
1 
 

 



2 
 

 

வேதாத்திரியப் பாரவ்ேயில் 

திருோசகத்தின் அதிசயப் பதத்ு 

அருள்நிதி 

மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

அதிசயப் பத்து - முத்தி இலக்கணம் 

(திருப்பபருந்துவையில் அருளியது - அறுசீரக்்கழி பநடிலுடி ஆசிரிய 

விருத்தம்) 

இதனுள்வள 

1. அகவநாக்குப் பயிை்சி” தரும் அதிசயங்கள். 

2. பை்பைாழித்த ோழ்வில் அதிசயங் காணலாம். 

3. விவனயழியும் அதிசயம். 

4. ஐம்புலன்கவளக் பேன்றிடும் அதிசயம். 

5.காயகை்ப பயிை்சியால் காமத்வத பேல்லும் அதிசயம். 

6. நல்லாரிணக்கம் தந்து ஆடப்காண்ட அதிசயம். 

7. தேறுகவளத ்திருத்தும் அசிசயம் 

8. பரமானந்தம் அவடயும் அதிசயம். 

9. அரூபம் உணரும் அதிசயம். 

10.மும்மலங்களிலிருந்து பேளிவய ேரும் அதிசயம்! 

 

 

 

1. ”அகவநாக்குப் பயிை்சி” தரும் அதிசயங்கள். 
 

உண்மம ஞானம் ததளிந்தவர ் 

 

எது சரி, எது தேறு என்று மக்கள் குழம்பும் வபாது, உண்வம அறிந்த 

ஞானியரக்வள மக்கள் நாடினாரக்ள். 

 

அவனத்தும் துைந்த, சுயநலம் இல்லாதேரக்ள் ஞானிக   ள. அேரக்ள் 

பசால்ேவத மக்கள் சந்வதகம் பகாள்ளாமல் ஏை்று நடந்தாரக்ள். 

 

புத்தர,் இவயசு, சங்கரர,் இராமானுஜர,் ேள்ளலார,் ேள்ளுேர,் 
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தாயுமானேர,் ேள்ளலார,்  மாணிக்கோசகர,் வேதாத்திரி மகரிஷி  

வபான்ைேரக்ள் மக்கவள ேழி நடத்தினாரக்ள். 

 

ஆனால், இன்று அப்படி யார ்இருக்கிைாரக்ள்? யாரிடம் வபாய் 

வகட்பது? 

 

யார ்உண்வமயானேர,் யார ்பபாய்யானேர ்என்று பதரியாமல் 

மக்கள் குழப்புகிைாரக்ள். 

 

உண்வம ஞானம் கண்டு பதரிந்தேரக்ள் எப்படி இருப்பாரக்ள் என்று 

பட்டினத்தார ்இலக்கணம் பசால்லுகிைார.் 

 

நீங்கள் யார ்வபசவ்சயாேது வகட்தாய் இருந்தால், அேரக்ளுக்கு இந்த 

இலக்கணம் பபாருந்துகிைதா என்று பாருங்கள். இல்லாவிட்டால் 

வகடக்ாதீரக்ள். 

 

”வபய்வபால் திரிந்து பிணம்வபால் கிடந்திட்ட பிசவ்சபயல்லாம் 

நாய்வபால் அருந்தி நரிவபால் உழன்று நன்மங்வகயவரத் 

தாய்வபால் கருதித ்தமரவ்பால் அவனேரக்்கும் தாழ்வமபசால்லி 

வசய்வபால் இருப்பரக்ண் டீருண்வம ஞானம் பதளிந்தேவர” (பட்.பா.35) 
 

எல்வலாவரயும் உைவினர ்வபால நிவனதத்ு பணிோகப் 

வபசுோரக்ள்.  என் ஜாதி,  என் மதம். இது பாரக்்கும் வநரம்.  

 

அதை்கு கட்டணம்.  யார ்கிட்ட ேரலாம், யார ்தள்ளி நிை்க வேண்டும் 

என்பைல்லாம் கடட்ுப்பாடு கிவடயாது. 

 

வசய் வபால் இருப்பர ்- சின்ன பிள்வள வபால கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் 

இருப்பாரக்ள். 

 

முதலில், சாமியாருக்கு மடம் எதை்கு?  எல்லாேை்வையும் வேண்டாம் 

என்று தாவன  துைேைம் பூண்டு சாமியாராக ஆனாய். பின் எதை்கு 

மடம்,  

 

அதில் ஏக்கர ்கணக்கில்  நிலம், பணம், தங்கம், பசாதத்ு, ேருமானம், 

ேரி என்பைல்லாம்.   

 

இதை்கும் ஆன்மீகத்திை்கும் என்ன சம்பந்தம்?  மடத்தில் 

இருக்கும்  யாரும், பட்டினத்தார ்பட்டியலில் ேர மாட்டாரக்ள். 

 

பசாத்து வசரத்்து, அவத காப்பாை்றி, அவத பபருக்கி, அவத நிரே்ாகம் 

பண்ண ஆவள வபாடட்ு, அேன் ஏமாை்ைாமல் இருக்கிைானா என்று 

பதரிந்து  பகாள்ள  ஒரு ஆடிட்டர ்ஐ வபாடட்ு...இபதல்லாம் ஞானம் 

அவடந்ததின் குறியீடா? 
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உண்வமயான ஞானிகவள பாரக்்க வபாக வேண்டும் என்ைால் 

மடத்திை்குப் வபாகாதீரக்ள். 

 

எந்த மதத்திலும், எந்த பிரிவிலும், எங்வக பணமும் பசாதத்ும் 

புரள்கிைவதா அங்வக ஞானம் இருக்காது.  

 

உங்களுக்கு பணம் வேண்டும், பசல்ோக்கு வேண்டும், காரியம் நடக்க 

யாவரயாேது பிடிக்க வேண்டும் என்ைால் அங்வக வபாங்கள். ஞானம்? 

 

ஞானிகள் தங்கவள பேளிவய காட்டிக் பகாள்ள மாட்டாரக்ள். ஞானம் 

எங்வக இருக்கிைது என்று நீங்கள் வதடிப்  வபாக வேண்டும். 

 

அந்தத் வதடல் தான் உங்கள் ஞானதத்ின் முதல் படி. திருோசகமும் 

வேதாத்திரியம் வநாக்கி ோருங்கள்.  

 

”வேப்பு மாL என்றும் மாணிக்கத்து  

   ஒளிபயன்றும் மனத்திவட உருகாவத 

பசப்பு வநரம்ுவல மடேரலியர ்

   தங்கள் திரத்திவட வநவேவன 

ஒப்பிலாதன உேமணில் இைந்தன  

   ஒண்மலரத்் திருப்பாதத்து 

அப்பன் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயங் கண்டாவம.”  (திருோச.பா.428) 

 

 சிமிழ் வபான்று குதத்ிடட்ு நிை்கும் முவலயிவன உவடய 

இளமகளிர ்இன்பத்தில் திவளத்து பமலிந்து வபாவனன்.   

 என் தந்வதயினது திருேடிவய, ”வதடி வேத்த பசல்ேம்” என்றும், 

”மாணிக்க மணியின் ஒளி என்றும், மனத்தில் பகாண்டு 

உருகவில்வல.   

 இருந்தும் ஒப்பு உேவம கூை முடியா ஒளி பபாருந்திய தனது 

தாமவர மலர ்வபான்ை திருேடிகவளத் தந்து. ஆடப்காண்டு. 

அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் என்வன வசரத்்துக் பகாண்டான். 

 இது வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன். 

 

”அகவநாக்குப் பயிை்சி” யால் இவைநிவல உணரந்்து பதளிவு பபைலாம்.  

மாணிக்கோ  கவரப் வபால நம்வமயும் இவைநிவல ஆடப்காள்ளும் 

என்பதில் ஐயமில்வல. 

 

”இவையுணரே்ார ்சிலமுயன்று வேதநூல்கள் மூலம் 

   இே்விவைவய அறிவுஎன உணர முடியாமல், 

இவைவேைாய் அறிவுவேைாக எண்ணி எண்ணி, 

   எழும்பிணக்கில் புரடட்ுபுரண்வட மயக்கில் மாள்ோர.் 

இவைநிவலவய அறிோக இயங்கும் உண்வமகாண, 

   ஏை்ைபதாரு சாதவனதான் அகவநாக்குப் பயிை்சி. 
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இவையறிோய் உலகாக உயிரக்ளாகத் திகழும் 

   இந்தஉண்வம உயிரம்ீது மனம் ஒடுங்க ஒளிரும்.” (ஞாக.பா.1407) 

 

இவைநிவலவய அறிய வேண்டும் என்ை எண்ண எழுசச்ி மனிதராகப் 

பிைந்தேரக்்கு ஏவதனும் ஒரு சந்தரப்்பத்தில் ஏை்படுேது இயல்பு. 

 

அே்ோறு சிலர ்தன்வன அறிய வேண்டும், கடவுள் ததத்ுேத்வத அறிய 

வேண்டும் என்று முயை்சிப்பாரக்ள்.   

 

வேத நூல்கவளப் படித்தும், இவைநிவலவய, அறிோகவும், தானாகவும் 

இருக்கிைது என்பவத உணர முடியாமல், இவை நிவலவயயும் 

அறிவேயும் வேறு வேைா எண்ணி, அறிவிை்குப் பபாருந்தா ேவகயில், 

மனம் பிணக்கமவடந்து. மயக்குை்று அவலந்து திரிந்து மடிந்தும் 

வபாோரக்ள்.   

 

இவைநிவலயானது அறிோகவும் உள்ளது என்ை உண்வமவய 

உணரே்தை்கு உகந்த சாதவன மாரக்்கம் தான் அகவநாக்குப் 

பயிை்சியாகிய குண்டலினி வயாகம் ஆகும்.   

 

மனதின் அவலசச்ுழல் வேகத்வதக் குவைப்பதை்கு உயிரில் மனவத 

ஒடுக்க வேண்டும்.   

 

அந்நிவலயில் இவை நிவலவய அறிோகவும், உலகங்களாகவும், 

உயிரக்ளாகவும் திகழ்கின்ைது என்னும் உண்வமவய உணரே்தால், 

அறிவில் பதளிவு ஏை்படும். ோழ்க ேளமுடன். 

 
 

2. பை்பைாழித்த ோழ்வில் அதிசயங் காணலாம். 

 
”மக்களில்  பபரும்பான்வமவயார ்ஒரு பூந்வதாட்டத்தின் அழவகக் 

கண்டு ரசிக்கின்ைார.்   

 

அத ்வதாட்டத்திவன உருோக்கியேவனப் பை்றி அேரக்ள் ஒன்றும் 

நிவனப்பதில்வல.   

 

அவத விதத்தில் இப்பிரபஞ்சம் என்னும் வதாட்டத்வத மக்கள் கண்டு 

களித்துக் பகாண்டிருக்கின்ைனர.்   

 

இதை்கு ஆதி மூலமாயிருக்கும் இவைேவனப் பை்றி அேரக்ள் 

சிந்திப்பதில்வல.   

 

உலகுக்கு முதல் காரணமாகிய இவைேவன அவடேதுதான் மானுடப் 

பிைவியின் குறிக்வகாள்.  வதாட்டத்வத ரசிப்பவதாடு நின்றுவிடுேதல்ல. 

(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர ்உபவதச மஞ்சர ீ-பக்.22) 
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“நீதியாேன யாவேயும்  

   நிவனக்கிவலன் நிவனப்பேபராடு ் கூவடன் 

ஏதவம பிைந்து இைந்து உழல் 

   வேன்தவன என் அடி யான் என்று 

பாதி மாபதாடும் கூடய  

   பரம்பரன் நிரந்தர மாய் நின்ை 

ஆதி ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம.” (திருோச.பா.429) 

 

வநரம்வைவயப் பை்றி ஒருவபாதும் சித்தித்தது இல்வல.  அப்படி 

சிந்திப்பேவராடு பழகுேதும் இல்வல.   

 

குை்ைவம ேடிோய், பிைந்து, பின் இைந்து, பதாடரந்்து இப்படிவய 

அவலந்து துன்புை்று இருந்வதன்.   

 

உவம ஒரு பாகனாய் மிக வமலான பபாருளாய் விளங்குபேன்,  

என்வனயும் தன் அடியேன் என்று நிரந்தரமாக ஏை்றுக் பகாண்டான். 

 

எல்லாேை்றுக்கும் மூலமாய் விளங்கும் அேன், என்வன ஆடப்காண்டு, 

தன் அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் வசரத்த்ுக் பகாண்டான். இது வியப்புக்கு 

உரிய பசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன். 

 

”பை்றும் பாசமும் ஒழிந்த ோழ்வு” வேண்டும் என்கிைது வேதாத்திரியம். 

 

பை்றும் பாசமும் ஒழித்த ோழ்வினால், இவைேன், அடியார ்

திருக்கூட்டத்தில் வசரத்்துக் பகாள்ேதில் வியப்பில்வலவய! 

 

”பபாருள்பை்று மக்கள்பை் றிரண்டும்என்றும் 

   புவிமீது மனிதரிவடப் பிளவேத் வதாை்றும் 

பபாருள்ஈட்ட, காப்பாை்ை, உரிவம வகாரிப் 

   வபாராடி முயை்சிவயநாம் வீண்பசய் கின்வைாம். 

பபாருள்இன்பம், உவழப்பு அருள் இழுக் காசச்ு 

   பபாறுப்வபாடு சிந்தித்து திடட் மிடட்ுப் 

பபாருள்மக்கள் பை்பைாழித்த ோழ்வு கண்டால் 

  பபாங்கிேரும் இன்பம். அைோழ்வு கிடட்ும்.” (ஞாக.பா.427) 

 

தனக்குச ்பசாந்தமான பபாருடக்ள் மீது ஒரு மனிதர ்பை்றுக் 

பகாண்டாலும் தனக்குச ்பசாந்தமானேரக்ள் என்று மக்கள் வபரில் 

பாசம் என்ை பை்றுக் பகாண்டாலும், உலக மக்களிவடயில் 

பிரிவிவனகளாக உருோகும்.   

 

பபாருடக்வள சம்பாதிக்கவும் சம்பாதித்த பபாருள்கவளக் 

காப்பாை்ைவும் பாத்தியவத என்னும் உரிவம வகடட்ுப் வபாராடி நமது 

முயை்சிகவள, சக்திகவள வீண் பசய்கின்வைாம்.   
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அதனால் பபாருடக்ள், இன்பம், உவழப்பு, அருள் ஆகியவே 

களங்கமாகி விட்டது.   

 

பபாறுப்புடன்   பய உணரவ்ுடன் உண்வமகவளச ்சிந்தித்து, சரியாகத் 

திட்டமிடட்ு, பபாருள் பை்று மக்கள் பாசத்வத ஒழிக்க வேண்டும்.   

 

அம்முவையில் ோழ்ந்தால் இன்பம் பபாங்கிப் பபருகும் அைோழ்வு 

தவழக்கும். ஆனந்தமாக ோழலாம்.  ோழ்க ேளமுடன். 
 

3. விவனயழியும் அதிசயம். 

”விவனப்பயன் எல்லா சரீரங்களுக்கும் உண்டு.  அந்த விவனப் 

பயன்களும் ஈசன் பசயவல.   

 

தங்கபஸ்பம் பசய்கிை வேத்தியரக்ள் ஒரு மூவசக்குள் ஏவதவதா 

ரசாயன ேவககவளயும் மூலிவககவளயும் வபாடட்ுத ்தங்கத்துண்டு 

ஒன்வையும் அதனுள் வேத்துப் புடம் வபாடட்ு ஊதுகின்ைனர.் 

 

தங்கம் உருகி மை்ை மூலிவககவளாடு கூடி தங்கபஸ்பம் ஆகிைது.  

அதன் பிைகு மூவசவய ஜாக்கிரவதயாக வேத்திருந்தால் என்ன?  

பபைவேண்டிய தங்கபஸ்பத்வதச ்பசய்தாகிவிட்டது.  

 

வகலாசத்திலிருந்து, சாது பிரம்ம ஞானத்வத அவடந்து விட்டார.்  

அேர ்உடலுக்கு அழிவு எே்வித்தில் ேந்தால்தான் என்ன?   

 

அதனால் அேருக்கு கஷ்டம் ஒன்றுமில்வல.  அேர ்கஷ்டப்பட்டார ்

என்று அறிவயவமயால் நாம் எண்ணுகிவைாம்.(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 

உபவதச மஞ்சர)ீ  

 

”முன்வன என்னுவட ேல்விவன  

   வபாயிட முக்கண்துவடஎந்வத 

தன்வன யாேரும் அறிேதை்கு  

   அரியேன் எளியேன் அடியாரக்்குப் 

பபான்வன பேன்ைவதார ்புரிசவட  

   முடிதனில் இளமதிய அதுவேத்த 

அன்வன ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம.” (திருோச.பா.430) 

 

 மூன்று கண்கவள உவடய எம் தந்வத.   

 தன்வன யாரும் அறியமுடியாத தன்வம உவடயேன்.   

 அடியேரக்ளுக்கு எப்பபாழுதும் எளிதில் அருள் பாலிப்பேன். 

 

என்னுவடய ேலிய விவன முழுேவதயும் அழியுமாறு பசய்தேன். 
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அேன் என்வன ஆடப்காண்டு தன் அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் வசரத்த்ுக் 

பகாண்டான்.  இது வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து 

பகாண்வடன். 

 

விவனயழியும் அதிசயத்வத வேதாத்திரியத்தில் காணலாம். 

”பல ஆயிரம் பிைவி எடுதவ்தை்ைப் பாேப்  

   பதிவுகவள, ஒரு பிைவிக் காலத்துள் மாை்றி, 

நலமவடந்து மனிதனாகித ்பதய்ேமாகி உய்ய, 

   நல்லோய்ப்பு ஆை்ைல் இவே நமக்களித்து, இயை்வக 

நிலஉலகில் மனிதரிடம் அவமந்துளன, உண்வம. 

   வநரம்ுகமாய் கருவமத் தூய்வம உணரந்்தாை்றிப் 

பலனவடய அகத்தேத்தால் பரமுணரந்்து, அைத்தின் 

   பாவதயிவல ஒதத்ுதவி ோழும்முவை வபாதும்” (ஞாக.பா.1743) 

 

என்னிலடங்காத பிைவிகவளத் தாண்டி ேந்துள்ளது மனிதகுலம். 

உடல், உயிர,் மனம், அறிவு, பதய்ேம் என்பவதப் பை்றி அறியாமலும், 

உணராமலும் பழக்கத்தின் ேழிவய ோழ்ந்து ேருகிைது மானுடம். 

உடலில் வநாய்கள், மனதிவல களங்கம் ஆகியவே ோழ்க்வகயில் 

சிக்கல்களாக துன்ப விவளவுகவள பேளிப்படுத்துகின்ைன.  

அவே அவனத்தும் பாேப் பதிவுகளின் பேளிப்பாடு ஆகும்.   

எத்தவனவயா பிைவிகளில் ோழத ்பதரியாமல் ோழ்ந்து பபை்ை 

விவனப்பதிவுகவள, மனிதன் முயன்ைால் ஒவர பிைவியில் மாை்றி 

அவமததுக் பகாள்ள முடியும். 

ோழ்க்வக நலன்கவள அவடந்து, வித்தின் மூலமாக பேளிப்படும் 

விலங்குநிவலப் பண்புகவள விடுதத்ு மனிதனாகலாம்.   

அதை்கும் வமல் மாமனித நிவலயில் பதய்ேமும் ஆகலாம்.   

ஆைாேது அறிவு என்ை சிந்தவன பசய்யும் நல்ல ோய்ப்வபயும், 

ஆை்ைவலயும் இயை்வகயானது நில உலக மக்களாகி நமக்கு 

அளித்துள்ளது என்ை உண்வமவய உணர வேண்டும்.   

களங்கப்படட்ுள்ள கருவமயப் பதிவுகவள உணரந்்து பகாள்ள 

வேண்டும்.  வநரவ்மயான ேழியில் தூய்வம பசய்து பகாள்ேதை்கு 

அகத்தேம் இயை்றி, இவைநிவலவய உணரந்்து பகாள்ளலாம்.   

அைபநறி ேழிவய, ஒதத்ும் உதவியும் ோழும் முவைவய வபாதுமானது 

ஆகும்.   
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இவையுணரவ்ும் அைபநறியும் கருவமயத்வதத் தூய்வமப்படுத்தி, 

பிைவிக்கடவல நீந்தி கவரவசரே்தை்கு உதவி பசய்யும்.  

திருோசகம் மை்றும் வேதாத்திரிய ேழியில் நாமும் பிைவிக்கடவல 

கடந்து ஆனந்த ோழ்க்வக ோழ்வோமாக.   

”ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம!! ோழத ்பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!” 

  
 

4. ஐம்புலன்கவளக் பேன்றிடும் அதிசயம். 

 
”சங்கராசச்ாரியார ்- ஆகாரம் என்பதை்கு ”புலன்களால் நுகரப்படும் 

பபாருள்கள்”என்று பபாருள் கூறுகிைார.்   

இராமனுஜவரா ஆகாரம் என்பதை்கு உணவு என்று பபாருள் 

பகாள்கிைார.்   

என்வனப் பபாறுத்த ேவரயில் அந்தச ்பசால்லிை்கான பபாருள் 

இருேரும் கூறுகின்ை இந்த இரண்டு ேவகயான கருத்துக்கவளயும் 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டுபமன்பவத.  

நாம் எப்வபாதும் சாப்பாட்டில் எது தூய்வமயானது. எது தூய்வம 

இல்லாதது என்பவதப் பை்றிய வபசச்ிவலவய நம் ோழ்வேக் கழிக்க 

வேண்டுமா அல்லது நம் புலன்கவளபயல்லாம் அடக்கிப் பழக 

வேண்டுமா? நிசச்யமாகப் புலன்கவள அடக்குேதுதான் 

முதன்வமயானது.” (சுோமி விவேகானந்தரின் ஞான தீபம் – பாகம்.19 -

பக்.236) 

”பித்தன் என்று எவன உலகேர ் 

   பகரே்து ஓர ்காரணம் இதுவகளீர ்

ஒதத்ுச ்பசன்றுதன் திருேருள்  

   கூடிடும் உபாயம் அது அறியாவம 

பசத்துப் வபாய் அருநரகிவட  

   வீழ்ேதை்கு ஒருப்படு கின்வைவன 

அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம.” (திருோச.பா.431) 

 

இந்த உலக மக்கள்  என்வனப் ”பித்தன்” என்று கூறுேதை்கான 

காரணத்வதக் கூறுகிவைன். வகட்பீரக்ளாக!   
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இவைேன் காட்டிய ேழியில் உட்படட்ுச ்பசன்று, அேரது திருேருளில் 

வசரும் ேவக அறியாது, இைந்துபடட்ு கடுவமயான நரகத்தில் 

விழுேதை்குச ்சம்மதம் உவடயேனாய் இருந்வதன்.   

 

அப்படி இருந்த என்வன எம் தந்வத தடுத்து ஆடப்காண்டு, தன் 

அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் வசரத்த்ுக் பகாண்டான்.  இது வியப்புக்கு 

உரிய பசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன். 

 

புலனடக்கத்தால் அதியங் காணலாம் என்கிைது வேதாத்திரியம்.  

புலனடக்கதால் இவைநிவலயுணரந்்து இவைேனின் திருேடியில் 

வசரலாம். 

 

”கண்ணாடியில் உன்வனக் 

   கருதப்தாடு உை்றுப் பார!் 

கருத்துக் கட ்புலன் 

   ஒன்றில் நிவலத்திடும். 

உண்ணாடி முன் கண்ட 

   உருேத்வத நிவனதத்ு நில்! 

உள்ளம் ஐம்புலன்கவளக்  

   கடந்துஉயரந்்திடும்.”  (ஞாக.பா.788)  

 

உயிரச் ்சக்தியானது அறிவுக் கருவிகள், பதாழில் கருவிகள் ஆக உள்ள 

பத்துப் புலன்கள் மூலம் எப்வபாதும் பளிவயறி பசலோகி 

உணரத்லாகியது.   

 

மீண்டும் மீண்டும் அந்த உணரத்ல் வதவே உணரே்ாகி விடுகிைது.  

உணரச்ச்ி, வதவே, முயை்சி, பசயல், விவளவு, அனுவபாகம். அனுபேம், 

ஆராய்சச்ி, பதளிவு, முடிவு என்ை ேவகயில் உடல் இயக்கமும் மன 

இயக்கமும் நவடபபறுகின்ைன.   

 

அறிவுக் கருவிகளாகிய வதால், நாக்கு, மூக்கு, கண்கள், காதுகள் ஆகிய 

ஐந்தும் அறிவின் கட்டிை்குள் இருக்கும் ேவர மனிதன் இனிவமயாக 

ோழலாம்.   

 

புலன் மயக்கத்தால், புலன்களுக்கு அறிவு அடிவமயாகி விடும்வபாது 

மனித ோழ்வில் துன்பவம விவளகிைது.   

 

ஐயுணரவ்ில் பமய்யுணரவ்ு பபறுேதை்கும், உடல், உலகப் 

பை்றுக்களிலிருந்து விடுபடுேதை்கும், உருேத்வதப் பிரதிபலிக்கின்ை 

ரசம் பூசிய கண்ணாடியில் பயிை்சி பசய்ய வேண்டும். 

 

கண்ணாடியில் பதரிகின்ை உனது உருே பிம்பத்வத 

முவைப்படுத்தப்பட்ட மன ஓரவ்மயுடன் உை்றுப் பாரக்்க வேண்டும். 
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மனமானது கண்ணால் எதரில் உள்ள பிரதி பிம்பத்தின் புலன் ஏதாேது 

ஒன்றில் நிவலத்து நிை்கும்.   

 

அதன் பிைகு கண்கவள மூடி உனக்கு உள்ளாக இருக்கும்.  உனது பிரதி 

பிம்பத்வத நிவனத்து இருந்தால், மனமானது ஐந்து புலன்கவளக் 

கடந்து அறிோக உயரந்்துவிடும்.   

 

புலன்கவள அடக்குேது என்பது அறிவின் கடட்ுக்குள் பகாண்டு 

ேருேதாகும்.   

 

புலன்கவள கடட்ுப்படுத்தி விட்டால் அப்புைம் என்ன?  ஆனந்தமான 

ோழ்வுதான். ோழ்க ேளமுடன். 
 

 

5.காயகை்ப பயிை்சியால் காமத்வத பேல்லும் அதிசயம் 
 

“வேவலயில்லாது திண்டாடிக் பகாண்டிருந்த ஒருேன் ஒரு அலுேலக 

நிரே்ாகியிடம் எதத்வனவயா தடவே வபாய் வேவல வகட்டான்.   

 

”இப்பபாழுது இடம் காலியில்வல. இவடயிவடவய ேந்து பகாண்டிரு.  

ஏதாேது வேவல காலியாகும்பபாழுது அதில் உன்வன 

அமரத்த்ுகிவைன்” என்று அந்த நிரே்ாகி நம்பிக்வக ஊட்டினான். 

 

ஆனால் வேவல மடட்ும் அந்த ஏவழக்குக் கிவடத்தபாடில்வல. 

 

அேன் சலிதத்ுப்வபாய் தனது பரிதாபகரமான நிவலவய 

மை்பைாருேரிடம் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தான்.   

 

அப்பபாழுது அேனுக்கு ”அந்த நிரே்ாகியிடம் வீணாக நடக்க 

வேண்டாம்.   

 

”அேனுவடய காமக்  கிழத ்தி குலாப்பிடம் வபாய் முவையிடு, 

விவரவில்  காரியம் வககூடும்” என்று ஒரு வயாசவன பசால்லப்பட்டது.   

 

அந்த ஏவழ மனிதனும் அங்ஙனவம பசய்தான்.  அடுத்த நாள் அேன் 

ஆள் விடட்ு ேரவழக்கப்படட்ு அேனுக்கு வேவலயும் தரப்பட்டது! 

 

காமதத்ுக்கு அடிவமயாயிருப்பேரக்ள் வபாக்கு இத்தவகயது.” 

(ஸ்ரீராமகிருஷ்ண உபவதச மஞ்சர,ீ பக்.50) 

 

”பரவுோர ்அேர ்பாடுபசன்று  

   அவணகிவலன் பன்மலர ்பறித்வதத்வதன் 

குரவு ோர ்குழலார ்திைத்வத  

   நின்றுகுடிபகடு கின்வைவன 

இரவு நின்றுஎரி ஆடிய  
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   எம் இவை எரிசவட மிளிரக்ின்ை 

அரேன் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம.” (திருோச.பா.432) 

 

இவைேவன ேழிபடும் அடியேருடன் வசரவில்வல.  

 

பலோகிய மலரக்வளப் பறித்து. அப்பபருமானுக்குச ்சூட்டவில்வல. 

   

வதன் ஒழுகும் குராமலர ்அணிந்த நீண்ட கூந்தவல உவடய 

மகளிருடன் கூடி குடிப்பபருவம பகடுமாறு இருந்வதன்.   

 

இரவு வநரத்திலும் அனவலக் வகயில் ஏந்தி நடனம் ஆடுபேனும், 

ஒளிரக்ின்ை சவடவய உவடயேனாம், பாம்வப அணிகலனாக 

அணிந்து உள்ளேனும் ஆகிய இவைேன், 

 

என்வன ஆடப்காண்டு. தன் அடியேர ்திருக்கூட்டத்தில் வசரத்்துக் 

பகாண்டான்.  இது வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து 

பகாண்வடன்.  

 

”வதன் ஒழுகும் குராமலர ்அணிந்த நீண்ட கூந்தவல உவடய 

மகளிருடன் கூடி குடிப்பபருவம பகடுமாறு இருந்வதன்” என 

ேருத்தப்படுகிைார ்மாணிக்கோசகர.்  இதை்கு என்ன பசய்ய 

வேண்டும்?  காயகல்ப பயிை்சி வேண்டும் என்கிைது வேதாத்திரியம். 

 

”கவைவபாக்கி வித்ததவன உவையச ்பசய்யும் 

   காயகை்பப் பயிை்சியினால் உளவநாய் நீங்கும். 

நிவைமனமும், ஈவகவயாடு, பபாறுவம, கை்பு, 

   வநரந்ிவையும், மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும். 

இவையுணரவ்ு, விழிப்பு நிவல, அறிவுக் கூரவ்ம, 

   இனியபசால், எண்ணத்தின் உறுதி. வமன்வம 

மவைபபாருளாம் மனம் உயிரப்மய் யுணரவ்ு கிடட்ும். 

   மாதேமாய்க் பிைப்பிைப்புத் பதாட அறுக்கும்.” (ஞாக.பா.1510)   

 

காயகை்பப் பயிை்சி பசய்ேதால் உடல் வநாய்கள் மனவநாய்கள் 

நீங்கும்.  காம உணரவ்ு கடட்ுக்குள் இருக்கும்.  நல்ல எண்ணங்கள் 

மலரும். 

   

வநாய் ேராமல் காத்துக் பகாள்ளவும், வநாய்களின் தாக்குதவலத் 

தாங்கிக் பகாள்ளும் சக்தியும் பபருகும்.   

 

வித்துக் குழம்பில் உள்ள குை்ைங்கவளப் வபாக்கி வித்துக்குழம்வப 

இறுகி உவையச ்பசய்ேதனால் உயிரத்்துகள் எண்ணிக்வக மிகுந்து 

சீேகாந்தத் திணிவு ஏை்படுேதால் மனவநாய்களும் நீங்குகின்ைன. 
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இருபப்வதக் பகாண்டு திருப்தியாக ோழக்கூடிய மனநிவைோல், 

பிைருக்கு ேழங்கும் ஈவகத் தன்வமயும், சகிப்புத் தன்வமயால் 

பபாறுவமயும், கை்புணரவ்ும், உயிரக்ளிடத்து வநரந்ிவை உணரே்ாகி 

சமவநாக்கும், மன்னிக்கும் மனமும் இயல்பாகவே உயரே்வடயும். 

 

அதனால் இவையுணரவ்ில் ோழும விவளேறிந்த விழிப்பு நிவலயில் 

பசயல்படக்கூடிய அறிவுக்கூரவ்மயும், வபசும் ோரத்்வத 

இனிவமயாகவும், எண்ணத்தின் ேலிவமயும் வமன்வமயவடயும். 

 

அதன் காரணமாக மவை பபாருடக்ளாக உள்ள மனம், உயிர.் 

இவையுணரவ்ு ஆகியேை்றில உண்வம உணரவ்ு கிடட்ும்.   

 

இதுவே மனிதனின் முழுவமப் வபறுமாவகயால் பிைவித்தவள 

அறுபடும்.   

 

கருவமயக் களங்கங்கள் தூய்வம பபைாதேவர துன்பப் பிைவிகள் 

நீடித்துக் பகாண்டு இருக்கும்.   

 

கருவமயம் தூய்வமயவடேதால் இைக்க வேண்டியதுமில்வல.  பிைக்க 

வேண்டியதுமில்வல.  ஆனந்தமாக ோழலாம். (சித்தரக்ளின் காயகை்ப 

பயிை்சி, ஊபரங்கும் உள்ள மனேளக்கவல மன்ைங்களில் பசால்லித் 

தரப்படுகிைது.) 

 

6. நல்லாரிணக்கம் தந்து ஆடப்காண்ட அதிசயம். 
 

”விலங்குகளுக்கும் விலங்கு நிவலயில் உள்ள மக்களுக்கும் இன்பம் 

உடலளவில்தான்.   

 

பசியால் ோடிய ஒரு நாய் அல்லது ஓநாவயப் வபால அே்ேளவு 

சுவேத்துச ்சாப்பிட எந்த மனிதனாலும் முடியாது.   

 

எனவே, நாய்க்கும் ஓநாயக்கும் இன்பம் உடலளவிவலவய.  

மனிதரக்ளிடம் இன்பம் சை்று உயரந்்து நிை்கிைது.   

 

எண்ணத்தால் இன்பம் பபை அேனால் முடியும்.  ஞானியிடம் இருப்பவத 

இன்பத்தில் உயரந்்த நிவல.  

 

இது ஆன்மாவில வதான்றிய இன்பமாகும்.  எனவே, வேதாந்திக்கு 

ஆன்மாவே அறிபேவர பலனுவடய முயை்சி.  

 

ஏபனனில் இதுவே ஒப்புயரே்ை்ை இன்பத்வத அளிக்கிைது.  

புலன்களால் கிவடக்கும் இன்பம் அல்லது உடல் இன்பம் அேனுக்கு 

மிக்க பயன் தருேதல்ல,  
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முடிவில் ஞானவம நம் ஒவர இலட்சியமாக வேண்டும்.  இதுதான் 

உயரந்்த இன்பம் தருேதாகும்.” (சுோமி விவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-

பாகம்.6 -பக்.206)  

 

”எண்ணிவலன் திருநாமம்  

   அஞ் பசழுத்தும் என் ஏவழவம அதனாவல 

நண்ணிவலன் கவலஞானிகள்  

   தம்பமாடு நல்விவன நயோவத 

மண்ணிவல பிைந்து இைந்து  

   மண்ணாேதை்கு ஒருப்படு கின்வைவன 

அண்ணல் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம.” (திருோச.பா.433) 

 

என்னுவடய அறியாவமயின் காரணமாக நான், இவைேனுவடய 

திருப்பபயராக விளங்கும் திருவேந்பதழுத்வத நிவனக்கவில்வல. 

 

நல்விவனப் பயவன விரும்பி, கவலஞானம் உள்ள 

அறிஞரக்வளாடுவசரந்்து இருக்கவில்வல.   

 

இந்த ”மண் உலகில் ேந்து பிைந்து, இைந்து மண்ணாய்ப் வபாேதை்வக 

சம்மதம் உவடயேனாய் இருந்வதன்.   

 

ஆனால் சிைப்புப் பபாருந்திய எம் இவைேன், என்வன ஆடப்காண்டு, 

தன் அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் வசரத்த்ுக் பகாண்டான்.   

 

இது வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன். 

 

”நல்விவனப் பயவன விரும்பி, கவலஞானம் உள்ள 

அறிஞரக்வளாடுவசரந்்து இருக்கவில்வல” என ேருத்தப்படுகிைார ்

மாணிக்கோசகர.்  ”ஆராய்ந்து நட்பு பகாள்” என்பது வேதாத்திரியம். 

 

”நட்புக்வகார ்வநாக்கமுண்டு, நாடுபேர ்தரம் ஒக்கும் 

கட்புலனுக் பகட்டாது, கருத்வத ஊன்றிக் காண்பீர!் 

உட்பவகவயச ்சுயநலத்வத உள்வேத்தும் நடிப்பாரக்ள் 

நுட்பமுடன் ஆராய்ந்து. வநாதல்தவிரத்் வதோழ்வோம்,”(ஞாக.பா.340) 

 

மனிதர ்தனியாக  ோழமுடியாது.  பிைபராடு இவணந்துதான் 

ோழமுடியும்.   

 

அந்தேவகயில் ரதத் சம்மந்தமுவடய உைவினரக்ள் 

அல்லாதேரக்ளுடன் பகாண்டுள்ள உைவு நட்பு எனப்படும்.   

 

ஒதத்ும் உதவியும் ோழ்ேதை்கான மனிதப் பண்வப பேளிப்படுத்துேது 

நட்பு ஆகும்.   
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நட்வப நாடுபேரின் தரதிை்வகை்ப, அேரக்ளின் நட்பிை்கான வநாக்கம் 

பேளிப்படும்.   

 

புலன்களுக்கு அப்பாை்படட்ு சிந்தித்து நட்பு பகாள்ள வேண்டும். 

 

பேளித்வதாை்ைம் வபசச்ு, நடேடிக்வகவய வேத்துக் கண்டு பகாள்ள 

முடியாது.   

 

மனதிை்குள் பவக உணரவ்ே வேத்துக் பகாண்டும். சுயநலத்வத 

மனதில் பகாண்டும் நடிப்பாரக்ள்.   

 

நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து துன்பம் தவிரத்்து ோழ வேண்டும். 

 

கபடமானேரக்ளின் நட்பு துன்ப ோழ்வேக் பகடுதத்ுவிடும்.   

 

ஆகவே நட்பு பாராடட்ுபேரின் உள்வநாக்கம் என்ன என்பவத 

ஆராய்ந்து நட்பு பாராட்ட வேண்டும். 

 

”நல்லாவரக் காண்பதுவும் நன்வை நலமிக்க 

நல்லாரப்சால் வகட்பதுவும் நன்வை - நல்லார ்

குணங்கள் உவரப்பதுவும் நன்வை; அேவரா(டு) 

இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று” (ஔவேயார ்மூதுவர.9) 

 

நட்பு நலம் பை்றி ஔவேயாரின் மூதுவரயும் நம்வம ேழிபடுதத்ும்.   

  
 
 

7.தேறுகவளத் திருதத்ும் அசிசயம் 
 

”பசம்படேன்  நீரினுள் மீன் பிடிக்க ேவல வீசுகிைான்.  அே்ேவலயில் 

அகப்படட்ுக் பகாள்ளாத மீன்கள் இருக்கின்ைன. 

 

அம்ம்ீன்கவளப் வபான்ைேரக்ள் நித்திய சித்தரக்ள்.  மசச்ங்களுள் ஒரு 

சில, ேவலயினின்று தப்பித்துக் பகாள்ளத் துள்ளிக் குதித்து 

முயலுகின்ைன.   

 

முமுகூக்கள் அத்தவகயேரக்ள்.  முயலும் மீனகளுள் ஒரு சில, 

ேவலயினின்று பேளிவய எட்டிக் குதித்து ஒடிப் வபாகின்ைன.  முக்த 

புருஷரக்ள் அத்தவகயேரக்ள்.   

 

ஆனால் மீன்களுள் பபரும்பான்வம ேவலயினுள் இருக்கும் 

வசை்றுக்குள் புவதந்து பகாண்டு தாங்கள் பத்திரமாக இருப்பதாக 

எண்ணிக் பகாள்கின்ைன.   
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பசம்படேன் ேவலவய பேளிவய இழுக்கின்ை பபாழுது அவே யாவும் 

அேன் வகக்கு ேந்தாக வேண்டும் என்பவத அவேகளுக்குத ்

பதரியாது.   

 

அப்படிப் புவதந்து கிடக்கின்ை மீன்கள் வபான்ைேரக்ள் உலகப் 

பை்றுவடயேரக்ள். ((ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர ்உபவதச மஞ்ஜர,ீ பக்.262) 

 

 

பபாத்வத ஊன்சுேர ்புழுப்பபாதிந்து  

   உளுத்து அசுமபு ஒழுகிய பபாய்க்கூவர 

இத்வத பமய் எனக் கருதிநின்று  

   இடரக்் கடல் சுழித்தவலப் படுவேவன 

முத்து மாமணி மாணிக்க  

   ேயிரத்த பேளத்தின் முழுசவ்சாதி 

அத்தன் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம. (திருோச.பா.434) 

 

துவளகளும், தவசயால் ஆகிய சுேரக்ளும், புழு நிவைந்ததும், ேலிவம 

அை்ைதும், நிணம் ஓழுகுேதும் ஆகிய நிவலயை்ை குடிவசவய 

(உடம்வப) உண்வமப் பபாருள் என்று நிவனத்து, துன்பமாகிய கடலில் 

விழுந்து. சுழியில் சிக்கி, அவலக் கழிக்கப்படட்ுக் பகாண்டு 

இருந்வதன். 

   

அப்படிப்பட்ட என்வன, முத்து, பபரிய மாணிக்க மணி, வேரம், 

பேளம் முதலியேை்றின் ஒளி எல்லாம் ஒன்று வசரந்்தது வபான்ை 

வபபராளிப் பிழம்பாய் விளங்குபேனும், முதல்ேனும், எம் தந்வதயும் 

ஆகிய இவைேன், ஆடப்காண்டு, தன் அடியார ்திருக்கூட்டத்தில 

வசரத்்துக் பகாண்டான். இது வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து 

பகாண்வடன்.  

 

தேறுகவளத ்திருத்தி ோழ்ந்தால், பை்ைை்று ோழலாம்.  இவையுணரவ்ு 

பபைலாம்.  இவைேனது திருேருளில் நிவனந்து மகிழலாம்.  

வேதாத்திரியம் என்ன பசால்கிைது? 

 

”பழக்கவம பை்ைாக! பாசமாக! 

   பரிணமித்துச ்சிக்கல் ோழ்விலாசச்ு. 

இழக்கின்வைாம் இயை்வகேள இன்பபமல்லாம். 

   இவதயுணரந்்து ஏை்ைபடித ்திருந்தி ோழ்வோம்” (ஞாக.பா.623) 

 

ஒரு எண்ணவமா, பசால்வலா, பசயவலா திரும்பத் திரும்பச ்

பசயலூக்கம் பபறுேது பழக்கமாகி விடுகிைது.   

 

உடல் பசல்களில் விரிவு சுருக்கமாக, மூவளயில் எண்ணமாக, 

ஜீேகாந்தக் களதத்ில் பிரதிபலிப்பாக, கருவமயத்தில் தரமாகவும் 

ஆகிவிடுகிைது.   
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எண்ணம்தான் பசால்லாக, பசயலாக மலரக்ிைது.  பசயலாை்றினால் 

விவளவும் கட்டாயம் ேருகிைது.   

 

அந்த விவளவே மனித மனம் இன்பமாக துன்பமாக உணரக்ிைது. 

 

அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவல மனிதன் ”நான்” என்று தேைாகக் 

கருதிக் பகாண்ட மன மயக்கத்தால், தான் என்ை அதிகாரப் பை்றிலும், 

தனது என்ை பபாருள் பை்றிலும், மக்கள் பாசத்திலும் எல்வலகட்டி 

ோழத ்பதாடங்கிய பழக்கமானது எண்ணிடலங்காத பிைவிகளில் 

வித்தின் ேழியாகத் பதாடரந்்து ேந்து பகாண்டுள்ளது.   

 

பழக்கவம படிப்படியாக ேளரச்ச்ி அவடந்து, ஒன்றிலிருந்து 

மை்பைான்ைாக பை்றும் பாசமும் வதான்றியது.   

 

பை்றும் பாசமும் எதிரப்ாரப்்வப ஏை்படுத்தும்.  எதிரப்ாரப்்புகள் 

அவனத்தும் ஏமாை்ைத்தில் முடியும்.   

 

அதனால் மனித ோழ்வு சிக்கல்கள் நிவைந்ததாகி விட்டது.   

 

ோழ்க்கவச ்சிக்கல்களில் சிக்கியுள்ள மனிதனால் இயை்வக ேள 

இன்பத்வதபயல்லாம் அனுபவிக்க முடியாமல் இழப்பு ஆகிைது.   

 

ோழ்வின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ்ேது ஆகும்.   

 

இந்த உண்வமகவள உணரந்்து பழக்கங்கவள எல்லாம் விளக்க 

ேழியில் ஆய்ந்து, ோழ்வின் வநாக்கத்திை்கு ஏை்ைபடி 

திருத்திக்பகாண்டு ஆனந்தமாக ோழ்வோம். இவையருவளப் 

பபறுவோம். ோழ்க ேளமுடன்.  
 
 

8. பரமானந்தம் அவடயும் அதிசயம். 
 

ஈசுேர தரிசனம் எத்தவகயது? 

 

”நாடகம் நவடபபறுேவத நீங்கள் பாரத்்திருக்கி   றாகள் அல்லோ?  

நாடகக் பகாட்டவகக்குள் அமரந்்து பகாண்டு என்பனன்னவோ 

விஷயங்கவளப் பை்றிப் வபசிக் பகாண்டிருக்கின்றரக்ள்.   

 

திடீபரன்று திவர வமவல வபாகிைது.  நாடகம் துேங்குகிைது.  

அப்பபாழுது வபசச்ு நின்று விடுகிைது.   

 

எல்வலார ்மனதும் நாடகத்தில் லயமாகிைது.  பகாஞ்ச வநரத்திை்குப் 

பிைகு திவர கீவழ விழுந்தால் நீங்கள் இப்புைமும் அப்புைமும் 

பாரக்்கவும், மை்ைேரக்வளாடு வபசவும் ஆரம்பிக்கிறரக்ள்.  
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அது வபான்று முழுமனதும் அந்தரம்ுக திருஷ்டியில் வபாகுமானால் 

சாமதிகூடி ஈசனுவடய காட்சி கிவடக்கிைது.   

 

அப்பபாழுது உலக விேகாரங்கள் இல்வல.  மாவய என்னும் திவர 

மறுபடியும் மூடினால் மனது புை உலக விேகாரங்களுக்கு ேருகிைது. 

(ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர ்உபவதச மஞ்ஜர,ீ பக்.262) 
 

”நீக்கி முன் எவனத் தன்பனாடு  

   நிலாேவக குரம்வபயில் புகப்பபய்து 

வநாக்கி நுண்ணிய பநாடியன  

   பசால்பசய்து நுகம் இன்றி விளாக்வகத்துத ்

தூக்கி முன்பசய்த பபாய்ய அைத்  

   துகள் அறுத்து எழுதரு சுடரச்வ்சாதி 

ஆக்கி ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம”. (திருோச.பா.435) 

 

எழுந்து வதான்றும் ஒளிமயமானேன். முன்பு என்வனத ்தன்வனாடு 

இருந்தார,் உடம்பில் தங்க வேத்தான்.   

ஆனால் இப்பபாழுது என்மீது அருள் வநாக்கம் பசய்து, பநாடிப் 

பபாழுதில், ஒரு பசால்வலச ்பசால்லி, பபாய் ஆகிய மயக்கம் 

தீரத்்தான்.  

பாசமாகிய குை்ைம் நீங்கவும், ஆக நுகத்தடி இல்லாமவலவய 

வநரடியாகத ்தன்னுவடய திருேடிகளில் பிவணத்து, தன் அடியார ்

திருக் கூட்டத்தில் வசரத்்துக் பகாண்டான்.  இது வியப்புக்கு 

உரியபசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன். 

”பரநிவலவய உயிர ்உணரந்்து பகாண்டால் பரமானந்தவம!” என்பது 

வேதாத்திரியம். 

”பரம் என்பவத பேளியாம் 

   பரிணாமம் நண்ணியக்கப் பரம அணு, 

பரம அணுத் திரட்சி அணு, 

   பல அணுக்கள் வபரணுோம். கூட்டம் தாது, 

பர பேளியில் காணு கின்ை 

   பலவகாடி அண்டங்கள் தாது வசரக்்வக, 

பரநிவலவய உயிர ்உணரந்்து 

   பல இயக்க விதியுணரந்்தால்,பரமானந்தம்.”  (ஞாக.பா.1021)   

பரம் என்ைால் அவதவிடப் பபரியதும்ில்வல., நுண்ணியதுமில்வல 

என்பதாகும்.  
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இருப்பு நிவலயாகிய சுத்த பேளிவய பரம் ஆகும்.  அதனால் தான் 

பரமபிதா, பரம புருஷன் என்பைல்லாம் கடவுள் பபயராகக் 

கூறுகிைாரக்ள்.   

சுத்தபேளி பரிணமித்து தன் நிவலயில் மாை்ைம் பபை்ை, தை்சுழை்சி 

என்ை நுண்ணிய இயக்கமாக இருப்பது பரம அணு.   

பரம அணுக்களின் கூடட்ு திரட்சி நிவல அணு அல்லது விண் ஆகும்.   

விஞ்ஞானிகள் கூறும் அணு மூலக்கூறுகளின் கூட்டாகிய பஞ்சபூதக் 

கூடட்ு ஆகும்.   

பமய்ஞானிகள் கூறும் அணு பரம அணுக்களின் கூடட்ு ஆகும்.   

பல அணுக்களின் கூடட்ு இயக்கம் வபரணுோகும்.  வபரணுவின் கூடட்ு 

இயை்வகக் கனிப் பபாருளாகிய தாதுோகும்.   

பரமாகிய பேளியில் காண்கின்ை பல வகாடிக்கணக்கான வகாள்கள் 

தாதுக்களின்் வசரக்்வக ஆகும்.   

மனவத உவடயேனாதலால் மனிதன் என்கிவைாம்.   

மனவத, மனதிை்கு மூலமான உயிரில் ஒடுக்கினால் அறிவு என்ை 

நிவலயில் உயிவர உணரந்்து, அறிவு விரிேவடந்து, பல விதமான 

இயக்கங்கவளயும் உணரந்்தால், அதுவே வபரின்ப நிவலயாகிய 

பரமானந்தம் ஆகும்.  

பரமான பேளி, அனந்தம் என்னும் எண்ணிலடங்காத வதாை்ைங்களாகி, 

ஆதியும் அந்தமுமாக இருப்பவத உணரும் நிவலவய பரமானந்த 

நிவல. (பரம் + அனந்தம்.) இந்த நிவலவய உணரந்்து நாமும் 

ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.  ோழ்க ேளமுடன். 

 

 

9. அரூபம் உணரும் அதிசயம். 
 

பகோன் ராமகிருஷ்ணர ்கூறுகிைார.்  

 

“சாதாரண மக்கள் பரேசநிவலவய அவடேதில்வல. எனக்கு ஏை்பட்ட 

ஆன்மீக வேகத்தில் கால்பங்வக மை்ைேரக்ளின் உடவலயும், 

உள்ளத்வதயும் அழித்துவிடப் வபாதுமானது.  

 

இரவு பகலாக அன்வனயின் ஏதாேது ஒரு காட்சி கிவடதத்ுக் 

பகாண்வட இருந்தது.  
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அப்பபாழுது அன்வனயின் காட்சி மடட்ும் இல்லாதிருந்தால் இே்வுடல் 

அழிந்து வபாயிருக்கும். 

 

ஆறு ேருடங்கள் எனக்கு தூக்கவம இல்வல. கண்கள் இவமப்பவத 

இல்வல. எே்ேளவு முயன்றும் கண்கவள மூடவே முடியவில்வல. வநரம் 

வபாேவத பதரியாது. உடல் உணரவ்ுகள் அைவே இல்வல. 

 

அன்வனயின் நிவனவுகளிலிருந்து சிறிது வநரம் மீண்டாலும் 

வபத்தியம் பிடித்த நிவலக்கு ேந்து விடுவேன்.  

 

பயம் கே்விக் பகாள்ளும். ‘அம்மா’ என்று அலறுவேன். என்வன மடட்ும் 

புைக்கணித்துவிடாவத, உன்னுவடய தரிசனத்வத எனக்குக் பகாடு. 

 

உன் கருவணவய என் மீது காடட்ு, உன் திருப்பாதங்கவளச ்சரண் 

அவடந்த எனக்கு வேறு கதி இல்வல என்று வேண்டுவேன். 

 

இே்ோறு கதறிக் கதறி அழுத பிைகு என்னுவடய மனம் மறுபடியும் 

பரேச  நிவல அவடந்துவிடும்.  

 

இந்த உலகமும் உடலும் எனக்கு அை்பமாகத ்வதான்றும். அன்வனயின் 

தரிசனம் மடட்ுவம ஆறுதல் அளிக்கும் என்ைார.் 

 

இதனால் ராமகிருஷ்ணருக்குச ்சித்த பிரம்வம பிடித்து விட்டதாகவே 

எல்வலாரும் கருதினாரக்ள்.  

 

தாயார ்சந்திராவதவி மிகவும் கேவல அவடந்தார.் பிரபல ஆயுரவ்ேத 

வேத்தியர ்கங்கா பிரசாத் பசன், சிகிசவ்ச அளித்தார.் 

சிகிசவ்சயினால் எந்தப் பயனும் ஏை்படவில்வல. 

 

கவடசியாக ராமகிருஷ்ணரின் முதல் குருோகிய வபரவி பிராம்மணி 

அம்வமயார,் உலகத்தாரால் வபத்தியக்காரத்தனம் என்று கருதப்பட்ட 

பசயல்கள். மிக உன்னத பக்தியாகிய மகா பாேத்தின் அறிகுறிகள் 

என்று நிரூபித்தார.்  

 

இத்தவகய அறிகுறிகள் அேதார புருஷரக்ளிடம் மடட்ும்தான் 

காணப்படும் என்று கூறினார.் 

 

இந்த அனுபூநிவலவயத்தான் மாணிக்கோசகர”் நுகரத்த்ிடும் 

பித்தரப்சால் பதளியாவம” என்று இப்பாடலில் பாடுகிைார.் 
 

”உை்ை ஆக்வகயின் உறுபபாருள்  

   நறுமலர ்எழுதரு நாை்ைம் வபால் 

பை்று லாேவதார ்நிவலயிலாப்  

   பரம்பபாருள் அப்பபாருள் பாராவத 

பபை்ைோ பபை்ை பயன் அது  
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   நுகரத்்திடும் பித்தரப்சால் பதளியாவம 

அந்தன் ஆண்டுதன் அடியரில்  

   கூட்டிய அதிசயம் கண்டாவம” (திருோச.பா.436) 

 

பபை்ை உடம்வபக் பகாண்டு, பூவில் பேளிப்படும் மணதவ்தக் 

கண்ணால் காண முடிேதில்வல. எனினும் அதவன உணர முடிகிைது.   

அது வபால இவைேவனக் கண்ணால் காண முடிேதில்வல.  எனினும் 

அேவன உணர முடியும்.   

இதவன உணராத விதிேசத்தால் அறிவிலியாய் இருப்வபார ்பசால்வல 

நம்பி, ஏமாந்து வபாகாத ேவயில், எம் தந்வத எம்வம ஆடப்காண்டு,  

தன் அடியார ்திருக்கூட்டத்தில் வசா  ரத்்துக்பகாண்   டடா ன்.  இது 

வியப்புக்கு உரிய பசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன்.   

அரூபமான கடவுள் தத்துேத்வத ்நமக்குத் தருகிைது வேதாத்திரியம். 

 அதன் இவைத்தத்துேம் பரமாத்மாவே ஜீோத்மாக ேருகிைது 

என்ை உபநிடதக் கருத்துக்கும்,….  

 எனது தந்வதயும் நானும் ஒன்று என்ை விேலியத்தின்  

ோசகதத்ுக்கும்,…..  

 அவனத்துப் புகழும் இவைேனுக்வக என்னும் திருக்குரானின் 

ேசனத்திை்கும்,….  

 சிேவம சீேனாயிை்று என்ை வசேசித்தாந்தப் பாரவ்ேக்கும், 

 அறிவேதான் பதய்ேம் என்ை சித்தரக்ளின் ோக்கிை்கும்,… 

 அறிவேதான் நான் என்ை இரமணரின் உள்ளுரவ்ுக்கும் 

 ஆதிசங்கரரின் நிரே்ாண சதகத்திை்கும்…. 

தரக்்கரீதியான விஞ்ஞானப் பூரே்மான விளக்க உவரயாக அவமகிைது.  

ஐம்புலன்களால் அறியமுடியாதது அரூபம். 

 
”சத்து சித்து ஆனந்தம் அவனதத்ு மாகி... 

   சரே் வியாபகமாயும் நிவைந்து உள்ள 

அத்துவித ஆதிபராசக்தி தன்வன 

   ஐயுணரவ்ில் எவதக் பகாண்டும் அறியப் வபாகா 

தத்துேங்கள் அவனத்திை்கும் மூலமான 

   தவலயாய நம் சக்தி அரூப மன்வைா? 

வித்து நிவலவய அறிந்து அறிவே ஒன்ை 

   விவேகயூகம் உயரந்்து அவத தானாகும்”  (ஞாக.பா.1383)  

 

சத்து என்பது பூரணமான வபராதார நிவல (Potential Energy) அதன் 

எழுசச்ி நிவலயான அணு முதல் அண்டங்கள் பிண்டங்கள் அவனதத்ும் 
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வதாை்ைம், இயக்கம், மாை்ைம் என்ை இயக்கத்தில் உளதால் சித்து 

எனப்படும்.  

 

பரிணாம சிைப்பின் உசச்மாகிய உணரும், அறியும் நிவலயாகிய 

அறிவு ஆனந்தம் எனப்படும். 

 

இம்மூன்று நிவலகவள அவடந்தும் ஆதி நிவலயாய் குவைவுபடாமல் 

வபதப்படாமல் பூரணமாக நிவைந்து எல்வலயை்றிருக்கும் அரூப 

சக்திவயக் கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, ஸ்பரிசம் இேை்றில் எவதக் 

பகாண்டும் அறிந்து பகாள்ள முடியாது. 

 

ஏபனனில் நாமாக நமது மூலமாக இருக்கும் அந்தச ்சக்தி அரூபமாக 

இருக்கிைது.  

 

உடலியக்கத்திை்கும், அறிவியக்கத்திை்கும் மூலமான விந்துவின் 

நிவலவய அறிந்து பகாள்ள வேண்டும்.  

 

அே்விடத்வத அறிவே நிறுத்திப் பழகி ேரும் தேத்தால் ஏை்படும் 

ஓரவ்ம நிவலயில் அறிவே அதுோகி - ஆதியாகி விடும். இவத யூக 

உணரவ்ினால் மடட்ும் அறிந்துபகாள்ள முடியாது. 

 

ஆகாயத்தில் நாம் பாரக்்கும் வபாது கண்களுக்குப் புலனாேது 

பேட்டபேளி அல்ல. அது அணுபேளி.  

 

அணுக்கள் மீது சூரியன் முதலிய கிரகங்களின் ஒளிக்கதிர ்படுகிைது.  

இதனால் ஏை்படும் பிரதிபலிப்பு ஒளி நமக்குத ்வதாை்ைமாக 

பேளிசச்மாகப் புலனாகிைது. சுத்த பேளி இருள், அகண்டம், எனும் 

நிவலயில் அரூபமானது. 

 

10. மும்மலங்களிலிருந்து பேளிவய ேரும் 

அதிசயம்! 
 

இவைநிவல, மானுடம் உய்யும் பபாருடட்ு. ஆணேம், கன்மம், மாவய 

என்ை மும்மலமங்கவள பதிவுகளுக்குத் தகுந்தோறு நீக்கி ேருகிைது. 

இதவன, சிேபபருமான் முப்புரம் எரித்தான் என்பாரக்ள் மூடரக்ள் – 

முப்புரம் என்ைால் அது புைத்திவல இருக்கும் ஊர ்அல்ல – நம்முவள 

இருக்கும் மும்மலங்கள் ஆகும் 

ஆன்மாவே சுை்றி மும்மலங்கள் உள்ளன என்பது உண்வம. 

ஆணேம், கன்மம், மாவய என்று மும்மலங்கவள அவழப்பாரக்ள். 
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இவேகவள நாம் சாதவனயின் சக்தியால் அதாேது தேத்தால், 

தை்வசாதவனவயால், விவனப்பதிவுகவள தீக்கிவரயாக்க வேண்டும்.  

இதவன திருமூலர,் 

”அப்பணி பசஞ்சவட ஆதி புராதனன் 

முப்புரஞ் பசை்ைனன் என்பாரக்ள் மூடரக்ள் 

முப்புரமாேது மும்மல காரியம் 

அப்புரம் எய்தவம யாரறி ோர”  (திருமந்திரம்) 

”முப்பரங்கவள, வகாபத்தீயால் பநாடிப் பபாழுதில் எரித்து அழித்து 

அருள் பசய்த உண்வம பநறியினனாகிய இவைேன்” என்று 

மாணிக்கோசகர ்பாடுகிைார.் 
 

இருள்திணிந்து எழுந்திடட்ு அதுஓர ் 

   ேல்விவனச ்சிறுகுடில் இதுவித்வதப் 

பபாருள் எனக்களித்து அருநரகதத்ு 

.   இவடவிழப் புகுகின்வைவனத ்

பதருளும் மும்மதில் பநாடிேவர  

   இடிதரச ்சினப்பதத் பதாடுபசந்தீ 

அருளும் பமய்பநறி பபாய்ந்பநறி 

   நீக்கிய அதிசயம் கண்டாவம.”   (திருோச.பா.437) 

 

 விளங்கும் மதில்கவளாடு கூடிய முப்பரங்கவள, வகாபத்தீயால்  

பநாடிப் பபாழுதில் எரிதத்ு அழிதத்ு அருள்பசய்த உண்வம 

பநறியினனாகிய இவைேன்.   

 ஆணே மலத்தால் பிணக்கப்பட்ட தீேவன ேசத்தால் ேந்த சிறிய 

குடிலாகிய உடம்வப, உண்வம என்று எண்ணி, மகிழ்ந்து 

இருந்து, கடும் நரகில் விழுேதை்கு இருந்த என்வன, 

 பபாய்யான பநறியில் இருந்து விடுவித்து. ஆடப்காண்டது, 

வியப்புக்கு உரியபசயல் என்று அறிந்து பகாண்வடன்.   

 

நம் ஆணே மலத்வத எப்படி அழிப்பது? வேதாத்திரியம் விவடயாக 

ேருகிைது. 

 

"பேளியில் ோ"  

 

”திைந்துபகாள்! தான் தனது என்று பசால்லும் 

   சிை்ைவைவய!  பேளிவய ோ! அகன்று வநாக்கி  

பரந்துலவு! உலக சமுதயாத்தின் பரப்பகத்தில்  

   பை்று அறும், கடவமயினால் பழுக்கும் ஞானம்” (ஞாக.பா.1367) 

 

மும்மலங்கள் எனப்படுேது ஆணேம், கண்மம், மாவய. 

ஆணேம் என்பது தன்முவனப்பு. கன்மம் என்பது விவனப்பதிவுகள். 

மாவய என்பது புலன் கேரச்ச்ி. 
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மும்மலங்களுள் முதன்வமயானது ஆணேம்.   

 

இது 'தான்' எனும் அகங்காரப் பை்ைாகவும், 'தனது' எனும் பபாருள் 

பை்ைாகவும் மாறி உடலளவில் எல்வலக்கட்டிக்பகாண்டு மாவய எனும் 

மயக்க நிவலயில் இயங்கும்வபாது. . . . . ..   

 

கன்மம் எனும் விவனப் பதிவுகள் கூடிக்பகாண்வட பசல்ேதால் 

பிைவியின் வநாக்கமாகிய முழுவமப்வபறு எனும் வீடுவபறு 

அவடேபதன்பது எட்டாக் கனியாகவே உள்ளது.  

 

'நான்', 'எனது' எனும் எல்வலக்குள் சிக்குண்ட மனவத அதன் குறுகிய  

நிவலயிலிருந்து மீடட்ு, சுை்றியுள்ள உலவகயும், பிரபஞ்சத்வதயும், 

இயை்வகவயயும் மனவிரிவுபகாண்டு உை்றுவநாக்கும்வபாது. . . . . . 

 

பரம்பபாருளின் எல்வலயை்ை உண்வமநிவலயும், அதன்  

அறிோட்சித்தரமும், அதன் அன்பும் கருவணயும், 

அவனத்துயிரக்வளயும் காத்து இரட்சிக்கும் சிைப்வபயும் 

அறிந்துபகாள்ளும்வபாது. . . . . .  

 

'நான்' எனும் சிை்பைல்வல சிவதந்து, பை்றுகள் நீங்கி, 'நாம்' எனும் 

சமுதாய உணரவ்ு வமம்படும். ஐேவகக் கடவமகவள முவையாக 

ஆை்றி சமுதாய உயரவ்ுக்கு நம்மால் இயன்ை பதாண்டு 

பசய்யவேண்டும் எனும் ஞானம் பபருகும்.  

 

நாமும் ஞானம் பபை்று ஆனந்தமாக ோழ்வோம். இவையருவளப் 

பபறுவோம். ோழ்க ேளமுடன். 

 

துவணநின்ை நூல்கள். 

1. திருோசகம், சுோமி சித்தபோனந்தர,் திருப்பராய்த்துவை. 

2. திருோசகப் பாடல்கள், புலேர ்வீ.சிேஞானம் ,விஜயா பதிப்பகம், 

வகாவே. 

3. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி 

பதிப்பகம்,ஈவராடு 

4. இவணயதள தகேல்கள். 

5. ஞானக்களஞ்சிய கவிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், பபாள்ளாசச்ி 

6. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு, மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன. 

7. வேதாத்திரி மகரிஷி பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
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8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரில் உபவதச மஞ்சரீ, ராமகிருஷ்ண தவபாேனம், 

திருப்பராய்த்துவை. 

 


