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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
அருள் நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
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இதனுள் வள
1. அருள் வேள் ளத்தில் முழ் க ோரீர ்
2. உலகப் பற் வற நீ க்க என்ன வசய் ய வேண்டும் .
3. பற் றற் று எல் வலாரும் ோழ வேண்டும் !
4. அறிவில் வதளிவு வேண்டும் ?
5. தேத்வத ஆற் றி வேற் றி வபறலாம் !
6. துன்பங் கவளயும் இகழ் ந்து வநாக்குங் கள் .
7. முயற் சி பயிற் சி வதர்ச்சி
8. அவனத்துமாகி நாவன நின்வறன்
9. ஆராத ஆர்ேங் கூர அழுந்துவீர்
10. வதருள் வீர் ஆகில் இதுவசய் மின்
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1.அருள் வெள் ளத்தில் முழ் க ொரீர்
யாத்திவர என்றால் பயணம் . உலக இன்பங் கவள விட்டுவிட்டு முக்தி
வநாக்கி வமாட்சம் வநாக்கி பயணிக்கும் பயணம் பற் றி இந்த பத்துப்
பாடலில் பதிவு வசய் துள் ளது திருோசகம் .
பிறப்பு-இறப்பு என்னும் வபருங் கடலில் இருந்து தப்பிக்க என்ன ேழி
என்று மாணிக்கோசகர் வசால் லும் ேழிகள் இலக்கிய நயம் பவடத்த
பாடல் கள் ஆகும் .
திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும் உணர்ந்து ஓதுகிற வநரம்
ஓதினாலும் , அே் ேப்வபாது ஓய் ோக அந்த மகான்களின் ோசகங் கவள
நிவனந்து ஒே் வோன்றாகச் சிந்தித்தால் , ஒே் வோரு அடியுவம
ஒே் வோரு மாணிக்கக் கல் தான்!.
தமிழ் மவறயாகிய திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும்
ஒருமுவற ஓதினாலும் கருங் கல் மனமும் கவரயும் .
கண்களில் மணற் வகணியின் ஊற் றுப் வபால கண்ணீர ் வபருகும் .
உடம் வபல் லாம் சிலிர்க்கும் . பக்தியும் ஞானமும் தரும் வமலிட்டால்
இவறேவன இன்னும் காணவில் வலவய என்ற பரபரப்பு ஏற் படும் .
உடவன அேர்கள் இவறயடியார் ஆேவரயன்றி மற் வறவயார் ஆகார்.
திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் உணர்த்தும் அருள் அனுபேத்வதத்
தவிர மாணிக்கோசகருக்கும் வேதாத்திரி மகரிஷ்க்கும் தனித்தவதார்
ோழ் வு இருந்ததில் வல.
”பூோர் வசன்னி மன்னன் எம்
புயங் கப் வபருமான் சிறிவயாவம
ஓோது உள் ளம் கலந்து உணர்ோய்
உருக்கும் வேள் ளக் கருவணயினால்
ஆோ என்னப் பட்டு அன்பாய்
ஆட்பட்டீர் ேந்து ஒருப் படுமின்
வபாவோம் காலம் ேந்ததுகாண்
வபாய் விட் டுவடயான் கழல் புகவே.” (திருோசக.பா.605)


தவலயில் பூக்கவள சூடி இருப்பேனும் , எம் அரசனும் ஆகிய
வபருமாவன!



சிறிவயார்களாகிய எங் களது உள் ளத்தில் உணர்ோய் க் கலக்கும்
தன்வமயினால் உருகுகின்வறாம் .



அருள் வேள் ளத்தில் முழ் கி, ”ஐவயா!” என இரங் கி. அன்பால்
ஆட்படுத்தப் பட்டேர்கவள!
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ேந்து ஒன்று வசருங் கள் !



வபாய் யான உலக ோழ் வே விட்டு வீடு அவடயும் காலம்
ேந்துவிட்டது.

வபரின்ப வேள் ளத்தில் முழ் க அவழக்கிறது வேதாத்திரியம் .
அன்பும் கருவணயும் உவடய வதய் ே நிவலயானது விண் முதல்
ஆறறிோகி, மனித மனத்தின் மூலம் தனது பரிணாமப் பயணச்
சரித்திரத்வத உள் ளுணர்ோகக் காட்டிய வபரறிவிற் கு நன்றி
கூறுமிடத்து, அத்தகு உள் ளுணர்வு அவடந்த நம் வமவய
இவறநிவலக்கு அர்ப்பணம் வசய் து மகிழ் சசி
் யவடவோம் .
வமலும் உலக ோழ் வில் உயிரினங் களின் உற் பத்திக்கு ஏற் ற ேவகயில்
வபண்ணினத்வத ேடிேவமத்து எல் லா உயிர்ேவகக்கும் அன்பு காட்டி,
கருவணவய ேழங் கிக் காக்கும் அந்தப் வபராதார இவறநிவலக்கு
நன்றி கூறி மன நிவறவு வபறுவோம் .
எல் லா உயிர் ேவககட்கும் உணோகவும் மற் றும் ோழ் க்வக
ேசதிகளாகவும் , சிக்கலில் லாமலும் , ேவரயவற இன்றியும் ,
தங் களது ேளர்ச்சிவய அர்ப்பணித்து உலவகக் காத்து ேருகின்றன
தாேர இனங் கள் .
அத்தகு தாேர ேர்க்கங் கவள அன்வபாடும் கருவணவயாடும்
உருோக்கி, இதர உயிரினங் களுக்கு அளித்துள் ள வபரன்புக்காகவும் ,
கருவணக்காகவும் இவறநிவலக்கு நன்றி கூறி, அப் வபரு
மகிழ் சசி
் யான வபரின்ப வேள் ளத்தில் திவளப்வபாம் .
ஒே் வோரு நாவளயும் இவறநிவலயின் அன்பின் ஊற் றுப் வபருக்க
நன்னாளாகவே கருதி என்றும் வகாண்டாடுவோம் . ோழ் க ேளமுடன்.
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2.உலகப் பற் றற நீ க்க என்ன வெய் ய வெண்டும்
ஞானத்வத அவடந்த வமய் ஞானிகள் , தாம் அந்த வமய் ப் வபாருவள
அவடய எத்தவனவயா வபரிய துன்பங் கவள கடந்து, உலகியலின்
பற் றுக்கவள அவடந்து, அப்பற் வற நீ க்குேதற் கு எத்தவகய
அறவமல் லாம் வசய் து,
அந்த அறத்திலும் எத்தவனவயா இழப்புக்கவள சந்தித்து,
வமய் ப்வபாருவள அவடந்து வபறு வபற் றிருப்பார்கள் என்பதவன
ோர்த்வதயால் விேரிக்க இயலாது.
ஏவனனில் ஒே் வோரு வமய் ஞ் ஞானிக்கும் ஒே் வோரு விதமான
விவனகள் , அத்தவகய விவனப் பலன்கவள விவனயறுக்க நன்வறது,
தீவதது என உணர்த்தி, நடுவு நிவல அவடந்து,
அதன் மூலம் அேர்களுக்கு அனுபே ஞானம் கிவடக்கப் வபறுகிறது.
அந்த ஞானத்வத ோணிபம் வசய் யாமல் தன்வன அண்டி
ேருபேர்களுக்கு ேழங் குகிறார்கள் . அப்படிவயனில் நாம் அேர்கவள
எத்தவன வபறு, பாக்கியம் ....
”புகவே வேண்டா புலன்களில் நீ ர்
புயங் கப் வபருமான் பூங் கழல் கள்
மிகவே நிவனமின் மிக்கவேல் லாம்
வேண்டா வபாக விடுமின்கள்
நகவே ஞாலத்து உள் புகுந்து
நாவய அவனய நவம ஆண்ட
தகவே உவடயான் தவனச்சாரத்
தளராது இருப்பார் தாம் தாவம. ” (திருோசக.பா.606)






நாய் வபான்ற கவடப்பட்ட நம் வம உலகம் எள் ளி நவகக்குமாறு
ஆட்வகாண்ட. பாம் புகவள அணிந்துள் ள வபருமானது.
பூப்வபான்ற திருேடிகவளவய வபரிதும் நிவனயுங் கள் .
புலன் இன்பங் களில் ஈடுபடாதீர்கள் .
மற் றுமுள் வள உலகப் பற் றுக்கள் (அடியார்களுக்குத் வதவே
இல் லாத) அவனத்வதயும் விட்டு விலகுங் கள் .
தகுதி உவடய எம் வபருமாவன அவடேதற் கு அயர்வில் லாத
ஊக்கம் உவடயேராய் இருங் கள் .

உலகப் பற் றுக்கறள விட வெதாத்திரி மகரிஷி ெழி காட்டுகிறார்.
உலகப் வபாருட்கள் மீது பற் றுள் ள ேவரயிலும் வமய் ப் வபாருளான
இவறநிவலவய உணர முடியாது.
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பிறப்பு இறப்பு எனும் ோழ் க்வகக் கடவலக் கடக்க முடியாது. உடல் ,
உயிர், சீேகாந்தம் மூன்றும் கூடிய சீேனின் உடலுக்கு, பிறப்பு முதல்
இறப்பு
ேவரயில்
வபரும் பாலும்
துன்ப
அனுபேங் களாகவே
இருக்கின்றது.
இந்த உண்வமவய ஒரு வபரறிஞர் வதாகுத்துக் கூறியிருக்கிறார் ஒரு
கவியின் மூலம் .
" வெதநூல் பிராயம் நூறு
மனிதர்தாம் புகுெ வரலும்
பாதியும் உறங் கிப் வபாகும்
நின்றுஅதில் பதிறன யாண்டு
வபறத பாலகன் அதாகும்
பிணிபசி மூப் புத் துன்பம்
ஆதலால் பிறவி வெண்வடன்
அரங் கமா நகர் உளாவன ! "
இது ஒரு பக்திப் பாடலாக இருந்தவபாதிலும் மனித ோழ் க்வகயில்
அனுபவிக்க வேண்டிய துன்பங் கவள விளக்கிக் கூறுகிறது.
"பற் றுக பற் றற் றான் பற் றிவன அப்பற் வறப்
பற் றுக பற் று விடற் கு" என்ற குறளில் இவற நிவலயுணர்வும் ,
வபாருட்கள் மீது பற் று விட்டு மனம் தூய் வம வபற வேண்டியதும்
ஒன்றிவணந்து வபறாக உணர்த்தப்பட்டுள் ளன.

7

3.பற் றற் று எல் வலாரும் ொழ வெண்டும் !
மகாபாரதம் வொல் லுகிறது.
'எந்தப் வபாருள் மீது மனிதனுக்கு அளேற் ற ஆர்ேம் ஏற் படுகிறவதா,
அந்தப் வபாருளால் அவடயக் கூடிய துன்பங் கவள, முதலில் எண்ணிப்
பார்க்க வேண்டும் .
அப்வபாதுதான் அந்தப் வபாருளின் வமல் ஏற் படும் பற் றின் ேலிவம
குவறயும் .
கடலில் மிதக்கும் இரண்டு கட்வடகள் ஒரு கணத்தில் ஒன்று வசரும் ;
மறுகணவம ஒன்வறவயான்று விட்டு விலகும் .
வசரும் உறவுகள் ஒரு நாள் பிரியும் . இல் லாதிருந்து, ஒரு நாள் உறோய்
மலர்ந்து, மீண்டும் இல் லாமல் வபாேதுதான் ோழ் க்வக.
இந்த ோழ் க்வகயில் அளவுக்கு மீறிய பற் வற ேளர்த்துக்
வகாள் ளலாகாது.
குவிந்த வசல் ேம் குவறந்து வபாகும் . உயர்ந்த ோழ் வு தாழ் ந்து வபாகும் .
வசர்ந்த சுற் றம் பிரிந்து வபாகும் . பற் றுகளில் இருந்து விடுபட மனிதன்
மனவத பக்குேப்படுத்த வேண்டும் ' என்கிறது மகாபாரதம் .
'வபாருட்களின் மீதான பற் வற விடுங் கள் . வசல் ேவமா, அதிகாரவமா
மனிதவன அடிவமப்படுத்தி விடாது.
அேற் றின் மீதிருக்கும் நீ ங் காத ஒட்டுதல் தான் ஒருேவன நிரந்தர
அடிவமயாக்கிவிடுகிறது' என்றார் புத்தர்.
பற் றற் று இருத்தல் , பயமற் று இருத்தல் , சினமற் று இருத்தல் ஆகிய
மூன்று பண்பு நலன்கள் தான் பகேத் கீவதயின் அடிநாதம் .
'அச்சம் , சினம் ஆகிய இரண்டுக்கும் அடித்தளவம பற் று' என்ற
உண்வமவய நாம் உணர வேண்டும் .
ஒரு வபாருளின் மீது முதலில் பார்வே பதிந்ததும் மனதில் ஆவச
அவலயடிக்கும் .
ஆவசயின் வேகம் வபருகி, பற் றாய் ப் பரிணமிக்கும் . அதன்பின்
அந்தப் வபாருவள தன்னுரிவமயாக்கத் துடிக்கும் வேட்வக
அதிகரிக்கும் .
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அது தனக்கு கிவடத்வத ஆக வேண்டும் என்ற தவிப்பில் மனம்
உறக்கமின்றிப் பவத பவதக்கும் .
ஒரு வேவள விரும் பிய வபாருள் கிட்டாது வபாய் விடுவமா என்ற ஏக்கம்
உயிவர ோட்டும் .
கிவடத்தாலும் கூட என்வறனும் அது வக நழுவி விடுவமா என்ற ஓயாத
அச்சத்தில் மனம் கேவல வகாள் ளும் .
இந்தக் கேவலவய வகாபமாக உருமாறும் . வகாபம் பவகவய
உருோக்கும் . முடிவில் மனம் நிம் மதிவய இழக்கும் .
பற் றற் றேருக்குப் பயமில் வல. பயமற் றேர்க்குச் சினமில் வல.
அதனால் தான் பகேத் கீவத பற் றற் ற பற் வற (detached attachment)
ோழ் வில் ேலியுறுத்துகிறது.
மயானத்தில் முனிேர் ஒருேர் தேம் புரிந்தார். அேருடன் சீடன்
ஒருேனும் தேத்தில் ஈடுபட்டான்.
ஒரு நாள் நள் ளிரவில் சீடவனத் தனியாகத் தேத்தில் இருக்கச் வசய் து,
முனிேர் தனது குடிலுக்குள் ஓய் வு எடுத்தார்.
சிறிது வநரத்தில் சீடன் முனிேர் முன் ேந்து நின்றான். ''ஏன் இே் ேளவு
விவரவில் திரும் பிவிட்டாய் ?'' என்ற முனிேரிடம் , ''மயானத்தில் தனிவய
இருக்க பயமாக இருக்கிறது'' என்று தயங் கியபடி வசான்னான் சீடன்.
''வேதம் படித்த நீ பயப்படலாமா? உன் சரீரத்தில் நீ வேத்திருக்கும்
பற் றுதான் உன்னுள் பயத்வத ேரேவழத்தது.
அழியக் கூடிய நிவலயற் ற வபாருட்களின் மீது பற் று வேத்தேன்,
அழியாத சத்தியத்வத அவடய முடியாது என்று கவடாபநிஷதம்
கூறுேவத அறியவில் வலயா நீ ?'' என்றார் முனிேர்.
சரீர சுகத்தில் நாம் வேக்கும் எல் வலயற் ற பற் றுதான் எல் லாவித
துன்பங் களுக்கும் மூல காரணம் !
துன்பம் தரும் உலகப் பற் றுகளில் இருந்து விடுபட, இதயத்தில்
இவறேவனப் பற் றி நிற் பவத ஒவர ேழி.
ோழ் க்வக பயணத்தில் ேருேது அவனத்தும் நில் லாது ஒருநாள் நீ ர்க்
குமிழாய் மவறந்துவிடும் என்ற ஞானம் கனிந்தேனுக்கு, எதன் மீதும்
ஆவச எழாது.
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'பற் றுக பற் றற் றான் பற் றிவன, அப்பற் வறப் பற் றுக பற் று விடற் கு'
என்ற ேள் ளுேவம மண்ணில் நல் ல ேண்ணம் ோழ உயர்ந்த
ேழிகாட்டி.
உலகப் பற் வற விடவேண்டும் என்று வசால் லுகிறது திருோசகம்
இந்தப்பாடலில் .
”தாவம தமக்குச் சுற் றமும்
தாவம தமக்கு விதிேவகயும்
யாமார் எமதார் பாசமார்
என்ன மாயம் இவேவபாகக்
வகாமான் பண்வடத் வதாண்டவராடும்
அேன்தன் குறிப் வப குறிக்வகாண்டு
வபாமாறு அவமமின் வபாய் நீ க்கிப்
புயங் கன் ஆள் ோன் வபான்னடிக்வக.” (திருோசக.பா.607)









நமக்கு உறோரும் நாவம.
நம் முவடய விதிவய ேகுப்பதும் நாவம.
நான் யார்?
எது என்னுவடயது?
என்னிடம் உள் ள பாசங் கள் எவே?
என்று எண்ணிப் பார்த்து, மயக்கம் வதளியுங் கள் .
இவறேனது உள் ளக் குறிப்பு இன்னது என அறிந்து, அேனுவடய
பவழய அடியார்களுடன் வசன்று வசரும் ேழிவயத் வதடுங் கள் .
அே் ோறு வசய் து. வபாய் யான உலகப் பற் வற விட்டு நீ ங் க,
பாம் பணிந்த வபருமானின் வபான் வபான்ற திருேடிகவளச்
வசன்று வசர்வோமாக!

உலகப் பற் று அற் ற ோழ் வுக்கு ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
”பற் றற் று எல் வலாரும் ோழ வேன்றால் ,
பலர் கூட்டு முயற் சியினால் அன்றி ஆகா.
உற் றுற் று ஆராய் ந்வதன் உறக்கம் விட்டும் .
உலக சமாதானமது, பாசம் பந்தம்
அற் றஒரு புது புரட்சிகர திட்டத்தால்
அன்றி அதுகிட்டாது நிவலத்திடாது
கற் றேர்கள் ஆராய் வீர்! நுணுக்க மாகக்
கருத்தினிவல எழும் சிக்கல் எடுத்துவரப்பீர்.” (ஞாக.பா.966)
தனி மனித ோழ் வு இனிவமயாக ேம் , சமுதாயம் ேளம் உயர்ந்தும்
இருக்க வேண்டும் .
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ஆனால் பல பிறவிகளில் வதாடர்ந்து ேந்த பழக்கத்தால் தனி மனிதர்
வபாருள் உவடவமயால் வபாருள் பற் றும் மக்கள் பாசமும் ஏற் பட்டு,
மனிதர்களில் பிரிவுகள் உருோகி இனிவம வகட்டு விட்டது.
பற் றுக்களிலிருந்து விடுபட்டு மனிதன் ஆன்ம சுதந்திரத்துடன் ோழ
வேண்டும் .
பலரது கூட்டு முயற் சியினால் தான் பற் றிலிருந்து விடுபட முடியும் .
கூர்ந்து கேனித்து, தூக்கத்வதயும் தவிர்த்து ஆராய் ந்வதன்.
பாச பந்தம் இல் லாத ஒரு புதிய புரட்சிகரமான திட்டத்தால் அன்றி
உலக சமாதானம் என்பது கிவடக்காது. நிவலக்காது.
கற் றறிந்து அறிஞர் வபருமக்கள் பாசபந்தம் அற் ற ோழ் வே
நவடமுவறப்படுத்துேது பற் றியும் , அதனால் விவளயும்
நலன்கவளயும் எதிர் வகாள் ள வேண்டிய நுட்பமான சிக்கல் கவளயும் ,
அதற் கான தீர்வுகவளயும் எடுத்து உவரக்க வேண்டும் .
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4.அறிவில் வதளிவு வெண்டும் ?
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர் வசால் கிறார்……
வபரிய பணக்காரன் ஒருேன், ராமகிருஷ்ண பரமஹம் சரிடம் ஆயிரம்
வபாற் காசுகவள அன்பளிப்பாக அளிக்க விரும் பினான்.
பரமஹம் சர் மறுத்தார். பணக்காரவனா விடாமல் ேற் புறுத்தினான்.
''சரி, உன் மன நிம் மதிக்காக வபற் றுக் வகாள் கிவறன். இனி, நான்
விரும் பியபடி இவதச் வசலேழிக்கத் தவடயில் வலவய?'' என்று
வகட்டார் பரமஹம் சர். ''ஒரு தவடயும் இல் வல!'' என்றான் வசல் ேந்தன்.
''இந்த ஆயிரம் வபாற் காசுகவளயும் வகாண்டு வபாய் கங் வகயில்
எறிந்துவிட்டு ோ!'' என்றார் அந்த மகான்.
பணக்காரன் அதிர்ந்து வபானான். ஆனாலும் அேருவடய
கட்டவளப்படி கங் வகக் கவரக்குச் வசன்றேன் மிகுந்த துயரத்துடன்
ஒே் வோரு வபாற் காசாக எடுத்து நீ ரில் எறிந்தபடி நின்றான்.
அவர மணி வநரம் கடந்தும் அேன் திரும் பாததால் ராமகிருஷ்ணர்
கவரக்குச் வசன்று பார்த்தார்.
ஒே் வோரு வபாற் காசாக நீ ரில் எறிந்து வகாண்டிருந்தேனிடம் , ''என்ன
முட்டாள் தனம் இது? ஒவரயடியாக ஒரு கணப் வபாழுதில்
வீசிவயறிந்துவிட்டு, விவரோகத் திரும் பாமல் , ஏன் ஒே் வோன்றாக
எண்ணி எறிகிறாய் ?'' என்று வகட்டார்.
''ஒே் வோரு நாளும் ஒே் வோன்றாய் நான் வசமித்த நாணயங் கவள
ஒவர கணத்தில் வீசி எறிந்துவிட மனம் ேரவில் வல.
அதனால் தான் ஒே் வோன்றாக நீ ரில் எ றிந்தபடி நிற் கிவறன்'' என்றான்
வசல் ேந்தன்.
அேவனப் பார்த்துப் பரிதாபப்பட்ட பரமஹம் சர், ''இழப்பதற் கு
முடிவேடுத்து விட்டால் , ஒவர கணத்தில் இழந்து விட வேண்டும் ''
என்றார்.
நம் மால் அந்தப் பணக்காரவனப் வபால் ஒே் வோன்றாக
இழப்பதற் குக்கூட முடிேதில் வல. (ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்
உபவதசம் )
”உலக ோழ் க்வக என்னும் விவளயாட்வட வகவிடுங் கள் ” என்று
இந்தபாடலில் திருோசகம் வசால் லுகிறது.
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”அடியார் ஆனீர ் எல் லீரும்
அகல விடுமின் விவளயாட்வடக்
கடிவசர் அடிவய ேந்து அவடந்து
கவடக்வகாண்டு இருமின் திருக்குறிப்வபச்
வசடிவசர் உடவலச் வசலநீ க்கிச்
சிேவலாகத்வத நவம வேப்பான்
வபாடிவசர் வமனிப் புயங் கன்தன்
பூோர் கழற் வக புகவிடுவம.“ (திருோசக.பா.608)







நீ ங் கள் எல் லாம் அடியார் ஆகி விட்டீர்கள் .
உலக ோழ் க்வக என்னும் விவளயாட்வட வகவிடுங் கள் .
மணம் வபாருந்திய திருேடிகவள ேந்து வசருங் கள் .
இவறேனது உள் ளக் குறிப்பு அறிந்து. அதவனக்
கவடப்பிடியுங் கள் .
குற் றம் நிவறந்த இந்த உடவலக் கழித்து. நம் வம சிேவலகத்தில்
வேப்பான்.
திருநீ று பூசிய வமனியில் பாம் வம அணியும் அேனது
பூப்வபான்ற திருேடிகளில் நிவனவு வபாருந்துமாறு வசய் யுங் கள் .

உலக ோழ் க்வக என்னும் விவளயாட்வட வகவிடுங் கள் .” என்கிறார்
மாணிக்கோசகர்.
உலக ோழ் க்வகவய வகவிடுேதற் கு அறிவில் வதளிவு வேண்டும்
என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”ஐந்து புலன்கள் மூலம் உயிரின் ஆற் றல்
அழிேவதவய இன்பவமன உணர் மயக்கம்
சிந்தவனயில் உயருங் கால் சீே காந்தம்
சிதறுேவத ஐயுணர் வேன்றிறந்து வகாண்வடாம் .
உந்த உந்தக் குண்டலினி புருே வமயத்
தூறிேரும் வபரறிவின் ஆற் றல் வபற் று
வசாந்தத் தனி முயற் சியினால் ோழ் ோராய் ந்து
வசால் நிவனவு வசயல் மூன்வற ஒழுங் கு வசய் வோம் .” (ஞாக.பா.1396)
அறிவுக் கருவியகளாகிய, வதால் , நாக்கு, மூக்கு, கண், காது ஆகிய
ஐம் புலன்கள் மூலம் உயிர் சக்தியாகிய ஜீேகாந்தம் வசலேழிகிறது.
இே் ோறு புலன்கள் மூலம் வசலோகும் வபாது ஏற் படுகிற உணர்வே
மனமானது இன்பம் எனக் கருதிக் வகாள் கிறது.
உயிர் சக்தி வசலோேவத இன்பம் எனக் கருதுேது மனதின் மயக்க
நிவலயாகும் .
சிந்தவனவய உயர்த்திய வபாது ஜீேகாந்தம் புலன்கள் ேழிவய
வசலோேது தான் ஐயுணர்வு என்பவத அறிந்து வகாண்வடாம் .
13

குண்டலினி சக்தி என சிறப்பாக அவழக்கப்டும் உயிர்ச்சக்தியானது
இரு புருே வமயமாகிய ஆக்கிவனயில் தங் கிப் வபருகப் வபருகப்
வபரறிவின் ஆற் றல் கிட்டுகிறது.
அத்துடன் அேரேர் தனித் தனியாக வசாந்தமாக முயற் சி வசய் து
ோழ் க்வகவய ஆராய் ந்து எண்ணம் , வசால் , வசயல் மூன்வறயும்
ஒழுங் கு வசய் து, அறிவில் வதளிவு வபறுவோம் .
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5.தெத்றத ஆற் றி வெற் றி வபறலாம் !
வகாபம் ஒரு வகாடிய மிருகம் ; அது ேளர்ப்பேர்கவளவய அழிக்கும் .
வகாபமும் புயல் வபான்றது தான் அது அடங் கிய பின் தான் வதரியும் ,
அதனால் அவடந்த நஷ்டம் எே் ேளவு என்று. மந்தவர என்னும்
கூனிக்கு ராமன் மீது ஏற் பட்ட வகாபம் வகவகயி மூலமாக ராமன்,
லட்சுமணன், சீவத மூேவரயும் ேனோசம் அனுப்பியது.
பாஞ் சாலியின் துகில் உரிந்தது, கவுரேர்கள் மூலம் மகாபாரத
வபாராக்கியது.
துரிவயாதனனுக்கு பாஞ் சாலி மீது, சகுனிக்கு பாண்டேர்கள் மீது,
சூர்ப்பனவகக்கு ராம லட்சுமணர் மீது என பலவித வகாபங் களால் பல
பிரச்வனகள் ஏற் பட்டது.
ராேணன் சீவதவய கேர்ந்தால் இலங் வக அழிந்தது.
கண்ணகி வகாபம் மதுவரவய எரித்தது. நாட்வட ஆள் பேர்களுக்கு
அண்வட நாட்டின் மீது ஏற் படும் வகாபத்தால் உருோன வபார் என
வகாபம் ஆக்கியவத விட அழித்தவத அதிகம் .
வகாபத்தில் வகாவல வசய் து தண்டவன வபற் று சிவறயில்
அவடக்கப்பட்ட பலர் 'ஒரு வினாடி வகாபப்படாமல் இருந்திருந்தால்
இந்த நிவலவம ஏற் பட்டிருக்காவத' என்று ேருந்துேவத
பார்த்திருக்கிவறாம் .
ஒரு வநாடி வகாபத்தால் உண்டாகும் விவளவுகள் ோழ் க்வக முழுேதும்
நீ டிக்கும் .
மனதில் கனன்று வகாண்டிருக்கின்ற வகாபம் மனிதர்களிடம் தீராப்
பவகவய உண்டாக்கும் .
சின்ன தீப்வபாறி வபரிதாகி வபருங் காட்வட அழிப்பது வபால் மனித
குலம் அழிந்த சம் பேங் கள் உண்டு.
குழந்வதகவள, மாணேர்கவள நல் ேழிப்படுத்த, அதிகாரிகள் தன் கீழ்
பணிபுரிபேர்களிடம் வேவல ோங் க வகாபத்வத பயன்படுத்தலாம் .
ஆனால் , இந்த வகாபம் எதிராளிவய காயப்படுத்த கூடாது. நாம் வபசும்
முன் என்ன வபசப் வபாகிவறாம் என்று சிந்தித்து வபச வேண்டும் .
வகாபம் ேரும் வபாது உடனடியாக அவதத் தடுக்க நம் மூச்சு உள் வள
வபாேவத, வேளிவய ேருேவத கேனிக்க வேண்டும் .
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இதற் கு வபயர் விபாசனா எனப்படும் . பற் கவள இறுக்கிக் வகாண்டு
உதடுகவளப் பிரிக்காமல் மவுனம் காக்கலாம் .
இரண்டு வககளில் உள் ள நடு விரல் கவள அழுத்தலாம் . நவட, உடற்
பயிற் சி வசய் யலாம் . உடனடியாக குளிர்ந்த நீ ர் அருந்தலாம் .
ோழ் க்வகக்கு முக்கியமானேர்களாக நாம் கருதும் நபர்களின்
முகங் கவள ஒரு வினாடி நம் மனக்கண்ணில் வகாண்டு ேந்தால்
வகாபம் வபாய் விடும் என உளவியல் மருத்துேர்கள் கூறுகின்றனர்.
மன்னிக்கும் குணத்வத ேளர்த்துக் வகாள் ளுதல் , பிராணாயாமம்
என்னும் மூச்சுப் பயிற் சி வசய் தல் , தியானம் வசய் தல் , நவகச்சுவே
உணர்வு, ோரம் ஒரு நாள் விரதம் , வசே உணவுகவள உண்டு அவசே
உணவுகவள தவிர்ப்பது வபான்ற ேழிமுவறகவள வகயாண்டால்
வகாபத்வத குவறக்கலாம் .
பிறர் நம் மீது வகாபப்படும் வபாது அந்த வகாபத்வத
வபாருட்படுத்தாமல் அந்த இடத்வத விட்டு நகர்ந்து விடலாம் .
வகாபம் , விருப் பம் முதலியேற் வறக் வகவிடுங் கள் என்று வசால் கிறது
இந்தப்பாடலில் திருோசகம் .
”விடுமின் வேகுளி வேட்வகவநாய்
மிகஓர் காலம் இனியில் வல
உவடயான் அடிக்கீழ் ப் வபருஞ் சாத்வதாடு
உடன்வபா ேதற் வக ஒருப்படுமின்
அவடவோம் நாம் வபாய் ச் சிேபுரத்துள்
அணியார் கதவு தவடயாவம
புவடபட்டு உருகிப் வபாற் றுவோம்
புயங் கன் ஆள் ோன் புகழ் கவளவய.” (திருோசக.பா.609)






வகாபம் , விருப்பம் முதலியேற் வறக் வகவிடுங் கள் .
வமன்வம அவடய இனி ஒரு சமயம் ோய் க்காது.
நம் வம அடிவமயாக ஏற் றுக் வகாண்டேனின் திருேடிக்கீழ்
வபரும் கூட்டமாகச் வசன்று வசர ஒன்றுபடுங் கள் .
அழகிய கதவுகள் அவடபடும் முன்வப, சிேபுரம் வசன்று வசர்ந்து
விடுவோம் .
அங் கு உள் ள பாம் பு அணிந்த வபருமானின் புகழ் வமாழிக9ளப்
வபசித் தங் குவோமாக!

சினமின்றி ோழ ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம் .
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முதலில் வபாதிய ேலுோன சூழ் நிவலயில் தான் சினம் எழும் . பிறகு
பழக்கத்தால் மிக எளிதில் அது எழுந்து வகாண்வட இருக்கும் . அறிவே
மயக்கி வகடுகள் பல விவளவிக்கும் .
உடல் நலம் , அறிவு நலம் , வசல் ே நலம் , துவண நலம் எல் லாேற் வறயும்
சினம் சிறுகச் சிறுகவோ, விவரோகவோ அழித்துவிடும் .
இது ஒரு மனவநாயாகவே மாறி ேலுப்வபற் றுவிடும் .
எழுந்த சினம் வசயல் படவில் வலவயல் தண்டிக்கவோ, சீரழிவு
வசய் யவோ முடியாத சூழ் நிவலயில் எதிரி ேலுப் வபற் றிருக்கின்ற
வபாது அல் லது எதிரிவய இல் லாத நிவலயில் சினவம கேவலயாகவும் ,
கண்ணீராகவும் மாறி விடும் .
எனவே இச்சினத்வத எே் ோறு ஒழிப்பது? நிவனவோடு நின்று
முவறயாகப் பயின்று வேற் றி வபறுங் கள் .
தனிவய ஒரு இடத்தில் அவமதியாக உட்கார்ந்து வகாள் ளுங் கள் .
உங் களுக்கு யார் மீது சினம் எழுகின்றது?







அேவர முதலில் நிவனவு வகாள் ளுங் கள் .
என் சினத்திற் கு அேர் தான் காரணமா?
அல் லது என் தேறும் துவணயாக உள் ளதா?
என் தேறு எத்தவன சதவீதம் ?
என் தேற் வறத் திருத்திக் வகாள் ள இதுேவர யான் எடுத்த
முயற் சி என்ன?
அேர் தேற் வற நான் என் சினத்தின் மூலம் வபாக்க முடிந்ததா?

இே் ோறு சிந்திக்கின்ற வபாது சினத்தால் இழந்த இழப்புகள்
நிவனவிற் கு ேரும் . உங் கள் தேறு இருந்தாலும் அங் வக வதளிோகத்
வதரியும் . சினத்வத ஒழித்துவிட வேண்டும் என்ற முடிவும் ஓங் கும் .
வமலும் சினத்தின் மூலம் நீ ங் கள் வபற் று ேருகின்ற உடல் நல
இழப்வபயும் நிவனவு வகாள் ளுங் கள் .
சினம் வகாள் ளுகின்ற வபாது உயிராற் றல் மிகுகின்றது. இரத்தம்
சூவடறுகிறது. இரத்த ஓட்டத்தின் அழுத்தம் அதிகரிக்கின்றது.
கண்கள் ஒளியிழக்கின்றன. இருதயம் துரிதப்படுத்தப் வபற் று அதன்
துடிப்பு விவரோகின்றது.
நரம் புத் தளர்ச்சி ஏற் படுகின்றது. வபாதுோக உடலியக்க ஒழுங் வக சீர்
குவலந்து வபாகின்றது.
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சினத்வதாடு நீ ங் கள் இருக்கின்ற வபாது உறவினர்கள் , நண்பர்கள் கூட
உங் கவள வநருங் க அஞ் சுகின்றனர்.
உங் கள் சினமானது மற் றேர்களுக்கும் சினத்வத அல் லது ேருத்தத்வத
தூண்டுகிறது.
இேற் வறவயல் லாம் நிவனவுக்குக் வகாண்டு ோருங் கள் . சினம்
ஒழிப்பு இன்றியவமயாதது என முடிவு கிவடக்கும் .
வதாடர்ந்து நிவனவேச் வசயல் படுத்துங் கள் . இனி இந்த நபவராடு
வதாடர்பு வகாள் ளுகின்ற வபாது சினம் வகாள் ள மாட்வடன்.
மறதியின்றி விழிப்வபாடு இருப்வபன். "எந்த நிவலயிலும் சினம்
வகாள் ளாமல் இருக்கின்ற அறிவேப் பாதுகாத்து வகாள் வேன்" என்று
நீ ங் கவள மனதிற் குள் கூறிக் வகாள் ளுங் கள் .
ஒரு ோரம் , காவல, மாவல உட்கார்ந்து சினம் ஒழிப்பு
உறுதிவமாழிகவள உருப்வபாடுங் கள் .
நிவனவு மறோமல் குறிப்பிட்ட நபவராடு வபசுங் கள் , பழகுங் கள் .
இம் முவறவய ஒரு ோர கால வநான்பாகக் வகாள் ளுங் கள் .
வேற் றி கண்டுவிட்டால் பிறகு எல் லாரிடத்திலும் சினம் வகாள் ளாத
வேற் றிவய எளிதில் வபற் றுவிடலாம் .
சினத்வத ஒழித்துவிட்டால் ேஞ் சம் ஒழிந்து விடும் . நலம் தருகின்ற
முவறயிலான ஆராய் ச்சி மிக்க தண்டவனவயா அல் லது மன்னிப் வபா
அளித்துவிட்டால் ேஞ் சம் எனும் மனப்பான்னம முறிந்து விடும் .
”சினமடக்கி, அறுகுணத்வதச் சீரவமத்துக் வகாண்டு,
சிந்் தவனவய அகத்தேத்தால் உயர்த்தி நின்றவபாது,
மனமடக்கி வபரின்ப எல் வல நிற் க நிற் க,
மவுன தேம் ஒருமாதம் காலம் ஏற் று ஆற் ற,
இனம் பலோம் எண்ண அவல ஒடுங் கி. ஓய் ந்த வபாது,
எத்தவனவயா தத்துேங் கள் இவறவிளக்கம் வபற் வறன்.
ேனம் வபாக வேண்டாம் நாம் . இல் லறத்திலிருந்து
ோழ் ந்து வகாண்வட, தேத்வத ஆற் றி வேற் றி வபறலாம் .”
(ஞாக.பா.1562)
"தன்வனத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காோக்கால்
தன்வனவய வகாள் ளும் சினம் " – (திருக்குறள் .)
ோழ் க வேயகம் ! ோழ் க ேளமுடன் !!
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6.துன்பங் கறளயும் இகழ் ந் து வநாக்குங் கள் .
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம் சருக்கும் , சுோமி விவேகானந்தருக்கும்
நவடவபற் ற உவரயாடல் ...
சுோமி விவேகானந்தர்: நாம் ஏன் எப்வபாதும் மகிழ் சசி
் யில் லாமல்
இருக்கிவறாம் ?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: துன்பத்வதவய நிவனத்து கற் பவன
வசய் துவகாண்டிருப்பது உன் ேழக்கமாகிவிட்டது. அதனால் உன்னால்
மகிழ் சசி
் யுடன் இருக்க முடியவில் வல.
சுோமி விவேகானந்தர்: நல் லேர்களுக்கு மட்டும் எப்வபாதும் துன்பம்
ஏன்?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: உரசாமல் வேரத்வத பட்வட
தீட்டமுடியாது. வநருப்பிலிடாமல் தங் கத்வத தூய் வமப்படுத்த
முடியாது. நல் லேர்கள் வசாதவனக்குள் ளாோர்கள் . ஆனால் அேர்கள்
பாதிப்புக்கு உள் ளாக மாட்டார்கள் . அந்த வசாதவனயின் மூலம்
அேர்கள் வமன்வமயவடோர்கவள தவிர கீவழ வசல் ல மாட்டார்கள் .
சுோமி விவேகானந்தர்: அப்வபாது, வசாதவனகள் நன்வமக்கு என்று
வசால் கிறீர்களா?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: ஆம் . அனுபேத்வத விட வபரிய
ஆசிரியர் வேறு யாருமில் வல. அது முதலில் வசாதவனவய
வகாடுத்துவிட்டு பிறகு தான் பாடத்வத வபாதிக்கும் .
சுோமி விவேகானந்தர்: கணக்கற் ற பிரச்வனகளில் மூழ் கி
தவிப்பதால் நாங் கள் எங் வக வபாகிவறாம் வதரியவில் வல….
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: வேளிவய பார்த்தால் எங் வக
வபாகிவறாம் என்று உனக்கு புரியாது. உனக்குள் வள பார். புரியும் .
கண்களால் பார்க்கத் தான் முடியும் . ஆனால் உள் ளத்தால் தான்
ேழிவய காட்ட முடியும் .
சுோமி விவேகானந்தர்: சரியான பாவதயில் வபாகும் வபாதும் வதால் வி
அடிக்கடி ஏற் படுகிறவத?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: வசல் லும் பாவதயில் வேற் றி என்பது
பிறரால் அளக்கப்படுேது. ஆனால் அதில் கிவடக்கும் திருப்தி என்பது
உன்னால் உன்னால் மட்டுவம உணரப்படுேது.
சுோமி விவேகானந்தர்: கடினமான சூழ் நிவலகளில் எப்படி நீ ங் கள்
உற் சாகம் குவறயாமல் உத்வேகத்துடன் இருக்கிறீர்கள் ?
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இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: எப்வபாழுதும் , இனி எப்படி வபாகப்
வபாகிவறாம் என்று அச்சப்படுேவதவிட இதுேவர நீ எப்படி
ேந்திருக்கிறாய் , எவதவயல் லாம் கடந்து ேந்திருக்கிறாய் என்று பார்.
உனக்கு கிவடத்த ேரங் கவள எண்ணிக்வகாள் . இழந்தவேகவள
அல் ல.
சுோமி விவேகானந்தர்: இந்த மக்கவள நிவனத்து நீ ங் கள் வியக்கும்
விஷயம் எது?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: துன்பப்படும் வபாது “எனக்கு ஏன்?
என்வன மட்டும் ஏன்??” என்று வகட்பேர்கள் இன்பத்தின் வபாது அந்த
வகள் விவய வகட்பதில் வல. அவத நிவனத்து தான் வியக்கிவறன்.
சுோமி விவேகானந்தர்: ோழ் க்வகயில் மிகச் சிறந்தவேகவள நான்
அவடேது எப்படி?
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: உன் கடந்த காலத்வத ேருத்தமின்றி
ஏற் றுக்வகாள் . நிகழ் காலத்வத நம் பிக்வகவயாடு வகக்வகாள் .
எதிர்காலத்வத அச்சமின்றி எதிர்வநாக்கு. இதுவே ோழ் க்வகயில்
சிறந்தவேகவள வபற கவடபிடிக்கவேண்டிய நியதி
.
சுோமி விவேகானந்தர்: கவடசியாக ஒவர ஒரு வகள் வி. சில
வநரங் களில் என்னுவடய பிரார்த்தவனகவள இவறேன்
வகட்கவில் வலவயா என்று வதான்றுகிறது.
இராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர்: வகட்கப்படாத பிரார்த்தவனகள் என்று
எதுவுவம இல் வல. அச்சத்வத விடு. நம் பிக்வக வகாள் . ோழ் க்வக
என்பது தீர்வு காணப்படவேண்டிய ஒரு புதிர் தாவன தவிர பிரச்வன
அல் ல. எப்படி ோழவேண்டும் என்று மட்டும் நாம் அறிந்து வகாண்டால்
ோழ் க்வக மிக மிக இனிவமயாக மாறிவிடும் . என்வன நம் பு.
”அறிவுள் ளேர்கள் , வசய் யும் வசயல் களின் பலவன துறந்து,
துன்பங் களில் இருந்து விடுபட்டு, பிறவி தவளகளில் இருந்தும் விடு
படுகிறார்கள் ” என்பது பகேத்கீவத.
துன்பங் கவள இகழ் ந்து வநாக்குங் கள் என்கிறது இப்பாடலில்
திருோசகம் .
”புகழ் மின் வதாழுமின் பூப் புறனமின்
புயங் கன் தாவள புந் திறெத்திட்டு
இகழ் மின் எல் லா அல் லறலயும்
இனிவயார் இறடயூறு அறடயாவம
திகழும் சீரார் சிெபுரத்துெ்
வென்று சிென்தாள் ெணங் கிநாம்
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நிகழும் அடியார் முன்வென்று
வநஞ் ெம் உருகி நிற் வபாவம.” (திருோசக.பா.610)







புகழுங் கள் .
ேணங் குங் கள் .
பூவிவன மாவலயாக் கட்டுங் கள் .
பாம் பு அணிந்த வபருமானின் திருேடிகவள புத்தியில்
நிறுத்துங் கள் .
எல் லாத துன்பங் கவளயும் இகழ் ந்து வநாக்குங் கள் .
இனியும் ஒரு துன்பம் ேராமல் சிேபுரம் வசன்று, சிேவபருமானது
திருேடிகவள ேணங் கி, அங் குள் ள அடியார்களின் முன் வசன்று
மனம் உருகி நிற் வபாமாக!

எந்தத் துன்பம் ேரினும் எதிர்வநாக்கி நிற் பாவயல்
இன்பவம மிகுதிபடும் துன்பங் கள் வதால் வியுறும் ”
என்பது வேதாத்திரியம் .
துன்பங் கவள குவறக்க ேழியும் வசால் கிறது வேதாத்திரியம் .
”ோழ் வினிவல அனுவபாகப் வபாருள் எண்ணிக்வக
ேளரவிடக் கூடாது இன்பம் வேண்டின்!
ோழ் வினிவல பசிவேப்ப தட்ப ஏற் றம்
ேளர்க்காமல் , இேற் வற ஓர் அளவில் தாங் கி,
ோழ் வினிவல துன்பத்வதச் சகித்துக் வகாள் ளும்
ேழக்க த வதப் பழக்கத்தால் அவடய வேண்டும்
ோழ் வினிவல துன்பங் கள் இனிதாய் மாற,
ேழியிதுவே! அனுபேத்தில் உணர்ந்த உண்வம!”
(ஞாக.பா.1557)
மனித ோழ் க்வக இனிவமயாக இருக்க விரும் பினால் ,
பயன்படுத்துகின்ற ோழ் வியல் துய் ப்புப் வபாருட்களின்
எண்ணிக்வகவய அதிகமாக்கக் கூடாது.
இயற் வகத் துன்பங் களான பசி, வேப்ப தட்ப ஏற் றத்தாழ் வு
ஆகியேற் வற ேளரவிடக் கூடாது.
இயற் வகத் துன்பங் கவள சகித்துக் வகாண்டும் , ஏற் றுக் வகாண்டும்
ோழ் கின்ற ேழக்கத்வதப் பழக்கமாக்கிக் வகாள் ள வேண்டும் .
பிறந்தது முதல் இறக்கும் ேவர இயற் வகயில் ஏற் படும் இந்த
ேவகயான துன்பங் கவள மனிதன் அனுபவிக்கப் பழகிவிட்டால் ,
துன்பங் கள் எல் லாம் இனிவமயாக மாறுேதற் கு சரியான ேழி
இதுதான் என்பவத அனுபேத்தின் மூலம் உணர்ந்து வகாண்ட
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உண்வம இதுவே ஆகும் .துன்பங் கவள நீ க்கி ஆனந்தமாக
ோழ் வோமாக1
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7. முயற் சி பயிற் சி வதர்ெசி
்

அந்த வென் துறவி மிகவும் ொலியானேர். ஒரு மடாலயம் அவமத்து,
அதில் இருந்த சீடர்களுக்கு நற் பண்புகவள கற் றுக் வகாடுத்து ேந்தார்.
அேர் எதற் காகவும் சீடர்களிடம் வகாபம் வகாண்டது இல் வல.
ஒரு நாள் அந்தத் துறவி, தனது சீடர்களுடன் அமர்ந்து வபசிக்
வகாண்டிருந்தார்.
அப்வபாது சீடர்கள் சிலர், ‘குருவே! உங் களுக்கு கவத என்றால்
பிடிக்குமா? உங் களுக்குப் பிடித்த கவத எதுவும் இருக்கிறதா?’ என்று
வகட்டனர்.
துறவிவயா, ‘எனக்கு ‘குதிவரயும் ஆடும் ’ என்ற கவத பிடிக்கும் ’ என்று
சீடர்களிடம் வசான்னார்.
‘குருவே! உங் களுக்கு பிடித்த அந்தக் கவதவய எங் களுக்கும்
வசால் லுங் கள் ’ என்று சீடர்கள் வகட்கவே, அேர்களுக்கு அந்தக்
கவதவயச் வசால் லத் வதாடங் கினார் குரு.
அந்த ஊரில் இருந்த சிறிய விேசாயி ஒருேர், ஒரு குதிவரவயயும் ,
ஆட்வடயும் ேளர்த்து ேந்தான்.
குதிவரயும் ஆடும் சிறந்த நண்பர்களாக இருந்து ேந்தன. ஒரு நாள்
அந்த குதிவர வநாயால் பாதிக்கப்பட்டது.
அதனால் குதிவரக்கு சிகிச்வச அளிக்க மருத்துேர் ஒருேவர
அவழத்து ேந்தான் விேசாயி.
மருத்துேர் அந்த குதிவரயின் நிவலவய பார்த்து, ‘நான் மூன்று
நாட்கள் ேந்து மருந்து தருகிவறன். அந்த மருந்வத சாப்பிட்டு குதிவர
எழுந்து நடந்தால் சரி.. இல் வலவயனில் அதவனக் வகான்று விட
வேண்டியது தான். வேறு ேழியில் வல’ என்று வசால் லி, அன்வறய
மருந்வத வகாடுத்துச் வசன்றார்.
இேர்களது உவரயாடவல வகட்ட ஆடு பயந்து வபானது. மறுநாள் , அந்த
மருத்துேர் ேந்து அன்வறய மருந்வதக் வகாடுத்துச் வசன்றார்.
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அதன் பிறகு ஆடு, தன் நண்பனான குதிவரயிடம் ேந்தது. ‘எழுந்து நட
நண்பா! இல் லாவிட்டால் அேர்கள் உன்வனக் வகான்று விடுோர்கள் ’
என்று அந்த குதிவரவய ஊக்குவித்தது.
மூன்றாம் நாளும் மருத்துேர் ேந்து குதிவரக்கு மருந்து வகாடுத்தார்.
பின்னர் அந்த விேசாயிடம் ‘நாவள குதிவர நடக்கவில் வல என்றால் ,
அதவனக் வகான்று விட வேண்டும் .
இல் லாவிட்டால் , குதிவரக்கு ேந்திருக்கும் வநாய் மற் றேர்களுக்கும்
பரவி விடும் ’ என்று வசால் லிச் வசன்றார்.
அந்த மருத்துேர் வபானதும் , ஆடு குதிவரயிடம் ேந்து, ‘நண்பா!
எப்படியாேது எழுந்து நடக்க முயற் சி வசய் . உன்னால் முடியும் .
எழுந்திரு! எழுந்திரு!’ என்று வசால் லியது. அந்த குதிவரயும் முயற் சி
வசய் து எழுந்து நடந்து விட்டது.
எதிர்பாராத விதமாக அந்த குதிவரவய விேசாயி பார்க்க ேரும்
வபாது, குதிவர ஓடி ஆடி விவளயாடியவதப் பார்த்து
மகிழ் சசி
் யவடந்தார்.
”இவறயுணர்வு வபற் று இவறேனின் திருேடிகவள அவடய முயற் சிவயக் வகவிடாது இருங் கள் ” என்கிறது திருோசகம் .
”நிற் பார் நிற் கநில் லா உலகில்
நில் வலாம் இனிநாம் வசல் வோவம
வபாற் பால் ஒப்பாம் திருவமனிப்
புயங் கன் ஆள் ோன் வபான்னடிக்வக
நிற் பீர் எல் லாம் தாழாவத
நிற் கும் பரிவச ஒருப்படுமின்
பிறப்பால் நின்று வபழ் கணித்தாற்
வபறுதற் கு அரியன் வபருமாவன” (திருோசக.பா.611)







நிவலயற் ற இந்த உலகில் இருப்பேர் இருங் கள் . நாம் இனி
இருக்க மாட்வடாம் .
அழகால் தனக்குத் தாவன ஒப்புவம உவடய திருவமனி வகாண்ட,
பாம் பு, அணிந்த வபருமானின் திருேடிகவளச் வசன்று
வசர்வோம் .
அேனது வபான்னடிவய அவடேதற் கு முயலுபேர் அவனேரும்
அம் முயற் சிவயக் வகவிடாது இருங் கள் .
பிறகு வபருவம வபசி நிற் பதால் பயன் விவளயாது.
ஏவனனில் வபருமான் வபறுேதற் கு அருவம உவடயேன்.
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இவறநிவலவய அவடேதற் கு அவனேரும் முயற் சிவய வகவிடாது
இருங் கள் ” என்கிறது திருோசகம் .
இவறநிவலவய முயற் சியாலும் பயிற் சியாலும் சாதவனயாலும்
அவடயலாம் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”இவறயுணர்ோர் சிலமுயன்று வேதநூல் கள் மூலம்
இே் விவறவய அறிவுஎன உணர முடியாமல் ,
இவறவேறாய் அறிவுவேறாக எண்ணி எண்ணி,
எழும் பிணக்கில் புரட்டுபுரண்வட மயக்கில் மாள் ோர்.
இவறநிவலவய அறிோக இயங் கும் உண்வமகாண,
ஏற் றவதாரு சாதவனதான் அகவநாக்குப் பயிற் சி.
இவறயறிோய் உலகாக உயிர்களாகத் திகழும்
இந்தஉண்வம உயிர்மீது மனம் ஒடுங் க ஒளிரும் .” (ஞாக.பா.1407)
இவறநிவலவய அறிய வேண்டும் என்ற எண்ண எழுச்சி மனிதராகப்
பிறந்தேர்க்கு ஏவதனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏற் படுேது இயல் பு.
அே் ோறு சிலர் தன்வன அறிய வேண்டும் , கடவுள் தத்துேத்வத அறிய
வேண்டும் என்று முயற் சிப்பார்கள் .
வேத நூல் கவளப் படித்தும் , இவறநிவலவய, அறிோகவும் , தானாகவும்
இருக்கிறது என்பவத உணர முடியாமல் ,
இவற நிவலவயயும் அறிவேயும் வேறு வேறா எண்ணி, அறிவிற் குப்
வபாருந்தா ேவகயில் , மனம் பிணக்கமவடந்து. மயக்குற் று அவலந்து
திரிந்து மடிந்தும் வபாோர்கள் .
இவறநிவலயானது அறிோகவும் உள் ளது என்ற உண்வமவய
உணர்ேதற் கு உகந்த சாதவன மார்க்கம் தான் அகவநாக்குப்
பயிற் சியாகிய குண்டலினி வயாகம் ஆகும் .
மனதின் அவலச்சுழல் வேகத்வதக் குவறப்பதற் கு உயிரில் மனவத
ஒடுக்க வேண்டும் .
அந்நிவலயில் இவற நிவலவய அறிோகவும் , உலகங் களாகவும் ,
உயிர்களாகவும் திகழ் கின்றது என்னும் உண்வமவய உணர்ேதால் ,
அறிவில் வதளிவு ஏற் படும் .
அறிவில் வதளிவு கிவடத்தின் பின் இயற் வகயாகவே இவறநிவல
உணர்வு வபற் று ஆனந்தமாக ோழலாம் . ோழ் க ேளமுடன்.
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8. அறனத்துமாகி நாவன நின்வறன்
சுோமி விவேகானந்தர் வசால் லுகிறார்…..
“வபார்க்களத்திலும் நாம் ஞானப் பயிற் சி புரியலாம் .” கீவத அே் ோவற
வபாதிக்கப் பட்டது.
மனத்திறகு மூன்று நிவலகள் உண்டு. சுறுசுறுப்பு நிவல விவரவு
அதிர்வுகளாலும் , மந்த நிவல மந்தமான அதிர்வுகளாலும் , அவமதி
நிவல அவனத்திலும் மிக மிக விவரவு பவடத்த அதிர்வுகளாலும்
குறிக்கப்படுகிறது.









வதரில் அமர்ந்திருப் பது ஆன்மா.
உடவல வதர்.
வபாறி புலன்கவள குதிவரகள் .
மனவம கடிோளம் .
அறிவே வதர்ப்பாகன்.
இத்தவகயத் வதரில் ஏறிச் வசன்வற மனிதன் மாவய என்ற
கடவலக் கடக்க வேண்டும் .
அதற் கு அப்பாலும் அேன் வசல் கிறான்.
அேன் கடவுவள அவடகிறான்.

ஒருேன் தன் புலன்களுக்கு அடிவமயாக இருக்கும் வபாது, அேன் இந்த
உலகத்வதச் சார்ந்தேனாக இருக்கிறான்.
அேன் தன் புலன்கவள அடக்கிய பின் இே் வுலகப் பற் வறத்
துறந்தேன் ஆகிறான். (சுொமி விவெகானந் தரின் ஞான தீபம் , சுடர்
6, பக்.310)
”வபருமான் வபரா னந் தத்துப்
பிரியா திருக்கப் வபற் றீர்காள்
அருமால் உற் றுப் பின்றனநீ ர்
அம் மா அழுங் கி அரற் றாவத
திருமா மணிவெர் திருக்கத ெவும்
திறந் த வபாவத சிெபுரத்துத்
திருமால் அறியாத் திருப் புயங் கன்
திருத்தாள் வென்று வெர்வொவம.” (திருோசக.பா.612)



வபருமானது வபரின்பத்தில் பிரிவுஅற இருக்கும் வபறு
வபற் றேர்கவள!
விட்டு நீ ங் குேதற் கு அருவம உவடய உலகப்பற் று என்னும்
மயக்கம் வகாண்டு. பின்பு ”அம் மா!” என்று கதறி அழுேவதத்
தவிர்த்து, அழகிய மணிகள் பதிக்கப்பட்ட கதவு
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திறந்திருக்கும் வபாவத, திருமாலும் அறியாது. பாம் பு அணிந்த
வபருமானின் திருேடிகவளச் வசன்று வசர்வோமாக
உலகப்பற் று என்னும் மயக்கம் வகாண்டு. கதறி அழுேவதத் தவிர்த்து
இவறேனிடம் சரண் புக வேண்டும் என்கிறார் மாணிக்கேசாகர்.
மயக்கம் அல் லது மாவய என்றால் என்ன? வேதாத்திரியம்
வசால் கிறது.
கற் பவன வேகத்தால் இயற் வகவய மறந்து, சமூகத்தின்
அவமப்வபயும் , மக்களின் எண்ணம் வசயல் களால் விவளந்து ேரும்
விவளயப் வபாகும் நிகழ் சசி
் கவளயும் மறந்து,
உடலளவின் வதவேகவளயும் அறிவுக்கு அந்தச் சமயப்
வபாருத்தத்வதயும் ஞாபகத்தில் வகாண்டு, புலனறிவின்
எல் வலயிவலவய மட்டும் விரிந்து, மயக்க நிவலயில் எண்ணிச்
வசயலாற் றுேது மாவய எனப்படுகிறது.
இந்த மயக்கத்வத வதளிவு படுத்துேது பற் றி வசால் கிறது
வேதாத்திரியம் .
”விதிகுத்த ேழிவய என் ோழ் க்வக என்று
வேகு நாட்கவளக் கழித்வதன். அனுவபாகத்தில்
எதிலுவம திருப்தியின்றி, இன்பம் துன்பம்
எனும் சுழலால் எண்ணத்தின் வேகம் மீறி,
மதிஉயர்ந்து மதியறிந்த வபாது அங் வக
மதியாயும் விதியாயும் மாய் வக, ஞானம் ,
பதி,பாசம் ,பசு என்பது அவனத்து மாகிப்
பலதாயும் ஒன்றாயும் நாவன நின்வறன்.” (ஞாக.பா.1276)
மதி = மனித அறிவு
விதி = இயற் வக அறிவு
மாவய = உண்வமக்கு மாறான மயக்கநிவல
ஞானம் = அறிவே அறிோல் அறிந்த வதளிவு
பதி = இவறநிவல
பாசம் = பற் றுதல் , மும் மலக்கட்டு
பசு
= சீேன்கள் .
இயற் வக நியதியாகிய விதி ேகுத்த ேழியில் ோழ் வோம் என்று கருதி
நீ ண்ட காலம் ோழ் ந்து நாட்கவளக் கழித்வதன்.
அனுவபாக அனுபேங் களில் எதுோக யிருந்தாலும் எதிலும் திருப்தி
இல் லாமல் இருந்வதன்.
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இன்பம் , துன்பம் என்ற சுழற் சிவய மாறி மாறி அனுபவித்து,
எண்ணத்தின் வேகம் அதிகமாகி அறிவு உயர்ந்தது.
அறிவே அறிந்தவபாது. மதி, விதி, மாவய, ஞானம் , பதி, பாசம் , பசு
என்ற அவனத்துமாக ஆகி, பலோகவும் , ஒன்றாகவும் நாவன
ஆகிவிட்வடன்.
இந்த நிவலவய நாமும் அவடந்து ஆனந்தமாக ோழ் வோம் . ோழ் க
ேளமுடன்.”
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9. ஆராத ஆர்ெங் கூர அழுந் துவீர்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம் சர் வசால் கிறார்…..
”ஞானம் அவடந்தேனின் நிவலவம எப்படி இருக்கும் ?
இவறேனுவடய வபயவரக் கூறும் வபாழுது, கண்ணீரும் , மயிர்க்
கூச்வறிதலும் அேனுக்கு உண்டாகும் . கண்களிலிருந்து கண்ணீர ்
தாவர தாவரயாக ேழியும் .
”வபாருளாவச இருக்கும் ேவர. காமினி காஞ் சனப் பற் று இருக்கும்
ேவர, உடற் பற் று அழிேதில் வல.
வபாருளாவச எே் ேளவுக்கு குவறகிறவதா அந்த அளவுக்கு ஆத்ம
ஞானத்வத வநாக்கி முன்வனற முடிகிறது. உடல் பற் றும் அந்த
அளவுக்குக் குவறகிறது.
வபாருளாவச அடிவயாடு அழிந்தால் தான் ஆத்ம ஞானம் ஏற் படுகிறது.
ஆத்மா தனி, உடல் தனி என்ற உணர்வு அப்வபாதுதான் உண்டாகிறது.
இளந் வதங் காயில் நீ ர் ேற் றாத ேவர அதனுவடய பருப்வபயும்
ஓட்வடயும் அரிோளால் கூடத் தனிவய பிரிப்பது கடினம் .
நீ ர் ேற் றி விட்டால் உள் வள பருப்பு ”குடு, குடு” என்ற ஆடுகிறது.
ஓட்டிலிருந்து பருப் வபத் தனியாகி விடுகிறது. இவதத்தான்
வகாப்பவரத வதங் காய் என்கிவறாம் .
”இவறேவன அவடந்து விட்டதன் அறிகுறி, பக்தன் வகாப்பவரத்
வதங் காவயப் வபால் ஆகிவிடுேதுதான்.
உடவல ஆத்மா என்ற அறிவு வபாய் விடுகிறது. உடவலப் பற் றிய இன்ப
துன்பங் கவள அேன் தன்னுவடய இன்ப துன்பங் களாக நிவனக்க
மாட்டான்.
உடல் இன்பதவதச் சிறிதும் விரும் ப மாட்டான். ஜீேன் முக்தனாகத்
திரிந்து வகாண்டிருப் பான்.
”இவறேனுவடய வபயவர நவிலும் வபாவத அேனிடம் கண்ணீர ்
அரும் புதலும் , மயிர்ச் கூச்வசறிதலும் ஏற் படுமானால் காமினி
காஞ் சனப் பற் று அற் றுவிட்டது. அேன் இவறேவன அவடந்தாகி
விட்டது என்று அறிந்து வகாள் .
வநருப்புக்குச்சி நன்றாக உலர்ந்து இருந்தால் ஒரு முவற கிழித்த
உடவனவய குப்வபன்று பற் றிக் வகாள் கிறது.
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ஆனால் ஈரமான குச்சிவய ஐம் பது முவற கிழித்தாலும் அதில்
தீப்பற் றுேதில் வல. குச்சிகள் தாம் வீணாகின்றன.
வபாருளாவசயில் ஊறிக் கிடக்கும் மனத்தில் , காமினி காஞ் சனத்
திினா ல் நவனந்திருக்கும் மனத்தில் , இவறேவனப் பற் றிய விழிப்பு
ஏற் படுேதில் வல.
ஆயிரம் தடவே முயற் சி வசய் தாலும் அது வீணான முயற் சிதான்.
வபாருளாவச ேற் றிய அக்கணவம ஆன்மிக விழிப்பு ஏற் படுகிறது.
(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமதமாழிகள் பாகம் .3, பக்.608-609)
”வெரக் கருதிெ் சிந் தறனறயத்
திருந் த றெத்துெ் சிந் திமின்
வபாரில் வபாலியும் வெல் கண்ணாள்
பங் கன் புயங் கன் அருள் அமுதம்
ஆரப் பருகி ஆராத
ஆர்ெங் கூர அழுந் துவீர்
வபாரப் புரிமின் சிென்கழற் வக
வபாய் யிற் கிடந் து புரளாவத.” (திருோசக.பா.613)





சிேனது திருேடிவயச் வசர வேண்டும் என்று நிவனந்து, உள்
த்வத த் திருத்தமாக வேத்துக் வகாள் ளுங் கள் .
வபார் வசய் யப் பயன்படும் வேல் வபான்ற கண்வண உவடய
உவமயின் பாகனும் , பாம் பு அணிந்திருப்பேனும் , ஆகிய
வபருமானது அருள் அமுதத்வத நிரம் பப் பருகி, முடிவில் லாத
அன்பு மிகுமாறு. அந்த இன்பத்தில் முழ் குங் கள் .
இந்தப் வபாய் யான உலக ோழ் வில் கிடந்து உழலாது, சிேனது
திருேடிவயச் வசன்று வசருங் கள் .

”சிேனது திருேடிவயச் வசர வேண்டும் என்று நிவனந்து, உள் ளத் வத
திருத்தமாக வேத்துக் வகாள் ளுங் கள் ” என்று வசால் கிறது திருோசகம் .
மனவத தூய் வமயாக வேத்துக் வகாள் ள மனிதமனம் நிவறவு வபற
வேண்டும் . மனித மனம் நிவறவு வபற் றால் இவறயுணர்வு வபற் று
இனிய ோழ் வு வபறலாம் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”உடல் துன்பம் , மனக்குழப்பம் , அறிவு உயராவம
உலகத்தில் மக்கள் தவம விலங் கனத்வத வேக்கும் .
உடல் ேளத்வத, நிலேளத்வத, அறிவு உடல் திறனால்
கருத்துடவன ோழ் வின்ேளப் வபாருட்களாக மாற் றிக்
குடல் பசிக்கும் , மற் றும் உடல் வதவேக்கும் ஏற் பக்
குவறவின்றிப் வபாருள் வபறவும் , காப்புகல் வி வபறவும் ,
இடல் மிகுந்து, ஏற் றல் குவறந் துலக ோழ் வு அவமந்தால்
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எல் லாரும் அறிேறிந்து இனியோழ் வு வபறலாம் .” (ஞாக.பா.306)
விலங் கினங் களுக்கு சிந்் தவனயாற் றல் இல் லாததால் உணவு வசய் யத்
வதரியாது.
பிற உயிவர ேருத்தியும் , வகாவல வசய் தும் , பிற உயிரின் ோழும்
சுதந்திரத்வதப் பறித்தும் , தனக்கு வசாந்தமில் லாத அந்த உடவலக்
உண்டு ோழுகின்றன.
தானும் இனிவமயாக ோழ் ந்து மற் றேர்கவளயும் ோழ
வேக்குக்கூடிய சிந்தவன ஆற் றல் வபற் றேன் மனிதன்.
ஆனால் உடலில் துன்பம் ஏற் படும் வபாதும் , மனக்குழப்பத்தால்
அவமதியில் லாத வபாதும் , அறிவு உயர்ேவடயாத வபாதும் , மனிதன்
தனது சிறப்வப மறந்து விலங் கு நிவலயில் வசயல் படுகிறான்.
பூ உலகில் வபரும் பகுதியான கடலின் ேளங் கவளயும் , நிலத்தின்
ேளங் கவளயும் , மனிதன் தனது அறிவின் ஆற் றலாலும் உடல்
உவழப்பாலும் , வதவேக்வகற் ப ோழ் வின் ேளங் களாக மாற் றிக்
வகாள் ள முடியும் .
தனது குடல் பசிவயப் வபாக்கிக் வகாள் ளவும் , ோழ் வியல்
வதவேகளுக்கான வபாருட்கவள நிவறோகப் வபற் று பயன்படுத்த
வேண்டியது அேசியமாகும் .
ோழ் வியல் வதவேப் வபாருட்கவளப் வபற அறிவே உயர்த்திக்
வகாள் ளும் சாதனமான கல் வி அேசியம் .
ஈதல் வசயல் மிகுதியாகவும் , வபறும் வசயல் குவறோகவும் அவமய
வேண்டும் .
விலங் கினத்தின் வித்தின் மூலம் , மனிதனாகி உயர்ந்த நிவலயில்
ோழும் மனிதன், ோழ் வியல் துன்பங் களால் மீண்டும் விலங் கு
நிவலக்கு இறங் கி விடாமலும் ,
உலக ேளங் கவள ோழ் வின் ேளங் களாக மாற் றி, இட்டுண்டு ோழ
கல் வி அறிவும் , ஈதல் மிகுந்து ஏற் றல் குவறந்தும் உலக ோழ் வு
அவமயுவமயானல் உலக மக்கள் மனநிவறவுடன் இனிது ோழலாம் .
ோழ் க ேளமுடன்.
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10. வதருள் வீர் ஆகில் இதுவெய் மின்
தமிழ் மவறயாகிய திருோசகத்வதயும் வேதாத்திரியத்வதயும்
ஒருமுவற ஓதினாலும் கருங் கல் மனமும் கவரயும் .
கண்களில் மணற் வகணியின் ஊற் றுப் வபால கண்ணீர ் வபருகும் .
உடம் வபல் லாம் சிலிர்க்கும் .
பக்தியும் ஞானமும் தரும் வமலிட்டால் இவறேவன இன்னும்
காணவில் வலவய என்ற பரபரப்பு ஏற் படும் .
உடவன அேர்கள் இவறயடியார் ஆேவரயன்றி மற் வறவயார் ஆகார்.
”புரள் ொர் வதாழுொர் புகழ் ொராய்
இன்வற ெந் தாள் ஆளாகாதீர்
மருள் வீர் பின்றன மதிப் பாரார்
மதியுள் கலங் கி மயங் குவீர்
வதருள் வீர் ஆகில் இதுவெய் மின்
சிெவலா கக்வகான் திருப் புயங் கன்
அருள் ஆர் வபறுொர் அகலிடத்வத
அந் வதா அந் வதா அந் வதாவெ. ” (திருோசக.பா.614)







புரண்டு ேணங் கி ேந்து புகழ் ந்து இன்வற ேந்து அடிவம ஆகி
விடுங் கள் .
இல் வலவயல் , பின்னர் மிகவும் மயங் க வேண்டிேரும் .
அதன்பின் உலகில் உங் கவள யார் மதிப்பார்?
வதளிேவடய விரும் பினால் வபருமானுக்கு ஆட்படுதலாகிய
இதவனச் வசய் யுங் கள் .
சிேவலாக நாதனாகிய பாம் பு அணிந்த வபருமானின்
திருேடிகவள, இந்நிலவுலகில் யாரால் வபற முடியும் ,
ஐவயா, ஐவயா, ஐயவகா! (வபற முடியாது என்பது கருத்து)

அறிவின் அக வநாக்குப் பயணம் வமற் வகாண்டால் இவறயுணர்வு
வபற் று இவறேனது திருேடிகவள நாமும் வபற முடியும் என்கிறது
வேதாத்திரியம் .
அறிவின் அக வநாக்குப் பயணம்
”ஆன்மீகத் துவறவயன்ற அகலேழிப் பாவதயிவல
அடிவேத்து வமன்வமலும் முன்வனறிப் வபாகுங் கால்
அறிவுவபறும் அனுபேங் கள் வியப்பாகும் . இனிவமயாம் .
ஆன்மஒளி சுடர்விட்டு உள் ளுணர்வுப் வபறாகும் .
ஊன்உருேமான உடல் ஊர்திவயன்னும் ஊவட,
உயிர் என்ற சூக்குமவம ”நான்” என்ற உணர்வு ேரும் .
32

ஒடுங் க ஒடுங் கக் காணும் உண்வமவயா அறிேதுவே
உயிரிலிருந்து ஓங் கி எழுந்து உடல் உலகம் வேளி விரியும் .”
(ஞாக.பா.1434 (1)
அன்பு ேழியும் , அருள் ேழியும் , வதய் வீக ேழியுமாகிய ஆன்மீகத் துவற
என்ற அகன்ற பாவதயில் பயணித்து அடிவமல் அடிவேத்து
முன்வனறிப் வபாகின்றவபாது, வியப்பான அனுபேங் கவள அறிவு
அனுபேமாகப் வபறும் .
அந்த அனுபேங் கள் இனிவமயாக இருக்கும் . உடலிலிருந்தும்
மனதிலிருந்தும் முற் றிலும் வேறதாகக் கருதப்படுகின்ற ஆன்ம
ஒளியானது பிரகாசமாகி உள் ளுணர்வு கிட்டும் வபறு அவமயப்வபறும் .
தவசயால் உருோக்கபட்டுள் ள உடல் என்னும் ோகனத்திற் குள் வள,
அந்த உடவல சூக்குமமாக இயக்குகின்ற உயிர்தான் ”நான்” என்ற
உணர்வு உண்டாகும் .
அந்த நான் என்ற உணர்வு குவறயக் குவறய அறிவு என்ற இருப்பு
நிவலவய உணரலாம் அந்த அறிோனது இயக்கத்தில் உயிராகவும்
எழுச்சி வபற் று உடலாகவும் உலகமாகவும் , வேளியாகவும்
விரிேவடயும் .
மனித அறிவின் அகவநாக்குப் பயணத்தில் உடலுக்குள் உயிர்,
உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே வதய் ேமாகவும் உள் ளது என்ற
உணர்வு கிட்டும் .
”நான்” அதுவே இருப்புநிவல வமய் ப்வபாருள் வதய் ேவமனும் ,
நன்முடிவு விளக்கமாம் . அந்தமுழு முதற் வபாருவள
நல் ல ஒழுங் காற் றலாய் , நல் லுணர்ோய் , அறிேறியும்
நல் ஊற் றாய் த் திருேருளாய் , நல் லின்ப வேள் ளமாய் ,
வதன்வபாழியும் வபரின்பம் திகட்டாது! சலிக்காது!
திருத்தங் கள் எண்ணம் வபால் வசயல் களிவல மலர்ந்துேரும்
வசருக்வகாழித்து தான்அடங் கித் வதய் ேநிவல எங் வகதிலும்
திருேருளின் காட்சியாம் , திரும் புங் கள் உட்புறமாய் .” (ஞாக.பா.1434
(2)
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அறிவின் அகவநாக்குப் பயணத்தில் , உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு, அந்த அறிவே ”நான்” ஆகவும் உள் ளது.
அதுவே இருப்பு நிவலயாகிய வமய் ப்வபாருள் என்றும் , வதய் ேம் என்று
வசால் லப்படுகிறது என்பது முடிவில் விளக்கமாகும் .
அந்த வமய் வபாருளாகிய முழுமுதற் வபாருவள இயல் பூக்கத்தினால்
ஒழுங் காற் றலாகவும் , வதய் வீகமாகிய நல் லுணர்ோகவும் , அறிவே
அறிேதற் கான நல் ல ஊற் றாகவும் , வதய் வீக அருளாகவும் , நல் ல இன்ப
வேள் ளமாகவும் உணரப்படும் .
அந்த உணர்ோனது வதன் வபாழியும் வபாது ஏற் படுகின்ற இன்பம்
வபாலிருக்கும் . ஆனால் திகட்டாது. சலிக்காது. நீ டித்த, நிவலத்த,
சலிப்பில் லாத வபரின்ப நிவலயாக இருக்கும் .
அந்நிவலயானது அனுபேமாகி விடுேதால் , எண்ணம் , வசால் ,
வசயல் களில் திருத்தங் கள் ஏற் படும் .
அந்தத் திருத்தங் களால் தன்முவனப்பு என்னும் வசருக்கானது
ஒழிந்துவிடும் . எங் கும் எதிலும் வதய் வீக காட்சியாகவே உணரப்படும் .
ஆகவே மனவத உட்புறமாகத் திருப்பி,அறிவின் அகவநாக்குப்
பயணத்தில் வபரின்ப நிவலவய அகத்துணர்ோக அனுபவித்து
ஆனந்தமாக ோழ் வீர்களாக!
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துறணநின்ற நூல் கள்
1. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவற.
2. திருோசகப் பாடல் கள் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விெயா பதிப்பகம் ,
வகாவே.
3. ஞானக்களஞ் சியம் ,

வேதாத்திரி

மகரிஷ,

வேதாத்திரி

5. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள்

வமாகன்தாஸ்,

பதிப்பகம் ,ஈவராடு
4. இவணயதள தகேல் கள் .
வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , வபாள் ளாச்சி
6. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்களிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம் , வசன்வன.
7. வேதாத்திரி

மகரிஷ

வபான்வமாழிகள்

5000,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். விெயா பதிப்பகம் , வகாவே.
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபவதச மஞ் சரீ, ராமகிருஷ்ண தவபாேனம் ,
திருப்பராய் த்துவற.
9. வென் கவதகள் , இவணயதளம் .
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