது
இல்கை.
ஏபனனில் அவனுக்கு உடலும் இல்கை, குடலும் இல்கை.
அப்படிபயனில் இவ்வளவு நாட்களாக நாம் பசய்துபகாண்டிருக்கும்
பூகஜ, ஆராதகன, திருவிழாக்கள் இகவபயல்ைாம் எப்படி உருவாகி
இருக்கும்?
ஒழுக்க பநறி தவறி வாழும் மக்ககள நல்வழிப்படுத்தி
அவர்ககள திருத்துவதற்கும், சமுதாயத்திற்கு அவர்களால் ஏற்படும்
துன்பங்ககளத் தவிர்ப்பதற்கும் உண்கமயான இகறயுணர்வு
பபற்றவர்களும், சிந்தகனயாளர்களும் உருவாக்கியவத ஆகும்.
இந்த நன்வனாக்கத்கதப் பயன்படுத்தி சிை வியாபாரிகளாலும்,
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சிை சுயநைவதிகளாலும் உருவாகாப்பட்டகவகவள இத்தககய சடங்கு
முகறகள்.
இந்தக் காைத்தில்இத்தகய சடங்குமுகளககள சிவவாக்கியார்

வபாைவவ வவதாத்திரியும் எதிர்ப்பு பதரிவிக்கிறார்கள்.

11. சிகை வணக்கம் எந்த வயது வகர?
சமயம் ஒரு சமூக அகமப்பாக மாறும்வபாது கூடவவ
அகதபயாட்டிய பநறிமுகறகளும், வழக்கங்களும் உருவாகத்
பதாடங்குகின்றன.
ஆனால் அகவ மக்களின் சமய உணர்விலுள்ள தூய்கமகய
நாளகடவில் குகறத்து விடவும் பசய்கின்றன. சம்பிரதாயங்ககளக்
ககடப்பிடிப்பது என்பது தன்னிகை உணர்வகதவிட முக்கியத்துவம்
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பபற்றதாகிவிடுகின்றது.
காைம் பசல்ைச்பசல்ை இகவவய பபரும் தகளகளாகவும்

மாறி விடுகின்றன.

பமய்யறிகவ நாடும் மனித சமுதாயம் இந்த இக்கட்டான

சூழ்நிகையிைிருந்து விடுபடவவண்டுபமன்பவத சிவவாக்கியரின்
ஆவல்.

அந்த வககயில் உருவ வழிபாட்கடயும், புண்ணியத் தைங்ககள
வநாக்கியுள்ள யாத்திகர, தீர்த்தங்களில் முழுகுதல்,

தவவவடச்சின்னங்கள் அணிதல் முதைான சடங்குககளயும் அவர்
அறவவ மறுக்கின்றார்.
இவற்கறக் கடுகமயாகக் வகைி பசய்கின்ற வபாக்கு இவருகடய
பாடல்களில் மிகுந்திருப்பகதக் காணைாம்.
உருவ வழிபாட்கட தீவிரமாகக் கண்டனம் பசய்கிறார்
சிவவாக்கியர்.
“பசங்கலுங் கருங்கலுஞ் சிவந்தசாதி ைிங்கமும்
பசம்பிலும் தராவிலும் சிவனிருப்ப பனன்கிறீர்”
கல்ைிலும், உவைாகத்திலும் பபாம்கமபசய்து கவத்துபகாண்டு
அதில் சிவகனத் வதடிப் பபாழுகத வணழிக்கிறீ
ீ
ர்கவள என்று
வருந்துகிறார்.
உகடக்கப் பட்ட கல்ைின் ஒருபகுதி வாயிற்படியில் மிதி
கல்ைாகவும், மற்பறாரு பகுதி கருவகறயுள் கடவுள் சிகையாகவும்
மாறுவகதக் கண்டு சிவவாக்கியர் வியக்கிறார்.
“ஓகசயுள்ள கல்கைநீர் உகடத்திரண்டு பசய்துவம
வாசைிற் பதித்தகல்கை மழுங்கவவமி திக்கிறீர்
பூசகனக்கு கவத்தகல்ைில் பூவும்நீருஞ் சார்த்துறீர்
ஈசனுக் குகந்தகல் எந்தகல்லு பசால்லுவம”
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என வினவுகின்றார்.
ஓகசயுள்ள கல்கை இரண்டாய் உகடத்து, வாசைில் பதித்த
அந்தக் கல்கை மிதித்துக்பகாண்டு பசல்லுகிறீர்கள்.
அகதவய சிற்பமாய், பதய்வ உருவமாய் பசய்து, அதன்மீ து நீரூற்றி
அபிவடகமும்

பசய்து,

மைர்ககளயும்

சாத்திவிட்டு

ஏவதா

மந்திர

உபாசகனககளயும் பசய்துபகாண்டு அகதச் சுற்றிச் சுற்றி வருகிறீர்கள்.
ஈசனுக்கு

உகந்த

கல்

எது

என்று

பசால்ைைாகுவமா

என்ற

ஐயவமற்படுத்துகிறார்.
சிவவாக்கியர்

பசால்வது

வபான்று

உருவ

வழிபாடு

நீங்கப்

பபற்றால் நம்மால் மனம் ஒன்றி இகற வழிபாடு பசய்ய முடியுமா என்பது
சந்வதகம்தான்.
ஒரு வவகள பதான்று பதாட்டு வந்த பழக்கம் காரணமாக இருக்கைாம்
என்றாலும்,

பவற்றிடத்கதவயா,

இயற்கக

வளங்ககளவயா

நிகனத்து
தத்துவங்ககளச்

பதய்வமாக

வழிபடமுடியுவமா?
சடங்காக்கி

இகறவகனக்

கல்ைாக்கிவிட்ட

மூடர்கள் உயிவராடுயிராகக் கைந்து நிற்கும் இகறவகனக் காண மறுப்பகத
எண்ணிச் சிரிக்கின்றார் அவர்.

“சாவதான தத்துவச் சடங்குபசய்யு மூகமகாள்
வதவர்கல்லு மாவவரா சிரிப்பதன்றி பயன்பசய்வவன்
மூவராலு மறிபயாணாத முக்கணன் முதற்பகாழுந்து
காவைாக வும்முவள கைந்திருப்பன் காணுவம”
என்கிறார்.
பமய்யான இகறயனுபூதிகய வநரடியாகப் பபறவவண்டுவம
யல்ைாமல் மற்பறாரு உபாதிமூைமாக அகதப்பபற விகழவது
மூடத்தனம் என்பவத சிவவாக்கியரின் கருத்து.
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சிற்பிகளின் ககவவகைப்பாடான சிகையுருவங்ககள உயர்ந்த
பதய்வபமன்பறண்ணி அவற்றிற்குப் பபயர்ககளயும் இட்டு
அகழக்கின்றீர்கள்.

அகனத்தயும் பகடத்த முழுமுதற்க டவுகள

உம்முள்ளத்தில் சிந்தகன பசய்யுங்கள் எனும் அவரது அறிவுகரகய
“பண்ணிகவத்த கல்கையும் பழம்பபாருள பதன்றுநீர்
எண்ணமுற்று பமன்னவப ருகரக்கிறீர்க வளகழகாள்
பண்ணவும் பகடக்கவும் பகடத்துகவத் தளிக்கவும்

ஒண்ணுமாகி யுைகளித்த பவான்கறபநஞ்சி லுன்னுவம”
என்ற பாடல் பவளிப்படுத்துகின்றது.
“கட்கடயாற்பசய் வதவருங் கல்ைினாற்பசய் வதவரும்
மட்கடயாற்பசய் வதவரும் மஞ்சளாற்பசய் வதவரும்
சட்கடயாற்பசய் வதவரும் சாணியாற்பசய் வதவரும்

பவட்டபவளிய தன்றிமற்ற வவறுபதய்வ மில்கைவய”
என்று இகறவன் உருவற்றவன் என்பதகன உறுதியாக பமாழிகிறார்.
சிகைவழிபாடு ஒருக்காலும் பமய்யான இகறயின்பத்கத
யளிக்காது என்றும் சிவவாக்கியர் முடிவாகக் கூறுகிறார்.
“கல்லுபவள்ளி பசம்பிரும்பு காய்ந்திடுந் தராக்களில்
வல்ைவதவ ரூபவபத மங்ககமத்துப் வபாற்றிடின்
பதால்கையற் றிடப்பபருஞ் சுகந்தருவமா பசால்லுவர்ீ
இல்கையில்கை யில்கையில்கை யீசனாகண யில்கைவய”

தன்கம:

ஆைய வழிபாடு, புனிதநீராடல் முதைானவற்றின் வணான
ீ

சிகை வழிபாட்கடக் கண்டனம் பசய்வவதாடு, ஆைய
வழிபாடு, ஆறுகுளங்களில் புனிதநீராடல், புண்ணியத் தையாத்திகர
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முதைான நடவடிக்ககககளயும் சிவவாக்கியர் மட்டுமீ றிய
கடுகமயுடன் இகழ்கிறார்.
உருவ வழிபாடு பற்றிய வவதாத்திரி மகரிசியின் வகாட்பாடு.
மகரிசி உருவவழிபாடு பற்றிக் பகாண்டிருக்கும் பகாள்கககள்

இன்கறய வழிபாடு பதடர்பான சிக்கல்ககளப் வபாக்கி

அறிவுப்புர்வமான வழிபாட்டிற்கு வழி வகுப்பகத அறியைாம்.

சிகை வணக்கத்தின் எல்கை – மகரிசி.
”இகறநிகைவய அறிவாக இருக்கும் வபாது,
இவ்வறீகவச் சிகை வடிவத் பதல்கை கட்டி
குகறவபாக்கப் பபாருள், புகழ், பசல்வாக்கு வவண்டிக்
கும்பிட்டுப் பைன்கண்ட வகரயில் வபாதும்.
இகறநிகைக்கு அறிவு விரிந்துண்கம காண
வநர்வழியாம் அகத்தவத்கதக் குருவால் பபற்று,
முகறயாகப் பயின்றுன்னில் இகறகயத் வதற,
முகனந்திடுவர்.
ீ காைம் வணாக்க
ீ
வவண்டாம்.”
-

ஞானக்களஞ்சியம்.

இச்கசகயத்பதாழிைாக உகடய ஆன்மாகவ அதன்
வபாக்கிைிருந்து திருப்பிவிட வவண்டும்.
அவசியம்.

அதற்கு உளப்பிய்சி

இப்பணிங்சி அனுபவத்தால் வருகிறது. அதகன

1. ஓர்கம நிகை 2. அடக்க நிகை 3. .ஒடுக்க நிகை
என்னும் மூன்று பிரிவுகளில் அடக்குகிறார் மகரிசி.
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அறிவு பசம்கமயாகி அடங்கி ையமாகும் பயிற்சிவய
ஆையம் ஆகும். ஆ – ையம் (ஆையம்) என்பதில் மனத்கத
ஒருமுகப்படுத்தும் பணி நகடபபறுகிறது.

ஆகும்.

இப்பணிக்கு அடிப்பகட ஆையங்களில் உள்ள விக்கரகங்கள்

இவற்கற உருவப் படிமங்கள் என்பது பபாருந்தும்.

இந்த

உருவங்ககள வழிபடுவது எனும் நிகை, அதன் மூைம் மனத்கத
ஒருமுகப்படத்தும் நிகை இன்று பரவைாக வளர்ந்து வந்துள்ளது.
இந்த உருவ வழிபாடு வளர்ச்சிவய சடங்குகளுக்கு

அடிப்பகடயாகத் திகழ்கின்றது.

விக்கரக வழிபாடு எவ்வாறு வந்தது என்பது பற்றிய அவரது
விளக்கம் அறிவார்ந்த நிகையில் அகமந்திருக்கிறது.
மனிதன் அவனுகடய மனத்கத ஒழுங்குபடுத்து

வதற்காகவவர் அல்ைது உயர்த்திக் பகாள்வதற்காகவவா கடவுகளச்
சிருஷ்டிி்க ஆரம்பித்தான்.
இவனுகடய எண்ணம், குணங்கள் இகவ எல்ைாவ்றறுயம்

கடவுள்கு ஏற்றி கவத்தான்.

இவனது வதகவககளக் கடவுள் வதகயாகக் கருதினான்.
அதனால் உருவங்ககளப் பகடத அதில் அணிகைன்ககள

அணிவித்துச் சடங்குககள இகணத்து வழிபடத் பதாதடங்கினாி்
என்று அறிவுபுர்வமான விளக்கத்கதத் தருகிறார் மகரிசி.
”உடல்நைம் அறிவவாடு பசல்வம் கீ ர்த்தி
ஒழுக்கம் வரம்
ீ
அழகு காதல் ஞானம்
கடகம உணர்விகனப் பபற்று இனிது வாழ
கற்பகனயால் கருத்துயர்ந்த்த நிகனத் முன்வனார்
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உடல்நைம் முதைான ஆற்றபைல்ைாம்
ஒன்றிகணத்து உருவகமத்து நம்புதற்கு
கடவுள் ககதகள் பைவும கற்பித்தார்கள்
கருத்துயர்ந் வதார்க்கு இச்சடங்கு வதகவயில்கை”
ஆையங்களில்உருவ வழிபாடு இரு வககயுண்டு எனக்கூறும்

மகரிசி, அதகன அறிவியல் கண்பகாண்டு ஆராய்ந்து விளக்குகிறார்.
பஞ்சவைாகங்களினால் ஆன தகடுகளில் அட்சரங்ககள

எழுதித் தன் விருப்பத்கத மந்திரங்காக எழுதி உருவவற்றிச்

சிகைகளுக்கு அடியில் புகதத்துச் சுற்றி வந்து வணங்குகிறார்கள்.
இவ்வாறு தினமும் சற்றிவந்து வணங்கும் பபாழுது ஓர்
ஆற்றல் களம்உருவாகிறது.
இந்த ஆற்றல் களம் நீண்ட காைம் சுழன்று பகாண்டிருக்கும்.

இந்த ஆற்றல் களத்தில் இன்பனாரு சக்தி நுகழவது சிரமம்.

இவ்வாறு நுகழயும் சக்தி ஒன்றுபட்டதாகவவா அல்ைது
நுண்ணியதாகவவ இருக்க வவண்டும்.
like vibration or it should be subtler)

(The introducing force should be of

வகாயிைில் ஒருவன் எந்த இடத்தில் சுற்றி வந்தாலும் அங்வக
இருக்கக் கூடிய

Vibrationனானது ஒருவன் பைவனயிருக்கிறான்
ீ

என்றால் அவனுக்கு சக்தி அளிக்கிறது என்றும், ஒருவனுக்குச் சக்தி
அதிகமாக இருக்கிறது எனில் அதிவையிருந்து அவன் தன் சக்திகயத்
தருகிறான் என்று பபாருள்.
இவ்வாறு பபறுவது தருவது என்ற வபாது எல்ைாக்
வகாயில்களும், ஓர் ஆற்றல் களம்தான் என்று பசால்ை வவண்டும்.
(Every temple becomes an energy bank)
ஒவ்பவாரு ஆையமும் முகறயாக நிர்வகிக்கப்பட்டால் ஓர்
ஆற்றல் களமாகவவ அகமயும் என்னும் மகரிசியின் கருத்து,

ஆையங்களில் உருவ வழிபாட்கட எடுத்தியம்புவதாக அகமகிறது.
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சிகை வணக்கம்எந்த வயது வகர?
1. உருவகமப்பு, 2. குணம். 3. அறிவின் உயர்வு, 4. கீ ர்த்தி, 5.

உடல்வைிவு, 6. சுகம், 7. பசல்வம். இகவககளச் சிறப்பான
முகறயில் மனிதன் வவண்டுகிறான்.

இந்த ஏழுவிதமான எடுத்துக் காட்டுககளத் பதரிவிக்கின்ற
வககயில் சிற்பிகளின் திறகமககளப் பயன்படுத்திப் பைவித
சிகைகககள முன்வனார்கள் பசய்தார்கள்.

அந்த உருவங்ககள மனதில் கவத்து தியானம் பசய்தால்,

அந்தந்த தன்கமயாக ஞாபகம் வலுப்பபறும்.

அதனால் வாழக்கக நைமுறும் என்வற அவ்வாறு
ஏற்படுத்தினார்கள்.
நாளாவட்டத்தில் இந்த வநாக்கம் மாறி விட்டது.

வதங்காய்

பழம் கவத்துச் சிகைககளக் கும்பிடுவவதாடு அது நின்று விட்டது.
அவத முகறதான் பத்தர் சிகைக்கும் ககயாளப்படுகின்ற
நிகை ஏற்பட்டுள்ளது.
அறிவு மிக வவகமாக முன்வனறி வருகின்ற இந்தக் காைத்தில்

பதினாறு வயதுக்கு வமல் சிகை வணக்கம் பசய்வகத நிறுத்திவிடச்
பசய்ய வவண்டும்.
அவ்வயதுக்குப் பின் பமௌனமாக உட்கார்ந்திருப்பது,

பின்னர் அறிகவப் பற்றி சிந்திப்பது ,

தினம் தினம் தனது குணங்ககள, அவற்றின் இயக்கங்ககளச்
வசாதகன பசய்வது,
அறிஞர்களின் வபாதகனகள், அகவகளின உட்கருத்துகள்
இவற்கற ஆராய்ந்து பதளிவாக விளங்கிக் பகாள்வது,
இகவகளில் தினம் ஒரு குறிப்பிட்ட வநரத்தில் சிறிது
காைத்கதயாவது பதினாறு வயதுக்கு வமற்பட்டவர்கள்
பசைவிடைாம்.

இகதவய தியான முகறயாகக் பகாள்ளைாம்.
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அந்த வயதுக்கு வமல் பமய்யுணர்வு தீட்கசகயப் பபற்று,
கருதவம் புரிந்து வரைாம்.
இந்த வழக்கம் இந்திய நாட்டில் முற்காைத்தில் பரவைாக

இருந்திருப்பதாகத் பதரிகிறது.

உபநயனம், அதாவது பநற்றிக்கண் திறப்பு என்ற சடங்கு,
பமய்யுணர்வு தவம் அறிவிக்கும் சடங்வகயாகும்.
இக்காைத்தில் அச்டங்கு ஒரு புணூகைப் வபாட்டுக்
பகாள்ளவும், சிை மந்திரங்ககள பஜபிக்கக் கற்றுக் பகாள்ளவும்
பயன்படுத்தபடுகின்ற ஒரு சடங்காகிவிட்டது.

மகரிசியின் அறிவுத்திருக்வகாயில்களில் விக்கரக வழிபாடு
இல்கை.

சிறுவயதில் மகரிசி பகாண்ட பக்திகயப் பற்றி,

”கடவுள்தான் அகனத்கதயும் பகடத்தான் என்வறன்
கண்காது மூக்குகவத்துக் ககதகள் பசான்வனன்.
கடவுள்என்று கற்சிகைகய அகறயில் கவத்துக்
கதவு அகடத்துப் புட்டியும் கவத்வதன்.
கடவுளுக்குப் பசிதீர்க்க

பின்அந்தக்

பால், பநய், வதங்காய்.

கனிவகககள் கற்சிகைமுன் பகடத்வதன் ஆனால்
கடவுள்நிகை அறிந்தவபாபதன் பசய்கக எல்ைாம்
கண்டு விட்வடன் சிறுபிள்கள விகயாட்டாக.”
சிகை வணக்கத்தில் மனிதன் பபாருள், புகழ், பசல்வாக்கு, புைன்
இன்பம் என்ற நான்கிகளயும் முன்கவத்துதான் வணங்கி
வருகிறான்.
இந்த நான்கு வதகவகளில் மனிதனின் மனம் நிகறவு பபறாது.
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இன்னும் வவண்டும் இன்னும் வவண்டும் என்ற எண்ணம்
வபராகசயாகி துன்பத்தில் ஆழ்த்திவிடும்.
புைன் இன்பத்திற்காக அவதார பதய்வத்கத வணங்குவதற்கு

மூைமாக உருவ பதய்வத்தின் மீ து மனகத ஒருமகப்படுத்தி

மனதுக்கு முகறயான பயற்சியளித்தால் கூட நாளாவட்டத்தில்
அரூப பதய்வத்கத உணர்ந்து ஞானம் பபறைாம்.

ஆனால் அதற்கு மிகுந்த சிரமங்களும். காைதாமதமும்

ஏற்படும்.

ஆனால் சிகைவடிவத்தில் பசால்ைப்பட்ட பதய்வ

தத்துவத்கத விளங்கிக் பகாண்டு அகத உணர்வதற்கான ஆத்ம

தியானம் குரு மூைம் கிகடத்துவிட்டால் எளிதாக ஞானம் பபற்று
சிகை வணக்கம் இல்ைாமவைவய தான் அகடய வவண்டிய

வளங்ககள எண்ணத்தின் மூைம் அகடந்து நல்ைகதச்பசய்து
வளமுடன் வாழைாம்.
எல்வைாரும் எளிதாக ஆத்ம தவம் பசய்து வாழ்வாங்கு வாழ

உதவியவர் ஞான குருதான் தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிசி.

அவர்கள் வடிவகமத்த எளியமுகற குண்டைினி தவத்கத 14
வயதுக்கு வமற்பட்ட அகனவரும் பயின்று வளமுடன்
வாழ்வதற்குரிய பயிற்சிக் கூடமான அறிவுத்திருக்வகாயிைில்
சிகைவணக்கம் இல்கை.

இகறவணக்கம உண்டு.
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12. ஒன்வற பதய்வம்
தமிழ்ச்சித்தர்கள் ககடப்பிடித்த பமய்யுணர்வு

பநறிமுகறயில் தனிப்பட்ட பதய்வங்களுக்கு இடமில்கை.
இகறவகனப்பற்றிய ஆத்திகக் வகாட்பாடு தவறான இரண்டு
கருத்துக்ககள உருவாக்கியுள்ளது. தனிப்பட்ட பதய்வம் என்ற கருத்து
ஒன்று;

பகடத்தவனான இகறவன் பகடப்புக்களிைிருந்து நிரந்தரமாக
வவறுபட்டிருப்பவன் என்பது மற்பறான்று.
சிவவாக்கியரின் பார்கவயில் எனக்பகன்பறாரு
தனிக்கடவுள், உனக்பகன்பறாரு தனிக்கடவுள் என்று இருக்கமுடியாது.
ஏபனனில் அதனால் இரண்டு கடவுளர் உருவாவர்.
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“எங்கள்வதவ ருங்கள்வதவ பரன்றிரண்டு வதவவரா
அங்குமிங்கு மாகிநின்ற வாதிமூர்த்தி பயான்றவைா

அங்குமிங்கு மாகிநின்ற வாதிமூர்த்தி பயான்பறனில்
வங்கவாரஞ் பசான்னவபர்கள் வாய்புழுத்து மாள்வவர.”
என இடித்துகரக்கின்றார் சிவவாக்கியர்.
இரண்டற விளங்கும் இகறவகன விஷ்ணு எனவும்

சிவன் எனவும் பாகுபடுத்தி வணங்குவது மடகம.

பபான்னாற் பசய்யப்படுகின்ற நகககள் பை வடிவம்

பகாண்டகவயாயிருப்பினும் ஆதாரமாயிருப்பது பபான் ஒன்வற.
”தங்கபமான்று ரூபம்வவறு தன்கமயான வாறுவபால்
பசங்கண்மாலு மீ சனுஞ் சிறந்திருந்த பதம்முவள”
மற்றும்,
”எங்கள்பதய்வ முங்கள்பதய்வ பமன்றிரண்டு வபதவமா
உங்கள்வபத மன்றிவய வுண்கமபரண்டு மில்கைவய”
என்று, கடவுகளப் கூறுவபாட்டுக்பகாள்வது மனிதர்களிடமுள்ள
வபதகமயாலும், வபதவுணர்வாலுவம என்பதகனயும்
வைியுறுத்துகிறார்.
”அரியுமாகி யயனுமாகி அண்டபமங்கு பமான்றதாய்
பபரியதாகி யுைகுதன்னில் நின்றபாத பமான்றவைா
விரிவபதன்று வவறுபசய்து வவடமிட்ட மூடவர
அறிவிவனாடு பாருமிங்கு மங்குபமங்கு பமான்றவத”
எனவும் கூறி, ஒன்வற இகறவன் எனும் உண்கமகய
வைியுறுத்துகின்றார்.
த்கவதம், அத்கவதம், விசிஷ்டாத்கவதம்-மகரிசி
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நீங்கள் பவளியூருக்கு பசல்கிறீர்கள்; அங்கு பகல் உணவு
கிகடக்காது என்பதால் உணவுப் பபட்டியில் (Tiffin Box) உணகவ எடுத்து
பசல்கிறீர்கள். இப்வபாது, நீங்கள் வவறு, உணவு வவறு.

பிறகு பகல், ஒரு மணி அளவில் அந்த உணகவ உண்ணுகிறீர்கள்.

இப்வபாது அந்த உணவு பபட்டியில் இல்கை; உங்களுக்குள் பசன்று
விட்டது.

இவ்வளவு வநரம் அந்த உணவும் நீங்களும் தனித்தனிவய

இருந்தாலும் இப்வபாது ஒன்றாகி விட்டீர்கள்.

இப்வபாது உங்ககள நிகனத்துப் பாருங்கள். நீங்கள் யார்?

இதுவகரயில் நீங்கள் எடுத்துக் பகாண்டுள்ள பமாத்த உணவின் சாரம்
(Essence) தாவன?

அணு நிகையில் உடலும் ஒன்வற. சிவம் என்ற இருப்பு

நிகையிைிருந்து சக்திபயனும் விண் மைர்ந்தது. சிை விண் துகள்கள்
உடைாயின.
சிை விண் துகள்கள் உணவாயின. இதனால் உடலும், உணவும்
வதான்றிய மூைப்பபாருள் அணுவவ. இங்கு அத்கவதம்
துகவதமாயிற்று.

. 1 மணிக்கு, நீங்கள் வவறு அந்த உணவு வவறு. 5 மணிக்கு நீங்களும்

அந்த உணவும் இரண்டறக் கைந்து ஒன்றாகி விட்டீர்கள். 1

மணியிைிருந்து 5 மணி வகர நகடபபற்ற வவகைக்கிரமம் (Process)
இருக்கிறவத அதுதான் விசிஷ்டாத்கவதம்.
மனிதன் அத்கவதம் என்பகதயும், த்கவதம் என்பகதயும்
உணர்ந்து பகாள்கிறான்.
த்கவதம் என்ற நிகையிைிருந்து, உண்கமகயப் புரிந்து
பகாண்டு, இயற்ககயின் ஒழுங்காற்றகைப் புரிந்து பகாண்டு, தன்கன
உயர்த்திக் பகாண்டு அத்கவதம் என்ற நிகைக்குச் பசன்றகடகிறான்.
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இந்தச் பசயல் ஒழுங்கு (Process) தான் விசிஷ்டாத்கவதம்.
அதற்குத் தனித் தன்கமயுள்ள அத்கவதம் (Special advaitha) என்பதும்
பபாருந்தும்.

இவ்வாறான உண்கமககளத் பதளிவாக உணர்ந்து

பகாள்ளாமல், “த்கவதம் ஒன்றுதான் கடவுகள அகடய வழி” என்றும்
“அத்கவதம் ஒன்றுதான் கடவுகள அகடய வழி” என்றும்

சண்கடயிட்டுக் பகாண்டு மக்களில் பைர் தங்ககளக் குழப்பத்தில்
ஆழ்த்திக் பகாள்கிறார்கள்.

ஒவ்பவாரு பபாருளுக்கும், நிகழ்ச்சிக்கும் மூன்று அடிப்பகடக்
பகாள்கககள் (Principles) உண்டு. “எல்ைாம் ஒன்று” என்பது அத்கவதம்.
“ஒவ்பவான்றும் அதனதன் தனித்தன்கமக்கும்
குணாதிசயங்களுக்கும் ஏற்ப ஒன்றுக்பகான்று “மாறுபடுகிறது” என்பகத
த்கவதம்.

“எல்ைாவம பகுத்துக் பகாண்வட வரப்படும்பபாழுது (While
disintegrating) அணுவாகிப் பின்னர் பரமாகிறது என்பது
விசிஷ்டாத்கவதம்.

சிவவாக்கியர் பசான்னதுவபால் கடவுள் ஒருவவர என்பகத பை

மகான்களும் விளக்கியுள்ளனர்.

”அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல்,
அணுவின் கூட்டுப் பக்குவம் நீ”
என்ற வரிகள் மூைமகவும்,
பழுத்த நிகை வரும் வகரயில்நீ. நான் என்பவபாம்
பதமகடந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பரமானந்தம்”
என்ற வரிகள் மூைமாகவம் அணுமுதல் அகனத்தும் பவளியின்
இயக்க நிகைகவள என்று அகனத்கதயும் ஒன்றாகக் காணுகின்ற
அத்கவதக் காட்சிகயத் தருகிறது வவதாத்திரியம்.
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வவதாத்திரி மகரிசியின் பமய்ஞ்ஞான பார்கவ அத்கவதப்
பார்கயிைகமந்துள்ளது என்பதற்கு அவருகமடய கவிகதகள்
அடிப்பகடயாக அகமந்துள்ளன.
அத்கவதக் வகாட்பாட்கட மிக எளிகமயாகக் கற்கண்டும்
கரும்புரசமும் என்ற எடுத்துக் காட்டால் விளக்குகிறார்.

”கற்கண்டு என்ற

ஒரு வார்த்கத பசான்னால்

கரும்ப ரசப்பக்குவத்தின் சரித்திரமாகும்.
கற்கண்கடக் கரும்புரசம் என்றால் அஃது
கருத்துக்கு அத்துவிதத் தத்துவம் வபாை”
என்பது அவருகடய விளக்கும்.

கரும்பு ரசமும் கற்கண்டும்

இரண்டாகத் வதான்றுகின்ற ஒன்றல்ைவா?
அகனத்தும் ஒரு மூைத்திைிருந்து வந்தவத- வவதாத்திரி மகரிசி
பிரபஞ்சத்தில் காணும் எப்பபாருளும் அணுக்களின் கூட்டவம,
சக்தி என்றாலும் வவகம் என்றாலும் ஒன்வற. வவகம் என்பது
பிறக்குமிடம் அணுவவயாகும்.

அணுவில் ஒரு வவகம் இருக்கிறபதன்றால் அது ஒரு குகற
நிகையாக இருந்து, நிகறவான ஒன்கற நாடி எழுகிறது என்பதுதான்
பபாருள்.
குகற என்பது நிகறவான ஒன்கற ஆதாரமாகக் பகாண்டு
இருக்கும் மாறுபட்ட நிகை.
ஆகவவ, அணு என்ற ஒரு குகற நிகைக்கு மூைமும் முடிவுமாக
இருப்பது ஒவர பூரணப் பபாருள் தான் என்று விளங்குகிறது.
அணுகவக் கடந்து ஒரு பபாருவளா, அணு நிகைகயக் கடந்து
ஒரு தனி நிகைவயா உண்டு எனில், அது பவட்ட பவளிகயத் தவிர
வவபறான்றுமில்கை.

110

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

ஆகவவ, பவட்டபவளி என்ற தத்துவவம அகனத்திற்கும்,
ஆதாரமாகவும், மூை சக்தியாகவும் உள்ள சர்வ வல்ைகமயும் உகடய
ஒரு உறுதிப் பபாருள் என்றும், அதுவவ ஆதியாகவும், அனாதியாகவும்
உள்ள பூரணப் பபாருள் எனவும் திடமாகக் கூறுகிவறன்.

இயற்ககயின் ஆதி நிகை என்றும், சிவம் என்றும், பதய்வம் என்றும்
வபசப்படுகிறதும் இதுவவ.
ஒரு மனிதனால் விந்து நாதத் பதாடர்கப பின்வநாக்கி

ஆராய்ந்து பகாண்வட வபானால் அது பல்ைாயிரம் ஜீவராசிககளக்
கடந்து ககடசியாக அணுவிவை தான் வபாய் முடிவுபபறும்.

அணுவின் மூைவமா, வமவை விளக்கிய பவட்டபவளி தான்
என்றும் பதரிந்து விடும்.
அங்கிருந்து முன் வநாக்கிப் பார்த்தால் பிரபஞ்சமாக விரிந்துள்ள
அகனத்துவம ஒவர மூைத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்வட இயங்கிக்
பகாண்டிருக்கும் உண்கம அறிவுக்கு அகக்காட்சியாகும்.
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13. சாதியாவது ஏதடா?
கடவுட்பாகுபாடுககள எதிர்ப்பதுவபாைவவ
சாதிப்பிரிவிகனககளயும் கடுகமயாக எதிர்க்கிறார் சிவவாக்கியர்.
அவரது காைத்தில் சாதிவபதம் பாராட்டுவது மிக வமாசமன
நிகையில் இருந்திருக்க வவண்டும்.
வமற்குடியினர் கீ ழ்க்குடியினகர மிகக் வகவைமாக நடத்தியிருக்க
வவண்டும்.
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சாதிகளின் வபரால் நிகழும் இக்பகாடுகமககளக் கண்டு
சிவவாக்கியர் குமுறுகிறார். அவரது பவகுளி இப்பாடைில்
பபருக்பகடுத்து எழுகிறது.

“பகறச்சியாவ வததடா பணத்தியாவ வததடா

இகறச்சிவதா பைலும்பினும் இைக்கமிட் டிருக்குவதா”

சாதிப்பிரிகவபயாட்டி மனிதர்களின் மாமிசம், வதால்,

எலும்பு ஆகியவற்றில் வவறுபடுத்திக்காட்ட இைக்கங்கள்,

அகடயாளங்கள் இடப்பட்டிருக்கின்றனவா என்று சிவவாக்கியர்
குமுறுகின்றார்.

சாதிபயன்பது என்ன என்ற வகள்விகய எழுப்பி அதனுகடய
குறிக்வகாளின்கமகய “சாதியாவ வததடா சைந்திரண்ட நீபரைாம்
பூதவாச பைான்றவைா பூதகமந்து பமான்றவைா

காதில்வாளி காகரகம்பி பாடகம்பபா பனான்றவைா
சாதிவபத வமாதுகின்ற தன்கமபயன்ன தன்கமவய”
என்று எடுத்துக் காட்டுகின்றார்.
ஆண், பபண் என்பது தாவன சாதி, இதில் பை சாதிகள் ஏதப்பா?
இவ்வுைகம் முழுகமயும் நீர்தான் நிரம்பியுள்ளது.
அதுவபாைவவ உயிரும் நீராகத்தான் உள்ளது. உடம்பில்
பத்தாம் வாசைாகவும், பஞ்சபூதமாகவும், பஞ்சாட்சரமாகவ்வும் உள்ள
பபாருள் ஒன்வற.
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அது நகககளில் காதில் அணியும் வதாடாகவும், மூக்கில்
அணியும் மூக்குத்தியாகவும், கககளில் அணியும் வகளயல் வபான்ற
பை வககயாகவும் இருப்பது தங்கம் ஒன்வற.
இகத அறியாமல் எல்ைா உயிர்களும் இகறவனிடம் இருந்து
வந்தகத உணராமல் சாதி, வபதம் வபசுகின்ற உங்களின் தன்கமககள
என்னபவன்று கூறுவவன்!!!!
அதாவது, மனிதர்கள் எச்சாதிகயச் சார்ந்தவராயினும் பஞ்சபூதச்
வசர்க்ககயாைான உடகைவய அகனவரும் பகாண்டுள்ளனர்.
பபான்னாைான அணிகைன்கள் அவற்கற அணிபவரின்

சாதிகயபயாட்டி மதிப்கப இழப்பதில்கை என்பவத.

பிறப்பினால் ஒருவன் கீ ழ்ச்சாதியில் தள்ளப்படும்

பகாடுகமகய வன்கமயாகக் கண்டிக்கிறார் சிவவாக்கியர்.
“பிறந்தவபாது வகாவணம் இைங்குநூல் குடுமியும்

பிறந்துடன் பிறந்தவதா பிறங்குநாட் சடங்பகைாம்.”

அதாவது, தாயின் வயிற்றினின்றும் பிறந்த காைத்திவைவய
வகாவணம், பூணூல், குடுமி இகவகளும், அந்தந்த நாட்களில்
பசய்யப்படும் சடங்குகளும் கூடவவ பிறந்தனவவா என்று பரிகாசமாகக்
வகட்கிறார்.
வவதியர் வபான்ற உயர்குடிகளிற் ககடப்பிடிக்கும்

உடல்சார்ந்த எச்சில், தீட்டு முதைானவற்கறத் ஆசாரத்தூய்கம
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பகட்டகவயாக மதிக்கும் வழக்கத்கதயும் சிவவாக்கியர்
கண்டிக்கின்றார்.
வாயினாற் குடித்தநீர் எச்சிைாகுபமனின் எச்சிைல்ைாத வத்து

யாபதான்று என்பது அவருகடய வகள்வி.

”ஓதுகின்ற வவதபமச்சி லுள்ளமந்திரங்க பளச்சில்
வபாதகங்க ளானபதச்சில் பூதைங்க வளழுபமச்சில்

மாதிருந்த விந்துபவச்சில் மதியுபமச்சி பைாைியுபமச்சில்

ஏதிபைச்சி ைில்ைதில்கை யில்கையில்கை யில்கைவய”
என்கிறார். உணவுஉண்ட கைத்கத எச்சிபைன்று கூறி

தூக்கிபயறிகின்றீர்கள்;

அப்வபாது அதிைிருந்து எடுத்து உண்ட உமது கககள்
எச்சிைல்ைவவா? அந்தக் கக மட்டும் கடவுளுக்கு ஏற்றுக்பகாள்ளத்
தக்கவதா?

அக்ககயில் தண்ணர்ீ படும்வபாது மட்டும் அந்த அசுத்தம் எப்படி
மகறகிறது? என்பதும் அவருகடய ஐயவினா.
”உண்டகல்கை பயச்சிபைன் றுள்பளறிந்து வபாடுறீர்
கண்டபவச்சில் ககயவைா பரமனுக்கு வமறுவமா
கண்டபவச்சில் வகளடா கைந்தபாணி யப்பிவை
பகாண்டசுத்த வமதடா குறிப்பிைாத மூடவர ”
என்று வகட்கின்றார்.
வவதியர்கள் ஆன நீவிர்
இகறவகனயுணர்ந்தவர்களாயின் அகனத்தும் அவனல்ைாது
எச்சிபைன்று என்னவுள்ளது?
”வாயிபைச்சில் வபாகவவ நீர்குடித்துத் துப்புவர்ீ
வாயிருக்க எச்சில்வபான வாறபதன்ன பதவ்விடம்
வாயிபைச்சி ைல்ைவவா நீருகரத்த மந்திரம்

நாதகன யறிந்தவபாது நாடுபமச்சி வைதுபசால்”
115

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

என்று வினா எழுப்புகிறார்.

அதுமட்டுமன்று, தூய்கமயாக்கி கவத்திருக்கின்ற நுமது

உடல் எச்சிைாகும். அபிவடகமாக நீங்கள் கவத்திருக்கின்ற வதன் என்பது
வதன ீயின் எச்சிைாகும்.

அர்ச்சகன பசய்யும் பூக்கள் வண்டுகளின் எச்சிைாகும். பசுவின்
மடியில் கககவத்துக் கறந்த பாலும் எச்சிைாகும்.
பின்பு எகத நீங்கள் எச்சில், எச்சில் என்று பழிகின்றீர்கள் எனச்
சிவவாக்கியர் வகட்டிருப்பது சிந்திக்கத் தக்கது.
”எச்சிபைச்சி பைன்றுநீ ரிகடந்திருக்கு வமகழகாள்
துச்சிபைச்சி ைல்ைவவா தூயகாய மானதும்

கவத்தபவச்சில் வதனவைா வண்டிபனச்சில் பூவவைா
ககச்சுதாவில் கவத்துடன் கறந்தபாலு பமச்சிவை”
சமுதாயத்தில் நிைவிய சாதி சமய வவற்றுகமயிகன தமிழ்ச்
சித்தர்கள் சாடினார்கள்.
”சாதி வபதமில்கை அகப்வபய் தனாகி நின்றவர்க்வக”
என அகப்வபய் சித்தரும்,
”ஒன்வற குைம் ஒருவவன வதவன்
நன்வற நிகனமின் நமன் இல்கை நாளுவம
பசன்ற புகுங்கதி வவறில்கை நும்சித்தத்து
நின்வற நிகைபபற நீ நிகனந்துய்யுவம”
எனத் திருமூைரும்,
“சாதியிவை மதங்களிவை சமய பநறிகளிவை
சாத்திரச் சந்தடிகளிவை வகாத்திரச் சண்கடயிவை
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ஆதியிவை அபிமானித் தகைகின்றீர்”
என்று வள்ளைாரும்,
”கருவான நாத விந்தில் ஜாதிவயது?
கற்பகனயால் நாம்மிரண்டு வபசுகின்வறாம்
வருநாளில் கல்விபயாடு பபாருளாதாரம்
வளர்ச்சி பபற்றால் ஜாதிபயைாம்ஒழிந்திடாவவா?“
என்று வவதாத்திரி மகரிசியும் சாதிகயச் சாடுகின்றனர்.

ரிக் வவதம், மனு தர்மம், பகவத்கீ கத ஆகியகவ
சாதி இகறவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அகமப்பு என்வற கூறுகின்றன.
பகவத்கீ கத குணத்தின் அடிப்பகடயில் சாதி அகமகின்றது என
குறிப்பிட்டாலும், பிற பிறப்பின் அடிப்பகடயிவைவய சாதி அகமகின்றது
என்பகத வைியுறுத்துகின்றன.

சமுதாய அகமப்வப சாதிகய உருவாக்கியது என்றும்
மதத்திற்கு சாதிக்கும் பதாடர்பில்கை என்றும் சுவாமி விவவகானந்தர்
குறிப்பிடுகின்றார்.
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யைாழிற் பகாட்ோடு

சாதி மக்கள் குழுக்கள் பசய்யும் பதாழில் அடிப்பகடயில்
அகமந்தன என்பதுவவ பதாழிற் வகாட்பாடு. பதாழில்களின் தன்கம
காரணமாக 'தூய்கம' 'தீட்டு' வகரயகற பசய்யப்பட்டன.

பிறப்பு ரீதியிைான தமிழ் சமூக அகமப்கப மறுக்கும் பைர்,

பதாழில் ரீதியிைான தமிழ் சமூக அகமப்பு இயல்பான என்றும்
கருத்தாக்கம் பசய்துள்ளார்கள்.

சாதி ஒழிய சரியான வழி – வவதாத்திரி மகரிசி.
சாதிககள ஒழித்துவிட வவண்டுபமன்று நாம்
விரும்பகின்வறாம்.
சாதி எப்படி ஏற்பட்டது?

தீகம யாகவ?

அனால் விகளகின்ற நன்கம

என ஆராய்நதறிந்த பிறவக அகத எப்படி ஒழிக்க

வவண்டும் என்று வழிகாண முடியும்.
முன்னாளில் ஒவ்பவாரு பதாழிைின் வபகரக் பகாண்டு
அத்பதாழில் புரிகின்ற மக்ககள அகழத்து வந்த பழக்கம் ஏற்பட்டது.

வந்தன.

பதாழில்கள் பரம்பகரயாகப் பின்பற்றிச் பசய்யப்பட்டும்
வதச பவப்ப தட்ப நிகைக்வகற்றவாறும்,

பதாழில்களுக்வகற்றவாறும், மக்களிடம் –
1. பசயல்திறகம,
2. மவனாநிகை,

3. அறிவின் வளர்ச்சி,
4. பபாருளாதாரம்,
5. உணவுமுகற,
6. ஒழுக்க பழக்கங்கள்
என்ற ஆறு வககயும் இகணந்த பண்பாடு உருவாயிற்று.
உைகம் முழுவதும் ஆங்காங்கு இப்பண்பாடுகள்

பாரம்பரியமாகத் பதாடர்ந்து வந்து பகாண்டிருக்கின்றன.
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இந்த விதமான பண்பாடுகளில் இன்று மனித வர்கத்த்தின்
வாழ்விை பபருநைம் விகளவிக்கின்ற பண்பாடுகளும் உண்டு.
வமலும் திருத்தி உயர்ந்த வவண்டிய பண்பாடுகளும்

இருக்கின்றன.

இயந்திர விஞ்ஞான சாதனங்கள் பபருகியுள்ள இக்காைத்தில்,
எந்தத் பதாழிகையும் எவரும் பசய்யைாம் என்று ஒரு பபாதுவான்
முகற உருவாகிவிட்டது.

ஆகவவ பதாழிைின் பபயரால் அழத்த வந்த சாதிகள்

ஒழிந்வத வபாயின்.

ஆனால், பழக்க வழக்கம் பண்பாடு கைாச்சாரம் என்ற
முகறகளால்தான் சாதிகள் நிகைத்தும் நீடித்தும் வருகின்றன.
உயர்ந்த பண்பாடுகள் மனித வர்க்கத்திற்குப் பபாதுவாகத்
வதகயாவதால், அகவ காப்பாற்றப்பட பவண்டும்.
மற்றகவககளத் திருத்தி உயர்த்த வவண்டும்.

அதன்

மூைவம இன்று நிைவி வருகின்ற சாதி வபதங்கள் மகறய முடியும்.
உணர்ச்சி. உள்ளம் என்ற இருவககயுவம பண்பாடுகிளல்

இகணந்து பழக்கத்தால் பைம் பபற்றிருப்பதால், இவற்கற உடனவய
பைாத்கார முகறயிவை ஒழித்துவிட முடியாது.
அப்படி ஒழிக்க முயல்வதும் தவவறயாகும்.

பசல்வத்கத நாவம பாழாக்கி விடுவது வபாைாகும்.
சுகாதாரம்,

நமது

பபாருளாதரம், மவனாதத்துவம் என்ற

மூன்கறயும் இகணத்து, தனிமனிதன் வாழ்விலும் சமுதாய
வாழ்விலும் நைமளிக்கின்ற ஓர் உயர்ந்த உைகப் பபாதுவான
பண்பாட்கட கல்வி முகறயாக உருவாக்கி, குழந்கதப்
பருவத்திவைவய அது எளிதாகப் பழக்கத்தில் வந்துவிடச் பசய்ய
வவண்டும்.
உணவு, உகட, ஞாபகப் பயிற்சி, ஒழக்க பழக்கங்கள்
இவற்றிவை குழந்கதகள் ஒன்றுபட்டு வளர்ந்தால், ஒரு சிை
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ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சாதி என்ற வார்த்கத வழக்கற்வற
வபாய்விடும்.
அறிஞர் பபருமக்கவள

நிபுணர்கவள!

விஞ்ஞான சுகாதார மவனாத்ததுவ

அரசியல்வாதிகவள!

உங்களுக்வக இத்துகறயில்

அதிக பபாறுப்பு உண்டு என்பகத இதன் மூைம் எடுத்துக்
காட்டுகிவறன்.

14. பசத்தபின் முக்தியா?
அளவு கடந்த

அன்பின் பவளிப்பாட்டில் ஆழமான

அகமதியுடன் ஆரவாரமற்று வாழ்கிற வாழக்ககயின் மறுபபயர்
முக்தி.
மனிதர்கள் மனதில் நிழைாடும் முக்தி.
மனிதர்களாகப் பிறந்தவர்களின் ஆகச, முக்தி பபற
வவண்டும் என்பதுதான்; ஆனால், இந்த முக்தி ஒரு சிைருக்கு தான்
கிகடக்கிறது.
சிை வஷத்திரங்கள், முக்தி ஸ்தைம் என்று
பசால்ைப்பட்டுள்ளது.
கமகையில் (திருவாரூரில்) பிறந்தால், முக்தி; சிதம்பரத்கத
(நடராஜகர) தரிசித்தால், முக்தி; திருவண்ணாமகைகய (அண்ணா
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மகைகய) நிகனத்தாவை முக்தி; காசியில் இறந்தால், முக்தி
என்பறல்ைாம் கூறுகின்றனர்.
இதில், கமகையில் பிறப்பது இவன் ககயில் இல்கை; அது,

அவன் தாயாரின் விருப்பத்கதப் பபாறுத்தது.

அடுத்து, சிதம்பரத்கத தரிசித்தால் முக்தி. எத்தகனவயா தடகவ
சிதம்பரம் வழியாகப் வபாவர்; ஆனால், இறங்கி, நடராஜ தரிசனம் பசய்ய
வநரமிராது.

அடுத்தது, பராம்ப சுைபம். அண்ணாமகைகய நிகனத்தாவை

வபாதும், முக்தி கிகடக்குமாம்.

எவ்வளவவா வவகைகள், பதால்கைகள். அருணாசைத்கத, அது
தான், திருவண்ணாமகையாகர நிகனக்க வநரமிராது.
அடுத்தது, காசியில் மரிப்பவருக்கு முக்தி; ஆனால், அது
எல்ைாருக்கும் கிகடத்து விடாது.
காசியில் மரிக்க வவண்டிய புண்ணியம் உள்ளவர்ககள
அகழத்து வரவும், புண்ணியமில்ைாதவர்ககள வரவிடாமல் தடுத்தும்,
அப்படி, யாராவது தங்கியிருந்தாலும், அவர்ககள பவளியூருக்குக்
கிளப்பி விடவும் தனித்தனியாக பூத கணங்ககள அங்வக பகவான்
கவத்திருப்பாராம்.
புண்ணியமில்ைாதவன், காசிக்குப் வபாகிவறன் என்று,
எத்தகன தடகவ புறப்பட்டாலும் வபாக முடியாது;
அவத வபால், புண்ணியமில்ைாதவன் அங்கிருந்தாலும் ககடசி
காைத்தில் அங்வக மரிக்க முடியாது.
புண்ணியமுள்ளவன் அங்வக இருந்தால் அது பாக்கியம் அல்ைது
வவறு எங்வகயாவது இருந்தாலும் மரண காைத்தில் அவன் அங்வக வந்து
வசர்ந்து விடுவான்.
இது ஈ, எறும்பு முதல் எல்ைா ஜீவன்களுக்கும் பபாருந்தும்.

காசியிலுள்ள அகனத்து ஜீவன்களுக்கும் முக்தி!
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காசி பசல்ை ஏற்பாடு பசய்கிறாள் ஒரு பாட்டியம்மா.

எத்தகனவயா சாமான்ககள வசகரம் பசய்து கவத்துக் பகாள்கிறாள்.
கூடவவ, ஒரு டின் நிகறய முறுக்கு எடுத்துக் பகாள்கிறாள்.
காசியில் வபாய் டின்கனத் திறந்து பார்க்கிறாள்.
அதற்குள்வள கட்படறும்பு ஒன்று முழிச்சு, முழிச்சு பார்க்கிறது.
“அட, சீ… கட்படறும்பு, வந்துடுத்வத!’ என்று பசால்ைி, எறும்கப எடுத்து
கீ வழ தகரயில் வபாட்டு காைால் மர்த்தனம் பசய்கிறாள்.

கட்படறும்பு புண்ணியம் பசய்திருந்தது. டிக்கட் கூட

வாங்காமல், சாப்பாட்டு பசைவும் இல்ைாமல் காசியில் மரணம்; முக்தி!
இது எல்ைாருக்கும் கிகடத்துவிடாது.

அங்வக யாராவது மரணமகடந்தால், அழமாட்டார்கள்; காசி
விசுவநாதன் அகழத்துக் பகாண்டு விட்டான் என்பர்.
இறந்தவனுகடய அஸ்தியில் (எலும்புத் துண்டு)
ஒன்கறயாவது கங்ககயில் வபாட வவண்டுமாம். இறந்தவனுக்கு
புண்ணியவைாக வாசம் கிகடக்கும்.

நாம் பாரதத்தில் எத்தகனவயா வஷத்திரங்கள், புண்ணிய நதிகள்.
என மனிதன் நற்கதி பபற பை மார்க்கங்கள் உள்ளன. இகவகளிலும் நம்
கவனம் பசல்ை வவண்டும்.

''கடகமகயச் பசய் பைகன எதிர் பாராவத.
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பன்பனடுங்காைமாக நம் ரிஷிகளும், முனிபுங்கவர்களும்,
வயாகிகளும், தவசிகளும் வனங்களிலும், குகககளிலும், புைனடக்கி,
மனபமாடுக்கி கடும் முயற்சியின் பயனாக அகடந்திட்ட

ஞானத்கதயும், முக்திகயயும் பவகு எளிதாகப் பபற்றுத்தருவதாகச்
சிைர் பசால்ைிக் பகாள்கிறார்கள்.

பை பஜன்மங்ககளக் கடந்வத நம் முன்வனார்களில் பை வபர்
பைன்ககள அகடந்திருக்கிறார்கள் என்று புராணங்கள் பசால்கின்றன.
அதன் படி முக்தி அகடவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ை
என்பவத உண்கம.
இகத மாற்றி அகமக்கவும், இந்தப் பிறவியிவைவய அகத

அகடந்திடவும் தங்கள் அறிவின் பதளிவால் உபாயங்ககளக்

கண்டுபிடித்து, அவற்கறக் ககடபிடித்து சித்தி அகடந்தவர்கள்
சித்தர்கள்.

இந்த சித்தி என்பது முக்தியின் ஒரு பிரிவாகும். அது என்ன
பிரிவு ? முக்தி என்றால் இகறவகனக் கைந்து விடுவது தாவன ? என்று
வகட்கக் கூடும்.

அதாவது முக்திகய நான்கு விதமாகப் பிரித்து பசால்ைியிருக்கிறார்கள்.
1.சாரூப்ய முக்தி - இகறவகனப் வபான்ற உருவம் பபற்று விடுதல். 2.
சாமீ ப்ய முக்தி - இகறவனுக்கருகில் இடம் பபறுதல். 3. சாவைாக்ய
முக்தி - இகறவவனாடு ககைாசத்திவைா, கவகுண்டத்திவைா வசித்தல்.
4. சாயுஜ்ய முக்தி - இகறவவனாடு ஒன்றறக் கைந்து விடுதல்.
இதில் முதல் முக்திப்படிப் பார்த்தால் உருவவம இல்ைாத
இகறவனின் உருவம் அகடதல் என்றால் அதுவும் இகறவகனக்
கைத்தவை ஆகும்.
ஆக ஒன்றும் நான்கும் இகறயாற்றவைாடு கைந்து விடுவவத.
இகடயில் காணப்படும் இரண்டும், மூன்றுவம சித்தியாகும்.
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அதாவது இகறயாற்றலுக்கருகில் வசிப்பது என்றால்,
ஸ்தூை சரீரத்கதத் துறந்து சூக்கும சரீரத்வதாடு பரபவளியில்
ஸமாதியில் திகளத்திருப்பதாகும்.

எனவவதான் முக்தி அகடந்தவர்கள் வருவதில்கை என்று

பசால்கிறார்கள்.

சித்தி அகடந்தவர்ககள ஒரு மனவதாடு தியானித்தால்

வருவார்கள் என்றும் பசால்கிறார்கள்.

இதற்கு ஆதாரமாக குரு இராகவவந்திரகரச் பசால்ைைாம்.

அவர் ஜீவ சமாதியில் புகும் வபாது இன்னும் 400 ஆண்டுகள் இந்த

இடத்தில் நான் இருப்வபன். நீங்கள் அகழத்தால் வருவவன். அதற்குப்
பிறவக முக்தி அகடவவன் என்று பசான்னதாக வரைாறு.

இந்த சித்திவயா, முக்திவயா அகடவதற்கு முன்

வயாகியானவர் அகடயும் உண்கமகய உணர்ந்த நிகைகயவய ஞானம்
என்கிவறாம்.
ஞானம் அகடந்தவருக்கு அறியாகம என்னும் அஞ்ஞானம் நீங்கி
விடுகிறது.
ஏபனன்றால் அவர் பிரபஞ்ச மனவதாடு தன் மனகத இகணத்து

விடுவதால் அவருக்குத் பதரியாமல் எதுவும் நடக்காது.

பார்க்கப்படும் பபாருள் இன்றி பார்ப்பவர் மட்டுவம என்ற
நித்தியானந்த நிகைகய அகடகிறார்.
அகைகளற்ற கடகைப் வபாை சைனமற்ற சமநிகையில் அவர்
மனம் இருக்கிறது. வபதமற்ற நிகையில் அது, இது, நீ. நான் என்ற
நிகைகயக் கடந்து விடுகிறார்.
முப்பரிமாணங்ககளக் கடந்து அடுத்த பரிணாமத்திற்குள்
நுகழகிறார். அங்வக காைம் கிகடயாது, உணர்வுகள் கிகடயாது,
முக்குண வதாஷங்கள் கிகடயாது, அது ஒரு பரப்பிரம்ம நிகை.
எனினும் அவர் மனமானது நான் பிரம்மம் என்ற எண்ணத்தில்
நிற்கிறது. இகதத்தான் ஈசவனாடாயினும் ஆகச அறுமின் என்பார்கள்.
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இந்த ஞானிககள ஜீவன் முக்தர்கள் என்பார்கள். இந்த

ஜீவன் முக்தர்களின் சாத்வக
ீ அஹங்காரத் தரத்திற்வகற்ப அவர்ககள
நான்கு வககயாகச் பசால்வார்கள்.

1.பிரம்மவித், 2. பிரம்மவித்வரன், 3. பிரம்மவித்வரீயான், 4.

பிரம்மவித் வரிஷ்டர் என்பதாகும்.

இந்த ஞானத்தின் நிகைககள ஏழு பிரிவாகச் பசால்வார்கள்.

அகவ சுவபச்சா, விசாரகண, தனுமாநஸி, ஸத்வாபத்தி, அசம்சக்தி,
பதார்த்தபாவகன, துரீயம் என்பகவகளாகும்.
இந்த நிகைககள பூமிகா என்பார்கள். இந்த நிகைககளப்
பற்றியும், ஞானிககளப்பற்றியும் ஏற்கனவவ பசால்ைியிருப்பதால்,
அடுத்த கட்டத்திற்கு வருவவாம்.

முதல் மூன்று பூமிகாவில் அதாவது ஞானத்தின் நிகைகளில்

பசயல்படும் ஞானி முமுட்சு என்பார்கள்.

அதாவது புற உைகப் பபாருள்களில் உதாசீனம், கவராக்யம்,
ஆத்ம ஞான நூல்ககள வாசித்தல், பிரம்ம ஞானிகளின் பதாடர்பு, கற்ற,
வகட்ட விஷயங்ககளப் பற்றிய விசாரகண, இகடவிடாத பயிற்சி
இவற்றால் மனம் பிரம்மத்தில் ையிக்கிறது.
அது ஒரு பமல்ைிய நூகைப் வபாை மாறி விடுகிறது. பிரம்மாகார
விருத்தி ஏற்படுகிறது. இதுவவ முமுட்சு.
நான்காவது பூமிகாவில் பசயல்படும் ஞானிகய
பிரம்மவித் என்பார்கள். வமவை பசான்ன மூன்று நிகைப் பயிற்சியால்
ஆகசகள் அறவவ ஒழிந்து விடுகிறது.
தத்துவ ஞானம் வளர்கிறது. மனம் முழுவதும் சத்துவ குணத்தால்
நிரம்பி வழிகிறது. ஐந்தாவது பூமிகாவில் பசயல்படுபவர்
பிரம்மவித்வரன் எனப்படுவார்.
நான்காவது நிகையில் மனம் சத்துவத்தால் நிரப்பப்படும் வபாது

மனமானது படிப்படியாக பிரம்மத்தில் ககரகிறது.
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கர்மாக்கள், சம்ஸ்காரங்கள், சங்கல்பங்கள் யாவும் இல்ைாமல்
வபாய் விடுகின்றன.
இனி ஆறாவது பூமிகாவில் பசயல்படும் ஞானி பிரம்மவித்

வரீயான் என்றகழக்கப்பட்டுகின்றார்.

புற மற்றும் அகப் பபாருள்களின் காட்சி அறவவ இல்ைாமல்
வபாய்விடுகின்றது. அகதயும் மீ றி ஏதாவது காட்சி இருக்குமானால் அது
மற்றவர்களின் வற்புறுத்தைினாைானதாகவவ இருக்கும்.

ஏழாவது பூமிகாவில் வசிக்கும் ஞானிவய பிரம்மவித்

வரிஷ்டன். இதுவவ துரீயம். இதில் பன்கம உணரர்வுகவளதும் இல்கை.
திரிபுடி எதுவுமில்கை.
இவர்களால் உைக வஷமத்துக்காக எதுவும் பசய்ய முடியாது.
உணவவ கூட மற்றவர்கள் தான் இவர்களுக்கு வலுக்கட்டாயமாக ஊட்டி
விட வவண்டும்.

இவர்கவள அவதூதர்களாக ஆகடககளத் துறந்து

நிர்வாணியாக இருப்பார்கள். இவர்கள் இருக்கும் இடம் பசார்க்கம்.
அந்த பிரவதஷபமங்கும் பிரகாசம் விளங்கும். ஆறு, ஏழு
பூமிகாவில் இருப்பவர்கள் ஐந்து, நான்கு நிகைகளுக்கு இறங்கி வந்து
வைாக வஷமத்திற்காக ஏதாவது பசய்ய விரும்பினால் பசய்யைாம்.
ஏழாவது பூமிகாவில் ஒரு ஞானி 14 நாட்கவள உயிர் வாழ
முடியும். அதாவது இந்த சரீரத்தில் இருக்க முடியும்.
ஏழாவது நிகை நீடிக்கும் வபாது துரீயாதீதம் மைர்கிறது.
முக்திவயா, சித்திவயா அவர்கள் விரும்பியகத அகடவார்கள்.
ஏன் அவ்வாபறன்றால் விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு அது ஒரு
பற்றிருப்பதால் சித்தி. அந்த பற்றும் அறுத்தவர்களுக்கு முக்தி.
எனவவ இகடவிடாத பைகனப் பற்றிய சிந்தகனயில்ைாதப்
பயிற்சியும், கவராக்யமும், விடா முயற்சியும் இருந்தால் எந்த

பநாடியிலும், எப்வபாது வவண்டுமானாலும் ஞானமகடந்து முக்திகய
அகடயைாம்.
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பைன் குறித்தும் தன்னிகை குறித்தும் கவகை
பகாள்கிறவர்களுக்கு வமலும் காைதாமதவம ஏற்படும்.
இகதக் குறித்து பசால்ைப்பட்ட வார்த்கதவய ''கடகமகயச் பசய்

பைகன எதிர் பாராவத என்பது''.

இறைவனடி சேர்தல்
முத்தி என்பது வடுசபறு.
ீ
ேிப்பிக்குள் விழுந்த நீர் இறுகி

முத்தாவது சபால உடலுக்குள் விழுந்த உயிர் முத்தாகி ஒளிர்வது
முத்தி. ேமய நூல்கள் இதறன இறைவனடி சேர்தல் எனக்
குைிப்பிடுகின்ைன.

முத்ைி யேற வழிகள்
நான்கு வழிகளில் முத்தி பபறைாம் எனச் கசவபநறி

குறிப்பிடுகிறது.

வழிககள 'மார்க்கம்' என்பர். இந்த 4 வழிகளுக்கு வடபசாற்களால்

பபயர்கள் இடப்பட்டுள்ளன. அகவ சரிகய, கிரிகய, வயாகம், ஞானம்
என்பன. தமிழில் இவற்கற ஒழுக்கம், பசயல், தவம், பமய்யுணர்தல்
எனைாம்.
ைரிசெ

சரிகய என்பது பிறரிடம் நடந்துபகாள்ளும் நடத்கத முகறகம.

அன்பு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பபாகற, அழுக்காறாகம, பவஃகாகம
வபான்ற இல்ைற நடத்கதகளும், அவாவின்கம வபான்ற துறவற
நடத்கதகளும் திருக்குறள் காட்டும் ஒருக்க பநறிகள்.

இந்த நற்பண்புககளக் ககடப்பிடித்து முத்தி பபறுவது சரிகய
காட்டும் வழி.
சிவதருவமாத்தரம், கசவசமயபநறி, வாயுசங்கிரகத, மச்சபுராணம்,
பிரவமாத்தர காண்டம், உபவதச காண்டம் முதைான நூல்கள் சரிகய
வழிகயக் கூறுவன.
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கிரிசெ

கிரிகய என்பது பசயல். விருந்வதாம்பல், இனியகவ கூறல்,
புறங்கூறாகம, பயனிை பசால்ைாகம, தீவிகன அச்சம், பிறனில்

விகழயாகம முதைான நற்பசயல்களால் முத்தி அகடவது கிரிகய
கூறும் வழி.

தத்துவப் பிரகாசம் கிரிகய வழிகயக் கூறும் நூல்.
பொகம்

வயாகம் என்பது தவம். திருமூைர் இதகன அட்டாங்க வயாகம்
என்று கூறி விளக்குகிறார். [2இதகனக் ககடப்பிடித்து முத்தி பபறுவது
இன்பனாரு வழி.
ஞானம்

ஞானம் என்பது பமய்யுணர்தல். இது உள்ளுணர்வு.

இகறவன் தனக்குள்வள, இகறவனுக்குள்வள யான்; இகறவன்
பவளிவய, பவளிக்குள்வள யான் என்றல்ைாம் உணர்ந்துபகாண்டு
பசயைாற்றி வாழ்வதால் முத்தி பபறைாம் என்பது ஞானம் உணர்த்தும்
வழி.
சிவபநறிப் பிரகாசம், தத்துவ ரத்னாகரம் வபான்ற நூல்கள் ஞானவழி
பற்றிக் கூறுகின்றன.

முத்ைிக் பகாட்ோடு
முத்தி என்பது வபரின்பம். இதகன ஆனந்தம் என்பர். இதுபற்றி
இரு வகாட்பாடுகள் உண்டு. [3
•

ஆன்ோனந்ை வாைம் - ஆன்மா இயல்பாகவவ ஆனந்தத்தில் திகளக்கும்.
உடவைாடு கட்டுண்டு கிடக்கும்வபாது மைப்பாசத்தால் துன்புறும்.

பாசத்கத விைக்கி ஆன்மாவுக்கு ஆனந்தம் தரவவண்டும். - மகறஞான
சம்பந்தர் வகாட்பாடு.
•

ஆன்ே வாைம் - ஆன்மா முயற்சியால்தான் வபரின்பப் வபற்கற

அகடயமுடியும் என்பது மற்பறாரு வகாட்பாடு. இந்தக் வகாட்பாட்கட
விளக்குவது குருஞான சம்பந்தர் பசய்த முத்திநிகை என்னும் நூல். [7

128

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

அத்சவை பவைாந்ை பநாக்கில் முக்ைி
ஒரு சீவாத்மா பிறப்பு-இறப்பு எனும் மீ ளாத சுழற்சியிைிருந்து

நிகையாக விடுதகை பபற்று, பிரம்மத்தில் ஐக்கியமாவவத முக்தி

எனப்படும். சீவ முக்தி, விவதக முக்தி மற்றும் கிரம முக்தி என மூன்று
படிகளில் ஒரு மனிதன் முக்திகய அகடயைாம்.

சிவவாக்கியாரும் முக்தியும்.
பசத்தபின் முக்தி என்ற கருத்தில் சிவவாக்கியருக்கு
ஒப்புதைில்கை. அத்தககய விடுதகை பவறும் ஒரு அனுமானம்
மட்டுவம.
மறுபிறவிகய மறுக்கும் சிவவாக்கியரின் புகழ்பபற்ற
பாடபைான்று உண்டு.
அறியவிருப்பவனின் மரணம் அவன் அறிவகதத் தகடபசய்யும்

என்றும், அதனால் மரணத்திற்குப் பின் முக்தி என்பது சாத்தியமன்று
என்பதற்கும் உள்ள சான்றாகும் அப்பாடல்.
”கறந்தபால் முகைப்புகா ககடந்த பவண்கணய் வமார்புகா
உகடந்துவபான சங்கிவனாகச யுயிர்களும் முடற்புகா
விரிந்தபூ வுதிர்ந்தகாயு மீ ண்டுவபாய் மரம்புகா

இறந்தவர் பிறப்பதில்கை யில்கையில்கை யில்கைவய.”
என்று அறுதியிட்டு உறுதியாகக் கூறுகிறார் சிவவாக்கியர்.
ஓடம்வபாவைாடுகின்ற உடல் கவிழுமுன்வன வயாகஞ்பசய்து
வதகத்கத நிகைநிறுத்திச் பமய்ப்பபாருகளயறிய வவண்டும் என்பகத,
”ஓடமுள்ள வபாபதைா வமாடிவய யுைாவைாம்
ஓடமுள்ள வபாபதைா முறுதிபண்ணிக் பகாள்ளைாம்
ஓடமு முகடந்தவபாது பவாப்பிைாத பவளியிவை
ஆடுமில்கை வகாலுமில்கை யாருமில்கை யானவத”
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என்று, இறந்துபட்ட பிறகு சூனியபமன்ற இடத்தில் யாவருள்ளனர் என்ற
வகள்விகய அவர் எழுப்புகின்றார்.

அன்பும் கருகணயும்.
இகறவனடி வசரும்முக்திகயவய பை மகான்கள்

விரும்பினார்கள்.
கவத்தார்கள்.

அகத மானுடத்திற்கும் பசால்ைியும்

”புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்
புனரபி ஜனனம் ஜனனம் சயன ீ
இஉற சம்சாவர பஉறீதுஸ்தாவர
க்ருபயாபாவர பாஉறி முராவர“
என்று பஜ வகாவிந்தத்தில் ஆதிசங்கரர் பாடுகிறார்.
வாழ்க்கக வாழ்வகத விட முடித்துக் பகாள்வவத வமல்.

இது

ஆதிசங்கரரின் பிரார்த்தகன.
வாழ;க்கக வாழ்வதற்கு என்பது ஆண்டாளின் விருப்பம்.
ஆதிசங்கரகரவிட ஆண்டாள் வவறுபடுகிறார்.
ஏழு பிறவிகளிலும் வாழத் தயார்.
வாழ்வது?

உனக்காகவவ வாழ்வவன்.

ஆண்டாளின் விருப்பம்.

ஆனால் யாருக்காக
எனக்காக அல்ை என்பவத

”எற்கறக்கும் ஏவழழ் பிறவிக்கும்
உந்தவனாடு உற்வறாவம யாவவாம்
உமக்வக நாம் ஆட்பசய்வவாம்
மற்கறய நம் காமங்கள் மாற்வைா பராம்பாவாய்.”

130

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

இகறவனுக்காக வாழ்வதுதான் வாழ்க்கக என்ற வகாட்பாட்கட
திருப்பாகவயில் பார்க்கிவறாம்.
”அப்பா நான் வவண்டுதல் வகட்டருள் புரிதல் வவண்டும்
ஆருயிர்க்பகல்ைாம் நான் அன்பு பசயல் வவண்டும்.”
மன்னுயிர்க்பகல்ைாம் அன்பு பசய்வவத என்னுகடய
வாழ்வின் வநாக்கமாக அகமய வவண்டும் என்று இகறவனிடவம

பசால்லுகின்ற பதளிகவயும் வள்ளைாரிடத்தில் நாம் காண்கிவறாம்.
சிந்கதயும் பசயலும் வசர்ந்தவத மனிதன் என்பார்கள்.

சிந்கதக்கு வவண்டியது இகறநிகை பற்றிய அறிவு, பதளிவு.
பசயலுக்கு வவண்டியது மானுடத்கத வநாக்கிய அன்பும்,
கருகணயும்.
இதகன வைியுறுத்தும் பபாருட்வட வள்ளரைாரின் தாரக

மந்திரம் அகமந்திருக்கிறது.

சிந்கதக்கு வவண்டியது அருட்பபருஞ்வசாதி.

பசயலுக்கு

வவண்டியது தனிப்பபருங்கருகண.
வள்ளைாரின் வாழ்க்ககத் தத்துவத்கத அடித்தளமாக

அகமக்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி.

”நீதிபநறியுணர் மாந்தராகி வாழும்
நிகையுணர்ந்து பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.”
”எத்தககய உயிர்கட்கும் இன்பநிகை காத்து
இகறணர்வில் இகணந்து அறம் ஆற்றி வாழும் வபறு”
என்ற மகரிசியின் தத்துவம் நமக்கு உணர்த்துவது.
சிந்கதக்கு வவண்டியது இகறயுணர்வு.

பசயலுக்கு

வவண்டியது எத்தககய உயிர்கட்கும் நாம் தரும் பாதுகாப்பும்
(அன்பும்) பராமரிப்பும் (கருகணயும்) இகணந்த அறபநறி.
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இதுவவ வவதாத்திரிய வாழ்க்கக பநறி.

இகறயுணர்வும்

அறபநறியும் வவதாத்திரியத்தின் இரு கண்கள்.
அன்பும் கருகணயும் பகாண்டு பபற்வறாருக்கு அன்புள்ள

மகனாக அல்ைது மகளாக,

இல்ைறத்தில் அன்புள்ள கணவனாக அல்ைது மகனவியாக,
பபற்ற பிள்களகளுக்குப் பபாறுப்புள்ள நல்ை தந்கதயாக அல்ைது
தயாயாக,

பதாழில் புரியும் இடத்தின் அன்பானவராக,
ஊரார்க்கு உதவும் கரங்களாக
நாம் வாழ்வவாவமயானால் அதுவவ முக்தி.
இந்த முக்திகய அகடந்த அளவவ நமது வாழக்ககயின்
பவற்றி.
இறந்து அகடகின்ற நிகையல்ை முக்தி. இகததான்
பசத்தபின் முக்தியா? என்று வகைி பசய்கிறார் சிவவாக்கியார்.
இறப்புக்கு பபருகம வசர்க்குமாறு வாழ்கிற வாழ்க்ககவய

முக்தி. இந்த முக்திக்கு முகறயான வழிவய வவதாத்திரியமும்
சிவவாக்கியாரின் பாடல்களும்.

132

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

15.வதர்த்திருவிழா தவிர்த்தல்
வபதகம நிகறந்த மக்கள் அகனவரும்கூடி
விழாமுதைான வபரில் பசப்புச் சிகைகய கவத்துச் பசய்யும்

பித்தைாட்டங்ககளயும் கடுகமயாகச் சாடுகிறார் சிவவாக்கியர்.
“ஊரிலுள்ள மனிதர்கா பளாருமனதாய்க் கூடிவய

வதரிவை வடத்கதயிட்டு பசம்கபகவத் திழுக்கிறீர்
ஆரினாலு மறிபயாணாத வாதிசித்த நாதகர

வபகதயான மனிதர்பண்ணும் புரளிபாரும் பாருவம.”
எனத் வதர்த்திருவிழா வபான்ற பவறும் சமய சம்பிரதாயங்ககள ஏளனம்
பசய்கின்றார்.
வவதாத்திரியம் தரும் திட்டங்களில் ”வதர்த்திருவிழா

தவிர்த்தல்” ஒரு திட்டமாகும்.

"வபாரில்ைா நல்லுைகம், பபாருள்துகறயில் சமநீதி,
வநர்கமயான நீதிமுகற, நிைவுைகுக்வகார் ஆட்சி,
சீர்பசய்த பண்பாடு, சிந்தகனவயார் வழிவாழ்வு,
சிறப்புணர்ந்த பபண்மதிப்பு, பதய்வநீதி வழிவாழ்தல்,
வதர்திருவிழா தவிர்த்தல், சிறுவர்கட்வக விகளயாட்டு,
பசயல்விகளவு உணர்கல்வி, சீர்காந்த நிகைவிளக்கம்,
பார்முழுதும் உணவு நீர் பபாதுவாக்கல், பை மதங்கள்
பைகடவுள் பழக்கம் ஒழித்துண்கம ஒன்கற வதர்ந்திடுதல்."
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திட்டம் 9 வதர்த்திருவிழா தவிர்த்தல்:

வியாபார வநாக்கத்வதாடு பதய்வத்தின் பபயரால் மக்ககள

கூட்டத்கத வசர்த்து சுகாதாரக்குகறவு, பண்பாட்கட சீர்குகைக்கும்

ககை நிகழ்ச்சிகள், சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்புகள் இவற்கற ஏற்படுத்தும்

வதர்த்திருவிழாகவ தவிர்ப்பது இக்காைத்திற்கு நன்கமயாக அகமயும்.

ஓட்கடயுள்ள பாத்திரத்தில் ஊற்றும் நீர் விரயமாவகதப் வபால்
மனிதர் வாழ்வில் எண்ணம், பசால் , பசயல் பழக்கத் தவற்றால்,
நிகறந்த பசல்வமான இன்பங்கள் குகறயும். அவற்கறச் சீர் பசய்தால்
வாழ்வு இனிகமயாக இருக்கும்.
மனித குைத்திற்கு பபாருட்பசைவு, ஆற்றல் விரயம், பண
விரயம், சுகாதாரக்வகடு ஆகியவற்கறவய வழங்கும் தற்காைத்
வதர்திருவிழாக்கள் தவிர்க்கப்பட வவண்டியனவாகும்.
வியாபார வநாக்வகாடு பதய்வத்தின் பபயரால் மக்ககளக்
கூட கவத்து சுகாதாரக் குகறவு, பண்பாட்கடச் சீர்குகைக்கும் ககை
நிகழ்ச்சிகள், சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்புகள் இவற்கற ஏற்படுத்தும்
திருவிழாகவ தவிர்ப்பது இக்காைத்திற்கு நன்கமயாகும்.
பைர்த் ைிருவிழா ைவிர்த்ைல்:
”கடவுள்தான் அகனத்கதயுவம பகடத்தான் என்வறன்
கண்காது மூக்கு கவத்துக் ககதகள் பசான்வனன்
கடவுள் என்ற கற்சிகைகய அகறயில் கவத்துக்

கதவு அகடத்துப் பூட்டியும் கவத்வதன்; பின் அந்தக்
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கடவுளுக்குப் பசிதீர்க்க பால், பநய், வதங்காய்
கனிவகககள் கற்சிகைமுன் படித்வதன்; ஆனால்

கடவுள் நிகை அறிந்தவபாபதன் பசய்கக பயல்ைாம்
கண்டு விட்வடன் சிறுபிள்கள விகளயாட்டாக.”
வவதாத்திரியத்தில் இன்று நாம் சிந்திக்கக் கூடியது மிக உயர்ந்த

ஒரு கருத்கதப் பற்றியது.

இகறவன் யார்? இகறவனுக்கு உருவம் உள்ளது என்று

நிகனத்து நாம் அவனுக்கு, நாம் என்னபவல்ைாம் நமக்காக
பசய்துபகாள்கிவறாவமா அகவயகனத்கதயும் அவனுக்கு
பசய்கிவறாம், ரசிக்கிவறாம்.
வமலும் இகறவனிடம் நீ எனக்கு இது

பசய்தால், நான் உனக்கு அது பசய்கிவறன் என்று வியாபாரம்
பசய்கிவறாம்.

சற்வற சிந்தித்துப் பார்ப்வபாம். இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப்
பகடத்து, வகாடானுவகாடி வகாள்ககளயும், உயிர்ககளயும்

பகடத்து, அகவ அகனத்கதயும் இயக்கிக்பகாண்டும், காத்துக்
பகாண்டும் இருப்பவன் இகறவன். அவனுக்கு வதகவ என்பது
இல்கை.
ஏபனனில் அவனுக்கு உடலும் இல்கை, குடலும் இல்கை.

அப்படிபயனில் இவ்வளவு நாட்களாக நாம் பசய்துபகாண்டிருக்கும்
பூகஜ, ஆராதகன, திருவிழாக்கள் இகவபயல்ைாம் எப்படி உருவாகி
இருக்கும்?
ஒழுக்க பநறி தவறி வாழும் மக்ககள நல்வழிப்படுத்தி
அவர்ககள திருத்துவதற்கும், சமுதாயத்திற்கு அவர்களால் ஏற்படும்
துன்பங்ககளத் தவிர்ப்பதற்கும் உண்கமயான இகறயுணர்வு
பபற்றவர்களும், சிந்தகனயாளர்களும் உருவாக்கியவத ஆகும்.
இந்த நன்வனாக்கத்கதப் பயன்படுத்தி சிை வியாபாரிகளாலும்,
சிை சுயநைவதிகளாலும் உருவாகாப்பட்டகவகவள இத்தககய

வதர்த்திருவிழா வபான்ற பை. இகவகளால் ஏற்படும் பசைவுககளயும்,
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இத்தககய வநரங்களில் ஏற்படும் சண்கட, சச்சரவு வபான்றகவககள
சிந்தித்து தவிர்ப்வபாம்.

16.

பாைானாகி வாழைாம் பரப்பிரம்மம் ஆகைாம்.
இளகம காத்து நீண்ட காைம் இந்த நிைவுைகில் வாழ்வது

என்பத மனிதனது சாதகனக்கு உட்பட்டவத.
இதற்கான வழிவககககள தமிழ் நாட்டுச் சித்தர்கள் எழுத்து

வடிவில்

விட்டுச்

பசன்றிருக்கின்றனர்.நீண்ட

காைம்

உடகைப்

பாதுகாப்பது என்ற சூட்சுமத்திகன-

ஈைாறு கால் யகாண்யடழுந்ை புைவிசெப்
போைாேற் கட்டிப் யேரிதுண்ண வல்ேிபைல்
நீைாெிைமும் நிேோெிைத்ைாண்டும்
போைாது காெம் ேிைான் நந்ைி ஆசணபெ
என்று திருமந்திரமும் பைவிதங்களில் விதந்வதாதுகிறது.
ஞானம் எய்துவது எப்படி என்பகத சிவ வாக்கியர்,

உருத்ைரித்ை நாடிெில் ஓடுகின்ற வாயுசவ
கருத்ைிபே இருத்ைிபெ கோேபேற்ற வல்ேிபைல்
விருத்ைரும் ோேனாவார்பேனியும் ைிவந்ைிடும்
அருள் ைரித்ை நாைர் ஆசண அம்சே ஆசண உண்சேபெ
என்கிறார்.
வமலும் காயகற்பம் குறித்து,
”மூைமாங் குளத்தினல் மூகளத்பதழுந்த வகாகரகயக்
காைவம் எழுந்திருந்து நாலுகட்டு அறுப்பிவரல்,
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பாைானாகி வாழைாம் பரப்பிரம்மம் ஆகைாம்.
ஆைமுண் கண்டர்பாதம் அம்கமாபாதம் உண்கமவய!”
உயிர் ஆற்றகை பபருக்கிக் பகாள்வதற்கான
எளியமுகற காயகல்பப் பயிற்சி :
-----------------------------------------------

"ஆய ககைகள் பமாத்தம் கணக்வகடுத்வதார்

அறுபத்து நாலுஎன்றார். அகனத்தும் கற்றும்
காயகற்பபமனும் ககைக் கற்கா விட்டால்,

கற்றபதல்ைாம் மன்புகுவம உடல் விழுந்தால்"
--அருள் தந்கத
சிவவாக்கியார் வபான்ற நம் நாட்டுச் சித்தர்கள் எழுத்து வடிவில்
விட்டுச் பசன்றிருந்தாலும், அவர்கள் ககயாண்ட பரிபாகஷச்

பசாற்பறாடர்களின் முழுப்பபாருளும் விளங்காதிருந்த காரணத்தாவை
"காயகல்பப் பயிற்சி' யானது பை நூற்றாண்டுகளாக மூடுமந்திரமாகவவ
இருந்தது.

தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் 40 ஆண்டு காைம்
பதாடர்ந்து நடத்திய ஆராய்ச்சியின் பயனாகக் "காயகல்பப் பயிற்சி'

அகனத்து மக்களுக்கும் கககூடி வருகின்ற அளவுக்குத் பதளிவாக்கி
உள்ளார்கள்.
இது குண்டைினி வயாகத்தின் உச்சக்கட்டப்வபறாகும். இந்த

அருகமயான பயிற்சிகயக் கற்றுக் பகாள்ளும் முன் அதற்கு

ஆதாரமான தத்துவத்திகனயும் விஞ்ஞான ரீதியாக நீங்கள் விளங்கிக்
பகாள்ள வவண்டியது அவசியமாகிறது.
உடல், உயிர்ச் சக்தி, விந்துநாதம், சீவகாந்தம், மனம் இகவ
ஐந்தும் ஒரு வசர இயங்கும் அகமப்வப மனிதன் என்கிற வடிவமாகும்.
வகாடிக்கணக்கான சிற்றகறகள் (Cells) வசர்ந்து அடுக்கடுக்காக
இயங்குவது இந்த உடல். ஒவ்பவாரு சிற்றகறக்கும் இருபுறமும்
காந்தக் கவர்ச்சி உண்டு.
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உடல் நிகைத்திருக்க வவண்டுமானால் அதில் அகமந்துள்ள
சிற்றகறகளின் எண்ணிக்ககக்கும், பளுவுக்கும் ஏற்ற ஜீவகாந்த
அழுத்தம் வதகவ.

"ஜீவகாந்தம்' என்பது உயிர்ச்சக்தி இயங்குவதால் எழும்

அகையாகும்.

ஒவ்பவாரு உயிர்த்துகளும் தன்கனத்தாவன மிக விகரவாகச்

சுற்றிக் பகாண்டு இருப்பதால், அதிைிருந்து விரிந்து பகாண்வட இருக்கும்
அகை பதாடர்ந்து வதான்றிக் பகாண்வடயிருக்கிறது.

ஓர் உடைில் உள்ள உயிர்த்துகளின் எண்ணிக்ககக்கு ஏற்ப,

ஜீவகாந்த அழுத்தம் நிகைபபறும்.

வபாதிய ஜீவகாந்தம் இருக்கும் வகரயில்தான், உடைில் உள்ள
சிற்றகறகளின் அடுக்குக் குகையாமல் நிகைத்து இருக்கும்.
இரத்த ஓட்டம், காற்று ஓட்டம், பவப்ப ஓட்டம், இம்மூன்றும்

சிதறாது ஒழுங்காக ஓடி, உயிருக்கும் உடலுக்கும் இகடவய உள்ள
உறகவ நிகைக்கச் பசய்யும். எனவவ உடகைத்தாங்க ஜீவகாந்தம்
வபாதிய அளவு வதகவ.

ஜீவகாந்தத்கதப்பபருக்க வவண்டுபமனில், அதற்கு வவண்டிய
எண்ணிக்ககயுள்ள உயிர்த் துகள்கள் வதகவ.
உயிர்த்துகள்கவளா விந்துநாத திரவத்தின் அளகவயும்,
தன்கமகயயும் பபாறுத்திருக்கும்.
வபாதிய அளவு விந்து (ஆண் வித்து) அல்ைது நாதம் (பபண் வித்து)
இருந்தால்தான் உடகை நடத்தப் வபாதுமான ஜீவகாந்த சக்திகய
உற்பத்தி பசய்யும் அளவுக்கு உடைில் உயிர்ச் சக்தித்துகள்கள்
நிகைத்திருக்கும்.
ஜீவகாந்த அளவு சரியாக இருந்தால்தான் பரு உடைானது
சிற்றகறகளின் ஒழுங்கான இயக்கத்தால் சீராக இயங்கிக்
பகாண்டிருக்கும்;
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மனமும் நல்ை முகறயில் இயங்கும். ஜீவ காந்தத்தின் ஒரு
பகுதி உடல் சிற்றகறகளின் மூைம் உடைியக்கமாகவும், மற்பறாரு
பகுதி மூகளயின் சிற்றகறகள் மூைமாக மன அகைகளாகவும்
இயங்கிக் பகாண்டு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உடல், விந்து, உயிர்ச் சக்தி, ஜீவகாந்தம், உடல் மன

இயக்கம் என்ற பதாடரிகன நன்றாக மனதில் பதித்துக் பகாள்ள
வவண்டும்.
இந்த ஐந்தில் ஒன்று குகறந்தாலும், இயக்க ஒழுங்கு குகைந்தாலும்
அது மற்றவற்கறயும் ஒவ்பவான்றாகப் பாதிக்கும்.
அப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஏற்படும் இயக்க முரண்பாட்டிற்கு ஏற்ப

வைி, வியாதி, மரணம் இகவ சம்பவிக்கும்.

தனது பசயல்கள் மூைமாகவவா, பவளிப்புற வமாதுதல் அல்ைது

வகாள்களின் காந்த அகைவச்சு
ீ
மூைமாகவவா உடலுகடய ஜீவகாந்தம்
அல்ைது உடைியக்கம் பாதிக்கப்படைாம்.
உணவு, உறக்கம், உகழப்பு, உடலுறவு, எண்ணம் இந்த ஐந்து
வககயில் அைட்சியம், மிதமிஞ்சிய உபவயாகம், முரண்பட்ட
உபவயாகம் இவற்றால் உடல் இயக்கம் பாதிக்கப் படைாம்.

இது தன்னுகடய பசயல் மூைமாக வரும் விகளவு. இது தவிர

தட்ப பவப்ப ஏற்றத் தாழ்வு மற்றும் தற்பசயல் விபத்துக்களால் ஏற்படும்
குழப்பங்கள், வகாள்கள் சஞ்சாரத்தில் அண்கம வசய்கம, ஒன்வறாடு
ஒன்று வநர்படுதல், ராசி மாற்றம் ஆகிய காரணங்கள், ஒவ்பவாருவரின்
பிறந்த நாள் வகாள்கள் நிகைகளுக்கு ஏற்ப ஜீவகாந்தம் ஏற்றத்

தாழ்வகடதல், இப்படி அவநக அம்சங்களால் குழப்பம் வரைாம்.
பாதிப்பு ஏற்படும் பபாழுது, மனிதன் தன்னுகடய முயற்சியினால்
உடற்பயிற்சி, உளப்பயிற்சி, உணவு முகற உடல் நைத்கதக் காத்துக்
பகாள்ளைாம்.
காயகல்பப் பயிற்சியின் பயன்கள் :
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காயகல்பப் பயிற்சி மிகவும் மதிப்புகடயது. மனிதனின்
வாழ்வில் உடல் நைம், மனவளம், பபாருள் பசழிப்பு, பதாழில் திறம்,
உயர் நட்பு ஆகிய அகனத்தும் அளித்துச் சிறப்பிக்க வல்ைது.

வபறு உண்டாகும். காயகல்பப் பயிற்சியினால் உடல் நைமும்,

மனவளமும் நன்றாக இருப்பவதாடு, ஆண்கம ஓங்கும், உடல் உறவு
விருப்பம் எப்பபாழுதும் மனதுக்குக் கட்டுப்பட்டிருக்கும்.

இளகமயிவைவய துறவு பகாள்வவார் மற்றும் பபாதுத் பதாண்டில்

ஈடுபடும் ஆண்கள், பபண்கள் ஆகிவயார் தங்கள் கற்பு மற்றும் உடல்

நைத்கதக் காத்துக் பகாள்ள இந்தப் பயிற்சி ஒரு வரப் பிரசாதமாகும்.
நாளுக்கு நாள் அறிவு வமவைாங்கி, பமய்ப் பபாருள் விளக்கம்

ஏற்படும்.

நீண்ட காைமாக இருந்து வரும் வநாய்கள் படிப்படியாகக்

குணமகடந்து உடல் நைமுறும். திருமணத்திற்குப் பின் உடல் நைமும்,
அறிவு வளமும் உகடய குழந்கதகள் உண்டாவார்கள்.
சுருங்கச் பசான்னால் மனிதகுை வாழ்வில் உள்ள அகனத்துக்
குழப்பங்களும் நீங்கி, அகமதியும் நிகறவும் பகாண்ட வாழ்வு
அகமயும்.

காயகற்பப் பயிற்சியிகன ஊபரங்கும் உள்ள மனவளக்ககை

மன்றங்களில் தகுந்த வபராசிரியர்களால் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.
சிவவாக்கியரின் கனகவ நிகனவாக்கி. அதகன பாடமாக்கி,
பயிற்சியாக்கி மானுடம் முழுவதும் பகாண்டு பசன்ற பபருகம
நமது அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிசிக்வக உரியதாகும்.

17. பபண்ணின் நிகைபாடு
தமிழ்ச்சித்தர்கள் காம இன்பம் துய்ப்பகதப்
பபரும்பாவமாகவவ கூறியிருக்கின்றனர்.
பபாதுவாக பபண்ணாகசகயக் கண்டனம் பசய்யும் வககயில்
பபண்ககளப் பழித்துகரக்கின்றனர்.
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சிற்றின்பத்தில் மூழ்கிப் வபரின்பத்கத அகடய முடியாமல்
தடுமாறும் மாந்தர்களுக்கு அறிவுகர பசால்லுகின்றவபாது,
வாழ்க்ககயின் நிகையாத்தன்கமகய உணர்த்துவதற்கு அவர்கள்

பபண்மயக்கத்கத, முக்கியமாக விகைமகளிரிடம் ஆண்கள் சிக்கிச்
சீரழிவகதக் கண்டித்துப் பாடியதாகக் கருத வவண்டுவமயல்ைால்,

சித்தர்கள் பபண்ணினத்கதவய முற்றாக பவறுத்து இருப்பார்கள்

என்று எண்ணுவதற்கு இடமில்கை.

சிவவாக்கியத்திலும் பபண்ணாகசயால் மதிமறக்கும்

மானிடர்ககளத் தூற்றும் பாடல்களிருப்பினும் பபண்களுக்குத்
தூய்கமயின்கமகயக் கற்பித்துத் தரம் தாழ்த்துவகதப் பை
பாடல்களில் சிவவாக்கியர் கண்டித்துள்ளார்.

முக்கியமாகப் பபண்களின் மாதவிடாய் நாட்களில் பபண்கண

அசுத்தமகடந்தவள் என ஒதுக்குவகத மிகவும் துணிவுடன்

அக்காைத்திவைவய எதிர்த்தபபருகம சிவவாக்கியகரச் வசரும்.
“தூகமதூகம பயன்றுவள துவண்டகையு வமகழகாள்
தூகமயான பபண்ணிருக்க தூகமவபான பதவ்விடம்
ஆகமவபால் வந்து அகழத்தவபாது நாறும் இந்த நல்லுடல்
சுடகை மட்டும் பகாண்டுவபாய்த் பதாட்டிககக் பகாடுப்பவர”
தாயான பபண்ணின் இரத்தத்திைிருந்வத குருக்கள்,

வதசிகர்கள் முதைான வபராளர்களுக்கும் பிறவி பபற்றனர்.

அவளுடய உதிரமானது அவளுக்குள்வளவய எக்காைமும்
இருக்கின்றது.
அப்படியிருக்க அம்மூன்று நாட்கள் மட்டும் பபண்கணத்
தீண்டத்தகாதவளாக்கித் துவண்டகைகின்றீர்கவள என்று விசனத்துடன்
வகட்கின்றார்.
ஆய்வறிவின் அடிப்பகடயில் எந்த ஆதாரமும் இல்ைாத

மூடவழக்கங்ககள, அகவ எத்தககய மகறவான, பகாச்கசயான
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தன்கமயுகடயகவயாயினும், அப்பட்டமாகக் கண்டிப்பதில்
சிவவாக்கியர் ஒருவபாதும் தயங்கியதில்கை.
பபண் ஒரு அழுக்கு எனப் வபசித்திரிந்திடும் அறிவில்ைாவதார்

பபண்ணுடன் கூடும்பபாழுது அவ்வழக்கு பற்றிக் கவகை
பகாள்வதில்கை.

வமலும் மந்திரம் ஒதாததற்குத் தூய்கம வவண்டும் என்று

எண்ணுபவர்கள் நீரில் மூழ்கி வருகின்றனர்.

ஆனால் அழுக்கால் ஆன குருக்களால் தான் மந்திரம்

பசால்ைப்படுகிறது” என்றவாறு கூறி பபண்ணின் தாழ்வு நிகை என
எண்ணுபவர்களின் சிந்தகனகய மாற்றுகிறார்.

”மாதமாதம் தூகமதான் மறந்துவபான தூகமதான்
மாதம் அற்ற நின்றவை வளரந்து ரூப மானது”
என்ற பாடல் அடிகளில், ”மாந்வதாறும் பபண்க்களுக்குத் தீட்டு
வருகிறது என்கிறீர்.
சிைருக்கு வராமல் உள்ளவத அவர்களுக்கு மாதம் இன்னும
வரவில்கைவயா.....மாமாதம் வராமல் நின்ற பிறகு அத்தீட்டினால்
தான் குழந்கதயும் வளர்ந்து வடிவு பபறுகிறது” என்ற கருத்கத
முன்னிறுத்தும் சிவவாக்கியார் குழுந்கதவய அழுக்கு, எனவவ
பபண்ணின் மாதவிடாய் காை அழுக்ககக தீட்டு எனக் கூறாதீர்
எனக் கடிந்து பகாள்கிறார்.
வமலும், மனித குைம் வளர்வதற்குத் தூகமவய காரணம்
என்கிறார்.
”துகமயற்று நின்றவைா சுதீபமற்று நின்றது
ஆண்கமயற்று நின்றவைா வழக்கமற்று நின்றது
ஆண்கமயற்று ஆண்கமயற்று சஞ்சைங்கள்அற்று நின்ற
தூகமதூகம அற்றகாைம பசால்லும் அற்று நின்றவத”
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தூகமயாகிய மாதவிைக்கு இல்ைாத மகளிர் ஒளிகுன்றிக்
காணப்படுவர்.
ஆண்கம குகறந்த மனிதர்களால் மரபு ஒளிந்து விடும்.

ஆண்மயற்று இருத்தைால் பபண்களுக்குத் துன்பங்களும் குகறவு.
மாதவிைக்கு நின்றக் காைத்திை வபசவும் இயைாமுடியாமற்
வபானவத என்று கருத்கத,
உள்ளனர்.

வலு இல்ைா மகளிர் மாதவிடாய் அற்று

அவ்வாறு இருப்பின் வநாயாகும்.

குன்றிக் காணப்படும்.

இதனால் உடல் ஒளி

குழந்கதயும் இல்கை.

எனவவ மனிதகுைம் வளர்வதற்வக தூகம எனப்படும்
அழுக்குக் காரணமாகிறது.

எனவவ தூகமகய இகழாதீர் என

அறிவுறுத்துகிறார்.
வமலும் தூகம என்னும் அழுக்கக தன் பமாழி அளவிைான

கருத்தாகச் பசால்ைவில்கை.

உைக முழுவதுமாக ஒரு

பபாதுவிதியாக மாற்ற முகனகிறார்.
”தூகமகண்டு நின்றபைண்ணின் தூகமதானும் ஊறிவய
சீகமபயங்கும் ஆணும் பபண்ணும் வசர்ந்துைகங் கண்டவத
தூகமதானும் ஆகசயாய் துறந்திருந்த சீவகன
தூகமயற்றுக் பகாண்டிருந்த வதசவமது வதசவம”
எனத் வதசத்தில் தூகமயில்ைாமல் கிகடக்கும் மனிதர்ககளக்
காட்டுங்கள் என அகறகூவல் விடுக்கிறார் சிவவாக்கியர்.
தூகம என்பது உைகினர் இகழ்ந்து வபசும் அத்தன்கமதான்
கருமுட்கட உருவானகத பவளிப்படுத்தும் விதமாகும்.
அது ஆண்விந்துடன் கைந்து பத்து மாதங்கள் ஆனதும்
ககயும், காலும், கண்ணும் பபற்று சுகவ, ஒளி, ஊறு, ஓகச, மணம்
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ஆகியன அறியும் உடலும் பபற்று நமக்குத் துகணயாகிறது
என்கிறார் சிவவாக்கியார்.
அடுத்து,
”தீட்டம்தீட்டம் என்றுநீர் தினம்முழுகும் மூடவர
தீட்டமாகி அல்ைவவா தரண்டு காயமானது
புட்டகாயம் உம்முவள புகழுகின்ற வமயவர
தீட்டுவந்து பகாண்டவைா பதளிந்தவத சிவாயவம”
என்றப் பாடைில், தீட்டுத்தான்

திரண்டு உம் உடம்பாக மாறியது.

உம் உடம்கப பல்வவறு நிகையில் நீங்கள் புகழ்கிறீர்கள்.

ஆனால் அவ்வுடம்பு தீட்டால் வந்தது என பபண்ணின் மாவிடாய்
பபருகமப்படுத்தப்படுகிறது

அதுமட்டுமன்று, பபண் ஒரு சக்தியாக
மாட்டிக்பகாண்டதனாவைவய சிவனாரும் கங்கககயத் தனது
தகைவமல் கவத்து மகிழ்ந்திருக்கின்றார்.
அதனால் மகனவிவயாடு வசரும்வபாது தான் மனிதர் வாழ்வு

சிறக்கும் என்பகத

“மாதர்வதாள்வச ராதவதவர் மாநிைத்தி ைில்கைவய
மாதர்வதாள்பு ணர்ந்தவபாது மனிதர்வாழ்சி றக்குவம
மாதராகுஞ் சக்திபயான்று மாட்டிக்பகாண்ட தாதைால்
மாதராகும் நீைிகங்கக மகிழ்ந்துபகாண்டா ன ீசவன”
என்று பதளிவுபடுத்துகின்றார்.
பபண் இன்றிப் பபருகமயும் இல்கை கண் இன்றி காட்சியும்
இல்கை' என்பது நம் முன்வனார்களின் நாட்டார் இைக்கியத்தில் முதுபக
லும்பாக விளங்கும் பழபமாழிகளுள் ஒன்று. மனித உடம்பில் கண்கள்
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எவ்வளவு முக்கியமானவதா அவத அளவு சமூகத்தில் பபண்களும்
முக்கியமானவர்கவளயாவர்.
ைிவவாக்கிொசைப் போேபவ பவைாத்ைிரி ேகரிஷி அவர்கள்

யேண்ணின் யேருசேசெ ைிறப்சே உேகறிெச் யைய்ைார். அவபை
பேசுகிறார்..............

ஆண்களுக்கும், யேண்களுக்கும் உள்ள வித்ைிொைம் இது
ைான். கணவன் அலுவேகத்ைிற்பகா யைாழிற்ைாசேக்பகா போகும்

போது கூட ேசனவிொனவள் “அவசை நல்ேேடிொகக் காப்ோற்று,”
என்று ஏபைனும் ஒரு யைய்வத்சை பவண்டிக் யகாள்வசைப்
ோர்த்ைிருக்கிபறாம்.

ைமுைாெத்ைில் ஒரு ேழக்கோகபவ இது வந்து விட்டது. ஆனால்

ஆண்கபளா நல்ேைாக இருந்ைாலும் யேண்சண ோைாட்டுவைற்கு
ஒரு கஞ்ைத்ைனம்!
யேரிெ யேரிெ நன்சேகசள எல்ோம் யைாடர்ந்து

யேற்றவர்கள் கூட என்ன எண்ணத்ைில் இருக்கிறார்கள்? ஒரு ைிறிெ
ோைாட்டு வாய் ைிறந்து யைான்னால் அவள் சக ஓங்கி விடுோம்!
ைானாக ைன்னுசடெ ேசனவிசெப் ோைாட்டி அைிபே
இருந்து அந்ை இன்ேத்சை அசடெக் கூடிெ ேறுக்கக் கூடிெ
உள்ளங்களுக்கு அன்பு என்ேது எங்பக உண்டாகும்?
இைற்கு அடிப்ேசடக் காைணம் என்ன என்றால் நீண்ட
காேோகப் ேழக்கத்ைில் யேண்கசள ைாைாைணோக உேபொகப்ேடக்
கூடிெ யோருளாகபவ ேைித்து ேைித்து, அபை ோைிரி நிசேெிபே ேே
நூல்கள் வந்ைைனால் அந்ைக் கருத்து இன்றும் நிேவி வருகிறது.
யேண்களுக்குச் ைே உரிசே ோத்ைிைம் இல்சே, யேரிெ
ேைிப்பும் உண்டு என்ேசை உணர்ந்து யகாள்ள பவண்டும். அது ைான்
எனது கவிசை நூேிபே ஒரு கவிெிபே எழுைி இருக்கிபறன்:
“யேண் வெிற்றி லுருவாகிப்
யேண் ோலுண்பட வளர்ந்ைாய்

யேண் துசணொல் வாழ்கின்றாய்
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யேண்ணின் யேருசே உணர்,”
என்று, ைாய்க்குேத்ைிற்கு நாம் ஏன் அவ்வளவு ேைிப்புத்ைை

பவண்டிெைாக இருக்கிறது என்று உேக ைோைானம் என்ற நூேில்
ஒரு இடத்ைில் விளக்கம் யகாடுக்கும் போது,
“யேண்ணினத்ைின் யேருேைிப்சே உணர்ந்பை உள்பளன்
பேருேகில் வாழுகின்ற ேக்கள் எல்ோம்
யேண்ணினத்ைின் அன்ேளிப்பே எனில் பவயறன்ன
யேருசே இசை விட எடுத்துச் யைால்லுைற்கு?

யேண்ணினத்ைின் இெல்பு யேற்ற ேக்கள் ைம்சே,
ேிறர் வளர்க்க அனுேைிொர், ேனமும் ஒவ்வார்,

யேண்ணினத்ைின் விடுைசேக்கு இந்ைத் ைிொகம்,
பேருேக அசேைிக்கும் அவைிெம் ஆம்,”
என்று எழுைியுள்பளன்.
பவறு என்ன யேருசே இசைவிட எடுத்துக் கூறுவைற்கு? பவறு
ஒரு யேருசேயும் நீங்கள் பேை பவண்டிெைில்சே;
எல்ோருபே யேண்களால் அளிக்கப்ேட்ட, யேறப்ேட்ட
ேிள்சளகள்ைான் என்ேசை உணர்ந்ைாபே போதும்.
ைே உரிசே ோத்ைிைம் அல்ே, இன்னும் ேிைத்ைிெட்ைோக ைிே
உரிசேகள்கூட அவர்களுக்குக் யகாடுத்து நாம் வாழ சவக்க
பவண்டும் என்ேசை ஒவ்யவாருவரும் உணை பவண்டும்.
போன காேம் எல்ோம் போகட்டும், இனி
வருங்காேத்ைிபேொெினும் முைேில் அவைவர்கள் வட்டிபே
ீ
யைாடங்க பவண்டும்.
கருத்ைரித்ை நாள் முைற்யகாண்டு ஒன்ேது ோைம் ேத்து
நாள் வசைெில் ஒரு ைாய்க்கு என்ன துன்ேம் இருக்கும் என்று
ொைாலும் எண்ணிப் ோர்த்ைைால் அசை விடத் துன்ேம் உேகத்ைில்
ேனிைனுக்கு இருக்க முடிொது.
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எல்கையற்ற பபருபவளியாகி பமய்ப்பபாருள் தன்னில்
உள்ளசேந்துள்ள ஆற்றோல் நுண்ணிெக்க மூேக்கூறாகிெ
ஆகாையேனும் ைக்ைிொகி, ைிவம் ைக்ைி இைண்டின் கூட்டுச்

பைர்க்சகெில், விகிைாச்ைாை அசேப்புக்பகற்ே அணு முைல்

அண்டபகாடிகளாக விளங்குவசைச் ைிந்ைசனொற்றல் யேற்ற
அசனவரும் அறிபவாம்.
பேரிெக்க ேண்டேயேனும் ேிைேஞ்ைத்ைின் ஆக்கம், நிகழ்வு,

முடிவு எனும் மூன்றும் அணுக்கள் கூடுைல், இெங்குைல், ேிரிைல்
எனும் நிகழ்ச்ைிகபளொகும்.

எனினும், உெிரினங்கள், பைாற்றங்கள், காப்பு

இவற்சறப் யேண்சேெினிடத்பை அருட்பேைாற்றல்

அசேத்ைிருக்கும், ஒப்புவித்ைிருக்கும் பேருண்சேசெ
உணரும்போது எல்போரும் யேண்ணினத்ைின் யேருசேசெ
உணர்ந்து போற்ற பவண்டியுள்ளது” .

” யேண்குேபே ேகரிஷி அவர்களுக்கு நன்றிக்கடன்
ேட்டிருக்கின்றது ” என்கிறாள் ஒரு ோணவி.
” இது ோத்ைிைேல்ே…’ைிறப்புணர்ந்ை யேண்ேைிப்பு’ என

பவைாத்ைிரிெத்ைின் ஒரு அம்ைோகவும், ‘ேசனவி நே பவட்பு நாள் ‘
உேகயேங்கும் யகாண்டாடசவத்து யேண்ணின் யேருசேகசள
எல்போருக்கும் குறிப்ோக ஆண்களுக்கு உணர்த்ைிெவர்
பவைாத்ைிரி..

18.அறவழிச் சிறப்பு
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பூகச, நியமம், நிட்கட முதைானவற்கற பவளியார் மயங்கச்
பசய்தாலும், அறவழியில் பசல்ைாது அந்நியர் பபாருள்களின் வமல்
ஆகச கவத்துத் தினந்வதாறும் அவற்கற வமாசஞ்பசய்து
அபகரிப்பதற்காக எப்வபாதும் அகைந்து திரிபவர்களுக்கு

எழுநரகங்களும் காத்துக்பகாண்டிருக்கின்றன; இது உண்கமயாகும்
என்கிறார் சிவவாக்கியார்.
“ஆகசபகாண்டு அனுதினமு மன்னியர் பபாருளிகன
வமாசஞ்பசய்து அபகரிக்க முற்றிலும் மகைபவர்
பூகசவயாடு வநமநிட்கட பூரிக்கச்பசய் பாதகர்

காசினியி பைழுநரககக் காத்திருப்ப துண்கமவய”
என அதருமவழிகயப் பின்பற்றினாலுண்டாகும் விகளகவ
எடுத்துக்கூறி எச்சரிக்கின்றார் சிவவாக்கியர்.

அறவழி பின்பற்றுவதற்கான மவனாதிடமின்றிப்
பிறர்பபாருகள எதிர்வநாக்கி அதன்பின்வன ஊபரல்ைாம் சுற்றி
அகைந்து சுற்றத்தாரால் இகழப்படுகின்ற அவைநிைகய
அகடந்தவர்ககள,
“மனவுறுதி தானிைாத மட்டிப்பிண மாடுகள்
சினமுறப் பிறர்பபாருகளச் வசகரித்து கவத்தகதத்
தினந்தினமூ பரங்குஞ்சுற்றித் திண்டிக்வக யகைபவர்
இனமதிற் பைர்கள்கவயும் இன்பமற்ற பாவிகள்”
என்றும் சாடுகின்றார்.
அளப்பரிய பசல்வம் வசர்த்து கவப்பினும் எமவனாகை
வருகின்ற காைத்தில் குறுக்வக வந்து தடுக்க மாட்டா. பாத்திரமறிந்து
ஓடிச்பசன்று இட்ட பிச்கசயும், மன உவப்வபாடு பசய்த
தருமச்பசயல்களும் மட்டுவம வந்துதவும் என்பகத,
“ஆடுநாடு வதடினும் ஆகனவசகன வதடினும்
வகாடிவாசி வதடினுங் குறுக்வகவந்து நிற்குவமா
ஓடியிட்ட பிச்கசயும் உகந்துபசய்த தருமமும்

சாடிவிட்ட குதிகரவபால் தருமம்வந்து நிற்குவம”
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என்ற பாடைால் விளக்குகிறார்.
அறபநறி என்பது நமது திறகமககளயும் ஆற்றல்ககளயும்

பன்முகப்படுத்தி, இந்த பன்முகத் தன்கமபயல்ைாம் ஒருங்கிகணத்து
தனிமனித, சமூக மாண்கபயும் , இகறயாண்கமகயயும்

பரிணமிக்கச்பசய்து பாதுகாக்கச் பசய்யும் இயக்கச் சக்திவய அறபநறி
எனப்படும்' என்று என்றிக் டசில் கூறுகின்றார்.

அறபநறி என்பது பவறும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுகறயல்ை
மாறாக ஒரு பதாகைவநாக்கு பார்கவ' என்று வபர்னார்டு வஹரியங்
கூறுகின்றார்.

'அறவாழ்வு என்பது கடவுள் மனிதருக்கு தரும் அகழப்பிற்கான
பதில்' என்று இரண்டாம் ஜான்பால் கூறுகின்றார்.

இகற உணர்வும் - அற உணர்வும் - வவதாத்திரி மகரிசி
"நாம் பசய்கிற பசயல் மூைமாகப் பிறருக்கு நன்கம தான்
வரவவண்டும், தீகம வரக்கூடாது".
"இந்தச் சமுதாயம் நமக்கு ஒவ்பவாரு நாளும் எத்தகனவயா
பபாருட்ககளக் பகாடுத்து நம்கம வாழ கவத்துக் பகாண்டிருக்கிறது.
இந்தச் சமுதாயத்திற்கு எந்த வககயிலும் யாருக்கும் நான் பசய்வது
துன்பமாக இருக்கக் கூடாது".
இந்த இரண்டு வநாக்கத்வதாடு பசயகைச் பசய்து வந்தால்
பதாடக்கத்தில் சிறிது சிரமமாக இருந்தாலும் பழகப் பழக எளிகமயாகச்
பசய்ய இயலும் என்ற அளவிவை வரும்.
அப்படி வந்துவிட்டதானால் இகற உணர்வும் வந்து விடும், அற உணர்வும்
வந்து விடும்.
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அறயநறி அணுகுமுசற - விளக்கம்

மனித சமூகத்தில் பதான்றுபதாட்டு மரபுவழியாக வந்தகவ அறங்கள்;

மனித சமூகத்திற்கு ஒரு கூட்டு வாழ்கவயும் தகுதிகயயும் தருவன
அறங்கள்.

இகவ மனித ஒழுகைாறுகளின் வபாக்குகளிைிருந்து சாராம்சமாகக்

கண்டறியப்பட்டகவ. இைக்கியங்களாக எழுதிகவக்கப்பட்டகவ.
எனவவ சட்டங்களாக இல்ைாமல் மரபுகளாகவும்,
இறுக்கமானகவயாக அல்ைாமல் பநகிழ்வானகவயாகவும்
அகமகின்றன.

இகவ

இகவ, நுண்கமயானகவ (Abstract). இத்தககய அறபநறிக்
பகாள்கககய கமயமாகக் பகாண்டு இைக்கியங்ககள அணுகுதல்
அறயநறி அணுகுமுசற எனப்படும்.

அறபநறிவய இகறவழிபாடு – வவதாத்திரி மகரிசி.
நமக்கு அப்பால் ஒரு சக்தி இருக்கிறது.
என்று அகனவரும் ஒத்துக் பகாள்வார்கள்.

அது தான் இயற்கக

அகத மதவாதிகள் கடவுள் என்று பபயர் கவத்துள்ளார்கள்.
அடீதவபால் இந்தப் பிபஞ்சத்கத எடுத்துக்பகாண்டால் இந்த உைகம் ஒரு
நாகளக்கு 25 ஆயிரம கமல் தன்கனத்தாவன ஒரு சுற்று சுற்றி
வருகிறது.
சூரியகனச் சுற்றி வரும் பாகதயிவை ஒரு நாகளக்குப்
பதிகனந்து இைட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் கமல் ஓடுகிறது.
இதில் எதாவது தாமதம் இருக்குமா?

இல்கை தடம்
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மாறுகிறதா?
அவ்வளவு வநர் நிர்வாகமாக சிறிதும் பிறழாமல் எந்தப் பபரிய
ஆற்றல் நிர்வாகம் நடததுகிறது என்று பார்த்தால், அத்தககய பபரிய
நிர்வாக ஆற்றல் பிரபஞ்சத்தில் எல்ைாம

வல்ை இகறபவளியின்

அழுத்தம் என்ற உந்து ஆற்றைால் தான் நடக்கிறது.
அவத வபால் என் உள்ளத்திவை , உடைிவை நடக்கிறதும் அவத
தான்.
உடைிலும் சரி, பிரபஞசத்திலும் சரி, அணுவிலும் சரி,

அணுகவச் சுற்றிலும் சரி, எங்கும் நிகறந்த ஆற்றைாக இருப்பது அந்த
எல்ைாம் வல்ை இகறபவளி ஒன்றுதான்.
எனவவ அந்த அழுத்தமும், அதன் அறிவும் ஒன்றிகணந்த
ஆற்றல்தான் நாம் எந்தச் பசயகைச் பசய்தாலும் அந்தச் பசயலுக்குத்
தக்க விகளவுககளத் தந்து பகாண்வட இருக்கின்றது.
கககயத் தட்டினால் ஒைி வருகிறது.
சாப்பிட்டால் உடவன

அசீரணம்.

அவத வபான்று அதிகமாக

அவ்வாறு எந்தச் பசயல் பசய்தாலும் தவறாகச் பசய்தால் அது
தவறு என்று உணர்ந்த உடவன துன்பம உண்டாகிறது.
சரியாகச் பசய்தால் நாம் வாழ்க்கககயச் சீராக வாழ்ந்து
பகாண்டு வருகிவறாம் என்று பபாருள்.
தவறு பசய்யாது இருக்க வவண்டும்.

தவறு பசயல்தால்

உடவன தண்டகன இருக்கிறது என்பதுதான் இகற ஆற்றல் உணர்த்தும்
நீதி.
அது கூர்தைறம் இகதத் பதரிந்து பகாள்ள இகறயுணர்வு
வவண்டும்.

பதரிந்து பகாண்ட பிறகு மக்கவளாடு ஒற்றுகமயாக

வாழ்வதற்கு அறபநறி வவண்டும்.
இகறவழிபாடு.

அறபநறிதான் உண்கமயில்
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ஒழுக்கம், கடகம, ஈகக என்ற அறம் வவண்டும். இந்த அறபநறி
உைக வாழ்க்ககக்கு

அவசியம்.

துன்பம் பசய்யாதிருப்பது ஒழுக்கமாகும். இன்பத்திைிருப்ப

வர்களுக்கு உதவி பசய்வது ஈககயாகும். ஒழுக்கமும் ஈககயும்
•
•
•

இல்கையானால் அறம் என்பது கிகடயாது.

இகறயுணர்வு வந்தால்தான் அறபநறி என்பது இயல்பாக அகமயும்.
துன்பங்களுக்கிகடவய அறபநறி காத்து, அத்துன்பங்ககள

எதிர்பகாண்டு பசம்கமயாக வாழ்தவை ஞான வாழ்வாகும்".
வாழ்க்கக அனுபவங்ககள முகறயாகக் காைாகாைத்தில் பயின்று,
அறபநறி பிறழாத உறுதிப்பாடும் பகாண்டு வாழ்ந்தால்,

வாழ்வு சிறப்பாகவும், இனிகமயாகவும், அகமதியாகவும் அகமயும்.
இத்தககய உயர்பநறிவய ஆன்மீ க வாழ்வு எனப்படுகிறது
இகறநிகை விளங்கிய பிறகு அவத இகறநிகை எல்ைா
உயிர்களிடமும் இருக்கிறது என்று எண்ணும் வபாது தனக்வகா மற்ற

உயிர்களுக்வகா துன்பம் எழாத வககயில் அளவவாடும், முகறவயாடும் நாம்
பசயல்படும் வபாது அது ஒழுக்கம்.
துன்பம் எழுந்த இடத்திவை அகதத் தீர்த்து கவக்க வவண்டும் என்ற

கருகண பிறந்தால் அது தான் ஈகக.

அதற்கும் வமைாக நமக்கு உதவி பசய்த இந்த சமுதாயத்திற்கு திருப்பி
சமுதாயத்திற்கு நல்ைது பசய்ய வவண்டும் என்று தனது உடல் , மன,
ஆற்கறககள அர்ப்பணம் பசய்வது கடகம .
ஒழுக்கம் , கடகம , ஈகக என்ற மூன்றும் தான் அறம் .
இகறநிகைகய உணர்ந்தால் அறபநறி வழுவாது வாழ முடியும்.
அறபநறியின்றி மனிதகுைம் வாழ்வில் நிகறவும் அகமதியும்
பபறமுடியாது, இகறயுணர்வின்றி அறபநறி முழுகமயாக, இயல்பாக
அகமயாது. உண்கமயில் இகற வழிபாடும், அறபநறியும் ஒன்றுதான் –
என்கிறார் அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிசி
அகமதி வவண்டும் என்றால் அதற்கு இகறயுணர்வு, அறபநறி இரண்டும்

வவண்டும் !

152

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

19.புைன்கள்
இகறயனுபூதிக்குப் புைன்ககளயடக்கியுள்ள உள்வநாக்வக
முக்கியமானது.
சாமங்கள் வதாறும் நான்கு வவதங்ககளயும் சந்தச்சிகதவு வராதபடி
பாராயணஞ் பசய்தாலும், சகை சாத்திரங்ககளயும் ஐயந்திரிபுற ஆராய்ந்தாலும்
பயனில்கை.
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இகறவகனயறியப் புைனடக்கம்பசய்து ஒருமுகமாக
உள்வநாக்கினால் மட்டுவம சிவத்கத உணரமுடியும் என்றும், அங்ஙனம்
உணர்ந்துபகாண்டபின் அச்சிவநிகை உங்களது உடைின்கண்
“ஊகமயானகாயமாக” – பமௌனநிகையாகக் குடிபகாள்ளும்.

“சாமம்நாலு வவதமுஞ் சகைசாத் திரங்களும்
வசமமாக வவாதினுஞ் சிவகனநீ ரறிகிலீர்
காமவநாகய விட்டுநீர் கருத்துவள யுணர்ந்தபின்
ஊகமயான காயமா யிருப்பபனங்க ள ீசவன”

என்றும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

புைனடக்கம் - ஆதிசங்கர்
எனக்கு புைன் இன்பங்களில் விருப்பம் இல்கை. ஆத்ம

அனுபவமும், அறிவும், ஆனந்தமும் என்னிடம் நிரம்பி உள்ளன. புற

உைகத்கதப் பற்றிய எண்ணங்களில் இருந்து நான் பவகு தூரம் விைகி

இருக்கிவறன். புறத்தில் காணப்படாதது எதுவவா, அதனால் என் உள்ளம்
மகிழ்கிறது. காமவதவன் உற்பத்தி பசய்யும் உணர்ச்சி வவகம் என்னிடம்
இல்கை”

புைனடக்கம் சாத்தியமா ?
இன்கறய காைகட்டத்தில் புைனடக்கம் என்பபதல்ைாம்

சாத்தியமா ?

அபதன்ன இன்கறய காைகட்டம் ? அன்கறய காைகட்டம் ?
எல்ைா காைகட்டங்களிலும் எல்ைாம் இருந்திருக்கிறது.
மனிதனாகப் பிறந்து விட்ட ஒருவன் இதற்குள்வள இருந்து
பகாண்டுதான், இவற்கறபயல்ைாம் கடந்து வபாக வவண்டும்.
முத்பதடுக்கப் வபாகிறவன் நீருக்குள் மூழ்கி மூச்கச அடக்கிதான்
முயற்சி பசய்ய வவண்டும்.
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இகதக் கடந்து எங்வக பசன்று விட முடியும். எங்வக
பசன்றாலும் மனம் அடங்காத வகர புைன்கள் வசப்படாது.
சர்க்ககர வநாயாளி ஒருவகரச் சுற்றிலும் இனிப்பு வககககள

கவத்தாலும், அவர் அவற்கற எடுத்து உண்ணுவாவரா ?

அது வபாைவவ பிறவிப் பிணியில் இருந்து விடுபட
வவண்டுமானால் மன அடக்கம், புைனடக்கம் எல்ைாம் அவசியமாகும்.
இந்தப் பிரபஞ்சமும் மனிதனும் கர்ம பசாரூபங்களாகும்.
எனவவ இங்கு கர்மமின்றி உடல் வாழ்வில்கை.
அதாவது இருப்பு நிகைக்கு எதிர் நிகை இயக்க நிகை. கர்

என்றால் இயக்கம். இயக்கவம வடிபவத்து நிற்பது உடல் வாழ்வு.

ஆகவவ புைனடக்கத்வதாடு கூடிய சத் கர்மங்ககளச் பசய்துதான்
பிறவிப் பிணிகய அறுக்க வவண்டும். அறுக்க முடியும்.
இன்கறய காைகட்டங்களில் பபண்கள் கவர்ச்சியாக ஆகடகள்
அணிகிறார்கள் என்று ஒரு நண்பர் குகறபட்டுக் பகாண்டார்.
ஆனால், வயாசித்துப் பார்த்தால் பண்கடய காைகட்டங்களில்
வாழ்ந்த பபண்கள்தான் அவ்வாறு ஆகடகள் அணிந்திருந்தார்கள்,

ஒப்பகன பசய்து பகாண்டார்கள் என்பகத, சிற்பங்கள் மற்றும் இைக்கிய
வர்ணகனகள் மூைம் அறிந்து பகாள்ளைாம்.
நம் பைவனத்கத
ீ
மகறப்பதற்காக மற்றவர்ககள குகற

பசால்வது மனித இயல்பாக இருக்கிறது.

புைன் நுகர்ச்சியின் விருப்பவம ஆகசயாக வடிபவடுக்கிறது.
எத்தகனவயா ஆகசகள் இருந்தாலும் மூவகக ஆகசககள பவல்வது
கடினம் என்பார்கள்.
அதிலும் குறிப்பாகப் பபண்ணாகசகய பவல்வது பமத்தக்
கடினம். ஏபனனில் மண்ணாகசயும், பபான்னாகசயும் பசயற்ககயாக
மனிதனால் புற விவகாரங்களினால் ஏற்படுத்திக் பகாள்வது.
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ஆனால் பபண்ணாகச என்பது அவ்வாறல்ை. அது
மனிதனுடவனவய பிறந்த பிரிக்க முடியாத குணமாகவும்,
அத்தியாவசியத் வதகவயாகவும் கூட இருக்கிறது.

அது பிரஜா உற்பத்திக்கு ஆதாரமாகவும், உைகம் பதாடர்ந்து

இயங்கவும், இயற்ககயாக அகமந்த பதய்வக
ீ சம்பத்து. இகறவனால்
பகாடுக்கப்பட்டது.

வதகவ நிமித்தவம ஆண், பபண் இருபாைினகரயும் இயற்கக

உண்டாக்கி அவர்கள் ஆனந்தம் அகடயும் பபாருட்டு, அவர்களுக்குள்
ஒரு ஈர்ப்பு சக்திகய ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அதன் சிறப்கப உணர்ந்து வாழ்வில் அதன் பயகன அனுபவித்து

மகிழாமல், நமது அறியாகமயால் அந்த ஈர்ப்பு சக்திகய தவறாகப்
பயன்படுத்தி, கீ ழ்த்தரமான கவர்ச்சிகளில் மயங்கித் துன்பங்ககள
அகடகிவறாம்.

வயாக சூத்திரம் எழுதிய பதஞ்சைி மகரிஷி அவர்கள் வபரரசர்
புஷ்யமித்திரர் நடத்திய வவள்விகய முன்னின்று நடத்திக் பகாடுக்க
அவருகடய தகைநகருக்கு சீடர்கள் புகட சூழச் பசன்றார்.

பைவதசங்களுக்குத் திக் விஜயம் பசய்து பவற்றி வாகக சூடி வந்த

மன்னன், திருவிழா வபாை பவற்றி விழாகவக் பகாண்டாடினான்.

அதின் ஒரு அங்கமாகவவ வவள்விகளும் நடந்தது. பை வதசத்து
அரசர்கள், உற்றார், உறவினர், ககைஞர்கள், முனிவர்கள், சாஸ்திர
வமகதகள், பபாது மக்கள் என்று விழா ககை கட்டியது.
எனவவ, பைவிதமான ககை நிகழ்ச்சிகளும் அதில்
நகடபபற்றன. அதிலும் குறிப்பாக பல்வவறு வதசத்கதச் வசர்ந்த
வபரழகிகளும் நிகழ்த்திய ககை நிகழ்ச்சி பவகு வநரம் நடந்தது.
கருத்கத கிளறும் வமாகனக் ககை விருந்தாக அது இருந்தது.
அரசர்களும், மற்றவர்களும் கண்ககள இகமக்காமல் வாகயப்
பிளந்தபடி இரசித்துக் பகாண்டிருந்தனர்.
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அதில் மகரிஷி பதஞ்சைியும் கைந்து பகாண்டு ககடசி வகர
அந்த நடன நிகழ்ச்சிககள ரசித்துக் பகாண்டிருந்தார்.
பபாதுவாக இத்தககய ககை நிகழ்ச்சிகள், வகளிக்கககளில்

புைனடக்கம் பகாண்டு வாழும் வயாகிகள், மகரிஷிகள் கைந்து பகாள்ள
மாட்டார்கள்.

காரணம் தங்கள் சாதகனக்கு இகடயூறு ஏவதனும் வநர்ந்து

விடக் கூடும் என்பதனில்தான்.

ஆனால், பதஞ்சைி மகரிஷிவயா ஆரம்பத்திைிருந்து ககடசி

வகர வகளிக்கக ககை நிகழ்ச்சிகள் அகனத்கதயும் கண்டு ரசித்தார்.
இது பதஞ்சைி மகரிஷியின் பிரதான சீடரான கசத்திரன்
என்பவருக்குப் பிடிக்கவில்கை. வயாக சாஸ்திரம் வகுத்த மகரிஷிவய
இப்படி நடந்து பகாண்டால், சாதாரண மக்களிடம் புைனடக்கத்கத எப்படி
எதிர் பார்க்க முடியும்.

முதைில் ஏவதா வவடிக்கக பார்ப்வபாவம என்றுதான் பதாடங்கும்.
பிறகு அதனால் எழும் மனக் கிளர்ச்சிகய அடக்கா விட்டால்தான் என்ன
என்ற எண்ணம் வதான்றும்.
மனிதப் பிறவி அகமந்திருப்பவத இத்தககய சந்வதாசங்ககள
அனுபவிக்கத்தாவன என்று எண்ணம் உதயமாகும்.
எப்பபாழுதாவது ஒரு முகற சந்வதாசமாக இருப்பதில்
தவறில்கை என்ற எண்ணமும் ஏற்படும். மனதில் புகுந்த ஆகச
திரும்புவவதது ?
புைனடக்கத்திற்கு உதாரணமாக, வழிகாட்டியாக இருக்க
வவண்டியவர்கவள இப்படி இருந்தால் என்ன பசய்வது ?
என்பறல்ைாம் பைவாறாக எண்ணி கசத்திரனின் மனம்
குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது. வயாக முயற்சிகளில் அவர் சிரத்கதயும்
குகறந்தது.
அவரின் இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் பதரியால் பதஞ்சைி
மகரிஷியும் குழப்பமகடந்தார்.
157

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

ஆனால், பதஞ்சைி மகரிஷியின் பண்பட்ட உள்ளவமா
அரசகவயில் இருந்து பவளிவய வந்த பபாழுவத அகனத்கதயும்
மறந்து விட்டது.

ஒருநாள் பதஞ்சைி மகரிஷி புைனடக்கம் பற்றியும், அதன்

நற்பயன்கள் பற்றியும் விளக்கிக் பகாண்டிருந்தார்.

கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த கசத்திரனின் உள்ளவமா குமுறிக்

பகாண்டிருந்தது. குருடனுக்கு முடவன் வழிகாட்டுவது வபாைல்ைவா
இருக்கிறது ? என்று எண்ணிய கசத்திரனால் தன் மனக் குமுறகை
அதிக வநரம் அடக்கி கவக்க முடியவில்கை.
எனவவ சட்படன்று எழுந்து ''குருவவ ஒரு சந்வதகம் '' என்றார்.

பதஞ்சைி மகரிஷியும் பசால் கசத்திரா, உனக்கு என்ன ஐயப்பாடு
எழுந்துள்ளது என்று வினவினார்.
கசத்திரனும், குருவவ, புைனடக்கம் ககடபிடிப்பவர்கள்

வகளிக்கககளில் கைந்து பகாள்வதும், வபரழகிகள் நடனமாடும் ககை
நிகழ்ச்சிககள கண்டு களிப்பதும் தவறில்கையா ? அதனால்

புைனடக்கத்திற்கு பங்கம் வநர்ந்து விடாதா ? என்று கதரியமாக
வினவினார்.
இகதக் வகட்ட உடவனவய பதஞ்சைி மகரிஷிக்கு கசத்திரனின் மனக்
குழப்பங்களுக்கான காரணம் புரிந்து விட்டது.
புைனடக்கத்திற்கான அடிப்பகடகய விளக்காமல், பவறும்
வழிமுகறககள மட்டும் உபவதசித்து வந்ததன் வகாளாறுதான் இது
என்பகத உணர்ந்தார்.

எனவவ, கசத்திரனின் மனக்குழப்பத்கத அகற்ற வவண்டி,
புைனடக்கம் பற்றி பதளிவாக விவரித்தார்.
கசத்திரா, அழிவு, வதய்வு இல்ைாத ஆன்மா சுகவகளின்
கருவூைம். அதாவது சுகவககள அனுபவிக்கவும், ஆராயவும் உரிகம
பபற்றது.

158

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

ஆன்மா நம் உடல் உறுப்புககள ஏற்படுத்தி, அவற்வறாடு கைந்து
நிற்பவத சுகவககள உய்த்து உணர்வதற்காகத்தான்.
ஆனால், ஆன்மாவின் அந்த உணர்வு தூய்கமயானது. தீய

எண்ணங்ககளக் கிளராதது. குறிப்பாக சுகவகளுக்கு அடிகமயாகாமல்,
அகவககளத் தன் வயப்படுத்திக் பகாள்வது ஆத்ம உணர்வின் சிறப்பு.
இகதத்தான் ஆத்ம அனுபவம் என்று கூறுவார்கள்.

மனக்கிளர்ச்சி ஏற்பட்டு விடுவமா, புத்தி வபதைித்து விடுவமா என்ற

பயத்தில் ரஸ மயமான சுகவககள ரசிக்காமல் இருப்பது
வகாகழத்தனம்.

கந்தல் பபாதிகய எதிரியாக பாவித்து, ஈட்டி பகாண்டு தாக்குவகத

யாராவது வரம்
ீ
என்று பசால்வார்களா ?

உகழக்காமல் வாழும் வசாம்வபறி வசாற்றுக்கு வழியில்ைாமல்

பட்டினி கிடப்பகத உபவாசம் என்று பசால்ை முடியுமா ?

பிச்கசக்காரன் வந்து பதால்கை பகாடுப்பான் என்று பயந்து எந்தக்
குடும்பத் தகைவியாவது அடுப்பு மூட்டாமல் இருப்பாளா ?
கால் நகடகளும், வன விைங்குகளும் வந்து வமய்ந்து விடுவம என்று

எண்ணி குடியானவன் தன் வயைில் சாகுபடி பசய்யாமல் இருப்பானா ?
இது வபாைவவ ரஸானுபவம் புைனடக்கத்திற்கு ஊறு
விகளவித்து விடுவமா என்று எண்ணி, அஞ்சி சுகவககள அறவவ
பவறுத்து ஒதுக்கி விடுவதும் மடகமயாகும்.
இத்தககய எண்ணம் தற்பகாகைக்கு ஒப்பானது. இத்தககய

எண்ணம் பகாண்டவன் வகாகழ, தன்னம்பிக்ககயற்றவன், சஞ்சை புத்தி
பகாண்டவன். இத்தககயவர்கள் புைனடக்கம் பசய்துதான் என்ன பயன் ?
பைமிக்க எதிரியுடன் வபாராடி பவற்றி பகாள்பவவன மாவரன்.
ீ
அந்த
பவற்றிவய சாதகனயாகும்.
எனவவ, வசாதகனககள ஏற்படுத்தும் ககை நிகழ்ச்சிகளில்

ஈடுபட்டு, சுகவ தரும் அனுபவங்களில் உழன்று, வாழ்வில் பை ஏற்ற
தாழ்வுகளில் ஊடுருவி, நிகை கைங்காமல் நின்றுதான் நல்லுணர்வு
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பபற்ற எந்த மனிதனும் புைனடக்கம் எனும் மாபபரும் சாதகனகயப்
புரிய வவண்டும்.
அந்நிகையில் அவன் பசயல்படும் பபாழுது சிறந்த

நடுநிகையானவனாக விளங்க வவண்டும். அதுதான் தீவிரமான சிறந்த
சாதகன.

புைனடக்கத்தின் சீரிய உதாரணமும் இதுதான். இவ்விதமாகப்

புைனடக்கம் புரிந்து வதர்ந்தவவன சிறந்த வயாகியாக, ஞானியாகத் திகழ
முடியும் என்றார். கசத்திரன் மனம் பதளிந்து பணிந்து நின்றார்.
எனவவ இந்த காைகட்டத்தில் புைனடக்கம்

சாத்தியமா ? அந்த காைகட்டத்தில் புைனடக்கம் சாத்தியமா ? என்ற
வணான
ீ
குழப்பங்ககள விடுத்து, உறுதி பகாண்ட உள்ளத்துடன்
தகடககளக் கடந்து சாதகனககளப் புரிய வவண்டும்.
நமக்குத் தகட பவளியிைிருந்து வருவதில்கை. அது நம்
மனதாவைதான் ஏற்படுகிறது. இந்த உண்கமகயப் புரிந்து பகாண்டால்
எல்ைா காைமும், எல்ைா இடமும், எல்ைா சூழலும் ஏற்றவத. எல்ைாம்
சாத்தியமுமாகும்.

புைனடக்கம் பயிற்சி – வவதாத்திரி மகரிசி
கற்பகனகள் மைரும் விதம் ஒரு பசயகை அல்ைது
அனுவபாகத்கத அது நடவாத முன் ஞாபகத்தினால் உருவாக்கினால் அது
கற்பகனவய ஆகும்.
புைனுணர்ச்சிகளிவை குறுகி நிற்கும் அறிவின் நிகையில் எழும்
கற்பகனகளுக்கு, அந்த உடல் பைம், அந்த நிகழ்ச்சிக்குரிய சமய சந்தர்ப்பப்
பைம் இகவகள் மாத்திரம் உதவியாக இருக்கும்.
விரிந்த அகண்டாகார ஆராய்ச்சி எல்கையிவை எழும் கற்பகனகளுக்கு,
இயற்ககயில் அகமந்துள்ள எல்ைாவககயான பைமும், நீண்ட காைமாகச்
சமுதாயத்கதத் பதாடர்ந்து வரும் உைக அனுபவங்களும், அக்காை மக்களின்
அறிவின் பைமும் ஒன்று வசர்ந்து, அக்காைக் கற்பகன ககளச் பசயல்படுத்தும்
சூழ்நிகைககள உருவாக்கிப் பின்னர் அகவ பசயைாக மைரும்படி பசய்யும்.
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புைனடக்கம் முதன் முதைாக சித்திரம் எழுதப் பழகுபவனுக்கு
எண்ணத்தில் உள்ளபடி உருவம் அகமவதில்கை. பழகப் பழக, எந்தவிதமாக
எண்ணுகிறாவனா அவ்விதவம அவன் எழுதும் உருவமும் அகமந்து விடுகிறது.
ஆராய்ச்சி முடிவுகளில் அறிவின் விழிப்புடன் பசயைாற்ற வவண்டுபமன
முயற்சிப்பவர்களுக்கு, இது வபான்வற ஐம்புைன்களும் உடவன கட்டுப்பட்டு
விடா. பழகப் பழக எகத எண்ணுகிறாவனா அதன் படி பசயைாற்றும்
திறகமயும், வல்ைகமயும் ஏற்பட்டுவிடும்.
ஆகவவ, பபாறுகமவயாடு திட மனத்துடன் நீடித்துப் பழகி இைட்சிய
எல்கைகய அகடய வவண்டும்.

பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் புைனடக்கத்கத இருவவறு
விதங்களில் வவள்வியாகக் குறிப்பிட்டார்.
புைனடக்கம் மிக்கவன் கட்டுப்பாடு என்னும் பநருப்பில்,

கட்டுப்பாடற்றுத் திரிகின்ற பபாறிககள வஹாமம் பசய்கிறான் என்று
கூறினார்.
எல்ைாவற்றிலும் மிதமாக இருத்தல் என்பது புைனடக்கத்தின்
மற்பறாரு பரிமாணம்.
அடுத்து, மன அடக்கத்கத வவள்வியாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
கடவுள் நமக்கு அருளியுள்ள அற்புதமான கருவி மனம்.
மனவம மனிதனுக்கு நண்பனாகவும் பககவனாகவும்
விளங்குகிறது. வாழ்வின் இருகம அனுபவங்களில் சிக்கித் திணறும்
அவத மனமானது, அவற்றிைிருந்து விடுபட்டு வபரின்பத்கத உணரவும்
உதவுகிறது.
மனகத பநறிப்படுத்துவது பற்றி பகவானின் கூற்று :
”ஸர்வாணந்த்ரியகர்மாணி
ீ
ப்ராணகர்மாணி
சாபவர I
ஆத்மஸம்யமவயாகாக்பநௌ ஜுஹ்வதி
ஜ்ஞாநதீபிவத II
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(ஸ்ரீமத்பகவத்கீ கத 4-27)
வமலும், வவறு சிைர் அகனத்து இந்திரியங்களின்

பசயல்பாடுககளயும், பிராணனின் பசயல்பாடுககளயும், தியானம்
முதைான சாதகனகளுடன் கூடிய, பகுத்தறிவினால் தூண்டப்பட்ட
மனக்கட்டுப்பாடு என்ற பநருப்பில் வஹாமம் பசய்கிறார்கள்.

கட்டுப்பாடு இல்ைாத எண்ணங்ககள, கட்டுப்பாடு

என்கின்ற பநருப்பில் வஹாமம் பசய்ய வவண்டும்.

தாறுமாறாகச் பசன்று பகாண்டிருக்கின்ற எண்ணங்ககள

பநறிப்படுத்த வவண்டும்.
அறிவுக்கருவிகள், பசயற்கருவிகள் ஆகியவற்றின்

பசயல்பாடுககளயும், பிராணனின் பசயல்பாடுககளயும்

மனக்கட்டுப்பாடு என்ற பநருப்பில் வஹாமம் பசய்ய வவண்டும்.
மனம்தான் பந்தத்துக்கும் வமாக்ஷத்துக்கும் ஸாதனம். உைக
விஷயங்களில் ஆழ்ந்துள்ள மனம் பந்தத்துக்குக் காரணம். உைக
விஷயங்களிைிருந்து விடுபட்ட மனம் வமாக்ஷத்துக்குக் காரணம்.
ஓயாமல் உள்ளத்தில் எண்ணங்கள் அகைபாய்ந்து

பகாண்டிருக்கின்றன. நிகையில்ைாத பபாருட்களில் மனம் வபயாய்
உழலுகிறது.
எண்ணாத எண்ணபமல்ைாம் எண்ணி எண்ணி ஏகழபநஞ்சம்

புண்ணாகச் பசய்ததினி வபாதும் பராபரவம!
என்று பாடுகிறார் தாயுமானவர். அகனத்து ஆன்மிக சாதகனகளும்
மனகத ஒழுங்குபடுத்திக் பகாள்வதற்காகவவ
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
‘மாநஸ ஸஞ்சரவர, மூட மவத’ என்று பபரிவயார்கள் அகனவரும்
மனதுக்குத்தான் உபவதசம் பசய்கிறார்கள்.
மனதுக்குள் இகற நாமத்கத ஓதியபடிவய, வகாயிலுக்குச்
பசல்வதாக எண்ணிப் பழகுதல் ஒரு நல்ை சாதகனயாகும்.
இவ்வாறு மனம் இகறவகனப் பற்றி நிகனத்தல் ஒரு சிறந்த
பயிற்சியாக அகமகிறது.
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மனகதச் சரியானவற்றில் கவப்பதற்காகத்தான் நம்
முன்வனார்கள் மிகப்பபரிய கற்றளிககள எழுப்பியுள்ளனர்.
குழந்கதகள் பல்வவறு வடிவங்களில் இனிப்புப் பண்டங்ககள
விரும்புவதுவபாை, இகறவன் ஒருவனாக இருந்தவபாதிலும், நம்
மனதுக்குப் பல்வவறு இகற வடிவங்கள் வதகவப்படுகின்றன.
நம்முகடய மனதில் நமக்கும், சமூகத்துக்கும் நைம்
பயக்கும் தரமான, ஆவராக்கியமான எண்ணங்கள் இருக்க வவண்டும்.
மனதில் அளவான எண்ணங்கள் இருக்க வவண்டும். அகவ சரியான
திகசயில் இயங்க வவண்டும்.
இவ்வாறு தரமான, அளவான, பநறிப்படுத்தப்பட்ட
எண்ணங்கள் மனதில் இருக்க வவண்டும்.
மனக்கட்டுப்பாடு மிக்கவன் மிகுந்த பகுத்தறிவவாடு நாள்வதாறும்
வாழ்வின் தன்கம பற்றி வயாசிக்கிறான்.
எண்ணங்ககள அழகாக ஒழுங்குபடுத்தி கவத்துக் பகாள்கிறான்.
நதியில் நீர் பசன்று பகாண்டிருக்கிறது. அதன் குறுக்வக
அகண கட்டி, வதகவயான காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்துகிவறாம்.
அதிைிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிவறாம், விவசாயத்துக்குப்
பயன்படுத்துகிவறாம்.
தாறுமாறாகச் பசல்கின்ற நீகர, எப்படித் வதக்கி
முகறயாகப் பயன்படுத்துகிவறாவமா, அதுவபாை, தாறுமாறாகச்
பசல்கின்ற எண்ணங்ககள பநறிப்படுத்தி, ஒழுங்குபடுத்தி, பயனுள்ள
பசயல்களுக்குப் பயன்படுத்த வவண்டும்.
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியர்
திண்ணிய ராகப் பபறின்
என்கிறார் திருவள்ளுவர். எண்ணம் மிக முக்கியம். எண்ணம்
அழகானால் எல்ைாம் அழகாகும்.
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மிருகங்கள் வபாகப் பிறவிகள். அவற்றால் புண்ணிய,
பாபங்ககளச் பசய்ய முடியாது.
மனிதனால் தான் புண்ணிய, பாபங்ககளச் பசய்யவும்,
அவற்றின் பைன்ககள அனுபவிக்கவும் முடியும்.
மனிதனால் நல்ைார் இணக்கத்கத நாடி, தனது எண்ணங்ககள
பநறிப்படுத்திக் பகாள்ள முடியும்.
எண்ணங்கள் சரியாக இருப்பதற்குத் வதகவ, பதளிந்த பகுத்தறிவு.
வாழ்க்கககயச் சரியாக நடத்துவதற்கு அது மிகவும் முக்கியம்.
பகுத்தறிவு மிக்கவன் மிகுந்த எண்ணங்கள் விஷயத்தில்
கவனத்துடன், விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறான்.
நம் புத்தி சரியான வழியில் பசல்ை வவண்டும் என்பவத
காயத்ரீ மந்திரத்தின் பிரார்த்தகன. தீய எண்ணங்ககள நீக்க முயற்சி
பசய்வகதக் காட்டிலும், நல்ை எண்ணங்ககள வளர்த்துக் பகாள்ள
முயற்சிப்பது நல்ைது.
நல்ை எண்ணங்ககள வளர்க்க வளர்க்க, தீய எண்ணங்கள்
தானாகவவ விைகிவிடும்.
முதல் எண்ணம் நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்கை. ஆனால், அதகன
மீ ண்டும் மீ ண்டும் எண்ணுவதும், எண்ணாமல் இருப்பதும் நம்
ககயில்தான் இருக்கிறது.
தீய எண்ணங்கள் வதான்றினால், சத்ஸங்கத்கத நாடி, இகற
நாமத்கத ஓதி, அந்த எண்ணம் பசயல் வடிவம் பபறாமல் பார்த்துக்
பகாள்ள வவண்டும்.
நல்ை விஷயங்களிவைவய மனம் ஊறியிருந்தால், தீய
எண்ணங்கள் வலுவிழந்து விடும் என்பகத உணர்ந்து நல்ைவற்றிவைவய
உள்ளத்கதச் பசலுத்த வவண்டும்.
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20. பிரம்ம ஞானம் உம்முள்வள
ேிைம்ேஞானம் (Theosophy. Theosophy ) என்ற ஆங்கிைச் பசால்
பதய்வக
ீ ஞானம் எனும் பபாருள் பகாண்ட கிவரக்கச் பசால்ைிைிருந்து
வதான்றியது.
இந்த ஞானவம எந்த ஒரு மதத்திற்கும், தத்துவத்திற்கும்,
வபாதகனகளுக்கும் அடிப்பகடயாக உள்ளது.

ேிைம்ேஞானம் என்றால், முழுசேசெ உணர்ந்து ,அறிவு என்று
யோருள் ,
அந்நிசே யேற்ற அறிவு வாழும், காேத்பை வாழ்க்சக ைிக்கல்களில்
இருந்து , ைன்சன விடுத்துக்யகாண்டு , முழுசேசெ பநாக்கிெ
ேெணத்ைில், யைாடர்ந்து யகாண்பட இருக்கும் .
பிரம்மஞானம் உன்னிடத்திவைவய உள்ளது.
இகறவவன.

உன்னிடம் வபசுபவனும்

ஐம்பைன்ககள அடக்கிக் பகாண்டால் இகறவன் உன்னிடம்

வபசுவான்” என்பகத சிவவாக்கியார்,

“வபசுவானும் ஈசவன, பிரமஞானம் உம்முவள;
ஆகசயான ஐவரும் அகைந்தருள் பசய்கிறார்;
ஆகசயானா ஐவவர அடக்கிஓர் எழுத்திவை
வபசிடாது இருப்பிவரல் நாதன்வந்து வபசுவம. “

ேிைம்ேஞானம் பவைாத்ைிரி ேகரிைி.

பிரம்மஞானம் என்பது மனிதகுை வாழ்வுக்கு வமன்கமகய
அளிப்பதும், சிறப்கபத் தருவதும் ஆகும்.

165

புரட்சி

சித்தர்கள்

மன்னார்குடி பானுகுமார்

ஐந்து ஞானந்திரியங்கள் எனும் பதாடு உணர்வு, சுகவயுணர்வு,
மணஉணர்வு, ஒளி உணர்வு கருவிகளாகத் வதால், நாக்கு, மூக்கு, கண், காது
இகவகளுக்கும் - பதாழில் பசய்கருவிகளான கக, கால், வாய், பால்குறி, குதம்
ஆகியவற்றிற்கும் அறிகவ அடிகமயாக்கிச் பசயல்புரிந்து வாழும்
வாழ்க்ககயானது ஐயறிவுக்குட்பட்ட விைங்கின வாழ்வாகும்.
ஆறாவது அறிகவ மன ஆற்றவைாடு இகணத்துக் பகாண்டு, ஐந்து
உணர்கருவிககளயும், ஐந்து பதாழில் கருவிககளயும் விகளவறிந்த
விழிப்வபாடு தனக்கும் பிறர்க்கும் ஆக்க வழிகளில் பயன்படுத்தி வாழும்
நுண்ணறிவு வாழ்வவ மனித இனத்திற்கு ஒத்ததாகும்.
இத்தககய உயர் வாழ்க்ககக்கு இயற்கககய, அதன் ஆற்றல்ககள,
விகளவுககள, மனிதன் முதைில் உணர்ந்து பகாள்ள வவண்டியது அவசியம்
ஆகும்.
அடுத்து மனித உடல் அகமப்கபயும், மனதின் ஆற்றல்ககளயும்
பதளிவாக உணர்ந்து பகாள்வதும் அவசியம் ஆகும்.
பிரம்மஞானம் எனும் வபரியக்க மண்டைம், மனிதன் என்னும் இரண்டு
தத்துவங்களின் வதாற்றம், இயக்கம் விகளவுகள் பற்றிய முழுகமயான
விளக்கம் மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

பிரம்மஞானம் என்றால் என்ன?
மனிதன் என்பவன் விகனப்பதிவுகளின் பதாகுப்பு. ஒவ்பவாரு
மனிதனிடமும் விைங்கினப்பதிவுகள் அடங்கியிருக்கின்றன.
நாபமல்ைாம் நல்ைவர்களாக இருக்கிவறாம். தவறு
பசய்யவில்கை என்று கருதுகிவறாம். தவறு பசய்வதற்கான வாய்ப்பு
கிட்டவில்கை என்று தான் அர்த்தம்.
ஆனால் வாய்ப்பு கிட்டியும் தவறு பசய்யவில்கைபயன்றால் அது தான்
மனிதத்தன்கம.
அதற்கு வமல்பதிவு வபாட்டுப் பழகினால் ஒழிய விைங்கினப்பதிவுகள்
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கழியாது . பவளிப்படும் .
இகறநிகை வகரக்கும் விரிந்து வரும் பதிவு வந்துவிட்டால் அதன்
பிறகு விைங்கினப்பதிவுகள் பசயல்படாது அல்ைவா?
சாக்ககடயில்பதிவு தண்ணரில்
ீ
இருக்கிறது . இவத பதிவு (சாக்ககட)
சமுத்திரத்தில் விழுந்து விட்டால் அங்வகயும் பகாஞ்ச வநரம் அழுக்கு
இருக்கைாம். ஆனால் வபாகப் வபாக என்னாகும் ? தூய்கமயாகிவிடும் .
அவத வபாை மனித மனம் இகறநிகைவயாடு வசர்ந்து அதுவானால்
இகறநிகையின் தன்கமகவளல்ைாம் மனிதனுக்கு வந்து விடும் மனிதனிடம்
அத்தன்கமகள் இருக்கின்றன.
அகவ ஒளிர ஆரம்பிக்கும். இகறநிகைக்கும் பிரம்மம் என்று பபயர்.
அதுவாகவவ தான் நான் இருக்கிவறன். நானும் இகறநிகைவய என்று பதரிந்து
பகாள்ளக் கூடிய அறிவு தான் பிரம்மஞானம் .

மனிதனின் ககத இது. மனிதன் வந்த ககத இது. இது
பதரியாமல் வாழ்வில் எழும் சிக்கல்கள் என்ன? அகதப் வபாக்குவது எப்படி?
என்று விஞ்ஞான விளக்கத்துடன் எழுதியுள்ளார் மகரிசி. உைக
விஞ்ஞானிகளின் சிந்தகனக்கு ஒரு சவால் இந்நூல்.
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துகணநின்ற நூல்கள்.
1. சிவவாக்கியர் பாடல்கள்.
2. இண்டர்பநட் தகவல்கள்.
3. திருமந்திரம்
4. வவதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள்.
5. அன்பபாளி மாத இதழ்கள்.
6. இண்டர்பநட் தகவல்கள்
7. ஞானக்களஞ்சியம் –வவதாத்திரி மகரிசி
8.

Poetry and the philosophy of the Tamil Siddhars -A.V. Subramania Iyyer
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நூல்கள்

ஆன்ேீ கம்
1. ைிொனம் ேழக 100 ைிொன ைிந்ைசனகள்
2. அறிவிெல் பநாக்கில் 100 ஆன்ேீ கச் ைிந்ைசனகள்
3. பகாள்கசள யவன்ற இசடக்காட்டுச் ைித்ைர்
4. ைாயுோனவரின் ஆனந்ைகளிப்பு
5. குைம்சேச் ைித்ைரின் ஞானப்ேட்டசற
வாழ்க்சக வைோறு
1. யநப்போேிென் வாழ்வில் 100 சுசவொன நிகழ்ச்ைிகள்
2. புத்ைர் வாழ்வில் 100 சுசவொன நிகழ்ச்ைிகள்
3. இபெசுவின் வாழ்வில் 100 சுசவொன நிகழ்ச்ைிகள்
4. நேிகள் நாெகம் வாழ்வில் 100 சுசவொன நிகழ்ச்ைிகள்
5. குருவுடன் வாழ்ந்ைவர்
6. பவைாத்ைிரி ேகரிைி வாழ்வில் 100 சுசவொன நிகழ்ச்ைிகள்
ைன்னம்ேிக்சக
1. ைன்னம்ேிக்சக ேேர்கள்.
2. யடன்ைசன யவல்வது எப்ேடி?
3. காேபே உன் உெிர்
4. பவைாத்ைிரி ேகரிைிெின் வாழ்சவ வளோக்கும் எண்ணங்கள்.

5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்கக

ஒப்ோய்வு

.

1. வள்ளைாரும் வவதாத்திரி மகரசியும்
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2. மகாவரரும்
ீ
வவதாத்திரி மகரசியும்
3. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரசியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வவதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞானஒளியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
8. வவதமுதல்வரும் வவதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ளல்கள் (அச்சில்)
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் சித்தர்களும் வவதாத்திரி
மகரிசியும்.
11. புத்ைரும் பவைாத்ைிரியும்
12. இபெசுவும் பவைாத்ைிரியும் ோணிக்க வாைகரும் பவைாத்ைிரியும்
பவைாத்ைிரி ேகரிைி
1. பவைாத்ைிரி ேகரிைி ேற்றி 100 அறிஞர்கள்.
2. பவைாத்ைிரி ேகரிைிெின் யோன்யோழிகள் 5000 (மூன்று ோகங்கள்)
3. ைினைரி ைிொனம்.
4. பவைாத்ைிரி ேகரிைி காட்டும் வறுசே
5. ேன்முகப் ோர்சவெில் பவைாத்ைிரி ேகரிைி
6. பவைாத்ைிரிெம் கற்போம்
ேெணங்கள்
1. ஞாேகம் வருபை ஞாேகம் வருபை
2. அயேரிக்க ேண்ணில் ஆறுோைங்கள்.
3. ைிம்ோவில் ஐந்து நாட்கள்
வைோறு
1. ேன்னார்குடி வைோறு
ைிறுகசைகள்
1. யைெபே விசளவு
2. ைவம்
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ஆய்வு நூல்கள்.
1. நன்ேக்கட்பேறு 100 நற்ைிந்ைசனகள்.
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