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வேதாத்திரியப் பாரவ்ேயில் 

திருோசகத்தின் பிராரத்்தவனப்பதத்ு 

அருள்நிதி 

மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

இதனுள்வள 

1.பிராரத்்தவன சசய்ேது எப்படி? 

2.அலரந்்து வபாவனன் அருள்சசய்யாய் 

3.கடுவிவனவயக் கவளந்து விடலாமா? 

4.பிராரத்்தவனக்குப் பலன் உண்டா?  

5.எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும்! 

6.தன்முவனப்பு நீங்க தேம் ஒன்வற ேழி. 

7.இவறநிவலவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் பிரம்மஞானம் 

8.பிராரத்்தவன ேலிவம ோய்ந்தது. 

9.மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் 

10.இவறநிவல இன்பம் 

11.உருகிப் சபருகும் உள்ளத்வதத ்தா 

12.ஆனந்தமாய் ோழ ஆவசயா? 
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பிராரத்்தனை 

 

பிராரத்்தனை என்பது ஒரு வேண்டுவகாள் அல்லது சசயலாகும். 

இது ேழிபாடட்ு இலக்குடன் சதாடரப்ு சகாண்டு ஒரு பரஸ்பர 

நம்பிக்வக மற்றும் புரிதவல சசயல்படுத்த முற்படுகிறது. 

பிராரத்்தவன என்பது மத நவடமுவறயின் ஒரு ேடிேமாக இருக்க 

முடியும்.  

இது சபாது அல்லது தனிப்பட்ட முவறயில் நடக்கலாம். இது 

ோரத்்வதகள், பாடல் அல்லது முழுவமயான சமௌனத்வத 

உள்ளிட்டேற்வறப் பயன் படுத்தலாம். 

சமாழி பயன்படுத்தப்படும் வபாது பிராரத்்தவன ஒரு பாடல் ேடிேம், 

மந்திரம்,  

முவறயான நம்பிக்வக அறிக்வக, அல்லது பிராரத்்தவன நபரின் ஒரு 

தன்னிசவ்சயான சசாற்சபாழிவு ஆக இருக்கலாம். 

 வேண்டுவகாள், பிராரத்்தவன விண்ணப்பம், நன்றி மற்றும் 

புகழ்பாடுதல் எனப் பிராரத்்தவனயின் சேே்வேறு ேடிேங்கள் 

உள்ளன.  

பிராரத்்தவனயானது ஒரு சதய்ேம், ஆவி, இறந்தேர ்அல்லது உயரந்்த 

வயாசவன, ேழிபாட்டிற்கான வநாக்கம், ேழிகாடட்ுதல் 

வகாருதல், பாேங்கவள ஒப்புக்சகாள்ளுதல் அல்லது ஒருேரின் 

எண்ணங்கவளயும் உணரச்ச்ிகவளயும் சேளிப்படுதத்ுதல் 

ஆகியேற்வற வநாக்கி இருக்கலாம்.  

எனவே, தனிப்பட்ட நன்வமக்காக அல்லது மற்றேரக்ளுக்காக எனப் 

பல காரணங்களுக்காக மக்கள் பிராரத்்தவன சசய்கிறாரக்ள். 

மாணிக்கோசகர ்திருோசகத்தில் ”பிராரத்்தவனப் பத்து” என்வற 

தவலப்பில் பத்து பாடல்கவளப் பாடி மகிழ்ந்துள்ளார.் 

 
 

1.பிராரத்்தனை செய்வது எப்படி? 
  
 

மனிதனுக்வக உரித்தானது பிராரத்்தவன 

 பிராரத்்தவன சசய்ேது என்பது ஹிந்து, கிறிஸ்தேம், முஸ்லீம், புத்தம், 

சமணம், யூதம் உள்ளிட்ட அவனத்து மதங்கவளச ்வசரந்்தேரக்ளும் 

புரியும் ஒன்று. 

  

மானிட குலம் முழுவமக்கும் சபாதுோக அவமந்த சிறப்பியல்புகளில் 

பிராரத்்தவனயும் ஒன்று; முக்கியமானதும் கூட.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88_%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ஆனால் பிராரத்்தவனவய எப்படிச ்சசய்தல் வேண்டும் என்பது 

மாசபரும் இரகசியம்.  

எனக்குச ்சசல்ேம் வேண்டும்; நான் புகழ் சபற வேண்டும்; எனக்கு 

அதிகாரம் வேண்டும்; நான் அவமசச்ராக வேண்டும், எனக்கு பிள்வள 

பிறக்க வேண்டும்,  

எனக்கு வநாய் நீங்க வேண்டும் என்சறல்லாம் பலரும் வகாவில் 

உள்ளிட்ட பிராரத்த்வன ஸ்தலங்களில் பிராரத்்தவன புரிேவத 

அறிவோம்.  

அேரக்ளின் நம்பிக்வகக்கும் பூரே் கரம் விவனகளுக்கும் தக்கபடியும் 

(சசயல்விவளவு தத்துேப்படி) வேண்டுகின்ற ஸ்தலத்தில் அருள் 

பாலிக்கும் சதய்ேத்தின் அருளுக்கும் ஏற்ப சபரும்பாலாவனாரது 

பிராரத்்தவன நிவறவேறி விடுகிறது.  

இதனாவலவய பிராரத்்தவனக்கு மகதத்ுேம் அதிகமாகிறது.  

எப்படிப் பிராரத்்திப்பது? 

  

அருளாளரக்ளும் மகான்களும் பிராரத்்தவனவய சரியாகச ்சசய்ேது 

எப்படி என்று கூறி அருளி இருக்கின்றனர.் 

தாயுமானேர ்மிக அழகாகச ்சசால்லி இருக்கிறார:்- 

“எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க நிவனப்பதுவே அல்லாமல் 

வேசறான்றறிவயன் பராபரவம!”  

மக்கள் அவனேரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் அதுவே அேரது நிரந்தர 

பிராரத்்தவன.  

“அன்பர ்பணி சசய்ய என்வன ஆளாக்கி விடட்ு விட்டால் இன்பநிவல 

தாவன எய்தும் பராபரவம” 

என்றும் அேர ்அருளி இருக்கிறார.்  

மாசபரும் ரகசியங்கள் இரண்வட மிக எளிவமயாகச ்சசால்லி 

விட்டார ்அருளாளர.்  

அவனேரின் நலவனயும் வேண்டு; அவனேருக்கும் சதாண்டு சசய் – 

இதுவே நீ நலம் சபற ேழி; உனக்கு நன்வம தரும் ேழி. 

வேதாத்திரியம் தரும் பிராரத்்தவன 

வேதாத்திரியம் தனி மனிதனுக்குத ்என்ன வதவே என்பவத உணா ் 

ந்து பிராரத்்தவனவய ேகுத்துள்ளது.  
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”அருட்வபராற்றல் கருவணயினால் உடல்நலம், நீளாயுள், 

நிவறசசல்ேம், உயரப்ுகழ், சமய்ஞ்ஞானம் ஓங்கி ோழ்வேன். 

மாணேரக்ளுக்கான பிராரத்்தவன1 

”அருட்வபராற்றல் கருவணயினால், உடல்நலம், நீள் ஆயுள், ஓழுக்கம், 

கல்வி உயரே்வடந்து வமன்வமலும் சிறப்பாய்  ோழ்வேன்.”   

மாணேரக்ளுக்கான பிராரத்்தவன 11 

”அருட்வபராற்றல் கருவணயினால், உடல் நலம், நீள் ஆயுள், ஒழுக்கம், 

கல்வி கடவம இேற்றில் நான் கருத்வதாடு உயரவ்ேன்.” 

மானுடத்திற்கான பிராரத்்தவன 1  

”உலகிலுள்ள சபாறுப்புவடய தவலே சரல்லாம் 

   உயிரறிவே உள்ளுணரே்ாய்ப் சபறுதல் வேண்டும். 

உலகவனதத்ு நாடுகளின் எல்வல காக்க, 

   ஓருலகக் கூட்டாட்சி ேலுோய் வேண்டும். 

உலகில் வபாரப்வக அசச்மின்றி மக்கள் 

   உவழத்துண்டு, ேளம்காதத்ு ோழ வேண்டும். 

உலசகங்கும் மனிதகுலம், அவமதி என்னும் 

   ஒருேற்றாத நன்னிதி சபற்றுய்ய வேண்டும்” . (ஞாக.பா.1852) 

மானுடத்திற்கான பிராரத்்தவன 11 

”உலகசமல்லாம் பருேமவழ ஒத்தபடி சபய்யடட்ும்!  

   உழேசரல்லாம் தானியத்வத உேப்புடவன சபருக்கடட்ும்! 

பலசதாழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரடட்ும்!  

   பகுத்துணரவ்ில் சதாகுத்துணரவ்ு பண்பாடவ்ட உயரத்த்டட்ும்!  

கலகங்கள் வபாட்டிபவக கடந்தாட்சி நடக்கடட்ும்!  

   கல்லாவம, கடன்ேறுவம, களங்கங்கள் மவறயடட்ும்!  

நலோழ்வே அளிக்கும்சமய்ஞ் ஞானஒளி வீசடட்ும்!  

   நம்கடவம அறோழ்வின் நாட்டத்வத சிறக்கடட்ும்!” (ஞாக.பா.1853) 

மானுடத்திற்கான பிராரத்்தவன 111 

”ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு 

   எல்லாம் நிரம்பி ேழிய, 

மாரி அளோய் சபாழிக்! 

   மக்கள் ேளமாய் ோழ்க!” (ஞாக.பா.1854) 

வள்ளலார் கூறும் பிராரத்்தனை இரகசியம்  
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இராமலிங்க ேள்ளலார ்சுோமிகள் ஏராளமான இரகசியங்கவள நூல் 

ேடிவிலும் பா ேடிவிலும் அருளியுள்ளார.் பிராரத்்தவன இரகசியம் 

பற்றியும் அேர ்கூறியுள்ளார.் 

பிராரத்்தவன என்ற தவலப்பில் அேரது அருள் சமாழிகள் இவதா:- 

“பாதி இரவி சலழுந்தருளிப் பாவியயனை சயழுப்பியருட்  ய ாதி 

யளித்சதை் னுள்ளகத்யத சூழ்ந்து கலந்து துலங்குகிை்றாய் நீதி 

நடஞ்செய் யபரிை்ப நிதிநாை் சபற்ற சநடும்யபற்னற  ஓதிமுடியா 

சதை்யபாலிவ் வுலகம் சபறுதல் யவண்டுவயை” 

“ஒருவை் பிராரத்்தனை செய்வதில் அவனுக்காக மடட்ும் செய்வது 

ெரியல்ல. இந்த உலகசமலாம் வாழும்படி பிராரத்்தனை செய்தல் 

யவண்டும். அப்படிெ ்செய்வதால், அதில் ஒருவனுக்கு 

யவண்டியனவ எல்லாம் அடங்கி விடுகிை்றை. பிராரத்்தனை 

செய்ய யவண்டுமாகில் இப்படித்தாை் செய்ய யவண்டும்: எை்பயத 

பிராரத்்தனையாகும்.” 

  

 தாை் சபற்ற சபரும் யபற்னற சநடும் யபறு எை்று கூறும் அவர் 

அனத அனைத்து மக்களும் சபற யவண்டுயவயை எை்கிறார். 

  

இது தாை் உண்னமயாை பிராரத்்தனை எை்னும் மாசபரும் 

இரகசியத்னதயும் சதள்ளத் சதளிவாகக் கூறுகிை்றார். 

 

“ெர்யவ  ைா சுகியநா பவந்து”                        

“யலாகாஸ் ஸமஸ்தா சுகியநா பவந்து” 

  

எை்று காலம் காலமாக மகாை்கள் சொல்லி வருகிை்றைர். 

அனைவரிை் நலனுக்குமாக அருள் யவண்டுவயத பிராரத்்தனை; 

 

அனதெ ்செய்யும் யபாது நமது நலை்களும் தாமாகயவ கூடி விடும். 

  

இனறவைிை் இந்த அருள் ‘சமக்காைிஸம்’ இரகசியமாை ஒை்று. 

  

அனதத் தாயுமாைவர், வள்ளலார்? யவதாத்திரி மகரிஷி 

யபாை்யறார் நமக்காக எளிய தமிழில் “உனடத்துப் 

யபாடட்ுத்” தருகிை்றைர். 

ஆக உண்னமயாை பிராரத்்தனை எது எை்பனத அறிந்த 

ெந்யதாஷத்தில் கூறுயவாம்:  

  

ெர்யவ  ைா சுகியநா பவந்து 

  

யலாகாஸ் ஸமஸ்தா சுகியநா பவந்து 
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எல்யலாரும் இை்புற்றிருக்க நினைப்பதுயவ அல்லாமல் 

யவசறாை்றறியயை் பராபரயம! 

 
 

2. அலரந்்து வபாவனன் அருள்சசய்யாய் 

 
”உன் மீது அன்பு மிகுமாறு எனக்கு நீதான் அருள் சசய்ய வேண்டும்” 

என மாணிக்கோசகர ்இவறேனின் அன்வபப் சபற வேண்டுகிறார.்  

கலந்து நின்அடி யாவராடு அன்று  

  ோளா களித்திருந்வதன் 

புலரந்்து வபான காலங்கள்  

  புகுந்துநின்ற திடரப்ின் நா   ள் 

உலரந்்து வபாவனன் உவடயாவன  

  உலோ இன்பச ்சுடரக்ாண்பான் 

அலரந்்து வபாவனன் அருள்சசய்யாய்  

  ஆரே்ம் கூர அடிவயற்வக.”  (திருோச.பா.485) 

 

நீ ஆடச்காண்டவபாது உன் அடியாரக்வளாடு கூடி வீவண மகிழ்ந்து 

இருந்வதன்.  அந்தக் காலம் கழிந்து விட்டது.  அதன் பின்னர ்துன்பம் 

ேந்து என்வனத ்சதாற்றிக் சகாண்டது.  அதனால் மிகவும் ோடி 

நிற்கிவறன்.  

   

என்வன ஆடச்காண்டேவன!  என்றும் அழியாத இன்பத்வதத் தரும் 

ஒளிப்பிழம்வபக் காண வேண்டும் என்று ேருத்தம் அவடகிவறன். உன் 

மீது அன்பு மிகுமாறு எனக்கு நீதான் அருள் சசய்ய வேண்டும். 

 

”துன்பம் ேந்து தன்வன சதாற்றிக் சகாண்டது” என்று இப்பாடலில் 

மாணிக்கோசகர ்ேருந்துகிறார.் 

 

 ரிக் வேதாத்தில் ஒரு சுவலாகம். 

”ஸங்கசச்த்ேம் ஸம்ேதத்ேம் ஸம்வோ மனாம்ஸி ஜானதாம் 

ஸமாவனா மந்த்ர. ஸமிதி. ஸமானீ 

ஸமானம் மன.ஸஹசித்தம் ஏஷாம்! 

ஸமானீ ே ஆகூதி. ஸமானா ஹ்ருதயானி ே.!! 

ஸமானம் அஸ்து வோ மவனா யதா ேஸ்ஸீ ஸஹாதி!!!(ரிக்வேதம்) 

 

கூடியிருங்கள். ஒதத்ுப் வபசுங்கள். உங்கள் உள்ளங்கள் ஒவர பாங்கில் 

ஓரக். பிராரத்்தவன சபாதுோனது ஆகுக.   

உங்கள் கூட்டத்தின் குறிக்வகாள் ஒன்வறயாகுக. ஒவர தீரம்ானம் 

சகாள்ளுங்கள்.   
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உங்களுவடய வநாக்கம் ஏவகாபிதத்ு இருக்கடட்ும். உங்களுவடய 

உணரச்ச்ியில் ஒற்றுவம நிலவுக.   

உங்களுவடய அன்பில் ஐக்கியம் ஓங்குக.  உங்களுவடய எண்ணம் 

இவணந்திருக்கடட்ும். அங்ஙனவம உங்களுவடய இணக்கம் நிவறவு 

எய்துக. 

துன்பத்வத ஒழுக்கமுடன் தீரத்்தால் வபாதும், இன்பம் மிகுந்துவிடும்” 

என்று வேதாத்திரியம் ேழி காடட்ுகிறது. 

 

”இன்பவம அள   ேமுவற மீற மாறத்  

   துன்பமாய் மாறவிடும்.  இயற்வக உண்வம! 

இன்பவம துய்க்க சேனில்,வதான்றுகின்ற  

  துன்பத்வத ஒழுக்கமுடன் தீரத்்தால் வபாதும்” (ஞாக.பா.1252) 

 

அறிவின் அவலயாகிய மனமானது, புறப்சபாருகளினல் சதாடாப்ு 

சகாண்டு அனுபவிக்கும் வபாது ஏற்படுகிற உணரச்ச்ிவய இன்பம், 

துன்பம் என்று கணிக்கிறது.   

 

எந்த அனுபேத்வத மனம் இன்பம் என்று கருதுகிறவதா, அந்தத் 

துய்ப்பில் அளவும் முவறயும் மீறினாலும், மாறினாலும் துன்பமாக 

அனுபவிக்கிறது.  இதுவே இயற்வக என்னும் இவறநிவலயின் 

உண்வம நிவலயாகும்.   

 

இன்பத்வத மடட்ுவம அனபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால், 

விவளகின்ற துன்பவத  ஒழுக்க உணரவ்ுடன் தீரவ்ு சசய்தாவல 

வபாதுமானது.  

 

அதாேது உடலில் சக்தி குவறயும் வபாது ஏற்படும் பசி என்ற உணரவ்ே 

மனம் துன்பமாக உணரக்ிறது.   

 

அந்தத் துன்பம் நீங்குகிற அளவிற்கு முவறவயாடு உணவே 

உடச்காண்டால் துன்பம் நீங்கி விடுகிறது.   

 

ஆனால் அந்த உணவில் இன்பம் இருப்பதாக மயக்க நிவலயில் மனம் 

கருதி வமலும் வமலும் உடச்காண்டாலும், முவறயற்ற உணவே 

உடச்காண்டாலும்,  

 

இவரப்வபயில் சுரக்கும் வஹடிவரா குவளாரிக் என்னும் கரிகதா 

அமிலம் உணவேக் கவரப்பதற்குப் வபாதுமான அளவு இல்லாமலும், 

கவரக்க முடியாமலும் அங்வகவய தங்கிவிடுகிறது.   

 

இதனால் புளிப்பு ஏறி அஜீரணக் வகாளாறு, ோந்தி, மயக்கம், 

ேயிற்வறாட்டம் வபான்ற பல துன்பங்கவள சேளிப்படுத்தி விடுகிறது. 
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அளவோடும் முவறவயாடும் புலன்கள் மூலம் துய்க்கப்படும் வபாது 

துன்பம் நீங்கி இன்பம் மிகுதி ஆகும். எனவே அடியாரக்வளாடு இருந்து 

இன்பம் துய்த்த மாணிக்கோசகருக்கும் இந்த நியதி சபாருந்தும். 

 

3. கடுவிவனவயக் கவளந்து விடலாமா? 
 

”வபாக்குதற்கு அரிய விவனகவளப் வபாக்கி, உனது வபரருள் சேள்ளம் 

என்னுள் மிகுமாறு சசய்து, இவடவிடாது என் உள்ளம் உருக அருள் 

சசய்ோயாக!” என்று இப்பாடலில் மாணிக்கோசர ்பிராரத்்தவன 

சசய்கிறார.் 

 

பிராரத்்தவன எப்படி இருக்க வேண்டும். 

 

ஒரு கிராமத்தில் ஏவழப்சபண் ஒருத்தி இருந்தாள். அேளுக்குச ்

சசாந்தமாக ஒரு பசுமாடு இருந்தது. அேள் அந்தப் பசுமாட்டிலிருந்து 

பாவலக் கறந்து, ஊர ்மக்களுக்கு விற்றுேந்தாள். அதில் கிவடக்கும் 

ேருமானத்தில் குடும்பம் நடத்தினாள். 

 

அந்தக் கிராமத்தின் எல்வலயில் உள்ள ஆற்றின் மறுகவரயில் ஒரு 

வகாயில் அரச்ச்கர ்ோழ்ந்து ேந்தார.் தினமும் பூவஜக்கு இந்தப் 

சபண்ணிடம்தான் அேர ்பால் ோங்குோர.் 

 

சில நாட்களாக குறித்த வநரத்தில் அந்தப் சபண்மணியால் பால் 

சகாண்டு ேர இயலவில்வல. இதனால் வகாபம்சகாண்ட அரச்ச்கர,் ஒரு 

நாள் அேவளக் கூப்பிட்டார.் 

  

``ஏன், அம்மா ... பாரத்்தாயா... உன்னுவடய காலதாமத்தால் என்னால் 

உரிய வநரத்தில் பூவஜவய முடிக்க முடியவில்வல’’ என்று சகாஞ்சம் 

வகாபமாகவே கடிந்துசகாண்டார.் 

  

``மன்னிக்கவேண்டும் சுோமி, நான் வீட்டிலிருந்து முன்னதாகவே 

கிளம்பிவிடுகிவறன். ஆனால். ஆற்வறக் கடந்து ேர வேண்டும் 

என்பதால், கவரயில் படகுக்காக சேகுவநரம் காத்திருக்க 

வேண்டியிருக்கிறது" என்றாள் பணிவுடன். 

  

அப்பாவியாக அந்தப் சபண் சசான்ன பதிவலக் வகடட்ு 

மனமிரங்கினார ்அரச்ச்கர.் 

  

“என்னது... ஆற்வறக் கடக்கப் படகுக்கு காத்திருக்கிறாயா? 

 

அேனேன் பிறவிப் சபருங்கடவலவய `கடவுள்’ சபயவரச ்

சசால்லிக்சகாண்வட கடந்துவிடுகிறான்.  
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நீ என்னடாசேன்றால், சிறிய ஆற்வறக் கடப்பதற்சகல்லாம் 

படவகாட்டிவய நம்பிக்சகாண்டிருக்கிறாவய! 

  

இதுதான் கவடசி. இனிவமல் சரியான வநரத்துக்கு ேரவில்வல 

என்றால், எனக்கு நீ பால் சகாண்டுேர வேண்டாம்" என்று கூறிவிடட்ு 

வீடட்ுக்குள் சசன்றுவிட்டார.் 

  

அேர ்இவதக் சகாஞ்சம் வகலியாகதத்ான் சசான்னார.் ஆனால், அவத, 

அந்த அப்பாவிப் சபண்ணால் உணர முடியவில்வல. 

 

'இந்த ஊரிவலவய அதிகமாக பால் ோங்குபேர ்இேர ்ஒருேரத்ான். 

இேரும் இப்படிச ்சசால்லிவிட்டாவர... என்ன சசய்ேது?' என 

ேருத்தத்துடன் கிளம்பிச ்சசன்றாள். 

  

அதன் பிறகு, சில நாட்களுக்கு அேள் குறித்த வநரத்துக்குள் ேந்து 

விட்டாள். அந்தப் சபரியேருக்வக அது ஆசச்ரய்மாக இருந்தது. ஒரு 

நாள் சந்வதகத்வதாடு அேவளக் கூப்பிட்டார.் 

 

"இப்வபாசதல்லாம் சரியான வநரத்துக்குள் ேந்துவிடுகிறாவய... 

எப்படியம்மா?" என்று வகட்டார.் 

 

"அது ஒன்றும் சபரிய மந்திரம் இல்வல, சுோமி. நீங்கள் சசான்னது 

வபாலத்தான் சசய்கிவறன்." 

  

"என்னது... நான் சசான்னபடியா! ஆற்றின் தண்ணீர ்வமல் நடந்தா 

ேந்தாய்..!" என்றார ்வகலியுடன். 

  

"ஆமாம் சுோமி! அப்படித்தான் நடந்துேந்வதன்" என்றாள் அந்தப் 

சபண் உறுதியான குரலில். 

 

`இது எப்படிச ்சாதத்ியம்?’ அரச்ச்கரின் மனதுக்குள் சந்வதகம் 

இருந்தாலும், அவத அேர ்சேளிகாடட்ிக்சகாள்ளவில்வல. ''எங்வக... 

என் கண்முன்வன நடந்துகாடட்ுோயா?" என்று வகட்டார.் 

 

அேள் மறுக்கவில்வல "நிசச்யமாகக் காடட்ுகிவறன்!’’ என்றாள். 

இருேரும் ஆற்றங்கவரக்குச ்சசன்றனர.் 

  

"நீ முன்வன சசல், நான் உன்வனப் பின்சதாடரக்ிவறன்" என்றார ்

அரச்ச்கர.் 

 

உடவன அந்தப் சபண்மணி, வக இரண்வடயும் கூப்பியபடி, கடவுளின் 

சபயவரக் கூறியபடிவய தண்ணீரில் நடக்க ஆரம்பித்தாள். 
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கண்முன்வன நடந்தவத நம்ப முடியாமல் பாரத்்த அரச்ச்கருக்கு ஒரு 

பக்கம் அதிரச்ச்ி... அவத சேளிகாட்ட முடியாமல், நீண்ட 

தயக்கதத்ுக்குப் பிறகு அேவளப் பின்சதாடரந்்தார.் 

  

`ஆற்றின் ஆழம் எே்ேளவு இருக்கும் என்று சதரியவலவய’ என்று 

பயத்துடன் நிவனத்தபடிவய கடவுளின் சபயவரக் கூறியபடி, இறங்க 

முயற்சித்தார.்  

 

ஆனால் அேருக்கு ஓர ்எண்ணம்....`தண்ணீரில் நடக்க முடியுவமா 

முடியாவதா... ஒருவேவள நீரில் விழவேண்டி இருந்தால், குவறந்த 

படச்ம் ஆவடயாேது நவனயாமல் இருக்கடட்ுவம...’ என நினத்தேர ்

தன்னுவடய ஆவடவயக் வககளால் தூக்கிப் பிடித்துக்சகாண்டு 

ஆற்றில் இறங்கினார.் 

 

ஆனால், கால் தண்ணீருக்கு உள்வள சசன்றது. அரச்ச்கர ்திடுக்கிட்டார.் 

வேறு ேழி சதரியாமல் திரும்பி, கவரவயறினார.் 

  

இவதசயல்லாம் பாரத்்துக்சகாண்டிருந்த அந்தப் சபண் திரும்பி அேர ்

இருக்கும் கவரக்வக ேந்தாள். 

  

"என்வன மன்னிதத்ுவிடம்மா! என்னால் உன்வனப் வபால் நீரில் நடக்க 

முடியவில்வல. உண்வமயாகவே நீ நீர ்வமல் நடந்து சசன்றது எப்படி 

சாத்தியமானது என்பவத எனக்குச ்சசால்வலன்..." என்று வகட்டார ்

குவழந்த குரலில் அரச்ச்கர.் 

 

அந்தப் சபண் பணிவுடன், “சுோமி…. உங்கள் உதடுகள் கடவுள் 

சபயவரச ்உசச்ரித்தாலும், உங்கள் வககள் இரண்டும் உங்கள் 

உவடகள் நவனயக் கூடாது என்பதற்காக தூக்கிப் பிடித்துக்சகாண்வட 

இருந்தன. அதன் பிறகு நீங்கள் நீரில் இறங்கினீரக்ள். கடவுள் வமல் 

உண்வமயாகவே உங்களுக்கு நம்பிக்வக இருந்திருந்தால், அப்படிச ்

சசய்திருக்க மாட்டீரக்ள்" என்ற அந்தப் சபண் சற்றுத ்தயங்கிவிடட்ுச ்

சசான்னாள்... 

 

``வமலும், ஆற்றின் ஆழத்வதப் பரீட்சித்து பாரப்்பது, அந்த 

ஆண்டேவனவய ஆழம் பாரப்்பது வபான்றது அல்லோ?” என்றாள். 

 

அந்தப் சபண் இவதச ்சாதாரணமாகச ்சசான்னாலும், அவத அந்த 

இவறேவன வநரில் ேந்து சசான்னதுவபால இருந்தது அரச்ச்கருக்கு.  

அேர ்சேடக்ித ்தவலகுனிந்தார.் 

 

இவறேன் மீது நம் நம்பிக்வக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பவத 

விளக்க, பகோன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர ்கூறிய கவத இது. 

 

பிராரத்்தவன என்பது அந்தப் சபண்ணின் மனநிவலவயப் 

வபாலத்தான் இருக்கவேண்டும்.  
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அந்த அரச்ச்கவரப்வபால இருக்கக் கூடாது என்பதுதான் 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர ்நமக்கு உணரத்த்ும் சசய்தி. 

 

இவதத்தான், `உள்ளன்வபாடு ஒருேன் இவறேனிடத்துப் பிராரத்்தவன 

சசய்ய வேண்டும். 

  

உள்ளூர ஒரு மனிதன் எவத விரும்புகிறான் என்பவத இவறேன் நன்கு 

அறிகிறார.் அதவன நிவறவேற்றவும் சசய்கிறார’் என்கிறார ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர.் 
 

”அடியார ்சிலர ்உன் அருள்சபற்றார ் 

   ஆரே்ங் கூர யான் அேவம 

முவடயார ்பிணத்தின் முடிவின்றி  

   முனிோல் அடிவயன் மூக்கின்வறன் 

கடிவயன் உவடய கடுவிவனவயக்  

   கவளந்து உன் கருவணக் கடல்சபாங்க 

உவடயாய் அடிவயன் உள்ளத்வத  

   ஓோ துருக அருளாவய.”  (திருோச.பா.486) 

 

என்வன அடிவமயாக உவடயேவன!  அன்று அடியார ்சிலர ்

நின்னுவடய திருேருளில் கலந்தனர.்   

 

அன்று உன்னுடன் கலக்காத நான், புலால் நாற்றம் வீசும் பிணமாகப் 

வபாகும் இந்த உடம்பில் இருக்க ஆரே்ம் சகாண்டு, தேம் இல்லாது, ஒரு 

முடிவு அறியாது, அந்த சேறுப்பினால் விவரந்து முதுவம அவடந்து 

சகாண்டு இருக்கிவறன். 

  

”என்னுவடய வபாக்குதற்கு அரிய விவனகவளப் வபாக்கி, உனது 

வபரருள் சேள்ளம் என்னுள் மிகுமாறு சசய்து, இவடவிடாது என் 

உள்ளம் உருக அருள் சசய்ோயாக!” என்று மாணிக்கோகர ் 

பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 

 

விவனகவள வபாக்க என்ன சசய்ய வேண்டும்?  ேழிகாடட்ுகிறது 

வேதாத்திரியம். 

 

”புலன்கேரச்ச்ி மயக்கத்தால் உணரச்ச்ி மீறி, 

   புறத்தாற்றும் சசயல்கசளல்லாம் வீழ்சச்ி காடட்ும். 

புலன்கள் தவம அறிோவல ஆளக் கற்கும் 

   சபாறுப்புவடய ோழ்க்வகசநறி ஆக்கம் நல்கும். 

புலன்மயக்கம் தன்முவனப்  பப் பழிச ்சசயலகள், 

   புகழ்வபாக்கும்சபாருடக்ள் உயிரப்் பற்றுயரத்்தும். 

புலன்அடக்கம் இம்மூன்று களங்கம் வபாக்கி, 

   புவி ோழ்வில் நிவறேதரும். பிறப்பறுக்கும்.” (ஞாக.பா.1489) 
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ஐந்து புலன்கள் மூலம் அறிோனது மனமாக இயங்கிப் சபற்ற பழக்கப் 

பதிவுகள் பற்றுக்களாகி விடுகின்றன.   

 

புலன்களானது சேளியில் உள்ள சபாருடக்ளவளாடு சீேன்கவளாடு 

சதாடரப்ுசகாண்டு, மயக்க நிவலயில் உணரச்ச்ிேயப்படட்ு 

சசயல்களாற்றுகிறவபாது, அறிவு சதளிவு இன்வமயால் கீழ்வமப்படட்ு, 

தாழ்ந்த நிவலயில் வீழ்சச்ி அவடயும்.   

 

புலன் மயக்கமானது தன்முவனப்பால் ஆறு துரக்்குணங்கள் 

ேயப்படட்ு ஐந்து சபரும் பழிசச்சயல்களாக சேளிப்படும்.  

அதனால் மனிதனின் சபருவமவயப் புகவழப் வபாக்கிவிடும். 

 

சபாருடக்ள் வபரிலும் உயிரக்ளிடதத்ும் பற்றுக்கவள உயரத்்திவிடும்.  

முன்வனறத்வதயும் நல்கும்.  

 

புலன் அடக்கமானது தன்முவனப்பு, பழிசச்சயல்கள், பற்றுக்கள் 

ஆகிய மூன்று களங்கங்கவள    யம் அறிவிலிருந்து வபாக்கி நில உலக 

ோழ்வில் நிவறவேத்தரும்.   

 

பிராரத்்தவனவய அறுக்கும் நல்விவனகள் நிவறோன ோழ்வேயும், 

தீவிவனகள் துன்ப ோழ்வேயும் விவளவிக்கும்.   

 

புலன் மயக்கில் அறிவின் சசயல்பாடு தீவிவனகவளயும், அறிவின் 

கடட்ுக்குள் புலன்களின் சசயல்பாடு நல்விவனகவளயும் உருோக்கும்.   

 
 

4. பிராரத்்தவனக்குப் பலன் உண்டா? 

 
அசமரிக்க சதாழிலதிபரும், பல சுய முன்வனற்ற நூல்களின் 

ஆசிரியருமான டயிள்யூ.கிசளசமன்ட் ஸ்வடான் (W. Clement Stone) 

சசால்லியிருக்கிறார.்.. 

  

`மனிதனின் மிகப்சபரும் சக்தி பிராரத்்தவன.’ அதிலும் ஒரு சின்ன 

நுணுக்கமுண்டு. உளமுருகி, மனதார, தனக்காக அல்லாமல் வேறு 

யாவரா ஒருேருக்காகச ்சசய்யும் பிராரத்்தவனக்குத்தான் அபார சக்தி. 

வேண்டுதலுக்கு மடட்ுமல்ல... மற்றேவர நிவனத்து, பிறருக்காகச ்

சசய்யும் ஒரு சிறு சசயலுக்குக்கூட பலன் கிவடக்கும்.” இவத 

உணரத்்தும் கவத ஒன்று உண்டு. 

 

இந்தக் கவத கற்பவனயாக இருக்கலாம்; இப்படி ஒன்று நடக்கவே 

நடக்க முடியாத சம்பேமாகவும் வதான்றலாம். ஆனால், இந்தக் கவத 

உணரத்்தும் உண்வம யாராலும் மறுக்க முடியாதது. 

 

ஒரு பயணிகள் கப்பல் புயலில் மாட்டிக்சகாண்டது. உவடந்து 
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மூழ்கியும் வபானது. அந்தக் கப்பலில் பயணம் சசய்த இரண்டு வபர ்

மடட்ும் எப்படிவயா, வகயில் கிவடத்த மரக்கடவ்டகவளப் 

பற்றிக்சகாண்டு தப்பித்து, ஓர ்ஆளர     ேமற்ற தீவில் 

கவரசயாதுங்கினாரக்ள்.  

 

இருேரும் நண்பரக்ள். அடுதத்ு என்ன சசய்யலாம் என்பது 

இருேருக்குவம சதரியவில்வல. அேரக்வளக் காப்பாற்றக் கடவுவளத் 

தவிர வேறு துவண இப்வபாது இல்வல.  

 

எனவே, பரஸ்பரம் ஓர ்ஒப்பந்தம் சசய்துசகாண்டாரக்ள். அந்தத் தீவின் 

ஒரு கவரயில் ஒருேரும், அதற்கு வநர ்எதிரப்்புறத்தில் இன்சனாருேரும் 

கடவுளிடம் பிராரத்த்வன சசய்யவேண்டியது... யாராேது ஒருேரின் 

வேண்டுதலுக்குக்கூடோ சசவி சாய்க்காமல் வபாய்விடுோர ்கடவுள்? 

உதவி ேரும்...  

 

அப்வபாது இருேருவம இந்தத் தீவிலிருந்து தப்பித்து, தங்கள் சசாந்த 

ஊருக்குத ்திரும்பிவிடலாம்.  

 

உதவி ஏதும் கிவடக்காத, உதவிக்கு ஆள் யாரும் இல்லாத, எதிரக்ாலம் 

என்னசேன்வற புரியாத சூழ்நிவலயில் இந்த ஒப்பந்தம் இருேருக்குவம 

சரி என்று வதான்றியது. 

 

ஒப்பந்தப்படி இருேரும் பிரிந்து தீவின் எதிர ்எதிர ்திவசக்குப் 

வபானாரக்ள். பிராரத்்தவன சசய்ய ஆரம்பித்தாரக்ள்.  

 

முதலாமேன் கடவுவள நிவனத்து வேண்டுவகாள் விடுத்தான்... 

``கடவுவள... பசி... அவகாரப்பசி... சாப்பிட ஏதாேது சகாடு!’’ 

 

இரக்கமில்லாதேரா கடவுள்?! அேன் கண்வணத ்திறந்து 

பாரத்்தவபாது, சற்று தூரத்தில் ஒரு மரம் சதரிந்தது... பழுத்துத ்

சதாங்கிக்சகாண்டிருந்தன ஆப்பிள் பழங்கள். அேன் அேற்வறப் 

பறித்துப் பசியாறினான்.  

 

அவத வநரத்தில், இரண்டாமேன் உணவுக்கு என்ன சசய்ோன் என்று 

அேன் வயாசிக்கக்கூட இல்வல. 

  

முதலாமேனுக்கு உணவுப் பிரசவ்ன தீரந்்தது. துவணக்கு ஆளிருந்தால் 

நல்லவத என்று வதான்றியது... அதிலும் நம் மவனவி உடனிருந்தால் 

எே்ேளவு நன்றாக இருக்குசமன்று நிவனத்தான். 

 

கடவுவள நிவனதத்ுப் பிராரத்்தித்தான். அடுத்த நாள், அேனிருந்த 

தீவுக்கருவக ஒரு கப்பல் விபத்துக்குள்ளானது. அந்தக் கப்பலில் 

அேவனத் வதடிக்சகாண்டு ேந்திருந்த மவனவியும் இருந்தாள். 
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எப்படிவயா தப்பிப் பிவழத்து,மிகச ்சரியாகத் தன் கணேன் இருக்கும் 

தீவுக்கு, அேனிடவம ேந்து வசரந்்தாள். அேவள 

ோரியவணத்துக்சகாண்டான் அேன். அேனுக்கு ஆசச்ரய்மான 

ஆசச்ரய்ம்.  

 

`நான் நிவனப்பசதல்லாம் நடக்கிறவத... நிசச்யம் கடவுள் 

இருக்கிறார.்.. என் பிராரத்்தவனக்கு சசவி சாய்க்கிறார.்..’ என்று 

வயாசித்தான். 

  

அடுத்த நாள், அேனுக்கும் அேன் மவனவிக்கும் உவடகள் வேண்டும், 

ஒரு வீடு வேண்டும், பிடித்த உணவு வேண்டும்... என்சறல்லாம் 

கடவுளிடம் பிராரத்த்ித்தான்.  

 

அந்தத் தீவு ஓர ்அடச்ய பாத்திரம்வபால அேன் வகட்ட அவனத்வதயும் 

தந்தது. அேன் மனம் நிவறந்துவபானான். 

 

அப்வபாதும் அேன் எதிரத் ்திவசயிலிருக்கும் தன் நண்பவனப் பற்றி 

வயாசிக்கவேயில்வல. 

  

`எல்லாம் கிவடத்துவிட்டது... இனி வீடு திரும்பவேண்டியதுதான் 

பாக்கி. அதுவும் பிராரத்்தித்தால் கிவடக்காதா என்ன..?’ அேன் 

கடவுவள வநாக்கி பிராரத்்தவன சசய்தான்.  

 

அது ஆசச்ரய்மான சங்கதியல்ல... அற்புதம்! கடவுள் 

மனமிரங்கிவிட்டார ்என்றுதான் சசால்ல வேண்டும்.  

 

அடுத்த நாள் காவலயில் அேனிருக்கும் கடற்கவரவயாரமாக ஒரு 

கப்பல் ேந்து நின்றது. அேன், தன் மவனவிவய அவழத்துக்சகாண்டு 

கப்பலில் ஏறுேதற்காக விவரந்தான்.  

 

அப்வபாதும் மற்சறாரு திவசயில் இருக்கும் தன் நண்பவனப் பற்றி 

அேன் வயாசிக்கவேயில்வல. கடவுள் தன் நண்பனின் 

பிராரத்்தவனக்கு சசவி சாய்க்கவில்வல என்று நிவனத்தான். 

  

அேன் கப்பலில் ஏறப்வபாகும் வநரத்தில், ோனிலிருந்து ஓர ்அசரீரி 

ஒலித்தது... ``சகாஞ்சம் சபாறு... நீ ஏன் உன் நண்பவன விடட்ுவிடட்ுத் 

தனியாகக் கிளம்புகிறாய்?’’  

 

``நான் என்னசேல்லாம் வகடட்ு பிராரத்்தவன சசய்வதவனா, 

அவேசயல்லாம் எனக்குக் கிவடத்தன. அது என் பாக்கியம். ஆனால், 

என் நண்பனின் பிராரத்்தவன தகுதியில்லாதது. அதனால்தான் அேன் 

வகட்ட எதுவும் அேனுக்குக் கிவடக்கவில்வல...’’  

 

அசரீரி சசான்னது... ``நீ தேறாகப் புரிந்துசகாண்டிருக்கிறாய். அேன் 

ஒவர ஒரு பிராரத்்தவனதான் சசய்தான். அவத நான் நிவறவேற்றித் 
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தந்வதன். அது மடட்ும் இல்வலசயன்றால், உன்னுவடய எந்த 

வேண்டுதலும் நிவறவேறியிருக்காது...’’ 

  

``அப்படியா கடவுவள... என் நண்பன் அப்படி என்னதான் பிராரத்்தவன 

சசய்தான்?’’  

 

``உன்னுவடய எல்லா வகாரிக்வககளும், வேண்டுதல்களும் நிவறவேற 

வேண்டும் என்று பிராரத்்தவன சசய்தான்... 

 

அமுதப் சபருங்கடலில் முழ்கவும்,இவற அன்வபப் சபறவும் வேண்டும் 

என்று மாணிக்கோசகர ்இப்பாடலில் பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 
”அருளா அமுதப் சபருங்கடல்ோய்  

   அடியாது எல்லாம் புக்கு அழுந்த 

இருளார ்ஆக்வக இதுசபாறுத்வத  

   எய்த்வதன் கண்டாய் எம்மாவன 

மருளார ்மனத்து ஓர ்உன்மத்தன்  

   ேருமால் என்று இங்கு எவனக்கண்டார ்

சேருளா ேண்ணம் சமய்யன்வப  

   உவடயாய் சபறநான் வேண்டுவம.”  (திருோச.பா.487) 

 

என்வன அடிவமயாக உவடயேவன! நினது அருளாகிய அமுதப் 

சபருங்கடலில் அடியாரக்ள் அவனேரும் புகுந்து மூழ்கவும், நான் 

மடட்ும் மூழ்காது, அறியாவம நிவறந்த இந்த உடம்வபச ்சுமந்து 

கவளப்பு அவடந்து விட்வடன்.   

 

எமது தவலேவன!  இங்கு என்வனக் காண்பேரக்ள் சித்தம் கலங்கிய 

ஒரு பித்தன் ேருகிறான் என்று அஞ்சி ஒதுங்காதோறு, உனது 

உண்வமயான அன்வப நான் சபறுதல் வேண்டும். 

கன்னிப்சபண் ஒருத்தி, சிற்றின்பத்வத வேம்புவபால் சகப்பானது என 

நிவனத்திருந்தும், மங்வகப் பருேம் ேந்தவுடன், கணேனுடன் கூடி 

இன்பந் துய்த்த பிறகு, முன்னம் அதவன பழித்துவரதத்வத நிவனந்து 

நவக சசய்ோள்.   

அதுவபால வபாகி, வயாகியரின் மற்றும் வயாகத்தின் அருவம சதரிந்த 

பின், இே்ேழிக்கு ேர முயற்சி சசய்கிறான்.  மீண்டு ேரவும் அேனுக்கு 

ோய்ப்பு ஏற்படுகிறது என்று சுகோரியில் தாயுமானேர ்பாடுகிறார.் 

கன்னிவக ஒருத்தி சிற்றின்பம் வேம்பு என்னினும் 

     வகக்சகாள்ேள் பக்குேத்தில், 

கணேன் அருள் சபறின்முவன சசான்னோறு என்எனக் 

     கருதிநவக யாேள் அதுவபால் 
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சசான்னபடி வகடக்ும் இப் வபவதக்கு நின்கருவண 

     வதாற்றின்  சுகாரம்பமாம். (தா.பா.77. சுகோரி பா.1) 

இவதத்தான், ”அதுவபால சசான்னபடி வகடட்ு நடக்கும் இப்வபாவதக்கு 

நின் கருவண வதாற்றின் சுகாரம்பமாம்” என்று அழகாக முடிக்கிறார ்

தாயுமானேர.்  

வபரின்பம் எப்படி இருக்கும் சதரியுமா?  வேதாத்திரியார ்வபரின்பக் 

களிப்பில் பாடுகிறார.் 

இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ - எங்கும் 

இன்ப ஊற்றாய்ப் சபருகும் இவறோ! 

அன்பு ஊற்றாய்ப் சபருகி அவனத்துயிரக்்குள்ளும் அறிோய் 

இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ (ஞா.க.பா.1648-1) 

அவதவிடப் சபரிய இன்பம் இல்வல என்பவதக் குறிக்க வபரின்பம் 

என்கிவறாம். மாணிக்கோசகர ்அமுதசபருங்கடல் என்கிறார.்   

மன அவலச ்சுழலானது குவறந்து அறிவு என்ற நிவலக்குப் 

புகும்வபாது, தன்வனவய எல்லாேற்றிலும் எல்லாேற்வறயும் 

தனக்குள்வளயும் காண்கின்ற அகதத்ுணரவ்ு ஏற்படும். அதுவே 

வபரின்பம், வபரானந்த நிவலயாகும்.  

 
 

5.எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும்! 

 
அக்காலத்தில் ோழ்ந்துேந்த துறவி ஒருேர,் எந்த சதய்ேத்வத 

வநாக்கியும், ஒரு இரண்டு நிமிடம் இவறவேண்டல் சசய்தால், அடுத்த 

நிமிடவம, அந்த வேண்டுதலின்படி, எல்லாவம நடக்குமாம். 

அந்த துறவி பற்றி வகள்விப்பட்ட அந்த நாட்டு மன்னர,் அந்த 

துறவியிடம் சசன்று, ஞானியாவர, நீங்கள் எவத நிவனத்து 

பிராரத்்தவன சசய்தாலும் அது நிவறவேறும் என்று 

வகள்விப்படுகிவறன்.  

அதனால் தாங்கள் எனக்காக, எனது மவனவிக்காக, எனது 

மகனுக்காக, மகளுக்காக, இந்த நாட்டு குடிமக்கள் 

அவனேருக்காகவும் கடவுவளப் பிராரத்்திக்கவேண்டும் என்று 

பணிவோடு வகட்டார.்  
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மன்னர ்சசான்னவதக் வகட்ட துறவி சிரித்துக்சகாண்வட, நான் 

பிராரத்்தவன சசய்தால் இப்படிசயல்லாம் நடக்கும் என்பதுகூட 

எனக்குத ்சதரியாது,  

ஆனால் நீங்கள் சசால்ேதால் நான் ஆண்டேவன வநாக்கி 

மன்றாடுகிவறன் என்றார.்  

பின்னர ்அந்த துறவி மன்னருவடய அரசவேக்கு ேந்து, அங்கு ஒரு 

மூவலயில் அலங்கரித்து வேக்கப்படட்ிருந்த ஒரு சதய்ேத்தின் 

திருவுருேம் முன்பாக விளக்வகற்றி, ஆண்டோ, இந்த நாட்டில் 

எல்லாரும் நை்றாக இருக்கயவண்டும் என்று பிராரத்்தவன சசய்து 

முடித்தார.்  

அவதக் வகட்ட மன்னருக்கு சிறிது ஏமாற்றமாக இருந்தது. நான் 

துறவியிடம் ஒே்சோருேருக்காகவும் பிராரத்்தவன பண்ணவேண்டும் 

என்று, எே்ேளவு விளக்கமாகச ்சசான்வனன், 

ஆனால் அேவரா ஒவர ேரியில் பிராரத்்தவனவய முடித்துவிட்டாவர, 

இதற்காகோ நான் தனியாகப் வபாய் அேரிடம் இத்தவன 

விண்ணப்பங்கவள வேத்வதன் என்று நிவனத்து ேருத்தப்பட்டார.் 

மன்னர ்முகத்தில் சதரிந்த கேவலவயப் பாரத்்த துறவி, 

சிரித்துக்சகாண்வட, மன்னவர, நீர ்உம் மனதில் என்ன நிவனக்கின்றீர ்

என்பது புரிகிறது, உங்கள் அரண்மவன வதாட்டத்திற்கு என்வன 

அவழத்துக்சகாண்டுப் வபாங்கள் என்று சசான்னார.்  

அங்கு இருேரும் சசன்றனர.் அந்த அழகான வதாட்டத்தில் ேண்ண 

ேண்ண மலரக்ள் பூத்துக்குலுங்கின.  

ஆனால், அந்த வதாட்டத்தில், ஒரு சசடி மடட்ும் நீர ்ஊற்றி இரண்டு 

நாள்கள் ஆனது வபால் ோடி ேதங்கி இருந்தது.  

உடவன துறவி மன்னரிடம், சகாஞ்சம் தண்ணீர ்சகாண்டுேரச ்

சசால்லுங்கள் என்றார.்  

உடனடியாக சகாண்டுேரப்பட்ட தண்ணீவர மன்னரிடம் சகாடுத்து, 

அந்தச ்சசடிக்கு அவத ஊற்றச ்சசான்னார.் 

மன்னரும் அந்தச ்சசடியில் ோடி ேதங்கியிருந்த இவலகள், 

உதிரந்்துவபாகும் நிவலயிலிருந்த மலரக்ள் வமல் ஊற்றாமல், 

மண்வணாடு உறுதியாக நிற்கக்கூடிய வேரப்் பகுதியில் ஊற்றினார.் 
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அவதப் பாரத்்த துறவி மன்னரிடம், ோடிப் வபாயிருக்கும் மற்ற 

பகுதிகளுக்கு ஊற்றாமல், வேரப்் பகுதிக்கு, எதற்காக ஊற்றினீரக்ள் 

என்று வகட்டார.்  

அதற்கு மன்னர,் வேரப்் பகுதிக்கு ஊற்றினால், அது மற்றப் பகுதிக்கும் 

தானாகவே வபாய்விடும்தாவன என்றார.்  

அப்வபாது துறவி சிரித்துக்சகாண்வட, எல்லாருக்கும் வசரத்்து நான் 

பண்ணிய பிராரத்்தவன, வபாகவேண்டிய இடத்திற்கு எல்லாம் வபாய்ச ்

வசரும்தாவன என்று பதிலுக்குக் வகட்டார.்  

இந்த கவதவய ோசித்தவபாது, எல்லா உயிரக்ளும் 

இன்புற்றிருப்பவதயல்லால் வேசறான்று அறிவயன் பராபரவம என்ற 

தாயுமானேரது ேரிகள் நிவனவுக்கு ேந்தன. 

”மிகுந்த அன்பால் என்வன நீ ஏற்றுக் சகாள்ள வேண்டும்” என்று 

மாணிக்கோசகர ்வேண்டுகிறார.் (வேண்டும் என்பது கருத்து) 
 
”வேண்டும் வேண்டும் சமய்யடியார ் 

   உள்வள விரும்பி எவன அருளால் 

ஆண்டாய் அடிவயன் இடரக்வளந்த  

   அமுவத அருமா மணிமுத்வத 

தூண்டா விளக்கின் சுடர ்அவனயாய்  

   சதாண்டவனற்கும் உண்டாம்சகால் 

வேண்டாது ஒன்றும் வேண்டாது 

   மிக்க அன்வப வமவுதவல.”  (திருோச.பா.488) 

 

அடிவயனது துன்பத்வதப் வபாக்கிய அமுதவம!  அரிய சபரிய 

மாணிக்கவம!  தூண்டாது இருக்கவும், தாவன சுடரவ்ிடட்ு  எரியும் 

விளக்கின் ஒளி வபான்றேவன!   

 

தன்வன மிகுதியும் விரும்பி நின்ற உண்வம அடியாரக்ளுக்கு நடுவே, 

என்வனயும் விரும்பி ஆடச்காண்டாய்.   

 

இப்சபாழுதுகூட விரும்பத்தகாத எவதயும் நான் விரும்பவில்வல. 

மிகுந்த அன்பால் என்வன நீ சபாருந்தும் அது உண்வடா? (வேண்டும் 

என்பது கருத்து) 

 

இவறநிவலவய நானாக இருக்கிறது என்பது வேதாத்திரியம். 

 

”நாவன  ஈசன்” சசால் விடுத்து, 

   ”நற்சபாருளான ஈஸ்ேரவன” 

நானுமாக இருக்கின்றான். 
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   ”ஞாலம் உயிரக்ள் அவனத்து மேன்.” 

நான் இே்வுண்வம உணரந்்த பயன் 

   நல்லுலகுக்வக எவன ஈந்வதன். 

நானினித ்தூயன் என நின்று, 

   நற்சறாண்டாற்றி இன்புறுவீர!்”  (ஞாக.பா..1599) 

 

நாவன ஈசன் என்று ஒரு மனிதர ்கூறினார ்என்றால், இேர ்மடட்ுவம 

கடவுள் என்று கூறுேதாகப் சபாருள்படும்.   

 

அதனால் இம்மனிதருக்குத ்தன்முவனப்பும் எழுசச்ியுறும். ஆகவே 

நாவன கடவுள் எனக் கூறுேவத விடுதத்ு வமன்வமயான 

சமய்ப்சபாருளான, உயிரக்ளில் கலப்புற்றுள்ள ஈஸ்ேரவன, நானுமாக 

ஆகியுள்ளான் என்று கூறும்வபாது தன்முவனப்பு எழாது.   

 

உலகம், உயிரக்ள் அவனத்திலும் இவறநிவலவய இருந்து. காத்து, 

முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமவய நான் உணரந்்து 

சகாண்டதன் பயனாகவே, என்வன உலக நலத்திற்காக 

அரப்்பணித்துக் சகாண்வடன்.  

 

நான் ஆன்மக் களங்கங்களிலிருந்து விடுபடட்ு தூய்வமயானேனாக 

உள்வளன் என்று உள்ள உறுதியுடன், நல்முவறயில் சதாண்டு சசய்து 

இன்புறுவீரக்ளாக!  

 

உயிரக்ள் அவனத்திலும் கலப்புற்றுள்ள இவறநிவல என் உள்ளும் 

புறமுமாகவும் இருக்கிறது என்ற உண்வம உணரவ்ில் தன்முவனப்பு 

இல்லாமல் சதாண்டு சசய்து இனிது ோழ்வோம். 

 

6. தன்முவனப்பு நீங்க தேம் ஒன்வற ேழி.   
 

நமக்வகா, நமக்கு வேண்டியேரக்ளின் உடல் நலம் வேண்டி, பணம் 

வேண்டி, பிரசச்வன தீர வேண்டி, பிள்வளகளுக்கு நல்ல வேவல 

வேண்டி, நல்ல ேரன் வேண்டி இப்படி பலப் பல காரணங்களுக்காக 

இவறேவன நிவனகின்வறாம். 

 

அது பக்தி அல்ல. 'ஒருவமயுடன்' ஒவர சிந்தவனயுடன் அேனது மலரடி 

நிவனப்பேர ்உறவு வேண்டும்.” என்ற ேள்ளலார ்பிராரத்்தவன 

சசய்கிறார.்) 

 

”ஒருவமயுடன் நினது திருமலரடி நிவனக்கின்ற 

   உத்தமரத்ம் உறவுவேண்டும் 

உள் ஒன்று வேத்துப் புறம்சபான்று வபசுோர ்

   உறவு கலோவம வேண்டும் 

சபருவமசபறு நினதுபுகழ் வபச வேண்டும் சபாய்வம 

  வபசாதிருக்க வேண்டும் 
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சபருசநறி பிடிதச்தாழுக வேண்டும் மதமான வபய் 

  பிடியாதிருக்க வேண்டும் 

மருவு சபண் ஆவசவய மறக்கவே வேண்டும் உவன 

  மறோதிருக்க வேண்டும் 

மதி வேண்டும் நின் கருவணநிதி வேண்டும் வநாயற்ற 

  ோழ்வில் நான் ோழ வேண்டும்.” (திருஅருட்பா) 

  

ோசயான்று சசால்லும், மனம் ஒன்று நிவனக்கும் மனிதரக்ள் தான் 

இங்கு அதிகம்.  

 

உள்ளும் புறமும் வேறாய் இருக்கும் ேஞ்சகரக்ள் அேரக்ளாக ேந்து 

நம்வமாடு கலந்து விடுோரக்ள். நாம் அேரக்வள வதடி வபாேது 

இல்வல. 

 

நாம் அறியாமல் நடப்பது. எனவே, ேள்ளலார,் அது வபான்ற 

மனிதரக்ளின் உறவு கலோவம வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார.்  

 

இவறேனின் சபயவர சசால்லிக்சகாண்வட சகாள்வள அடிப்வபார ்

உண்டு. எனவே, உன் புகவழயும் வபசவேண்டும், சபாய் வபசாமல் 

இருக்க வேண்டும் என்று இரண்வடயும் வேண்டுகிறார.்  

 

மனிதனுக்கு மதம் பிடிக்காமல் இருக்க வேண்டும். இவறேனின் 

சபயரால், மதத்தின் சபயரால், எத்தவன வபாரக்ள், எத்தவன உயிர ்

பலி...அவத கண்டு ேருந்தி "மதமான வபய் பிடியாதிருக்க வேண்டும்" 

என்று வேண்டுகிறார ்

 

கட்டி அவணக்கும் சபண் ஆவசவய மறக்க வேண்டும் என்கிறார.் 

ஞாபகம் இருந்தால் மீண்டும் வேண்டும் என்று வதான்றும். 

மறந்துறணும். எப்வபாதும் இவறேவன மறோது இருக்க வேண்டும். 

 

நல்ல புத்தி வேண்டும். நல்ல புத்தி இருந்தாலும் அது தேறான ேழியில் 

சசல்லாமல் இருக்க இவறேனின் அருள் வேண்டும். வநாயற்ற ோழ்வு 

வேண்டும்.  

 

குளிரந்்த (தண்) முகத்வத உவடய, தூய்வமயான மணிகளில் சிறந்த 

மணியான வசே மணிவய, சண்முகத் சதய்ே மணிவய எனக்கு நீ 

இவத எல்லாம் அருள வேண்டும் என்று பிராரத்்தவன சசய்கிறார ்
 

”உன்னுவடய வபரருளால் மீண்டும் உனது பவழய வபரின்பக் கடலில் 

சபாருந்தி இருத்தல் வேண்டும்” என்று மாணிக்கோசகர ்இப்பாடலில் 

பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 

 

”வமவும் உன்தன் அடியாருள்  

   விரும்பி யானும் சமய்ம்வமவய 

காவி வசரும் கயல்கண்ணாள்  
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   பங்கா உன்தன் கருவணயினால் 

பாவி வயற்கும் உண்டாவமா?  

   பரமா னந்தப் பழங்கடல்வசரந்்து 

ஆவி யாக்வக யான் எனது என்று  

  யாதும் இன்றி அறுதவல.”  (திருோச.பா.489) 

 

குேவள மலரின் நிறத்வதயும் கயல்மீனின் ேடிேத்வதயும் சகாண்ட 

கண்கவள உவடய உவமயின் பாகவன!   

 

நானும் உன்வனாடு கூடி இருக்கும் அடியார ்நடுவில் இருக்கும் 

உண்வம நிவலவயவய விரும்புகிவறன்.   

 

உன்னுவடய வபரருளால் மீண்டும் உனது பவழய வபரின்பக் கடலில் 

சபாருந்தி இருத்தலும், உயிர,் உடல் யான் எனது என்னும் பற்றுகள், 

ஆகிய எதுவும் இல்லாத நிவலயும். பாவியாகிய எனக்கும் உண்வடா?” 

என வேண்டுகிறார ்மாணிக்கோசகர.் 

 

”யான் எனது என்னும் பற்றுகள், ஆகிய எதுவும் இல்லாத நிவலயும். 

பாவியாகிய எனக்கும் உண்வடா?” என்று வகட்ட மாணிக்கோசகருக்கு, 

உண்டு என்று பதில் சசால்கிறது வேதாத்திரியம். எப்படி?  தான் தனது 

என்று பற்று ஒழிய தேம் ஒன்வற ேழி எனச ்சசால்கிறது 

வேதாத்திரியம். 

 

”தன்முவனப்பால் ”தான்தனது” எனும் கருத்தில் 

   தன்வனவய புலன்மயக்கால் எல்வல கட்டி 

தன்வனவய துன்பத்துள் சிக்க வேதத்ுத ் 

   தவிக்குங்கால் கவடத்வதற எண்ணும் வபாது, 

தன்முவனப்புக் காதியாய் அமரந்்த உண்வம, 

   தவழத்வதாங்கி எழும்வபாக்வக ஆன்ம வநாக்கமாம் 

தன்முவனப்புத ்தணிந்து, சமய்யுணரே்ாய் மாறத் 

   தேம் ஒன்வறேழி.  அதற்கு அரண்ஆம்.!”  (ஞாக.பா..1585) 

 

”தான்” என்பது அதிகாரப் பற்று ஆகும்.  தனது உடவலவங ”நான்” என்று 

கருதிக் சகாண்டதால், உடல் மீது ஏற்பட்ட பற்று, தன்வனவய 

முன்வேத்து, மற்றேரக்வள அடக்கி ஆளும் மனநிவல அதிகாரப் 

பற்று ஆகும்.   

 

”தனது” என்பது அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலச ்சாரந்்த வசரந்்த 

சபாருள் பற்றும், மக்கள் பாசமும் ஆகும்.   

 

புலன் மயக்கத்தால் அறிோனது உடவலவய எல்வலகட்டிக் சகாண்டு 

இயங்கும்வபாது, தன்வனத ்துன்பத்தில் சிக் வேத்துக் சகாண்டு 

தவிக்கிறது.  

 



23 
 

துன்பத்திலிருந்து விடுபடட்ு முன்வனற வேண்டும் என்று 

எண்ணுகிறவபாது, தன்முவன்ப்புக்கு முன்னதாக ஆதி நிவலயாக 

அமரந்்த உண்வம உணரே்ானது, வமலும் வமலும் உயரே்வடந்து 

தவழத்து எழும் வபாக்வக ஆன்ம வநாக்கம் ஆகும். 

 

தன்முவனப்பானது குவறந்து, உண்வம உணரே்ான இவற 

முவனபாக மாறுேதற்கு அகத்தேதம்தான் ேழி ஆகும். 

 

இவறமுவனப்பிற்குப் பாதுகாப்பாக இருப்பதும் அகத்தேவம ஆகும்.  

அறிோனது அகம் வநாக்கி அழியாப் சபாருளாகிய ஆன்மாவே 

உணரே்தற்கு ேழி அகத்தேவம ஆகும். 

 
 

7. இவறநிவலவய உணரக்கூடிய 

வபரறிவுதான் பிரம்மஞானம் 
 
கடவுளிடம் என்ன வகடக் வேண்டும்! 

 

நாம் அவனேரும் கடவுளின் குழந்வதகள் என்பவத மறந்து விட்டதால் 

கடவுளிடம் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று வகடட்ுக் சகாண்டு 

இருக்கின்வறாம். இதுவே அறியாவமயாகும்.. 

 

நாம் உண்வமயான ஒழுக்கமுள்ள குழந்வதகளாக, மனிதரக்ளாக 

ோழ்ந்தால் நமக்கு என்ன தரவேண்டும் என்பது கடவுளுக்குத ்சதரியும். 

 

எல்வலாரும் சபாருள் இருந்தால்தான் மகிழ்சச்ி என்று நிவனத்துக் 

சகாண்டு உள்ளாரக்ள் .அதனால் சபாருவளவய விரும்புகிறாரக்ள் 

.சபாருள் இருந்தால் சபான்வனயும், சபண்வணயும் மண்வணயும் 

தான் ோங்க முடியும். 

 

மனிதரக்வள அழித்துக் சகாண்டு இருப்பது மண்ணாவச 

சபண்ணாவச ,சபான்னாவச ,என்பதாகும். 

 

துறவிகள் என்பேரக்ள் இந்த மூன்று ஆவசகவளயும் விடட்ு விட்டால் 

கடவுள் நமக்கு அருவளக் சகாடுதத்து விடுோர ்என்று நிவனந்து 

சகாண்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத காடு,மவல,குவக வபான்ற 

இடங்களுக்கு சசன்று தேம் கிடந்தாரக்ள் .அேரக்ளுக்கு கடவுள் எந்த 

விதமான நன்வமகவளயும் சசய்யவில்வல. 

 

ேள்ளார ்முன்பு கடவுள் வதான்றி என்ன வேண்டும் என்று வகடக்ிறார.் 

 

ேள்ளல்சபருமான் அேரக்ள் கடவுள் இடத்தில் தனக்காக எவதயும் 

வகடக்வில்வல ,எல்லா உயிரக்ளும் இன்புற்று ோழ வேண்டும் 

.சகால்லா சநறிவய  குேலயம் எல்லாம் ஒங்க வேண்டும்,அவத 
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நீங்கள்தான் சசய்ய வேண்டும் என்று மடட்ும் வகடக்ின்றார ். 

. 
 

மனிதனாக பிறந்த அறிவுள்ள ஜீேரக்ள் கடவுளிடம்,என்ன எப்படி 

எவதக் வகடக்வேண்டும் என்பவத சதரிந்து சகாள்ள வேண்டும் .நமது 

தாயாகவும் தந்வதயாகவும் உள்ள ஆண்டேரிடம் 

 

அப்பா நான் வேண்டுதல் வகடட்ு அருள் புரிதல் வேண்டும் 

   ஆருயிரக்ட் எல்லாம் நான் அன்பு சசயல் வேண்டும் 

எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கணும் நான் சசன்வற 

   என்தந்வத நினது அருட்புகவழ இயம்பி இட்டால் வேண்டும் 

சசப்பாத வமனிவலவமல் சுத்த சிே மாரக்்கம் 

   திகழ்ந்வதாங்க அருட்வஜாதி சசலுத்தியிடல் வேண்டும் 

தப்வபது நான் சசய்யுனும் நீ சபாறுத்தல் வேண்டும் 

   தவலோ நிவன பிரியாத நிவலயும் வேண்டுேவன! 

 

என்னும் பாடல் ோயிலாக ஆண்டேரிடத்தில் எப்படி வேண்டுதல் 

சசய்ய வேண்டும் என்பவத மனிதரக்ளுக்கு சசால்லிக் 

சகாடுத்துள்ளார ்.அப்படி வேண்டினால் நமக்கு என்ன வேண்டும் 

என்பவத அேவர தந்து அருள் புரிோர.் 

 

ேள்ளலார ்”ஆருயிரக்்சகல்லாம் அன்பு சசய்ய வேண்டும்” என்று 

பிரரத்்தவன சசய்கிறார.்  மாணிக்கோசகரும் இவறேனின் அன்வப 

வேண்டி பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 
 

”அறவே சபற்றார ்நின்னன்பர ் 

   அந்தமின்றி அகசநகவும் 

புறவம கிடந்து புவலநாவயன்  

   புலம்பு கின்வறன் உவடயாவன 

சபறவே வேண்டும் சமய்யன்பு  

   வபரா ஒழியாய் பிரிவில்லா 

மறோ நிவனயா அளவில்லா  

   மாளா இன்ப மாகடவல.”  (திருோச.பா.490) 

 

“எம்வம அடிவமயாக உவடயேவன! நிவல சபயராத, தீராத, விடட்ு 

நீங்காத, மறக்கவும் நிவனக்கவும் முடியாது.  

 

அளேற்ற, சதவலயாத வபரின்பமாகிய சபரிய கடவல!  நின்னுவடய 

அடியாரக்ள் அவனேரும், முடிவின்றி, சதாடரந்்து உள்ளம் உருக 

நிற்கும், தன்வமவய முழுவமயாகப் சபற்று விட்டாரக்ள். 

  

புலாவல சபரிதும் விரும்பி உண்ணும் நாய் வபான்ற கவடயவனன்,  

சேளிவய நின்று புலம்புகின்வறன். உன்னுவடய உண்வம அன்வப 

உறுதியாக நான் சபற்வற ஆக வேண்டும்.” என்று மாணிக்கோசகர ்

பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 
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இவறநிவலயின் உண்வமயான அன்பு சபறவேண்டும் எனில்..வபரறிவு 

என்ற பிரம்மஞானம் சபற வேண்டும் என ேலியுறுத்துகிறது 

வேதாத்திரியம். 

 

"வபரியக்க மண்டலத்வதத் தத்துேங்கள் 

     பத்தாக விளங்கிக் சகாள்வோம். 

   சபரியசுவம மனதிலிருந்து இறங்கி விடும்! 

     மனம் அறிோம்! சிேமு மாகும்! 

 

ஓரியக்க மற்றநிவல சேட்டசேளி 

     இருப்பதுவே; ஆதி யாகும். 

   உள்ளவமந்த ஆற்றவல உருண்டியங்கும் 

     விண்ணாகும். அதிசல ழுந்த 

 

வநரியக்க விரிவுஅவல, சநடுசேளியில் 

     கலப்புற ோன் காந்த மாசச்ு. 

   நிகழ்காந்தத் தன்மாற்றம் அழுத்தம், ஒலி 

     ஒளி, சுவேயாம் மணம் மனம்ஆம். 

 

சீரியக்கச ்சிறப்புகவள, விவளவுகவள, 

     உள்ளுணரந்்தால் அதுசமய்ஞ் ஞானம். 

   சிந்திப்வபாம், உணரந்்திடுவோம், வசரந்்திருப்வபாம் 

     இவறநிவலவயா சடன்றும் எங்கும்!” (ஞாக.பா.1674) 

 
 

சுத்தசேளிதான் இவறநிவல. இதுவே தான் கடவுள் ஆகும். 

இவறநிவலயானது எல்லாம் ேல்ல பூரணப் சபாருள்.  

 

இதன் இயல்பான தன்னிறுக்கச ்சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலால் 

அதற்குள்ளாகவே சசறிவு ஏற்படட்ு மடிப்புகள் விழுந்து, அதன் 

சூந்தழுத்தும் ஆற்றலாவலவய மிக விவரோன தற்சுழற்சி சபற்ற 

நுண்துகள்தான் முதல்நிவல விண் எனும் பரமாணு.  

 

இந்த நுண்ணணுக்களின் கூட்டங்கவள வபரியக்க மண்டலத்தில் 

காணும் அவனத்துத் வதாற்றங்களும் ஆகும்.  

 

முதல் நிவல விண்களின் விவரோன தற்சுழற்சியானது அவதச ்

சுற்றியுள்ள தன்னிறுக்கச ்சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான 

இவறசேளிவயாடு உரசும் வபாது எழுகின்ற நுண் அவலகள் தான் 

காந்தம் எனும் நிழல் விண்கள். 

. 

நிழல் விண்கள் இவறசேளியின் சூழ்ந்தழுத்தத்வதத் தாங்க 

முடியாமல் கவரந்து வபாகும் நிகழ்சச்ிகள் தான் அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, 

சுவே, மணம், மனம் என்பனோகும்.  
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இவறசேளியானது முதல்விண், நிழல்விண், காந்தம், காந்தத் தன் 

மாற்ற நிவலகளான அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிலான ஆறுேவக, 

இேற்வற மனதில் பதியவேத்துக் சகாண்டு பிரபஞ்சத்வத எண்ணிப் 

பாரத்்தால், ஆராய்ந்தால் வபரியக்க மண்டல வதாற்றம் இயக்கம் 

விவளவுகள் அவனத்தும் விளங்கிவிடும். 

 

பரமாணு முதல் சகாண்டு, எந்தப் சபாருளும் இவறநிவலயாகவே 

இருக்கும் காட்சி அறிவிற்கு உண்டாகும். எல்லா இடங்களிலும் 

எக்காலத்திலும் எல்லாப் சபாருடக்ளிலும் இவறநிவலவய 

உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் பிரம்மஞானம் எனப்படுகின்றது.. 

 
 

8. பிராரத்்தவன ேலிவம ோய்ந்தது. 
 

மனமுருகி வேண்டினால் பலன் கிவடக்குமா? நிசச்யம் கிவடக்கும். 

 

உலகம் தழுவிய  நடத்திய சபரும் விழாவில்  தன் ஆராய்சச்ி கடட்ு   வர 

சபருவமயுடன் சமரப்்பித்து விடட்ு, காரில் தன் ஊவர வநாக்கிப் 

புறப்பட்டார ்அந்த மருத்துேர.் 

 

ேழியில் சபரும் பனிப்புயல் அேரால் காவர ஓட்ட முடியவில்வல. 

 

ஒரு கிராமத்வத தாண்டியசபாழுது, சாவல பல விரிவுகளாக பிரிந்தது. 

 

ேழிகாட்டிப் பலவகயும் அந்தப் பனிப்புயலால் தூர வீசப்பட்டிருந்தது. 

 

டாக்டருக்கு எந்த ேழியில் சசல்ேது என்று புரியவில்   வல்.  

சதரியவில்வல. 

 

இதுோகத்தான் இருக்கும் என்று அேராகவே முடிவு சசய்து சகாண்டு, 

ஒரு ேழியில் காரில் பயணித்தார.் 

 

ஆனால் அந்த ேழி ஆள் அரேமற்ற காட்டின் ேழிவய சசன்றது.  புயலும் 

அதிகமாக வீசியது. டாக்டருக்கு என்ன சசய்ேது என்று புரியவில்வல.  

ஒதுங்க எந்த இடமும் இல்வல. 

 

தூரத்தில் ஒரு சிறு வீடு சதரிந்தது.  டாக்டர ்அங்வக சசன்று கதவேத ்

தட்டினார.் 

 

ஒரு இளம் சபண் கதவேத் திறந்தார.்  அேர ்இருந்த நிவலவயப் 

பாரத்்து உள்வள அவழத்து அமரச ்சசான்னார.் 

 

ஏழ்வமயான வீடு. வீட்டில் யாரும் இல்வல.  இரண்டு ேயது குழந்வத 

ஒன்று சதாட்டிலில் தூங்கிக் சகாண்டிருந்தது. 
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அந்த சபண் அன்வபாடு சூடான வதநீா ்ஒன்வற சகாடுதத்ு அருந்தச ்

சசான்னார.் 

 

பின் விசாரித்ததில் அேர ்தேறான பாவதயில் ேந்தவத புரிந்து 

சகாண்டு, இன்னும் சிறிது தூரம் சசன்றால் ஒரு பிரிவு ேரும். 

 

அங்வக ேலது பக்கம் திரும்பி சிறிது தூ  ரவம் சசன்றால், நீங்கள் 

சசல்ல வேண்டிய ஊரின் பிரதான சாவல ேரும் என்று விளக்கினார.் 

 

பனிப்புயல் குவறயும் ேவர ஓய்சேடுங்கள்.  நான் பிராரத்்தவன 

சசய்து விடட்ு ேருகிவறன் என்று சசால்லி, அவறயின் மறுபக்கத்தில் 

அமரந்்து இவறேவன வநாக்கி கண்ணீர ்மல்க முணு முணுத்தாோறு 

சேகு வநரம் பிராரத்்தி விடட்ு, மீண்டும் டாக்டர ்அருகில் ேந்து 

அமரந்்தார.்  

 

என்ன பிராரத்்தவன சசய்தீரக்ள்? என்று டாக்டர ்வினவினார.்  

 

அந்தப் சபண் கண்ணீர ்மல்க, தன் குழந்வதவய காட்டி, அேனுக்கு  

தவலயில் ஒரு சபரும் பிரசச்வன Brain nerves. 
 
சரியாக  வேவல சசய்யவில்வல.  இவத சரி சசய்ேசதன்றால் ஒவர 

ஒருேரால்தான் முடியும். சபரும் சசலோகும்.  என் ஏழ்வம நிவலயில் 

கடவுளிடம் பிராரத்த்ிருப்பவத தவிர வேறு ஒன்றும் சசய்ய 

முடியவில்வல என்று கூறி அழுதார.்   
 

யார ்அந்த டாக்டர?் என்று வகட்டார.்  

 

புகழ் சபற்ற Neurosurgeon டாக்டர ்சுப்பிரமணி என்று அந்த சபண் 

சசான்னவுடன், டாக்டர ்அதிரந்்துவிட்டார.்  அேரத்ான் அந்த டாக்டர ்

சுப்பிரமணி. 

 

அந்த எளிய சபண்ணின் பிராத்தவனவய இவறேன் தன்வன அங்வக 

சகாண்டு ேந்து வசரத்்திருக்கிறார ்என்று உணரந்்தார.் 
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பின் நடந்தது காவியம்.  அந்த சபண்வணயும், 

குழந்வதவயயும் தன் காரிவலவய அவழத்து 

சசன்று சரியான மருத்துேம் சசய்து 

குழந்வதவய காப்பாற்றினார.் 

 

பிராரத்்தவன ேலிவம ோய்ந்தது. 

 

வநரவ்மயான எண்ணங்கள், பிரபஞ்சத்தில் 

கலந்து, அந்த சசயல் சசய்ேதற்கான 

சூழ்நிவலவயயும், தகுதியான நபவரயும் 

வதரந்்வதடுதத்ு, அந்த எண்ணத்திற்கு சசயல் 

ேடிேம் சகாடுக்கும். 

 

”எண்ணம் எழும் இடவமா 

சிறு புள்ளி” 

விரிந்து முடியும் இடவமா 

விரிந்த உலகம்!” 

 

இவறயுணரவ்ு சபறாத தன்னுவடய அறியாவம அறுத்து எறிய 

வேண்டும் என்று மாணிக்கோசகர ்இப்பாடலில் பிராரத்்தவன 

சசய்கிறார.் 
 

”கடவல அவனய ஆனந்தம்  

   கண்டார ்எல்லாம் கேரந்்து உண்ண 

இடவர சபருக்கி ஏசற்று இங்வக  

   இருத்தல் அழவகா அடிநாவயன் 

உவடயாய் நீவய அருளிதி என்று  

   உணரத்்தாது ஒழிந்வத கழிந்து ஒழிந்வதன் 

சுடரார ்அருளால் இருள்நீங்கச ் 

   வசாதி இனித்தான் துணியாவய. ” (திருோச.பா.491) 

 

என்வன அடிவமயாக உவடயேவன! கடல்வபால் சபருகும் நினது 

இன்பத்வதக் கண்ட அடியாரக்ள் அவனேரும் அதவன ேலிதில் 

சபற்று அனுபவித்துக் சகாண்டு இருக்கிறாரக்ள்.   

 

நாயினும் கவடயனாகிய நான், துன்பத்வதப் சபருக்கிக் சகாண்டு, 

இங்கு ேருந்தித் திரிந்து சகாண்டு இருத்தல் அழகாகுவமா?   

 

உன்வனக் கண்டு. ”எனக்கும் அருள வேண்டும்” என்று நீ உணருமாறு 

கூறிக் வகளாது, வீவண காலம் கழிதத்ுக் சகாண்டு இருக்கிவறன் – என 

மாணிக்கோசகர ்பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 
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ரிக் வேதாத்தில் ஸம்ஹிவதயில் ஒரு சுவலாகம்.  வபாற்றுதற்கரிய 

சபரிய சபாருவள.  எங்களது வமலான தவளவய சேட்டிக் கவளக. 

இவடத்தரமான தவளவயப் பாழாக்கும் கவடத்தரமான தவளவய 

அகற்றுக.   

 

நிவலவபறுவடய சபாருவள! உனது அவயால் பாபேங்கவள 

அவனத்தினன்று விடுபடட்ுள்ள நாங்கள் உலப்பிலா ஆனந்தத்வத 

அனுபவிப்வபாம் என்று சசால்கிறது. 

 

”உத் உத்தமம் ேருண பாசம் அஸ்மத்“ 

   அே அதமம் விவமத்யம் சர்தாய! 

அத ஆதித்ய ப்ரூவத ேயன் தே அனாகவஸா 

   அதிதவய ஸ்யாம!! (ரிக் வேத ஸம்ஹிவத) 

  

வமலாய தவளயானது அத்யாத்மிக பாசம் எனப்படுகிறது.  மனிதன் 

தனக்குத்தாவன உண்டு பண்ணிக் சகாள்ளும் பந்தம் மிகக் சகாடியது. 

 

விவேகம் என்னும் ோவளக் சகாண்டு அவத சேட்டித் தள்ள 

வேண்டும்.   

 

ஆதி சதய்விக பாசம் இவடத்தரமான  தவளயாகிறது.  

இயற்வகயின் நவடமுவறக்கு அல்லது சதய்ே சங்கல்பத்துக்கு 

மாறுபடுேதால் அது உண்டாகிறது.    

 

சபாருத்தமான கால-வதச-நிமித்தத்வதக் சகாண்டு அவதத் 

தவிரக்்கலாம்.   

 

ஆதி சபௌதிக பாசம் கவடத்தரமான தவளயாகிறது.  பிரதிகூலமான 

சூழ்நிவல அதற்குக் காரணமாகிறது.  சூழ்நிவலவயத் 

திருத்தியவமப்பதால் அத்தவகய தவளவயக் கவலக்கலாம். 

 

அருவளச ்சாரந்்துள்ள முயற்சியால் மூன்று விதப் பாசங்கவளயும் 

வபாக்கலாம். பிராத்தவனவய அதற்கு உற்ற ேழியாகிறது.    

 

வசாதிவய! உன்னுவடய ஒளி உவடய திருேருளாகிய ோளினால் என் 

அறியாவம ஆகிய இருள் அறுபடுமாறு இனியாேது சேட்டிச ்

சாய்ப்பாயாக! என்று மாணிக்கோசகர ்பிராரத்்தவன சசய்கிறார.் 

 

மாணிக்கவாெகர ்யகடக்ும் இனறயருள் யவண்டுசமை்றால் எை்ை 

செய்ய யவண்டும்? 

  

மைம் சுழலாமல் அனலபாயாமல், சவட்டசவளியில் 

தினளத்திருக்க எை்ை செய்ய யவண்டும்? யவதாத்திரியம் வழி 

காடட்ுகிறது,  
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”அகத்தவத்தால் மைெச்ுழனலப் படிப்படியாய்க் குனறத்து 

   ஆதிநினல ஒை்றுவனர பழக்கமாக்கிக் சகாண்டால், 

இகத்துணர்யவாடு எல்னலயிலா இனறநினலயும் உணர 

   ஏற்றபடி அவ்வப் யபா சபாருந்திவரக் காண்யபாம். 

மிகத் சதளிவும் உள்ளுணரவ்ு  ம முற்றறிவும் கிடட்ும். 

   மூலம் எனும் இனறமுதலாய் மைிதை்வனர வந்த 

மகத்துவமாம், முத்தரயம முத்திறமாய் மலர்ந்த 

   மனறசபாருனள அறிவுணரும், பிரம்மஞாைம் கிடட்ும்” 
(ஞாக.பா.1446) 

 

மைம் எை்பது மைிதைிை் அனுயபாக அனுபவங்களுடை் கூடிய 

ஜிவகாந்த அனல ஆகும். இதனை மை அனலெச்ுழல் எை்கியறாம். 

 

மை அனலெச்ுழல் யவகம் ஒரு விநாடிக்கு ஒை்று முதல் நாற்பது 

வனர இயக்கமாகிறது.   

 

ஒை்றிற்கு குனறந்தாலும் நாற்பது சுழல்களுக்கு யமல் 

அதிகமாைலும் உயிராைது உடனல விடட்ு அகை்றுவிடும்.  

இயக்கம் நிை்றுவிடும்.   

 

ொதாரணமாக புலை்கள் மூலம் இயங்கும்யபாது பதிைாறு முதல் 

நாற்பது வனர சுழல் யவகம் உள்ளது.   

 

உயிர்யமல் மைம் செலுத்தும் குண்டலிையயாகம் எை்னும் 

அகத்தவத்தினை இயற்றி, மை அனலெச்ுழல் யவகத்னதப் 

படிப்படியாகக் குனறத்துக்சகாண்டு வந்து,  

 

ஆதி நினலயாகிய இனறநினலயில் நிறுத்தி பழகிக் சகாண்டு 

விட்யடாயமயாைால்,  

 

நில உலக வாழ்வில் கடனமகனள ஆற்றும்யபாதும் 

இனறஉணரவ்ியலயய செயல்படக்கூடிய தனகனம கிடட்ும். 

 

எந்தப் சபாருயளாடும் எந்த உயியராடும் சதாடர்பு 

சகாள்ளும்யபாது பிணக்கிை்றி, இணக்கத்துடை் வாழமுடியும். 

 

அறிவில் சதளிவும், முற்றறிவும், உள்ளுணரவ்ும் கிடட்ுேவத அதற்குக் 

காரணம் ஆகும்.  

 

வதாற்றங்களுக்சகால்லாம் மூலமாகவும் ஆதியாகவும் உள்ள 

சமய்ப்சபாருவள மனிதன் ேவர தன் மாற்றம் அவடந்து, 

 

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு எனும் முத்தரவம, தன்மாற்றம், 

இயல்பூக்கம், கூரத்லறம் எனும் முத்திறமாக மலரச்ச்ி சபற்றுள்ளது 
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என்ற மவறசபாருவள அறிவே உணரந்்து சகாள்ளும் பிரம்மஞானம் 

என்னும் இவறயுணரவ்ு கிடட்ும்.  

  
 

9.மைம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் 
 

ரஷ்யாவில் மூன்று குருமாரக்ள் திடீசரன மக்களிவடவய பிரபலம் 

ஆயினர.் ரஷ்யாவின் புகழ்சபற்ற மதகுருவுக்கு அந்த மூன்று துறவிகள் 

மீதும் சபாறாவமயும் வகாபமும் ஏற்பட்டது.  

அேர ்அந்த மூன்று துறவிகவளயும் பாரப்்பதற்காக அேரக்ள் ேசிக்கும் 

கிராமத்திற்குப் படகில் சசன்றார.் 

அந்தத் துறவிகள் ேசித்த கிராமம் ஒரு ஏரியின் கவரயில் இருந்தது. 

ஏரிவயக் கடந்து கவரயில் இறங்கினார ்மதகுரு. 

திடீர ்பிரபலமவடந்த மூன்று 

துறவிகளும் ஒரு மரத்தின் 

அடியில் அமரந்்திருந்தனர.்  

குடியானேரக்வளப் வபால 

எளிவமயாக அேரக்ள் 

இருந்தனர.் மதகுருவேப் 

பாரத்்தவுடன் எழுந்து 

பயபக்தியுடன் அேரது காலில் 

விழுந்து ஆசிரே்ாதம் ோங்கினாரக்ள். இவதக் கண்டு மதகுருவுக்குப் 

சபரும் மகிழ்சச்ி ஏற்பட்டது. 

“இேரக்ள் நான் நிவனத்து ேந்தது வபால அபாயகரமானேரக்ள் அல்ல. 

இேரக்வளத ்திருத்திவிடலாம்.” என்று எண்ணி அேரக்ள் எப்படி 

துறவிகளாக மாறினாரக்ள் என்று வகட்டார.் 

“எங்களுக்குத ்சதரியாது. எங்கவளத் துறவிகள் என்று 

சசால்லமுடியுமா என்றும் சதரியவில்வல.  
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மக்கள் எங்கவள அப்படி அவழக்கிறாரக்ள். நாங்கள் துறவிகள் அல்ல, 

எங்கவள அப்படி அவழக்க வேண்டாம் என்றுதான் அேரக்ளிடம் 

சசால்கிவறாம்.  

நாங்கள் அேரக்ளிடம் சசால்லச ்சசால்ல அேரக்ள் எங்கவளக் 

கூடுதலாக ேழிபடுகிறாரக்ள். அதனால் நாங்கள் அேரக்ளிடம் 

வபசுேவதக்கூட விடட்ுவிட்வடாம்” என்றனர.் 

மதகுரு வமலும் சந்வதாஷமவடந்தார.் “உங்களது பிராரத்்தவன என்ன? 

எப்படி பிராரத்்தவன சசய்ேது என்று சதரியுமா?” என்று வகட்டார.் 

மூன்று வபரும் ஒருேவரசயாருேர ்பாரத்்து விழித்தனர.் 

“உண்வமயிவலவய சசால்லவேண்டுசமனில், எங்களுக்கு எந்தப் 

பிராரத்்தவனயும் சசய்யத் சதரியாது. சசால்ேதற்வக சங்கடமாக 

இருக்கிறது. ஆனாலும் நீங்கள் வகட்பதால் சசால்கிவறாம். நாங்கவள 

ஒரு பிராரத்்தவன ஒன்வறக் கண்டுபிடித்திருக்கிவறாம். 

தந்வத, மகன் மற்றும் தூய ஆவியாக ஒவர கடவுள் இருக்கிறார ்என்று 

எங்களுக்கு சசால்லப்பட்டது. நாங்கள் மூன்று வபராக உள்வளாம். 

கடவுளும் மூன்றாக உள்ளார.்  

அவத வேத்து நாங்கள் ஒரு பிராரத்த்வன மந்திரத்வத சஜபிக்கத ்

சதாடங்கிவனாம். ‘ நீங்களும் மூேர.் நாங்களும் மூேர.் எங்கள் மீது 

கருவண காண்பியும்’. இதுவே எங்கள் பிராரத்்தவன” என்றனர.் 

அந்த மதகுரு அந்த மூன்று வபவரயும் பாரத்்து எரிசச்ல் அவடந்தார.் 

“இது என்ன முட்டாள்தனம். இது ஒரு பிராரத்்தவனயா? நான் 

உங்களுக்கு சரியான பிராரத்்தவன முவறவயச ்சசால்லித் 

தருகிவறன்” என்றார.் 

அேரக்ளும் அேரிடம் திரும்பத் திரும்ப மூன்று முவற வகடட்ு 

பிராரத்்தவனவயக் கற்றுக்சகாண்டனர.் 

மதகுரு மிகவும் திருப்தியாக தனது படகில் ஏறினார.் ஏரியின் நடுவில் 

அேர ்ஒரு காட்சிவயக் கண்டார.் படவகாட்டியின் கண்களிலும் 

https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
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வியப்பு. அேரிடம் பிராரத்்தவனவயக் கற்றுக்சகாண்ட மூன்றுவபரும் 

தண்ணீரின் வமல் படவக வநாக்கி ஓடிேந்தனர.் 

மதகுருவின் படகு நின்றது. அேரக்ள் மதகுருவிடம், “தயவுசசய்து 

எங்களுக்கு உங்கள் சஜபத்வத இன்னும் ஒவர ஒரு முவற 

கற்றுக்சகாடுங்கள். எங்களுக்கு மறந்துவபாய்விட்டது” என்று 

வகட்டனர.் 

மதகுரு வியப்பில் ஆழ்ந்தார.் அேர ்அந்த மூன்று மனிதரக்ளின் பாதம் 

சதாடட்ு ேணங்கினார.் “நான் என்ன சசால்லிக்சகாடுதவ்தவனா 

தயவுசசய்து அவத மறந்துவிடுங்கள். 

உங்கள் பிராரத்்தவன ஏற்சகனவே வகடக்ப்படட்ுவிட்டது. 

எனது பிராரத்்தவனதான் இதுேவர வகடக்ப்படவேயில்வல. நீங்கள் 

உங்கள் முவறயிவலவய கடவுவளத் சதாழுங்கள். என்வன 

மன்னியுங்கள்” என்றார.் 

”துணியா உருகா அருள்சபருகத்  

   வதான்றும் சதாண்டரிவடப்புகுந்து 

திணியார ்மூங்கில் சிந்வதவயன்  

   சிேவன நின்று வதய்கின்வறன் 

அணியார ்அடியார ்உனக்குள்ள  

   அன்பும் தாராய் அருள் அளியத் 

தணியாது ஒல்வல ேந்தருளித்  

   தளிரப்்சபாற் பாதம் தாராவய.”  (திருோச.பா.492) 

 

சிேசபருமாவன!  உன்வனவய ஆதரோகக் சகாண்ட, துணிந்து மனம் 

உருகேம், அருள் சபருகவும், நிற்கும் அடியாரக்ளுக்கு நடுவே நான் 

இருந்தும்கூட, ேலிவம உவடய ேவளயாத மூங்கில் வபான்ற மனம் 

உவடயேனாய் இருந்து, துன்பத ்  தால வசாரவ்ு அவடகிவறன்.   

உனது அழகிய அடியாரக்ள், உன்பால் வேத்துள்ள அன்வப, நீ 

எனக்குத ்தருதல் வேண்டும்.   

 

இனியும் தாமதம் சசய்யாது, விவரந்து ேந்து. நின்னுவடய அருளானது 

கனிய, தளிர ்வபான்ற நினது சபான்னடிகவளத ்தந்து அருளுோயாக! – 

என பிராரத்்தவன சசய்கிறார ்மாணிக்கோகசர.் 

 

”மூங்கில் வபான்ற மனம் உவடயேனாய் இருந்து, துன்பத்தால வசாரவ்ு 

அவடகிவறன்” என ேருந்துகிறார ்மாணிக்கோசர.் “மனவதப் பற்றி 

https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%88?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
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சதரிந்து சகாண்டால் பிரபஞ்ச இரகசியங்கள் விளங்கிவிடும்” என்பது 

வேதாத்திரியம். 

 

இவறநிவலயின் அவலவய மனம். அது மனிதனிடம் முழுவமயாக 

சசயல்படட்ுக் சகாண்டிருக்கிறது. 

 

இவறநிவல எங்கும் வியாபித்து இருப்பதால் அதிலிருந்து எழும் 

அவலயான மனமும் எங்கும் சசன்று எல்லாேற்வறயும் அறிந்து 

சகாள்ளும் ஆற்றல் சபற்றது.  

 

எனவேதான் சுோமி விவேகானந்தர,் “மனம் என்ற புத்தகத்வத 

அறிந்தேனுக்கு வேறு புத்தகங்கள் வதவேயில்வல” என்கிறார.் 

 

“மனவதப் பற்றி சதரிந்து சகாண்டால் பிரபஞ்ச இரகசியங்கள் 

விளங்கிவிடும்” என்பார ்வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 

எனவே அேர ்மனேளக்கவல என்கிற எளியமுவறக் 

குண்டலினி வயாகப் பயிற்சிகவள அவமத்துக் சகாடுதத்ார.்  

 

மனம் என்ற கருவியின் மூலவம நம் முன்வனாரக்ள் அவனத்து 

இரகசியங்கவளயும் அறிந்து உலகிற்குச ்சசான்னாரக்ள். 

 

உலகில் மிகவும் சதான்வமயானதும் பழவமயானதுமான ஞானம் 

இந்தியத் ததத்ுேஞானம். 

 

இதவனவய சமய்ஞ்ஞானம் என்று நாம் தமிழில் ேழங்குகிவறாம். 

அந்த சமய்ஞ்ஞானத்வத அறிேதற்கு உதவியது மனித மனம். 

 

எனவேதான் “மனித மனதிற்குள் அடங்காதது ஏதுமில்வல” 

என்று கூறுகிறார ்வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 

இவறயுணரவ்ு சபறும் ஆற்றல் எல்லாருக்கும் உண்டு : 

. 

"அறிவு ஒரு மவற சபாருள். அவதக் சகாண்டு தான் வபரியக்க 

மண்டலப் சபாதுோன மவறசபாருள் சதய்ே நிவலவய உணர 

முடியும். எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில்தான் 

வமாதவேண்டும். 

  

அதில்தான் முடியவும் வேண்டும். இங்வக உணரந்்து சகாள்ேது எது? 

அவலயாக இயங்கி வமாதுேதா? அல்லது இருப்பாக இருந்து 

தாங்குேதா? இருப்புதான் உணரக்ிறது.  

 

எல்லாத் வதாற்றங்களிலுள்ள இயக்க அவலவய எங்கும் 

நிவறோயுள்ள நிவலசபாருள் இருப்பு நிவல - இவறசேளிதான் 

உணரே்ாகப் சபறுகிறது.  
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ஆகவே இவறசேளியான இருப்பு நிவல வபரறிவு - (Super Consciousness) 

எனவும் அகண்டாகாரமாக அது நிவறந்திருப்பதால் (Cosmic - 

consciousness) ோணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது. 

. 

அறிவுதான் நான் என்னும் சபாருளாக உள்ளது என்றும் அதுதான் 

இருப்பு நிவலயாக சதய்ேமாகவும் உள்ளது என்றும் உணரும் சபரும் 

வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிவிட்டால் அேன் சதய்ேமாகவே திகழும் 

சபருவமயுவடயேனாகிறான். 

  

ஆதி முதல் அணுேவரயில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன 

நிவறந்த சபாருளாக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று உணரந்்து 

அதுவே சதய்ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபரறிவில் அேன் எல்லாம் 

உணரும் ஆற்றல் சபற்றேனாகிறான். இதவன அறிேறிந்த சபரியார ்

'ேள்ளுேப்' சபருந்தவக 

. 

"ஐயப்படாது அகத்தது உணரே்ாவனத் 

சதய்ேத்வதா சடாப்பக் சகாளல்". 

என்ற கவி மூலம் விளக்கியிருக்கிறார.் 

. 

இந்தப் வபரறிவில் விழிப்வபாடு இருப்பேரக்ளுக்கு எவதப் பற்றி 

நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் விளக்கம் இவறேவன வபசுேது 

வபால இருக்கும். 

 

இந்த மனநிவலயில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக் 

கிடட்ும். அறிவே அறியும் ேவர அது குவறயுவடயதாகவே இருக்கும். 

  

அந்த நிவலயில் சபாருள், புகழ், அதிகாரம், புலனின்பம் என்ற 

நான்கில் தன்வன இவணத்துக் சகாண்டு இன்னும் வேண்டும், 

இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவடயதாகவே, ேறுவம 

மிஞ்சியதாகவே இருக்கும். அறிவேயறியும் ஆற்றல் அவனேரிடமும் 

உண்டு.  

 

அதற்கு பயிற்சி ேழி அகத்தேமும் (Simplified Kundalini Yoga), அறசநறி 

பற்றி ோழும் முவறயும் ஆகும். 

. 

அகத்தேமும் அற ோழ்வும்". 
"மவறசபாருளாம் அறிவு சிேம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய் 

   மனிதன் சதய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால், 

இவறயுணரே்ால் தன்முவனப்புப் வபரறிோய் மாறும். 

   எப்வபாதும் ஈசன் குரல் உள்ளுணரே்ாய்க் வகடக்ும்; 

குவறயறிவில் சபாருடக்ள், புகழ், புலன், இன்பம், இேற்றில் 

   சகாடிய ேறுவம சபருகும். நிவறவு கிட்டா ோழ்வில். 

நிவறநிவலவய எேசரனினும் முயற்சித்தால் சபறலாம். 
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   வநரே்ழிவயா அகத்தேமும் நிவறஅற ோழ்ோகும்". (ஞாக.பா.1671) 

 

10.. இவறநிவல இன்பம் 
 

பிராத்தனையிை் உண்னமயாை சபாருள் எை்ை?  

 

நீங்கள் இதுேவர சசய்து ேருகின்றன பிராரத்்தவன சேறும் வபாலி 

பல லட்சம் வகாயில்களும் சரச்க்ளும். இவதப் வபான்ற 

மக்கவளத்தான் தயாரித்து சகாண்டும் இருக்கின்றன. 

 

அேரக்ளது பிராரத்த்வன நிசச்யமாக உன்வமயானது அல்ல.. 

ஏசனனில் இதில் ஏதாேது ஒரு வேண்டுவகாள் இல்லாமல் இருக்காது.  

 

இதுேவர அவடந்ததற்கு அேரக்ள் ஒருவபாதும் நன்றி சசால்ல 

மாட்டாரக்ள். அேரக்ள் தங்கள் பிராரத்்தவனயின் மூலம் தாங்கள் ஒரு 

பிசவ்சக்காரன் இன்னும் சசால்லப் வபானால். 

நன்றியற்ற பிசவ்சக்காரன் என்று சதளிவுபடுத்திக் சகாண்வட 

இருப்பாரக்ள்.  

 

இந்த கீழ்த்தரமான நன்றி சகட்ட சசயவல எல்லா மதத்தினரிடமும் 

சபாதுோகக் காணலாம். எவதப் பற்றியாேது ஒரு குவற, மிக 

அற்பமாக சசால்லிக்சகாண்டு, சிறு குழந்வதகள் வபால், எனக்கு அது 

வேண்டும். இது வேண்டும் என்று முவறயிடட்ுக் சகாண்வட 

இருப்பாரக்ள். 

 

இேரக்ள் வீவண தங்கள் வநரத்வத ஒன்றுக்கும் உதோமல் 

சசலவிடுகிறாரக்ள்.  

 

அேரக்ளுக்கு பிராரத்்தவனயின் உண்வமயான அரத்த்ம் கூட 

புரியவில்வல. அது ோரத்்வதயில் இல்வல. அேரக்வள பிராரத்்தவன 

மயமாக உள்ளத்வத உணரவேண்டும். 
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இயற்வகயில் ஒே்சோரு சசயலுக்கும். உதாரணமாக மரம் பசவ்ச 

பவசல் என்று இருப்பதற்கும், மவழ சபாழிந்து.  

 

இந்த பூமியின் தாகத்வதத் தீரப்்பதற்கும், நீங்கள் மகிழ்சச்ியுடன் நன்றி 

சசால்லக் கடவமப்பட்டிருக்கிறீரக்ள்.  

 

அந்தப் வபருந்தன்வம எல்வலாருக்கும் வேண்டும் முதல் மவழயில் 

நவனயும் பூமி ஒரு ோசவனவய சேளிவய. அது அந்த பூமி 

இவறேனுக்கு சசலுத்தும் நன்றி.  

 

பிறகு மரங்கள் பசுவமயாகி, பல லட்சம் பூக்கவளப் பூப்பது, 

கனிகவள தருேது எல்லாம், அந்த பூமி சசய்யும் நன்றி சசயல். 

 

இவதப் வபாலத்தான் உங்கள் பிராரத்த்வனயும் அவமயவேண்டும். 

உங்கள் பிராரத்்தவன அன்பு மயமாகவும், நன்றி அறிவித்தலாகவும் 

இருக்க வேண்டும். 

 

இப்படிச ்சசய்து ேந்தால், சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக மனிதன் முவற 

இடுதல், குவற சசால்லுதல் வபான்றேற்வற மறந்துவிடுோன் 

சபாறாவமப்படுதவல விடட்ு விடுோன். அேன் முழுக்க நன்றியுவடய 

ேனாக மாறும்சபாழுது, தனக்கு அது வேண்டும், இது வேண்டும் 

என்பவதவய மறந்து விடுோன்,  

 

உங்களுக்குக் கிவடத்தவே அவனதத்ும் நீங்கள் வகடக்ாமவல 

கிவடத்தவேதான். 

 

அேன் சேறும் ேரவேற்பாளனாக மடட்ும், தன் கதவுகவளத் திறந்து 

வேத்துக் சகாண்டிருந்தாவல வபாதும்,  
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அேள் அன்பு மயமாக, பிராரத்்தவன மயமாக சேறும்மவன இருந்தால் 

வபாதும். 

 

நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சபருந்தன்வமயாக இதுேவர கிவடத்தற்கு 

நன்றியுவடயேரக்ளாக இருக்கிறீரக்வளா, அந்த அளவுக்கு நீங்கள் 

வமலும் வமலும் இயற்வகயின் அன்பளிப்வப ோங்கத் தகுதி 

பவடத்தேரக்ளாவீரக்ள். 

சுருக்கமாகச ்சசான்னால் நீங்கள் வகடக்ாமவல, வமலும் வமலும் 

எல்லாம் உங்கவள ேந்தவடயும். 

”வபரின்பத்வத நிவலயாக என்னிடம் வேத்தருக்க வேண்டும் என 

இப்பாடலில் மாணிக்கோசகர ்பிராரத்்தவன சசய்கிறார ்

வபரின்பத்வத நிவலயாக வேத்திருக்க என்ன சசய்ய வேண்டும்?  

வேதாத்திரியம் விவடயாக ேருகிறது. 

 

”தாரா அருள் ஒன்று இன்றிவய  

   தந்தாய் என்று உன் தமர ்எல்லாம் 

ஆரா நின்றார ்அடிவயனும்  

   அயலார ்வபால அயரவ்ேவனா? 

சீரார ்அருளால் சிந்தவனவயத்  

   திருத்தி ஆண்ட சிேவலாகா 

வபரா னந்தம் வபராவம  

   வேக்க வேண்டும் சபருமாவன.”  (திருோச.பா.493) 

 

நினது சிறப்பு சபாருந்திய திருேருளால் என்னுவடய சிந்தவனவயச ்

சசப்பம் சசய்து ஆடச்காண்ட சிேவலாக நாதவன!   

 

உன்னுவடய அடியாரக்ள், ”எம் இவறேன் ஒன்றுகூட குவறயாமல் 

எல்லா அருவளயும் தந்துவிட்டான்”  என்று இன்பம் 

அனுபவிக்கிறாரக்ள்.   

 

ஆனால் அடிவயன், நின் அருளுக்குப் புறம்பானேன் வபால, அருவளப் 

சபறாது, வசாரவ்ு அவடகிவறன்.   

 

எம்சபருமாவன! நினது வபரின்பத்வத (வீடு வபற்று இன்பத்வத) 

மீண்டும் சபயராத ேவகயில், என்னிடம் வேத்து அருள வேண்டும் 

என மாணிக்கோசகர ்வேண்டுகிறார.் 
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இவறேவன அறிோல் கண்டு சகாண்டால், வபரின்பம் நிவலயாக 

நம்மிடம் அவமந்துவிடும். எப்படி?  வேதாத்திரியம் விவட தருகிறது. 

இவறநிவல இன்பம் 
  

இவறேவனக் கண்டு சகாண்வடன்! - அறிோய்  

இவறேவனக் காணுகின்வறன்! (இவறேவன) 

  

குவறவின்றிக் குற்றமின்றிக் குணத்தில் உயரஅ்றிோய்,  

மவறசபாருளாக உள்ள, மாசபரும் சமய்ப்சபாருளாம். (இவறேவன) 

 

அறிவின் உயரந்ிவலயில், அன்பும் கருவணயுமாய்,  

சநறியில் சிறந்த வபாது நீங்காத இன்ப ஊற்றாய்ப்,  

சபாறிசயனும் புலவனந்தில் சபாங்கு தன் மாத்திவரயாய்ச ் 

சிறிதும் சபரிதுமாகிச ்சிந்தவனக்கு ஊற்றான, (இவறேவன) 

 

எங்கும், எக்காலதத்ும், எல்லாப் சபாருடக்ளூடும்,  

தங்கித் தவழத்து ஓங்கித் தவன சேே்வேறாகக் காட்டி,  

சபாங்கித் ததும்பி, இன்பப் பூரிப்பாய், நிவறந்துள்ள, 

கங்குல் பகல் இரண்டின் காரணப் சபாருளான, (இவறேவன) 

 

ஆதிநிவல சேளியாய் அணுவோடு ஐம் பூதமாகி,  

வபதித்த உயிரக்ளில், பிவழயில்லா சநஞ்சமாய்,  

ோதிக்க இடமின்றி, ேளர ்இயல்பூக்க மதாய்,  

நீதிக்கு நிவலக் களனாக விளங்குகின்ற (இவறேவன) 

 

உத்தம நண்பரக்ாள்! உங்கடக்ும் உரியது!  

சித்தம் எனும் உயிரக்்குள் சிறப்பாய் விளங்குேது, 

முத்தரக்ள் அறிவினில் முழுவமயாய்த் திகழ்ேது,  

இத்தவன சிறப்வபாடும் எல்லாரக்்குள்ளும் நிவறந்த” (இவறேவன) 

  
(ஞாக.பா.1650) 

 

மாணிக்கோசகவர இவறேவனக் கண்டு சகாண்டவத ஒரு பாடலில் 

பதிவு சசய்துள்ளார.் திருமாலும்  நான்முகனும் வதடியும் காணாத 

வதோதி வதேவன நான் என்னுள் வதடிக்கண்டு சகாண்வடவன! சரே் 

ேல்லவம பவடத்த இவறேன் நம் தவல நடுஉள்வள துலங்குகிறான்! 

  

இரு கண் ேழிபுகுந்து உள்வள நடுவிவல இருக்கும் இவறேவன 

காணலாம். 

 

வதடிக் கண்டு சகாண்வடன் - திரு மாசலாடு நான்முகனும் 

வதடித ்வதசடாணாத ்வதேவன சயன்னுவள வதடிக் கண்டுசகாண்வடன்” 

(திருோச.பா.93) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%87%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWroYtwnC8bbbHWHkVC1qqFqOdb-qqcYug1XBAPYGMd-B9UANET6_IQS0WLQonqt0i9jizPH50RNJ8drCehpB6PH0H_NOKlB8UedEWS7FLrwSbPu8jNhDv8v9XNV4eDICeT3x9JKfB6V2vYC9HGEiyS&__tn__=*NK-R
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இவறயுணரவ்ில் எழும் வபரின்பம் 

”இன்ப ஊற்று  என நிவறந்த இவறோ” எனும் வபாதிவல 

   ஏற்படும் ஓர ்இன்பமவத எே்ோறு சசால்வேன்? 

நன்வம தரும் நேவகாள்கள், நட்சத்திரக் கூட்டம், 

   நான் அகத்வத காணுகின்வறன் நடமாடும் காட்சியாய்! 

உன் சபரிய, வபரியக்க, உேவமயற்ற ஆற்றலால், 

   உலகங்கள் அத்தவனயும் உருளுவத ஓர ்சகாத்துவபால்! 

தனமயமாய்த ்தான் அதுோய்த் தேறிடாதியக்கும் உன் 

   தன்வமயிவன எண்ண எண்ண, தேமது ஆனந்தவம” (ஞாக.பா.1652) 

  

வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் நீக்கமற நிவறந்து எல்லா 

இயக்கங்கவளயும் திருவிவளயாடலாக நிகழ்த்திக் சகாண்டிருக்கும் 

வியத்தகு மவறசபாருள் காந்தம். 

   

அந்தக் காந்தத்திற்கும் உடச்பாருளாக இருப்பு நிவலயாக அமரந்்து, 

காந்தத ்தன்மாற்றங்களாகிய அழுதத்ம், ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம், 

மனம் என்ற ஆறு விவளவுகளாகி உயிரக்ளுக்சகல்லாம் ோழ்க்வக 

இன்பத்வத ோரி ோரி ேழங்கிக் சகாண்டிருக்கும் உன்வன ”இன்ப 

ஊற்று என நிவறந்த இவறோ” என்னும்வபாது ஏற்படுகிற எனது 

இன்பப் சபருக்வக எே்ோறு ோரத்்வதகளால் சசால்வேன்?   

 

விண்  துகள்களின் கூட்டாக பஞ்சபூதங்கள் இருந்தாலும், விண், சேளி 

என்ற இரண்டின் விகிதாசாரக் கூடட்ுக்வகற்ப ஒே்சோரு சபௌதீகப் 

பிரிவும் காந்த அவலயின் தன்வமயில் வேறுபாடுகவளக் 

சகாண்டுள்ளது.   

 

அதற்வகற்ப காந்தத் தன்மாற்றத்தின் அளவும் விவளவுகளும் 

ஒே்சோரு சபௌதீகப் பிரிவிற்கும் வேறுபடுகிறது.   

 

இதற்கு சபௌதீகப் பிரவுகவளக் கூட்டாகப் சபற்று, சூரியவனச ்சுற்றி 

இயங்கிக் சகாண்டு இருக்கும் ஒன்பது வகாள்களும் நில உலகில் 

ோழ்கின்ற உயிரினங்களுக்கு எல்லாம் ோழ்வின் இன்பத்திற்கு 

வேண்டிய அவலகவள ஓயாமல் வீசி நன்வம அளிக்கின்றன.   

 

இந்த ஒன்பது வகாள்கவளயும் நட்சத்திரங்களாக சூரியன்களாகக் 

காண்கின்றவபாது எனது உள்ளம் அவேகள் எல்லாம் நியதி தேறாமல் 

ஆடும் நடனக்காடச்ிவயப் வபான்று உேப்வப அளிக்கிறது. 

 

இவறோ நீவய உனது துண்டுபட்ட பகுதி நிவலயில், வபரியக்க 

மண்டலத்தில் இயங்கும் சபாருடக்ள் எல்லாமாக இருப்பதால், உனது 

தன்வம அவனத்தும் ஒே்சோன்றிலும் அவமந்துள்ளதால் நீவய 

எல்லாேற்வறயும் நியதி தேறாமல் இயக்கி ேருகிறாய். 

 



41 
 

இந்தஉண்வமகவள உணரந்்து, அதில் லயமாகின்ற மனநிவலவய 

எனக்கு உயரந்்த தேமாக அவமகின்றது. 

 

11. உருகிப் சபருகும் உள்ளத்வதத் தா! 
 

 சுோமி விவேகானந்தர ்எே்ேளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார.் 

உணவிற்குக்கூட ேழியின்றித் தவித்தார.் தான் மிகவும் 

கஷ்டப்படுேதாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் சசான்னார.் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர ்விவேகானந்தவர, வதவியிடம் வபாய் வேண்டும் 

என்றார.் சுோமிஜியும் காளிவதவியிடம் வபாய் நின்றார.்  

ஆனால் சபாருள் சகாடு, பணம் சகாடு என ஒன்றும் வகடக்வில்வல. 

விவேக, வேராக்கியத்வதக் சகாடு, ஞானமும் பக்தியும் சகாடு என 

வேண்டிவிடட்ு ேந்தார.் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர ்ேந்தவபாது, அட, சபாருவளயும் பணத்வதயும் 

வகடக் மறந்துவிட்டாயா? வலாகமாதாவிடம் மீண்டும் வபாய் வகள் 

என்றார.் இரண்டாம், மூன்றாம் முவறயும் பக்திவயயும் 

ஞானத்வதயுவம வகட்டார ்சுோமிஜி. 

 

பாரதியார ்வீட்டிலும் பட்டினி. என்வறக்வகா ஒரு நாள் அரிசி 

கிவடத்தது. அவதக் சகாண்டு வபாய் குருவிகளுக்குப் வபாடட்ுவிடட்ு, 

காக்வக குருவி எங்கள் ஜாதி என்று பாடினார ்அேர.் 

 

விவேகானந்தவரப் வபாலவே பாரதியாரும் இவறேனிடம் என்ன 

வகடட்ு பிராரத்்திக்கிறார ்சதரியுமா? 

 

வபசாப் சபாருவளப் வபச நான் துணிந்வதன். 

   வகடக்ா ேரத்வதக் வகடக் நான் துணிந்வதன் 

மண் மீதுள்ள மக்கள், பறவேகள், 

   விலகுங்கள், பூசச்ிகள், புற்பூண்டு, மரங்கள் 

யாவும் என் விவனயால் இடும்வப தீரந்்வத 

   இன்பமுற்று அன்புடன் இணங்கி ோழ்ந்திடவே 

சசய்தல் வேண்டும், வதே வதோ! 

   ஞான ஆகாசத்து நடுவே நின்று நான் 

பூமண்டலத்தில் அன்பும் சபாவறயும் 

   விளங்குக, துன்பதும் இடிவமயும் வநாவும் 

சாவும் நீங்கிச ்சாரந்்த பல்லுயிசரல்லாம் 

   இன்புற்று ோழ்க, என்வபன்! இவத நீ 
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திருசச்சவிசகாண்டு திருஉளம் இரங்கி 

   அங்ஙனவம ஆகுக என்பாய்!” (பாரதி.பா.  ) 

என வேண்டினார.் 

 

புற்பூண்டு, பூசச்ிகள், விலங்குகள், பறவேகள், மக்கள் யாேரும் 

இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவறேவன வேண்டினார ்

பாரதியார.் 

”உள்ளத்தால் உணரந்்து உருகி, உன்வன அறியும் அறிவு சபருகுமாறு 

அருள் தருக” என இப்பாடலில் மாணிக்கோசகர ்பிராரத்்தவன 

சசய்கிறார.்   

 

”மாவனார ்பங்கா ேந்திப்பார ் 

   மதுரக் கனிவய மனம்சநகா 

நாவனார ்வதாளாச ்சுவர ஒத்தால்  

   நம்பி இத்தால் ோழ்ந்தாவய 

ஊவன புகுந்த உவன உணரந்்வத  

   உருகிப் சபருகும் உள்ளத்வதக் 

வகாவன அருளும் காலந்தான்  

   சகாடிவயற்கு அன்வறா கூடிேவத.”  (திருோச.பா.494) 

 

 

மான் வபான்ற பாரவ்ே உவடய உவமயின் பாகவன! இனிய கனிவய! 

 

மனம் சநகிழாத நான் உள்ளடீு அகற்றப்படாத பயனற்ற 

சுவரக்குடக்வக வபால் இருக்கிவறன்.   

அண்ணவல! இதனால் நீ சபரிதும் ோழ்ந்து விட்டாய் வபாலும்! 

 

தவலேவன! என் உடம்வப இடமாகக் சகாண்ட உன்வன, உள்ளத்தால் 

உணரந்்து உருகி, உன்வன அறியும் அறிவு சபருகுமாறு அருள் 

சசய்யும் காலம், சகாடியனாகிய எனக்கு என்று வககூடும்? 

 

உள்ளம் உருகி உருகி பிராரத்்தவன சசய்தால் சமய்யுணரவ்ு என்ற 

சபரும் பதம் கிவடக்கும் என்கிறது வேதாத்திரியம். 

 

”உய்யும் ேவகவதடி உள்ளம் உருகி நின்வறன். 

   உயரஞ்ான தீடவ்ச யினால் உள்சளாடுங்கி, 

சமய்யுணரவ்ு என்றசபரும் பதம் அவடந்வதன். 

   வமல்நிவலயில் மனம் நிவலத்து நிற்க நிற்க, 

ஐயுணரவ்ும் ஒன்றாகி அறிவு அறிந்வதன். 

   ஆவசசயன்ற வேகம் ஆரா  யசச்ி யா   சசு. 

சசய்சதாழில்களில் கடவம உணரவ்ு சபற்வறன். 

   சிந்தவனயில் ஆழ்ந்துபல விளக்கம் கணவடன்.” (ஞாக.பா.9) 
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ோழ்வின் வநாக்கம் சதரியாமல், பிறவியின் வநாக்கம் புரியாமல் 

தடுமாறி ோழ்ந்து ேந்வதன்.   

 

இரவும் பகலும் விவடகாண சிந்தித்து உருக்கமான மனநிவலயில், 

ோழ்வின் ேவக வதடிவனன்.   

 

குருவின் மூலம் ஞானதீடவ்ச சபற்றதன்பின், மனம் ஒடுங்கி அறிவு 

என்ற நிவலக்குப் வபாகும் வபாது, உண்வம உணரவ்ு கிட்்டியது.   

 

மனம் விரிந்த நிவலவயில் பழகப்பழக ஐம்புலன் உணரவ்ுகளாகிய 

அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் என்னும் ஐயுணரவ்ும் ஒவர 

உணரே்ாகியதால், மன அவலசச்ுழல் வேகம் குவறந்தது.   

 

மனதின் அடித்தளம் அல்லது மனதின் மறுமுவன அறிவு என்ற 

நிவலவய அறிந்வதன்.  நிவலயில் அறிோக இருப்பவத அவலயில் 

மனமுமாக இருக்கிறது.   

 

மனம் என்ற ேவகயில் சசயல்படும்வபாது இன்ப துன்ப விவளோக 

ேருகிறது. மீண்டும் மீண்டும் அவத ேவகயில் சசயல்படுகிவறாம். 

  

மனம் கடந்தால் இன்ப துன்பம் என்ற இரடவ்டகளில்வல.  அது 

அவமதி நிவல. 

 

அந்நிவலயில் உலகியல் வதவகளின்பால் ஏற்பட்ட இச ்சசய்வககவள 

சயல்லாம் ஆராய்சச்ி சசய்ய முடிந்தது.   

 

எது வதவே?  வதவேயில்வல என்ற ஆராய்சச்ியில், விவளவு துன்பம் 

தருவமயானால் அந்த ஆவச வதவேயில்வல என்று முடிசேடுத்தவபாது 

நிவறமனம் கிட்டியது.   

 

அதனால் சசய்யக்கூடிய சசயல்கவளசயல்லாம் கடவமக்காக கடவம 

சசய்தல் என்ற ேவகயில் சசய்தவபாது, மனநிவறவு, அவமதி, 

மகிசச்ியினால் சிந்தவன தூய்   ணடப்சபற்று வமலும் வமலும் 

ோழ்வியல் விளக்கங்கள் கிட்டியது.  

 

இவறநிவலவய குரு என்பாரக்ள்.  அந்த இவற இவணப்பால்தான் 

ோழ்வியல் விளக்கங்கள் கிட்டமுடியும். 

 

12. ஆனந்தமாய் ோழ ஆவசயா? 

எல்லாரும் ஆனந்தமாக ோழவேண்டும் என்று மாணிக்கோசகரும் 

வேதாத்திரி மகரிஷழயும்  விரும்பினாரக்ள்.  விரும்பியவத 

திருோசகமாகவும் வேதாத்திரியமாகவும் தந்தாரக்ள். 
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யாருக்குத்தான் ஆனந்தமாய் ோழ ஆவச இருக்காது? ஆனால் எப்படி 

ஆனந்தமாய் ோழ்ேது என்பது தான் சதரிய வில்வல.  

ஆனந்தம் ஆரப்்பரிக்கும் நிமிடங்கவள விடட்ுவிடட்ுக் கேவலகளின் 

சேவலப் பிள்வளகளாய்,  ேருத்ததத்ின் நிறுத்தத்தில் சிற்றின்ப 

எல்வலயில் நின்றுசகாண்டிருக்கிவறாவம ஏன்? 

நிம்மதியான மனவம ஆனந்தத்தின் சந்நிதி; ஆனந்தமனம் இவறேன் 

உவறயும் அரூபீடம் 

எண்ணங்கவள ஆராய்ந்த மனவம உற்சாகமாக இருக்கிறது. 

எண்ணங்களில் தான் இருக்கின்றன நம் ோழ்வின் நிவறவும் 

,சந்வதாஷமும், வசாகத்தின்  சரிவும். 

தன்வன அறிேதில்தான் ஆனந்தம்.  தன்வன அறியும் ேழிவககவளக் 

காடட்ுகிறது திருோசகமும் வேதாத்திரியமும். 

நிவறோன மனம், வீடு நிவறக்கும் சபாருடக்ளால் ஆனந்தம் 

ேரப்வபாேதில்வல; வபநிவறக்கும் பணக்கடட்ுகள் ஆனந்தம் 

தரப்வபாேதில்வல; 

கழுத்து நிவறய ஆபரணங்கள் ஆனந்தம் தரப்வபாேதில்வல.   

நிவறோன மனவம ஆனந்தத்தின் ஆபரணம்.  

வபாதுசமன்ற மனவம சபான் சசய்யும் மருந்து. பணத்திற்காக 

ஓடிவயாடி பிணமாய் அடங்குேவதவிட உள்ளவதக் சகாண்டு 

நல்லவதச ்சசய்வோவம!  

ஆவசவய சீரவமத்துக் சகாண்ட மனவம ஆனந்தத்வத அவடகிறது.  

ஆனந்தத்வத அனுபவிக்கிறது. 

சசய்யும் வேவலவய ஒழுங்குடனும் மகிழ்ோகவும் நிவறோகவும் 

சசய்ேதும் தியானம் என்று உணருங்கள். கரம்வயாகவம தியானம்.  

சினசச்சாற்கள் சிராய்ப்வப உண்டாக்கி, முகம்சதரியா 

மனிதரக்வளாடும் வீண் பவகவய உண்டாக்கிவிடும். 

 எனவே கந்தகச ்சசாற்கவள விடுத்து கனிவுதரும் கனிசச்சாற்கவளப் 

வபசுங்கள். 

இவதத்தான் ”வபசா இடும்வபகள் வபசித் திரிந்வதன்” என்று 

தாயுமானேர ்நம்வம உஷார ்படுதத்ுகிறார.் 

ஆயுள் முழுக்க ேயிற்றுக்கு உருண்டு உருண்டு உவழத்தாலும் 

தினமும் ஒருமணி வநரமாேது மனதிற்காகச ்சசலவிடுங்கள்.  
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ோசனாலி வகளுங்கள், புத்தகம் படியுங்கள், சசாற்சபாழிவு 

வகளுங்கள், சிற்பம் பாருங்கள், பாயிரம் பாடுங்கள்,  

சிரிக்கப் வபசுங்கள், பறவேவயக் காணுங்கள், பறப்பதாய் 

உணருங்கள். மனம் விடட்ுப் வபசும்வபாது ரணம் விடட்ுப்வபாய்விடும் 

இவதயும் தாண்டி சும்மா இருந்து பாருங்கள்.   சமௌனமாக இருந்து 

பாருங்கள்.  நான் யார?் உங்கவளக் வகடட்ுப் பாருங்கள். உங்களுக்குள் 

இருக்கும் பிரம்மத்வத உணரவ்ீரக்ள். 

வதடவலாடு சதருவிலிறங்குங்கள், வியப்வபத் வதக்கிய 

விழிகளில்தான் விந்வதக் காட்சிகள் விவரோய் சதரியும். 

ஆனால் அத்தவன மகிழ்சச்ிவயயும் சதாவலக்காட்சி தின்று சசரிதத்ு 

நின்று சிரித்துக் சகாண்டிருக்கிறவத..பாரக்்கும்வநரம் குவறத்து 

குடும்பத்தாருடன் வபசும்வநரம் அதிகரித்துப் பாருங்கள். 

சீரியல் ஓடாமவலவய ஆனந்தம் ஆறாக ஓடும் நம் இல்லத்திலும் நம் 

உள்ளத்திலும். 

 அவதவிட புவஜ அவறயில் அமரந்்து 

இவறசிந்தவனயில் மூழ்குங்கள்.  அங்கு குடும்ப 

உறுப்பினரக்ளுடன் சத்சங்கம் சசய்யுங்கள்.  உங்கள் 

இல்லத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமிடும். 

ஆனந்த ஆலயம் - இந்த உலகம் ஆனந்த ஆலயம்; 

அதில் ேசிக்க ேந்த நாம் அவத ஒருவபாதும் 

ரசிப்பதில்வல. ஆனந்த அமுதத்வதப் 

புசித்ததில்வல.  

குவற காண்பதற்வக நம்குவறோன ோழ்நாட்கவளச ்

சசலேழித்துவிடட்ுத் திரும்பிப் பாரக்்கும்வபாது சேறுவம ஒன்வற 

அருவமயாகத்  சதரிகிறது. 

தாயின் கதகதப்பான சூட்டில் நிம்மதியாகக் கண்ணயரந்்து துாங்கிய 

குழந்வதகளாய் நம் ோழ்வேத ்சதாடங்கிய நாம், ேளரேளரச ் 

சக்கரங்கள் மாட்டிய சக்கரேரத்்திகளாய் மாறியது காலசவ்சாகம் 

காசுக்காகவும் ேயிற்றுப் பிவழப்பிற்காகவும் ஓடதச்தாடங்கி, 

ஓட்டத்வத நிறுத்தி ோழப் பாரக்்கும்வபாது ோழ்க்வக முடிய இருக்கும் 

முன்னறிவிப்பு ேருேது  

எத்தவனத ்துயரமானது. எல்வலாவரயும் திருப்திப்படுத்திவிடட்ு 

நமக்காக நாம் ோழதச்தாடங்கும்வபாது நம்வமவிடட்ு எல்லாம் 
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சதாவலதுாரம் வபாய்விட்ட காட்சிவயக்காண்பது 

எத்தவனத ்துயரமானது. 

ஆனந்த நிமிடங்கவள ஆராதிப்வபாம்.  

அன்றன்வற. அடவ்டவய உரசியவுடன் 

இயந்திரத்திலிருந்து ேருேதற்கு ஆனந்தம் ஒன்றும் 

புன்னவக பூதமல்ல.  

அது நம் மனதில் உள்ளது, மலராய் உள்ளது, 

உள்ளத்தில் உள்ளது, உள்ளுக்குள் உள்ளது. இந்த 

நிமிடத்திலிருந்து நமக்காக 

ோழதச்தாடங்குவோம் ஆனந்தமாக!-   

நமக்காக ோழத ்சதாடங்குேதற்கும், ஆனந்தத்வத அவடேதற்கும் 

அருவமயான ேழிகாட்டியாக அவமந்திருக்கிறது திருோசகமும் 

வேதாத்திரியமும். 

    

”கூடிக்கூடி உன் அடியார ் 

   குளிப்பார ்சிரிப்பார ்களிப்பாரா 

ோடிோடி ேழியற்வறன்  

   ேற்றல் மரம்வபால் நிற்வபவனா 

ஊடிஊடி உவடயாசயாடு  

   கலந்து உள் உருகிப் சபருகிசநக்கு 

ஆடிஆடி ஆனந்தம்  

   அதுவே யாக அருள்கலந்வத.”  (திருோச.பா.495) 
 

உன்னுவடய அடியாரக்ள் பலமுவறயும் கூடி நின்று கூத்தாடி. சிரித்து, 

இறுமாந்து, நிற்கவும்,  நாவனா, பல முவறயும் மனம் ோட்டமுற்று, 

உலரந்்த மரம் வபால் நிற்பதா?  

 

என்வன ஆண்டு சகாண்டேவன! உன்னுடன் கலந்து. உள்ளம் உருகி, 

சபரிதும் சநகிழ்ந்து, பலமுவற ஆனந்தக் கூத்து ஆடியும், இன்பம் 

சபற்று அருளில் கலந்து பலமுவற ஊடல் சகாள்ளவும், ஆக இப்படி 

எனக்கு அருள் சசய்ோயாக! 

இன்ப ஊற்று உள்ளத்தில் எப்வபாது ஊறதச்தாடங்கும்? வேதாத்திரியம் 

சசால்கிறது. 

”நீ எங்கு எே்விடத்தில் இருக்கிறாய் என்று கணித்துக் சகாள்ள 

வேண்டும். அதாேது ேயதிவல ோழ்விவல, கல்வியிவல, சசயல் 

திறவமயிவல, அறிவின் நுட்பத்திவல சபாருள் ேளத்திவல, 

அதிகாரத்திவல, எந்த நிவலயிவல நீ இருக்கிறாய் என்று கணித்துக் 

சகாள். 
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இேற்வறக் சகாண்டு உனக்கு, குடும்பத்துக்கு. சுற்றத்தாருக்கு, 

ஊருக்கு, உலகுக்கு என்ன நன்வம சசய்ய முடியும் என்று கணிதத்ுக் 

சகாள், முடிந்த அளவிவல சசய்து சகாண்டிரு.   

இந்தத் சதாண்டிவன ஆற்றுேதற்கு என் திறவமவய எந்சதந்த 

முவறயில் ேளரத்த்ுக் சகாள்ள முடியுசமன்று திட்டமிடட்ு முவறான 

பயிற்சியின் மூலம் ேளரத்த்ுக்சகாள்.   

இங்வக ஒரு சபரிய இன்ப ஊற்று உள்ளத்திவல ஊறத் சதாடங்கி 

விடும்.”என்கிறார ்வேதாத்திரி மகரிசி. 

வபரின்பம் எப்படி இருக்கும் சதரியுமா?  வேதாத்திரியார ்வபரின்பக் 

களிப்பில் பாடுகிறார.் 

இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ - எங்கும் 

இன்ப ஊற்றாய்ப் சபருகும் இவறோ! 

அன்பு ஊற்றாய்ப் சபருகி அவனத்துயிரக்்குள்ளும் அறிோய் 

இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ (ஞா.க.பா.1648-1) 

அவதவிடப் சபரிய இன்பம் இல்வல என்பவதக் குறிக்க வபரின்பம் 

என்கிவறாம்.   

ஊற்று என்பது குவறவில்லாமல் சதாடரந்்து ேந்து 

சகாண்வடயிருப்பது.  

இன்பமானது நீடிதத்ும்  

நிவலத்தும் இருப்பது ஆகும்.  

இன்பமும் துன்பமும் இல்லாத 

நிவலவய அவமதி.    

மன அவலச ்சுழலானது 

குவறந்து அறிவு என்ற 

நிவலக்குப் புகும்வபாது, 

தன்வனவய எல்லாேற்றிலும் 

எல்லாேற்வறயும்  

தனக்குள்வளயும் காண்கின்ற அகதத்ுணரவ்ு ஏற்படும். அதுவே 

வபரின்பம்,  வபரானந்த நிவலயாகும். 

அறிோய் இருக்கும் அறிோய் இயங்கும் பாரபரத்வத பற்றினால் 

வபரின்பத்வத அவடயலாம் என்கிறார ்வேதாத்திரியார.் 

எழிலுலகம் பவடதத்ு எல்லா உயிரக்ளுக்கும் 

ேழிேழியாக ோழ ோய்ப்வப நிரப்பி வேத்து 
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ஒழிவிலாத் சதாடராக உள்ளும் புறமும் ஊற்றாய் 

அழிவிலாப் வபரின்ப அறிேவலயாய்த் திகழும், (ஞா.க.பா.1646-2) 

 

இன்ப ஊற்றாக எங்குவம நிவறந்த இவறநிவல, அவனதத்ு சீே 

இனங்களிலும் அன்பு  ம கருவணயும் சேளிப்படுத்தும் அறிோக 

இயங்குகிறது.  

பரம் என்றால் அவதவிடப் சபரிதும் நுண்ணியதும் இல்வல.  

இவணயானதுமில்வல என்பதாகும்.  அதவனவய வபரறிவு 

என்கிவறாம். 

ஆதிநிவல சேளியில், அறிவும் விவரவுமாக 

அடங்கியுள்ள தன்வமவய அணுமுதல் அவனத்துக்குள்ளும் நீதி 

ஒழுங்கவமப்பாய், வநரம்ுகக் காட்சிகளாய், 

நிவறந்த திருேருவள நிவனக்க நிவனக்க என்னுள் (ஞா.க.பா.1648-3) 

 

ஆதி, அனாதி, சுத்தசேளி எனப்படும் இவறநிவலயானது இயக்க 

ஒழுங்வகாடு வதாற்றங்களாகி, அவனத்திற்குள்ளும் வேகமாகவும், 

விவேகமாகவும் இருந்து, நியதி தேறாமல் இயக்கியும், காதத்ும் 

முடித்தும் வேக்கிறது என்பவத வநரடிக் காட்சியாக அகத்துணரே்ாக 

உணரந்்வதன்.  

 

அந்தக் காட்சிவய எண்ணுகிறவபாது, எனக்குள்ளும் புறமுமாக அன்பு 

ஊற்றாக இன்ப ஊற்றாக இவறநிவலவய உணரக்ிவறன் என்று 

பாடுகிறார ்வேதாத்திரியார.் 

உடலும்- நிவலயாவம தத்துேத்தில்அடங்கியுள்ளது.  உலகமும்- 

நிவலயாவம தத்துேத்தில் அடங்கியுள்ளது.  இதவன வபரின்பக் 

ஊற்றில் பாடுகிறார ்வேதாத்திரியார.் 

உடலாய் எவன நிவனந்வதன் உணரச்ச்ிகள் ேருந்தின 

உடலுள் உயிராய் என்வன உணரந்்து அறிவில் நிவறந்வதன் 

உடலுயிர ்ஊடறிோய் உன்வன உணரந்்தவபாது 

உடலுயிர ்அறிவு நீயாய் உணரந்்துன்னுள் நான் அடங்க(ஞா.க.பா.1646-

4) 

அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலவய நான் என்று கருதியவபாது 

உணரச்ச்ிேயப்பட்ட நிவலயில; துன்புற்வறன்.   

உடலுக்குள் உயிர,் உயிரக்்குள் அறிவு. அந்த அறிவே நானாகவும், 

நீயாகவும் இருப்பவத உணரந்்து சகாண்வடன். 
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தீய கரம்ம் புகாமல் கண்ணும் கருதத்ுமாக இருந்தால் உலக மக்கள் 

எள்ளி நவகயாட மாட்டாரக்ள்.   இவறநிவலயும் நம்வம 

அவலயவிடாது என்கிறார ்வேதாத்திரியார.் 

உண்வம நிவல மறந்து உணரவ்ு தன்முவனப்பாகி 

எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று 

மண்வணப் சபான்வன சமன்வமலும் மாறிமாறி நிவனந்து 

கண்ணும் கருதத்ும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (ஞா.க.பா.1646-3) 

பிரபஞ்சமமாகி எண்ணிடலடங்காத வகாள்களிவல, நில உலகமும்,சீே 

இனங்களுமாகி சதாடரந்்து ேழிேழியாக ோழ்ேதற்கு 

ோய்ப்புகவளயும் நிரப்பி வேத்து. ஓய்வு இல்லாமல், அகமும் 

புறமுமாக, அழிவில்லாத வபரறிோக எல்லாேற்றிலும் இருந்து, இயக்கி, 

காதத்ு, முடித்தும் வேக்கிறது. 

இந்த உண்வமகவள எல்லாம் மறந்து மயக்க நிவலயில் 

தன்முவனப்பின் காரணமாக அழிந்து வபாகக்கூடிய உலகியில் 

விஷயங்கவளவய நிவனந்து, பற்றுக் சகாள்ளக்கூடிய தீய 

விவனப்பதிவுகள் என்னுள் புகுந்துவிடாமல், இவறோ நீ காப்பாயாக.   

உணரச்ச்ி நிவலயிலிருந்து அறிவு நிவலக்கு உயரந்்தால் 

இவறநிவலவய உணரலாம் என்கிறது வேதாத்திரியாரின் 

ஞானக்களஞ்சியம். 

உணரச்ச்ியாய்ச ்சிந்தவனயாய் உள்ளவத அறிசேன்று, 

உணரந்்திருந்வதன் பலநாள், வமலும் உண்வம விளங்க 

உணரச்ச்ிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும், 

உனது திருநிவலயும் அறிவே என உணரந்்வதன். (ஞா.க.பா.1648-2) 

 

பலநாட்கள் உடல் உணரச்ச்ிகவளயும், எண்ணங்கவளயுவம அறிவு 

என்று கருதியிருந்வதன்.   

உணரச்ச்ிக்கு முன்நிவலயாகிய உயிர ்என்னும் விணணின் இயக்க 

ஒழங்வக அறிவு என்பவதயும் நீயும் அறிவுதான் என்பவதயும் 

உணாந்்வதன் என்கிறார ்வபரின்ப ஊற்றில்...வேதாத்திரியார.் 

சுகாதீத இன்ப நிவலயத்திற்கு, துரியாதீத நிவலக்கு சசல்லும்  

நிவலவய வேதாத்திரியார ்துல்லியமாக காடட்ுகிறார.்  

பரம அணு முதலாய்ப் பார.் விண்மீன் அவனத்தும், 

பம்பரம் வபால் சுழன்று, மிதந்துருண்டு உன்னில் 

தரம் அறிவே என்னும் தத்துேம் உணரந்்திட்வடன்! 

தற்பரனாக, உன்வன என்னுள் உணரப்சபற்வறன்! (ஞா.க.பா.1648-4) 
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பரம் என்றால் அவதவிடப் சபரியவதா, நுண்ணியவதா இல்வல 

என்பதாகும்.  பரத்தின் அவசவில் வதான்றியது பரம அணு.   

பரம அணுக்களின் கூடட்ு விண்கள்.   விணகளின் கூடட்ு 

பஞ்சபூதங்கள்.  பஞ்சபூதங்களின் கூடட்ு விண்மீன் எனப்படும் வகாள். 

வகாள்கள் ஒே்சோன்றும் பம்பரம் சுழல்ேது வபால, தற்சுழற்சி 

சகாண்டு, பரம் என்னும் சுத்த சேளிக்குள்ளாகவே மிதந்து சகாண்டும், 

உருண்டு சகாண்டும் இயங்குகின்றன.   

அந்த இயக்கங்களுக்சகால்லாம், சுத்தசேளியின் தரமாகிய 

அறிவுதான் காரணம் என்ற தத்துேத்வதயும் உணரந்்து விட்வடன். 

தாவன பரமாக உணரே்து தற்பரம் ஆகும்.  வமன்வமயான உன்வனவய 

எனக்குள்ளாகவும் உணரந்்து தற்பரனாவனன். 

இன்பம் சபறுேது எப்படி என்றும் ஆனந்தம் நிவலத்திருக்க என்ன 

சசய்ய வேண்டும்  எனக் வகடக்ும் மாணிக்கோசகருக்கு இன்ப 

ஊற்றில் விவடவயப் பாரக்்கலாம். 

ஆதிநிவல சேளியில், அறிவும் விவரவுமாக 

அடங்கியுள்ள தன்வமவய அணுமுதல் அவனத்துக்குள்ளும்  

நீதி ஒழுங்கவமப்பாய், வநரம்ுகக் காடச்ிகளாய், 

நிவறந்த திருேருவள நிவனக்க நிவனக்க என்னுள் (ஞா.க.பா.1648-3) 

 

ஆதி, அநாதி, சுத்தசேளி எனப்படும் இவறநிவலயானது இயக்க 

ஒழுங்வகாடு வதாற்றங்களாகி,,,,   

அவனத்திற்குள்ளும் வேகமாகவும், விவேகமாகவும் இருந்து, நியதி 

தேறாமல் இயக்கியும் காதத்ும் முடிதத்ும் வேக்கிறது என்பவத 

வநரடிக் காட்சியாக அகத்துணரே்ாக உணரந்்வதன்.   

அந்தக் காட்சிவய எண்ணுகிறவபாது, எனக்குள்ளும் புறமுகமாக அன்பு 

ஊற்றாக இன்ப ஊற்றாக இவறநிவலவய உணரக்ிவறன் என்கிறார ்

வேதாத்திரியார.் 

இவறேன் எழுந்திருக்கும் இடம் என்பது எது என்பவத தாயுமானேரின் 

வகள்விக்கு விவடயாக ேருகிறார ்வேதாத்திரியார.் 

”உன்னிவல நானடங்க, என்னுவள நீ விளங்க, 

உனது தன்வம ஒளிர, எனதுள்ளம் தூய்வம சபற்வறன்” (ஞாக.பா. 1648-5) 

சுத்தசேளிவய தன் நிவலவயில் மாற்றம் சபற்று, எல்லாத் 

வதாற்றங்களுமாகியிருக்கிறது என்பவத ஆத்மானுபேமாக 
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உணரந்்வபாது, உனக்குள்ளாக நான் அடங்கியிருக்க, எனக்குள்வள நீ 

அறிோக விளங்குேவத உணரந்்வதன். 

உனது சதய்வீகத் தன்வமயானது எனது அறிவேத் 

சதளிவுபடுத்தியதால், உள்ளதத்ூய்வம சபற்றுவிட்வடன்.   

மனிதன் அவடய வேண்டிய சபரும் வபற்றிவனப் சபற்றுவிட்வடன்.   

இனி எனக்கு என்ன வேண்டும்?  மனிதப் பிறப்பும் எடுத்த வநாக்கம் 

நிவறவுற்று முழுவம சபற்வறன் என்கிறது வபரின்ப ஊற்று. 

மாணிக்கோசகவரப் வபால் வேதாதத்ிரியாரும் வபரின்ப 

ஊற்றில்.....”உடலாய் என்வன நிவனத்வதன்” என ேருந்துேவதக் 

காணலாம்...   

ஆனால் ”உடலுயிர ்அறிவு நீயாய், உணரந்்துன்னுள் நான் அடங்க” 

என்று விளக்கம் சபற்று சரியான பாவதயில் மானுடத்வத அவழத்துச ்

சசல்கிறார.் 

”உடலாய் எவன நிவனந்வதன் உணரச்ச்ிகள் ேருந்தின 

உடலுள் உயிராய் என்வன உயரந்்து அறிவில் நிவறந்வதன் 

உடலுயிர ்ஊடறிோய் உன்வன உணரந்்தவபாது 

உடலுயிர ்அறிவு நீயாய் உணரந்்துன்னுள்நான் அடங்க” (ஞா.க.பா.1646-4) 

அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலவய நான் என்று கருதியவபாது 

உணரச்ச்ிேயப்பட்ட நிவலயில் துன்புற்வறன.   

உடலுக்குள் உயிர,் உயிரக்்குள் அறிவு. அந்த அறிவே நானாகவும், 

நீயாகவும் இருப்பவத உணரந்்து சகாண்வடன். 

மாணிக்கோசகவரப் வபால் வேதாதத்ிரி மகரிசியும் வபரின்பக் 

ஊற்றில் பாடுகிறார.்...  

விவனப்பதிோம் சுவமவய விடுத்துத் தூய்வம சபறவே 

நிவனோய் உடசலடுத்வதன் நிலம் மீது விழுந்த பின்வன 

எவன மறந்வதன் என்றன் விவன மறந்வதன் இவறோ ! 

எவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள் நிவறந்து எவன மீடட்ு.(ஞாக. பா.1646-5) 

கரம் விவனப் பதிவுகவளக் கழிதத்ு ஆன்மாவேத் தூய்வம சசய்து 

சகாள்ேதற்காகவே உடசலடுதத்ு நில உலகில் ோழ்ந்து 

சகாண்டுள்வளன்.    

பிறவியின் வநாக்கத்வதயும் என் விவனகவளயும், உன் 

சபருவமவயயும் மறந்துவிட்வடன்.  ஆனால் நீ என்னுள்வள அறிோக 

நிவறந்து ேழி நடத்துோயாக. 
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மண் என்ற நிலம் மீது சபண் துவணசகாண்டு சபாருவள சகாண்டு 

ோழ்க்வக ோழ்ந்து ேரும் மனிதனாேன், அந்த சபாருள்களிலிருந்து 

சபறுகின்ற அனுவபாகவம இன்பம் என்றும்… 

அதுவே சபாருள் என்ற மயக்கநிவலயில் மதி மயங்கி ோழும் 

மனிதனின் அறிவு நிவலவய உயரத்த்ி சமய்ப்சபாருள் ஒன்வற 

உண்வமப் சபாருள்.  இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அவன  த்த 

வதாற்றங்களும் நிகழ்சச்ிவய என்ற அயரா விழிப்பு நிவலயில்         

தாமவர இவல தண்ணீரவ்பால,,,,  

உறவிவல கண்ட உண்வமநிவலத் சதளிவே துறவு என்ற நிவலயில் 

காணும்சபாழுது…..  

சமய்ப்சபாருள் நிவல மறோது மூன்று வதாற்றங்களிலிருந்து 

அனுவபாகமாக எேன் ஒருேன் இன்பத்வத சபறுகின்றாவனா…. 

அதுவே அேனது நிவலத்த, நீடித்த மகிழ்சச்ியான, நிவலயான 

இன்பமாகிய வபரின்பம் ஆகும். 

”சபாருளல்லேற்வற சபாருளாக சகாள்ளும்  

மருளானம் மான பிறப்பு” 

என்கிறார ்ேள்ளுேர.்  அதன்ேழி வேதாத்திரி மகரிஷி அேரக்ளும் 

சமய்ப்சபாருள் என்று நமக்கு உணாத்துகிறார.் 

”ஓடும் சசம்சபான்னும் ஒக்கவே வநாக்குகின்ற 

அறிவின் உயரந்ிவலவய வபரின்பம்” 

யபரிை்பத்திை் இறுதி இலக்கு 

சமய்ஞ்ஞானத்தின் அடிப்பவட ‘தன்வனயறிதல்’. தன்வனயறியும் 

முயற்சியில் ஈடுபடுபேர ்தான் வபரின்பத்தின் இறுதி இலக்கான 

இவறேவன அவடய முடியும்.  

அந்த நிகழ்முவறயில், இே்வுலக ஆவசகவள விடச்டாழித்து, 

நிவலயாவமவய உணரந்்து, இவற ேழிபாட்டில் தன்வனக் கவரதத்ுக் 

சகாள்ேவத ஞானசநறியாகும். 

 இருேருவம ஞானசநறியில் ஈடுபடட்ு, ஆனந்தக் கடலில், வபரின்ப 

ஊற்றில் அவடந்தனர.் 
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துவணநின்ற நூல்கள். 

1. திருோசகம், புலேர ்வீ.சிேஞானம், விஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

2. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு 

3. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர,் திருப்பராய்த்துவற. 

4. இவணயதள தகேல்கள். 

5. ஞானக்களஞ்சிய கவிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், சபாள்ளாசச்ி 

6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000, மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

 

7. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் 

8. பாரதியார ்பாடல்கள், பாரதியார ்

9. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும், மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் 

இவணயதளம்  

10. ஆனந்த களிப்பு, மன்னாரக்ுடி பானுகுமார.் அழகுப் பதிப்பகம், 

சசன்வன. 

 

 

 
 
 

 

 


