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சித்தர்களும் வேதாத்திரி
மகரிசியும்.

அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார் M.A.,H.D.C
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ப ொருளடக்கம்.
1. மனிதர்கள் யொர்?
2. வேதொத்திரி மகரிசி யொர்?
3. வேதொத்திரி மகரிசி

ொர்வேயில் சித்தர்கள்.

4. சித்தர் ொடல்களும் வேதொத்திரியமும்.
5. யொர் சித்தர் – யொர் துறேி?
6. ஜீேன் முகத்தர்களின் ேொழ்க்வக பெறி
7. உயிவை உணர்த்திய சித்தர்கள்.
8. கனேில் ேந்த வ ொகர்
9. வகொள்கவள பேன்ற சித்தர்கள்
10. அழுகண்ணி சித்தரும் வேதொத்திரியும்.
11. சித்தர்கள் பெறியில் ெொம்.

12. சித்தர்கள் வ ொற்றும் ேொவை
13. இவறயுணர்வு தந்த சித்தர்

14. ப ண்கள் இல்ைொமல் ஆணும் இல்வை
15. கொய கல் வயொகம் தந்த சித்தர்கள்
16. மனேளக்கவையில் சித்தர் பெறி தீட்வசகள்
17. சும்மொ இருக்கும் சுகம்
18. சித்தர்கள் தந்த கைொத்வத
19. சித்தர்கள் பெறிவய மனேளக்கவை

3

என்னுவை
மொனிடர்களின் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகொணச் சித்தர்கள்

அவ்ேப்வ ொது வதொன்றி, தீர்ேொக இருந்திருக்கிறொர்கள்.

ைர்

சித்தர்கள் தொங்கள் கண்ட பமய்யறிேிவன அழகிய
ொடல்களொக எழுதி வேத்துள்ளொர்கள்.
அவேகளில் வயொகம், ஞொனம், இைசேொதம், வஜொதிடம்,
வேத்தியம்,

ஞ்ச ட்சி, மூச்சுப் யிற்சி என்னும் சைநூல், ேர்மம்,

சொமுத்திரிகொ இைட்சணம், மவனயடி சொத்திைம், ேொனியல் வ ொன்ற
எண்ணற்ற அறிேொர்ந்த பசய்திகவள சித்தர் நூல்களில் எழுதி
வேத்துள்ளொர்கள்.

சித்தர்கள் யொரும் ஏடும், எழுத்தொணியும் பகொண்டு

ொடல்கவளப் இயற்றி வேத்துேிட்டுச் பசல்ைேில்வை.
இவறயுணர்வு ப ற்ற அேர்களது கருவணயினொல் ேொய்பமொழி
உ வதசங்கவள அேர்களின் சீடர்களொல் பதொகுக்கப் ட்டுள்ளன.
இருப் ினும் அன்வறய இைக்கிய ேொணர்களின் அைட்சியத்தொல்

மிகப் ப ரிய அளேில் சித்தர்

ொடல்கள் ெமக்கு கிவடக்கொமல்

வ ொய்ேிட்டன.
சிை சித்தர்கள் சிை இைகசியங்கவள மொனுடத்திற்கு
ேழங்கொமலும் மவறந்தும் உள்ளனர்.
சித்தர்கள் என்றொல் சித்தி ப ற்றேர்கள், வ ைறிேொளர்கள்,
பமய்யறிேொளர்கள் என சங்க இைக்கியங்களில் குறிப்பு உள்ளது.
சித்தர்கள் ேொழ்ந்ததொல் தமிழ்ெொட்வட அறிேன் வதயம் என
இைக்கியங்கள் பதரிேிக்கின்றன.
தமிழ் சித்தர்கள் மை ில் பதொடர்ந்து வதொன்றியேர்களில்
தொயுமொனேர், ேள்ளைொர்
அவமந்துள்ளன.

ொடல்களும் ெமக்கு ப ொக்கிஷமொக
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ெம் ெொட்டில் ேொழ்ந்த சித்தர்கள் எல்வைொருவம ஞொன
வயொகிகள் தொம். சித்தர்கவள ெொம்
ொடல்கள் மூைம் அேர்கவளப்

ொர்த்ததில்வை.

ொர்க்கிவறொம்.

அேர்களுவடய

ெம்மிவடவய ேொழ்ந்த சித்தைொன வேதொத்திரி மகரிசிவயப்

ொர்த்திருக்கிவறொம்.

ழகியிருக்கிவறொம்.

ைர்

உைக அவமதிக்கொக உைக சமுதொய வசேொ சங்கத்வத ெிறுேி,

வ ொரில்ைொ உைகம் கொணவேண்டி, உைகம் முழுேதும் அறிவுத்
திருக்வகொேில், மனேளக்கவை மன்ற அறக்கட்டவளகள்
தனிமனித அவமதி, குடும்

மூைம்

அவமதி, சமூக அவமதி, உைக அவமதி

என்ற உயரிய குறிக்வகொள்கவளொடு இைட்சக்கணக்கொன
அருட்பதொண்டர்கவள உருேொக்கி இருக்கிறொர்கள்.

மனேள கவைஞர்களுக்கு
உடல்ெைம் கொண எளிய
உடற் யிற்சியும், மனெைம் கொண
எளிய குண்டைினவயொகமும்,

ேொழ்ெொள் அதிகரிக்க கொயகைப்
யிற்சியும், பமய்ேிளக்கம் ப ற
ிைம்மஞொனப்

யிற்சியும் ேழங்கி,

சித்தர்கள் மை ில் ேொழ்ேொங்கு
ேொழ்ந்து மற்றேர்களுக்கும்
ேழிகொட்டி ேருகிறொர்கள்.
சித்தர்கள் சமூக அக்கவற
உள்ளேர்கள்.

உைகம் உய்ய

உயரிய கருத்துக்கவள அழகிய தமிழ்ப் ொடல்களொக ேழங்கி
உள்ளொர்கள்.
சித்தர் மை ில் வதொன்றிய அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி
அேர்களும் சித்தர்கள் கருத்துக்கு இவணயொக சித்தர் ேழியில்
உைகுக்கு ஞொனக்களஞ்சியத்வத அருந்தமிழ்ப்
ேருகிறொர்கள்.

ொடல்களொக ேழங்கி
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தமிழ்ெொட்டில் ேொழ்ந்த சித்தர்கள் சுருங்கிய முவறயில்
பகொண்டு ேந்தவத

ெீண்ட கொைமொக ஆைொய்ச்சி பசய்து, வமலும்

கொைத்திற்வகற்ற ேவகயில் வதவேயொன மொற்றம் பசய்து,
வசர்த்து பேண்பணவயப் வ ொல் சத்தொக (Essence
பகொடுத்துள்ளொர்கள்.

ொதுகொப்பு

) திைட்டிக்

இனி எப்ப ொது வேண்டும் என்றொலும் ெல்ை முவறயிவை
யன் டுத்திக் பகொள்ளைொம்.
உங்கள் ேொழ்வே ேளமொக்கிக்பகொண்டு

ிறர்க்கும் பதொண்டு

பசய்து மன ெிவறவும் ப ருவமயும் ப றைொம்.
யொன் ப ற்ற இன் ம் ப றுக இவ்வேயகமும் ப ற வேண்டும்

என்ற எண்ணத்தில் ேொசகர் கைங்களில் இந்த ஒப் ொய்வு நூவை
ஒப் வடக்கிவறொம்.
இதவன

டித்தின்புறும் ெீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும் மும்,

உடல்ெைம், ெீளொயுள், ெிவறபசல்ேம், உயர்புகழ், பமய்ஞ்ஞொனம்
ஓங்கி ேொழ்க ேளமுடன் என இவறெிவைவயொடு இவணந்து
ேொழ்த்துகிவறன் –

ிைொத்திக்கிவறன்.

குருேின் பதொண்டில்
மன்னொர்குடி

ொனுகுமொர்.

Mail id. banukumar.v @gmail.com
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1.

சித்தர்கள் யொர்?

சித்தர்கள் என் ேர்கள் யொர்? அேர்களது வெொக்கம் என்ன? ெொமும்

சித்தைொக முடியுமொ? இது அவ்ேப்ப ொழுது சிைருக்குத் வதொன்றும்
வகள்ேிகள்தொன்.

ஆமொம், சித்தர்கள் என் ேர்கள் யொர்? சித்தத்வத அடக்கியேர்கள்
மட்டும் சித்தர்கள் இல்வை.
இந்த உைக இயக்கத்வத, ிை ஞ்சத்வத, இவற ஆற்றவை, உயிர்
தத்துேத்வத, ிை ஞ்ச ைகசியத்வத என அவனத்வதயும் ஆைொய்ந்து
அறிந்தேர்கவள சித்தர்கள்.

சித்தர்கள் “சித்தர்” என்ற பசொல்லுக்கு சித்தி ப ற்றேர் என் து

ப ொருள். இயமம், ெியமம், ஆதனம், ிைொணொயொமம், ிைத்தியொகொைம்,
தொைவண, தியொனம், சமொதி முதைிய எட்டு ேவகயொன வயொகொங்கம்
முைம் எண் ப ருஞ் சித்திகவள ப ற்றேர்கள் சித்தர்கள் ஆேொர்.
சுருக்கமொகச் பசொன்னொல், இயற்வகவயொடு இயற்வகயொக

ேொழ்ந்து, இயற்வகவய முற்றிலும் அறிந்தேர்கவள சித்தர்கள்.
மனிதன் முயன்றொல், சித்தர் ேழி ெடந்தொல் அேனும்
சித்தனொகைொம் என் வத உண்வம.

ஏபனனில், சித்தர்களும் மனிதனொகத் வதொன்றி இவ்வுைகில்
ேொழ்ந்தேர்கவள. ஆனொல், இக்கைிகொைத்தில், அது மிகக் கடினமொன
ஒன்றொகும்.
அந்த சித்தர்கவள குருேொக ஏற்று அேர் ேழி
ெடப் ேர்களுக்குக்கூட அது ஓைளவு மட்டுவம சொத்தியம்.
சித்தைொேதற்கு முதற் டி தன்வனயும், இந்த உைவகயும்,
இயற்வகவயயும் ற்றி முழுவமயொக அறிந்துபகொள்ேதொகும். இவதத்
தொன் திருமூைரும்…
“தன்வன அறியத் தனக்பகொரு வகடில்வை;
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தன்வன அறியொமல் தொவன பகடுகின்றொன்;
தன்வன அறியும் அறிவே அறிந்த ின்
தன்வனவய அர்ச்சிக்கத் தொனி ருந்தொவன! “
என்கிறொர். இது முழுவமயொக உணர்ந்து பகொள்ள வேண்டியதொகும்.
அகத்தியரும்,
“மனமது பசம்வமயொனொல் மந்திைஞ் பச ிக்க வேண்டொ;
மனமது பசம்வமயொனொல் மந்திைஞ் பசம்வமயொவம!”
என்கிறொர்.
முதைில் தன் மனவத அறிந்து, ின் தன்வன அறிந்து, ின்

இவறவய அறிந்து இறுதியில் சித்த ெிவைக்கு உயைைொம் என் து
பதளிவு.

மிகக் கடினமொன இந்த முவறவயப் ின் ற்ற முடியொத ெிவையில்
ேொழ் ேர்கள் என்ன பசய்ேது?
ேொழ்ேில் ஏற் டும் துன் ங்களிைிருந்தும், துயைங்களிைிருந்தும்
ெம்வம எவ்ேொறு கொத்துக்பகொள்ேது? யொர் உதவுேொர்கள்?
ஏபனனில், அேைேர் பசய்த ஊழ்ேிவனவய அேைேர்கவள

அனு ேிக்க வேண்டும் என் து ேிதி.

மனிதனின் கர்மேிவன ைம் அதிகமொக இருக்குமொனொல்,
அேன் அேற்வற அனு ேித்வத ஆக வேண்டும் என்ற ெிவைப் ொடு
இருக்குமொனொல் அவ் ேவகத் துன் ங்களிைிருந்து தப் ிப் து எப் டி?
யொர் உதேி பசய்ேொர்கள்?
இது மொதிரி வெைத்தில் மனிதனுக்கு உதேி பசய்ேது சித்த
புருஷர்கள் மட்டுவம!
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சித்தர்களுக்கு மனிதனிடம் எதிர் ொர்ப்பு என்று எதுவுவம இல்வை.
அேர்கள் ேைியுறுத்துேது உண்வம, வெர்வம, கருவண, அன்பு,
தூய்வமயொன ேொழ்க்வக மட்டுவம.

மற்றேர்களுக்கு உதவும் ெல்ை எண்ணம், ெல்ை பசயல், ெல்ை

சிந்தவனவயொடு பசயல் டு ேர்களுக்கு சித்தரின் அருள் ெிச்சயம்
கிவடக்கும்.

பேறும் 18 வ ர் மட்டுமல்ை; ல்ைொயிைக்கணக்கொன சித்தர்கள்

உைகில் அருள் ொைித்துக் பகொண்டிருக்கின்றனர்.

அேர்கவள பேறும் தமிழர்கள், இந்துக்கள் என்ற குறுகிய

ேட்டத்துக்குள் அவடக்க ெொம் முயைக் கூடொது.

ெொடு, ெகைம், பமொழி, இனம் என அவனத்வதயும் கடந்து தூய அற
ேொழ்வு ேொழ்ந்தேர்கள், இன்னமும் சூட்சுமமொக ேொழ்ந்து
பகொண்டிருப் ேர்கள் சித்தர்கள்.

அேர்கள் ெம்முவடய தகுதிக் வகற் அேர்கள் உதேத் தயொைொகக்
கொத்துக் பகொண்டிருக்கிறொர்கள். அேர்களின் அருள் கிவடக்க ெொம்
பசய்ய வேண்டியது தூய்வம யொன ேொழ்வு ேொழ வேண்டியது மட்டுவம.
அேர்களின் கவடக்கண் ொர்வே ட்டொல், திருக்கைத்தொல்
ஆசிர்ேதித்தொல், மனிதனிடமிருந்து ஏவதனும் ப ொருவள ேொங்கிக்

பகொண்டொல், மனிதனின் கர்மேிவனவய அேர்கள் ஏற்றுக் பகொண்டு,
மொற்றுகிறொர்கள் என் து ப ொருள்.
அதன் ின் அம்மனிதனின் ேொழ்க்வகவய தவைகீ ழொக மொறிேிடும்.
ஆனொல் ஒன்று. அத்தவகய சித்தர்களின் அருவளப் ப ற
மனிதனுக்கு முதைில் வேண்டியது ெல்ை தகுதி. தகுதியற்வறொருக்கும்,
ெல்பைண்ணம் இல்ைொதேர்களுக்கும் சித்தர்கள் உதே மொட்டொர்கள்.
உண்வமயொய், வெர்வமயொய், சுயெைமின்றி ேொழ்ந்து, உைகின்
உயர்வுக்கும், ெைனுக்குவம எப்வ ொதும் சிந்திப் ேர்களுக்கு சித்தர்களின்
அருள் தரிசனம் கிட்டும். ஆனொல் அதற்கொன பகொடுப் ிவன, ெல்ேிவன
ெமக்கு இருக்க வேண்டும்.
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சித்தர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சிமூலம் ஸர்வந ாய்களுக்கும்

மருந்து கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

மக்கு ததரியாத இனிவரப்நபாகும்

வியாதிகளுக்கும் எளிமமயான மருந்மதக்கூறியிருக்கின்றனர்.
நமலும் இவர்களின் அற்புதமான கண்டுபிடிப்புகளில்

கண்ணிமமக்கும் ந ரத்திற்குள் நவறுகிரகங்களுக்கு
தசன்றுவரும் மிகச்சிறிய விமானமாம்.

இந்த விமானத்மதக்தகாண்டு ஒருமணிந ரத்திற்க்குள்
அடுத்த பிரபஞ்சத்திற்க்கு தசன்றுவரலாம்.
இதற்கடுத்து இவர்களின் மற்தறாரு கண்டுபிடிப்பு

உநலாகமாற்று,அதாவது ஒரு உநலாகத்தின் மூலகூறுகமள
இரசாயனத்மதக்தகாண்டு மாறுதலுக்கு உட்படுத்தி அமத
மற்தறாரு உநலாகமாக மாற்றுவதாகும்.
இதன்மூலம் இரும்மப தாமிரமாகவும்,ஈயமாகவும்,
தங்கமாகவும்,மாற்றும் முமறமய கூறியிருக்கின்றனர்.
இநதாடுமட்டுமல்லாமல் மரத்தின் இமலச்சாருகளிகிருந்து
தங்கம் ,தவள்ளி, ஈயம், தசம்பு, நபான்ற உநலாகங்கமள
பிரித்ததடுக்கும் முமறமயயும் கூறியிருக்கின்றனர்.
இது மற்றுமின்றி இறந்தவர்கமள உயிரூட்டும்
மூலிமககள்,தவட்டுண்ட உறுப்புக்கமள பழுதில்லாமல்
அநதயிடத்தில்முன்நபான்நற தபாருத்தும் மூலிமககள்,
யார்கண்களுக்கும் ததரியாமல் மமறக்கச் தசய்யும்
மூலிமககள்,உருவத்மத மாற்றும் மூலிமககள்,
தாம்பத்யத்தில் பல

ாட்கள் பலதபண்களுடன் விந்மத

தவளிப்படுத்தாமல் இன்பமாக உடலுறவில் ஈடுபடக்கூடிய
மூலிமககள், வசியமூலிமககள்,
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பணக்காரணாக நயாகம் தரும் மூலிமககள், நபய் பில்லி
துஷ்ட சக்திகமள விறட்டும் மூலிமககள், மநனாவியாதிகமள
நபாக்கும் மூலிமககள்,

பூமியில் புமதயுண்ட தபாருட்கமளக் காட்டும் மூலிமககள்
நபான்ற நகாடிகணக்கான கண்டுபிடிப்புக்கமள தங்கள்
ஆறாய்ச்சிமூலம் சித்தர்கள் தவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.

108 சித்தர்களும் இேர்கள் உவறந்த இடங்களும்.
1. திருமூைர் - சிதம் ைம்.

2. வ ொகர் - ழனி என்கிற ஆேினன்குடி.
3. கருவூர்சித்தர் – கருவூர், திருகொளத்தி, ஆணிவையப் ர் வகொேில்.
4. புைிப் ொணி - ழனி அருகில் வேகொவூர்.
5. பகொங்கணர் - திருப் தி, திருமவை

6. மச்சமுனி - திருப் ைங்குன்றம், திருேொவனக்கொல்
7. ேல்ை சித்தர் என்னும் சுந்தைொனந்தர் - மதுவை.
8. சட்வடமுனி சித்தர் – திருேைங்கம்.

9. அகத்தியர் – திருேனந்தபுைம், கும் வகொணத்திலுள்ள
கும்வ ஸ்ேைர் வகொேில்.
10. வதவையர் - வதொைணமவை (மவையொள ெொடு)
11. வகொைக்கர் – வ ரூர்.

12. ொம் ொட்டி சித்தர் - மருதமவை, துேொைவக, ேிருத்தொசைம்.
13. சிேேொக்கியர் - கும் வகொணம்.
14. உவைொமரிசி - திருக்கயிவை

15. கொகபுசுண்டர் - திருச்சி, உவறயூர்.
16. இவடக்கொட்டுச் சித்தர் - திருேண்ணொமவை
17. குதம்ப்வ ச் சித்தர் - மயிைொடுதுவற
18. தஞ்சைி சித்தர் - சிதம் ைம், அழகர் வகொேில், இைொவமஸ்ேைம்.
19. புைத்தியர் - ொ ெொசம், திருஆைவுவடயொர் வகொேில்.
20. திருமூைம் வெொக்க சித்தர் - வமவை சிதம் ைம்.
21. அழகண்ணி சித்தர் - ெொகப் ட்டினம்.
22. ெொைதர் - திருேிவடமருதூர், கருவே ெல்லூர்.
23. இைொமவதே சித்தர் - அழகர் மவை
24. மொர்க்கண்வடயர் - கருவே ெல்லூர்.
11

25. புண்ணொக்கீ சர் - ெண்ணொவசர்.
26. கொசி ர் - ருத்ைகிரி

27. ேைதர் - பதன்மவை
28. கன்னிச் சித்தர் - ப ருங்கொவூர்.

29. தன்ேந்தரி – வேத்தீஸ்ேைன் வகொேில்
30. ெந்தி சித்தர் - கொசி, திருேொேடுதுவற, கொளங்கி.
31. கொடுபேளி சித்தர் - திருக்கொஞ்சிபுைம்.

32. ேிசுேொமித்திைர் - கொசி, திருேொேடுதுவற, கொளங்கி.
33. பகௌதமர் - திருேருவண, திருேிவடமருதூர்.
34. கமை முனி - ஆரூர்

35. சந்திைொனந்தர் - திருேொஞ்சியம்.

36. சுந்தைர் - ேொரிட்சம், திருேொரூர்.
37. கொளங்கி ெொதர் - திருக்கடவூர், திருப் ணந்தொள்.
38. ேொன்மீ கி - எட்டிக்குடி, திருவேயொறு.

39. அகப்வ ய் சித்தர் - திருவேயொறு, எட்டிக்குடி.
40. ட்டினத்தொர் - திருபேொற்றியூர்.
41. ேள்ளைொர் - ேடலூர்.

42. பசன்னிமவை சித்தர் - வகைளத்தில் உள்ள ெொங்குனொவசரி.
43. சதொசிேப் ிைம்வமந்திைர் - பெரூர்.
44. ைொமகிருஷ்ணர், சொைதொவதேியொர் - வ லூர் மடம்
45. ைொகவேந்திைர் - மந்திைொையம்.

46. ைமண மகரிஷி - திருேண்ணொமவை, மொத்ருபூவதஸ்ேைர்
ஆையம்.
47. குமைகுரு ைர் - கொசி.
48. ெடன வகொ ொை ெொயகி சுேொமிகள் - கொதக்கிணறு.
49. ஞொனொனந்த சுேொமிகள் - அவனத்து தவ ொேனங்கள்.
50. ஷீைடி சொயி ொ ொ - ஷீைடி.
51. வசக்கிழொர் ப ருமொன் - மதுவை மீ னொட்சி அம்மன் வகொேிைில்
சுேொமி சன்னதிக்கு ின்புறம்.
52. ைொமொனுஜர் - ஸ்ரீைங்கம்.
53. ைமஹம்ச வயொகொனந்தர் - கைிவ ொர்னியொ.
54. யுக்வதஸ்ேைர் - பூரி.
55. ஜட்ஜ் சுேொமிகள் - புதுக்வகொட்வட

56. ஆதி ைொசக்தி திருவகொேிைில் 21 சித்தர்களின் ஜீே சமொதிகள்
உள்ளன.
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57. கண்ணப் ெொயனொர் - கொளஹஸ்தி.
58. சிேப் ிைகொச அடிகள் - திருப் வழயொவற ேடதளி.
59. குரு ொ ொ ைொம்வதவ் - வ ொகைனிைிருந்து 13 கி.மி.

60. ைொணி பசன்னம்மொள் - ிதொனூர், பகொப்புைிமடம்.

61. பூஜ்ய ஸ்ரீ சித்த ெைஹரி குருஜி - மதுவை மொரியம்மன்
பதப் க்குளம் அருகில் சித்தொசிைமம்.

62. குழந்வதயொனந்த சுேொமிகள் - மதுவை கொளேொசல்.
63. முத்து ேடுகெொதர் - சிங்கம் புணரி.
64. இைொமவதேர் - ெொகப் ட்டிணம்.

65. அருணகிரிெொதர் - திருேண்ணொமவை.
66. ொடக்வசரி தேத்திரு இைொமைிங்க சுேொமிகள் – தஞ்வச
புன்வனெல்லூர் மொரியம்மன் திருக்வகொேில்.

67. பமௌன சொமி சித்தர் - பதன்கொசியிைிருந்து பசங்வகொட்வட
பசல்லும் ேழியில் உள்ளது.

68. சிறுபதொண்வட ெொயனொர் - திருச்பசட்டொங்குடி.
69. ஒடுக்கத்தூர் சுேொமிகள் - ப ங்களூரில் அல்சூர் ஏரிக்கவையில்
உள்ளது.

70. ேல்ைெொட்டு மகொசித்தர் - ேல்ைெொடு.
71. சுப் ிைமணிய சித்தர் - பைட்டியப் ட்டி.
72. சிேஞொன ொைசித்தர் - மயிைொடுதுவற முருகன் சந்ெிதி.
73. கம் ர் - ெொட்டைசன் வகொட்வட.

74. ெொகைிங்க சுேொமிகள் - புதுவே அம் ைத்தொவடயொர் மடம்.
75. அழகர் சுேொமிகள் - பதன்னம் ொக்கம்.
76. சிேஞொன ொவைய சுேொமிகள் - புதுவேக்கு ேடக்வக 6 வமல்
பதொவைேில் உள்ளது.
77. சித்தொனந்த சுேொமிகள் - புதுவேக்கு அருகிலுள்ள
கருேடிக்குப் ம்.
78. சக்திவேல் ைமொனந்த குரு - புதுவேயிலுள்ள முதைியொர்
வ ட்வட.
79. ஸ்ரீைொம் ைவதசி சுேொமிகள் - ேில்ைியனூர் பசல்லும் ொவதயில்
ேைப்புறம் அவமந்து உள்ளது.
80. அக்கொ சுேொமிகள் - புதுவேயில் உள்ள குதிவைக்களம் அருவக.
81. மகொன் வட சுேொமிகள் - சின்ன ொபு சமுத்திைம்.

82. கம் ளி ஞொனவதசிக சுேொமிகள் - புதுவே அருகில் ருத்திை
பூமிக்கு சமீ மொக அவமந்துள்ளது.
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83. கேந்த சுேொமிகள் - புதுப் ொவளயத்தில் பகடிை ெதிக்கவையில்.
84. கதிர்வேல் சுேொமிகள் – ஸ்ரீைங்கொ, புதுவே அருகில் சித்தன்
குடியிலும் சமொதி உண்டு.

85. சொந்த ெந்த சுேொமிகள் - ஸ்ரீ சொைதொ சிேகங்வக ட
ீ த்திற்கு
அருகில் உள்ளது.

86. தயொனந்த சுேொமிகள் - புதுப் ொவளயத்தில் பகடிை
ெதிக்கவையில்.

87. தஷிணொமூர்த்தி சுேொமிகள் - ொண்டிவசரியடுத்த ள்ளித்
பதன்னல்.

88. ஞொனகுரு குள்ளச்சொமிகள் - புதுவே.
89. வேதொந்த சுேொமிகள் - புதுவே, திருமுத்துகுமொர் சுேொமிகள்
வதொட்டத்தில் உள்ளது.

90. ைஷ்மண சுேொமிகள் - புதுவேயிலுள்ள புதுப் ட்டி.

91. மண்ணுருட்டி சுேொமிகள் - புதுவேயிலுள்ள சுவதசி கொட்டன்
மில் எதிரில்.

92. சுப் ிைமணிய அ ிெய சச்சிதொனந்த ொைதி சுேொமிகள் ொண்டிவசரியிலுள்ள எல்ைப் ிள்வள.

93. வயொகி ைொம் சுைத்குமொர் (ேிசிறி சுேொமிகள்) திருேண்ணொமவை.
94. வகொட்டூர் சுேொமிகள் - சொத்தூர் அருகிலுள்ள வகொட்டூர்.
95. தகப் ன் மகன் சமொதி - கிரிேைம் ேந்த ெல்லூர் அருவக
வனயூர்.

96. ெொைொயண சொமி அய்யொ சமொதி - ெொகர்வகொேில்.
97. வ ொவதந்திை சுேொமிகள் - தஞ்வச மொேட்டத்திலுள்ள
மருதெல்லூர்.
98. அேதூை வைொக ெிேர்தீஸ்ேைர் சுேொமிகள் - பசன்வன
பூந்தமல்ைி.
99. ேன்மீ க ெொதர் - எட்டிக்குடி.
100. தம் ிக்கவையொன் சித்தர் - பசன்வன திருேொன்மியூர்
மருந்தீஸ்ேைர் திருக்வகொேிைில் உள்ள 108 சிேைிங்கங்களில்
இைண்டொேதொக உள்ள ைிங்கத்தில் ஐக்கியம் ஆகியுள்ளொர்.
101. பமய்ேைத் தம் ிைொன் சுேொமிகள் - திருச்சி, பஜயங்பகொண்ட
வசொழபுைத்திைிருந்து 25 கி.மீ . பதொவைேில் உள்ளது.
102. குவக ெொச்சியொர் மகொன் - திருேண்ணொமவை.

103. ேொவைகுருசொமி - சிதம் ைத்திலுள்ள பகொம்மடிக் வகொட்வட.
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104. ொம் ன் சுேொமிகள் - திருேொன்மியூர்.
105. குமொைசொமி சித்தர் சுேொமிகள் - வகொயமுத்தூரிலுள்ள
பூைொண்டொன் ொவளயம்.

106. ப ரியொழ்ேொர் சுேொமிகள் - அழகர் வகொேில் (மதுவை)
107. மொயம்மொ ஜீேசமொதி - கன்னியொகுமரி.

108. ைமொச்சொரியொர் ஜீேசமொதி - கொஞ்சிபுைம்.
உைவக உய்ேிக்க ேந்தேர்கவள சித்தர்கள்.

ேழிெின்று ேொழ்வேொமொகொ.

சித்தர்கள்

வேதொத்திரி மகரிசி யொர்?

2.

வேதொத்திரி என்ற ஓர் உயர்ந்த மனிதர்., சிந்தவனயின்
பசறிேொலும், சிறந்த ஒழுக்கத்தொலும், தேம் மிகுந்த தன்னைமற்ற
ேொழ்க்வகயொலும் தைணிவ ொற்றும் மகொனகப்

ரிணமிக்கிறொர்.

ொவறயில் ேிழுந்த சந்தன மைவம இந்த மகொன்.
திருமூைர், திருேள்ளுேர், தொயுமொனேர், இைொமைிங்கப்

ப ருமொள் இேர்தம் மைபு பெறி ெின்று ஆன்மீ கத்வத அடிப் வடயொகக்
பகொண்ட சமுதொயப் ணி ஆற்றியேர் அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிஷி
அேர்கள்.
பசன்வனக்கு அருகில் உள்ள கூடுேொஞ்வசரி கிைொமத்தில் 1911-ஆம்
ஆண்டு எளிய பெசேொளிக் குடும் த்தில் ிறந்தொர்.
சிறுேயதிைிருந்வத அேருக்குக் கடவுள் யொர்? உயிர் என்றொல்
என்ன? ேறுவம எதனொல் ஏற் டுகிறது? என்ற வகள்ேிகளுக்கு
ேிவடகொண வேண்டுபமன்ற வேட்வக எழுந்தது.
ை ஆண்டுகள் வமற்பகொண்ட அயைொ ஆைொய்ச்சியின் ேொயிைொக
இக்வகள்ேிகளுக்கொன ேிவடவயத் தொனும் உணர்ந்து உைகிற்கும்
உணர்த்தி ேருகிறொர்.
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சுய முயற்சியின் மூைவம ேொழ்க்வகயில் முன்வனறிய அேர்
தியொன முவறகளில் சிறந்ததொன எளிய முவறக் குண்டைினி வயொகம்,
அேயங்கவள ேருத்தொத உடற் யிற்சி, தளைொத தற்வசொதவன,
உயிர்ச்சக்திவயப் ொதுகொப் தன் மூைம் ேவயொதிகத்வதத்

தள்ளிப்வ ொடும் சித்தர்கள் கண்ட பெறியொன கொயகற் வயொகம் –
இவே இவணந்த ேொழ்க்வக பெறிவயப் வ ொதித்து, மனிதகுைம்
உய்ய அருட் பதொண்டொற்றியேது.
வமலும் கொந்தத் தத்துேத்தின் மூைம் பதய்ேெிவை, உயிர்ெிவை,

அறிவுெிவை இேற்வறப் ப ொது அறிவு வடத்த சொதொைண மக்களும்
புரிந்து பகொள்ளும் ேண்ணம் ேிளக்கியேர்.

மனிதகுை ெைனுக்குக் வதவேயொன கருத்துகவள எளிய ெவடயில்

தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் ைநூல்கவள எழுதி ேிளக்கியிரும் மகரிஷி
அேர்கள் சுமொர் இைண்டொயிைத்துக்கும் அதிகமொன கேிகவளயும்
இயற்றியுள்ளொர்.
மனிதகுைம் அவமதியொக ேொழ ஏற்ற கருத்துகவளயும் சொதவன
முவறகவளயும் உைகபமங்கும் ைப் ிட 1958-ஆம் ஆண்டில் வேதொத்திரி
மகரிஷி அேர்கள் ெிறுேிய உைக சமுதொய வசேொ சங்கம் இன்று

இந்தியொேியிலும், மவைசியொ, ஜப் ொன், பதன்பகொரியொ, அபமரிக்கொ,

வ ொன்ற ெொடுகளிலும் ை கிவளகவளக் பகொண்டு இயங்கி ேருகிறது.
இல்ைறத்தில் இருந்தேொவற துறேற மனப் ொன்வமவய
வமற்பகொண்ட மகைஷி அேர்கள் உைக சமொதொனத்திற்கொக அயைொத
வசவே புரிந்தொர்.

உைவக 22 முவற சுற்றி ேந்து ஆன்மீ கப்

ணியொற்றினொர்.
தத்துேத்திவை அவ்வததத்வதயும் வயொகத்திவை
ைொஜவயொகத்வதயும்

ொமை மக்களுக்கும் உணர்ந்து பகொள்ளும்

ேவகயிவை அேர் கற் ிக்கும் உளப் யிற்சி அவமந்திருக்கின்ற
கொைணத்தொல், ' ொமை மக்களின் தத்துே ஞொனி' (Common Man's Philosopher)
என்று வ ொற்றப் டுகிறொர்.
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மகரிஷி அேர்கள் பேளிையிட்டுள்ள எந்த ஒரு கருத்தும்
குத்தறிேிற்வகொ ேிஞ்ஞொனத்திற்வதொ புறம் ொனதல்ை என் து

குறிப் ிடத்தக்கது.

மொனுடம் தவழக்க “ேொழ்க வேயகம், ேொழ்க ேளமுடன்’

என்ற உைகளொேிய மந்திைத்வத ெல்கியேர்.
புதவுடவை உதிர்த்து அமைைொனொர்.

தனது 95 ேயதில்

ஆழியொறில் உறங்கிக் பகொண்டிருக்கும் அம்மொகொனின் மணி
மண்ட த்திற்கு இன்றும் ஆயிைக்கணக்கொனேர்கள் ெொள்வதொறும்
தரிசித்து இன்புற்று ேருகின்றனர்.

3.வேதாத்திரி மகரிசி பார்வேயில் சித்தர்கள்.
நுண் பபாருளாகிய ேிண்ணில் உண்வமப் பபாருளாக (உள்

நிவைந்த பபாருள் உண்வம) அதன் கூட்டு இயக்க நிவையாகிய
ஆகாசம், காற்று,

பநருப்பு, நீர், நிைம் எனம் பஞ்ச புதங்களில்

அதற்கு ஏற்ை தன்வமகளாகவும்,
இயக்க ஒழுங்காகவும், உயிரினங்களில் உணர்ச்சிகளாகவும்,
ஆைாம் நிவை அைிவு சிைப்புற்ை மனிதனிடத்தில் அைிேின்
நிவைவயவய அைிந்து பகாள்ளத்தக்க வபரைியோகவும்,
ஒன்ைில் ஒன்ைாக, ஒன்வைாடு ஒன்ைாக வபரியக்க மண்டைம்
முழுேதும் ஒவர இவணப்பாகவும், எல்ைாத் வதாற்ைங்கவளயும்
முவையாக இயங்கேிட்டுக் பகாண்டு அவனத்வதயும்
ஒன்ைிவணத்து,
அப்பாைாக

சுத்த பேளியாக சிேமாக அமர்ந்து

அவனத்வதயும் தாங்கிக் பகாண்டிருக்கும் அருட்வபராற்ைைவை
தனக்குள் அைிோக ேிளங்குகிைது என்ை வபரூண்வம உணர்ந்த
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அருளாளர்கள் சித்தர்கள் - சிேவம அைிோக ேிளங்கும் மவை
பபாருளுணர்ந்தேர்கள்.
அைிவேவய பதய்பமன மதித்துப் வபாற்றும் அக ேணக்கம்

கண்டேர்கள்.

ேினொ: சித்தர்

ொடல்களுக்கு பதளிேொன, எளிவமயொன

ேிளக்கம் எழுத வேண்டுகிவறன்.
வேதொத்திரி மகரிஷியின் ேிவட:
யொன் வ சி ேரும், கற் ிக்கும், எழுதும் தத்துேங்கள்,
ேிளக்கங்கள் அவனத்துவம சித்தர் ொடல்களுக்கு ேிளக்கம்தொன்.
சித்தர்களது ொடல் புரியொத புதிர் வ ொன்ற ேொர்த்வதகளொல்

இருப் தொல் அதன் ப ொருவள அறிய ஆேல் பகொள்கிறீர்கள்.
சித்தர்

ொடல்களின் தத்துேவத எளிவமயொக ெொன்

எழுதுேதொல் இவ்ேளவுதொவன என்று ெிவனக்க வதொன்றுகிறது.

சித்தர்கள் என்று ஏன் அவழக்கிறொர்கள் – மகரிசி.
“சத்து” என் து பமய்ப்ப ொருளவளக் குறிக்கும்.
உயிவைக் குறிக்கும். “ஆனந்தம்” என் து மனம்
இயங்கிக் பகொண்டிருப் வதக் குறிக்கும்.

ஆக, “பமய்ப்ப ொருள் – உயிர் – மனம்” இந்த

“சித்து” என் து

ல்வேறு ெிவைகளில்

இதில் “சித்து”

என்ற உயிவை முழுேதும் உணர்ந்தேர்கள் சித்தர்கள்.

உயிரின்

இருப்வ , தன்வமவய, இயக்கத்வத உணர்ந்தவதொடு அவத ெடத்தும்
ேல்ைவமயுவடயேர்கள் மூன்று ெிவைகவளயும் “சத்து – சித்து –
ஆனந்தம் “ என்றும், அேற்வறச் வசர்த்து “சச்திதொனந்தம என்றும்
ேழங்குகிவறொம்.
என் துதொன் ேிளக்கம்.
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சித்தர்கள் துறேிகளொ அல்ைது இல்ைறேொசிகளொ? - மகரிசி.
இல்ைறம், துறேறம் என் தன் ப ொருள்

ற்றி முதைில்

சரியொக உணர்ந்து பகொள்ள வேண்டும்.
இல்ைம் பகொண்டு ப ொருள ீட்டி, கொத்து. தொனும் துய்த்து,
ிறருக்கும் பகொடுப் து இல்ைறம்.

அடிப் வடயொகக் பகொண்டது.

இல்ைறம் என்றொல் ப ொருவள

ப ொருள ீட்டிக் கொக்க வேண்டுபமன்றொல் அதற்கு ஒரு இடம்

வேண்டும்.

“திருமணம் பசய்துபகொண்டு இருேரும் ேொழ்ந்தல்தொன்

இல்ைறம்” என் ொர்கள்.
அது தேறொன கருத்து.

ப ொருள ீட்டிக் கொத்து அளவுமுவறவயொடு

துய்த்து, அறம் பசய்தல் இல்ைறமொகும்.
ப ொருள ீட்டும் பதொழிவை ேிட்டு அகத் தேத்தின் சொதவனயொல்
ிை ஞ்ச ைகசியம் அறிந்து, உடல், உயிர், மனம், அறிவு, சீேகொந்தம்
உணர்ந்து, அறெிவை பதளிந்து, அறிவுத்துவறயில் முழுவமப ற்று,

வெொோ்வம தேறொது ஒழுக்கேழி ேொழும் அறிவே மக்களுக்குப் புகட்டி,
அதன் மூைமொகத் பதொண்டு பசய்து
என்ற ெிவைவய உவடயேர்கள்.

ேொழக்கூடியேர்கள் “துறேறம்”

துறேறத்தொன் என்றொல் ப ொருள ீட்டிக் கொப் து தேிர்த்து,

அறிவுத்துவறயிலுயர்ந்து பதொண்டொற்றிக் பகொண்டு இருப் ேன்.
சித்தர்கள் இல்ைறம், துறேறம் இைண்டிலுவம இருந்தொர்கள்.
தங்களுக்கு வேண்டிய ப ொருட்கவள அேர்கவள ஈட்டி,
உதேினொர்கள்.

ிறருக்கும்

அவத வ ொன்று அறிவுத் துவறயிலும் வமனவமயவடந்து
எல்வைொருக்கும் அறிவுத் பதொண்டொற்றினொர்கள்.
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அன்றும், இன்றும், என்றும் அேர்கள் பதொண்டு எங்கும்
ஏறபுவடயதொயிருக்கின்றது.

எனவே சித்தர்கள் இல்ைறம், துறேறம்

இைண்டுமிவணந்த ெல்ைற ஞொனிகள் ஆேர்.

சித்தர்களின் பெறிவய வேதொத்திரியம்.
தமிழ்ெொட்டில் ேொழ்ந்த சித்தர்கள் சுருங்கிய முவறயில்

பகொண்டு ேந்தவத ெொன்

ெீண்ட கொைமொக ஆைொய்ச்சி பசய்து,

வமலும் கொைத்திற்வகற்ற ேவகயில் வதவேயொன மொற்றம் பசய்து,
ொதுகொப்பு வசர்த்து பேண்பணவயப் வ ொல் சத்தொக (Essence)

திைட்டிக் பகொடுத்துள்வளன்.

இனி எப்ப ொது வேண்டும் என்றொலும் ெல்ை முவறயிவை
யன் டுத்திக் பகொள்ளைொம்.
உங்கள் ேொழ்வே ேளமொக்கிக்பகொண்டு

ிறர்க்கும் பதொண்டு

பசய்து மன ெிவறவும் ப ருவமயும் ப றைொம்.

தமிழ்ெொட்டில்தொன் சித்தர்கள் அதிகம் ேொழ்ந்தொர்களொ?
மற்ற ெொடுகளில் சித்தர்கள் இல்வையொ? – மகரிசி
சித்தம் என்றொல் உயிர்.
அகத்தேம் வேண்டும்.

தில்.

அந்த உயிவை உணர்ேதற்கு

முவறயொக

யில்ேதற்குக் குருேின்

ேழிகொட்டுதவைொடு, சூழ்ெிவையும் அவமய வேண்டும்.
தட்

ப ப் ெிவையும் ஆண்டு முழுேதும் சீைொகவும், உடலுக்கு

ஏற்றதொகவும் இருக்க வேண்டும்.

கடும் குளிரிலும், கடும்

பேப் த்திலும், உயிர்ச்பசைவு அதிகமொகிேிடும்.

அகத்தேம்

யிை

முடியொது.
உைகில் உள்ள மற்ற எல்ைொ ெொடுகவளயும் ேிட இந்திய
ெொட்டில், குறிப் ொகத் தமிழ்ெொட்டில்தொன் ஆண்டு முழுேதும் கடும்
குளிவைொ, கடும் பேப் வமொ இன்றி, சமமொன தட் பேப் ெிவை
உள்ளது.
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இந்தச் சூழ்ெிவை இங்கு அவமந்ததொல்தொன் அகத்தேம்
பசய்ேதற்கு மிக உன்னதமொன இடமொக இருக்கின்றது.
அதன் கொைணமொக வமல்ெொட்டேர்கள் தமிழ்ெொட்டிற்கு ேந்து

அகத்தேம்

யின்றொர்கள்.

தமிழ்ெொட்டில் “அகத்தியர்” என்ற ஒரு சித்தர் ப யர்
கூறுகிவறொம்.

அேர் “அகஸ்டஸ்” என்ற வமவை ெொட்டேர்.

ெொட்டில் அகத்தேம்
ப யர் பகொண்டொர்.

தமிழ்

யின்று இங்கு ேொழ்ந்து அகத்தியர் என்று

அவத வ ொன்று “வடகர்” என்ற ஆைொய்ச்சியொளர் தமிழ்ெொட்டிற்கு

ேந்து தங்கி, வயொகம்
ெொம் “புைி

யின்று ெிவறேவடந்தொர்.

ொணிச்சித்தர்” என்கிவறொம்.

அேவைத்தொன்

“வ ொகர்” என்ற ப யர் பகொண்ட சித்தர் சீனொேிைிருந்து ேந்தேர்.
இவ்ேொறு

ை ெொட்டிைிருந்தும் இங்கு ேந்து தேம்

யின்று,

முழுவம ப ற்று, இங்கிருந்த ேொழ்க்வக பெறியுடன் இவணந்து
ேொழந்து, தமிழ்ெொட்டுச் சித்தர்கள் ேொயிைொகக்
கற்றேற்வறபயல்ைொம் உைகிற்கு வமல்ெொட்டு அறிஞர்கள்
ைப் ியுள்ளொர்கள்.

அேர்கள் கற்றுக் பகொண்டு பசன்றபதல்ைொம் ேொழ்க்வகப்

ண் ொடொக மக்களிடம்

ைேேில்வை.

ஒரு சிை குறிப் ிட்ட

யிற்சி,

ழக்கேழக்கம், இவே

மட்டும்தொன் ஆங்கொங்வக உைகம் முழுேதும், இருக்கக்
கொண்கிவறொம்.
உதொைணமொக ெம் ெொட்டுச்சித்தர்கள் “ேர்மக்கவை” என்ற ஒரு
கவை வேத்திருந்தொர்கள்.
அேர்கள் பேளியிடத்திலும், கொடுகளிலும்

அமர்ந்து தேம்

பசய்யும்ப ொழுது, முைடர்கள் துன் ம் தை ஆைம் ித்ததொர்கள்.
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ஆயுதம் இல்ைொது தங்கவளக் கொத்துக் பகொள்ேதற்கு ஒரு
முவறயொன

யிற்சி அேசியம் என் வத அறிந்து, இேர்கள்

கண்டு ிடித்ததுதொன் ேர்மக்கவை.

ெைம்வ ச் சிை இடங்களில் தட்டினொல் வ ொதும். ஆள் ேிழுந்து

ேிடுேொன்.

எந்த இடத்தில் எந்த ெைம ிற்கு ஆற்றல் அதிகம் என்று

பதரிந்து எதிரிகளிடமிருந்து தங்கவளக் கொத்துக் பகொள்ளும்
கவைக்கு “ேர்மக்கவை” என்று ப யர்.

சித்தர்கள் கற்ற இந்த ேித்வதவய சீனொ, ஜப் ொன் வ ொன்ற
பேளிெொடுகளிைிருந்து ேந்தேர்கள் கற்றுக்பகொண்டு பசன்றொர்கள்.
அவத கவை இப்வ ொது கைொத்வத, ஜீவடொ, தொய்ச்சி என்ற

ப யர்களில் அேர்களிடமிருந்து ெம் ெொட்டிற்கு ேந்துள்ளது.

ேர்மக்கவையில் உடவை ேலுவுவடயதொக வேத்துக் பகொள்ள

உடற் யிற்சுயும் வசர்ந்திருப் தொல் எல்ைொ ெொடுகளிலும்
ப யர்களில்

ைேியுள்ளது.

சித்தர்களின் “ ிைொணயொமப்
மூச்சுப்

யிற்சியொகப்

இந்தப்

யிற்சி”

ை ெொடுகளில்

ை

ை ேித

ைேி இருப் வத ெொம் கொண்கிவறொம்.

யிற்சிவயச் பசய் ேர்கவளபயல்ைொம் சித்தர்கள்

என்று பசொல்ைிேிட முடியொது.
உயிவை உணர்ந்து, அந்தக் கருத்த அடிப் வடயொகக் பகொண்டு.
ேொழ்வே ெடத்தக்கூடிய ஒரு

ண் ொடு உவடயேர்கவளத்தொன்

சித்தர்கள் என்கிவறொம்.
அத்தவகய

ண் ொடு உவடயேர்கள் எந்த ெொட்டில் இருந்தொலும்

அேர்கள் சித்தர்கவள.

சித்தர்கள்

ொடல்களில் 51 அட்சைங்கள் உள்ளனவே –

ேிளக்க வேண்டுகிவறொம் சுேொமிஜி.
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அட்சைம் என்றொல் ஒைிவயக்
அட்சைத்திற்கு அடிப் வட பமௌனம்.
ேிரிந்தது முதல் அட்சைம்.

குறிக்கும் எழுத்து.
அதிைிருந்து “அ” என்று

“அ” ேிைிரிருந்து இன்வறக்கு 31 அட்சைங்கள் தமிழில் உள்ளன.

ேடபமொழியில் 47 அட்சைங்கள் இருக்கின்றன.
ஒைிக்ள குவறவு.

அங்கும் மூன்று

அதனொல் அேர்கள் அைொ ியில் இருந்து அந்த ஒைிவய

எடுத்துக் பகொண்டு அதுவ ொன்ற சிை எழுத்துக்கவளக் கண்டு ிடித்துச்
வசொோ்த்துக் பகொண்டுள்ளொர்கள்.
அவதயும் வசர்த்தொல் 50 அட்சைங்கள் ேந்துேிடும்.

இந்த 50

அட்சைங்கவளக் பகொண்டு எல்ைொ சப்தங்கவளயும் எழுதிேிடைொம்.
இந்த 50 ஒைிகளிலும்கூட, ஜீேன்களின் சப்தத்வத எழுத

முடியொது.

(உ.ம்.)

ல்ைி சப்தம் “த்ச”. வயன் மொடு ஓட்டுேது,

குழந்வதகவள முத்தமிடும்வ ொது ேரும் சப்தம்.
இவேபயல்ைொம் கொற்று பேளியிைிருந்து உள்வள வ ொகும்
சப்தங்கள்.

அதனொல் இவேகவள எழுத முடியொது.

உள்வளயிருந்து பேளிேரும் சப்தங்கவளத்தொன் எழுத
முடியும்.

இந்த 50 அட்சைங்களுடன் “ஓம்” என்ற பமௌன ஒைியும்

வசர்த்து 51 அட்சதைங்கள் ஆக்கியுள்ளொர்கள்.

அய்யொ! மகிழ்வ ொகம் என் து இல்ைற ேொழ்வேக்
குறிக்கின்றதொ?

அல்ைது சித்தர்களுக்வக ஏற்றதொ?

வ ொகம் என்றொவை இன் த்வத அனு ேிப் துதொன்.

பமய்,

ேொய், கண். மூக்கு, பசேி என்ற ஐந்து புைன்களினொல் ெொம்
அழுத்தம், ஒைி, ஒளி, சவே, மணமொக – எந்தப் ப ொருவளொடு
பதொடர்பு பகொள்ேதன் மூைம் – இன் த்வத அனு ேித்தொலும், அந்த
அனுவ ொகம் தொன் வ ொகம்.
வ ொகம் என் து இல்ைறத்தொர்க்கும் துறேறத்தொர்க்கும்

ப ொதுேொன ேொழ்க்வக

மகிழ்ச்சி.
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இல்ைறம் என் து இல்ைம் பகொண்ட ப ொருள ீட்டி,
துய்த்து,

கொத்து.

ிறருக்கதேி ேொழக்கூடிய பெறியொகும்.

துறேறம் என் து ப ொருள ீட்டுேவத மட்டும் ெிறுத்த, அறிவுத்

துவறயில் முழுவம ப ற்று, அந்த முழுவமப்வ ற்வற மக்களுக்கு
ேழங்கி, அேர்கவள ெல்ேழிப் டுத்துதல், தன்வனச் சமுதொய

ெைத்துக்வக அர்ப் ணம் பசய்துபகொண்டு ேிருப்பு, பேறுப் ின்றி.
அறிவுத்துவறயிவை பதொண்டொற்றுதல் துறேறமமொகும்.
இத்துவறயில் ேொழ்ேதொவைவய துய்த்தவை ெிறுத்திேிட
முடியுமொ?
மகிழ்வ ொகம் அவனேருக்குவம வேண்டும்.

உள்ளேர்க்கும் உணவு வேண்டும்.

துறேில்

அேர்களும் உணவு

சொப் ிடும்ப ொழுது, உடல் ஏற்றுக்பகொள்ளும் முவறயில் உணேிவன
இனிவமயொகவே அவமத்துக் பகொள்ேொர்கள்.
“எந்த சீேனுக்கும் உடலுக்கும் உயிருக்கும்
அந்த வெைத்தில் வதவேயொய்ப் ப ொருத்தமொய்
ேந்த அனுவ ொகம் இன் மொம்”
என்ற ேவகயில் புைன்கவளக் பகொண்டு இன் ம்” அவடயும் வ ொகம்
என் து எல்வைொருக்கும் ப ொதுதொன்.

3. சித்தர் பாடல்களும் வேதாத்திரியமும்
அறேழிக் வகொட் ொவட உைகிலுள்ள அவனத்துச் சமயங்களுக்கும்
ஆதொைமொகேிருப் து என் து எல்வைொைொலும் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட ஒரு
உண்வம.
அறெிவையின் ேவையளவு கொைத்திற்கும், கைொச்சொைத்திற்கும் ஒப்
மொறு டைொம்.
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ஆனொல் அடிப் வட பமய்ம்வம எல்ைொச் சூழ்ெிவையிலும்
ஒன்றொகவே இருக்கும்.
கருத்தொழம் மிகுந்த சிந்தவனயொளர்கள் அந்தந்தக் கொைங்களில்

தங்களுவடய ஆைொய்ந்தறிந்த வெர்த்தியொன எண்ணங்களொலும், சீரிய
அறமுவறப் ண்புகளொலும் மக்கவள ெல்ேழிவயக் ின் ற்றி
முன்வனறத் தூண்டுதல்பசய்து ேந்திருக்கின்றனர்.

வயொகியரும், ஞொனிகளுமொன தமிழ்ச் சித்தர்களும் அத்தவகய

அருந்திறன் வடத்த சிந்தவனயொளர்கவள.

தமது கூரிய ஆய்ேறிவுச் சிந்வதகளொலும், சமயத்தில் புகுந்துள்ள

டுவமொசமொன பகொள்வகப் ிடிேொதங்கவளயும், மூட

ெம் ிக்வககவளயும் அடிவயொடு றித்பதறிய இவடேிடொது பகொண்ட
முயற்சிகளொலும் தனிப் ட்டு ேிளங்கு ேர் இந்த ‘ேித்தகச்
சித்தர்கணம்’.

தமிழ் இைக்கிய ேைைொற்றில் சித்தர்களின் கொைம் என் து
சிக்கைொன ஒரு ேிேொதக் கருத்தொகவே இருந்து ேருகின்றது.
திருமந்திைத்தில் சித்தன் என்ற பசொல் கொணப் டுேதொல், அதன்

ஆசிரியைொன திருமூைருக்கு, அதொேது திருமந்திைத்திற்கு

பகொடுக்கப் ட்டிருக்கின்ற மிகவும் ிந்திய கொைமொன கி. ி. த்தொேது
நூற்றொண்டுக்கு முன்னவை, அறிமுகமொன பசொல்ைொக இருக்கவேண்டும்
எனக் பகொள்ளக் கொைணமுண்டு.

ஆனொல் ிற்கொைச் சித்தர்களுவடய ொடல்கவள இன்று ெமக்குக்

கிவடத்திருக்கின்றன.

வழய ெிகண்டுகள் எவேயிலும் சித்தர் என்ற பசொல்
கொணப் டொததொல் ெிகண்டு கொைமொன கி. ி. தின்மூன்று அல்ைது
தினொன்கொம் நூற்றொண்டொகும் கொைகட்டத்திற்குப் ிறவக தமிழ்ச்
சித்தர்கள் வதொன்றியிருக்கவேண்டும் எனச் சிை அறிஞர்கள்
கருதுகின்றனர்.
ை ஆைொய்ச்சியொளர்களின் மதிப் ட்
ீ டின் டி சித்தர், சித்தர்ஞொனம்,

சித்தமருத்துேம், முதைொன பசொல்ேழக்குக்கள் கி. ி. தினொறொம்
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நூற்றொண்டிவைொ, அதற்குப் ிறவகொ வதொன்றியிருக்கைொம் என்வற
கருதப் டுகின்றது.
தமிழ்ச் சித்தர் வகொட் ொட்டின் முக்கியமொன அம்சம் யொபதனின்

அது மைபு ேழுேொத வசே சித்தொந்த சமய ேகுப்புடன் பகொண்டுள்ள
பதொடர் ொகும்.

இைண்டு

ிரிவுகளுவடய மூைக்வகொட் ொடுகவளயும்

ேவையறுப் து ஒவை தத்துே சித்தொந்தவமயொயினும், அடிப் வடப்
வ ொதவனவய ஒன்றுக்பகொன்று வேறு ட்ட வகொணங்களில்

பசயற் டுத்துேதனொல் கொைம் பசல்ைச் பசல்ை டிப் டியொக மொறு ட்ட
ேழிகளில் இைண்டு மைபுகளும் திவச திரும் ி ேிட்டன எனைொம்.

க்தி இயக்கத்வதச் சொர்ந்த வசேசமயக்குைேர்கள் துய்த்த ஆழ்ந்த

இவறயனு ேத்தின் உட்ப ொருளுக்குச் சமய இயற் டி ேிளக்கம்
அளிப் வத வசேசித்தொந்தத்தின் வெொக்கமொகும்.
சிேப ருமொனின் இயல்வ ப் ற்றிய அவ்ேடியொர்களின்

அகவுணர்வுகள் பதன்னொட்டின் புனிதமண்ணில் ற் ை இடங்களில்
அேர்களுக்கு பமய்யறிேொல் உணருமொறு வதொற்றமளித்த

அவ்ேிவறேனின் வகொைங்கவளக் குறித்துள்ள துதிப் ொசுைங்களொகவும்,
புகழ்ப் ொடல்களொகவும் பேளிேந்தன.
சிேப ருமொன் கொட்சியளித்த பதய்ேிகமொன
புண்ணியத்தைங்கவளப் வ ொற்றிக் பகொண்டொடும் ேவகயில் இந்தத்

வதொத்திைங்கவளயும் துதிப் ொமொவைகவளயும் சுற்றி ஆையேழி ொட்டுப்
ண் ொடு வதொன்றிற்று.
இத்தவகய ஆைய ேழி ொட்டுப் ண் ொடு சிேொகமங்களில்
ேகுத்துவைக்கப் ட்ட ேிதிமுவறகளொல் வ ணி ெிவைெிறுத்தப் டவும்,
தமிழின இந்துக்களின் மைபு, கவை, ொேவனகளிபைல்ைொம் இந்த
வகொயில்சொர்ந்த ண் ொடு ஆழமொக வேரூன்றவும் துேங்கிற்று.
ஒழுக்கங்பகட்ட ெிவைவமகவளயும், ஊறு ேிவளேிக்கக்கூடிய

சமுதொய ெவடமுவறகவளயும் ஊக்குேிக்கின்ற கொைணத்தினொல்
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ஆையேழி ொட்டு மை ிலும், புவைொகித ேகுப் ின் அதிகொை
வமலுரிவமகளிலும் மக்கள் பேகுேொக ெம் ிக்வக வேத்துச்
சொர்ந்திருப் வதச் சித்தர்கள் ஏளனஞ்பசய்தனர்.

ஆன்மொேின் ேிடுதவைவயத் தவடபசய்யும் தவளகபளன உருே

ேழி ொட்வடயும், சமயச் சடங்கு முவறகவளயும், ேிண்ணப் ம்பசய்து

மன்றொடி இவறயருள் வேண்டுதவையும் அேர்கள் பேளிப் வடயொகவே
கண்டனம் பசய்தனர்.
உருேக்கற் வனக்கும், உணர்ேொற்றலுக்கும் அப் ொற் ட்ட,
ேவையவறயிைடங்கொத, கவடமுடிேொன சிேப ருமொவன
தமிழ்ச்சித்தர்களுக்கு முழுமுதற்கடவுள்.
சக்தியொன இவறேி மனித உடைில் நுண் ெொடிகளில் ேிளங்கும்
பதய்ேிக ஆற்றல் பகொண்ட குண்டைினிவய. குண்டைினிவய வயொக
முவறயில் இணக்கப் டுத்தித் திறவமயொகக் வகயொண்டு, அடக்கி

இயக்குேதன் மூைம் சித்தத்தின் உணர்வுெிவைவய ஒருமுகமொகச்

பசலுத்திக் கைப் ிைொ இவறயனு ேத்தில் ஒன்றச்பசய்யைொம் என்ற
ஆன்ம இயவை சித்தர்கள் கண்ட சமய ஒழுக்கமொகும்.
மைபு ேழுேொத சமயக்வகொட் ொட்டில் ெிவைத்துெிற்கும் ஒரு
வசேசித்தொந்தத் பதொண்டன் சமயப் புவைொகிதர்களின் சடங்கு
ேழி ொட்டுமுவற ேொயிைொக, ஆையத்தில் சிேப ருமொவன ேழி ட்டு

மனெிவறவு ப றும்வ ொது, சித்தன் தன்னுள்ளுவறயும் குண்டைினிவய
இணக்குேித்து, அதன் ஆதைவுடன் ஆன்ம ேிழிப்புெிவைவய
எல்வையில்ைொது ப ருக்கித், தொவன சிேமொன ெிவைவய
எட்டுகின்றொன்.
தமிழ்ச்சித்தர்களின் வகொட் ொட்டில் ேழங்கும் இன்றியவமயொத
இத்தவகய கருத்துக்கள், ஆகமமைபு ேழுேொத ஆசொை வசேசமயத்திற்கு
ஏற்கத்தகொத முைண் சமயக்கருத்துக்களொக ேிளங்கி ேருகின்றன
என் வத உண்வம.
வசேசித்தொந்த பமய்நூல்களில் த்தொேது திருமுவறயொகச்
வசர்க்கப் ட்டிருப் ினும் கூட திருமந்திைம் அக்கொைம் ேவை
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ெிைேியிருந்த தமிழ்ச் சித்தர் ஒழுக்கத்தின் தன்வமவய முழுவமயொக
ேவையறுத்துள்ளது.
வசே சித்தொந்தச் சமயக் வகொட் ொட்வடப் ின் ற்றும்

மைபுேழுேொ ஆதைேொளர்கட்குத் திருமந்திைத்தில் தந்திைசொத்திைங்களின்
தனிச்சிறப் ொகவுள்ள ேிளங்கொப்புதிைொன குண்டைினிவயொகப்

யிற்சிகவளயும், சக்தி ேழி ொட்வடயும் ஆய்கின்ற ை குதிகவளயும்

முழுவமயொக ஏற்றுக்பகொள்ளச் சிக்கலுள்ளது.
அவதவேவளயில் தமிழ்ச்சித்தர்கவளொ, குண்டைினி சக்திவயத்
தூண்டிபயழுப்பும் உத்திவய ேிளக்கும் திருமந்திைத்தின்
இப் குதிகபளல்ைொம் மவறப ொருளொன சித்தர் சித்தொந்த வ ொதவனத்
பதொகுப்புக்கவள ேடிேவமப் தற்கு மிக இன்றியவமயொதவேபயன
மதிப் ிட்டுள்ளனர்.
சிேப ருமொனின் மவறயொற்றல் மிக்க மந்திைத்வதப்
யின்று ழகுேதும் சித்தர்மை ின் மற்பறொரு முக்கியமொன அம்சமொகும்.
சிேனின் ஐந்பதழுத்து மந்திைம் உைகின்

ற்றுப் ிவணப்புக்களிைிருந்து ேிடுதவை வகக்பகொண்டு, இவறேவனப்
ிரிந்திருக்கும் ெிவைவயக் கவளய உதவும் ஆதொைமொகக்
கருதப் டுகின்றது.
அஞ்பசழுத்து மந்திைத்வத ஓதுதல் சொதொைணமொன ஒரு

பமொழிக்குறியீட்டுத்பதொகுதிவய பமய்யொக உணைக்கூடிய, கைப் ற்ற,
இவறவமயின் சின்னமொக மொற்றியவமக்க ேிவழயும் ேழிமுவறயொகச்
சித்தர்கள் வ ொற்றுகின்றனர்.
சித்தர்கள் புவனந்த கருத்துருேத்தின் சரியொன ப ொருள்
கண்டுணைமுடியொத தன்வமயொலும், வெைடியொன குத்தறிேிக்கு
முைண் ட்டு, எளிதில் ெிவைெொட்ட ேியைொதேவகயில் அேர்களுவடய
தத்துேசிந்தவனகள் அவமந்திருப் தொலும், சித்தர் இைக்கியத்தில்
ப ரும் ொைொன அறிஞர்களும் உள்ளொர்ந்த ஈடு ொடு
எடுத்துக்பகொள்ளொமல் வமபைழுந்தேொரியொன ஆர்ேம் மட்டுவம கொட்டி
ேந்துள்ளனர்.
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பமொழிெவடயின் பகொச்வசத்தன்வம கொைணமொக மைபு
ேழுேியபதனவும், வ ொைியொனபதனவும் சித்தருவடய வடப்புக்கள்
சிைருவடய குற்றச்சொட்வடயும் ஏற்றுள்ளன.

இந்தக் குற்றச்சொட்டுகவளபயல்ைொம் கவளந்து

சித்தர் ொடல்கவள எளிவமயொக அவனேரும் புரிந்து பகொள்ளும்
ேவகயில் அழகொக பமருகூட்டி கொைத்திற்வகற்

ேிளக்கம் தருகிறது

வேதொத்திரியம்.
தமிழ்ச்சித்தர்களின் ப ரும் ொன்வமயொன வடப்புக்கள் ிற
பமொழிகளில் இனியும் பமொழிப யர்ப்புச் பசய்யப் டொமவைவய
இருக்கின்றன எனின் அது மிவகயொகது.
அகெிவைவயச் சொர்ந்த பமய்யறிவு, வயொகம், மருத்துேம்,
இைசேொதம், வசொதிடம் முதைொனவே பதொடர் ொன மிகப் ைந்த
இைக்கியப் வடப்புக்கவளத் தமிழ்ச்சித்தர்கள்
ேிட்டுச்பசன்றிருக்கின்றனர்.
அேர்கள் வகயொண்ட பமொழி, உவைெவட, பசொல்ேழக்கு,

முதைொனவே பகொச்வசச்பசொற்களொலும், சிவைவடகளொலும்,
வ ச்சுேழக்கு சொர்ந்த பசொற்பறொகுதிகளொலும் மிகுதியொகக்
குறிக்கப் ட்டிருக்கின்றன.
டிப் றிேில்ைொத ொமைர்களும், ெொட்டுப்புற மக்களும்

புரிந்துபகொள்ளும் ேண்ணம் அேர்களது பமொழிெவட எளிவமயொனது.
ஆகவே, சித்தர் ொடல்கள் மிகவும் ிந்திய கொைத்தில்

புவனயப் ட்டவேயொக இருக்கைொம் எனும் ஐயத்வத அது
வதொற்றுேிக்கிறது.
வமலும், இைகசியமொன வகொட் ொடுகவளயும், அரிய வ ொதவனத்
பதொகுப்புக்கவளயும் டித்து வமபைழுந்தேொறொகப் ப ொருள்பகொண்டு
மனெிவறவு ப ற்றுக்பகொள்ளட்டும் என சூக்கும சொத்திைங்களில்
தீட்வசப றொத மொந்தர்கவளத் தேிர்ப் தற்கொகத் தமிழ்ச் சித்தர்களின்
ை ொடல்களும் மவறமுகமொன பமொழிெவடயிவைவய எழுதப்

ட்டிருக்கின்றன.
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தமிழ்ச்சித்தர்களின் ை ொடல்களிலும் கருத்துக்கள்
சீைொனமுவறயில் வகயொளப் டொமலும், ப ரும் ொைொனவேயும்
ேிேொதத்திற்குரியனேொகவும் கொணப் டுகின்றன.

ஆயினும், ஒரு உண்வமயொன சித்தனின் முக்கியமொன,

உள்ளொர்ந்த இயல்பு ெட் ிணக்கம் ேொய்ந்த உைகளொேிய
சமுதொயத்தன்வம என் வத.

ப ொதுெைப் ண் ில் குறிப் ிடத்தக்கேர்களொகவும், தம்வமச்

சூழ்ந்திருப் ேர்களின் ெல்ேொழ்ேில் மிகுந்த அக்கவற

பகொண்டேர்களொகவும் தமிழ்ச்சித்தர்கள் திகழ்ந்தனர் என் து திண்ணம்.
தனக்கும் ிறருக்கும் இவடவய முழுவமயொன சமெிவை என் வத

சித்தர் சித்தொந்தத்தின் வமயமொன தத்துேமொகும்.

தமிழ்ச்சித்த சித்தொந்தத்தின் சிறப் ொன சமுதொய-ென்பனறி ெியதி

(socio-ethical code) என் து, இவறேன் ஒருேவன எனும் ற்றுறுதி,
சமத்துேம் முதைொன மூைக்வகொட் ொடுகவள அடிப் வடயொகக்
பகொண்டதும், சமுதொயத்தில் ஆண் ப ண் ெிகர்வு, பதொழில்

வதர்ேொற்றல், மனித உரிவம, பகொல்ைொவம, அன்புவடவம, ங்கிட்டு
ேொழ்தல், அவமதித்தன்வம, ெடுெிவைவம முதைொனேற்றிற்கு
முக்கியத்துேம் பகொடுப் தும் ஆகும்.
‘ஒன்வற குைமும் ஒருேவன வதேனும்’ எனத் திருமூைர்

வறசொற்றுகின்றொர்.

சித்தர்கள் ேைைொற்றில்

ேியக்கும் ேண்ணம் சித்தர்

த்பதொன் தொேது சித்தர் என்று

ொடல்களின் களஞ்சியமொக திகழ்கிறது

வேதொத்திரியம்.
சித்தர் பகொள்வககள், சமுதொயத் பதொண்டு, இவற தத்துேம்,
உடல் ெைம், ப ண்ண ீயம் வ ொன்ற

அவனத்தும் வேதொத்திரியத்தில்

தற்கொைத்திற்கு ஏற்ற ேவகயில் ேடிேவமக்கப் ட்டுள்ளது.
ப ொதுேொக சித்தர்
கூறைொம்.

ொடல்கவள

இைண்டு ேவகயொகக்

ஒன்று மிகவும் எளிவமயொகப்

பகொள்ளைொம்.

ொமைரும் புரிந்து
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ஞொ கம் வேத்துக் பகொள்ள ஏற்ற சந்தங்களில் அவமந்து
இருக்கும்.

மற்றது சொதொைண மக்களுக்குப் புரியொத ெவடயில்,

வமவைொட்டமொகப்
ேல்லுெர்களின்
ரி ொவசப்

ொர்க்கும்வ ொது ஒரு கருத்தும் அத்துவற

ொர்வேக்கு வேறு கருத்தும்

ொடல்களொக எழுதப் ட்டிருக்கும்

புைப் டுமொறு

“ஆன முதைில் அதிகம் பசைேொனொல்
மொனம் அழிந்து மதி பகட்டு வ ொன திவச
எல்ைொர்க்கும் கள்ேனொய் ஏழ் ிறப்பும் தீவயொனொய்
ெல்ைொர்க்கும் ப ொல்ைொனொம் ெொடு.”
என்ற ஔவேப்

ிைொட்சியின்

ொடலுக்குப் ப ொதுேொக ஆனமுதல்

என் தற்கு ேியொ ொைத்தின் முதலீடு என்று ப ொருள் பகொள்ேர்.
ஆழ்ந்து சிந்தித்தொல் ஆன முதல் என் து ேித்து சக்திவயக்

குறிக்கும்.

அதவனப் வ ொற்றிப்

ொதுகொ ” தன் மூைம் எவ்ேளவேொ

ென்வமகவளப் ப றைொம் என வேதொத்திரி மகரிசி அேர்கள்
எளிவமயொகக் கூறுகிறொர்கள்.
“ேித்துஅது அளேழுத்தம் தூய்வம பயய்த,
வேண்டுஅள ேில் உடைில் உயிரும் தங்கும்,
சத்தொன உயிர்அளவு ெிவறந்தி ருந்தொல்,
சரீைத்தில் சீேகொந்த ஆற்றல் ஓங்கும்.
சித்துருேொய் ஒளிர்சீே கொந்தம் ஓங்க,
பசல்கள்அணு அடுக்குடைில் சீை வமத்து,
ஒத்தியங்கம் வெொய், முதுவம, முைணம் தள்ளி
ஒதுங்கிேிடும் ேிரும்புங்கொல் சமொதி கிட்டும்.” – மகரிசி
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இவறெிவைவய அணுேொகவும், அண்டங்களொகவும், அவனத்து
உயிர்களொகவும், ெொமொகவும் உள்ளது என் வத ஞொனம் 9ல்
அகத்தியர்

ொடுகிறொர்.

“ ொைப் ொ உைகுதனிற்
வடப்புகவளொ

ிறேி வகொடி

ைேிதமொய் வகொடொ வகொடி

ேைப்
ீ
ொ அண்டத்திற்

ிறேி வகொடி

பேளியிவை ஆடுதப் ொ உற்றுப்

ொரு

ஆர்ப் ொ அணுபேளியில் உள்ளந்தொன்
ஆச்சரியமும் புழுக்கூடு அவைவமொ தப் ொ
கூறப் ொ அண்டத்திற்

ிண்ட மொகும்

குணேிய ேொணொ ணொக்கொல் சத்ய மொவம”

என்கிறொர்.

வேதொத்திரி மகரிசிவயொ,

“ஆதிபயன்னும் ைம்ப ொருள் பமய்பயழுச்சி ப ற்று
அணுபேன்ற உயிைொகி அணுக்கள் கூடி ,
வமொதி இவணந்து இயங்குகின்ற ெிவைவமக்கு ஏற்
மூைகங்கள் ைேொகி அவேயிவணந்து
வ தித்த அண்ட வகொடிகளொய் மற்றும்
ிறப்பு இறப் ிவட உணர்தல் இயக்கமொகி
ெீதி பெறி உணர் மொந்தொைொகி ேொழும்
ெிவையுணர்ந்து பதொண்டொற்றி இன் ம் கொண்வ ொம்.”
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என அவழக்கிறொர்.

கடவுவளப்

ற்றி சித்தர்கள்

கடவுள் என்றொர்கள்.

குத்தறிவு ெிவையில், ஒன்வற

அதுவும் உனக்குள் உண்டு என்றொர்கள்.

“எங்கள் வதேர் உங்கள் வதேர் என்றிைண்டு வதேவைொ
அங்குமிங்கு ஆகிெின்ற ஆதிமூர்த்தி ஒன்றொவைொ
இருப் ொவைொ ேங்கேொைம் பசொன்னவ ர்கள் ேொய்புழுத்து மொள்ேவை
இங்குமங்குமொய் இைண்டு வதேரும்
“

எனவும்,

“ ண்டுெொள்

றித்பதறிந்த

ண்மைர்க பளத்தவன

ொழிவை பச ித்துேிட்ட மந்திைங்க பளத்தவன
மிண்டனொய்த் திரிந்தவ ொதிவறெத்த ெீர்க பளத்தவன
மீ ளவும் சிேொைங்கள் சூழேந்த பதத்தவன”

எனவும்,
ஊரில் உள்ள மனிதபைல்ைொம் ஒருமனதொய்க் கூடிவய
வதரிவை ேடத்வதேிட்டுச் பசம்வ வேத்து இழுக்கிறீர்
ஆரினொலும் அரியபயொனொத ஆதிசித்த ெொதவை
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வ வதயொன மனிதர் ண்ணும்

ிைளி ொரும்

ொருவம

எனவும்,
“பசங்கலும் கருங்கலும் சிேந்தசொதி ைிங்கமும்
பசம் ிலும் தைொேிலும் சிேனிருப்

தில்வைவய”

எனவும் சிேேொக்கியொர் சிந்திக்க வேக்கிறொர்.
“உள்ளம் ப ருங்வகொயில் ஊனுடம் ொையம்”
எனத் திருமூைரும், இன்னும்

திபனன் சித்தர்களும், ேள்ளைொர்

ேவை, கடவுள் பகொள்வகயில் தன்வனத் தனக்குள் அறியும்
அறிவேப் ப ற்றொல் கடவுவளக் கொணைொம் என் வதவய
ேைியுறுத்தி உள்ளொர்கள்.

சித்தர்கள் மை ில் வதொன்றி உதித்து எளியமுவற குண்டைனி
வயொகப்

யிற்சிமூைம் இவறெிவை உணர்ேிவன எல்வைொரும் ப ற

ேழிகண்டுள்ள ெமது அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி அேர்கள்,
“கடவுள்தொன் அவனத்வதயும்

வடத்தொன் என்வறன்

கண் கொது மூக்கு வேத்து கவதகள் பசொன்வனன்.
கடவுள் என்று கற்சிவைவய அவறயில் வேத்து
கதேவடத்து புட்டீயும் வேத்வதன்
கடவுளுக்குப்

சிதீர்க்கப்

ின் அந்த

ொல் பெய் வதங்கொய்

கனிேவககள் கற்சிவை முன்

வடத்வதன் ஆனொல்

கடவுள் ெிவை அறிந்த வ ொபதன் பசய்வகபயொப் க்
கண்டுேிட்வடன் சிறு ிள்வள ேிவளயொட்படன்வற”
என்றொர். வமலும்
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“கட-உள் என்று பசொல்ைிேிட்டொன் கருேறிந்வதொன்
கருத்தறியொன் உன்றி இவதக்கொணேில்வை
கட-உள் என்ற ஆக்கிவனயின் குறி வ மொற்றி
கண்டறிந்த ெிவைக்வக அப்ப யவைக்பகொண்டொன்
கட-உள் என்ற இருபசொல்வை ஒன்றொய்கூட்டி
கடவுள் என்று பசொல்ைிச் பசொல்ைி ேழக்கமொச்சு
கட-உள் என்று மனிதன் ஓர் குறிப்புத் தந்தொன்
கடவுள் எங்வக? என்று ைர் வதடுகிறொர்.”
தன்வன அறிந்தொல் தவைேவன அறியைொம் என் வத
திருமந்திைத்தில்,
“தன்வன அறியத் தன்பகொரு வகடில்வை
தன்வன அறியொமல் தொவன பகடுகின்றொன்
தன்வன அறியும் அறிவே அறிந்த ின்
தன்வனவய அர்சிக்க தொனிருந் தொவன”

என்கிறொர் திருமூைர், வேதொத்திரி மகரிசிவயொ,

“உன்வனவயொ கடவுவளவயொ அறியபேன்றொல்
ஒரு குறுக்கு ேழியுண்டு உள்ளுணர்ந்து
தன்வனயறிந்தன் ெிவையில் ெிவைத்துேொழும்
தனிக்கருவணேடிேொன குருேவடந்தொல்
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அன்வன ேயிற்றிவடந்துருேொய் ேந்த
ஆதி கருவேப்புருேத்திவட உணர்த்தப்
ின்வன ெீ அவ்ேிடத்தில் ெிவைக்க உந்தன்
வ தமற்றெிவை கடவுளொகேிடும்.”
என்கிறொர்.

தன்வனயறிந்து இவறயுணர்வு ப றும் குண்டைினி

வயொத்வத திருமூைர்,

“எருேிடும் ேொசற்கு இருேிைல் வமவை
கருேிடும் ேொசற்கு இருேிைல் கீ வழ
உருேிடும் வசொதிவய உள்கேல் ைொர்க்கு
கருேிடும் வசொதி கைந்து ெின்றொவன.”
என்கிறொர் குண்டைினிவயொகம்

யில்ேதொல் தேக்கனல்மீ றி உடவை

தகிக்கொமல் சொந்திவயொகம் என்னும் இறங்கு டியும்
தற்கொைத்துக்வகற்ற டி எளியமுவற குண்டைினி வயொகமொக
அருளியுள்ள வேதொத்திரி மகரிசி அேர்கள்,

“இனிஇந்தச் சங்கடங்கள் எேர்க்கும் வேண்டொ
எண்ணத்தின் ஓர்வமக்கு ஏற்ற தொன
தனிச்சிறப் ொம் குண்டைினி தீட்வச உண்டு
தகுதிஉள்வளொர் ேிருப் முள்வளொர் அவேர் கட்கும்
கனிவுடவன வகேிைைொல் பெற்றி பதொட்டு
கனல்மூட்டிக் கருபேழுப் ிக் கருத்து ணர்த்தும்
புனிதமுவற வயப் ைப்

உளம்உ ேந்தும்
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ப ொறுப்வ ற்று இருக்கின்வறன் பதொடர்பு பகொள்க.”

என்று அன் ர்கவள அவழக்கிறொர் அருட்தந்வத.
அன் ர்கவள ேொரீர்
அறிேின் இருப் ிடம்
அறிந்து இன் முற

இன் ெிவையவத ஏகெிவையவத
அன்பு ெிவையவத
அறிந்திடைொம் இன்று
(அன் ர்கவள)

தின்று திரிந்து உறங்கவேொ ிறந்வதொம்.

என்று ெிவனந்ததொல் ஏபனன உணர்வதொம்
அன்றொட ேொழ்வே அறிந்தனு ேிக்க

இன்வறனும் ேிவைந்து எழுச்சிப ற்றுய்ேர்ீ
(அன் ர்கவள)
பூைண தூைமும் ப ொருந்து சூக்குமம்
கொைணமொன கருவேயு மறிந்து
ஆைணமொன அணுேரிந்து சுடர்
தொைக மவுன தேத்தில் ெிவைப ற
(அன் ர்கவள)

எத்தவன ஆயிைம் ஆயிைம் இன் ங்கள்
இவ்வுைபகங்கும் வ ைண்ட முழுவமயும்
அத்தன் அருளொட்சியொக ெிவறந்துள்ளொன்
அறிவே ேிரித்து அவனத்தும் துய்த்தின்புற .
(அன் ர்கவள)
ெீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும் மும்
ெீளொயுள்,உடல்ெைம் ெிவறபசல்ேம் பமய்யொனம்
ஓங்கிச் சிறப்புற்று உள்ள ெிவறவேொடு
உள்பளொளி ப ருக்கி உண்வமப் ப ொருள் கொண
அன் ர்கவள ேொரீர்.”
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தமிழ்ச் சித்தர்கள் சமுதொயத்தில் ெிைேிய சொதி சமய
வேற்றுவமகவளச் சொடினொர்கள்.

“ப ொய் மதங்கள் வ ொதவனபசய் ப ொய்க்குருக்கவள
புத்திபசொல்ைி ென்பனறியில் வ ொக ேிடுக்கும்
பமய்மதந்தொன் இன்னபதன்று வமேேிளம்பும்
பமய்க்குருேின்

எனப்

ொதம் வ ொற்றியொடொய்

ொம்வ ”

ொம் ொட்டிச் சித்தரும்,

“சொதி வ தமில்வை அகப்வ ய் தொனொகி ெின்றேர்க்வக”

என அகப்வ ய் சித்தரும்,

“ வறச்சியொே வததடொ

ொர்ப் ணத்தி யொேவததடொ

இவறச்சிவதொல் எலும்புவள இைக்கமிடடிருக்குவதொ”

“சொதியொேவததடொ சைந்திைண்ட ெீபைல்ைொம்
புதேொசல் ஒன்றொவைொ புதவமந்தும் ஒன்றொவை
கொதில் ேொளி கொவை கம் ி

ொடகம் ப ொன் ஒன்றல்வைொ

சொதிவ த வமொதுகின்ற தன்வம என்ன தன்வமவயொ.”
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எனச் சிேேொக்கிய சித்தரும்,

“ஒன்வற குைம் ஒருேவன வதேன்
ென்வற ெிவனமின் ெமன் இல்வை ெொளுவம
பசன்ற புகுங்கதி வேறில்வை நும்சித்தத்து
ெின்வற ெிவைப ற ெீ ெிவனந்துய்யுவம”

எனத திருமூைரும்,

“சொதியிவை மதங்களிவை சமய பெறிகளிவை
சொத்திைச் சந்தடிகளிவை வகொத்திைச் சண்வடயிவை
ஆதியிவை அ ிமொனித் தவைகின்றீர்”

“ ன்பனறி சமயங்கள்
ேபெறி இதுேவை

தங்கபளன் றிடுவமொர்

ைேியதனொல்

பசந்பெறி அறிந்திைர் இறந்திறந்துைவகொர்
பசறிஇருள் அவடந்தனர் ஆதைின் இனி ெீ
புன்பனறி தேிர்த்பதொரு ப ொதுபெறி எனும் ேொன்
தன்பனறி பசலுத்துக”

என ேள்ளைொரும் சொதி மதங்கவளப்

ற்றிச் சொடியுள்ளொர்கள்.
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சித்தர் மை ில் உதித்த வேதொத்திரி மகரிசி அேர்களும் சித்தர்

மை ிவன ஒட்டி,

“மதங்கபளல்ைொம் எழுந்தேவகயறி யொதொர்கள்
மருட்சியினொல் தம் மதவம உயர்பேன்பறண்ணி
மதமயக்கம் பகொண்டொட்சி ேலுேினொலும்
மதம் மொற்றிேிடுகின்றொர் இந்தச் பசய்வக
மயக்கத்தின்வமல் மயக்வக அறிஞர் தந்த
மதங்கபளல்ைொம் எழ்வம

ழிச்பசயல் கடவம

மொற்றேன்வறொ எம்மதத்தொர் இவே ஒழித்தொர்
உம்மதவம உைகத்தில் உயர்பேன்று வ சுகின்றீர்
எம்மதத்தொரிடம் இல்வை

ஞ்சமொ ொதகங்கள்”

என்னும் கேியில் மதத்வதக் கண்ட மகொன்களின் அறபெறிகவளப்
ின் ற்றொமல் மதம் மொறுேது மயக்கவம எந்த மதம் இதுேவை
ஞ்சமொ

ொதகங்கவள ஒழித்தொர்கள் எனச் சொடுகிறொர்.

வமலும் மதங்கள் வதொன்றிய உயொந்த வெொக்கத்வத-

“உணவு உவட ேணக்கமுவற தள்ளிப்
ஒன்றொகும் கருத்து

ொர்க்க

ைமதங்களிலும்

உணவு உவட ேணக்கமுவற வ த மொங்கொங்கு
உள்ள பேப் தட் ெிவைக்வகற்ற மொற்றம்.
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“உணவு உவட ேணக்கமுவற மனிதர்பகல்ைொம்
உயிர்ேொழ உயர்ேவடய அேசியமொம்
உணவு உவட ேணக்கமுவற சீர் அறிந்வத
உத்தமர்கள் ேகுத்துள்ளொர் மதஒழுக்கம்.”

என்கிறொர்.

பமய்யுணர்வு ப ற்று உய்ேவடய சினம் ஒரு தவட என
உணர்ந்தேர்கள் சித்தர்கள்.

“சினபமன்னும்

ொம்பு இறந்தொல் தொண்டேக்வகொவன

சித்திபயன்வற ெிவனயடொ தொண்டேக்வகொவன”

என இவடக்கொட்டுச் சித்தரும்.
,
“வகொ பமன்னும் மதயொவன பகொண்ட மதத்வதக்
கூர்பகொள்யுக்தி அங்குசத்தொல் பகொன்றுேிட்வடொம் கொண்”

எனப்

ொம் ொட்டிச் சித்தரும்,

41

“பேல்லு மட்டும்

ொர்த்து பேகுளிபயல்ைொம் ேிட்டகன்று

பசல்லுமட்டும் சிந்வத பசலுத்துேது எக்கொைம்”

எனப்

த்திைகிரியொரும் கூற வேதொத்திரி மகரிசி மொக்வகொைத்தில்,

“சினம் அச்சம் இைண்டும் ஓர் மனிதன் ேொழ்ேில்
சீர்குவையச் பசய்யும் உட்தீயொகும்
சினம் அச்சம் ஒழிய சிந்தவனவய ஏற்றி
சிேன்சீேன் ெிவைகவள ென்குணை வேண்டும்.”

என்கிறொர்கள்.

வமலும்,

ிற உயிர்களுக்குத் துன் ம் பசய்ேது

துன் ப் டும் உயிர்களுக்கு உதே
“ ஞ்வச

ொேம் எனவும்,

வேண்டும் என் வத

னொதிவய யடியொவத யந்தப்

ொேம் பதொவைய முடியொவத
தஞ்சபமன் வறொவைக் பகடுக்கொவத யொர்க்கும்
ேஞ்சவன பசய்ய ெிவனயொவத”
என ேிளக்குகிறொர்.
“வேதொவைக் கூட வேயொவத – ெல்ை
வேயம் முழுேதும் ப ொய்த்தொலும் ப ொய்யொவத”
என் து பகொங்கணேரின் ேொக்கொகும்.
இைண்படொழுக்கப்

ண் ொடு மூைம்,

வேதொத்திரிவயொ
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1. “ேொழ்ெொளில் யொருவடய உடலுக்வகொ மனதுக்வகொ

துன் ம்

பசய்யமொட்வடன்

2. துன் ப் டும் உயிர்களுக்கு என்னொைொன உதேிகவளச்
பசய்வேன்.
என உறுதி பமொழிவயச் பசொல்கிறொர்.

இதுேவை ேந்த

ை சித்தர்களின் கருத்துக்கவளபயல்ைொம்

உள்ளடக்கி, அேற்வறொடு தனது அனு ேத்வதயும், ஒரு முவறயொன
அடித்தளத்வதொடு இவணத்து இவ்வுைக மக்களுக்கு மகரிசி தரும்
ேொழ்கவகக் கல்ேிதொன் வேதொத்திரியம்.
ிைம்மத்வதயும், ஜீேவனயும்

ிரிப் து ஆணேம், கன்மம்,

மொவய என்ற மூன்று மைங்கள்தொன்.
அம் மூன்று மைங்கவளயும் கழிப் தற்கு உண்டொன

ேழிமுவறகவளத்தொன் சித்தர்

ொடல்களும், வேதொத்திரியமும்

கூறுகின்றன.
சித்தர் தத்துேங்கவள ேிஞ்ஞொனமொக்கி, ேிஞ்ஞொனத்வத

தத்துமொக்கி, இைண்வடயும் இைண்டறக் கைந்து

ிைம்மஞொனமொக்கிய

ப ருவம வேதொத்திரி மகரிசிவயச் வசரும்.
சித்தர்

ொடல்களின் சொைம்சத்வத, ஐந்பதொழுக்கப்

மூைம் தனிமனிதனுக்கும்,

ண் ொட்டின்

தினொன்கு ேவகயொன வேதொத்திரியக்

வகொட் ொட்டின் மூைம் சமுதொயத்திற்கும் மனிதகுைம் உய்யவும்
உயைவும் ேழிேவக பசய்துள்ளது வேதொத்திரியம்.
திபனட்டு சித்தர்களின் சித்த ேொக்கியங்களுக்கு இவணயொன
தொைக மந்திைமொகிய “ேொழ்க வேயகம், ேொழ்க ேளமுடன்” என்ற
ேொழ்த்தவைகவள பதொடர்ந்து எழுப்புேதன் மூைம் அவனத்து
ஜீேைொசிகளுக்கும் எல்ைொ ெைன்களும், ேளங்களும் கிட்டும் டியொன
உன்னத ேழியிவன அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி
ேழங்கியுள்ளொர்கள்.
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சித்தர்களின்

ொடல்களும் அேற்றில் அடங்கியுள்ள அறிவும்

ேொழ்ெொள் முழுேதும் கற்றுப்

யன் ப ற வேண்டியவே.

அதுவ ொை வேதொத்திரி மகரிசியின் வேதொத்திரியமும் ேொழ்ெொள்

முழுேதும் கற்றுப் ப ொருளுணர்ந்து

ின் ற்றத்தக்கவே.

5. யொர் சித்தர் – யொர் துறேி?
கருவமயத்தில் எல்ைொவம சுருங்கி இருக்கிறது.

மனதின்

சுழவைவயக் குேிக்கும் வ ொது, அது Adjust ஆகிறது.

அந்த ெிவைக்கு

Adjust ஆகும் வ ொது, தொனொகவே அந்த Adjustment ேரும்வ ொது,
முன்பனொரு கொைத்தில் என்ன என்ன ெடந்தவதொ அபதல்ைொம்
அப் டிவய மூவளயில் ேந்து எண்ணங்களொக மைர்கின்றன.
எண்ணங்கள் ஏவதொ புதிதொக ேருேன அல்ை.
மூவனயினுவடய பசல்களில் மூவள தொன்உள்வள
அனுப் ி வேத்தது,

ஏற்கனவே
திவுகவள

அேற்வறத்தொன் இப்வ ொது அவத மூவள

எடுத்துக் பகொடுக்கிறது.

அபதல்ைொம் முதைில் கொட்சி முதைிய

புைன் உணர்ேொக உள் ேொங்ப் ட்டவேதொன்.
இந்த அற்புதமொன ெிவையில் மூவளச் பசல்களில் மனம்
வேத்து ஒரு மனிதன் தியொனம் பசய்கின்ற வ ொது, இதுேவையில்
என்ன என்பனன்ன பசய்திருக்கிவறொவனொ, அேற்றில்
தேறொனவேகள் எல்ைொம் மவறந்து வ ொகும்.

அதனொல் திரும் ித்

திரும் ி எண்ணங்களொக பேளிேைொது.
ெொம் சிை எண்ணங்கவள இவே வேண்டொம் என்று
ெிவனக்கிவறொம்.

அே வதவேயில்வை என்று ெிவனக்கிவறொம்.

ஆனொல் அவே ேந்துபகொண்வட இருக்கின்றன.
மொற்ற முடியேில்வை.

அேற்வற

அேற்வற மொற்றி ெல்ைனேற்வற மொத்திைம் வேத்துக்
பகொண்டு வதவேியல்ைொதவேகவளக் கழிக்க வேண்டுமொனொல்,
மூவளச் பசல்

திேகவள மொற்றியவமத்தொல் தொன் முடியுவம தேிை

வேறு ேழியில்வை.

அதற்கு உதவுேது துரிய தேம்.
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மூவளயில் மனவத வேத்துத்

துரிய ெிவைத்த தேம்

பசய்யச்பசய்ய, அங்வக வ ொதிய அளவு ஜீேகொந்த சக்தியின்
அழுத்தம் ஏற் டுகின்ற வ ொது, எவ்ேளவு கொைத்தினுவடய

திேொக

இருந்தொலும் அேற்வற மொற்றி அவமத்துக் பகொள்ள முடியும்.

வதவேயில்ைொத எண்ணங்கள் ஏன் ேருகின்றன?
எத்தவனவயொ தவைமுவறகளொக ெடந்த எல்ைொ ெிகழச்சிகளும்,

கருேவமப்புப்

திவுகளொக ெம்மிடம்இருக்கின்றன.

அதில் ை ெமக்குத் வதவேயில்ைொதவே.

அதன் கொைணமொக

அவ்ேப்வ ொது ேருகின்ற சிை எண்ணங்கள் ெமக்குத்
வதவேயில்ைொதவே மட்டுமல்ை,

ஆகொதவே.

அப் டிப் ட்ட எண்ணங்கள் ேந்து ேிட்ட உடவன, மூவளச்
பசல்கள் வேவை பசய்து, உடவன உடைில் உள்ள பசல்கள் எல்ைொம்
அந்த எண்ணத்வதச் பசயல் ொடு புரிேதற்குத் தயொைொகிேிடும்.
தயொைொகும்,
தயொைொகும்.

கொல் தயொைொகும்.

உடல் உறுப்புகள் எல்ைவம்

வக

சினம் என்கின்ற பகொடிய எண்ணம் ேந்தது என்றொல் வக, கொல்,
எல்ைொம் தயொைொகின்றன.

யொவையொேது வ ொட்டு அடிப் தற்கு.

அந்த மொதிரி மூவளச் பசல்களுக்கு, வக, கொல்கள், புைன்கள்
முதைிய உடல் கருேிகள் உதேி பசய்கின்றன.
மொற்றித் தொன் மனிதன்

இவதபயல்ைொம்

ெல்ை ஒரு புதுவமயவடய வேண்டும்.

Sublimation ேை வேண்டும் என் தற்கொகத் துரியத்தில் தேம்
பசய்ய வேண்டியதொக இருக்கிறது.
அங்வக தேம் பசய்து,

ழ ேிவனகள் எல்ைொம் மொற மொறி, மன

அவையின் ெீளம் குவறயக் குவறய, மன அவையொனது
இவறெிவையொகிய இருப்பு ெிவையிவன ஒட்டி இறங்கி ேருகிறது.

முன் ேிவனயும்

ின் ேிவனயும்
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சொதொைணமொக, பதய்ேெிவை என்கின்ற இருப்பு ெிவையினது
அருகில் கூட மனதினொல் வ ொக முடிேது இல்வை.
இருப்பு உயிர் வமயத்தில் இருக்கிறது.

தேத்தினொல் இருப்பு

ெிவைக்குப் வ ொகப் வ ொகத்தொன், இவறெிவைபயொடு ஒன்ற ஒன்ற,

இந்த மனச்சுழைொனது ெொற் திைிருந்து குவறந்து பகொண்வட ேந்து
ஒன்று ேவைக்கம் கூட ேரும்.

அப் டி ஒன்றும் வ ொது, மனித மனம் இவறெிவைவயொடு ஒன்ற

ஒன்ற, அது

ிை ஞ்சத்தில் இதுேவையில் இவறெிவை

முதற்பகொண்டு எத்தவனயொகப்

ரிணொமம் ஏற் ட்டு ேந்ெதவதொ

அவே அத்தவனவயயும் உள்ளுணர்ேொகத் பதரிந்து பகொள்ள
முடியும்.

அதனொல் தொன் தேம் பசய்ய ேர்கவள முற்கொைத்தில்

வயொகிகள் என்று பசொன்னொர்கள்.

மனதினுவடய அவை ெிவைவயக் குவறத்துக் பகொண்டு
ேருேவதத்தொன் வயொகம் என்றும், துரியம் என்றும் பசொன்னொர்கள்.
அவத கருத்வதயும் தமிழ் ெொட்டுச் சித்தர்களில் ஒருேைொன

திருமூைர் பசொல்ைியிருக்கிறொர்.

“தன்வனயறிந்த தத்துே ஞொனிகள்
முன்வனேிவனயின் முடிச்வச அேிழ்ப் ொர்கள்
ின்வன ேிவனவயப்

ிடித்துப்

ிவசேொர்கள்

பசன்னியில் வேத்த சிேனருளொவை”
முன்வன ேிவன என் து ெீண்ட கொைமொகப்

ை

தவைமுவறகளொக ெொம் ஆற்றிய பசயல்கபளல்ைொம்
இருக்கின்றன

திேொகி

ொருங்கள்.

அேற்வறத்தொன்

ழேிவன என்று பசொல்ேொர்கள்.

முன்வனேிவனயில் முடிச்வச அேிழ்ப் ொர்கள்.
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அதொேது அவே ஒன்வறொடு மற்வறொன்ளு வசர்ந்து பகொண்டு
அழுத்தம் ப ற்றிருக்கின்றன அல்ைேொ?

ெொம் சும்மொ இருந்தொலும்

கூட, அந்த எண்ணங்கபளல்ைொம் ெம்மவமச் பசயைில்ஆழத்திேிடும்.
முடிச்வச அேிழ்ப் ொர்கள்.

வதவே,

அதொேது இன்னின்ன எண்ணங்கள்

இன்னின்ன எண்ணங்கள் வதவேயில்வை என்று பதரிந்து

கவைத்து அழித்துேிட்டு. வேண்டியனேற்வற மட்டும் வேத்துக்
பகொள்ேொர்கள்.

மனம் ெடத்துகின்ற ேியொ ொைம் எண்ணம்.
எண்ணம் ேரும்வ ொது, அது தூண்டி ேிடுகின்ற பசயைிவனச்
பசய்து ேிட்டொல் என்ன ெிகழும்?
இந்த இந்த எண்ணங்கள் ெமக்குத் வதவேயொ?
வதவேயில்வையொ? என்று சித்தித்துச் பசயல் டும் வ ொது.
அவ்ேிவனவயப்

ிடித்ததுப்

ிவசேொர்கள்.

பசன்னியல் வேத்த சிேனருளொவை, அதொேது, அங்வகவய.
எந்த இடத்திை இந்த ேியொ ொைங்கள் எல்ைொம் பசயல்களபளல்ைொம்
ெடக்கின்றனவேொ, அந்த இடத்திவைவய மனம் வேத்து பசய்ேதனொல்
அத்தவகய அறிஞர்கள் முதைில் ேிண் ெிவைவய உணை வேண்டும்.
ேிண்ணும் உயிரும் ஒன்று என்று உணைொமல் எவதயுவம
உணை முடியொது.
இந்தப்

ிை ஞ்சத்தில்

ிருதிேி, அப்பு, வதயு, ேொயு. ஆகொசம்,

உயிர் என்ற அளேில் ேரிவசயொக ேந்துள்ளன.

உயிர்தொன் ேிண் என்ற வ ொது அந்த ேிண்ணும் ெம் உடைில்
இருந்தொல் உயிர். அந்த உயிவைச் சிதொகொசம் என்றும் பசொல்ேொர்கள்.
சமஸ்கிருதத்தில் ஆகொசம்.

தமிழில் ேிண்.

அந்த ேிண்வண, அந்த உயிர்ச் சக்திவய, அதன் ெிவைவய,
ேிவளவுகவள உணர்ேதற்கு, மனம் அந்த இடம் வ ொனொல்தொன்,
தீட்டொவேவ் 7 ைிருந்து 4 ேவை 1 ேினொடிக்கு சுழற்சி-கிட்டும்.
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புழுேொக இருந்ததில் இருந்து

ரிணொமத்தில் மனிதனொக ேந்த

அதுேவைக்கும் எல்ைொ ெிகழச்சிகவளொடும் பதொடர்பு பகொள்ளக் கூடிய
மன அவைச் சுழல் அது.
அங்வக ெின்ற

ிறகுதொன், புைன் உணர்ேில் இருந்து

ைம் வையொக ேந்த தேற்வறக் குவறத்துக் பகொள்ளவே முடியும்.
ேிண்வண உணர்ந்த

ிறகு ேிண் எங்வக இருந்து

உற் த்தியொனது என்று பதரியும். அது சுழற்சி அவை.
இவறெிவையிைிருந்துதொன் ேந்தது.

அது

ஐயம் திரி ற உணர்ந்தொல் மனவம பதய்ேம்.
இவறேவன தொன்

ரிணொமம் அவடந்து எல்ைொப்

ப ொருவளொடும் ெிவறந்து ெிவறந்து மனிதன் ேவைக்கும் அறிேொக
ேந்திருக்கக் கூடியவத உணர்கின்றேர்கவள ஞொனிகள் என்று
பசொன்னொர்கள்.
மனதுக்குள்வள பதய்ே ெிவைவய உணர்ந்தேர்கள்
பதய்ேர்கள்.

அது தொன் ேள்ளுேர் கூட பசொல்கிறொர்.

“ஐயப் டொது அகத்ததது உணர்ேொவனத்
பதய்ேத்வதொ படொப் க் பகொளல்”
சந்வதகவம இல்ைொது, அகத்தது பதய்ேம் என, அந்த ேிண்
வமயத்திவைவய உவறந்தது இவறெிவை இன்னது என உணர்ந்த
ிறகு, அதுதொன் அறிேொக இயங்கிக் பகொண்டிருக்கிறது என்ற

உண்வமவயயும், உணர்ந்தேவனத் பதய்ேமொகப் வ ொற்றிடைொம்
என்று ேள்ளுேர் பசொல்கிறொர்.
அதனொல் பதய்ேம் என் து உணர்வு.
தொண்டி, வயொகத்தினொல் ப ற்ற

அந்த வயொக ெிவைவயத்

யன் பதய்ேெிவை உணர்வு.

ஆக, பதய்ே ெிவை உணர்ந்தேர்கவள ஞொனியர்கள் என்றும்
அவத உணர்ேதற்கொகப்
பசொல்ை வேண்டும்.

யிற்சி பசய் ேர்கவளச் சித்தர்கள் என்றும
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“சித்து” என்றொல் ஊவை ஏமொற்றும் வேவை.

அவத ெொம்

பசய்யேில்வைவய! என்று ெிவனக்கிவறொம்.
உைகத்தில் எந்தச் சித்தும் ஊவை ஏமொற்றுேது தொன்.

மனிதவன மனிதன் ஏமொற்றும் வகத்திறன் அது.

அவ்ேளவு தொவன

தேிை அவதபயல்ைொம் சித்து என்று எடுக்க வேண்டொம்.

ஒரு வகொதுவமவய நூறு வகொதுவமயொக்குேது சித்து.
ஒரு வகொதுவமவய ெிைத்தில் வ ொடுகிவறொம்.
ேிவளகிறது.
தொன்.

அது நூறொக

இவத மனிதன் பசய்ய முடியும் என்றொல்அது சித்து

ஆனொல் மனிதனொல் ஒரு

வகொதுவமவயச் பசய்ய முடியுமொ?

ேிவதயில்ைொமல் எேனொேது ஒருேன் ஒரு வகொதுவம மணிவயச்
பசய்து ேிட்டொனொல் அவதச் சித்து என்று ஒப்புக் பகொள்ளைொம்.
இயற்வகயில் ெடப் து எல்ைொம் சித்து தொன்.

எமொற்று

ேித்வதகவள பயல்ைொம், ஒன்வற மற்பறொன்றொகக் கொண் ித்து
ணம்

சித்து.

றிப் வதபயல்ைொம் சித்து என்று ஒப்புக் பகொள்ளக கூடொது.
ஆனொல், சித்து என்ற ேிண் என் து உயிர்.
சித்து என்றொல் உயிர்.

சித்தர்கள்தொன்.

உயிர் தொன்

உயிருணர்வு ப ற்றேர்கபளல்ைொம்

உயிர் என் து எங்வகயிருந்து

ிறந்தது?

இவறெிவையின்

அவசவுதொன் உயிர்.
அவதத் பதரிந் பகொண்டொல் அேன் தொன் சித்தன்.
தொன்இவறேன்.

அேன்

இந்த உண்வமவய உணர்ந்து பகொண்டொல், ேிளக்வக ஏற்றிய
ிறகு இங்வக என்ன ப ொருள் இருக்கிறது.
இருக்கிறது என்று

ொர்த்துப் வ ொகிவறொம்

ேொழ்கவகவய ெடத்தைொம்.

அங்வக என்ன ப ொருள்
ொருங்கள், அம்மொதிரி
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வழய

ிடிப் ிைிருந்து உண்வமவய உணர்ந்து மனம் ேிைகி

ென்றொல், அதுதொன் துறவு.

ேிருந்தும்,

ிச்வசயும்

ஏவதொ ேட்டிவன
ீ
ேிட்டுப் வ ொனொல் துறவு,

ேிட்டு ேிட்டொல் துறவு என்று ெிவனக்கிவறொம்.
துறேல்ை.

அபதல்ைொம்

ெீங்கள் “அந்த துறேில்”பகொஞ்சவெைம் இருந்து
ேந்தொல் மனம் வசொற்வற ெிவனக்கிறது.
பகொடுத்தொல்

ொர்க்கிவறொம்.

பகொடுத்தொல் ேிருந்து, வகட்டொல்

ணத்தொவசவய

ொருங்கள்.

சி

யொர் தருேொர்கள்?

இல்வையொனொல் வகட்கிவறொம்.
ிச்வச.

எங்வக இருக்கிறது துறவு?

முன்பு எந்த உைகத்தின் மீ து ெின்றொவனொ, அவத உைகத்தின்
மீ து தொன் துறேியும் ெிற்கிறொன்.
மண்வணத் துறந்துேிட்டு, ேிண்ணிைொ ெிற்கிறொன், ெடக்கிறொன்?

எேனொல் மண்வண துறக்க முடியும்?

எனவே, துறவு என்று பசொல்பதல்ைொம் வ ொைியொனதொகும்.

ஆனொல்

ொருங்கள்.

இந்த ெவடமுவற சொோ்தியமில்ைொத துறவு

தத்துேத்திற்கு ேைவேற்பும், மதிப்பும் சித்தர்கள்
மண்ணில்கிவடத்தது அதிசயவம.
மனதில்

வழய

ிறந்த இந்த

திவுகளிைிருந்து வதவேயுள்ளவத வேத்துக்

பகொண்டு வதவேயில்ைொதவதக் கழித்து பகொற்றுக் பகொளளக் கூடிய
தூய்வமயொன மனவதப்
பசொல்ைியிருக்கிறொர்க்ள.

ற்றி எல்ைொப் ப ரியேர்களும

உைகத்தில் இந்த உண்வமவய உணர்ந்து ெல்ைது பசய்தொல்
இவற ேழி ொடு.

இவறேன் உண்வம.

எது பமய்ப்ப ொருவளொ

அதுதொன் உண்வம.
அந்த உண்வமவய உணர்ந்த

எல்ைொ ஜீேன்களுக்குள்ளொகவும்,

ிறகு அந்த உண்வமப் ப ொருள்

மனிதர்களுக்குள்ளொகவும்,
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அறிேொகவும் இருக்கிறது என் தொல், அேர்களுவடய மனம் வெொகொது,
அேர்கள் துன் ப் டொத முவறயில், எந்த கொரியத்வதச் பசய்தொலும்
அவத அறபெறி என்று பசொல்கிவறொம்.

ஆன்மீ கத்தில் தேம் எவ்ேளவு முக்கியவமொ, அவ்ேளவு

முக்கியம் அறபெறி என் ொர் வேதொத்திரி மகரிசி.

6. ஜீேன் முக்ததர்களின் ேொழ்க்வக பெறி
வதொற்றங்கவளயும் பதொட்டுணைக் கூடியேற்வறயும்
ப ொருட்கள் என்று கூறுேது பமொழி ேழக்கு.
அணுக்களின் ேிண்ணின் கூட்டு இயக்கவம வதொற்றங்கள்

அவனத்தும் அணுக்கவளொ இயங்கிக் பகொண்வட இருக்கும்
நுண்துகள்கள்.

எனவே, அணுக்களும் அவே கூடிய வதொற்றங்களும்
ெிகழ்ச்சிகவளயொகும்.

அணு என்ற இயக்க மூைக்கூறின்

ஆதிெிவைவய ெிவையொன ஒன்றொகும்.

ெிவைத்த ஒன்றொன சுத்த பேளிவய உண்வமயில் ப ொருள்
அகும்.

அது பூைணம்,

ிைம்மம், சூனியம்,

ப யர்களொல் கருதப் டுகிறது.

ைம், அெொதி, சிேம் என்ற

இதுவே உண்வமயில் ப ொருள் என்று ேிளங்கிக் பகொண்ட
வ ைறிஞர்கள் இதவன பமய் ப ொருள் என்று கூறினொர்கள்.
உருேம், ஒைி, ஒளி, சுவே, மணம் என்ற ஐந்வதயும் உணரும்
ஆற்றவை ஐம்புைனறிவு என்று கூறுகிவறொம்.
இவேபயல்ைொம் அறியும் அறிவு தன்வனவய அறியும்
உயர்வுக்கு எழுந்த ஆற்றல் ஆறொேது அறிவு ஆகும்.
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அறிவு, உயிர். பமய்ப ொருள் என்ற மூன்று தத்துேங்கவளயும்
புைன்கள் மூைம் உணை முடியொது.
அறிவு தன்வனவய தொன் வெொக்கி ெிவைத்து நுணுகி

அறிவேயும் அதற்கு இயக்க களமொன உயிவையும், உயிரின்

மூைெிவையொன பமய்ப்ப ொருவளயும் உணர்ந்து பகொள்ள வேண்டும்.
அறிவு, உயிர். பமய்ப்ப ொருள் எனும் மூன்றும் புைன்களொல்

அறிய முடியொதவே என் வதக் குறிக்க இவே மவறப ொருள் என
ேழங்கப் ட்டன.

மவறப ொருவள அனு ேமொக உணர்ந்தேர்கள் அேற்வறப்

ற்றி பேளியிட்ட ேிளக்கங்கள் “மவற” என்று கூறப் டுகின்றது.
இயற்வகவய தனது

ரிணொமத்தொல் ஐயுணர்ேொகித் தன்

ப ருவமவய உணர்ந்து ைசித்து, தன் முழுவமவயத் தொவன

உணர்ந்து, அவமதி ப ற ஆறொம் ெிவை அறிவேொடு எடுத்த ேடிேவம
மனிதனொகும்.
ஜீேன் ெிவைக்கு ேந்த பமய் ப ொருள் புைன் உணர்ச்சிகளொல்
உருேம் ேவையிை எல்வை கட்டிக் பகொண்டு. இன்

துன்

உணர்ச்சிகளிவைொ சிக்கி, தன் முழுவமவய, வெொக்த்தவத மறந்து
உருேம் ேவையிவை “தொன்” என்ற ெிவனேொக அறிேிவை குறுகி
இயங்குகிறது.
இந்த தன் மறதியினொவை “தனது” எனும் ப ொருள், மக்கள்
ற்றும், “தொன்” எனும் ப ொருள், மக்கள்

அதிகொைப்

ற்றும், “ “தனது” என்னும்

ற்றும் வசர்ந்த “தன்முவனப் ொக (Ego)” களங்கமவடகிறது.

“தொன்”, “தனது” எனும் இைண்டு வசர்ந்த மனஎழுச்சிவயொடு தனது
வதவேயுணர்வு, அேற்வற ெிவற பசய்யும் ேிருப் ம்,
சூழ்ெிவை, கொைம் இேற்றிற்வகற்
முவறயற்ற

ழக்கம்,

வ ைொவச, சினம், கடும் ற்று,

ொைகேர்ச்சி, உயர்வுதொழ்வு மனப் ொன்வம, ேஞ்சம்

எனும் ஆறு குணங்களின் ேழிவய பசயைொற்றும் வ ொது துன் ங்கவள
அனு ேமொகும்.
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இத்தவகய துன் ம் தரும் பசய்ைகள்,
என்ப் டுகிறது.

ப ொருள் – மக்கள்

தன் முவனப்பு,

ழிோ்பசயல்

ழிசபயல்கள் ( ொேம்)
திவுகள், சிக்கல் தரும்

ற்று. இவே மூன்றும் ஆணேம், கண்மம்,

மொவய என ேழங்கப் டுகின்றன.
அகத்தேம் எனும் மனேளப்

யிற்சியொல் அறிேில் நுண்வமயும்

உறுதியும் ப ற்று ஒழுக்கம், கடவம, ஈவகபயன மூன்றிவணப் ொன
அறபெறிவய ேொழ்ேின் பசயைொக – கர்மவயொகமொகப்

ின் ற்றி

ஆன்மொவே முக்களங்களிைிருந்து ேிடுேித்து பமய்ப்ப ொருள்

உணர்ேிை சிேவம ஜீேனொக இயங்கும் உண்வம உணர்ந்த வ ரின்
அனு ேவம ஜீேன் முக்தி எனப் டும்.
தேம், அறம் இைண்டும்

யின்று ஆன்ம ேிடுதவைப ற உரிய

கொைம், ேொழ்ெொள் ெீளம் வேண்டும்.
இவடயிவை உயிர் உடவைேிட்டுப்

ிரியொது கொக்க

வேண்டியது ஜீேன் முக்தி ப ற ேிரும் ிவனொர்க்கு
இன்றியவமயொததொயிற்று.

எனவே, ஜீேன் முக்தர்கள் ேொழ்க்வகயில் மூன்று
வெொக்கங்கள் இவணந்துள்ளன.
1. அறிேில் முழுவம ப ற்று இவறெிவையுணர்ந்து அந்ெிவை
அகைொத அறிேின் ேிழிப் ில் ெிவைத்திருக்கப்

2. தனக்கும்,

ிறருக்கும், தற்கொைத்திலும்,

ழக வேண்டும்.

ிற்கொைத்திலும்,

துன் ம் எழொத முவறவயொடு அளவேொடு உைவக அனு ேிக்கும்
ேொழ்க்வக பெறயொகிய அறேழி ெின்று ேொழ வேண்டும்.

3. தன் ேிருப் மின்றி உயிர் உடவை ேிட்டுப்
கொகல்

முவறயில் சித்திப ற வேண்டும்.

ிரியொமைிருக்கும்

அகத்தேம்,

அறபெறி, கொயகல் ம் என்ற மூன்றும் ஒன்றிவணந்தவயொக
ேொழ்வே ஜீேன் முக்தர்கள்

ின் ற்றிய ேொழ்க்வக ேழியொகும்.

ஜீேசொமதித் தைங்கள்.
தமிழ் ெொட்டில் இந்த முவறயில் ேொழ்ந்து அறிேிவை

முழுவம ப ற்றேர்கள் சித்தர்கள் என மதிக்கப் ப ற்றனர்.
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உடைிைிருந்து உயிர்

ிரியொமல் மன இயக்கத்வத மொத்திைம்

ெிறுத்திக் பகொண்டு ெிவறவும் ப ற்றேர்கள்

உயிர்

அேர்களில்

ைர்.

திபனட்டு சித்தர்கள் புகழ் ப ற்றேர்கள்.

ிரியொத உடல் ப ற்று ஜீே சமொதியவடந்தேர்களுக்கு ஒரு

அவடயொளம் உண்டு.

உடவை எத்தவன ஆண்டுகள்

வேத்திருந்தொலும் அது பகடொது.

அத்வகயேர்கள் உடவை அேர் சமொதி எய்திய

ிறகு

மண்ணில் புவதத்து அதன்வமல் எபதனும் சிவை வேத்து அதவன
ேழி டுேது ேழக்கமொயிற்று என்கிறொர் மகரிசி.
புகழ்ப ற்ற

திபனட்டு சித்ர்கவளொடு வமலும் இைண்டு

சித்தர்களின் ப யர்களும் அேர்கள் உடல்கள் அடக்கம் ப ற்ற
தைங்களும்

ின்ேருமொறு. .

1. அகத்தியர்
2. அகப்வ ய்சித்தர்
3. திருமூைர்

- அனந்த சயனம்
- எட்டுக்குடி
- சிதம் ைம்

4. ெந்தீசர்

- திருேொடுதுவற

5. வ ொகர்

-

6. கும் முனி

ழனி

- குடந்வத

7. ேொமவதேர்

- அழகர்மவை

8. இவடக்கொடர்

- திருேண்ணொமவை

9. சட்டமுனி

- சீர்கொழி

10. கமைமுனி

-

11. மச்ச முனி
12. பகொங்கணேர்
13. தஞ்சைி

திருேொரூர்

- திருப் ைங்குன்றம்
- திருப் தி
- இைொவமஸ்ேைம்

14. ொம் ொட்டி

- திருக்கவடயுர்

15. சுந்தைொனந்தர்

- மதுவை

16. குதம்வ ச்சித்தர் 17. கருவுைொர்

மயிைொடுதுவற
- தஞ்சொவுர்

18. வகொைொக்கர்

- திருக்கழுக்குன்றம்.

20. புைத்தியர்

-

19. தன்ேந்தரி

- வேத்தீஸ்ேைன் வகொேில்
ொ ெொசம்.
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மண்ணில் அடங்கியும் இவறேனுடன் இைண்டறக் கைந்து
அமைத்துேம் ப ற்ற பமய் ஞொனிகள், கொை ேைம் ின்றி ெம்முடன்
ேொழ்ந்து ேருகிறொர்கள்.

7. உயிவை உணர்த்திய சித்தர்கள்.
தமிழ் நாட்டில் ோழ்ந்த சித்தர்கள் எல்வைருவம ஞான

வயாகிகள்தாம்.

பதிபனட்டு சித்தர்களில் திருமூைர்

முதைாமேர்.
இேர் ேொழ்ந்த கொைம் ஐந்தொேது நூற்றொண்டு. இேர் அருளிச்பசய்த
நூல் திருமந்திைமொவையொகும். இது 3000 ொடல்கவளக் பகொண்டது.
இதவனச் வசேத்திருமுவற ன்னிைண்டினுள் த்தொேது
திருமுவறயொய்த் பதொகுத்துள்ளனர்.
மக்கட் சமுதொயம் ெைன் ப ற வேண்டுபமன்ற வெொக்கத்தில் தொன்
இைக்கியங்கள் வடக்கப் டுகின்றன. ஆதிகொைந்பதொட்டு இக்கொைம்
ேவை அங்ஙனவம இைக்கியங்கள் உருேொகின்றன.

வடப் ொளனின் சிந்தவனயில் கருேொகின்றன. அவ்ேொறு
உருேொனேற்றுள் எக்கொைத்திலும் மறுக்க முடியொத மொறொத
உண்வமகள் ெின்று ெிவை வ று பகொள்கின்றன.

அேற்றுள் சிறப் ொனவே திருமந்திைமும், ஞொனக்களஞ்சியமும்

ஆகும்.

இவ்ேிரு நூல்களிலும் கூறப் ட்டுள்ள ஆழமொன கருத்துகவளயும்
அழகொன ஒற்றுவமகவளயும்
ய ன் யக்கும் கருத்துகவள திருமந்திைமும், வேதொத்திரியமும்
பதேிட்டொமல் தருகின்றன.
திருமந்திைம் ஒன் து தந்திைங்கவளக் (இயல்கள்) பகொண்டது.

மூேொயிைம் ொடல்கள் உவடயது.
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சைொசரியொக ஒவ்பேொரு ொடலும் ெொன்கு ேரிகளொகவும், ஒவ்பேொரு
ேரியும் ெொன்கு பசொற்கவளக் பகொண்டதொகவும், பமொத்தம் 192000
பசொற்கவளக் பகொண்டது.

திருமந்திைம் எடுத்துக் பகொண்ட ப ொருவள எளிய பசொற்களொல்

அவனேருக்கும் புரியும் டி திருக்குறவளப்வ ொல் சுருக்கமொகவும்,
பதளிேொகவும் கூறுகிறது.

திருமந்திைம் ஒரு தத்துேக் களஞ்சியம்.

சுைங்கம், தத்துேக் கடல்.

தத்துேப் ப ொக்கிஷம்,

தமிழில் முதல் ஆகமமொக மட்டுமின்றி, முதல் வயொக

நூைொகவும் பசய்தருளிய நூல் தமிழ் முேொயிைம் என்னும்
திருமந்திைம்.

திருமந்திைம் மொப ரும் சொத்திை நூல் “தமிழ் முேொயிைம்” என்று

சிறப் ிக்க டுேது. வசே சமயத்திற்கு முதல் சொத்திைமும்,
வதொத்திைமொக அவமந்த அரிசய நூல்.

வேதம்,ஆகமம் ஆகிய இைண்டிற்கும் திருமந்திைம் ேிளக்கம்
தருகிறது. இது வசே ஆகமம் என்றும் வ ொற்றப் டுகிறது.
திருமந்திைம் வசேத் திருமுவறகள் ன்னிைண்டினுள் த்தொேது
திருமுவறயொக ப ரிவயொர்களொல் வேக்கப் ட்டுள்ளது.
வதொத்திைத்திற்குத் திருேொசகம் சொத்திைத்திற்குத் திருமந்திைம் எனச்
சொன்வறொர் கூறுேர்.
இந்த நூல் மக்கள் கவடப் ிடிக்க வேண்டிய அறங்கவளயும்,
அன் ின் சிறப்வ யும், இவற க்தி, சக்தியின் ப ருவம, சமய
ேொழ்க்வக , வயொக முவறகள். சிேகுருேொக உள்ள் ஞொனொசிரியரிஜன்
ப ருவம முதைியேற்வறக் கூறுகின்றது.
வமலும் சிேவம அன்பு, அன்வ சிேம் எனக் கூறும் திருமந்திைவம
வசே சித்தொந்தத்தின் முதல் நூைொகக் கருதப் டுகிறது.
“மூைன் உவைபசய்த மூேொயிைம் தமிழ்
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மூைன் உவைபசய்த முந்நூறு மந்திைம்
மூைன் உவைபசய்த முப்

து வதசம்

மூைன் உவைபசய்த மூன்றும் ஒன்றொவம”

என்ற திருமந்திை ஈற்றயற் பகொண்டு மூேொயிைந்தமிழ், முந்நூறு

மந்திைம், முப் து உ வதசம் ஆகிய மூன்றும் பேவ்பேறு மூன்று
நூல்கள் எனக் கருதுவேொரும் உண்டு.

“மூன்றும் ஒன்றொவம” என்று திருமூைவை பசொல்ைிேிட்டதொல்

மூன்றும் பேவ்பேறு தனி நூல்களன்று.

மூேொயிைந் தமிழொகிய திருமந்திைத்தில் முந்நூறு மந்தைமும்,

முப் து உ வதசமும் அடங்கும் எனக் பகொள்ேொர் சிைர்.

திருமந்திரத்தில்ல் கூறப்பட்டுள்ள பபருண்மமகமள எளிய
மக்களும் உணர்ந்து ககொள்ளும் வமகயில் அறிவியல் ப ொக்பகொடு

கொரண கொரியத் கதொடர்புடன் விளக்குகின்ற மகரிசியின் புதிய க றி
“நவதாத்திரியமாக” மலர்ந்துள்ளது.
வெைடியொக ைம்ப ொருவளொடு இவணந்து தேமிருப் து

முதைிவைவய முடியொது. அதற்குப் ை டித்தளமொகப் யிற்சிகள்
வேண்டும். அந்தப் யிற்சிவயத் தொன் வேதொத்திரியம் பசொல்ைிக்
பகொடுக்கிறது.. .
சமூக ஆபரொக்கியத்துக்கொன பவர்கமளப் பதிப்பபத
பவதொத்திரியச் கசயல்பொடு. தனி மனித கவற்றிக்கொன திறவுபகொல்
பவதொத்திரியம் என்பதில் ஐயமில்மல
இல்லறம், துறவறம், இளமம ப ொன்பு, ஒழுக்கம், கடமம,
ஈமக, பொவம், புண்ணியம் என பல மொனிட அறங்கமள
அறிவியலடிப்பமடயில் விளக்கிக் கூறும் அறத்துப் பொலும்,
அரசியல், கபொருளொதொரம், சுகொதொரம், கல்வி, விஞ்ஞொனம் எனப்
கபொருள் க றி வகுத்துமரக்கும் கபொருட்பொலும், இன்பம் துன்பம்,

அமமதி, பபரின்பம், இமற ிமல, உடல், உயிர், ஆன்மொ, மனம் என
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எல்லவற்றுக்கும் தருகின்ற புதியனவொக இன்பத்துப் பொலும்

வன
ீ

முப்பொலின் சொரபம பவதொத்திரிய இலக்கியம்.
எல்லொப் கபொருளும் இதன்பொல் உள.

திருமந்திரத்மதப் பபொல் ஞொனக்களஞ்சியத்தில், பவதொத்திரிய
இலக்கியத்தில்

இல்லொத எப்கபொருளும் இல்மல .

மூலன் என்ற உடலில் மூவொயிரம் ஆண்டு வொழ்ந்தவர்
திருமூலர்.

ஆரொயந்து கண்ட அரிய உண்மமமய ஆண்டிற்கு ஒரு

பொடலொய்ப் பொடியவர்.

திருமூலரின் வழித்தடத்தில் பலநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின,
பவதத்தின் உட்கபொருமள அறிந்து ககொண்டவர் பவதொத்திரி மகரிசி.
“தன்மன அறிந்தொல் தனக்ககொரு பகடில்மல” என்ற
உண்மமமய உலககங்கும் பரப்பிட, “உலக சமுதொய பசவொ”
சங்கத்திமன

ிறுவி, பயிற்சி அளித்து வருகிறொர்.

மொந்தருக்குக் பகொடுக்கப் ட்டிருக்கும் உடல் ெிவையற்றது
எனினும் அதன் உள்வள இருக்கின்ற உயிர் என்றும் ெிவையொன
உறுதிப்ப ொருள் என்கிறொர் திருமூைர்.
உயிர்
ேிஞ்ஞொனம்
உயிவைப்

எங்வக
ேிளக்கம்

இருக்கிறது?
தைேில்வை.

ற்றி அன்வற குறிப் ிட்டுள்ளது.

எப் டி

இருக்கிறது?

ஆனொல்

திருமந்திைம்

வமேிய சீேன் ேடிேது பசொல்ைிடில்
வகொேின் மயிபைொன்று நூறுடன் கூறிட்டு
வமேிய கூறது ஆயிைம் ஆயினொல்
ஆேியின் கூறு நூறொயிைத்து ஒன்வற.
உடம் ில்
மயிபைொன்வற

இருக்கும்

நூறொக

உயிரின்

கூறிட்டு

அதில்

ேடிேொனது,
ஒன்வற

ஒரு
எடுத்து

சுேின்
அவத

ஆயிைமொக கூறுபசய்து. அந்த ஆயிைத்தில் ஒன்றின் அளவே உயிரின்
அளவு.
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இந்த நுட் மொன உயிரில் இவறேன் உள்ளொன் என்றும். அந்த
இவறேவன
கூறுகிறொர்.

தேத்தின்

மூைம்

அறியைொம்

என்றும்

திருமூைர்

ஏவனொர் ப ருவமயன் ஆயினும் எம்மிவற
ஊவன சிறுவமயின் உட்கைந்து அங்குளன்

ேொவனொர் அறியும் அளேல்ைன் மொவதேன்
தொவன அறியும் தேத்தின் அளவே.
ெிவையொவமவய உவடய இவ்வுடல் இருக்கும்வ ொவத அதவன
உறுதிப்ப ொருளொன உயிவைத் திடப் டுத்துேதற்கு ென்கு, ேிவைந்து
யன் டுத்திக் பகொள்ள வேண்டும் என்கின்றொர்
உயிரின் ெிவை ற்றி முழுவமயொக ஆைொய்ெது மிகச் சிைவை
பேற்றி

ப ற்றுள்ளனர்.

உயிவை

உணர்ந்தேர்களொல்

ிறருக்கு

எடுத்துக் கூறமுடியேில்வை என் து மகரிசியின் கருத்தொகும்.
•

உயிர், உயிரின் மூைம், உயிர்தொங்கி, உயிரின் ேிவளே
இந்த

இைகசியங்கவள

பகொள்ளவேொ,

அனு ேப்புர்மொகத்

இேற்வற

பமய்ஞ்ஞொன

மற்றேொகளுக்கு

நுட் ங்கவளொடு

பதரிந்து

ேிஞ்ஞொன,

எழுத்துக்கூறி

ேிளங்கவேக்க முடியேில்வை.
என்று குறிப் ிடுகின்றொர்
ேிஞ்ஞொன

ேளர்ச்சி

ண்வடய

கொைங்களில்

ேளர்ச்சி

ப றொவமயொல் உயிவை உணர்ந்தொலும் முன்வனொர்களொல் எடுத்துச்
பசொல்ை

இயைேில்வை.

தற்கொைத்தில்

அதற்கொன

ேொய்ப்புகள்

அதிகளேில் உள்ளன என் து மகரிசி கருத்தொகும்.
•

உயிவையும்,
நுட் ங்கவளயும்
முற்கொைத்தில்
இன்வறய
முவறயில்

உயிவைப்

ற்றிய

அறிந்து

ேிளங்கக்கூடிய

வ ொதிய

மக்களுக்கு

அளேில்

கல்ேி

அவமயேில்ட7ை.

ேிஞ்ஞொன

ேிளங்கிேரும்

ேிளங்குகிறது..

மவறப ொருளொன

கொைமொக,

நுட் ம்
ெமது

எளிய
கொைம்
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என் து மகரிசியின் ேிளக்கமொகும்.
மனிதன்

பெடுெொள்

ேொழ

மனெைம் வதவே என் வத

வேண்டுபமனில்

உடல்ெைம்,

“அண்டம் சுருங்கில் அதற்வகொர் அழிேில்வை
ிண்டம் சுருங்கில்

ிைொணன் ெிவைப றும்

உண்டி சுருங்கில் உ ொயம்

ை உள

கண்டம் கறுத்த க ொைியும் ஆவம “ ( திருமந்திைம் 735)
என்கிறொர் திருமூைர்.
இக்கருத்வத

சீைவமத்தல்,

மகரிசி

சினம்

எண்ணம்

தேிர்த்தல்,

கேவை

ஆைொய்தல்,

ெிவைகளின் முக்கியத்துேத்வத எடுத்தியம்புகிறொர்.
உணர்ச்சி

ேயப் ட்ட

ெிவையிைிருந்த

ஆவச

ஒழித்தல்

மனவத

என்ற

அவமதி

ெிவைக்கு பகொண்டு ேை தியொனத்வத அறிமுகம் பசய்து வேத்தொர்
மகரிசி.
உயிரின்

வமல்

மனம்

பசலுத்தும்

வ ொது

“ஜீேகொந்த சக்தி” ப ருகுகிறது என்கிறொர் மகரிசி.
உயிரின் இயக்கம் ெம்
தன்

மொற்றம்

ப ற்று

உடைின் சீேகொந்தம்.

உடைில்

எல்ைொம் ெடந்து ேருகின்றன.
வமலும்,
மூைக்குறிைிருந்த

உடைில்

உடல்

ெவடப றக்கூடிய

இயங்கும்

அவைகள்தொன்

உயிர்மிக

வமலும்

உடல்

முழுேதும்

அதனுவடய
ெிகழ்ச்சிகள்

நுண்ணிய
முழுேதும்

இயங்கும் வகொடிக்கணக்கொன உயிர்துகள் வசர்ந்த ஒரு வகொவேதொன்
ெம்முவடய உயிர்.

ற்றி

இத்தவகய பசயல்கள் யொவும் ெமக்குள் உயிரின் இயக்கம்
சித்தைொன சிேேொக்கியர், உயிரின் இயக்கத்திவனப்

ற்றி
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கூறுகின்றனொர்.

ெொம்

உயிர்சக்திவய

இழந்தொல்

ப ற

முடியொது

என்கிறொர்.
சுேின்

மடியில்

இருந்து

ப ற்ற

ொவை

மீ ண்டும்

மடியில் பசலுத்த முடியுமொ, என்றொல் முடியொது.
அவதப்வ ொைவே

ெம்

உடைில்

இருந்து

உயிர்

அதன்

ிரிந்தொல்

அவத மீ ண்டும் உடைில் வசர்க்க முடியொது என்று ேிளக்க, இதவனப்
வ ொைவே உயிரின் இயக்கம் உள்ளது என்கிறொர் சித்தர்.

இயக்க

உயிரின் மவறப ொருளொகவே உள்ளது. உயிர் என் து ஒரு
ெிவையமொகும்.

பகொண்வடயிருப் து

ேிரிவு

என் தொகும்.

வ ொது

உயிர்ச்

சூழல்

ஏற் டக்கூடிய

அதிைிருந்து

அவையொகும்.

முவறயொக

ஒரு

கொந்த

பேளி

அதுதொன்

இயங்கிக்

அவை

ேந்து

சீே

ேிரிந்து

சீேசக்தி

பகொண்வடயிருக்கும்
கொந்த

அவையொக

மொறும்வ ொதுொன் “உணர்வு என்றும் “உயிர்” என்றும் பசொல்கிவறொம்.
உயிர்

என்றொல்

எப்வ ொதும்

இயங்கியவதொ அதுவேயொகும்.

உடவை

வேவையொகும்.

உடவைப்

ேரும்வ ொது,

ெிவையொக

இருந்த

ப ொருள்

இயக்குேது உயிரின்

ொதுகொத்து அணுஅடுக்குச் சீர்குவையொமல் தவட

அவத

உணரும்வ ொது,

மனமொக

ேிரியும்வ ொது

உணர்ந்த தவடவய ெீக்க முயல்ேது இைண்டொேது வேவையொகும்.
தவடயொல் உணர்ச்சி ஏற் டவே அைவனப் வ ொக்கப் ப ொருள்
அல்ைது சூழ்ெவை அல்ைது ெட்பு வேண்டும்.

அப்வ ொது வதவே

உருேொகிறது.
உணர்ச்சியொக மொறி ெிற் தும் வதவேயொக எழுந்து ெிற் தும்
உயிர்தொன்.
வதொன்றுகிறது.

வதவே

ஏற் டவே

அதவனச்

சமன்பசய்ய்

முயற்சியின் கொைணமொகச் பசயல் மைர்கிறது.

இயற்வக ஒழுங்கவமப் ின்

டி ேிவளவு தருகிறது.

முயற்சி

பசயைொனது
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ேிவளவே

உயிைொனத

அனுவ ொகமொகப்

ப றுகிறது.

அனுவ ொகத்திைிருந்து அனு ேத்வதப் ப றைொம் என்ற அனு ேத்வத
உயிர் ப றுகிறது.
உயிர்

வமற்பகொள்ளும்

ப றுகிறது.

இறுதியொக

ஆைொய்ச்சியின்

எல்ைேற்வறயும்

பதொகுத்து

உயிர் பசய்து வேத்துக் பகொள்கிறது.

யனொகத்

ஒரு

பதளிவு

முடிேிவனயும்

எனவே, உயிவை உணர்ச்சி, வதவே, முயற்சி, பசயல், ேிவளவு,

அனுவ ொகம்,

அன ேம்,

த்துக்கட்டமொக உயர்ந்து
எனவே, உயிைனது

ஆைொய்ச்சி,

பதளிவு,

டர்ந்து ெிற்கிறது.

முடிவு

என்ற

டர்க்வக ெிவை ஆற்றல்தொன் மனமொகும்.

உயிருக்கு ஏற் ட்ட தவடவய மனம் என்று ஒன்று உண்டொகக்
கொைணமொக இருக்கிறது.
அதுவே

த்துப்

உயிவை மனமொகிறது.

டித்தளமொக உள்ள

டர்க்வக ெிவை ஆற்றவை-

உயிரின் ஆற்றவை-உயிவை மனமொக இருக்கிறதது
“உயிர் எனும்சக்தி உயர்ச்சியில் மனமொய்
ஒடுங்கி தன்மூைம் உணர்ந்திடம்

ைமொம்

உயிர்- ைம்-அறிவு ஒன்வற ப ொருளொய்
உணர்வு ஒழிவு ெிவைகளில் மொறுதல்” (ஞொ.க.)

வெொயது

உயிர்

ேளம்

ஒழிய

ேழங்கியுள்ளொர் மகரிசி.

ப ருக,

ேிந்து

கொயகல் ப்

பகட்டிப் ட,
யிற்சியிவன

தீயது

அழிய

மக்களுக்கு
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வக
ேொயுவே

கொல்கவள

ெீட்டி,

ஆட்டி,

க ொைம்

அதுவே கொயகல் ம்.

குதிவை

ேவையில்

மருந்து அல்ை.

முத்திவை

ஏற்றி,

யிற்சி.

கூட்டி,

கொயமுழுதும்

கொம
ஒட்டு

“கவறவ ொக்கி ேித்ததவன உவறயச் பசய்யும்
கொயகல் ப்
கும்

யிற்சியினொல்

உளவெொய்

ெீங்

ெிவறமனமும் ஈவகவயொடு ப ொறுவம கற்பு
வெர்ெிவையும் மன்னிப்பும் இயல் ொய் ஓங்கும். (ஞொ.க.524)

இதவன திருமூைர்,

ிண்டத்துள் உற்ற

ிழக்கவட ேொசவை

அண்டத்துள் உற்று அடுத்தடுத்து ஏகிடில்
ேண்டு இச்சிக்கும் மைர்க்குழல் மொதைொர்
கண்டு இச்சிக்கும் ெற்கொயமும் ஆவம” (திருமந்திைம் 736)
மூைொதொைத்தில் உள்ள கொம ேொயுவே க ொைத்தில் ஏற்றிட, ேண்டு

ேிரும்பும்

மைர்கவளச்

சூடிய

மகளிர்கள்

ஆவசப் டும் டியொன

அழகிய

வதொற்றத்வதப் ப றுேர் என் து இதன் ப ொருள்.
சித்தர்கள் இவறவய உணர்ெத் பேளிவயப்

ல்வேறு ேவககளில்

கூறுகின்றனர்.
“பேளிவய அறிந்து பேளியினடுவே
ஒளிவய அறியினுளி முறயொவம
பதளிவே அறிந்து பசமுெந்தியொவை
பேளிவய அறிந்தனன் வமைறிவயவன.
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என்று திருமந்திைத்தில் திருமூைர் கூறுகின்றொர்.
வேதொத்திரி

கொைத்திற்கு

கூறுகின்றொர்.

மகரிசி

ஏற்

அேர்கள்

கொந்தத்வதப்

இவற

ற்றிய

ெிவை

ஞொனம்

உணை

இன்வறய

உதவும்

எனக்

“எந்த ஒன்றறிந்திடில் இவறேன் முதல் உயிர்ேவை
எல்ைொேற்வறயும் உணர்த்துவமொ அதுவே கொந்தமொம்
முந்வதவயொர்கள் அகத்தேத்தொல் முற்றுணர்ந்த வ ொதிலும்
பமொழிேதற்கு உேவமயன்றி முட்டி வமொதி ெின்றனர்
இந்த ெொள் ேிஞ்ஞொனவமொ ஏற்றம் ப ற்றதொைவத
இயங்கிடும் மினசொைம் மூைம் எல்ைொர்க்கும் உணர்த்தைொம்
அந்தமொம் பமய்ஞ்ஞொனத்வதொடு அணுேின் ஞொனம் இைண்வடயும்
அறிந்து உய்ய
தமிழ்

ொைம் வ ொன்ற ஆக்க் ஞொனம் கொந்தவம.”

வேதத்தின்

முதல்ேரும்

வேதொத்திரியும்

மொனுடம்

சமூகப் புைட்சிவய ஏற் டுத்திக் பகொண்வட இருப் ொர்கள்.
மன அவமதியின் வமயம் உடல் ெைம்.

உடற் யிற்சிவய ஒன்றொக்க வேண்டும்.

உள்ளேவை

அன்றொட கடவமகளில்

இதவனத் திருமூைர்

“உடம்புவள உத்தமன் வகொயில் பகொண்டொன் என்று
உடம் ிவன யொன் இருந்து ஓம்புகின்வறவன”
என்கிறொர்.
உடம் ிவன
“மனேளக்கவை”

ேளப் டுத்தினொல்

மன்றத்தில்

உயிர்தங்கும்

உடற யிற்சிவய

என் தற்கு

முதன்வமப் டுத்தினொர்

மகரிசி.
மனிதர்கவளப் புனிதைொக்கும் முய்சியில் திருமூைவைொடு இவணந்து
ேழி கொட்டுகின்றொர் வேதொத்திரி மகரிசி.
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இன்று

மனத்தூய்வமயும்

“மனேளக்கவை” மன்றம்
கொணமுடிகிறது.

ஊரும்

உைகும்

வமன்வமயும்

வ ொற்ற

இயங்கி

அவடயும்

ேருேவதக்

8. கனேில் ேந்த வ ொகர்
வபாகர் திபனண் சித்தர்களுள் ஒருேர் ஆேொர்.

இேர்

ெேசித்தர்களுள் ஒருேைொன கொளங்கி ெொதரின் சீடர் ஆேொர்.
வ ொகரின் சீடர் புைிப் ொணி ஆேொர். சீனொேில் வ ொகர் வ ொ-யொங்
என்று அறியப் டுகிறொர்.
வ ொகர் ஏழொயிைம், 700 வயொகம், வ ொகர் ெிகண்டு மற்றும் 17000
சூத்திைம் ஆகிய நூல்கள் வ ொகைொல் இயற்றப் ட்டவே என்று
கருதப் டுகின்றன.

பழநி முருகன் சிவை
ழெி முருகனின் மூைத்திருவுருேச் சிவை வ ொகைொல்
பசய்யப் ட்டது என்று ெம் ப் டுகிறது. இச் சிவை ெே ொடொணங்கவளக்
பகொண்டு பசய்யப் ட்ட ெே ொடொணச் சிவை என்று கருதப் டுகிறது.

இச்சிவை தற்வ ொது வசதமவடந்து ேிட்டது. எனவே இச்சிவைக்கு

அ ிவடகம் ெவடப றுேதில்வை.

ெே ொசொன சிவை வசதமவடய கொைணம் சிவையின் ொடொணம்
மருத்துேக் குணமுள்ளதொல், பூவச பசய் ேர்கள் சிவைவயச் சுைண்டி
சித்த மருத்துேர்களுக்கும் ிறருக்கும் ணத்திற்கு ேிற்றதொக
ைேைொகப் வ சப் டுகிறதுோ்
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வபாகர் நூல்கள்
வ ொகர் நூல்கள் ை உள்ளன.அேற்றுள் சிை நூல்கவள
அறியப் ட்டுள்ளன.
•
•

வ ொகர் 12000

சப்த கொண்டம் 7000

•

ெிகண்டு 1700

•

வேத்தியம் 1000

•

சைக்குவேப்பு 800

•

பசனன சொகைம் 550

•

கற் ம் 360

•

உ வதசம் 150

•
•
•
•
•

இைணேொகமம் 100
ஞொனசொைொம்சம் 100
கற் சூத்திைம் 54

வேத்திய சூத்திைம் 77
முப்பு சூத்திைம் 51

•

ஞொன சூத்திைம் 37

•

அட்டொங்க வயொகம் 24

•

பூசொ ேிதி 20

•

வ ொகர் 7000

•

சித்தர் வபாகர் ஜீேசமாதி - பழனி

•

ழனி ஸ்ரீ தண்டொயுத ொணி சுேொமி
திருவகொயிைின் உள்வள பதன்வமற்கு
மூவையில் அவமந்துள்ளது சித்தர்
ல்ேவக

ிறப்புற்று

வ ொகரின் ஜீேசமொதி.திருெந்தி வதேவை
ின் வ ொகைொக வதொன்றினொர் என் ொர்கள்.

இேைது கொைம் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு.தனது சீடர்
புைிப் ொணி சித்தருடன்

ழனி மவையில் வமல் தொன் அவமத்த
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திருக்வகொயிைின் கண் ெே ொஷொன கட்டினொல் தண்டொயுத ொணி
சுேொமியின் அருள் திருவமனிவய ெிறுேினொர்.
ஆண்டேன் ேைக்கைத்தில் உள்ள தண்டம் ஞொனத்தின் சின்னமொக
கருத டுகிறது. இதுவே வ ொகர் ஜீே சமொதி அவடந்த இடம்.
இங்கு இன்றும் வ ொகர் ேழி ட்ட அருள்மிகு புேவனஸ்ேரி
அம்வம, மைகதைிங்கம் , ேைம்புரி சங்கு ஆகியேற்வற கொணைொம்.
இச்சன்னதியில் இருந்து தண்டொயுத ொணி திருேடி ெிவைக்கு ஒரு
சுைங்க

ொவத உள்ளது.

கவடசியொக இதன் ேழியொக பசன்ற வ ொகர் திரும் ொமல்

இதனுள் அமர்ந்துேிட்டொர் என் ர் .

வ ொகவை சமொதியில் வேத்தது அேைது சீடர்களில் ஒருேர்
வகொைக்க சித்தர் ...தன்வன
பசல்லுமொறு வகொைக்கவை

ழனியில் சமொதி வேத்து ெொகப் ட்டினம்

ணித்தொர் வ ொகர் ..

ின்பு சமொதியில் இருந்து எழுந்து ெொகப் ட்டினம் பசன்று

வகொைக்கவை சமொதியில் வேத்தொர் வ ொகர் ..என சித்தர்

ொடல்கள்

பதரிேிக்கின்றன ..வ ொகர் அருள் இருந்தொல் மட்டுவம

ழனிக்கு ேைவும்

முருகன் அருளும் கிவடக்கும்

திபனண் சித்தர்களில் ஒருேைொகப் வ ொற்றப் டும்

வ ொகர் ப ருமொன் ககன குளிவகயின் மூைம் ேிண்
பேளியில்

றந்து பசல்லும் ஆற்றல் ப ற்றேர்.

இேர் ஒருமுவற பேளிெொட்டிலுள்ள மூைிவககவள

ஆைொய்ந்து அறிேதற்கொக ெொடு ேிட்டு ெொடு

றந்து

பசன்ற வ ொகர் சீன வதசத்தில் இறங்கி ஆய்வுகள்
பசய்யத் பதொடங்கிய வ ொது இவ்வுைகின் சொதொைண
மக்கவளப் வ ொல் இல்ைற ேொழ்ேில் ஈடு ட்டு அங்வகவய
ேசிக்கத் பதொடங்கி ேிட்டொர்.
இதனொல் அேரிடமிருந்த அற்புத சக்திகளும்,
ஆற்றல்களும்,ஒவ்பேொன்றொய் மவறந்தது.வ ொகருவடய சித்திகள்
எல்ைொம் சக்தி இழந்து வ ொய்ேிட்டது.
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வ ொகரிடம் சீடைொக இருந்தேர்களில் “புைிப் ொணி”மிகவும்
ேிசுேொசத்துடன்

ிரியமொன சீடனொக இருந்து ேந்தொர்.

அதனொல் அேருக்கு அவனத்து ேிதமொன சித்துக்கவளயும்
கற்றுக்பகொடுத்திருந்தொர் வ ொகர் ப ருமொன்.
தமது குருேிற்குத் பதரிந்த அவனத்து சித்துக்களும் தமக்கு

வகேைப்ப ற்ற

ிறகும் கூட புைிப் ொணி தமது குருெொதவை ேிட்டுப்

ிரியொமல் இருந்தொர்.

அப் டிப் ட்ட ெிவையில்தொன் மூைிவககளின் ஆய்ேிற்கு

சீனொேிற்குச் பசன்ற தமது குரு பெடு ெொட்களொகியும் திரும் ொதது கண்டு
கேவை அவடந்த புைிப் ொணி குருெொதவைத் வதடி ஆகொய மொர்க்கமொய்
புறப் ட்டுச்பசன்று சீனொேில் கண்டறிந்து சக்தியிழந்த ெிவையில்

இருந்த அேவை மீ ட்டு தமது முதுகின் மீ து ஏற்றிக்பகொண்டு ஆகொய
மொர்க்கமொக தங்களது இருப் ிடமொன
ேொடி” மவைவய ேந்தவடகிறொர்.

ழனி மவை அருகிலுள்ள “கன்னி

தனது குருேொன வ ொகர் சகை ேிதமொன சித்திகளின் ஆற்றவை
இழந்து சொதொைண மனிதவனப் வ ொல் இருப் வதக்கண்டு புைிப் ொணி
துயைமுற்று கண்ண ீர் ேிட வ ொகர் அேவைத்வதற்றி சீடவன !எனது
அருளொலும்,ஆசியொலும் உனக்கு அஷ்டமொ சித்திகளும்
வகேைப்ப ற்றுள்ளன

ெீ அேற்வற எனக்கு குருேொக இருந்து வ ொதித்து ேிட்டொல்
ெொன் மீ ண்டும் எல்ைொம் ேல்ை சித்தனொக ஆகி ேிடுவேன் என்று கூற
புைிப் ொணி ஆறுதல் ப ற்றொலும்,தமது குருவே சீடனொக ஏற்க மனம்
தடுமொறுகின்றொர்.
அப்வ ொது வ ொகர் தந்வதக்கு உ வதசித்த முருகப் ப ருமொனின்
கவதவயச் பசொல்ை புைிப் ொணி ஆறுதல் அவடகின்றொர். ிறகு
இருேரும் ஒரு முடிேிற்கு ேருகின்றனர்.
அதன் டி ஒரு தண்டம் ஒன்வற ெிறுேி அதற்கு புைிப் ொணி
அவனத்து கவைகவளயும் உ வதசிக்க அதன் அருகில் அமர்ந்து வ ொகர்
வகட்டு எல்ைொ ேிதசித்துக்களும் மீ ண்டும் வகேைப்ப றுகிறொர்.
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அதன்

ிறகு உைக மக்கள் அவனேரும் வெொய்களில் இருந்து

சுை மொக ெிேொைணம் ப ரும் ேிதமொக “ெே ொஷொண முருகன்” திரு
உருே சிவைவய ேடிக்கின்றொர்.

அதற்கு புைிப் ொணியின் மூைமொக தொம் சித்து ெிவைவய

அவடந்தவத ெிவனவு கூறும் ப ொருட்டு தொம் அவமத்த ெே ொஷொண
ேிக்ைகத்திற்கு வ ொகர் “தண்டொயுத ொணி”என்று ப யர் சூட்டினொர்.
இப் ப யவைவய மக்களும் தங்களின் குழந்வதகளுக்கு முருகப்

ப ருமொனின் ப யைொக சூட்டி மகிழ்கின்றனர்.

வ ொகருக்கு

ின் அேைது சீடர்

புைிப் ொணி சித்தர் அேைது

ணிகவள

பதொடர்ந்து அங்கு பசய்து ேந்தொர் .அேைது ஜீே
சமொதி

ழனி மவை அடிேொைத்தில்

அவமந்துள்ளது.

புைிப் ொணி ஆஸ்ைம் என்று இன்றும் அந்த இடம் அேைது கருேழி
ைம் வையினர் ேழி ட்டு ேைப் டுகிறது .
வமலும் புைிப் ொணி

ைம் வையினர் தொன் இன்றும்

ழனி

மவையின் வமல் அவமந்துள்ள வ ொகர் சமொதியில் பூவஜகள் பசய்து
ேருகின்றனர் .

கனேில் ஒரு சித்தர் - வேதொத்திரி மகரிசி
“தூக்கமில்வை , ேிழிப் ில்வை , துரியதேம் ஆழ்ந்திருந்வதன்.
வதொன்றினொர் ஒருசித்தர், “பதரியுமொ! ெொன்யொர் ?” என்றொர்.
ெொக்கு எழேில்வை, “இேர் வ ொகர்?” என ெிவனத்வதன்.
ெறுக்பகன்று வ சினொர். உன் ெொன்கு ணிக்குதவுவேன்
'“ஆக்க ேொழ்க்வக பெறியில் கர்மவயொகம் ைேேிடல் ,
அறிவுத் திருக்வகொயில் முடித்து, உன்ேயிற்றுப்புண் ஆறேிடல் ,
ஊக்கமுடன் பதொண்டொற்றும் உனக்குைகப் ரிசுேை

உதேிடுவேன் “ எனச் பசொல்ைி ஒரு பெொடியில் மவறந்துேிட்டொர்.”
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--வேதொத்திரி மகரிஷி
வ ொகர் தமக்கு என்பனன்ன உதேிகள் பசய்தொர் என் வத மகரிசி

ட்டியைிடுகிறொர்.

1. உைபகங்கும் கர்மவயொகத்தவத
2. அறிவுத் திருக்வகொயில்

ைே சக்தி தந்தொர்.

ணி முடிக்க உதேினொர்.

3. மகரிசியின் ேயிற்றுப் புண்வண ஆற்றினொர்.
4. ஊக்கமுடன் பதொண்டொற்றுேதற்கு உைகப்
உதேினொர். (உைக சமொதொனப்

ரிசு ேை

ரிசு ேைத்தொன் வ ொகிறது,)

“எப்ப ொருவள எச்பசயவை எக்குணத்வத

எவ்வுயிவை ஒருேர் அடிக்கடி ெிவனந்தொல்

அப்ப ொருளின் தன்வமயொய் ெிவனப்வ ொர் ஆற்றல்
அறிேினிலும் உடைினிலும் மொற்றங்கொணும்;
இப்ப ருவம இயல்பூக்க ெியதியொகும்

எேபைொருேர் குருவே மதித்து ஒழுகினொலும்
தப் ொது குருவுயர்வு மதிப்வ ொர் தம்வமத்

தைத்தில் உயர்த்திப் ிறேிப் யவன ெல்கும்.”(ஞொ.க)
இயல்பூக்க ெியதிப் டி சித்தர்கள் ெிவனேொகவே எழுதியும் வ சியும்
ேந்த வேதொத்திரி மகரிசியின் கனேில் வ ொகர் ேந்ததில் ஒன்றும்
ேியப் ில்வைவய!

9. வகொள்கவள பேன்ற சித்தர்கள்
இவடக்காட்டுச் சித்தர் தமிழ்ெொட்டுச் சித்தர்களில் ஒருேர்.
இேர் இவடக்கொடு என்றவூரில் ேொழ்ந்தேர். இவடயர் குடியிவை
ிறந்தேர். இதனொல் இவடக்கொடுச் சித்தர் எனப் ப யர் ப ற்றொர்.
இவடக்கொடு - முல்வை ெிைம். இங்கு ஆடு மொடு வமய்ப் ேர் இவடயர் - வகொனொர் எனப் டுேர்.
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இக்வகொனொவையும் ஆடுமொடுகவளயும், முன்னிறுத்தி ொடியதொல்
இப்ப யர் ப ற்றொர் என் ர். திபனண் சித்தர் ேவகக்குள் இேரும்
அடங்குேொர்.

இேைது ேைைொறு துணியப் டேில்வை. இேர்

பகொங்கணர் என் ொரின் சீடர் என்றும் சித்தர்கள் கொைம்
எனப் டும் கி ி 10-15 ஆம் நூற்றொண்டினர் என்றும்
கூறுகின்றனர்.

சங்க கொைத்தினர் என்ற கருத்தும் ெிைவுகிறது.

இேைது ொடல்கள் இவடக்கொட்டுச் சித்தர் ொடல் என்ற
நூைிவை இடம்ப றுகின்றன.
இவடக்கொடரின் ஞொனசூத்திைம் 70 என்ற நூல் மிகவும்
சிறப்புவடயது. இேர் திருேண்ணொமவையில் சமொதியவடந்தொர். ஜனன
சொகைத்தில் சமொதியவடந்தொர் என்று வ ொகர் கூறுகிறொர்.

கிைகங்கவளயும் பேல்ைைொம்
இவடக்கொடர் என்னும் சித்தர், சிறந்த சிே க்தர். சிேனின்
அருளொல் எதிர்கொைத்வத முன்கூட்டிவய கணிக்கும் திறவம
ப ற்றிருந்தொர்.
ஒருசமயம் எதிர்கொைத்தில் மவழ ப ொய்த்து, ெொட்டில் ேறட்சி
உண்டொகும் என் வதக் கணித்தொர். மக்கள் ெைனில் அக்கவற பகொண்ட
அேர், ேிஷயத்வத மக்களிடம் பசொன்னொர்.அவதக்வகட்டேர்கள்
சிரித்தனர்.
““என்னது மவழ ப ய்யொமல் வ ொய்ேிடுமொ? ேறட்சி தவைேிரித்து
ஆடுமொ? இந்தக் கவதவய வேபறங்கொேது வ ொய் பசொல்லுங்கள்,'' என
அேவை ஏளனம் பசய்தனர்.
“ஐவயொ! மக்கள் என் வ ச்வச வகட்க மொட்வடன் என்கிறொர்கவள...

இேர்கவள ஞ்சத்தில் இருந்து கொப் ொற்றைொம் என ெிவனத்தொல்,
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இேர்கள் என்வன ெம் ொமல் இருக்கும் வ ொது என்ன பசய்ய முடியும்?
அேர்களின் ேிதி அவ்ேளவு தொன்,'' என்று பெொந்து பகொண்டொர்
இவடக்கொடர்.

அவ்வேவளயில் ேறட்சிவயச் சமொளிக்க ஒரு தந்திைம் பசய்தொர்.

தொன் ேளர்த்த ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு, எருக்கஞ்பசடிவய சொப் ிடப்
ழக்கினொர்.

வமலும், வகழ்ேைகு தொனியத்வத, மண்ணில் கைந்து சிறிய

குடிவசவயயும் கட்டிக்பகொண்டொர். இவடக்கொடரின் ேித்தியொசமொன
இந்த பசய்வகவயக் கண்டு சிைர் வகைியும் பசய்தனர்.
ஆனொல், இவடக்கொடர் சற்றும் சவளக்கொமல் தன் ணிவயச்

பசவ்ேவன பசய்தொர்.

இவடக்கொடர் பசொன்னது வ ொைவே, சிை மொதங்களில் ேறட்சி

துேங்கியது. பெடுெொட்களொக மவழ ப ய்ேதற்கொன அறிகுறிவய
பதரியேில்வை.

முதைில் இவடக்கொடர் பசொன்னவத சொதொைணமொக ெிவனத்த மக்கள்,
அேர் பசொன்ன உண்வமவய அப்வ ொது புரிந்து பகொண்டனர்.
ஊவை ேொனம் ொர்த்த ேறண்ட பூமியொக மொறிேிட்டது. யிர்
ச்வசகள் அழிந்தன. ஒரு சொைொர் ட்டினியொல் மடிந்தனர்.
இவ்வேவளயில் இவடக்கொடர் தன் ஆடுகளுக்கு

எருக்கஞ்பசடிகவள சொப் ிடக் பகொடுத்தொர். அவதச்சொப் ிட்ட ஆடுகள்
அரிப்பு தொங்கொமல், இவடக்கொடர் வகழ்ேைவகக் குவழத்துக் கட்டிய
குடிவசயில் உைசின.
அப்வ ொது, வகழ்ேைகு கீ வழ சிந்தியது. அவதக் பகொண்டு கூழ் கொய்ச்சி
சொப் ிட்டு சியொறினொர் .
இச்சமயத்தில், ேொனுைகில் சஞ்சொைம் பசய்த கிைகங்கள்,
ேறட்சியொன இடத்தில் இவடக்கொடர் வகப்வ க்கூழ் கொய்ச்சுேவதயும்,
ஆடுகள் சிைமமின்றி இருப் வதயும் கண்டு ஆச்சரியப் ட்டு அேைது
குடிவசக்கு ேந்தனர்.
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அேர்கவள ேைவேற்ற இவடக்கொடர், ““ஐந்தொறு ஆண்டுகளொக
மக்கவள ேொட்டி ேவதக்கும் ஞ்சம், இன்னும் பதொடர்ந்தொல்

என்னொகும்? பூவைொக ேொழ்வே ஸ்தம் ித்துப் வ ொகுவம! இருக்கிற
மக்கவளயொேது கொப் ொற்றியொக வேண்டுவம!'' என ெிவனத்தொர்.
அேைது மூவள வேகமொக வேவை பசய்தது. உடன் அேர்,

“கிைகங்கவள! ெீங்கள் இன்றிைவு என் குடிவசயில் தங்க வேண்டும்,'' என
வேண்டினொர்.
கிைகங்களும் ஒப்புக்பகொண்டன. இவடக்கொடர் அேர்களுக்கு

ஆட்டுப் ொலும், வகப்வ க் கூழும் தந்து உ சரித்தொர்.

அேற்வறப் ருகிய கிைகங்கள், உண்ட மயக்கத்தில்

டுத்துேிட்டனர். அேர்கள் அயர்ந்து தூங்கிய வேவளயில், தன்
சக்தியொல் அேர்கவள மவழ ப ய்ேதற்கு எந்த கிைகெிவை இருந்தொல்
சரியொக இருக்குவமொ, அதற்வகற்

டுக்க வேத்து ேிட்டொர்.

அவ்ேளவு தொன்! மவழ பகொட்வடொ பகொட்படன பகொட்ட ஆைம் ித்து

ேிட்டது. பூமி, ேறட்சி ெீங்கி சுவமயொக மொறியது. சிறிது வெைம் கழித்து
எழுந்த கிைகங்கள், அனல் கொற்றுக்கு திைொக குளிர்க்கொற்று
ேசுேவதயும்,
ீ

ப ருமவழயொல், தண்ண ீர் ப ருகி ஓடுேவதயும் கண்டனர்.
தங்கவள மொற்றி வேத்தது இவடக்கொடைொகத்தொன் இருக்கும்
என்பறண்ணியேர்கள் அேவைத் வதடினர். அேவைொ ஆழ்ந்த தியொனத்தில்
இருந்தொர்.
இேவை இப்வ ொவதக்கு எழுப் முடியொது என உணர்ந்து பகொண்ட
ெேக்கிைகங்கள் தங்கள் இருப் ிடத்திற்கு திரும் ிேிட்டனர்.
சமவயொசிதமொக பசயல் ட்டு ஞ்சம் வ ொக்கிய இவடக்கொடவை
ேணங்கிய வகட்டனர்.மக்கள், தங்கள் பசய்வகக்கு மன்னிப்பு வகட்டனர்.

ேிடுங்கள்.

கவதவய ேிட்டு

ெேக்கிைகங்கவளயும்
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ெம் கட்டுப் ொட்டுக்குள் பகொண்டு ேைைொம்.

இதுதொன் கருத்து.

சூரிய குடும த்தின் ஒன் து வகொள்களும் ஒன் து ேட்ட

ொவதகளில்ஓர் ஒழுக்க ெியதிப் டிச் சுற்றுகின்றன.

இதில் ெொம் ேொழும் பூமி மூன்றொேது வகொளொகும்.

முன்னும்

ின்னுமொக மற்ற் வகொள்கள் சுற்றுகின்றன.

புமிக்கு

ெேவகொள்களும் ெமக்கு ென்வமவய பசய்ய ஒவை ேழி அந்த

வகொள்கவளொடு ெட்புறவு பகொள்ேவத.

ெண் னுக்குக் பகடுதல் பசய்ய முடியுமொ?
வகொள்களிைிருந்து ேரும் கதிேச்சுக்களின்
ீ
ெிறம், ெம்

உடம் ில் பதொடர்புவடய
ப றும்

ொகம், அந்தக் வகொள்கனிளனொல் ெொம்

யன்கள் என ஒன்று டுத்தி, அக்கதிர்கவள ென்கு ேொங்கி

ெமக்கு எப்வ ொதும் ென்வமவய பசய்யட்டும் எனத்
தியொனிக்கிவறொம்.
வகொள்

கதிர்ேச்சு
ீ
திறம்

சூரியன்

ஆைஞ்சு

பதொடர்புவடய

யன்கள்

ொகம்

எலும்பு

பசல்ேம், கீ ொத்தி, ெீோ்ண்ட
ஆயுள், ேொழ்க்வக
ேளம்.

புதன்

ச்8வச

வதொல்

பேற்றி, மகிழ்ச்சி,
பசல்ேொக்கு

சுக்கிைன்

பேண்வம

ேித்து,ஜீேசக்தி.

புகழ், உடல்ெைம்,

சந்திைன்

பேண்வம

இைத்தம்

உடல்ெைம், ெட்பு, பேற்றி

மனஅவமதி
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பசவ்ேொய்

இளஞ்சிேப்பு பகொழுப்பு,
மஜ்வஜ

வதரியம், அச்சமின்வம,
உடல்

ைம்,

திய புதிய

கண்டு ிடிப்பு
குரு

ப ொன்னிறம்

மூவள

கல்ேி, திறவம,

சனி

சொம் ல்

ெைம்புகள்

ெீண்ட ஆயுள், உயர் புகழ்,

(ேியொழன்)

அறிவு,வமன்வம, பேற்றி

பசல்ேம்.
ைொகு, வகது

கறுப்பு

மனெிவை

ேொழ்க்வகயில் ெிவறவு,
உடல் ெைம், மகிழ்ச்சி,
பேற்றி.

இக்கவைவய வேதொத்திரி மகரிசி ெேக்கிைக தேமொக
மனேளக்கவையில் பசொல்ைித்தருகிறொர்.
ஞ்சபூத ெேக்கிைகத் தேம் என் து ெேக்கிைக ேழி ொடு

வ ொன்றது. மனவத வகொள்கள் மீ து வேத்திருந்தொல் வ ொதும்.

மனம் அதில் ஈடு டும்ப ொழுது அதனுவடய தன்வமயில்
உயிர்க்கைப்பு ப றும். அதனொல் அதிைிருந்து ேரும் தீவமகள்
தேிர்க்கப் டும். ென்வமகள் அதிகமொகும்.
.
இது “இயல்பூக்க ெியதி” என்ற முவறயில் எவதப் ற்றி மனம்
எண்ணிக் பகொண்டிருக்கிறவதொ அதற்குத் தகுந்தொற்வ ொல் அதனுவடய
தன்வமயும் மனத்தினுவடய தன்வமயொக மொற்றம் ப றும்.
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Top of Form
அண்டத்வதயும்
ிண்டத்வதயும்

பதொண்டம்

என்று

குறிப் ிடுேொர்கள்.

இவணப் து

ஶ்ரீவித்யையில்
அது

அண்டத்வதயும்
இவணக்கும்
திகழ்கிறது.

ேிண்

வ ொை

ிண்டத்வதயும்

பதொண்டனொக

வயொகம்

ெிைம், ெீர், பெருப்பு, கொற்று,
என்ற

ஐந்து

ப ௌதிகப்

ிரிவுகளின் மீ து மனத்வதச் பசலுத்தி

ப ௌதிகப்

தேம் பசய்ேவத
ிரிவுகளிவடவயயும்

ெமது

ஞ்சபூத தேம். ஐந்து

அறிவேயும்,

மனத்வதயும்,

சீேகொந்த சக்திவயயும் பசலுத்தி, அேற்றிைிருந்து ேருகின்ற கொந்த
ஆற்றல்கவள

ெமது சீேகொந்த

ஆற்றலுடன்

இவணத்து, ெமக்கு

ேைிவமவயத் வதடிக் பகொள்கின்ற தேவம ஞ்சபூத தேம்.
ஞ்சபூத தேத்தில் முதைில் மண் மீ து தேம் இயற்றுகிவறொம்.
அதனொல் மண்ணிைிருந்து ேரும் தீவமகவள ேிைக்கி ென்வமகவளவய
ப றுகிவறொம்.
மண்வணப்

ற்றிய இைகசியங்கவளத் பதரிந்து பகொள்கிவறொம்.

அவத ேொழ்வுக்கு பேற்றியும் ஆக்கமும் அளிக்கத் தக்க ேழிகளில்
யன் டுத்திக் பகொள்ளைொம்.
இவதப்வ ொை ெீர், பெருப்பு, கொற்று, ேிண் என்ற ப ௌதிகப்
ிரிவுகளில் மனம் பசலுத்தி தேம் பசய்கிவறொம். அேற்றிைிருந்து ேரும்
தீவமகவளயும் வ ொக்கிக் பகொள்ளகிவறொம். அேற்றிடமிருந்து கொப்வ ப்
ப றுகிவறொம்.

உைகம்

ஞ்சபூதத் தேத்திவை ெொம் பதரிந்து பகொள்ள வேண்டியது, இந்த
முழுேதிலுமொன

அவனத்துப்

ப ொருட்களும்

ஞ்ச

பூதங்களொைொனது என் து. பூதம் என்ற பசொல் ப ௌதிகத்வத குறிப் து.
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ப ௌதிகம் என் து வதொற்றங்களுக்குப் ப யர். ப ௌதிகம் என்ற வதொற்றப்
ப ொருட்கவள

ெிைம்,

ெீர்,

ிரிவுகளொகப் ிரிக்கைொம்.

பேப் ம்,

கொற்று,

ேிண்

என்ற

ஐந்து

பஞ்சபூத தேத்தின் பயன்கள்:
•

எந்தப் ப ொருவளொடும் சக்திவயொடும் இவணந்து யன் பகொள்ள
முடிகிறது.

•

அந்தப் ப ொருள் சக்திவயப் ற்றிய முழு ேிளக்கமும் பதளிவும்
ப ற்றுக் கொப்பு ப ற முடிகிறது.

•
•

உடலுக்கும், உயிருக்கும், ஊக்கமும் ஆக்கமும் கிவடக்கிறது.
வெொய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடுகிறது.

நேக்கிரக தேம்:
சூரியன், புதன், பேள்ளி, சந்திைன், பசவ்ேொய், ேியொழன், சனி,

இைொகு, வகது ஆகிய ஒன் து வகொள்களின் மீ து மனத்வதச் பசலுத்தி
தேம் பசய்ேவத ெேக்கிைக தேம்.
ஒவ்பேொரு
தன்மொற்றம்

இருக்கின்றது.

வகொளும்

அவடந்ததற்குத்

ை

இைசொயனங்கவளக்

தக்கேொறு

அவை

பகொண்டு,

ேசிக்பகொண்வட
ீ

இைசொயன அம்சங்கள் அவமந்த அந்த அவை எந்தப் ப ொருள் மீ து
ேசுகிறவதொ,
ீ

அந்தப்

ப ொருளிவை

அத்தவனயும் தூண்டிேிடும்.

அந்த

அவையின்

தன்வமகள்

ஒன் து வகொள்களின் தன்வமகளும், அதன் அவைகள் மூைம்,
ெமக்கு ேந்து பகொண்வடயிருக்கின்றன.
பஞ்சபூத நேக்கிரகத் தேத்தின் பயன்கள்:
•

ெேக்கிைகத் தேத்தினொல் ெேக்கிைகங்களிைிருந்து ேரும் கொந்த
அவைக்

கதிர்

ப ரும் ொலும்

ேச்சுகளினொல்
ீ

குவறத்துக்

ேிவளயும்

பகொள்ளவும்,தடுத்துக்

தீவமகவளப்
பகொள்ளவும்

முடிகிறது.
•

மனத்தின் ேிரியும் தன்வம உச்செிவைவய அவடகின்றது.
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•

மனத்திற்கு தூய்வமயு ப ருமளேில் கிவடக்கின்றது.

வகள்ேி : சுோமிஜி, பஞ்சபூத நேக்கிரகத் தேங்கவள யார்

வேண்டுமானாலும் இயற்ைைாம் என்று பசால்கிைீர்கள். அதுவும்

துரியாதீதம் வபான்ைதுதாவன? அவத எப்படி எல்வைாரும் இயற்ை
முடியும்?

மகரிஷியின் தில் : துரியொதீதத் தேம் என் து மனவத உயிரில்
ஒடுக்கி ிறகு உயிவை ைத்தில் ஒடுக்க வேண்டும். இங்கு மனத்தின்
அவை வேகம் குவறந்து இயற்வகயினுவடய அவை வேகத்திற்கு

(Natural Frequency) இவறெிவையொகிய இருப்பு ெிவைக்கு ேந்து ேிடும்....
ஞ்சபூத ெேக்கிைகத் தேம் என் து ெேக்கிைக ேழி ொடு
வ ொன்றது. மனவத வகொள்கள் மீ து வேத்திருந்தொல் வ ொதும். மனம்
அதில் ஈடு டும்ப ொழுது அதனுவடய தன்வமயில் உயிர்க்கைப்பு
ப றும். அதனொல் அதிைிருந்து ேரும் தீவமகள் தேிர்க்கப் டும்.
ென்வமகள் அதிகமொகும்.
இது “இயல்பூக்க ெியதி” என்ற முவறயில் எவதப் ற்றி
மனம் எண்ணிக் பகொண்டிருக்கிறவதொ அதற்குத் தகுந்தொற்வ ொல்

அதனுவடய தன்வமயும் மனத்தினுவடய தன்வமயொக மொற்றம்
ப றும்.
ெேக்கிைகங்களிைிருந்து ேசும்
ீ
கதிர்ேச்சுகளினொல்
ீ
ஏற் டும்
தீவமகவளப் ப ரும் ொலும் குவறத்துக் பகொள்ளவும், தடுத்துக்
பகொள்ளவும், அேற்றுடன் முடியும்.
உயிர்க்கைப்புப் ப றுேதொல் ென்வமவய உண்டொகி
ேொழ்ேில் எல்ைொ ேளங்களும் ெைனும்,

ைனும் ப ற்று

இனிவம, பேற்றி, மகிழ்சசி. ெிவறவு அவமதியுடன் ேொழ
முடிகிறது.

உடல் ெைம் கொக்கும் - ஞ்வசந்திையத் தேம்
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இயற்வக ேளம் வசர்க்கும் - ஞ்சபுத தேம்
வகொளறுகவள ெீக்கும் - ெேக்கிைக தேம்
என்று

ல்வேற தேங்கள் மகரிசியின் மனேளக்கவையில்

பசொல்ைித் தருகிறொர்கள்.

10. அழுகணி சித்தரும் வேதொத்திரி மகரிசியும்.
இேர் ொடல்கள் அவனத்தும் ஒப் ொரி வ ொை அவமந்து இருப் தொல்
அேருக்கு அழுகணி சித்தர் என ப யர் ேந்திருக்கைொம் என கூறுேொர் .
இேர் ஒரு ேொர்தைவதக்கு முற்றிலும் மொறு ட்ட இரு ப ொருள்
ேைக்கூடிய ேிதமொக எழுதுேதில் ேல்ைேர்.
இேருவடய

ொடல்களில் வயொகம்

கருத்துக்கவள அதிகமொக உள்ளது.

ற்றிய ஆழமொன

இந்தக் கருத்துக்கள் அவனத்தும்

டிப் ேர்களுக்கு புரிகிறவதொ இல்வைவயொ

ொடல்களின் சந்தம்

டிப் ேர்கவள மயக்கும் ேிதத்தில் உள்ளது என் து என்னவமொ
உண்வமதொன்U
அழுகணி சித்தர் ொடல்கள் முவறவய
“வ யுரிவைய்ருந்து ொழுரிவை ிறந்து
பமய்யூரில் வ ொேதற்கு வேதொந்த ேிடறிவயன்
பமய்யூரில் வ ொேதற்கு வேதொந்த ேடறிந்தொல்
ீ
வ யூரும் பமய்யூரும் என் கண்ணம்மொ
ொழொய் முடியொவதொ “
இேர் ொடல்களில் இருக்கும் அழவகயும் , அணிவயயும்
கொைணமொக் வேத்து அேருக்கு அழகணி சித்தர் என ப யர் ேந்து அதுவே
மருேி அழகுனி சித்தர் என மொரியதொக் கூறுேொர்.
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இேர் ொடல்கைில் அழுகன்னி ,வதொழுகன்னி மூைிவககவள

மிகுதியொக வகயொண்டுள்ளொர்.

இேர் ப யரில் 32 கைிதொழிவசகள் உள்ளன . ேொசிவயொகம் ,கொய
சித்தி முவற ற்றி இேர் ொடல்கள் ேிளக்குகின்றன.
இேர் அழுகணி சித்தர் ொடல், ந்ஜொன
சூத்திைம் , அழுகன் வயொகம், அழுகன் வேத்தியம்
வ ொன்ற நூல்கவள வடத்துள்ளொர்
இேர் ெொகப் ட்டினத்தில் உள்ள சிே ப ருமொன்

வகொயில் ேளொகத்தில் சமொதி அவடந்துள்ளொர்”
அழுகணி சித்தர்

ொடல்களில் “ கொட்டொவன வமவைறிக்

கவடத்பதருவே வ ொவகயிவை….” என்ற
எடுத்தொள்ேர்கள்.

ொடவை மகரிசி அடிக்கடி

“கொட்டொவன வமவைறிக் கவடத்பதருவே வ ொவகயிவை
ெொட்டொர் ெவமமறித்து ெவகபுரியப் ொர்ப் ைன்வறொ
ெொட்டொர் ெவமமறித்து ெவகபுரியப் ொர்த்தொலும்
கொட்டொவன வமவைறி என் கண்ணம்மொ
கண்குளிைப் ொவைவனொ. “
தன்வன பேளிக்கொட்டொத அறிவேப் ற்றிக்பகொண்டு,
ேடுவ
ீ
று எனும் கவட ெிவைவய அவடய முயற்சி
பசய்யும்வ ொது, மயக்க ெிவையில் உள்ள ஐம்புைன்கள்
எங்கவள மீ றி, உன்னொல் ேடுவ
ீ
று அவடயமுடியுமொ
என்று தடுக்க முயற்சி வமற்பகொள்ளும்.
இருந்தொலும்

ெொன் அறிேின் துவணவயொடு ெிச்சயமொக ேடுவ
ீ
று

அவடந்வத தீருவேன்.
ma\
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மகரிசி ேிளக்கம்
தன்முவனப்பு (Ego)

ெீங்க வேண்டுமொனொல், அதன் தன்வம

என்ன? அது எவ்ேொறு பசயல் டுகிறது என் வதபயல்ைொம்
ஆைொய்ந்து அறிந்து பகொள்ள வேண்டும்.

எங்கிருந்து உற் த்தியொகி

எழுகிறது அந்தத் தன்முவனப்பு?
ெீண்ட கொைமொக உணர்சசி ெிவை
உயிர்களொகத் வதொன்றிய
கொைத்திைிருந்து

ரிணொமத்தில்

பதொடர்ந்து தன்முவனப்புத் துளிர்
ேந்து பகொண்வடயிருக்கிறது.
மனிதனிடம் ேந்த
என் தொகத் பதரிகிறது.

ிறகு தொன் இது “தன் முவனப்பு”
இருந்தொலும் ெீங்கள் தன்முவனப் ற்ற

ெிவைக்குப் வ ொேதற்கு முயலுகிறீர்கள்.
அப் டி முயலும் வ ொது, இது ேவை எத்தவன வகொடி
எண்ணங்கள்

திேொகியுள்ளனவேொ அவேபயல்ைொம் அந்ெிவைக்குப்

வ ொக பேொட்டொமல் உங்கவளத் தடுக்கும்.
தடுக்கிறது என்னைொம்.
தன் முவனப்பு ெீங்கி,
அறிேொனது அந்தப்

ேிவனப் யன்

ைம் ப ொருளொகவே இருக்கக் கூடிய

ைம் ப ொருளினொல் ையமொேதற்கொக ேிரும் ிப்

வ ொகும் வ ொது, அந்தப்

ொவதயிவை வ ொக பேொட்டொமல் தடுத்துத்

தூக்கித் தூக்கி பேளிப்புறம் எறிகிறது எது?
திவுகளொகிய ேிவனப்

யவனதொன்.

வமவை பசொல்ைப் ட்ட

இந்த உண்வமவய அழுகணிச் சித்தர் மிக அழகொகச்
பசொல்ையிருக்கிறொர்.
கொட்டொவன வமவைறிக்
கவடத்பதருவே வ ொவகயிவை
ெொட்டொர் ெவமமறித்து

81

ெவகபுரியப் ொர்ப் ைன்வறொ
ெொட்டொர் ெவமமறித்து

ெவகபுரியப் ொர்த்தொலும்

கொட்டொவன வமவைறி
என் கண்ணம்மொ

கண்குளிைப் ொவைவனொ?”
என் து அேைது

ொடல்.

கண்ணம்மொ என் து அறிவு.

கொட்டொவன என்ற ேொர்த்வதக்கு

இங்வக கொட்டுயொவன என் து ப ொருளன்று.
அது கொட்டொன் என்ற பசொல்ைில் இருந்து ேந்தது.

ஒருேன் இருக்கிறொன்,
இருக்க ேில்வை.

மற்றேர்கள்

புைன்களொவை

இல்வை என்று அர்த்தம்.

அதொேது,

ொர்க்கும் ேிதமொக அேன்

ொர்க்கும் அளேக்கு அேன்

எனவே கொட்டொன் என்றொல் அரூ ி என்று எடுத்துக்பகொள்ள
வேண்டும்.

கொட்டொன் என்ற அரூ

ஒன்று அறிவு. இன்பனொன்று
அறிவு.

ெிவை இைண்டுக்கு உண்டு.

ிைம்மம்.

இங்வக அரூ ியொக உள்ளது

ஐ வமவைறி என்றொல் – ஐந்து புைன் உணர்ச்சிகவளயும்
தொண்டு என்று எடுத்துக்பகொள்ள வேண்டும்.

கவடத்பதருவே

வ ொகவயிவை என் தற்கு என்ன வெைொன ப ொருள்?
ிருதிேி, அப்பு, வதயு, ேொயு, ஆகொசம் என்ற ஐந்து
புதங்களிலுமிருந்து எழுச்சி ப றக்கூடிய சுவே, மணம், ஒளி, ஒைி,
அழுத்தம் அல்ைது உருேம் ஆக ஐந்து

ெிகழ்ச்சிகவளயும் தொண்டிக்

கவடசியிவை உள்ள இவற ெிவைவய வெொக்கி ஆன்மீ கப்
வமற்பகொள்ளும வ ொது என்று ப ொருள்.
கவடசிவை தொன்

ெிவை.

ிைம்மம்.

யணம்

சுத்பேளித் பதரு தொன் கவடசி

கவட என்றது கவடசி ெிவைவய.

ிைம்மத்திவனயும் கவட
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என்று பசொல்லுேது அறிஞர்களுவடயதொக ேழக்கொக இருந்து
ேருகிறது.
அவதத்தொன் இைொமைிங்கப் ப ருமொன் கூட “கவட என்று

பசொல்ைக் கூடிய மவற ப ொருள்

ிைம்மம்.

அதனுவடய ெிவைவய ெல்ை முவறயிவை எவ்ேளவேொ

பதளிேொக ேிேரித்துக் கூறிேிோ்வடன், எடுத்துக் கொட்டிேிட்வடன்.
ஆனொல் அவத ேிளங்கிக் பகொண்டு

ின் ற்ற யொருவம

ேைேில்வை! என்ற ப ொருளிவை—
“கவடேிரித்வதன்,
பகொள்ேொரில்வை.
கட்டிக் பகொண்வடன்”
எனக் கூறிச் பசன்றொர்.
“கொட்டொன் ஐ வமவைறி

கவடத்பதருேிவை வ ொவகயிவை”
அதொேது அந்த

ிைம்மத்வத ெொடி, அங்வகவய வ ொய் அடக்கம்

ப ற்று, தன் முவனப்வ

ெீக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்வதொடு,

அேவனொடு வ ொய் ெிவைத்து ேிடவேண்டும்

என்று வ ொகும் வ ொது,

ெொட்டொர் ெவமமறித்து
ெவகபுரியப் ொர்ப் ைன்வறொ?
இதற்கு என்ன அர்த்தம்?

இந்த உைகத்திவை ேொழ்ந்து

பகொண்டு, ேந்த எண்ணங்கபளல்ைொம் – அந்தப்
இருக்கின்றனவே.

திவுகபளல்ைொம்

திவு

அவே தொன் ெொட்டொர்.

அவேகபளல்ைொம் “ஓவகொ, ெீ எங்கவளபயல்ைொம் மீ றிப் வ ொய்
ேிட முடியுமொ?” என்று எள்ளி ெவகயொடுேது வ ொல் குறுக்கிடும்.
ெொட்டொர் ெவமமறித்து

ெவகபுரியப் ொர்த்தொலும்
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அப் டி என்றொல் ?

எத்தவன வகொடி எண்ணங்கள் குறுக்கிட்ட

வ ொதிலும்,

கொட்டொவன வமவைறி
என் கண்ணம்மொ

கண்குளிைப் ொவைவனொ?”
மனஉறுதிவயொடு, ஐந்வதயும் தொண்டி வமவை ஏறி,

கவடசியிவை உள்ள கொட்டொன் – என்னும்
ெிவையிவை உள்ள
ப றுமளேிற்குப்

- அந்த அரூ மொன

ிைமத்வதக் கண்குளிை, அதொேது மனெிவறவு

ொர்க்க மொட்வடனொ?

உணை மொட்வடவனொ?

அழுகணிச் சித்தருவடய பசய்யுளின் சொைொம்சம் இதுதொன்.

அந்தப்

தன்முவனப்வ

அடக்க வேண்டும் என்றொல் வெைடியொக

ிைம்மத்வத அறிந்து அதிவைவய அடங்கேிட வேண்டும்.

சரி, ஆனொல் அது உடவன முடியுமொ?
யிற்சிகள் வேண்டும்.

அவதத்தொன்

சூத்திைத்திவை ெொன்கு ேிமொன
பசொல்ைியருக்கிறொர்.
1.

அதற்கொகச் சிை

தஞ்சைி முனிேர் வயொக

யிற்சி வேண்டும்என்று

ிைத்யொகொைொ,

2. தொைணொ,
3. தியொனம்,
4. சொமொதி

என்ற ெொன்கு ெிவைகள், ெொன்கு

யிற்சி முவறகள், அேசியம் என்று

அேர் பசொைிையிருக்கிறொர்.
ிைத்யொகொை என்றொல் உைக ேிேகொைங்களிவையிருந்து தன்வன
ேிடுேித்துக் பகொள்ேது.

எப் டி?

வ ொய்க் பகொண்வட இருக்கிறது.
பதொடங்குகிவறொம்.

உைக ேிேகொைங்களிவை மனம்

இ ப ொழுது வகட்கத்
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“இன்னின்ன ேிதங்களிபைல்ைொம் ஏன் ெொன் உழல்கிவறன்?

ஓவகொ, அது அன்று வதவேயொக இருக்கிறது.

எனவே அப்வ ொது

அதவனொடு பதொடர்பு பகொண்வடன்.
அந்தப்

திவு இ வ ொது இருக்கிறது.

ஊக்கம் ப றுகிறது.
பகொடுக்கிறது.

மீ ண்டும் அது ேருகிறது.

அவத ேிதமொன பசயவைச் பசய்யத் தூண்டுதல்

ஆனொல், இப்ப ொழுது அது வதவேயில்வைவய!

எனவே அந்த

ஈடு ொட்வட இப்வ ொது ெொன் ேிட்டுேிட வேண்டியததொவன?”
அவததொன்

“உறேிவை கண்ட

உண்வமெிவைத் பதளிவு
துறவு”
என்று ெொன் ேிளக்கி ேருகிவறன்.
எந்பதந்த உறவு இருக்கிறவதொ அந்தந்த உறேின் உண்வம
ெிவைவயத் பதரிந்து பகொண்வடொமொனல் துறவு தொனொக ேந்துேிடும்.
மவனேி, மக்கள்,ப ொருள் இவேகளிபளல்ைொம் மனம் அடிக்கடி
வ ொய்ச் சிக்கிக் பகொண்வடயிருக்கிறது.
ெொன்

ிறந்த வ ொதும் அது இல்வை . இறக்கிற வ ொதும் அவத

ெொன் பகொண்டு வ ொகப் வ ொேதில்வை.

மத்தியிவை ேந்தது.

வதவேயொன ேவைக்கும் அனு ேித்வதன்.

இருக்கட்டும்.

அவத ெொனொக எடுத்து எறிய வேண்டியதில்வை.
அவ்ேளவுதொன்.
“அந்தப்ப ொருள் அம்மட்வட” என்ற எண்ணத்வதொடு ஒவ்பேொரு
ப ொருளினுவடய தன்வம, அதற்கும் ெமக்கும் உள்ள உறவு,
அதனுவடய வதவே, அவத அனு ேிக்க வேண்டிய அளவு, முவற
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இேற்வறபயல்ைொம் மனதில் எடுத்துக் பகொண்டு, ஒவ்பேொரு
ப ொருவளயும் உணர்வேொடு, பதளிவேொடு, ேிழிப்வ ொடு அன ேித்துப்
ழகக் பகொள்ளுகிற வ ொது, அந்த மனெிவைவய துறவுதொன்.
உறவு மவறந்துேிடொது.

அந்த உறேிவைவய துறவு இருக்கும்.

இந்த முவறயிவை ேந்ததுதொன் அந்தப்

ிைத்யொகொைொ என்னும்

உைகப் ப ொருட்களில் இருந்து மனவத ேிடுேித்துக் பகொள்ளக்
கூடிய

யிற்சி.

அந்தப்

யிற்சி ேந்த

ிறகு ஏவதனும் ஒவை ஒரு ப ொருள் மீ து,

ஒவை ெிவையில் மனவதச் பசலுத்தப்
தொைணொ என்றொல்ஓர்வம ெிவை.

வேத்து அவதவய
ஆயிற்று?

ழகுதல் தொன் தொைணொ.
ஒரு பூ வமவைவய மனவத

ொர்த்துக் பகொண்டிருங்கள்.

கண்தொன் பூ வமவை இருக்கும்.
பகொண்டிருக்கும்.

இப்ப ொழுது என்ன

மனம் எங்வகவயொ வ ொய்க்

அப் டி இல்ைொமல் எவதக் கண்ணொல்

ொர்க்கிவறொவமொ

அவதவய, ேிழிப்பு ெிவையிவை, பதொடர்ந்து. மனதொலும்
ழகிக் பகொள்ேதற்கு ஓொோ்வம ெிவை என்று ப யர்.

தொைணொ.

அடுத்தது தியொனம்.

அதுதொன்

மனம் உயிரிவை இருந்து பேளிேருகிறது.

அந்த உயிர் வமவைவய மனவத வேத்துப்
அதுதொன் தியொனம்.

ொர்க்கப்

தியொனம்ஆன ிறகு,

ழக வேண்டும்.

“மனம் தொன் ெொனொக இருக்கிறது.
உடல் தொன் ெொனொக இருக்கிறது
என்ற ெிவைகள் மொறி,
உயிர்தொன் ெொனொக இருக்கிறது.
மனம்எனது

டர்க்வக ெிவை.

உடல் அதற்கு ேொகனம்.
86

என்ற சிந்தவன உணர்வு ேருகிறவ ொது உண்வமயொன பதளிவு –

தன்வனப்

ற்றிய பதளிவு – ேருகிறது.

உயிர் ெிவையிவை ஒடுங்கி, அதிவையிருந்து
சமொதி ெிவை கிட்டும்.

சமொதி ெிவை என்றொல் அது

வேபறொன்றுமில்வை.
சமம் + ஆதி,

ஒன்று டும் ெிவை.

ழகினொல்

அதொேது ஆதியும் அறிவும் சமப் டும் ெிவை.
ஒன்றொகும் ெிவை.

சம + ஆதி = சமொதி அந்த

ெிவைக்குப் வ ொனொல்தொன், அேவனதொன் ெொன் என்று
அங்குதொன்பதரியேரும்.

இந்த ெொன் என் து எப் டி ேந்தது என்ற உண்வம உணர்வு

ேந்து ேிட்ட
முடியும்.

ிறகு, அேன் தொன் ெொதொக இருக்கிறொன் என்று அறிய

உயிர், உடல் இைண்டும் வசர்ந்து மனம் என்ற ெிவையிவை ஒரு
கற் வனயொக “ெொன், ெொன்” என்ற ஒன்று உருேொகி ேிட்டது என்ற
எழுச்சிவயக் கண்டு ிடிக்கிற வ ொது, அந்த இடத்திவை தொன்
தன்முவனப் ொனது அறும்.

யிற்சிவய தேம் எனப் டும்.

இந்தப் ப ருெிவைக்கொன முழுப்

ஆனொல் முற்கொைத்தில் ேிஸ்தொைொமொக இருந்த

ிைத்தியொகொைொ,

தொைணொ, தியொனம் (தேம்), சமொதி (தன்வனயும் பதயேத்வதயும்
ஒன்றொக்கி உணரும் முழுெிவை) என்னும் ெொன்கு

யிற்சவளயும்

ஒருங்கிவணத்துச் சுருக்கி ெொன் மனேளக்கவையொக்கி இருக்கிவறன்.
இதில் தற்வசொதவனயும் வசர்ந்துள்ளது.

தளைொது, பதொடர்ந்து

யிற்சி பசய்யுங்கள்.

இயற்வகச் சக்திகள்

அவனத்தும் உங்களுக்குத் துவணயொக ெின்று உங்கவள பேற்றிக்கு
பகொண்டு வசர்க்கும்.
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11. சித்தர்கள் பெறியில் ெொம்
சிந்திக்கத் பதொடங்கின ெொள் முதல் பகொண்டு மனிதனுக்கு

இவறயுணர்வு ேந்துதொன் இருக்கிறது.

ஆனொல், இவறெிவை எது என் வத அேனொவை
அறியமுடியேில்வை.

அதற்கொக ெீண்ட கொைம்

யின்று அறிந்தேர்கள்,

அறியொதேர்களுக்கு ேிளக்குேதற்கொக –

ை ேிதமொன

முயற்சிகவள எடுத்துக்பகொண்டொர்கள்.
அப் டி , குறுகிய கொைத்திவை ேிவளவு தைக்கூடிய திட்டம்

எதுவும் உருேொக்கப் டேில்வை.

அப் டிப் ட்ட திட்டம்தொன் என்ன?
முதைில் உடைில் இருக்கக் கூடிய உயிவை உணை
வேண்டும்.

அது எவ்ேொறு இயங்கிக் பகொண்டிருக்கிறது என்று

பதரிந்து பகொண்டு,

உயிரிவை ெொம் ையம் ப றும்வ ொது,

அதொேது, ஆன்ம அறிவு ஏற் ட்ட
முழுவமயொகும்.

ிறகு தொன் பதய்ே அறிவு

அதுேவையில், “யொவை ஒருேர் பதய்ேம் இருக்கிறது என்று
பசொன்னொர்.

இப் டி இருக்கிறது என்றும் ேர்ணித்தொர்.

ெம் ி ெொன் வ ொய்க் பகொண்டிருக்கிவறன்.

அவத

ெீயும்அவ்ேொவற

என்னுடவன ேந்து பகொண்டிரு” என்ற ெிவைதொன்.
அவ்ேொறொன ெம் ிக்வகயொனது ேொழ்க்வகயினுடய ஒரு
ருேத்திவை அேசியம்தொன் என்று எடுத்துக் பகொண்டொலும்,
ின்பனொரு கொைத்தில் - - - - “இப் டிபயல்ைொம் பசொல்ைிக் பகொண்டிருக்கின்றளர்கவள!
ெொமும் தொன் வகட்டுக்பகொண்டிருக்கிவறொம், அந்தத் பதய்ேம்
என் து தொன் என்ன, அதவன அறிந்துேிட வேண்டுவம” என்ற
எண்ணம் கட்டொயம் ஒருசிைருக்கொேது எழுந்துேிடும்.
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அந்த வெைத்திவை, அந்த உண்வமவய உணைொேிட்டொல்

மனிதன் எவ்ேளவுதொன் இன் ங்கவள அனு ேித்துக்
பகொண்டிருந்தொலும் மனத்திவை ெிவறவு இைொது.

மவற அல்ைது வேதம்.

மனம், உயிர், பமய் என்ற மூன்றுப ொருட்களும் மவற

ப ொருட்கள்.

இந்த மவறப ொருட்கவளப்

“மவற” என்வற கூறப் ட்டது.

ற்றி ேிளக்கும் நூல்

மவற என்றொல் “வேதம்”.

சொதொைணமொக ப ொருட்கவளப்

ற்றி அறிேது “ேிஞ்ஞொனம்”,

அல்ைது “கவை” என்று பசொல்ைொம்.
ஆனொல்மவற ப ொருட்கவளப்

ற்றிக் கூறக் கூடிய. ேிளக்கக்

கூடிய கவைதொன் தத்துே ேிளக்கபமன்றும், “மவற” என்றும்
கூறப் டுகிறது.
அந்த மவற ப ொருட்கவளப்

ற்றிக் கூறியது “வேதொந்தம்,”

அதொேது வேதத்தின் “அந்தம்” அல்ைது முடிவு.

அதவன உணர்ந்து எடுத்துக் கூறியேர்கள் “வேதொந்திகள்”
எனப் ட்டனர்.
ஆனொல் எழுதி வேத்தது எழுத்வதொடிருக்கிறது.
மற்றேர்கள் உணர்ந்து பகொள்ளுமளவுக்கு அதற்கு ேிளக்கமுவற
ேகுக்கப் டேில்வை.
வேதொந்தத்திவை ெம் ிக்வக வேத்து. அல்ைது ஆைொய்ச்சி
பசய்து, ஓைளவு பதளிவு ப ற்று, “இப் டித்தொன் இருக்க
வேண்டும்” என்று யுகம்பசய்தேர்கள் வேதொந்த ரீதியில்
நூல்கவளயும் ேிளக்கங்கவளயும் எழுதி வேத்தொர்கள்.

ை

வேதொந்திகள் ெிவை.
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அப் டி வேதொந்த ரீதியிவை இவறயுணர்வு ப றும்வ ொது,

அங்வக அேர்களுக்கு மூன்று ேிதமொன தன்வம ஏற் ட்டன.

அேற்வறத்தொன் “அற்ற சிேவயொகிக்கு அருஞ்சினம் மூன்று
உண்டு –

ற்றைவக,

வேத்தனர்.

ொைரியல், உன்மத்தர்,” என்று பசொல்ைி

வேதொந்த ரீதியில் ஒரு பமய் ப ொருள் ேிளக்கத்வதத்
வதடிப்

ிடித்தேர்கள்,

ொடத்வத மனனம் பசய்ேர்கள், அவத

ஓைளவு ெம் ியேொோ்கள், அவத ஏற்றுக் பகொண்டேர்கள்,

இேர்கபளல்ைொம் அந்த பமய்ப ொருள் ெிவைவயவய ெொடி ெொடி
உைகப் ப ொருட்கவளவயொ, உணவேவயொ, ேொழ்வேவயொ
முக்கியமொகக் கருதேில்வை.

அேற்வற அைட்சியம் பசய்துேிட்ட கொைணத்தினொல்,

அேர்களுவடய உணர்வு ெிவை, என்ன அவடயொளத்தில்,
இருக்கும் என்று கண்டு ிடித்தொர்கள்.

“ ற்றைவக” – அதொேது வ ய் வ ொன்று, இைவு- கல் உறக்கம்

இன்றி, அவத சிந்தவயிவை இருப் ொர்கள்.

ஓடிக்பகொண்டும், உழன்று பகொண்டும இன்ன இடம் என்று
பதரியொமல் இருப் ொர்கள்.

இதுதொன்

ற்றைவக ெிவை.

அைவக

என்றொல் வ ய்.
“ ொைறியல்” என்றொல், குழந்வதவயப் வ ொன்று மொன ஈனம்
ொைொமல், அதற்கப் ொைொக உழன்று பகொண்டிருப் ொர்கள்.
“உன்மத்தர்” என்றொல்,

ொர்க்கிறேர்கபளல்ைொம் “இேன் சித்த

சுேொதீனம்இல்ைொதேவனொ?” என் எண்ணும்
இருப் ொர்கள்.

டியொன ெிவையில்
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தத்துேத்வதப்

டித்து. அதன் மூைமொக உண்வமவய ஓைளவு

ெொடி, அதிவைவய மனம் பசலுத்ததுகிறேர்கள் இவ்ேொபறல்ைொம்
இருப் ொர்கள் என்றொல், இந்த ெிவைகளொனவே ேொழ்க்வகக்குப்
பூைணமொன, ப ொருத்தமொன ஒரு இனிவமவயத் தொைொ என் து
எல்பைொருக்கும் பதரியும்.

சித்தர்களது ேொழ்க்வக பெறி
வேதொந்த ரீதியொக பமய்யுணர்வு ப ற்றேர்களது ேொழ்க்வக
ெிவை வ ய் வ ொை, குழந்வதவ ொை, உனமத்தர் வ ொை இருக்கும்
என யொர் கூறினொர்கவளொ அேர்கள் சித்தர்களுக்கும் மூன்று
குணங்கவளக் குறிப் ட்டுள்ளொர்கள்.
1.

“மகிழ்வ ொகம்”,

2. “ஈதல்”
3. “இறேொவம”

மனத்வதப் புற ேழியிவை இருந்து திரும் ப் ப ற்று
உள்வெொக்கி, உயிவை உணர்ந்து, உயிருக்கு மூைமொன
ைம்ப ொருவளயும்உணர்ந்து,

“அேவன தொன் உயிைொகவும்

இருக்கிறொன், மனமொகவும் இருக்கிறொன் என்றொலும், அந்ெதந்த
ெிவையிவை இயக்க வேறு ொடு தேிை வேறு ஒன்றுமில்வை.”
இத்தவகய உணர்ேிவை இந்தச் சித்தர்கள் தங்களுவடய
ேொழ்க்வக பெறிவய எப் டி அவமத்தக் பகொண்டொர்கள் என்று
ொர்ப் வ ொம்.
சித்தர்கவள ைசேொதிகள் என்றும் பசொல்ேொர்கள்.

இேர்கள்

இைசேொதிகள் என ஏன் கூறப் ட்டொர்கள்?
இந்த உடவை இைசொயனங்களொல் இவமந்ததுதொன், “இந்த
இைசொயனங்களின் தன்வமவயயம்,

ிை ஞ்சத்திவை உள்ள

இைசொயனங்களின் தன்வமவயயும், உணர்ந்து பகொண்டதொவை. எந்தப்
ப ொருவளொடு எந்தப் ப ொருள் கூடினொல் என்ன ஆகிறது?” என்ற ஒரு
ேிரிேொன ேிளக்கத்வத அேர்கள் ப ற்றிருந்தொர்கள்.
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இந்த ேிஞ்ஞொனதவதத் தொன் தற்கொைத்திவை Chemistry என்று

பசொல்கிவறொம்.

எல்ைொ ேவகயொன இைசொயன ேித்வதகவளயும்
அறிந்தேர்கள் சித்தர்கள்.
(alchemists)

எனவே அேர்கள் இைசேொதிகள்

எனப் ட்டொர்கள்.

அேர்களுவடய ேொழ்க்வக பெறி மகிழ்வ ொகம், ஈதல்,

இறேொவம என்று முவறயிவை அவமந்திருந்தது.

“மகிழ் வ ொகம்”
மகிழ்வ ொகம் என் து சிற்றின் த்வத மொத்திைம் குறிப் தன்று. அது
புைன்கள மூைமொக, இந்த உைவக ெொம் அனு ேிக்கும் இன் ங்கவள
– அவமதியொக – துன் மொக மொறேிடொமல் – இனிவமயொகவே
வேத்துக் கொத்து அனு ேிப் து தொன் மகிழ்வ ொகம்,.
“மகிழ்” என்ற வ ொது இனிவமயொன மவறயிவைவய உைகத்வத

அனு ேிக்கக் கூடிய ஒரு ேல்ைவம, ஒரு பேற்றி, ஒரு சிறப்பு, ஒரு
யிற்சி ஒரு

ழக்கம்.

இவேகபளல்ைொம் தொன் மகிழ்வ ொகம்.

ஐம்புைன்கள் மூைமொக

மொத்திைம், அனு ேிக்க கூடிய ஒரு ெல்ை பெறி அது.

ஈதல்.
அடுத்தது “ஈதல்” என்ப ொழுதும்

ிறரிடமிருந்து ஏவதொ

ஒருப ொருள் எனக்கு வேண்டுபமன்ற ஒரு குவற ொடு இல்ைொது,
எந்வெைமும் “என்னொல்

ிறருக்கு என்ன பசய்ய முடியும், என்ன

பசய்ய வேண்டும்? “ என்ற தன்னிடத்திவை எல்ைவம மிகுதியொக,
உள்ளவத உணர்ந்து, Surplus ஆகவே வேத்துக் பகொள்ேது.
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அறிேிவை பதளிந்து அந்த அறிவேக் பகொண்டு,

ிறருக்கு

ஏதொேது ஒரு ேழியில் உதேி பசய்து பகொண்டிருப் து ஒரு
சித்தனின் குணம்.

ப ொருளிவை ெிவறந்து பசயைிவை உயர்ந்து, ப ொருளொலும்
பசயைொலும்

ிறருக்கு ஏதொேது ஒரு ேழியில் உதேி பசய்து

பகொண்டிருப் து சித்தனது ேழக்கம்.

இந்த முவற ேொழ்ேிவை எப்ப ொழுதும் யொரிடமும் ஒரு சித்தன்

வகவயந்த மொட்டொன்.

ிறரிடமிருந்து எவதயும் எதிர் ொர்க்கவும்

மொட்டொன்.
தொன்

ிறருக்கு என்ன் உதேி பசய்ய முடியும் என்ற

ெிவையிவைவய ேொழ்ேொன்.

தனக்கு, குடும் த்துக்கு, சுற்றத்தொருக்கு, ெொட்டு மக்களுக்கு,

உைக சமுதொயத்திற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடவமகவள எந்த எந்த
முவறயிவை, பசய்ய முடியும் என்று கருதி, அவதச் பசய்து
பகொண்வட ேருேவதொடு, அவதச் பசய்ேதற்குத் தன் ஆற்றவை எந்த
அளவுக்கு உயர்த்திக்பகொள்ள முடியும் என்று தன்வனயும்,
அறிவேயும், ெல்ை முவறயிவை உயர்த்திக் பகொள்ேொன்.
ெிவைதொன் “ஈதல்”.

இந்த

“இறேொவம”
மூன்றொேது குணம் இறேொவம, இந்த உயிர் தொனொகப்

ிரிந்து

ேிடொமல், “ஏவதொ வெொய் ேந்தது இறந்து வ ொனொன்” என்று பசொல்ை
முடியொத அளவுக்கு ஒரு சித்தனொல் தன் உடைிவை உயிவை
ெிறுத்திக் பகொள்ள முடியும்.
அறிவேப்

ிைமத்வதொடு ையப் டுத்தி ேிடைொம்.

எவ்ேளவு

கொைம் ேொழ வேண்டுவமொ, அதுேவையிவை ேொழ்ந்து
கடவமகபளல்ைொம் முடிந்தவுடவன, ேொழ்ேவத முடித்துக்
பகொள்ளைொம்.
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அவதத்தொன் “மைணமிைொப் ப ருேொழ்வு ேொழ்ந்திடைொம்
கண்டீர்” என்று ெமது மகொன் ேள்ளைொர் பசொன்னொர் இவேதொன்
சித்தர்களுவடய ேொழ்க்வக பெறி.

ிைம்மஞொனம்.
அந்த ேொழ்க்வக பெறியிவை மக்களிடம்

அம்சம் ேிட்டுப் வ ொயிற்று.

ஞொனம் ேிட்டுப் வ ொயிற்று,

ைவுேதற்கு ஓர்

என்ன ேிட்டுப் வ ொயிற்று?

குடும த்திவை இருக்கின்றேர்களொல் கூடப்

ிைம்ம

ிைம்ம ஞொனத்வத

உணைமுடியும் என்ற ஓர் எண்ணம் யொருக்கும் எழுந்ததில்வை
ஆனொல், சித்தர்களிவை

ிைம்ம ஞொனம் ப ற்றொர்கள்.

ைர் குடும் த்வதொடு இருந்துபகொண்வட

அது மொத்திைமல்ை. ெமது தமிழ் ெொட்டிவை

திபனட்டுச்

சித்தர்கள் உயிவை உடைிவைவய சுேைேிட்டுக் பகொண்டு
அறிேொவைவய முக்தி ப ற்றொர்கள்.
அேர்கள் உடல் ெசியொது.

அதொேது பகட்டுப் வ ொகொது.

ஆண்டுகள் பசன்றொல் கூட அந்த உடைில் – உயிர்
சுேைேிடப் ட்டிருப் தனொவை

- உடல் அழியொது.

இந்தச் சொத்திய ெிவைவயத்தொன்
ெிரூ ித்துக் கொட்டியுள்ளனர்.

ஆயிைம்

திபனண் சித்தர்கள்

இந்தப் ப ருமக்கள் அடக்கமொன

வகொயில்கள் ேழி டுதைங்களொக உள்ளன.
சித்தர்கள் எண்ணிக்வக பமொத்தவம
என்பறண்ணைொகொது.

ிை ைமொனேர்கள்

திபனட்டுதொன்
திபனட்டு வ ர் என்று

எடுத்துக் பகொள்ள் வேண்டும்.
அந்த முவறயிவை சித்தர்கள்

ைம் வையிவை எல்வைொரும்

ேொழக்கூடிய ஒருெல்ை கொைம் உைகுக்கு ேந்துேிட்டது.
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ஆனொல் அவச் சொதவனக்குக் பகொண்டு ேருேது யொர்?

யொர் பசய்ேது?

சித்தர்களுவடய கவைகபளல்ைொம்,

அவத

ண் ொபடல்ைொம்

தமிழ்ெொட்டிவை ஊடுருேி ஒவ்பேொருேர் இைத்தத்திவையும் அவே
ைேி இருக்கின்றன.

இவத உைக சமுதொய வசேொ சங்கத்வதச் சொர்ந்த ெொம் தொன்

உணர்ந்து பசயல் டுத்தி முதல் முதைொக உைகுக்கு அளிக்க
வேண்டும் என்கிறொர் வேதொத்திரி மகரிசி.

12. சித்தர்கள் வ ொற்றும் ேொவை
சித்தர்கள் தந்த தேமுவறகவள தற்கொைத்திற்வகற்ற டி

ேடிேவமத்து மொனுடத்திற்குத் தந்தேர் வேதொத்திரி மகரிசி.
சித்தர்களுள் ப ரும் ொன்வமவயொர் கண்ட பதய்ே ெிவைகளுள்
“ேொவை” என்னும் சக்திவய உணர்ந்து அதனொல் ப றும்
ேல்ைவமகவள உணர்த்தும்

ொடல்கவள மிகுந்துள்ளன.

பகொங்கணச் சித்தர் ேொவைப்
“ேொவைக்கும்மி” என்னும்

கதியில்

ற்றிய உண்வமத் தத்துேங்கவள
ொடல்களில் சிறப் ொக ேிளக்கி

உள்ளொர்.
கன்னிப் ப ண்வண முன்ெிறுத்தி கும்மி ொடியுள்ளதொல்
ேொவைக்கும்மி என ேழங்குகிறது
பகொங்கன சித்தர் ேொவைக்கும்மி என்று 108 ொடல்கள்
ொடியுள்ளொர். இது ஒன்று வ ொதும் ேொவையின் மகத்துேம்
உவைக்க! ெீங்கள் டியுங்கள், சிந்தித்து உணர்ந்து பசயல் டுங்கள்!
ேொவைவய ொடொத சித்தன் இல்வை! ேொவைவய ணியொத
சித்தன் இல்வை! ேொவை அமுதம் தந்தொவை அடுத்த வமல் ெிவை!
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ஞொன ெிவை அனு ேம் கூடும்! ஞொனம் அருள் ேவள ேொவை தொன்!
அப் டியிருக்க ேொவைவய அறியொமல் இருந்தொல் எப் டி?
சித்தர்கள் ேொவைவயப்

ணிந்து வ ொற்றினொர்கள்.

வேதொத்திரி

மகரிசிவயொ ேொவையொகிய ப ண்வம வ ொற்றியது மட்டுமல்ை உயர்த்தினொர். ப ண்வண பதய்ேமொக்கொமொல்,
உருேொக்கிச்

சொதவனப்

வடத்துள்ளொர்.

“ ேொவை” எல்ைொ ஆற்றல்களும்

பகொங்கணச் சித்தர்

ஞொனொசிரியர்களொக

வடத்த பதய்ேம் என் வத

“ ல்ைொயிைங் வகொடி அண்டமு தல் தி
ெொன்கு புேனமும் மூர்த்தி முதல்
எல்ைொந் தனொய்ப்

வடத்தேளொம் ேொவை

எள்ளுக்கு எண்பணய் வ ொல் ெினறே ளொம்.”
என்று குறியிருப் வதக் பகொண்டு, சித்தர்களுள் சிைர் சக்திவய
பதய்ேபமன்றும் தனிக் கருத்துவடயேைொகவும், சக்தி
ேழி ொட்டிவனவய பகொண்டேைொகவும் கொணப் டுகின்றொர்கள்.

சித்தபமல்ைொம் சிேமயமொய் திவளத்திருக்க, ஆதிசக்தியின்

அருளும், ஆசியும் பூைணமொக வதவேப் டும். இவத உணர்ந்திருந்த
சித்தர்கள், அத்தவகய ஆதிசக்தியின் அம்சம் ஒன்றிவனவய வ ொற்றி
பூசித்தனர்.
இந்த அம்சம் த்து ேயதுக்குறிய ஒரு சின்னஞ் சிறிய ப ண்ணின்
அம்சம் என் து ஆச்சர்யமொன ஒன்று!, ெம்மில் ைரும் அறிந்திைொத
ஒன்று.
இந்த உயர் பதய்ேத்வதப் ற்றி பகொங்கணேர்
ின்ேருமொறு கூறுகிறொர்.

“ேொவைவயப் பூசிக்க சித்தைொனொர்
ேொவைக் பகொத்தொவசயொய் சிேகர்த்தைொனொர்
வேவைவயப் ொர்த்தல்வைொ கூைி வேத்தொர்
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இந்த ேிதம் பதரியுவமொ? ேொவைப்
ப ண்வண!” - பகொங்கணேர் சித்தர்கள் ேணங்கிய அந்த ொை பதய்ேத்தின் ப யர் ேொவை

என் தொகும். ஆதி சக்தியின்

த்து ேயது ப ண் ேடிேவம இந்த ேொவை.

அவனத்திற்க்கும் ஆதி கொைணமொன இந்த

ேொவை பதய்ேத்வதவய சித்தர்கள் அகப்புற ேழிகளில் பூவச
பசய்தொர்கள்.
இந்த ேொவைவய பூசிக்கொத சித்தர்கள் யொருவம
இல்வை. இேள் அருவமவய வ ொற்றிப் ொடொத
சித்தர்களும் இல்வை எனைொம்.
“ேொவையடொ சித்தருக்குத் பதய்ேந்தொவன
பதய்ேமப் ொ குைபதய்ேஞ் சித்தர்பகல்ைொம்
சிறு ிள்வள யைனுவடய வதேிவதேி

வேேமப் ொ ெொங்கபளல்ைொம் சிரிப் ொளொத்தொல்

மணிேட்வடப்
ீ
வ ொல்ேல்வைொ அண்டபமல்ைொம்
பகொய்ேமப் ொ பயனேழிப் ொள் ெிமிஷத்துள்வள
குவறயொமற் வடத்திடுேொன் கூடர்ந்துகூறு
வசேமப் ொ பகொடுஞ்வசேம் ேொமம் வேணுவம
சதொெித்த மொனந்தச் சத்திதொவன.”

- சட்வடமுனிேர் ேொதசூத்திைத்திைட்டு

இத்தவகய ேொவை பதய்ேம் ெமது உடைில் இருந்து
இயங்குேவத உணர்ந்து பகொண்டு அேவள அவனத்திற்கும் கொைண
கொரியமொக

இருந்து ஆட்டுேிப் வத அறிந்து எல்ைொேித வயொகொ

ஞொனங்களுக்கும் அேவள தவைவமத்தொய் என்று அறுதியிட்டு
உவைத்த சித்தர்கள். அேவளவய வ ொற்றி பூசித்து சித்தி
ப ற்றனர்.
சின்னஞ்சிறு ப ண்ணொன ேொவையின் அருளொல் சித்தியவடந்து,

ின் அேவள கண்ணித் பதய்ேமொக ேழி ட்டு டிப் டியொக

மவனொன்மணித் பதய்ேமொக பூவச முடித்து, இறுதியில் ஆதிசக்தியின்
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அருள் ப ற்று முக்தி ெிவையொன பமய்ஞொன ெிவையிவன
அவடந்தனர்.
இதுவே ஞொனத்தின் அதி உயர்ெிவையொக கருதப் ட்டது. இந்த ெிவை

எய்தியேர்கவள சித்த புருஷர்கள். ேொவை பூவச என் து என்ன?
இதன் அருவமயிவன அகத்தியர் ின் ேருமொறு
ேிளக்குகிறொர்

“கூடப்பா துரியபமன்ை ோவை ேடு
ீ

கூைரிய நாதர் மவகச்சுேரிவய பயன்பர்
நாடப்பா அேள் தவனவய பூவச பண்ணு

நந்திபசால்லும் சிங்காரம் வதான்றும் வதான்றும்
ஊடப்பா சிகாரேவர எல்ைாம் வதான்றும்

ஊவமபயன்ை அமிர்தபேள்ளம் ஊைைாகும்
வதடப்பா இது வதடு காரியம் ஆகும்
பசகத்திவை இதுேல்ைவோ சித்தியாவம
ோபமன்ை அேள் பாதம் பூவச பண்ணு
மற்பைான்றும் பூவச அல்ை மகவனபசான்வனன்!” - அகத்தியர் -

ேொவை பூவசயின் ைகசியம்...
--------------------------------------------ொைொம் ிவகயொன ேொவைவய அவனத்துக்கும் ஆதொைமொனேள்.
இந்த ஆதொை சக்தியிவன ேழி ட அகொைம், (சிகொைம்) உகொைம், மகொைம்
என்ற மூன்வறழுத்து ஓங்கொை மந்திைவம மூை
மந்திைமொகும்.
ேொவைவய தங்கள் உடைில் இனங்கண்டு, இந்த ஓங்கொைத்தின்
உட்ப ொருவள உணர்ந்து அதன் ேழி ெின்று சித்தியவடேதுதொன்
ேொவைபூவசயின் வெொக்கம்.
இதன் மகத்துேத்திவன பகொங்கணேர் ின்
ேருமொறு கூறுகிறொர்.
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“மொதொ ிதொ கூட இல்ைொமவை பேளி ல்வை
மண்ணும் ேிண்ணும் உண்டு ண்ணபேன்று
வ வதப்ப ண் ணொமுதல்

ேொவைப்ப ண்ணொபளன்று

புகுந்தொ ளிந்த புேியடக்கம் “ - பகொங்கணேர் “மனமு மதியு மில்ைொேி டில்ேழி
மொறுதல் பசொல்ைிவய பயன்ன பசய்ேொள்

மனமுறுதியும் வேக்க வேணும் ின்னும்

ேொவை கிருவ யுண் டொகவேணும்” - பகொங்கணேர் “ேொவையின் அட்சைம் மூன்றொகும் அவத
ேொய் பகொண்டு பசொல் ேர் யொர் கொணும்

வமல் ஒன்றும் கீ ழ் ஒன்றும் மத்திமமுங்கூட்டி
ேிவைந்து ொைடி ஞொனப் ப ண்வண.!” - ேொவைக் கும்மி கருவூைொர் தனது கருவூைொர் பூஜொேிதி

என்னும் நூைில் ேொவை பூவச ற்றி இப் டி
பசொல்கிறொர்..
“ த்து ேயதொகும் ேொவையேள்
மர்மம் வேத்து பூவச ண்ண
மதியுனக்கு வேணுமடொ அதிகமொக

கனரிது சிறு ிள்வள கன்னி கன்னி
ஆமிேவள அறிந்தேர்கள் சித்தர் சித்தர்
அறிந்ததுவம மன அடக்கம் ேந்து வசரும்
ெொட்டிவை பசொன்னொயொனொல் ெவகப் ர்”
ேொவையின் மந்திைம் அ+உ+ம் என்னும் ஓங்கொை அட்சைங்களும்,
அவத மொற்றி ேரும் ம்

+உ+அ (முருகொ) என்னும் அட்சைங்களுவம

ஆகும். இதுவே ேொவை பூவசயின் இைகசிய
மந்திைமும், ேொவைப் பூவசயின் சூட்சுமமும்
ஆகும்.
ேொவையின் யந்திைம் - முக்வகொண ட
ீ ம்
ேொவையின் மந்திைம் - அ+உ+ம் , ம்+உ+அ.
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ஆகவே, அகிைபமங்கும் ெீக்கமற ெிவறந்திருக்கும் இந்த ேொவை

பதய்ேத்வத புற ெிவையில் அல்ைொமல் அக ெிவையில்

பதரிந்து பகொண்டு , உணர்வேவும், ெிவனவேயும் ஒன்றொக்கி,
சித்தத்தில்

ைம்ப ொருளுடன் வசை இவ் ேொவைப்

பூவசவய வகக்பகொண்டு சித்திப ற ேழிகொட்டுகிறொர்கள் சித்தர்கள்.

ேொவை என் து குண்டைினியின் மறுப யர் தொன்.
ோயு மனமுங் கடந்த மவனான்மணி

வபயுங் கணமும் பபரிதுவடப் பபண்பிள்வள
ஆயும் அைிவும் கடந்த அரனுக்குத்
தாயும் மகளும்நல் தாரமு மாவம

– திருமந்திைம்

மனவத உன் மணியில் வேத்தொல்! மவனொன்மணித்தொய் கண்ணில்

உள்ளொள் கொட்சி கிவடக்கும்! மணம் அங்வக ெிறுத்தி கண்மணியில்

ெிறுத்தி தேம் பசய்யும்வ ொது அங்குள்ள ஒளி ேொயுேொல் ப ரிதொகும்!
கண்மணி சுழை சுழை கொற்று வேகமொகி ஒளிவய வ ருக்கும்!
“மன்மணம் எங்குண்டு ேொயு அங்குண்டு” இதுவும் ஞொனியின் கூற்வற!
அந்த மவனொன்மணிதொய்க்கு ேொவைக்கு அகிை வைொக அன்வனக்கு
வசேகம் பசய்ய கொத்திருக்கும் வ யும் பூதகணங்களும் 2 வகொடியொகும்!
அவ்ேொறு உள்ள 2 வகொடி பூதகணங்கள் தொன்

தொயின் கட்டவளவய ெிவறவேற்றும் வசேகர்கள்!
மிகப்ப ரிய இைகசியம் இது! சித்தர் பசொன்ன
இைகசியம்!
ஆய்ந்து அறிந்து அறிய முடியொத
மவனொேொக்கு கொயத்துக்கு அப் ொற் ட்ட அந்த
அைணுக்கு இேவள எல்ைொமொம்!
ஆதி சக்தியொக வடத்ததொல் தொய்! சிேத்வதொடு சக்தியொக

ஒளிவயொடு ஒைியொக இைண்டற கைந்து ெிற் தொல் சிேசக்தியொய்
துைங்குேதொல் மவனேி!
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உயிபைல்ைொம் சக்தியம்சமல்ைேொ சிேம் வடத்தொைல்ைேொ
எனவே உயிவை வடத்ததொல் உயிைொக உள் ொதியொக சக்தி
துைங்குேதொல் மகளுமொேொள்!

ஆஹொ அற்புதம்! எவ்ேளவு ப ரிய உண்வம இது! ஒவ்பேொரு

பதய்ேத்திற்கும் அேர்கள் ரி ொைனம் பசய்ேதற்கொக பூதகணங்கள்
உள்ளன!

ஒவ்பேொருேருக்கும் ஒவ்பேொரு கணக்கில் உள்ளது!

“ெல்ைதுக்கும் பகட்டதுக்கும் ெொைொயிைம் வ ர்” முருகப் ப ருமொனின்
பூதகணங்களின் எண்ணிக்வக ெொைொயிைம்!
ேைீ ொகு முதைொனேர்கள்! முருகனின் கணங்கள் தன முதைில்

ேந்து அடித்து பெொறுக்கி ெம்வம க்குே டுத்தி ஞொன ொவதக்கு
அவழத்து பசல்ேர்!
தொவய ேொவைவய என மகொமொவயவய ணிந்தொல்
அைேவணப் ொள்! மும்மைத்தில் ப ரியது மொவய! எப் டி

வேண்டுமொனொலும் ஆட்டுேிப் ொள்! தொவய என்று சைணவடந்தொல்
மட்டுவம தப் ைொம்!

உைகத்திலுள்ள எல்ைொ ப ண்கவளயும் தொயொக ொர்த்தொல்

மட்டுவம தப் ைொம்! அ ிைொமி ட்டவைப் வ ொை! அழுதொல் அமுதம்
தருேொள்!
ஞொனசம் ந்தருக்கு தந்தது வ ொை! சித்தொல் வசொறு தருேொள்
ேள்ளைொருக்கு தந்தவத வ ொை! இன்னும் பசொல்ைி பகொண்வட
வ ொகைொம் அன்வனயின் மகிவமவய!!

க்தி மொர்க்கத்தில் இருக்கும் ஒவ்பேொரு ெிகழ்வுகளும்
குண்டைினி தேத்வத அடிப் வடயொகக் பகொண்டவேவய.

காேடித் தேம்....
கொேடி வகள்ேிப் ட்டிருப் ர்
ீ கள். இப்ப ொழுது அவதப் ற்றி
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பகொஞ்சம் சிந்திக்கைொம்.
க்திவயொகம் தொன் எளிதொன ஒன்று; அதுவே மூைம். அதில்

அளப் றிய கருத்துக்கள் ப ொருள் மவறந்துகிடக்கின்றன.

வகொேிைில் இருக்கும் ஒவ்பேொரு ெிகழ்வுகளும் குண்டைினி

தியொனத்வத அடிப் வடயொகக் பகொண்டவேவய.

வகொேிைில் அவனத்துவம ேிஞ்ஞொன ரீதியில் பசயல் டு ேன.
ெம்மில் ைர், 'ெொன் அன்னக்கொேடிப் ொ...எங்கிட்ட ஒன்னுவம
இல்வை...' என பசொல்ைக் வகள்ேிப் ட்டிருப்வ ொம். கொேடின்னொ என்ன...?
இவதொ இந்த டத்திைிருப் து வ ொல் இருக்கும்

ஒரு அவமப்பு.

இவத ெம் தவையில் சுமந்துபகொண்டு
கழுத்வதச் சுற்றி முன்னும் ின்னுமொகவும்
க்கேொட்டிலும் அவசத்து அவசத்து

ெடனமொடுேவத.
இதனொல் என்ன யன்...? ஏன் இப் டி ஆடவேண்டும்....?
இது குண்டைினி வயொகொேிற்கு ஒரு அருவமயொன Teaching Tool.
இதற்கு முன் ினியல் க்ளொண்ட் (Peneal Gland)ஐப் ற்றி பகொஞ்சம்....
இது ேொயின் உட்புறம் வமற்புறத்திைிருக்கும் உண்ணொக்கு வமவை,

உச்சிக்குக் கீ வழ, இைண்டு கொதுகளுக்கும் மத்தியிவை இந்த அருட்சுைப் ி
இருக்கின்றது.
மொனசீக வெர்வகொட்டொல் இரு கொதுகவளயும் இவணக்கவும்.
ிடரியில் கொணும் ிடரிக்கண் என் திைிருந்து ஆக்கிவனக்கு (புருே
மத்தியிைிருப் து, பெற்றிக்கண்.) ஒரு மொனசீக வெர்வகொடு இட்டொல்
இைண்டு வகொடுகளும் ஒன்வற ஒன்று பேட்டிக்பகொள்கின்ற இடம்.
இதவன வயொகத்தில் மவனொன்மணி என்கின்வறொம்.

மன உள் மணி.
102

அதொேது மனதுக்கு உட்ப ொருளொனதும், உறுதியும்

ப ருவமயும்மிக்கதுமொன ஒரு சிறந்த வமயமொகும்.

இது உடலுக்கும் உயிருக்கும் உள்ள பதொடர்வ யும்,
ிை ஞ்சத்திற்கும் மனதிற்கும் உள்ள பதொடர்வ யும், எந்த ஒரு

ப ொருளுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள பதொடர்வ யும், உயிருக்கும்

இவறெிவைக்கும் உள்ள பதொடர்வ யும், சரியொக வேத்துக் பகொள்ள
இந்த கொேடி தேம் உதவுகின்றது.
ிை ஞ்ச உயிரில் ெீண்டகொைமொக இருந்துேரும் திவுகவள அவே

ிை ஞ்சத்தில் எந்த இடத்திைிருந்தொலும் அறிவுக்கு கூட்டுேிப் து இந்த

சுை ிதொன்.

இது மவனொ ஆற்றவை ெிர்ேகிக்கின்றது. மவனொ சக்திவயப் ப ருகச்

பசய்கின்றது..

இந்த தேம் பசய்ேது கொேடி எடுப் து வ ொன்வற.
உயிைொற்றவை ஆக்கிவனயில்(பெற்றிக்கண்) குேிக்கவேண்டும்.
ின்னர் துரியம்( உச்சி), ின்னர் ிடரிக்கண் (பெற்றிக்கண்ணிற்கு
வெபைதிர் ) இப் டி கொேடி எடுப் திவனப் வ ொல் உயிைொற்றைிவன

மொற்றிக்பகொண்வடயிருக்கவேண்டும். இதனொல் இந்த gland activate
ண்ணப் ட்டு சமெிவைப் டுத்தப் டுகின்றது.
வதவை வ ொன்ற உயிரினங்கள் உணேின்றி ெீரின்றி இருக்கும் நுட்
அறிேியல், மவனொமணித்தேம் என்ற கொேடித்தேவம.

மவனொன்மணி

என்ன சுந்தரம் பிள்மளயின் கொவியம்

ிமனவிற்கு

வருகிறதொ ? இல்மல இவள் அன்மன மபனொன்மணி...
மநனான்மணி = மனங்கமள தட்டி எழுப்புபவள்.
ஆன்மொக்களின் குற்றங்கமள
அமடவதற்கு வழிகொட்டுபவள்.

ீக்கிப் பரம்கபொருமள
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ஆக இந்து முமறயில் கதய்வ வரிமசயில் கபண் வடிவில்
விளங்கும் சக்தி இவள். அன்மன பல இடங்களில் இந்த
திரு ொமத்தில் அருள் கவள்ளம்
வழங்குகிறொள்.

திருவொரூர்

ொயகியொம்

கமலொம்பிமகயின் உற்சவர்

ொமமும்

மபனொன்மணி அம்மம தொன் ..

கமலொம்பிமகபய பயொகத்தின் வடிவம் .ஆக
அவள் உற்சவரும் பயொக வடிவினள்.
பமலும் க ல்மல மொவட்டம்

ொங்குப ரி( மவணவ மரபில்

பதொதொத்ரி சீவரமங்மக) தலத்திற்கு அருகில் இருக்கும் வடக்கு
விஜய

ொரொயணம் தலத்திலும் அன்மன மபனொன்மணி சபமத

மபனொன்மண ீஸ்வரர் ஆலயம் உண்டு.
சரி இந்த மபனொன்மணி அன்மன எதற்கு ? அவளின் பவமல
என்ன?
மனித மனம் இயல்பொகபவ அமல பொயும் தன்மம ககொண்டது
அல்லவொ?
மனம் ஒன்றி
ப ரங்களில்

ொம் இமறவபனொடு கபொருந்தி இருந்தொலும் பல

ம் மனம் மீ ண்டும் அமத விட்டு விலகி விடுகிறது .

இப்படி மனம் பல இடங்களில் மவரொக்கியத்மத இழக்கும்
பபொது அமத மீ ட்டு

மக்கு தரும் அன்மன இவள்.

அது மட்டுமொ ? சொக்த மரபில்( கபண் கதய்வ வழிபொட்டில்)
அன்மனயின் அழமக வருணிக்கும் பபொது கபண்மமயின்
அமடயொளங்கள் பற்றி கசொல்ல படும் .
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அந்த ப ரத்தில் மனம் கிளர்ச்சி அமடயக் கூடொது.

அவ்வொறு

மனித மனதில் பதொன்றும் ககட்ட எண்ணங்கமள மொற்றி மனதுக்கு
இதம் அளிப்பவளொக விளங்குகிறொள் அன்மன.

இபத எண்ணத்தில் தொன் அபிரொமி பட்டரும் தன்னுமடய
ஐந்தொம் பொடலிலும்

“தபாருந்திய முப்புமர தசப்புமர தசய்யின், புணர்முமலயால்
வருந்திய வஞ்சி, மருங்குல் மநனான்மணி

வார்சமடநயான்அருந்திய

ஞ்சு அமுதாக்கிய அம்பிமக,

அம்புயநமல்

திருந்திய சுந்தரி அந்தரி பாதம் என் தசன்னியநத”
இங்பக அன்மனயின் திரு மொர்புகமள பற்றி கசொன்ன

அபிரொமி பட்டர் மனித மனத்மத சீர் கசய்யபவ அன்மனயின்
திரு ொமத்மத கபொருத்தி இருக்கிறொர்.
பமலும் அந்த பொடலின் திரண்ட கபொருளிலும்
அமுதொக்கிய பதம் வரும். ஆக

ஞ்மச

ம்முமடய மனதில் பதொன்றும்

ஞ்மச (தீய எண்ணங்கமள ) அமுதொக்கும் (

ல்லமவயொக )

மொற்றும் அன்மன என்பதும் திண்ணமொய் விளங்கும்.
பமலும் குண்டலினி தவ முமறயிலும் மபனொன்மணி தவம்
வரும் . அங்பகயும் ஒரு மணியின் ஒளிமய பகட்க கசய்து தவம்
பூர்த்தி ஆகும் . அந்த கபொழுதில்
உடனபய

ம் மனதில்

ிமனப்பமவ

டக்குமொம்.

ஆக மநனான்மணி என்பவள் மனமத சீர் தசய்து மனித
மனம் ந ராக இருக்க வழி வகுப்பவள்.
வகவதர்ந்த வயொகிகள் உள்ெொக்கினொல் சுேொசக் குழவை
அவடத்துேிடுேதொல் மூச்சு இருக்கொது. ஜடமொய் இருப் ர்.
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ஆனொல் மைணமில்வை. சுய ெிவனவு எதுவுமிருப் தில்வை. வதவை
வ ொல். இதவனவய ஜீேசமொதி என்கின்றனர்.
1.

ழெியில் வ ொகர்

2. இைொவமஸ்ேைத்தில் தஞ்சைி
3. திருப் தியில் பகொங்கனேர்

இப் டி 18 சித்தர்களும் பேவ்வேறு ஊர்களில்
ஜீேசமொதியொனதொல் அத்தைங்களுக்கு சக்தி அதிகம். அேர்களின்
ஜீேகொந்தக் கைம் இந்த பெொடிேவை பசயல் டுகின்றது.
ெொம் அேர்களின் ஆற்றல் கைத்தினுள் நுவழேதொல் ெமது ஆற்றல்
கைனும் உயர்கின்றது. இதனொல் ெம் குறிக்வகொள்கள் Manifestations ஆேது
மிகவும் எளிதொகின்றது.

கொேடித் தேம் பசய்ேதொல் ெம் மவனொமணி ப ருகுகின்றது.
ஆதைினொல் தேம் பசய்ேர்.
ீ
சித்தர்கள் தந்த இந்த அற்புத தேம் கொைத்தொல் கவைந்துேிடக்
கூடொது.

மகரிசியிடம் கற்ற மவனொன்மணி.
மனதின் உள் மமயம் – மநனான்மணி. [ மனம் + உள் +

மணி ]. இங்கு இருக்கும் தன்மமநயா, சுத்தம், அமமதி, தூய்மம,
அடக்கம், கள்ளம் கபடமற்ற தன்மம. சுத்தமும், அமமதியும்
எங்கு இருக்கிறது என்றால் அசுத்தத்திற்கு மத்தியிலும்,
சப்தத்திற்கு மத்தியிநலயும் தான் இருக்கிறது. A secret is within.
மனதின் அடி ஆழம்.
மாசில்லா மணிநய மநனான்மணி. அமனத்து
இரகசியங்களுக்கும் தமலயாய இரகசியம் மநனான்மணியம்.
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ின்று அறிவதற்கு ஒரு இரகசியம், அது உடலுக்கு உள்ளாக
இருக்கும் சுத்ததவளியின் தன்மம தகாண்ட மநனான்மணி
மமயம். இங்கு

மடதபறுவது தான் இமறயாட்சி. இதமன தான்

இநயசு – “இமறயாட்சி உன்னுள்

குறிப்பிடுகிறார்.

மடதபறுகிறது” என்று

“ ீ உன்மன ந ாக்கி சந்திக்கிறநபாது அற்புதங்கமள

சந்திப்பாய்”

சாக்ரடீஸ் – “ ீ உன்மன

ிமன, உனக்குள் பிரம்மம் உணர்”

ஒவ்தவாரு இயக்கத்திற்கும் உள்ளாக ஒரு மமயம்

இருக்கிறது. அது இருப்பாக அமசவற்று இருக்கிறது.
எல்மலயற்ற பரநவளிநயாடு இமணந்ததாக

அமமந்திருக்கிறது. உள் மமயத்மத அமடகிறநபாது அத
ஏகமாக

ிற்பது. ஏக உணர்வு வரவர சிறுமமகளில் இருந்து

மனம் விடுபட்டு நபாகும்.

மனமானது சாதாரண

ிமலயில் எண்ணங்கநளாடு

தசக்குமாடு சுற்றுவது நபால ஒரு அடி கூட முன்நனறாமல்
சுற்றிக்தகாண்நட இருக்கும்.

ஆனால் மநனான்மணித்தில் லயித்து இருக்கும்நபாது
எண்ணமற்ற சூன்ய
இருக்கும்.

ிமல சித்திக்கும். மனம் சும்மா தவறுமநன

பார்பதற்கு சும்மா இருப்பது நபால ததரிந்தாலும், மனதின்
ஆற்றல் கூடிக்தகாண்நட இருக்கும். இதமன விளக்க ஒரு சிறு
கமதமயக் காண்நபாம்.
ஒரு விவசாயி தன்னுமடய மாட்டு வண்டியில் இருபது
மூட்மட த ல்மணிகமள ஏற்றிச் தசல்கிறான்.
மாடும்

கர்கிறது, அதனால் வண்டியும்

ஓட்டும் விவசாயியும்

கர்கிறது, வண்டி

கர்கிறான், மூட்மடகளும்

கர்கிறது.
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இத்தமனயும்

கர்வதற்கு எது காரணம் என்றால்,

வண்டியில் சும்மா, அமசவற்று இருக்கும் அச்சாணி தாநன..!
பார்பதற்கு அது சும்மா இருப்பது நபால ததரிந்தாலும்

அமசவுகளின் அச்சாரம் அந்த அச்சாணி மட்டுநம. சும்மா
இருக்கும் அச்ச்சாணி இல்மலநயல் ஓட்டம் இல்மலநய.

இது நபால மனதின் அடி ஆழத்தில் சும்மா இருக்கும்

மநனான்மணியில் லயிக்கும்நபாது எண்ண ஓட்டங்கள் அடங்கி,
ஆன்மாவிற்கு ஆற்றல் கிட்டும்.

ான் என்ற அகங்காரம் – தசருக்கு. அகங்காரன் – அகம் +

காரன் உள்ளத்திற்கு தசாந்தக்காரன். அகத்திற்குள் பிரம்மம்
முமளத்து எழ நவண்டும்.

பிரம்மம் முமளப்பதற்கு பதிலாக முமனப்பு முமளத்து

விடுகிறது சாமான்யர்களிடம்.

முமனப்பின் திமசமய மாற்றியமமக்க நவண்டும். அதற்கு
மநனான்மணி தவம் துமண

ிற்கும். எதற்காக எழுச்சி தபற்று

வந்தநதா அமத ந ாக்கி முமனப்பு எழுந்தால் அது

ல

முமனப்பு. தன்மன உணர்வதற்கு முமனப்பு ஏற்பட்டால் அது
ல்லது.

மனதின் முப்பரிமானங்கள்

ாம் அறிந்திருக்கிநறாம். அமவ

நமல் மனம் - Peripharal consciousness, இன்பம்.
டு மனம் - Sub-consiuosness, துன்பம்
ஆழ் மனம் - Super consciousness. அமமதி
ஆனால்

ான்காவதாக ஒரு பரிமாணம் உண்டு. அது தான்

நபாகத்திற்கு வராத மனம். Un-concious state of mind. நபரின்பம்.
இதுநவ மநனான்மணி மமயம்.
The other end of Human mind is God’s Almighty.
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மநனான்மணியின் இருப்பிடம் மனதின் உள் மமயம்.
மனதிற்கும் மமயம், மூமளக்கும் மமயம். இங்நக தான் [pineal
gland] இருக்கிறது. அமத உடலியலில் hypothalamus என்றும்
குறிப்பிடுகிறார்கள்.

த்மத வடிவத்தில் இருக்கும். கடுமக விட

சிறிய அளவு பினியல் சுரபி.

உடலின் தமலமமச் சுரபி – pitutary சுரபி. மனதின்
தமலமமச் சுரபி – பினியல் சுரபி.

ீண்டகால மனச்நசார்வு, மன

இறுக்கத்திற்கு காரணம் பினியல் சுரபியின் ததாய்வு தான். இது
ல்ல முமறயில் இயங்கினால் உள் உணர்வு அதிகரிக்கும்.

சமாதி

ிமல கிட்டும்.

மனம் உள் பகுதிமயக் கண்டுபிடித்து அதற்குள்
ிற்கும்நபாது ஒரு

ிமலயில்

ிமலத்து

ாநன சுயம், ஏகாதிபதி, சிவம்,

ஏகதவளி, ஏகாம்பரம், ஏகத்திற்கும் அதிபதி என்ற உணர்வு
வரும்.

அந்த மமயத்மதக் கவனிக்கும்நபாது மனம் என்ற ஒன்று
இல்லாமல் நபாகும். என் பிறப்பு அர்த்தமுள்ளது, முழுமமயானது
என்ற உணர்வு முதலில் நதான்றி, முடிவில் எனக்கு பிறப்பு,
இறப்பு இல்மல என்ற

ிமல வரும். இதுநவ முக்தி.

மனம் லயப்படும்நபாது ஆன்மா அமமதிமய உணரும்.

அப்நபாது ஆன்மா ஒளிர ஆரம்பிக்கும்.

மனதிற்கு நதமவ மிகப்தபரிய இன்பம். அது புறப்தபாருளில்
இல்மல. மனதின் மூலாதாரமாகிய மநனான்மமயத்தில்
இருக்கிறது. அதுநவ பரவச

ிமல, ஆத்ம சங்கமமும் ஆகும்.

இதமனநய
ான்

ித்தய புருஷன் – இநயசு.

மரணமில்லா தபருவாழ்வு வாழலாம் கண்டீர் - வள்ளலார்.
ஓர்த்து உள்அம் உள்அது உலவி
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ஒருதமலயாய் நதான்றுகின்ற நவண்டாப் பிறப்பு – திருவள்ளுவர்.

தசய்முமற
ததாடக்கம் ஆக்கிமன மமயம். அடுத்து மநனான்மணி

மமயம், பிறகு பிடறிக்கண்,

ிமறவாக துரியம்.

மநனான்மணி மமயம் இருக்கும் இடம் புருவ மத்திக்கு ஒரு
அங்குலம் உள்நள, உள்

ாக்கிற்கு ஒரு அங்குலம் நமநல,

(காதுகளின் நமல் பகுதியில் அதாவது த ற்றிப்தபாட்டு) இரண்டு
பக்கமும் ஓட்மடப் நபாட்டால் தமலப் பகுதியில் சங்கமிக்கும்
இடம் மநனான்மணி மமயம்.
பிடறிக்கண் என்பது அமணத்து

ரம்புகளும் கூடும் இடம்.

இடகமல, பிங்கமல சங்கமிக்கும் இடம்.
சும்மா இருக்கும் ந ரத்தில் மநனான்மணி மமயத்தில் தான்
மனம் இருக்கும். மனமத மநனான்மணி மமயத்தில்
நதாய்த்நதடுத்தால் அமமதி, புத்துணர்வு கிமடக்கும்.

மநனான்மணி தவத்தின் பயன்களும். சிறப்புகளும்.
1. அன்னமய நகாசமாகிய உடமல அமசவற்றதாக மவத்து
கவனிக்கும்நபாது உடலும், மனமும் அமசவற்றதாக

ிமலத்து

ிற்க

முடியும்.
2.

ம்மமச்சுற்றி அழுத்திக்தகாண்டு இருக்கும் இமற ஆற்றலின்
அழுத்தத்மத

3.

ன்றாக உணர முடியும்.

குண்டலினி சக்தி

ன்கு ஊக்கம் தபற்று திணிவு தபரும்.

4. உயிர் உணர்நவாடு ஒன்றி கலந்து ஒடுங்கி

ிற்க முடியும்.

5. மூமளக்கு மத்தியில் இருக்கும் மநனான்மணி மமயத்தில் மிகமிக
தமன்மமயான அதிர்வு உணர்வு கிட்டும்.
6. அகநம அகத்தில் ஒடுங்கி இருக்கும்

ிமல

ீ டிக்கும்.

7. பாவப் பதிவுகள் கமரந்துவிடும்.
8. நமல்

ிமலயான எண்ணங்கள் நமநலாங்கும்.
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9. பிறப்பின் இரகசியம் அறிந்து முழுமம தபரும் ஆற்றல் கூடும்.
10. உயிருக்கு இறவா

ிமல சித்திக்கும்.

11. ஜீவன் முக்தி தபறும்.

அளப்பரிய சக்திமய வழங்கும் சரியான குருவின் மூலம்,
முமறயாக இக்கமலமயக் கற்று, பயிற்சி தசய்து வாழ்வின்
ந ாக்கத்மத அமடநவாம்.

13. இவறயுணர்வு தந்த சித்தர்.
யொதே குைத்தில் வகொ ொைர் தம் திகளுக்கு ஆடிமொத ேிசொக
ெட்சத்திைத்தன்று மிக அழகொன ஆண் குழந்வத ஒன்று ிறந்தது.
அது ஆண் குழந்வதயொக இருந்தொலும் அதன் அழகு ப ண்
குழந்வதவயப் வ ொைிருக்கவே- அக்குழந்வதயின் கொதில் அவசந்தொடும்
குதம்வ என்னும் ெவகவய அணிேித்தொள்
குழந்வதயின் தொய். குதம்வ யின் தினசரி ெிகழ்ச்சி கொவையும்,
மொவையும் வகொேிலுக்கு பசன்று இவறேவன ேணங்குேது தொன்.
-குதம்வ ச் சித்தருக்கு தினொறு ேயதொகும் வ ொது அேருக்கு
ஞொன உ வதசம் பசய்ேதற்கொக மொதேர் ஒருேர் ேந்தொர்.
ேந்தேவை ேணங்கி ெின்றொர் குதம்வ . மொதேர் குதம்வ க்கு
அருளு வதசம் பசய்தொர்.
“மொதே குருவே உ வதசம் பசய்த உங்களுக்கு ெொன் என்ன வகமொறு
பசய்யப்வ ொகிவறன்!” என்றொர் குதம்வ மொதேவைொ குதம்வ வய
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பமல்ை தடேிக்பகொடுத்து “குதம்வ ெீ வ ொன ிறேியில் உய்ேவடயும்
ப ொடுட்டு கடுந்தேம் பசய்தொய்.
ஆனொல் தேம் முழுவம அவடயும் முன்வ உன் கொைம் முடிந்து ெீ
இறந்து வ ொனொய். அந்தத் தேத்தின் யனொல் தொன் ெீ என்னிடம்

உ வதசம் ப ற்றொய். ெொன் உ வதசித்தவத அனு ேத்தில் பகொண்டு
பேற்றி ப றுேொய்” என்றொர்.

ஒரு ெொள் இைவு குதம்வ ச் சித்தர் யொருக்கும் பதரியொமல் எழுந்து

ஒரு கொட்டிற்குள் புகுந்தொர்.

அங்கிருந்த ஒரு மைப்ப ொந்தில் நுவழந்து தே ெிவையில் ஆழ்ந்தொர்.

தம் அனு ேங்கவளப் ொடல்களொக எழுதினொர்.
தொன் குதம்வ ச் சித்தர் ொடல்களொக உள்ளன.

அந்தப் ொடல்கள்

குதம்வ என் து ப ண்களின் கொதிவை அணியும் பதொங்கட்டொன்

ெவக. இேர் ொடல்களில் குதம்வ அணிந்த ப ண்வண குதம் ொய்
என்று அவழக்கிறொர்.
இதனொல் இேவை குதம்வ ச் சித்தர் என்வற அவனேரும்

அவழத்தொர்கள். இேர் 32 ொடல்கவளப் ொடியுள்ளொர். குதம்வ ச் சித்தர்
திபனட்டு சித்தர்களில் ஒருேர்.

வேதொத்திரி மகரிசிக்கு இவறயுணர்வு கிவடத்த
குதம்வ ச் சித்தரின்
குறிப் ிடுகிறொர்.

ொடல்களில்

ொடல் முக்கியமொனது என்று அேவை

இவறயுணர்வு எனக்குச் சரியொகக் கிவடத்த ேிதம் – மகரிசி.
எனது குழந்வத ேயதில்
ெம் ிக்வகயும் ென்னடத்வதப்

க்தியில் வதொய்ந்து பதய்ே
ற்றும் பகொண்டு ேளர்ந்வதன்.

“கடவுவள” என்று வ ொற்றி அவழப் திை ஓர் இன் த்வத
அனு ேித்வதன்.
நூல்கவளப்

ேயது 20 க்கு வமல்தொன் சிை ஆன்மீ க அறிவு

டிக்கும் ேொய்ப்பு கிவடத்தது.

அவே மூைமொக எங்கும்

ெிவறந்த பேளிதொன் இவறேன் என்ற பதளிவு கிவடத்தது.
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“பேட்டபேளி தன்வன பமய்பயன் றிருப்வ ொர்க்குப்
ட்டய வமதுக்கடி?

குதம் ொய்!

என்ற குதம் வ ச் சித்தர்

ட்டய வமதுக்கடி?

ொடலும்,

அங்கிங்பகனொத டி பயங்கும்ப்ைகொசமொ
யொனந்தபூர்த்தியொகி

யருபளொடுெிவறந்தபதது தன்னருள்பேளிக்குவள
யகிைொண்டவகொடிபயல்ைொந்

தங்கும் டிக்கிச்வச வேத்துயிர்க்குயிைொய்த்
தவழத்தபததுமனேொக்கினிற்

றட்டொமனின்றபதது சமயவகொடிகபளைொந்
தந்பதய்ேபமந்பதய்ேபமன்

பறங்குந்பதொடர்ந்பததிர் ேழக்கிடவுெின்றபதது
பேங்கணும்ப ருேழ்க்கொ

யொதினும்ேல்ைபேொரு சித்தொகியின் மொ
பயன்வறக்குமுள்ளபததுவமற
கங்குல் கைறெின்ற பேல்வையுள்பததுேது
கருத்திற்கிவசந்ததுவே
கண்டனபேைொவமொன வுருபேளியதொகவுங்
கருதியஞ்சைி பசய்குேொம்.”
என்னும் தொயுமொனேர்

ொடலும்,

“சூழ்தகன் றொழ்ந்துயர்ந்த முடிேில் ப ரும்

சூழ்ந்ததனில் ப ரியென் மைர்வசொதி வயவயொ

ொவழவயொ

சூழ்ந்ததனில்ப ரிய சுடர்ஞொன ேின் வமொ
3ழ்ந்ததனில்ப ரியஎன் அேொேறச் சூழ்ந்தொவய.”

“ென்றொய் ஞொனம் கடந்துவ ொய் ெல்ைிந் திரிய பமல்ைொமீ ர்த்து,
ஒன்றொய்க் கிடந்த அரும்ப ரும் ொழ் உைப் ி ைதவன யுணர்ந்துணர்ந்து,
பசன்றொங் கின் துன் ங்கள் பசற்றுக் கவளந்து வசயற்றொல்,
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அன்வற யப்வ ொ வதேடு
ீ அதுவே ேடு
ீ ேடொவம.”
ீ
என்ற வேணேப் ப ரிவயொர்கள்

ொடிய

ொடல்கவளயும்

டித்து

உணர்ந்தவ ொதுதொன் தூயபேிளயொக ெிவறந்து வ ரியக்க் மண்டைம்
அவனத்வதயும் தன்னகத்வத தொங்கிக் பகொண்டிருப் துதொன்
ெிவைபயன்ற உணர்வு

ிறந்தது.

மகரிசிக்கு இவறயுணர்வு பகொடுத்த

சித்தர்

ொடலும் ஒன்று.

பதய்ே

ொடல்களில் குதம்வ ச்

அதில் குறிப் ிட்ட பேட்டபேளிவய

அேருக்கு பதளிவேத் தந்தது,
பேட்டபேளி

வேறு

சக்தி

எந்தப்ப ொருள்

என் து

ேைிது

இல்வை

யொனொல்

ிை ஞ்சத்தில்?

சூரியன், பூமி மற்ற வகொள்கள் அவனத்வதயும் வசர்த்து சூரிய
குடும் ம் ேவையில் கணகிட்டொல் அவே ெம்மொல் அளக்க முடியொத
அளவு எவட உவடயதொக இருக்கும். இவ்ேளவு எவடவய தன்னில்

வைசொக மிதக்க ேிட்டு பகொண்டிருப் து சுத்தபேளி தொன். அதுவே
எல்ைொம்

ேல்ை

வ ொற்றுகிவறொம்.
பேட்டபேளி

முழுமுதற்ப ொருளொன

தத்துேத்வத

அனு ேங்கவள ெம்முடன்

உணர்ந்த

இவறெிவை

வ ொது

கிர்ந்து பகொள்கிறொர்.

மகரிசிவய

என்று

தனது

“ஆதிபயனும் பமய்ப்ப ொருவளொ கடல்வ ொ பைொன்று;அதிபைழுந்த
இயக்கபமைொம் அவைகள் வ ொைொம்;வ தமுடன் அவைகளவே ேிரிந்த
வ ொதும் ிரியொது கடவை ேிட்டுக்கடல் ஒன்வறனும்ேொதமிடும்
ைவகொடி அவைகளூடும்ேழுேொது ெிவறந்து ெின்று, முடிேில்
தன்னுள்ெீதபமொடு இவணத்துக்பகொள் தன்வம வ ொன்று,ெிவையற்ற
இயக்கபமைொம் முடியும் பமய்யில்”
பேட்டபேளிவய பமய்ப் ப ொருளொகவும், அதன் ஆற்றவை
சக்திபயனும் ஆகொசமொகவும், அதன் திைட்சிெிவை வேறு ொடுகவள ஞ்ச
பூதங்கொளகவும், அவே இவணந்த கூட்டுக் கொட்சிகவள வ ரியக்கத்
பதொடர்க்களத் வதொற்றங்களொகவும் ேிளக்கம் ப ற்வறன்..
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சுத்தபேளி ஏதுமற்ற இடம்தொவன, அவதப் ப ொருள் என்று எப் டிக்
கூறுேது என்ற திவகப்பு முன்னர் ஏற் ட்டது. ின்னர் அவதப் ற்றிய
ஐயமும் பதளிந்துேிட்டது.

இயக்கத்வதொடு இயக்கத்வத ஒப் ிட்டுப் ொர்க்கும் கணிப்பு

ெிவையிலுள்ள அறிேிற்கு, பேட்டபேளி ஏதுமற்றதொக இருக்கிறது.
அறிவே சமொதிெிவையில் ப ொருளொகவும், இயக்க ெிவையில்

உயிைொகவும், புைன் ேழியிைொன கொட்சி ெிவையில் எண்ணற்ற இயக்க
வேறு ொடுகளொகவும், இயங்கும் உண்வமயிவனக் கூர்ந்து தே

ெிவையின் அநு ேமொக உணரும்வ ொது பேட்ட பேளிவய ப ொருள்
என்றும் அதன் இயக்க ஆற்றேொன ைமொணு உயிர் என்றும்,

அணுக்களின் திைட்சி ெிவைகள் ைேொறொன வேறு ட்ட வதொற்றங்கள்
என்றும், ேிளங்கி ேிட்டது.

வமலும் வ ைொற்றல் ப ற்ற வகொடொன வகொடி சூரியன்களும்
(ெட்சத்திைங்களும்) மற்ற வகொள்களும் பேட்ட பேளியில்தொன் மிதந்து
உருண்டு ஓடி இயங்கிக்பகொண்டு இருக்கின்றன என்ற உண்வம பதளிந்த
ேிடத்தில், பேட்ட பேளிவய, எல்ைொம்ேல்ை (Almighty) ைம்ப ொருள்
என்னும் ேிளக்கம் உண்டொயிற்று.

இடம், இயக்கம் இைண்வடயும் ஒத்தப் ொர்த்தொல்
இயக்கத்வதேிட இடம் ேைிதொகேன்வறொ இருக்க வேண்டும்.
எல்ைொம் ேல்ை ைம்ப ொருவள ஆகொசபமன்ற உயிர்த்
துகள்களொய், அதன் திைட்சித் வதொற்றவம உடைொய், உயிர்- உடல் கூட்டு

இயக்கத்தொல் உணர்ச்சி, வதவே, முயற்சி, பசயல், ேிவளவு, அனுவ ொக,
அனு ே, ஆைொய்ச்சி, பதளிவு, முடிவு என்ற உயிரின் த்து டித்தளப்
டர்க்வக இயக்க ஆற்றைொன மனமொய் இயங்கும் மவறப ொருள்
உண்வமகள், எனக்குத் பதளிேொக ேிளங்கிேிட்டன.
“ஒவை ப ொருள் எல்ைொமொக இருக்கிறது” என்ற அத்வேத தத்துேம்
ேிளங்கிேிட்டது.
“அது மைர்ச்சிப ற்று இயக்கம் என்ற ெிவை வேறு ொட்வடொடு சித்து-

உயிர்-ஆகொசம்- ைமொணு-சக்தி என்று வ சப் டும் ஆற்றைொக இயங்கித்
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திைட்சி ெிவையில் உைகமொகி உயிர்களொகி அனந்தமொக இருக்கின்றன”
என்ற பதளிேில் துவேத தத்துேமும் ேிளங்கிேிட்டது.
உயிர்களொகி, மனிதனொகி புைன் மயக்கின் வதவே, ழக்கம்,
சூழ்ெிவைகள் ெிர்ப் ந்தங்களில், சிக்கலுற்று துன் ங்கவள ேிவளத்துக்

பகொண்டு தேிக்கும் ெிவையிைிருந்து ேிடு ட்டு ேொழவேண்டுபமனில்,

தனது அறிவே அகவெொக்குப் யிற்சியொல் ண் டுத்தி, மனதின் இயக்க
ேிதியறிந்து, உயிரின் ெிவையறிந்து, அவ்வுயிவைப் ைெிவைவயொடு

இவணத்து இவணத்து ெின்று தேம் ஆற்றி, அறிேின் முழுவம ப ற
வேண்டும்.
ிறேிக் கடவைக் கடக்க இதுவே சரியொன ேழி. இதற்குப்

ப ொருள்ெிவை, ெிகழ்ச்சி ெிவையறிந்து, அகவெொக்குத் தேத்தில் முழு
ஆற்றல் ப ற்ற ஆசொன் அருவளெொடி அேர்மூைம் முவறயொக வெொன்பு
ஆற்றிவய மனிதன் உய்ய வேண்டும், என்ற ேிசிட்டொத்வேத
தத்துேமும் எனக்கு ேிளங்கிேிட்டது.
சூரியன் மடிந்தொலும் வேதொத்திரி மகரிசியின் சுத்தபேளித்
தத்தும் ேொழும். கொைங்கள் மடிந்தொலும் இேைது கொந்தத் தத்துேம்
ேொழும்.
ேொனிடிந்து ேழினும்
ீ
இேர்தரும் ேொழ்க்வக பெறிகள் ேொழும்.

இேைது ேொக்குகள் அவனத்தும் இவறெிவை ெமக்கு அளிக்கும்
சத்தியங்கள்

14.ப ண்ணும் இல்ைொமல் ஆணும் இல்வை.
ிை ஞ்ச உற் த்தியில்
உயிரினத்வதொற்றங்கள் யொவும் இயற்வக
ப ண்ணினத்திடம் தொவன ஒப்புேித்திருக்கிறது?
அது ப ண்ணினத்திடம் உள்ள ப ருவம.
இவதயுணர்ந்த பகொங்கணச் சித்தர்,
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“மண்ணும் இல்ைொமல் ேிண்ணும் இல்வை –பகொஞ்சம்
ேொசம் இல்ைொமல் புவும் இல்வை

ப ண்ணும் இல்ைொமல் ஆணுமில்வை – அது
வ ணிக் பகொணொடடி ேொவைப்ப ண்வண!
ப ண் இல்ைொேிடில் ஆண் இல்வை - ஏன் உைக மக்கவள -

ப ண்ணினத்தின் அன் ளிப்பு தொவன?

அவதப் வ ொற்றிக்

பகொண்டொடுகிறொர் பகொங்கணேர்.

ப ண்ணுரிவமவய, ப ண்ணின்
ப ருவமவயப்

ற்றிச் சித்தர்கள் கூறும்

கருத்துக்கவளயும் மகரிசி அேர்களின்

கருத்துக்கவளயும் ஒப்பு வெொக்குவேொம்.

“ப ண்ணற் ப ருந்தக்க யொவுள” என்றொர் ேள்ளுேர்.
“மொது ெல்ைொருட் மணொளன் இருந்திடப்
ொதி ெல்ைொவள

கேனும் ஆனது

வசொதி ெல்ைொவள துவண பசய்ய ேல்ைிவைல்
வேதவன தீர்த்திடும் பேள்ளிவயொவம.”
“ த்தினி

க்தர்கள் தத்துேஞொனிகள்

சித்தங்கைங்கச் – சிவதவுள் பசய்ேதேர்
அந்தமும் ஆேியும் ஆண்படொன்றில்
மொய்த்திடும் சத்தியம்

ஈது சதொ ெந்தி ஆவணவய”
என்று திருமூைரும்,
“மொதர் வதொள் சைொவதொர் மொெிைத்தில் இல்வைவய
மொதர் வதொள்புணர்ந்தவ ொது மனிதர் ேொழ்வு சிறக்குவம
மொதொைொகுஞ் சத்திஒன்று மொட்டிக் பகொண்ட தொதைொல்
மொதைொகும் ெீளகங்வக மகிழ்ந்துபகொண்டொன் ஈசவன”
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எனச் சிேேொக்கியொரும்,
“மொதேொய் ேந்வத அமுதளித்தொய்

மவனயொட்டியொய் ேந்து சுகம் பகொடுத்தொய்
ஆதைேொன தங்வகயொனொய்

ஆவசக் பகொழுந்தியும் தொனொனொய்”
எனக் பகொங்கண சித்தரும் , ப ண்ணுரிவமவயப்
ப ருவமவயப்

ற்றிப் ப ண்கள்

ற்றிக் கூறி உள்ளொர்கள்.

ெமது மகரிசி அேர்கவளொ சித்தர்கள் அடிபயொட்டி, சீரிய

கருத்துக்கவள கூறி உள்ளொர்கள்.

ஆண்களுக்குப் ப ண்கள் அடிவமயும் இல்வை ,
குவறந்தேர்களும் இல்வை ,
உயர்ந்தேர்களும் இல்வை ,
சமமொனேர்களும் இல்வை .
இயற்வக அவமப் ில் ப ண்கள் சிறப் ொனேர்கள் .
ிைத்வயகமொக மதிப்பு உவடயேர்கள் என் வத உணர்ந்து
மதித்து, ஒவ்பேொரு ஆணும் ெடந்து பகொள்ள வேண்டும் என் ொர்
வேதொத்திரி மகரிசி.
“ப ண்கள் உயர்ந்தேர்களும் இல்வை
தொழ்ந்தேர்களும் இல்வை .
ப ண்கள் சிறப்பு
ேினொ: ஐயா, நீங்கள் பபண்கவள உயர்த்திப் வபசி அதிக
முக்கியத்துேம் பகாடுக்கின்ைீகள் இது சரியா ?
மகரிஷியின் ேிவட:
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ெீங்கள் இந்த உைகத்திற்கு எப் டி ேந்தீர்கள் ? உங்கவள ஒரு
மிக்கேர்கள் மதிக்கப் ட வேண்டியேர்கள் “.
ப ண் அல்ைேொ தன் ேயிற்றில் த்து மொதம் வேத்து கொத்து
உருேொக்கினொள்!

அப்ப ொழுது அேள் உண்ட உணவே, அேள் சுேொசித்த கொற்வற
அல்ைேொ ெீங்கள் ங்கிட்டுக் பகொண்டீர்கள் ?
வமலும் முதைில் இந்த உைகிற்கு ேந்தீர்கவள, அங்கு உங்களுக்கு
தன் இைத்தத்வத அல்ைேொ ொைொக மொற்றி முதல் உணேொக அளித்தொள்.
ெொம் கவடகளில் பசன்று ஒரு புதிய ேொகனம் ேொங்கும் ப ொழுது

அந்தக் கம்ப னிவய உங்களுக்கு முதல் ப ட்பைொவை இட்டு ெிைப் ி

ெீங்கள் சிறிது தூைம் ேொகனத்வத இயக்குேதற்கு உதேி பசய்ேது வ ொல்,
தொய் தொவன உங்களக்கு தன் இைத்தத்வதப் ொைொக்கி முதல் உணவு (Fuel)
அளித்து ெீங்கள் உயிர்ேொழ உதேினொள். அதற்கு வமலும் ை மொதங்கள்
அந்த தொயின் ொவைக் குடித்துத்தொவன ேளர்ந்தீர்கள்.
(ெொம் ேொழ்ந்த பசொர்க்கம் 'தொயின் கருேவற')

“அந்தப் ப ண்வமதொவன

உங்களுக்கு ேொழ்க்வகத்

துவணயொகவும் ேந்து ேொழ்ெொள்
முழுேதும் உங்கள் இன் ,

துன் ங்களில் ங்கு பகொண்டு ெீங்கள்
ேடுவ
ீ
று அவடயவும் உதவுகின்றொள்.
இதில் ஏதொேது ஒன்வற உங்களொல் மறுக்க முடிமொ ? இவ்ேளவு
ப ருவம ேொய்ந்த ப ண்ணினத்வத வ ொற்றுேதில் உங்களுக்குக்
கஞ்சத்தனமும் ப ொறுக்க முடியொவமயும் ஏன் ேைவேண்டும் ?”
“ப ண் ேயிற்றிலுருேொகி ப ண் ொலுண்வட உணர்ந்தொய்
ப ண்துவணயொல் ேொழ்கின்றொய் ப ண்ணின் ப ருவம உணர்,”
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“எல்வையற்ற ஆற்றலுள்ள இவறேன் திரு உள்ளம் என்ன
எவ்வுயிரும் வதொன்றுதற்கு ஏற்றபதொரு திரு ேழியொய்

ேல்ைவமயொய் ப ண்ணினத்வத ேடிவமத்தொன் அற்புதவம
ேொழுகின்ற மக்களில் இவ்ேளம் அறிந்வதொர் எத்தனவன வ ர்!
-

மகரிஷி

ப ண்துவணயொல் ேொழ்கின்வறொம். ப ண்வமயின் ப ருவமவய

உணர்வேொம்.

ப ண்கள் ெொட்டின் கண்கள்.

ப ண்ணின் ப ருவமவய

ெமது அருட்தந்வத வேதொத்திரி

மகரிசி அேர்கள் கூறியதுடன் ப ண்ணினத்தின் ேிடுதவைக்கு
ேித்திட்டுள்ளொர்கள்.

ெம் ெொட்டின்

ண் ொட்டின் டி ப ண்கள் இயற்வகயிவைவய

தியொகிகள். ப ண்ணொக ிறந்ததற்கு ப ருவம டுவேொம்.

15. கொய கல் வயொகம் தந்த சித்தர்கள்.
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இளவம கொத்து ெீண்ட கொைம் இந்த ெிைவுைகில் ேொழ்ேது
என் து மனிதனது சொதவனக்க உட் ட்டவத.
இதற்கொன ேழிேவகவகத் தமிழ் ெொட்டுச் சித்தர்கள் எழுத்து

ேடிேில் ேிட்டுச் பசன்றிருந்தொலும், அேர்கள் வகயொண்ட

பசொற்வறொடர்களின் முழுப் ப ொருவளயும் ேிளங்கொதிருந்த
கொைணத்திவை “கொயகற் ப்

யிற்சி”

ை நூற்றொண்டுகளொக

மூடுமந்திைமொகவே இருந்தது.

சித்தர் சொன்றுகள்.
‘அஞ்சு யுகத்தில் அழியொமல் கொயந்தொன்
மிஞ்சிய கற் ம் ேிளம் ிவனொம் நூற்பறட்டுத்
தஞ்ச முறவே தொந்தின்ன ேல்வைொர்க்கு
ஞ்சு ெவைவ ொய்ப் திந்வதொங்கி ேொழ்ேவை’
- திருமந்திைம்.
“ேொயு ேழக் மறிந்து பசறிந்தடங்கில் ஆயுட் ப ருக்கமுண்டொம்,”
- ஔவேயொர்.
“ெயன மிைண்டும்ெொசிவமல் வேத்திட்
டுயர்பேழொ ேொயுவே உள்வள அடக்கித்
துயைற ெொடிவய தூங்கேல் ைொர்க்குப்
யனிது கொயம்

யமில்வைத் தொவன”

- திருமூைர்.

“கூற்றலும் குதித்தலும் வககூடும் வெொற்றைின்
ஆற்றல் தவைப் ட்ட ேர்க்கு”

“மூைப்

- திருேள்ளுேர்.

ிைொணவன வெொக்கும் – வெொக்கின்
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முத்தியின் ேடுமக்வக
ீ
ேந்து – சொய்க்கும்
ேொைப்

ிைொயமும் – ேொய்க்கும்

ேொசியிவனற்ற மிகழ்ந்த ளித்தொன்” –குணங்குடி மஸ்தொன்

“உச்சியில்ஓங்கி ஒளிதிகழ் ெொதத்வத
ெச்சிவய இன் ங்பகொள் ேொர்க்கு ெமன்இல்வை
ேிச்சும் ேிரிசடர் மூன்றும் உைகுக்குத்
தச்சு மேவன சவமக்கேல் ைொவன” - திேம் ைச்கக்கைம்.

கற் ம் உடவைக் கொக்கும். உற்ற வெொவய அகற்றும். அது,
உடவைக் கற்வ ொை மொற்றும். கற் ம் உண் ேர் ெீண்டெொள் ேொழ்ேொர்
என்றும் வெொயற்ற ெிவையவடயைொம் என் தும் மருத்துே ேழக்கொக
இருக்கிறது. உைக மருத்துேம் எதிலும் கொணப் டொத அரிய முவற இது.
கொயகற் ப் யிற்சி முவறகவள அறியொதிருந்தொல் யொருக்கு
ெட்டம்? தமிழகம் எத்தவனவயொ அரிய கவைகவள அறிந்திருந்தும்
அவே யன் டொமல் மறந்திருப் வதப் வ ொை, இவதயும் மற்றவே
வ ொை மறந்து ஒதுக்கி ேிடைொகொது.

மனேளக் கவையில் கொயகற் ப் யிற்சி எனும் ஒரு அற்புதமொன
மனித ேளப் யிற்சி அளிக்கப் டுகிறது.
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ேிந்து ெொதம் எனும் மூைப்ப ொருட்கவளத் தூய்வம பசய்து
அேற்றின் ேலுவேயும் அளவேயும். தைத்வதயும் உயர்த்தும் எளிய
யிற்சி ஆகும் அது. ெொம் உண்ணும் உணவு.
1. ைசம்
2. ைத்தம்
3. சவத

4. பகொழுப்பு

5. எலும்பு
6. மஜ்வஜ மற்றும்
7. சுக்கிைம்

என்ற ஏழு தொதுக்களொக முவறவய ஒன்றிைிருந்து மற்பறொன்றொக
இவறயொற்றைொல் மொற்றப் டுகின்றன.
இந்த உடைியக்க ேிஞ்ஞொனத்வதப் ற்றி
சிந்தவனயொளர்களுக்கும் மருத்துே ேிஞ்ஞொனிகட்கும் ென்கு பதரியும்.
இேற்றில் சுக்கிைம் (ேிந்து-ெொதம்) எனும் 'சீே இன
அவனத்தடக்கப் ப ொருள்' தொன் மனித உடைினது வதொற்றம் தன்வம
ேளர்ச்சி இயக்கம் ேிவளவுகள் அவனத்துக்கும் அடிப் வட ஆற்றைொன
மிக மதிப்புவடய ப ொருளொகும்.
உயிரினங்களின் ிறப்பு இறப்பு இைண்டு ெிகழ்ச்சிகட்கும் ேித்து
எனும் சீேசக்திவய கொைணம் ஆகும்.
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ஒரு ேிவதயில் ஒரு முழு மைம் கொந்த அவைேடிேில் சுருங்கி
இருப் வதப் வ ொைவே ேிந்துெொதக் குழம் ில் உள்ள ஒவ்பேொரு
பசல்ைிலும் மனித ேடிேவம சுருங்கி இருக்கிறது.

வமலும் ரிணொமத் பதொடைொக ேரும் பசயல்கள் எண்ணம் இேற்றின்

அவைகவளச் சுருக்கிப் திேொக வேத்திருக்கும் கருவமயத்தவதத்

தொங்கிக் பகொண்டு இருக்கும் பதய்ேகத்
ீ
திைேமும் ேித்துவே (Sexual vital
fluid) ேிந்து ெொதத் திைேவம ஆகும்.
இத்தவகய மதிப்பு ேொய்ந்த ேொழ்க்வக ெைெிதியொன ேிந்துெொதத்
திைேங்கவள மனிதேள மதிப் றியொமல் மக்களில் ப ரும் ொவைொர்
ேணொக்கியும்
ீ
பகடுத்தும் ேிடுகிறொர்கள்.
இந்தக் குவற ொடு மனித ேளத்வத மிகவும் தொக்கிச் சீைழிக்கின்றது.
இதனொல் தொன் தனிமனிதன் குடும் ம் சமுதொயம் உைகம் என்ற

அளேில் மனித இன ேொழ்ேில் கணிக்க முடியொத எண்ணிக்வகயில்
சிக்கல்கவளயும் துன் ங்கவளயும் ேிவளேிக்கின்றன.
இந்த உண்வமகவள அறிந்த சித்தர்கள் எனும் மனிதேள

ேிஞ்ஞொனிகள் ேித்துவேத் தூய்வம பசய்து ேளப் டுத்தும் யிற்சிவய
உைக மக்களுக்கு ேழங்கியுள்ளொர்கள். இந்தப் யிற்சி தொன் கொயகற் ம்
எனும் மனித ேளப் யிற்சியொகும்.
ெீண்ட கொைமொக இந்தக் கொயகற்

யிற்சியொனது மிகவும் ைகசியமொக

வேக்கப் ட்டிருந்தது. எல்ைொச் சித்தர்களுவம
அேைேர்கள் எழுதிய நூல்களில் இந்தப்

யிற்சிவயப் ற்றிச் சிை குறிப்புகவள எழுதி

உள்ளொர்கள்.
எனினும் இதவனப் யின்று யன் ப ற்றேர்கள் வெர்முகமொகக்
கற்றுக் பகொடுத்தொல் அல்ைொது எேருக்கும் எழுத்தின் மூைம் இந்தப்
யிற்சியிவன ேிளங்கிக் பகொள்ளமுடியொது.
உதாரணமாக
உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ை ோயுவேக்
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கருத்தினா ைிருந்திவய கபாைவமற்ை ேல்லீவரல்
ேிருத்தரும் பாைராோர். வமனியும் சிேந்திடும்

அருள்தரித்த அம்வமபாதம் ஐயன்பாதம் உண்வமவய!
கொயகற்
ஒன்று.

யிற்சிவயப் ற்றி சித்தர்கள் எழுதி உள்ள ொடல்களில் இது

இது சுத்த தமிழ்தொன் என்றொலும் இதவனப் டித்து ேிட்டுக்

கொயகற் ப் யிற்சிவய ஒருேர் பதரிந்து ழகமுடியொது.

எனவே குரு என்னும் ஒரு ெ ரிடமிருந்து வெர்முவறப் யிற்சி தொன்

வதவேயொகின்றது. இந்தக் கொயகற்

யிற்சி கொைத்தொல் ை

ிரிவுகளொக்கப் ட்டுத் தூைக் கிழக்கு ெொடுகளில் சிதறிக் கிடக்கின்றன.
சித்த மருத்துேத் துவறயில் எனக்கிருக்கும் ஆழ்ந்த ற்றுதைொல்

சித்தர்கள் அருளியுள்ள ை நூல்கவளயும் ஆைொய்ந்தவதொடு எனது அருள்
பதொண்டு யணத்தின் வ ொது ெொன் சந்தித்த ை கீ ழ்ெொட்டு உடற் யிற்சி
ஆசிரியர்கள் மூைம்திைட்டிய ை யிற்சி முவறகவளயும் ஒன்று
இவணத்து 'மனேளக் கவைக் கொயகற் ப் யிற்சி' என்ற ப யரில்
வ ொதித்து ேருகிவறன்.

இப் யிற்சிவய இதுேவை சுமொர் இைண்டு ைட்சம் வ ருக்குக் கற்றுக்

பகொடுத்திருக்கிவறன்.

இந்த மனேளக்கவைக் கொயகற் ப் யிற்சியில் எனது இரு து
ஆண்டுகொை பசயல்முவற அனு ேங்களும் இவணந்துள்ளன.
இந்தப் யிற்சிவய மூன்று மணி வெைத்தில் ஒருேர் கற்றுக் பகொள்ள
முடியும். மனேளக் கவை மன்றங்களில் உறுப் ினைொகி ேொழ்க்வகேள
ேிஞ்ஞொனம் யில்வேைொர்களுக்கு இந்தப் யிற்சியும் வசர்த்துக்
பகொடுக்கப் டுகின்றது.
முவற தேறிய ேழிகளில் ேிந்துவே ெொசப் டுத்தி பகொண்டு டிப் ில்
ேிருப் மில்ைொமலும் ெிவனேொற்றல் குவறந்து ேொழ்ேில் வசொர்வும்
ஏமொற்றமும் கொண்கின்ற இவளஞர்களுக்கு அேர்கள் ேொழ்வேப்
புதுப் ித்துக் பகொள்ள இது ஒர் உயர்ந்த சொதவனேழி.
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ஆண் ப ண் இரு ொைரும் ேயது தினொன்கு திவனந்துக்கு வமல்
கொயகற் ப் யிற்சிவயக் கற்றுப் யனவடயைொம்.
திருமணம் வேண்டொம் என்று ப ொதுெை ஆன்மீ கத் பதொண்டில்

ஈடு ட்டுள்ளேர்களுக்கும் இந்த அரிய கொயகற் க் கவை ெல்ைவதொர்
வதொழனொகப் யன் டும்.

1. ஆயகவை கள்பமொத்தம் கணக்பகடுத்வதொர்

அறு த்தி ெொலுஎன்றொர் அவனத்தும் கற்றும்

கொயகற் பமனும்கவைவயக் கற்கொ ேிட்டொல்

கற்றபதல்ைொம் மண்புக்கும் உடல்ேி ழுந்தொல்
மொயபமனும் கொந்தம்உயிர் ேித்து மூன்றில்

மவறந்துள்ள இைகசியங்கள் ேிளங்கி ேொழ்ந்தொல்

தீயேிவன கள்கழிய உைகுக் பகன்றும்
பதளிேொன அருள்ஒளியொய் ெிவைக்கும் ஆன்மொ
2. கவறவ ொக்கி ேித்ததவன உவறயச் பசய்யும்.
கொயகற் ப் யிற்சியினொல் உளவெொய் ெீங்கும்
ெிவறமனமும் ஈவகவயொடு ப ொறுவம கற்பு
வெர்ெிவறயும் மன்னிப்பும் இயல் ொய் ஓங்கும்

இவறயுணர்வு ேிழிப்புெிவை அறிவுக் கூர்வம

இனியபசொல் எண்ணத்தின் உறுதி வமன்வம

மவறப ொருளொம் மனம் உயிர் பமய் யுணர்வு கிட்டும்.
மொதேமொய்ப் ிறப் ிறப்புத் பதொடர் அறுக்கும்!
கொயகல் ம் உள்ளிட்ட உடல் யிற்சிகவள ெொள்வதொறும்
ஒழுங்கொகச் பசய்துேந்தொல் வெொயின்றி ேொழைொம். உடைில் உள்ள
பசல்கள் அவனத்திலும் உள்ள துருே அவமப்பு சீைொகும். மைபு ேழியொக
ேந்த வெொய்கவளக் கூட சிை மொதங்களில் வ ொக்கி ெைமவடயைொம்.
சுருங்கச் பசொன்னொல் மனிதகுை ேொழ்ேில் உள்ள அவனத்துக்
குழப் ங்களுக்கும் ெீங்கி அவமதியும் ெிவறவும் பகொண்ட ேொழ்வு
அவமயும்.
காயகற்பப் பயிற்சி பயன்கள்
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1. உடல் ெைம் சீைவடயும்; ஆஸ்த்மொ, சர்க்கவைேியொதி, குடல்புண்,
மூைம் வ ொன்ற ேியொதிகள் டிப் டியொக ெீங்கும் / மட்டுப் டும்.

2. உடைின் வெொய் எதிர்ப்புச் சக்தி ப ருகும்.

3. முதுவமவயத் தள்ளிப்வ ொடவும், முதுவமயிலும் இளவம கொத்து
இனிய ேொழ்வு ேொழவும் ேழி வகொலும்.

யனுள்ள ெீள் ஆயுள் ேொழ ஏதுேொகும்.

4.

5. மொணேர்ப் ருேத்தில் ெிவனவுக் கூர்வம, ஓழுக்கம்,
கடவமயுணர்வு ஒங்கும்.

6. தம் தியரிவடவய இணக்கமொன இனிய உறவு அவமயும்.

7. மனித ேொழ்ேில் ஆன்மீ க உணர்வு வமவைொங்கி ேளை உதவும்.
இப் யிற்சிவய 14 ேயதிற்கு வமல் ஆண் / ப ண் இரு ொைரும் (எல்ைொ
மதத்தினரும்) கற்று இன்புறைொம்.

16. மனேளக்கவையில் சித்தர் பெறி தீட்வசகள்.
ழக்கத்திற்கும் ேிளக்கத்திற்கும் இவடவய வ ொைொடிக் பகொண்டு
இருக்கிற மனிதன்

ழக்கத்வத முவறயொக மொற்றிக் பகொண்டு

ேிளக்கத்வத ெல் ேிளக்கமொகப் ப ற்றுக் பகொள்ள வேண்டும்.
ேிளக்கத்தின் ேழிவய ேொழ்க்வகவய மொற்றி அவமத்துக்
பகொண்டு ேொழ்ேதற்கு முவறயொன

யிற்சி எதுவேொ அவதத்தொன்

மனேளக்கவை என்று பசொல்லுகிவறொம்.
இந்தப்

யிற்சிவய குடும த்திலுள்ள ஆண், ப ண்

இரு ொைருவம

யிைைொம்.

ஆனவுடவனவய இந்தப்

திவனந்து,

தினொறு ேயது

யிற்சிக்கொன தகுதி எல்வைொருக்கும்

உண்டொகிறது.
மகரிசியின் மனேளக்கவை

யிற்சியில் முதைில் எளிய முவற

உடற் யிற்சி பசொல்ைித் தைப் டுகிறது.
ின்னர் சித்தர்களின் கொயகல்

யிற்சி பசயல்முவறகவளொடு

தகுதிேொய்ந்த ஆசிரியர்களொல் கற்றுத் தைப் டுகிறது.
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ின்னர் தேம் பசய்ேதற்கு தீட்வச

அல்ைது உ வதசம்

ேழங்கப் டுகிறது.

தீட்வச என்றொல் என்ன?
ஆசொனொல் சீடனுக்கு ஆற்றல்
ேழங்கப் டுகிறது.

ொய்ச்சப் டுேவத தீட்வச என

தீட்வஷ என்ற ேட பசொல்லுக்குக் “பகொடுத்துக்

குவறப் து” என்று ப ொருள்.

தீட்வஷ என்ற பசொல்வைத் “தீ + வஷ” என்று

என்ற ேடபசொல் “வத” என்ற மூைத்தின் திரிவு ஆகும்.

ிரிக்கைொம்.

தீ

வத – என்றொல் “பகொடுத்தல்” என்று ப ொருள். “வசஷ” என்ற
பசொல்லுக்கு மூைம் “வசஷய” . “வசஷய” என்றொல் குவறத்தல் என்று
ப ொருள்.
தீட்வஷ என்றொல் “பகொடுத்துக் குவறப் து” என்று ப ொருள்.
அதொேது, ஆசொன் உயிைொற்றவைப்
அல்ைது

ொேப்

பகொள்ளைொம்.

ொய்ச்சி, ெமது மைங்கவள

திவுகவளக் குவறப் து என்று ப ொருள்

அருள்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி ேகுத்துக் பகொடுத்திருக்கின்ற
மனேளகவைப்

யிற்சியில் ெொம் வமறபகொள்ளுகின்ற தீட்வச

முவறகளுக்கொன சொன்றுகள் சிை சித்தர் ப ருமக்களின்
அடிபயொற்றியதொக அவமந்திருப் வதக் கொணைொம்.

தீட்வச முவறகள்.
ழங்கொை முதல் மூன்று தீட்வச முவறகள்
வமற்பகொள்ளப் ட்டு ேருகின்றன.

அவே.

1. பதொடு தீட்வச அல்து ஸ் ரிஸ தீட்வச.
2. ெயன தீட்வச அல்து சட்சு தீட்வச.
3. மொனஸ தீட்வச அல்ைது ஞொன தீட்வச.
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பதொடு தீட்வச (ஆக்கிவன தீட்வச)
மூைொதொைத்தில் இருந்து ஆறொேது சக்தி வமயமொன ஆக்கிவன
சக்கைத்வத ற்றி ொர்வ ொம்.
அவமப்பு: இைண்டு தொமவை இதழ்கள் பகொண்ட கருெீை

ெிறத்வதயும், முவறவய இதழின் ேைது க்கம் சூரியவனயும், இதழின்

இடது க்கம் சந்திைவனயும், ெடுேில் ெீை ெிற ைிங்கத்வதயும் பகொண்ட
சக்கைமொகும்.

இதன் அவசவுகளொல் ஏற் டும் சப்தங்கவள ஹ, ள என்ற

எழுத்துக்களொல் குறிக்கப் டுகின்றன.

ஆன்மிகத்தின் ேொசல் என்று பசொல்ை டுகிறது. இதற்குத்
'திரிகூடம்” என்றும் ப யர்.
இடம்: புருே மத்தியில், இந்த சக்கைம் ெமது புருே மத்திக்கு
வெைொக மூவளயில் அவமந்திருப் தொக குறிப் ிடப் டுகிறது.
இன்னும் சரியொக பசொல்ேபதனில் ெமது பெற்றியில் உள்ள ள்ள
முடிச்சுக்கு இவனயொக இருக்கிறது.
இந்த ஆக்ஞொ சக்கைமும் மற்ற சக்கைங்கவளப் வ ொை சுழுமுவன
ெொடியில் அவமந்துள்ளது.
ஆக்கிவன தீட்வச ெமக்கு இம்முவறயிவைவய
பகொடுக்கப் டுகிறது.

ஸ் ரிச தீட்வசக்கு உதொைணமொக ெமது ஆசொன்

வகொழி அவட கொத்தவைக் குறிப் ிடுேொர்கள்.
வகொழி எவ்ேொறு தனது உடல் பேப் த்திவன, அதன்
முட்வடக்குப்

ொய்ச்சுகிறவதொ, அவ்ேொவற குருவும் தனது சீடனுக்குத்

தனது வக மூைம் ஆற்றவைக் பகொடுத்து, மூைொதொைத்திைிருந்து
குண்டைினிவய எழுப்புகிறொர்.
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இந்தத் பதொடுமுவற தீட்வச மூேொயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்
ிருந்வத ேழங்கி ேருேவத ெொம் திருமூைரின்

அறியைொம்.

ொடைினின்று

“உடல்ப ொருள் ஆேி உதகத்தொற் பகொண்டு
டர்ேிவன

ற்றறப்

ொர்த்துக் வகவேத்து

பெொடியில் அடிவேத்து நுண்ணுணர் ேொக்கி
கூடியப்

ிறப் றக் கொட்டினொன் ெந்திவய!”

வமலும் “பதொட்டுக் கொட்டதொ ேித்வத சுட்டுப் ப ொட்டொலும்
ேைொது” என்ற

ழபமொழியும் பதொடுமுவற தீட்டவசயிவன

உறுதிப் டுத்துகிறது.

புருே மத்தியல் உணர்வு ேைவேண்டுபமன் தற்கொக
அக்கொைத்தில் சிைர் அங்வக சூடு வேத்துக் பகொள்ேொர்கள் அல்ைது
சூடு வ ொடப் டுேொர்கள்.
ஆக்கிவனக்கு வேறு ப யர்கள் – புருேமத்தி, மவனொவமயம்,

பெற்றிக்கண், புருேபுட்டு, முச்சந்தி.

ஆக்கிவனப்

ற்றி சித்தர்கள்.

“உறற்றுப் ொர்க்க ஒளிதரும் ஆனந்தம் அவத
பெற்றிக்கு வெர் கண்டு டெிவைப் து எக்கொைம்?”- த்திைகிரியொர்
“ஊற்வறச் சடைமடி உப் ிருந்த

ொண்டமடி

மொற்றிப்

ிறக்க மருந்பதனக்குக் கிட்டுதில்வை

மொற்றிப்

ிறக்க மருந்பதனக்குக் கிட்டுபமன்றொல்

ஊற்வறச் சடைம் ேிட்வட என் கண்ணம்மொ
உன்

ொதம் வசவைனொ?”

மொற்றிப்

ிறத்தல் என் து கண்டைின் சக்திவய

மூைொதைொத்திைிருந்து ஆக்கவனக்கு மொற்றுேது.
“முத்து முகப்டிவயொ, முச்சந்தி ேதியிவை
ீ
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த்து இதழ்

ைப் ி,

ஞ்சவனவமல் இருத்தி

அத்வத அடக்கியல்வைொ யொரும் இல்ைொ வேவளயிவை
குத்து ேிளக்வகற்றி – என் கண்ணம்மொ
வகொைமிட்டுப்

ொவைவனொ.” - அழுகணிச் சித்தர்.

முத்து முகப் டிவயொ
முச்சந்தி ேதி
ீ
த்து இதழ்

ைப் ி

ஞ்சவண

அழகொன பெற்றி

இருகண்கள் – (ெொசி சந்திக்கும் இடம்
(புருேவமயம்)

த்துேிதமொன ெொத ஒைிகள் எழுப்பும்

ெைம்புகள் கூடுமிடம் வமொனெிவை.
ஐந்து புைன்கவள அடக்கி

வமைிருத்தி

எண்ணங்கள் குறுக்கிடொத ெிவை

வேவளயிவை

குரு பதொட்டுக்கொட்டி

யொருமில்ைொ

குத்துேிளக்வகற்றி
வகொைமிட்டு

அவசகின்ற உயிவை - ெர்த்தனத்வத

சொந்திவயொகம்

ஆக்கிவனச் சக்கைமொகிய பெற்றிக் கண் வயொகத்தினொல்
குண்டைினி இயக்கம் சிை சமயம் உடல் தொங்கும் ஆற்றலுக்கு வமைொக
ஓங்கும். அப்வ ொது தவை கனம் உண்டொகும்.
இந்தக் குறிப்வ சொந்தி வயொகப் யிற்சிக்கு ஏற்றதொகும். அப்வ ொது
ஆசொவன அணுகி சொந்தி வயொகப் யிற்சிவயத் பதரிந்து பகொள்ள
வேண்டும்.
வேறு முவறகள் மூைம் குண்டைினி ஏற்றம் ப ற்வறொர் சொந்தி
வயொக முவறயறியொமல் ைர் குண்டைினி ஏற்றத்வதத் தொங்கும்
சக்தியின்றி துன்புற்று ேருந்துகிறொர்கள்.
இத்தவகவயொர் உடனடியொகச் சொந்தி வயொகம் பதரிந்துப் யிலுதல்

வேண்டும்.
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1. சொந்தித் தேம் துேங்குவகயில் மூை ந்தத்தில் இருந்து ேைைொம், அது
கேனத்வத ஆசனேொய்ப் குதியில் இருத்த உதேியொய்
அவமயேல்ைது.

2. அசுேினி முத்திவைவயத் தேறொது வ ொட்டு ேரு ேர்களுக்கு

மூைொதொைப் குதியில் கேனத்வத வேப் து ழக்கமொய் மொறிேிடும்.
அத்தவகயேர்கள் சொந்தி தேத்தில் எளிதில் கேனத்வத அப் குதிக்கு
ெகர்த்தி ேிடுேொர்கள்.
3. புேிக்கு தன் மீ து டும் எந்த ஒரு கொந்தக்களவதயும் தன்னுள்வள
ஈர்த்துக்பகொள்ளும் ண்பு உண்டு [earthing]. ெொம் சம்மணமிட்டு தேம்
பசய்வகயிவை புேியின் வமற் ைப்புக்கு மிக அருகொவமயிவை அவதத்

பதொடுமளவுக்கு ெமது மூைொதொைம் ேருேதினொவை, அங்வக வதங்கியுள்ள
கொந்தம், புேியின் கொந்தக்களத்வதொடு ின்னிப் ிவணய ஏதுேொகின்றது.
இந்த ெிகழ்வு கூட, மூைொதொைத்தில் உறங்கும் கொந்தத்வத ெொம் உணை
முடியொமற் வ ொேதற்குக் கொைணமொக அவமயக்கூடியவத.

இவதத் தேிர்க்கவே ெொம் ொய் வ ொன்றேற்றில் அமர்ந்து தேம்
பசய்கின்வறொம்.
இக்கொைணத்தொவை, சற்வற உயைமொன தவையவண, மடித்த
கம் ளிப் வ ொர்வே வ ொன்றவேகளின் மீ து அமர்ந்து தேம் பசய்ேது
மூைொதொை உணர்தவை எளிதொக்கும். வசர் மீ து அமர்ந்து தேம்
பசய்தவையும் முயற்சிக்கைொம்.
சொந்தி தேம் சிை சிந்தவனகள்
1. தண்டுேட சுத்தி பசய்யும் வ ொது மூச்சு ேிடும் வ ொது மூைொதொைத்வத
கேனிக்க வேண்டும்
2. மூைதொைத்தில் சிறு ந்து வேத்து தேம் பசய்யைொம்
3. ிருத்த்ேி முதிவதரியல்(mutra) மனம் வேத்து மூைொதொைத்வத
கேனித்தொல் சொந்தி ென்கு ிடி டும்.
இன்னும் சிை உத்திகள்
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1 . அக்கு ிைஷர் பசய்யும் முதல் புள்ளி இடது வக மூன்று ேிைைில்
வேத்துக்பகொண்டு, ேைது வக ஆல் கொட்டி ேிைல் மூைொதொைத்வத

பதொட்டு (முதுகு தண்டின் நுனிப் குதிவய) பதொட்டுக்பகொண்டு இடது
க்கம் டுத்துக்பகொண்டு பசய்ய வேண்டும்.

தூக்கம் ேரும் ேவை (10 - 15 ெிமிடங்கள் ) மனம் ேிைல் நுனிவய

கேனித்தேொறு இருந்தொல் ென்கு தூக்கம் ேரும். சொந்தி தேம் ென்கு
உணை முடியும்.

சொந்தித் தேம். அதிகம் மனதுக்கு ( ிடி டொததற்கு)

வதொன்றொததற்கு இதுவும் ஒரு கொைணமொக இருக்குவமொ?
ெமக்கு ஒரு திவனந்து ேயது இருக்கும் வ ொவத

மூைொதொைத்திற்கு ஆற்றல் ேந்து ேிடுேதொல் ெொம் முழுவமயொய் தேம்
கற்கும் கொைம் ேவை அங்வகவய (தொய்ேடு)
ீ இருந்ததொல் புது இடத்திற்கு
வ ொனொல் ஆக்கிவன, துரியம்.இன்னும் ிற தேங்கள் மனதில் (உயிரில்)
திகிறது ேழக்கமொய் அங்வகவய இருப் தொல் பதரிேதில்வைவயொ?
சொந்தி தேத்தின் வ ொது ெொம் அங்வகதொன் இருக்கிவறொம். புது

இடம்வ ொல் ழகிய இடம் வதொன்றொது.

வயொகொ சொதவனயின் ஆற்றல் மிகுதியின் கொைணமொகவேொ,
உணேின் கொைணமொகவேொ, ஆைத்சியின் கொைணமொகவேொ, அல்ைது

வகொள்களின் ெிவை கொைணமொகவேொ, தேக்கனல் மிகுந்தொல், அவத
உடனடியொக உணர்ந்து, தனித்துக் பகொள்ளவும், அந்த தேக்கனளின்
மிகுதிவய உடல் ெைனுக்கும், உள்ளத்தின் ெைனுக்கும் யனொக்கி
பகொள்ளவும் சொந்தி தேம் உதவுகிறது.
சொந்தி தேத்தினொல் உடல் பேப் ம் தனியும், ெைம்பு மண்டைம்
அவமதி அவடயும். தேத்தின் வ ொது முழுவமயொன அனு ேம் ஏற் டும்.
உடலுக்கு மூைப்ப ொருளொன ேித்துக் குழம்பு ொல் சுைப் ியில் வதங்கி
கிடப் தொல் சொந்தி தேத்தொல் தே ஆற்றல் உடல் ஆற்றைொக மொறும்.
முதல் அறிகுறி ::
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ெொம் சொந்தி தேத்வத முழுவமயொக பசய்தொல் முதைில் கண்கள்
குளுர்ச்சி ப ரும்.

1 .சொந்தி தேத்தொல் ெிைத்வத சொர்ந்த ஆைொய்ச்சி ற்றிய அறிவு
அதிகமொகிறது.

2 .உடல் ேைி, கொய்ச்சல், அசீைணம் வ ொன்ற வெொய்கள் ெீங்குகின்றன.
3 .உடைில் உயிரின் இயக்கம் சீைொகிறது.
4 .உடல் சக்தி மவனொ சக்தியொகவும், மவனொ சக்தி உடல் சக்தியொகவும்
மொற்றி யன் ப றைொம்.
ஆைம்

யிற்சியொளர்கள் ஒவ்பேொரு வேவள சொப் ிட்ட ிறகும்

மூன்று ெிமிடம் இறங்கு டி கேனிக்க வேண்டும்.

இதற்கு உட்கொர்ந்து தேம் பசய்ய வேண்டும் என் தில்வை.
சொப் ிட்டு முடித்த ின் அடுத்த அடுத்த கொரியங்கவள
ொர்த்துக்பகொண்வட, ெிவனவே மட்டும் மூைதொைத்தில் வேத்திருக்க
வேண்டும்.

மூைதொைத்திளிருந்து உணர்வு வமல்வைழுப் ப் ப ற்ற

உணர்வுேைொர்களுவடய உயிர் ஆற்றைனது சிை சூழ்ெிவைகளுக்கு
உள்ளொகும் வ ொது சிவதவேயும் , இழப்வ யும் ஏற்க வேண்டி ேரும்.
அவே :
1 . மொத ேிைக்கில் இருக்கும் ப ண்களின் அருகொவம
2 . ெொயின் அருகொவம
3 . ன்றியின் அருகொவம மற்றும்
4 . ிணத்தின் அருகொவம.
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முகத்திவைொ, கண்ணிவைொ சூடு பதரியைொம். ஜூைம் ேைைொம்.

ேயிற்று ேைி, ேயிற்று ப ொருமல் வ ொன்ற உஷ்ண ேியொதிகள் ேைைொம்.
அப் டி ேந்து ேிட்டொல், உடனடியொக சொந்தி வயொகம் பகொடுத்து ேிட
வேண்டும்.
சொந்திவய ை கொைம் பசய்ேதொல் எந்தப் ிைச்சிவனயும் ேைொது.

மனவதயும், உடவையும் அவமதி டுத்துேதொல் தொன் அதற்ககு சொந்தி
தேம் என்வற ப யர்.
சொந்தி தேம் பசய்ேதொல் உடல் குளிர்ச்சி அவடயைொம் .

உடல் பசல்களின் கொந்த துருே இவணப்பு ஒரு ஒழுங்குக்கு ேரும்.
ெிவைக்கும். இதொனொல் ெொள் ட்ட கர்ம வெொயும் தீரும்.
கர்ம வெொவய எதிர்க்க சொந்தி வயொகம் பசய்ேபதன்றொல்

பதொடர்ந்து பசய்து ேை வேண்டும். தினந்வதொறும் பசய்ய வேண்டும்.
இைண்டு வேவளயும் பசய்து ேை வேண்டும்.

மூன்று மொதம் பசய்து ேை வேண்டும். அதற்குள் அந்த வெொவய
அகன்று ேிடும். இல்வைபயன்றொல் இன்னும் மூன்று மொதம் ெீடித்து
பகொள்ள வேண்டும். இக்கைகட்டதில் வமல் தேம் எதுவும் பசய்யக்
கூடொது.
மூைொதொைம் மண்ணுக்குரிய வமயமொவகயினொல்,

சப்த தொதுக்களில் மண்ணுக்குரிய ேித்துேின் உற் த்தி அதிகமொகும்.
அதனொல் ொல் உணர்வுகள் கூடுதைொகும்.
ொல் உறேில் ேல்ைவம கூடும். இேற்வற சமொளித்து பகொள்ள
கூடிய அறிவு ைமும், குணொ சிறப்பும் ஏற்கனவே ப ற்றுக்க வேண்டும்.
ொல் உணர்ேில் ேல்ைவம இன்வமவய வ ொன்ற
ைகீ னக்கவளயும் இந்த பதொடர்ந்த சொந்தி வயொகம் சரிப் டுத்தும்.
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மைட்டு தன்வம கூட சொந்தி வயொகம் சரிப் டுத்தும்.
ொல் உணர்வு கருேிகளுக்கு க்கத்தில் மூைதொைம் இருப் தொல்,

ொல் உணர்வு பேறியும் எந்த தேம் பதொடர்ந்து பசய்ேதொல் உண்டு
ண்ணக் கூடும்.
சொந்தி வயொகத்தொல் ப ரிய ென்வமகவளயும் உண்டு ண்ணிக்

பகொள்ளைொம் அல்ைது கஷ்டங்கவள ெீக்கிக் பகொள்ளைொம்.

சீே கொந்த சிவதவு என் து ெொய், ன்றி, பூவன, ஆந்வத, வகொட்டன் ,
ேவ்ேொல் வ ொன்ற உயிரினக்களில் உண்டு. அவத ேளர்ப் திலும் ,
பதொடுேதிலும் , பகொண்ழுேவதயும் வயொகிகள் தேிர்த்வத ஆகொ
வேண்டும்.
சீே கொந்த உறுதி ெிவை அருகம் புல், வேம்ப்பு, துளசி, சு, யொவன,

மயில், மொன், குழந்வத, , ெேைத்தின கற்கள், பேள்ளி, ப ொன்,
ப ண்கள்ளிடத்திலும் அதிகம் இருக்கும்.

ிணத்தில் க்கத்தில் வ ொக கூடொது. ஆனொல் தேிர்க்க முடியொத
சூழ்ெிவையில் இந்த மொதிரி சீே கொந்த சிவதவு ெிவைகவள எதிர்
பகொள்ள வேண்டி ேரும் வ ொது ெொம் சொந்தி வயொகத்தில் இருந்து
பகொண்டொல் சீே கொந்த சிவதவு ஏற்ப் டொது.

மூைொதொை டத்தில் உள்ள ெொன்கு எழுத்துகளும் முவறவய மனம்
,புத்தி ,சித்தம் அகங்கொைம் குறிக்கிறது என்கின்றனர் சித்தர் ப ருமக்கள் ..
ெொ ிக்கு கீ வழ ன்னிைண்டு அங்குைம்
தொ ிக்கு மந்திைம் தன்வன அறிகிைர்
தொ ிக்கும் மந்திைம் தன்வன அறிந்த ின்
கூேிக் பகொண்டு ஈசன் குடி இருந்தொவன ......திருமூைர்

“மூைத்தது உதித்பதழுந்த முக்வகொணச் சக்கைத்துள்
ேொவை தவனப் வ ொற்றொமல் மதிமறந்வதொர் புைணவம”
–

ட்டினத்தொர்.
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மூைொதொைத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்ச்சக்திவய மதித்து தேம்

பசய்யொது இருந்து ேிட்வடன்.

சொந்தி தேம்: சிை யனுள்ள நுணுக்கங்கள்
1. தண்டுேட சுத்தி பசய்யும் வ ொது மூச்சு ேிடும் வ ொது மூைொதொைத்வத
கேனிக்க வேண்டும்.

2. ிருத்த்ேி முதிவதரியல் (mutra) மனம் வேத்து மூைொதொைத்வத
கேனித்தொல் சொந்தி ென்கு ிடி டும்.
3 .பேள்ளி கிழவம கவை தீ

யிற்சி பசய்த ின்பு சொந்தி பசய்தொல்

ென்றொக உணை முடியும். தினமும் தூக்கத்திற்கும் முன்பு சொந்தி பசய்து
ழகினொல் ெல்ைது.
4. ஒரு சிறு கர்சீப்வ ெீரில் ெவனத்து, ிழிந்து ின் மூைொதொைப் குதியில்
உருட்டி வேத்துக் பகொண்டு தேம் பசய்ேது தொைவணக்கு எளிதொய்
அவமயும். மூைொதொைத்தின் உணர்வு ென்றொய் வதொன்றிய ின் கர்சீப்வ
எடுத்து ேிடைொம்.
5. அக்கு ிைஷர் பசய்யும் முதல் புள்ளி இடது வக மூன்று ேிைைில்
வேத்துக்பகொண்டு, ேைது வக ஆல் கொட்டி ேிைல் மூைொதொைத்வத

பதொட்டு (முதுகு தண்டின் நுனிப் குதிவய) பதொட்டுக்பகொண்டு இடது
க்கம் டுத்துக்பகொண்டு பசய்ய வேண்டும்.
தூக்கம் ேரும் ேவை (10 - 15 ெிமிடங்கள்) மனம் ேிைல் நுனிவய
கேனித்தேொறு இருந்தொல் ென்கு தூக்கம் ேரும். சொந்தி தேம் ென்கு
உணை முடியும்.
6. ஆைம்

யிற்சியொளர்கள் ஒவ்பேொரு வேவள சொப் ிட்ட ிறகும்
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மூன்று ெிமிடம் இறங்கு டி கேனிக்க வேண்டும். இதற்கு உட்கொர்ந்து
தேம் பசய்ய வேண்டும் என் தில்வை.
சொப் ிட்டு முடித்த ின் அடுத்த அடுத்த கொரியங்கவள
ொர்த்துக்பகொண்வட, ெிவனவே மட்டும் மூைதொைத்தில் வேத்திருக்க

வேண்டும்.

7. அசுேினி முத்திவைவயத் தேறொது வ ொட்டு ேரு ேர்களுக்கு
மூைொதொைப் குதியில் கேனத்வத வேப் து ழக்கமொய் மொறிேிடும்.
அத்தவகயேர்கள் சொந்தி தேத்தில் எளிதில் கேனத்வத அப் குதிக்கு
ெகர்த்தி ேிடுேொர்கள்.

8. புேிக்கு தன் மீ து டும் எந்த ஒரு கொந்தக்களவதயும் தன்னுள்வள
ஈர்த்துக்பகொள்ளும் ண்பு உண்டு [earthing].
ெொம் சம்மணமிட்டு தேம் பசய்வகயிவை புேியின் வமற் ைப்புக்கு

மிக அருகொவமயிவை அவதத் பதொடுமளவுக்கு ெமது மூைொதொைம்
ேருேதினொவை, அங்வக வதங்கியுள்ள கொந்தம், புேியின்
கொந்தக்களத்வதொடு ின்னிப் ிவணய ஏதுேொகின்றது.

இந்த ெிகழ்வு கூட, மூைொதொைத்தில் உறங்கும் கொந்தத்வத ெொம்

உணை முடியொமற் வ ொேதற்குக் கொைணமொக் அவமயக்கூடியவத.

இவதத் தேிர்க்கவே ெொம் ொய் வ ொன்றேற்றில் அமர்ந்து தேம்

பசய்கின்வறொம்.

இக்கொைணத்தொவை, சற்வற உயைமொன தவையவண, மடித்த
கம் ளிப் வ ொர்வே வ ொன்றவேகளின் மீ து அமர்ந்து தேம் பசய்ேது
மூைொதொை உணர்தவை எளிதொக்கும். வசர் (Chair) மீ து அமர்ந்து தேம்
பசய்தவையும் முயற்சிக்கைொம்.
9. சொந்தித் தேம் துேங்குவகயில் மூை ந்தத்தில் இருந்து ேைைொம், அது
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கேனத்வத ஆசனேொய்ப் குதியில் இருத்த உதேியொய்
அவமயேல்ைது.
10. ஒரு அன் ர் பசொன்னது: குண்டைினி ெமது முவறயில் முதுகுத்
தண்டுக்கு ேை இடப்புறமுள்ள ிங்கவை, இட ெொடிகளின் [உஷ்ண,
குளிர் ெொடிகள்] ேழியொகத்தொன் வமபைழும்புகின்றது.

மூைொதொைத்தேத்வதச் பசய்யும் வ ொது ஒரு ெவனந்த ஈைத்தண்வட
முதுகுத்தண்டின் மீ து முழுக்கப் டுமொறு வ ொர்த்திக் பகொண்டொல்,
உஷ்ண, குளிர் ெொடிகளின் ேழியொக அத்துவண எளிதில் உயிைொற்றல்
வமபைழும் ொது,

அப் டிவய சற்வற எழும் ினொலும், ெவனந்த துண்டு வ ொர்த்தியவமயொல்
அவத ெம்மொல் உணை இயைொது.
இவ்ேொறு மனம் குண்டைினிவயொடு வசர்ந்து ெகைொ ெிவையில்,
மூைொதொைத்தில் வதங்கியுள்ள ஆற்றைிவை தொன் மனம் ெிவைக்கும். இது
சொந்தி வயொகத்வத ெல்ை டியொகச் பசய்ய ேழிேகுக்கும்.

ெயன தீட்வச (துரியம்)

ஆன்மொ தனது ழிச் பசயல் திவுகளிைிருந்து தூய்வம ப ற

ஏற்றவதொர் யிற்சி துரியெிவை வயொகமொகும்.
உயிைொற்றல் மிக நுண்ணிய இயக்க ெிவைக்கு இந்தப் யிற்சியின்
மூைம் திரும்பும். ிை ஞ்ச கொந்த சக்திவயொடு பதொடர்பு பகொள்ளும்
ஆற்றல் ஓங்கி உள்ளுணர்வு (Intution) ஒளிரும்.
துரியெிவை வயொகமொனது ஆசொன் தனது தே ஆற்றவைக் கண்கள்
மூைம் மொணேனுக்குப் ொய்ச்சிக் குண்டைினி சக்திக்கு ஒரு உயர்
ஆற்றல் அளிக்கும் பசயைொகும்.
மூவளயின் நுண் குதிகவளபயல்ைொம் தூண்டி இயங்க வேக்கும்
ஆற்றல் துரியெிவை வயொகத்திற்கு உண்டு.
இதன் வமண்வமயிவன எழுதி ேிளக்குேது அரிது. அேைேர்கள்

அனு ேத்தொல் யனவடந்து ேிளங்கிக் பகொள்ளவேண்டியது.
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உச்சி, ஆயிைம் இதழ தொமவை,

ிைம்மைந்திைம் சதஸ்தைொதைம் –

அறிே வமயம், ஞொனபுமி, சிற்றம் ைவமடு…….
“உச்சிக்கிவட ெடுவே ஓங்கும் குரு தத்வத

ெிசசயித்துக் பகொண்டிந்துவெர்ேதினி எக்கொைம்”
“உச்சி பேளிவய உறுதியுடன்

-

த்திைகிரியொர்.

ொைொமல்

அச்சமுடன் ெொனும் அறிேழிந்வதன் புைணவம” - த்திைகிரியொர்.
(புைணம் – இவறெிவை)
“கொைன் ேருமுன்வன கண் ஞ்வசவடயும் முன்வன
ொலூண் கட்வட ேொய்

டு முன்வன – சுற்றம்

ேரும் முன்வற – ஊைொர் சுடுமுன்வன
குற்றொைத் தொவன ெிவன”

-

ட்டினத்தொர்.

(குத்தொைம் என்றொல் உயிர்)
“எல்ைொம் பசயல் கூடும் என் ஆவண அம் ைத்வத
எல்ைொம் ேல்ைொன் தவனஏற்று”

-ேள்ளைொர்.

“அல்ைல்வ ொம் ேல்ேிவனப்வ ொம்
அன்வன ேயிற்றிை

ிறந்த பதொல்வை வ ொம்

வ ொகொத் துயைம்வ ொம் ெல்ை குணமதிக
மொக் கருவண வகொபுைத்தில் ேிற்றிருக்கும்
கண தி வகத் பதொழக் கொல்.
(வகொபுைம் – உச்சி –கண தி-உயிர்சக்தி)
“பதன்னொடுவடய சிேவன வ ொற்றி
என்ெொட்டேர்க்கும் இவறேொ வ ொற்றி”
(ேடெொடு – கொல் –பதன்ெொடு –உச்சி)
“ஒளி டரும் குண்டைிவய உள்ளி உணர்ேொல் எழுப் ி,
சுழிமுவனயின் தொள் திறந்து தூண்டுேது எக்கொைம்”
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“மூை பெருப்வ

மூட்டி ேிட்டு ெிைொ மண்ட த்தில்

ொவை இறக்கி உண்டு

சி ஒழிேது எக்கொைம்”

“அறிவே அறிேொல்அறிந்வத அறியும் அறிவு தனில்
ிரிவு

டெில்ைொமல்

ிடிப் து இனி எக்கொைம்” -

த்திைகிரியொர்.

குரு தனது ஆற்றவைத் தன் கண்கள் ேழியொகச் சீடனின்

கண்களுக்குப்

ொயச்சுதவை ெயன தீட்வச அல்ைது துரிய தீட்வச

இம்முவறயிவைவய அளிக்கப் டுகிறது.
ெயன தீட்வசக்கு உதொைணமொக மீ வனக் குறிப் ிடுேொர்கள்.
மீ ன் தனது கண்களொல் முட்வடகவள உற்று வெொக்கிவய
குஞ்சுகவள்

ப ொறிக்கும்.

“கண்ணிபனொளி

ொய்ந்ததுவும் கருத்தறிந்து பகொண்டதுவும்”

ேிண்ணிபனொளி கண்டதுவும் பேளிப் டுேபதக்கொைம்?”
என்ற

த்திைகிரியொரின் பமய்ஞொனப் புைம் ைில் ேரும்

தீட்வச உறுதிப் டுத்துகிறது.

ொடல் ெயன

மொனஸ தீட்வச - துரியொதீதம்
பதய்ே ெிவைக்கு உயிவை உயர்த்தி இைண்டு ெிவைகளும்

கைப்புறப் யிலும் வயொகவம துரியொதீதமொகும்.

இதவனச் சமொதிபயன்றும், சீேப் ிைம்ம ஐக்கிய முக்தி என்றும்
கூறப் டுகின்றது. மனிதனொகப் ிறந்தேன் அறிந்து முழுவமப ற
வேண்டிய ேிளக்கம் அவனத்தும் அந்த வயொகத்தொல் சித்தியொகும்.
முவறயொக இத்தவகய எளிய முவறக் குண்டைினி வயொகத்வதப்
யின்றொல் மனிதன் தனது அறிேில் முழுவம ப றைொம்.
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உணர்ச்சி ேயப் டொமல் சம மன ெிவையில் கடவமயொற்றி
மகிழ்ச்சிவயொடு ேொழைொம். ேொழப் றந்தேர்கள், ேொழ்வே ேிளங்கிக்
பகொண்டுதொவன ேொழவேண்டும்?

ஆகவே பமய்ஞ்ஞொனம் எனும் அறிேின் ேிளக்கப்வ று

மனிதனுக்கு இன்றியவமயொதது. ஆணொக இருந்தொலும் ப ண்ணொக
இருந்தொலும் ேயதுக்கு ேந்த உடன் யின்று ைன் ப ற வேண்டிய
உளப் யிற்சிவய குண்டைினி வயொகம்.

“கனவு கண்டொல் வ ொல் எனக்குக் கொட்டிமவறத்வத இருக்க
ெிவனவேப்

ைபேளியில் ெிறுத்துேது எக்கொைம்.”

த்திைகிரியொர்.

“உச்சிக்வக வமற் பசன்று உயர்பேளி கண்வடொர்
இச்சிப் ிங்கு ஏதுக்கடி குதம் ொய்”

- குதம்வ ச் சித்தர்.

(இச்சிப் ிங்கு – புைன் இச்வச – உயர்பேளி –

ைபேளி)

“இன்று ேருவமொ, ெொவளக்வக ேருவமொ
அல்ைது மற்பறொன்று ேருவமொ, அறிவயன் என்வ ொவை
துன்றுமை பேன்மொவய அற்றுபேளிக்குள் பேளி
கடந்து சும்மொ இருக்கும் சுகம்”

- ேள்ளைொர்.

(பேளிக்குள் பேளி – சக்தி களம் கடந்து – சிேகளம்
சும்மொ இருோ்

து – எண்ணங்கள் இல்ைொதது)
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“மூைமொம் ெகைமீ தில் முவளத்பதழும் சுடவைக் கண்டு
கொைத்தீ வமவைை வயற்றிக் க ொைத்வதன் அமுதுண்டு
வகொைவமொ மது வுண்டு குரு த தத் தன்னில் வசர்த்து
ேொை சுத்தரியொல் ெொவகைிங்கவை ேணங்க பெஞ்வச”
-

அகத்தியர்.

(சொந்தி – துரியம் – பேளி (குரு தம்)
ேொைசுந்தரி – மனதொல், ெொவக ைிங்கன் – இவறபேளி.
இம்முவறயில் குரு தன் மனத்தின் ஆற்றைினொல்,

மொணக்கனின் ஆற்றவை உயர்த்தி, இவறெிவைவய உணை
வேக்கிறொர்.

இந்த ஞொன தீட்வச முவறயிவைவய ெமக்குத் துரியொதீதம்
அளிக்கப் டுகிறது.
இதற்கு உதொணைமொக, ெமது மகரிசிகள் ஆவமவயக்

குறிப் ிடுேொர்கள்.

ஆவமயொனது, கவையில் குழி வதொண்டி முட்வடயிட்டு ேிட்டு,
அேற்வற மண்ணொல் மூடி ேிட்டுச் பசன்று ேிடும்.

என்றொலும்,

அம்முட்வடகவளொடு தன் எண்ணத்வத இவணத்தேொவற இருக்கும்.
ெல்

க்குே ெிவைவய அம்முட்வடகள் எய்தி ேிட்டதொக

ஆவம ெின்கின்றவ ொது. முட்வடயிைிருந்து குஞ்சு பேளி ேரும்.
ஆைொய்சியொளர்கள் இவதச் வசதித்துப்

ொர்க்க ஒரு முவற ஓர்

ஆவம முடட்வடயிட்டுச் பசன்றவுடன், அவதப்
ேிட்டனர்.

ிடித்துக் பகொன்று
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ை மொதங்களொகியும் அம்முட்வடகள் ப ொறியவேயில்வை.
தொய் ஆவமயின் எண்ணத் பதொடர்பு தவடப் ட்டவத அதற்குக்
கொைணம் என அேர்கள் ேிளங்கிக் பகொண்டனர்.

“கருக்பகொண்ட முட்வடதவனக் கடைொவம தொனிவனக்க
உருக்பகொண்டு ேொறதுவ ொல் உவனயவடேபதக்கொைம்?
-

த்திைகிரியொர்

“கடைிலு திரியுமொவமக் கவையிவைறி முட்வடயிட்டுக்
கடைிவை திரிந்தவ ொது ரூ மொன ேொறுவ ொல்
மடலுவள இருக்கபமங்கள் மணியைங்கச் வசொதிவய

உடலுவள ெிவனந்து ெல்ை உண்வமயொன துண்வமவய”
-

சிேேொக்கியொர்

“குளத்திவை கிடக்குமொவம குளக்கவை முட்வடயிட்டுக்

குளத்துெீர்க் குள்ளிைிருந்து குறிப்புடன் ெிவனக்கும்வ ொது
குளத்திவை புவதந்த முட்வட கருவுருேொ னொற்வ ொலுன்
உளத்திவை ெொவகெொதர் உருேறிந் துணர்ேொய்பெஞ்வச!”
-

கண திதொசர்.

வமவை ேிளக்கப் ட்ட இந்த மூன்று தீட்வச முவறகவளயுவம

ெொம் கேனித்தொல் உதொைணங்களுக்கிவடவய ஓர் ஒற்றுவம
புைப் டும்.
மூன்றுவம

ிறத்தவைக் குறிக்கின்றன.

அதுவும்

மறு ிறத்தவைவய குறிக்கின்றன.
முட்வடகள் முதைிவைவய பேளி ேந்து ேிட்டொலும், முழுப்
க்குேம் ப ற்ற

ின்னவை உயிைொக பேளிப் டுகின்றன.

அதுவ ொல், ெொமும் ஏற்கனவே உைகில்

ிறந்து ேிட்டொலும்,

க்குே ெிவையவடயும் ேவை, ெொம் முழுவமயவடேதில்ை.
குருேின் மூைம் தீட்வச ப ற்ற

ப றுகிவறொம்.

அதொேது மீ ண்டும்

ின்னவை ெொம் முழுவம

ிறக்கிவறொம்.
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வமலும் ெம்

ொைத ெொட்டில் ேழங்கி ேருகின்ற “மொதொ,

ிதொ,

குரு, பதய்ேம்” என்ற பதொடரும் இவத உறுதி பசய்கிறது.
ெமது உயிர் முதைில் தொயினிடத்தில் இருக்கிறது.

ிறகு

தந்வதயின் உயிர் வசருகின்ற வ ொது உடல் உருேொகிறது.
ெொம்

ிறக்கிவறொம்.

ின்னர் குருேின் மூைம் தீட்வச

ப றுகின்ற வ ொது தொன் குருேின் உயிைொற்றல் ெம்முயிவைொடு
வசர்ந்து,

அறிவு வமம் ொட்வட அவடகிவறொம்.

மீ ண்டும்

ிறக்கிவறொம்.

ெிவறேொக, அந்தத் பதளிேொன

அறிவேொடு ெமது உயிர் இவற ெிவைவய அவடகிறது.
ஆக ேணங்குேதற்கொன ேரிவசப் டுத்தப் ட்ட “மொதொ,
குரு, பதய்ேம்” என்ற பதொடர், ெமது உயிரின் ேைைொற்வறவய

ிதொ.

கூறுகிறது.

17.சும்மொ இருக்கும் சுகம்
பமௌனம் ஒரு மகத்தொன் ஞொனம். அது பதய்ேகக்
ீ
கவை.
மனேளக்கவை மன்றங்களில் அன் ர்களுக்கு பமௌன வெொன்பு
யிற்சி தைப் டுகிறது.
பமௌன ேித்வத ( வ சொ மந்திைம் ) ைகசியம் !!!
----------------------------------------------------------------------மந்திைங்களில் வ சும் மந்திைம், வ சொ மந்திைம் என்றெிவைகள்
உண்டு. வ சொ மந்திைம் என்னபேன்று பதரிந்தேர்கள் ஞொனிகள்
என்கின்றனர் சித்தர்கள்.
வ சொ மந்திைத்வத பமௌனம் என்று குறியீட்டின்
மூைம் சித்தர்கள் தங்கள் ொடல்களில்
குறிப் ிடுகின்றனர்.
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1882 ல் பேளியிடப் ட்ட சட்வடமுனி ெொயனொர் முன்ஞொனம், ின்
ஞொனம் என்ற புத்தகத்தில்

சட்வடமுனிெொயனொர்

ின்ஞொனம் என்ற

ொகத்தில் வ சொ மந்திைம்எனப் டும் இந்த பமௌன ேித்வத ற்றி

குறிப் ிடப் ட்டிருக்கிறது.
பமௌனேித்வத யொருக்கு யொர் பகொடுத்தொர்கள் என் வத

கீ ழ்க்கண்ட ொடல்கள் ேிளக்குகின்றன.

“கிட்டிவனொங் வகைொய ைம் வையினொவை
வகளுமக்களொைொச்சொயங் பகொங்கணொ; தொன்

பசன்று,கிட்டிவனொ பமன்று பசொல்ைியீசொனத்வத
பகடியொனைசமுண்டு சட்வடவ ொக்கிக்,
கிட்டிவனொ மீ சொனந்துதித்வதொ பமன்று

பகடியொக தேசிருந்து முத்தனொகி,கிட்ட
மிவனொபமன்று பசொல்ைி தச்ஷணொமூர்த்தி
தம் ிடித்து ணிந்திட்டொவை”

“தேம் ை பசய்து கர்மேிவனகவள கழித்து, ஒன் துேொசவை
அவடத்து த்தொேது ேொசவைத் திறந்து,அமுதத்வத ருகி,
கயிைொயம் பசன்று தசஷணொமூர்த்தி

ொதம்

ணிந்து, ஞொனத்வத

அவடயக் கூடிய ேழிவயஎனக்;குக் கொட்டுங்கள்” என்று
பகொங்கணர் வேண்டினொை.;

“ ணிந்திட்ட பகொங்கணவைப் ொர்த்து ெொயன்
ொருைகிற் ிறந்தேவனொேிப் டி தொனொனொய்,
மணிந்திட்டச் சடம்வ ொக்கிக் வகைொயத்
வதகமொனதுதொன் பேகுகடினமதிகபமத்த,
கனிந்திட்ட கனிேொவை ேறத்தொவைகைங்கொமற்
ீ
சமொதியுற்று கயிைொயத்திற், றணிந்திட்ட
புத்திபகொண்டுயிங்வக ேந்தொய்
சொதகமொபயொருேவைங்கண்டிவைவன”
கொல்களில் ேழ்ந்த
ீ
பகொங்கணவைப் ொர்த்து, தட்சிணொமூர்த்தி

மனிதர்கள் ேொழக்கூடிய பூவுைகில் ிறந்து தேங்கள் ைபசய்து
சித்திகள் ை ப ற்று எப் டி இந்த ெிவைவயஅவடந்தொய்.
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மனிதர்கள் இறந்தொல் அேர்கள் தங்கள்உடவை உதிர்த்து ேிட்டு
பசய்த தேப் யனொல்; உயிைொகத்தொன் இந்த கயிைொய மவைவய
அவடய முடியும்.

அத்தவதகய ெிவை ப ற்றேர்கள் தொன் இந்த கயிைொயமவைக்கு

அதிகமொக ேந்தேர்கள்.

ஆனொல் ெீ ஜீேசமொதிஅவடந்த

ின்பு உடவை ஜீேசமொதியில்

வேத்து ேிட்டுஉயிைொக இந்த கயிைொய மவைக்கு எப் டி ேந்தொய்,
இப் டிேந்த ஒருேவையும் ெொன் இதுேவை கண்டதில்வை என்று
தட்சினொ5ர்த்தி கூறுகிறொர்.
“கண்டிவைனொச்சொயங்கமொ ைவன ொருங்கைந்தெ
ற்பசன்மமிேொ; வகைொயமொனொ;,
ஒண்டிவ ெொைதுக்கு மகத்து

ேந்தொபனன்னவுற்ற சிே ேிந்துேின்னிைப்
டிதொனொச்சு, கன்டிவைனிேவைப்

வ ொற்சித்தொ;கொவணன் கொைணமொயிேனுக்கு
தீசஷிப் வ னொன், ண்டிவைன் பகொங்கணவை
மயங்க வேண்டொம் ைம் ைமொய் ேந்து தந்த
பமௌணந்தொவன”
இது எவ்ேளவு ப ரிய ஆச்சரியம் . இந்த பஜன்மத்திவைவய

கர்மேிவனகவள கழித்து கயிைொயம் ேந்திருக்கிறொர்.கயிைொயம் ேை
வேண்டுபமன்றொல், ேிந்து ெொதம், இைண்டுஎட்டு, இடகவை ிங்கவை,
ஆகியேற்றின் ப ொருள் பதரியவேண்டும்.
வமலும் சிேனின் ேிந்து என்று பசொல்ைப் டுேது எது என்ற
ைகசியமும் பதரிந்திருக்க வேண்டும்.
இேர் கயிைொயம் ேை முக்கிய கொைணம் சிே ேிந்துேின் ைகசியம்
பதரிந்து, அதன் ேழி ெடந்திருப் தனொல் தொன்இேர் கயிைொயம் ேை
முடிந்தது.
இவ்ேளவு சிறப்புகள்ேொய்ந்த பகொங்கணவைப் வ ொை ஒரு சித்தவை

ெொன்கண்டதில்வை என்று அேருக்கு ஞொனம் அவடேதற்கு
உரியேழிவய பசொல்ைி தீட்வச பகொடுத்தொர்.
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அந்த ைகசியம் தொன்வ சொ மந்திைம் எனப் டும் பமௌன ேித்வத
எனப் டுகிறது.
இந்த பமௌன ேித்வத சித்தர்

சீடன்

ைம் வை என்றுபசொல்ைப் டும் குரு

ைம் வையொக ஒருேர் மொறிஒருேைொக ேந்து

பகொண்வடயிருக்கிறது.

“பமௌனேித்வத மூைருக்கு முன்வன

பசொன்வனன்மருேியேொ கொைொங்கிக்கதுவே

பசொன்னொோ், பமௌனேித்வதகொைொங்கி வ ொகருக்கு
பசொன்னொ; மகத்தொனவ ொகருந்தொனுனக்குச்
பசொன்னொ; மவுனேித்வதயகண்டொதியறிந்து
பகொள்ளு மற்பறொன்று மயக்க

மற்றுபமௌனத்தொh;க்கு, பமௌனேித்வத
பயய்தொக் கொல்ேவனஞொனி ேொய் திறந்து
வ சொவத மகொைம் ென்வற”

பகொங்கணர் வ சொ மந்திைம் எனப் டும் பமௌனேித்வதவய
திருமூைருக்கு பசொன்னொர்.
திருமூைர் கொைங்கிெொதருக்குபசொன்னொர்; கொைங்கி ெொதர் வ ொகருக்கு
பசொன்னொர்; வ ொகர்உனக்குச் பசொன்னொர் என்று சட்வடமுனி
ெொயனொவைக்குறிப் ிடுகிறொர்.
பமௌன ேித்வத என்ன என் வத கண்டுபகொள்ள வேண்டும்
பமௌன ேித்வதவயக் கண்டுபகொண்டொல் மட்டுவம இவ்வுைக
மொவயயிைிருந்து தப் ிக்க முடியும்.
ஞொன ேழிவயக் கொட்டுகிவறன் என்று பசொல்லும் ஏமொற்று
ேித்வதக் கொைர்களிடமிருந்து ேிைகி இருக்கமுடியும் பமௌன ேித்வத
என்று பசொல்ைப் டுகிற வ சொமந்திைத்வத பதரிந்து பகொண்டு, அதவன
பசயல் டுத்து ேவன ஞொன ெிவைவய அவடய முடியும்.
அேவனஞொனி என்று அவழக்கப் டுகிறொன்;
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அகொைம்; உகொைம்; மகொைம் என்று அவழக்கப் டுகிற மூன்றில்
வ சொ மந்திைம் மகொைம் மஎன்ற எழுத்தொல் குறிக்கப் டுகிறது என்று
பகொங்கணர்பசொல்கிறொர்.

பமௌன ேித்வதயின் சிறப்புகள் ற்றி கீ ழ்க்கண்ட

ொடல்கள்ேிளக்குகின்றன:

“சித்தொகுஞ் சித்தியுமொபமட்படட்டு மொடுந்

திறமொகெின்றேொ;க்;கு மந்திைஞ்சித்தி த்தொகும்
வேதத்தில்மந்திைத்வதப்

ொேி ை பைனப்

வ சியேொ;வசேிப் ொ; வகொடி கத்தொதும் ெொய்
வ ொவை கற்றிபயன்னகொசிக்கு மொகொது

சித்தியில்வை, முத்தொன பமௌனம்ேிட்டொல்

பமௌனம் ொழொச்சு வமொசமிந்தவேதபமல்ைொம்
ப ொய்பயன் ொவை”
பமௌன ேித்வத பதரிந்தேருக்கு மட்டும் தொன் மந்திைங்கள்
எல்ைொம் சித்தியொகும் வேதங்களில் உள்ள மந்திைங்கவள உச்சொடணம்
பசய்து வகொடி முவற உரு ஏற்றினொலும், ெொய்வ ொை
உைகபமல்ைொம் சுற்றினொலும், கொசி வ ொன்ற புனிதமொன
இடங்களுக்குச் பசன்றொலும் மந்திைங்கள் சித்தியொகொது.
கடவுள் ெிவை உணை முடியொது.

பமௌனேித்வத பதரியொதேருக்கு, வேதங்களில்
உள்ள ைகசியங்கள்பதரியொது. வேதங்களில் உள்ள ைகசியங்கள்
பதரியொதகொைணத்தினொல், வேதங்கவள ப ொய் என் ர்.
“ப ொய்பயன்று பயண்ணிபயண்ணி
யுைகங்பகட்டுப்வ ொச்சப் ொேதனொவையுக
வ தமொச்சு, வகபயன்றுவயொகத்தில்
பமௌனமுட்ட கடுஞ்சித்தியறிவு மட்டுங்கைந்துதொக்கு,
வகபயன்ற ெித்தமப் ொ

ஆறிற்கொணுஞ்சொதகமொய் வமல்மூைந்தொண்டி
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க்கொணும், பமய்பயன்று ிடித்தொக்கொைேவன
வயொகி ேிவைந்துயிவதயறியொேிட்டொல்
ேிருதமொவட”

பமௌன ேித்வத பதரியொத கொைணத்தினொல், கொைொணங்கள்,

உ ெிஷத்துக்கள் ஆகியவேகளில் உள்ள கருத்துக்கவளப் புரிந்து
பகொள்ளமுடியேில்வை.

கடவுள் என்றொல் என்னஎன்றும்,; கடவுவள அவடயக் கூடிய

ேழி எது என்றும்வகட் ேர்களுக்கு சரியொன ேிளக்கங்கள்
பகொடுக்கமுடியேில்வை.

அதனொல் கடவுள் உண்டொ இல்வையொ என்றெிவை உருேொகி,

ஆத்திகை,; ெொத்திகர் என்ற

ிரிவுஉண்டொகி உைகம் இைண்டொகி ிளவு

ட்டு ெிற்கிறது.
பமௌனேித்வதவய பதரிந்து ஆறு ஆதொைங்கவளக் கடந்து பசன்று
ிைம்மைந்திைத்தில் தன் ஜீேவன இவணப் ேவன வயொகி.இவத
அறியொேிட்டொல் ஒன்றுக்கும் உதேொத மண்ணுக்குச் சமம் என்கிறொர்
சட்வடமுனி ெொயனொர்.

“ென்றொன பமௌனத்திற் கடிவக வசை

ெல்ேிவனயுந்தீேிவனயும் ெொசமொகும்,
ென்றொன பமௌன பமன்றுெிவனக்க முத்தி

ெல்வைொ;கள் ெிவனப் ொ;கள் மற்வறொ;கொணொ;,
ென்றொன பமௌனமல்வைொ ஷிகள்
சித்தொ;ெொலுதிக்குஞ் பசொரூ த்வதக் கண்டொ;

கண்டொ, ென்றொனபமௌனமல்வைொ சொத்திைங்கள்
வதொறும் ெைமொகக்கூப் ிடுது கண்டிைொவை”
பமௌன ேித்வத பதரிந்தேர்கள் மட்டுவம அவத பசயல் டுத்தி
கர்ம ேிவன என்று பசொல்ைப் டுகிற ொேபுண்ணியங்கவள கழிக்க
முடியும்; ொே புண்ணியங்கவளக்
கழித்தொல் மட்டுவம முக்தி அவடய முடியும்;
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அதனொல்பமௌன ேித்வத பதரிந்தேர்களொல் மட்டும் தொன்
முக்திஅவடய முடியும் என் வத உணை வேண்டும்.
மற்றேர்கள்எந்த ேழிகளில் முயற்சி பசய்தொலும் முக்தி

அவடயமுடியொது. பமௌன ேித்வத பதரிந்ததொல் தொன்

சித்தர்கள்அவனத்திலும்; அதொேது துhணிலும், துரும் ிலும்,கட
வுவளக் கண்டனர்.

வேதங்கள், உ ெிஷத்துகள் மற்றும்அவனத்து சொத்திைங்களும்

கூறுேது, மவற ப ொருளொகேிளக்குேது, குறியீடுகளொகக்

குறிப் ிடுேது இந்த பமௌனேித்வதவயத் தொன் என் வத யொரும்
அறியொமல் இருக்கின்றனர் என்கிறொர் சட்வடமுனி ெொயனொர்.
“கண்டிைொ; பமௌனத்திைவனக சித்தி
கொணுமப் ொபசொல்கிவற ென்றொய்க் வகளு,
மண்டிைொோ்; மந்திைங்கள்பச ிக்கும் வ ொது
அப் வன பமௌனபமன்ற தீவசஷவகளு,
ஒண்டிைொய் ேொய் மூடி வ ச்சு மற்று
ஒருவசவை சவமத்துண்டு ஒரு வ ொதப் ொ,
ேிண்டிைொபதன்வனைஞ் பச ித்தொயொனொல்
ேிளங்கியவதொவைழுைஷமந்திைமுஞ் சித்வத”
பமௌனேித்வத பதரிந்து பசய்தொல் அஷ்டமொ

சித்தி உட் ட ல்வேறு சித்திகளும் கிவடக்கும்
என் வத அறியொமல்இருக்கிறொர்கள்.

பமௌனேித்வதயின் சிறப்புகவள பசொல்லுகிவறன் வகள், ெீ
மந்திைங்கவளச் பச ிக்கும் வ ொதுபமௌன ேித்வத பதரிந்தேர்களிடம் ,
பமௌனேித்வததீட்வச உனக்கு பசொல்ைித்
தரும் டி வகள்.
தனியொனஅமர்ந்து ேொர்தவத எதுவும் வ சொமல் ேொவய
மூடிஅவமதியொக பமௌன ேித்வதவய பதொடர்ந்து
பசய்துபகொண்வட இரு.
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கொவை, மதியம், மொவை, இைவு என்றுவெைம்

ொர்க்கொமல் எந்த

வெைமும் பதொடர்ந்து பசய்துபகொண்வட இருப் ொவயயொனொல் ஏழு
ைட்சம் மந்திைம்மட்டுமில்வை, அதற்கு வமலும் மந்திைங்கள்
சித்தியொகும்.
மந்திைங்கள் சித்தியொக வேண்டுபமன்றொல் பமௌன

ேித்வதபதரிந்திருக்க வேண்டும் என்கிறொர். பமௌன ேித்வத என் து
சித்தர்கள் கவை.
அது தகுதியொனேர்களுக்கு மட்டுவம கிவடக்க வேண்டும்

என் தற்கொகவே சித்தர்கள் தங்கள்

ொடல்களில் அமளன ேித்வதவய

மவறத்து வேத்திருக்கிறொர்கள்.
பமௌனேித்வதயின் ைகசியம் பதரிந்து, அவத பசய்து ேருகிற
ஒருசிை வ ர் தமிழகத்திவைவய இருக்கிறொர்கள்.
முயற்சி, முன்ேிவன, ஆைொய்ச்சி ஆகியேற்றின்
மூைவமஒருேர் பமௌனேித்வதயின் ைகசியத்வத பதரிந்து
பகொள்ளமுடியும்.
ழபமொழிகளின் ேிளக்கத்வத சரியொக புரிந்து
பகொள்ளவேண்டும் என் தற்கொகவே ின்ேரும்
ஒரு ொடைின்ேிளக்கத்வத இங்வக பதரிந்து
பகொள்வேொம்.
திருமூைர் “ெொவயொட்டு மந்திைம் ெமவன
பேல்லும்” என்கிறொர்.
ெொவயொட்டு மந்திைம் என்றொல் ெொன் என்னும்
அகந்வதவய ஓட்டும் மந்திைம். ெொன் என்ற அகந்வதவய எந்த
மந்திைமும் ஓட்டொது.
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பமௌன ேித்வத என்ற வ சொ மந்திைம் மட்டும்தொன்
ஓட்டும். சொதொைண மந்திைங்களொல் ெமவன அதொேது இறப்வ பேல்ை
முடியொது.

ெொன் என்னும் அகந்வதவய ஓட்டும் பமௌன ேித்வதஎன்னும்

வ சொ மந்திைம் மட்டும் தொன் இறப்வ பேல்லும்.வமொன ேித்வத
என்னும் வ சொ மந்திைத்வத பசொல்கிறேர்களுக்கு மைணம்
இல்வை என் து தொன் இதன்ப ொருள்.
சும்மொ இருப் துவே சுகம். ஞொனம்

அவடந்தேர்களுக்கு கர்மம் வதவே இல்வை என் து
கீ வதயின் கருத்து.
“சும்மொ இரு! பசொல்ைற!” என்றலுவம

அம்மொ ப ொருளன்றும் அறிந்திைவன!”
என் ொர் அருணகிரி ெொதர்.

”சும்மொ இருக்க வேத்தொன் சூத்திைத்வத ெொனறிவயன்
அம்மொ ப ொருளிபதன அவடய ேிழுங்கினண்டி.”
என் ொர் ட்டினத்தொர்.
அேர்

சீடர் த்திைகிரியொரும்,”

ஆங்கொைம் உள்ளடக்கி ஐம்புைவன சுட்டறுத்து தூங்கொமல் தூங்கி சுகம்
ப றுேது எக்கொைம்'' என்று புைம்புகிறொர்.
ேள்ளைொரும்
''இன்றுேரு வமொெொவளக் வகேருவமொ அல்ைதுமற்
பறன்றுேரு வமொஅறிவயன் எங்வகொவே-துன்றுமை
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பேம்மொவய யற்று பேளிக்குள் பேளிகடந்து
சும்மொ இருக்கும் சுகம்.'' என் ொர்.
தொயுமொனேரும்,

''கந்துக மதக்கரிவய ேசமொ ெடத்தைொம்
கைடி பேம்புைி ேொவயயுங்

கட்டைொம் ஒரு சிங்க முதுகின்வமற் பகொள்ளைொம்
கட்பசேி பயடுத்தொட்டைொம்

பேந்தழைின் இைதம்வேத்து ஐந்து வைொகத்வதயும்
வேதித்து ேிற்றுண்ணைொம்

வேபறொருேர் கொணொமல் உைகத் துைேைொம்

சந்ததமும் இளவமவயொடிருக்கைொம் மற்பறொரு
சரீைத்தி லும்புகுதைொம்
சைவமல் ெடக்கைொம் கனல்வமல் இருக்கைொம்
தன்னிகரில் சித்திப றைொம்

சிந்வதவய அடக்கிவய சும்மொ இருக்கின்ற
திறன் அரிது சத்தொகிபயன்
சித்தமிவச குடிபகொண்ட அறிேொன பதய்ேவம
வதவசொ மயொனந்தவம.”
என்கிறொர்.

‘kTdj;jpy; vid mkHj;jp kdj;ij cs;Ss; ;<Hj;J
khnghpa Nguz;l ;ufrpaq;fs; jk;ik
kTdkhf czHj;jptpl;lha; kh mwptha; epd;W
kw;Wk; ehd; vdJ tho;tpy; flik NjHe;J Mw;w
kTdk;jha; ;mwptpdJ g+uzkha; khe;jH
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kdj;Jf;F cl;nghUsha; tpsq;fpk; NguwpNt’

-Qh. f. 209.

என்கிறொர் வேதொத்திரி மகரிசி.

இப் டி சித்தர்களும், ஞொனிகளும், மகொன்களும்

சும்மொ இருப் வதப் ற்றி ைேிதமொகச்

பசொல்ைியிருக்வகயில் ெம் கொஞ்சி மகொ ப ரியேர்
என்ன பசொல்கிறொர் என்று ொர்ப்வ ொமொ ?

''சும்மொ இரு'' உ கொைவமொ, அ கொைவமொ, ெல்ைவதொ,

ப ொல்ைொதவதொ எப் டி எப் டி ெடக்கின்றவதொ அப் டிவய ெடக்கட்டும்.
ெொம் சும்மொ இருந்தொல் வ ொதும்.

அதுவே ெொம் மற்றேர்களுக்கு பசய்யும் மிகப் ப ரிய உ கொைம். இவத

ெொன் பசொல்ைேில்வை.

ஆதி சங்கைர் பசொன்னதொக மகொ ப ரியேர் பசொல்ைியிருக்கிறொர். ஏன்
அப் டி ஒரு முடிவுக்கு ேந்தொர். அதற்கொன ேிளக்கத்வதயும் ப ரியேர்
பசொல்கிறொர்.
சன்னியொசி என்றொல் ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடொது என்கிற
ெியதிப் டி சஞ்சொைம் பசய்ய ஆைம் ித்தொர் ஆச்சொர்யர்.
கொசிக்கும் சஞ்சொைம் வமற்பகொண்டொர்.கொசி என் து சப்த வமொட்ச
ஸ்தைங்களில் ஒன்று.
கொசி, கொஞ்சி, அவயொத்தியொ, மதுைொ, மொயொ, அேந்திகொ, துேொைகொ
என்கிற வமொட்ச ஸ்தைங்களில் ஞொனம் ேருகிறவதொ இல்வைவயொ,
அங்வக மைணம் அவடந்தொல் வமொட்சம் என் ொர்கள்.
சன்னியொசிகள் கூட அங்வக எத்தவன ெொட்கள் வேண்டுமொனொலும்
ேொசம் ண்ணைொம்.
அங்வக பசத்தொவை வமொட்சம் என் தனொல் அங்வக இருப் தனொல்
எத்தவன அழுக்கு ஒட்டிக் பகொண்டொல்தொன் என்ன ?
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ஆவகயொல் சப்த வமொட்ச புரிகளில் மட்டும் சன்னியொசிகள்

தங்கைொம் என்று ேிைக்கு பகொடுத்திருக்கிறொர்கள்.

56 வதசங்களில் உள்ள ஜனங்களும் கொசிக்கு ேருேொர்கள். எனவே
ஆச்சொர்யரின் கீ ர்த்தி வைொகபமங்கும் ைேியது. ப்ைம்ம சூத்திைத்திற்கு
ொஷ்யம் எழுதிக் பகொண்டு ேந்திருக்கிறொர்.

அ ொை வதஜஸ்ேியொக இருக்கிறொர் என்று எல்ைொ இடங்களும் ைே

அவனேரும் ேந்து ஆச்சொர்யரின் சைணத்தில் ேழ்ந்து
ீ
அேர்
ொஷ்யொம்ருத ச்ைேணத்வதக் வகட்டு ஆனந்தப் ட்டொர்கள்.

எல்ைொ வதசத்தில் உள்ளேர்களின் அன்வ கண்டு மகிழ்ந்த

ஆச்சொர்யர் இந்த வைொகத்துக்கு ஏதொேது பசய்ய வேண்டும் என்று
ஆவசப் ட்டொர்.
என்ன பசய்யைொம்?

ஒருேருக்கு உ கொைம் ண்ணுேது என்றொல்

இன்பனொருேருக்கு அ கொைமொகப் வ ொய்ேிடுகிறது. ஒரு வதச்துக்கு

உ கொைம் பசய்தொல் மற்ற வதசத்துக்கு ேிவைொதமொகப் வ ொய்ேிடுகிறது.
ஒரு ஜொதிக் கொைனுக்கு உதேி பசய்தொல் அது இன்பனொரு ஜொதிக்
கொைனுக்கு கஷ்டமொக இருக்கிறது. ஒரு மதத்வத வசர்ந்தேனுக்கு
உ கொைம் பசய்தொல் அடுத்த மதத்வத வசர்ந்தேன் எதிரியொகி
ேிடுகிறொன்.
இது மட்டுமொ ? ஒேருேன் கஷடப் டுகிறொவன என்று அேனுக்கு 10
ரூ ொய் பகொடுத்து உதேினொல், அேன்வ ொய் பசொல்ைி இனிஒருேன்
ேந்து வகட்கிறொன். ெம்மிடம் இல்வை.
எனவே இல்வை என்று பசொன்னொல் , ெமக்கு மட்டும் இல்வை
என்று பசொல்ைிேிட்டொவன என்று அேன் ேருத்த மவடகிறொன்.
ஆச்சொரியர் தங்கியிருந்த ஒரு வழய கொைத்து மடம் ஒன்றில் ஒரு
உளுத்தப் வ ொன உத்திைம் இருந்தது.
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ஒட்டுக் கட்டிடம், ெடுேில் முற்றம். முற்றத்திவை பசடிகள்
வேப் தற்கொக தளம் வ ொடொமல் மண்தவையொகவே ொதி இடம்
இருந்தது.

ரீங்கொைம் ண்ணிய டி றக்கின்ற ப ரிய ேண்டுகள் உத்திைத்தில்

துவளயிட்டு அந்தத் துவளயில் ேொசம் பசய்தன. சிை சமயம் அவே
முற்றத்தில் ேந்து புைளும். அங்கு கட்வட எறும்புகள் சொரிசொரியொய்
வ ொய்க் பகொண்டிருக்கும்.

இந்த ேண்டு ேந்து தவை குப் ிற ேிழுந்து புைள முயற்சி பசய்து
பகொண்டிருக்கும் வ ொது 10, 15 எறும்புகள் இந்த ேண்வடப் ிடித்து பேடுக்
பேடுக் என்று அதன் கொவைப் ிடித்து கடிக்கும். ேண்டு துடிக்கும்.

ஐவயொ ொேம் என்று எண்ணி ேண்வட புைட்டிப் வ ொட்டொல் அது
உடவன இந்த எறும்புகவளப் ிடித்து சொப் ிட ஆைம் ித்து ேிடுமொம்.
ஆச்சொர்யர் தறிேிடுேொைொம்.
இது உ கொைமொ, அ கொைமொ ? அப்வ ொதுதொன் முடிவு பசய்தொைொம்.

ஒன்றுவம பசய்யொமல் சும்மொ இருப் து என்று.

ஆனொல் உைகத்துக்கு ஏதொேது பசய்ய வேண்டுவம ? என்ன

பசய்ேது ?யொருக்கும் உ த்திை ம் இல்ைொத ஒன்வறச் பசய்ய வேண்டும்
. என்ன பசய்யைொம். வயொசவன ண்ணினொர் ஆச்சொர்யர்.
ஒரு முடிவுக்கு ேந்தொர். இந்த சும்மொ இருக்கும் ேிஷயத்வதவய
உைகுக்கு பசொல்ைிேிடுவேொம். யொருக்கும் உ த்திை ம் இல்ைொமல்
வ ொகும் என்று முடிவு பசய்தொர்.
அவதவய பசொன்னொர். உ கொைவமொ, அ கொைவமொ, ெல்ைவதொ,
ப ொல்ைொதவதொ, எப் டி எப் டி ெடக்கிறவதொ அப் டிவய ெடக்கட்டும். ெொம்
சும்மொ இருந்தொல் வ ொதும்.
சும்மொ இருப் துதொன் ெொம் ிறருக்கு பசய்யும் உ கொைம். அேர்
பசொல்ைிேிட்டொர். ேொஸ்தேத்தில் சும்மொ இருப் துதொன் பைம் க்
கஷ்டம்.

பமௌனம் - மகரிசி
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ெொம் கருத்பதொடைொகப் ப ற்ற ேிவனப் திவுகவளயும், ிறேி
எடுத்த ின் ஆற்றிப் ப ற்ற ேிவனப் திவுகவளயும் தன்வமகளொகப்
ப ற்றேர்களொவேொம்.

ெம் ேிவனப் திவுகள் அவனத்தும் புவதயல் வ ொை உயிர் எனும்

இயற்வக கம்யூட்டரில் அடங்கியுள்ளன.

கொைத்தொல் மைரும் அப் திவுகளின் பேளிப் ொடுகவள

எண்ணங்கள், பசயைொர்ேம், வெொய்கள், இன் துன் ங்கள் யொவுமொகும்.
ஒரு பதொழிைதி ர் அல்ைது ேணிகர் மொதந்வதொறும் அல்ைது

ஆண்டுவதொறும் இருப் ிலுள்ள ப ொருள்கவளக் கணக்பகடுப் து வ ொை
எல்வைொருவம மொதத்திற்கு ஒரு ெொவளொ அல்ைது ஆண்டுக்குச் சிை

ெொட்கவளொ ஒதுங்கிக் பகொண்டு ெம் இருப்வ க் கணக்பகடுக்க பமௌன
வெொன்பு அேசியம்.
இந்தக் கருத்வதொடு, தேத்தொல் அறிவே
அவமதிக்கும், கூர்வமக்கும் பகொண்டு ேந்து,
அகத்தொய்ேொல் ெமது இருப்புகவளக்

கணக்பகடுத்து, புதிய திட்டத்தொல் ஆக்க
ேொழ்வுக்கு ேழி பசய்து பகொள்ள வேண்டும்.
பமௌன வெொன் ின் உண்வம வெொக்கமறிந்து
ேிழிப்புடன் கொைத்வதப் யன் டுத்தி, ஆன்மத்
தூய்வமயும், ேொழ்ேின் ேளமும் ப றுவேொம்.

தொன், குடும் ம், உற்றொர், ஊர், உைகம் என்ற ஐந்து
ிரிவுகவளயும் ை தடவே ேொழ்த்தி அவமதி கொண்வ ொம்.

- அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி
Top of Form

பமௌன கொைம் - - அருட்தந்வத வேதொத்திரி மகரிசி
பமௌனத்தில் ழகிப் ழகித் தொன் எண்ணங்கவள பேற்றி பகொள்ள
வேண்டும்.
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பமௌனத்தில் கிவடக்கக்கூடிய ெல்ை எண்ணங்கள், முன் பசய்த
ெல்ை எண்ணங்கள், முன் பசய்த ெல்ை பசயல்களின் திவுகள்

எல்ைொேற்வறயும் குறிப்ப டுத்துக் பகொண்டு அேற்வறச் பசயல் டுத்தி
ேிட்வடொமொனொல், ேொழ்க்வகயில் வமம் ொடு ேரும்.
இவேகவள எல்ைொம் அனு ேத்தில் ெீங்கள் ொர்க்கைொம் ெொம்

வ சிக் பகொண்டிருக்கும்வ ொது, உணர்ச்சிேயப் ட்ட ெிவையில்
இருக்கிவறொம்.

ெமக்கு யொர் யொருவடய கருத்துக்கள் ேொன் கொந்தத்திைிருந்து ேரும்
என்றொல், உணர்ச்சிேயப் ட்ட ெிவையில் உள்ளேர்களின் கருத்துத்
தொன் ேரும். அவத எல்ைொம் அனு ேித்துப் ொர்க்கைொம்.
ஆனொல், பமௌனத்தில் வ ைவமதி
ெிவைக்கு ேந்தொல், அவமதியொக
இருந்து ஆைொய்ச்சி பசய்து,

இவறெிவைவய உணர்ந்து, அவதொடு
பதொடர்பு பகொண்டொல், அந்த

ெிவைவய உணர்ந்த ப ரும்
மகொன்கள், அேர்களுவடய
ஆற்றல்கள், எண்ணங்கள் எல்ைொம்

ெம்முவடய எண்ணங்களொக ேரும்.

அவத எல்ைொம் அனு ேித்துப் ொர்க்கைொம். அனு ேித்துப்
ொர்ப் தற்கு ஏற்ற கொைம் தொன் பமௌன கொைம்.
எவ்ேளவு கொைம் பமௌனம் வமற்பகொள்ளைொம்?
ெீங்கள் ஒரு ெொள் பமௌனம் இருக்கைொம். இைண்டு ெொளும்
இருக்கைொம்.
ஆனொல், அந்த பமௌன கொைத்தில் கிவடத்த யன்கவள ெிவனேில்
திய வேத்துக் பகொள்ளுங்கள். ேொழ்க்வகயில் அேற்வறப்
யன் டுத்திக் பகொள்ளவும் வேண்டும்.
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வ ொகப்வ ொக ஒரு மணி வெைம் பமௌனம் இருந்தொல் கூடப் வ ொதும்.
ஆனொலும், அந்த ஒரு மணி வெைமும் பேற்றி அளிப் தொக இருக்கும்.

இங்வகயும் அங்வகயும் மனவத ஓடேிடொது வேத்து இருக்க முடியும்.
அப் டி இருந்து ழகிேிட்வடொம் என்று வேத்துக் பகொள்ளுங்கள்,

எந்தச் பசயல் பசய்தொலும் திேொகி அந்தப் திவுகள் அவ்ேப்வ ொது
எண்ணங்களொக ேருகின்றன அல்ைேொ?

அவதவ ொை பமௌன கொைத்தில் ெீங்கள் இவறெிவையில் இருந்து

ஏற் டுத்திக் பகொண்ட பமௌனப் திவும் சொதொைண கொைங்களில் கூட
வமவை ேந்து அவ்ேப்வ ொது அவமதி ெிவைக்கு மனவத அவழத்துச்
பசல்லும்.

மனம் பேளுக்கும் மருந்து
ெமது மனதின் திவுகளுக்குள்ளொக உள்ள ெமக்குத்

வதவேயொனது, வதவேயில்ைொதது எல்ைொம் பமௌனத்தில்
உட்கொரும்வ ொது பேளியில் ேரும்.
இதில் எது எது ெமக்குத் வதவேயில்ைொதது, துன் ம் பசய்ேது
என் வதத் பதரிந்து பகொண்டு, அவதபயல்ைொம் குறித்துக்
பகொள்ளுங்கள்.
“இந்த இந்தச் பசயவைத் திருத்திக் பகொள்வேன், இேைது வ ரில்
ேிவைொதம் இருக்கிறது, அது வதவேதொனொ? வதவேயில்வை” எனக்
கண்டு அேர்கவள ெிவனக்கும் வ ொபதல்ைொம் ேொழ்த்திக் பகொண்வட
இருந்தொல் இைண்டு, மூன்று ெொட்களுக்குள்ளொக அந்த ேிவைொதவம
இருக்கொது.
அம்மொதிரியொன எண்ணங்களொல் ஏற் ட்டுள்ள திவுகள் எத்தவன
வேத்திருக்கிறீர்கவளொ, அேற்வற எல்ைொம் எடுத்து ேழித்து எறிந்து ேிட
வேண்டும். அப்வ ொது மனம் தூய்வமயொக இருக்கும்.
மறு டியும் அவத திவுகள் எண்ணத்தில் வமவைொங்கி ேந்தொல்,
மறு டியும் சங்கல் ங்கவளப் வ ொட்டுச் சரி டுத்திக் பகொள்ளைொம்.
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மனம் பேளுக்க மருந்து உண்டு
ேிவனத்தூய்வம வேண்டும் என்று பசொல்ேொர்கள்.
ேிவனத்தூய்வமக்கு முன்னதொக மனத்தூய்வம வேண்டும்.

மனத்தூய்வமக்கு பமௌனத்வதேிட ஒரு சிறந்த யிற்சி வேறு இல்வை.
எங்வக வேண்டுமொனொலும் மவழ ப ய்யைொம். அந்த மவழ எங்வக

வ ொய் ெிற்கிறது என்று ொருங்கள். ள்ளம் எங்வக இருக்கிறவதொ அங்வக
வ ொய்த்தொன் அந்த மவழ ெீர் ெிற்கும்.

பமௌன கொைங்களில் ெொம் ஜீேகொந்தச் சக்திவயச்

வசகரிக்கிவறொம். பசைவு பசய்யொமல் பமௌனத்தில் அப் டிவய ஜீேகொந்த
சக்தி வசருகிறது. அந்தச் சக்தி அழுத்தம் ப றும்வ ொது
உடலுக்குள்ளொகவே வதங்கி ெிவைத்து ெிற்கும்.

kdtsk; vd;gJ jhd; kdtsf;fiy kd;wj;jpy; gapw;rp Kiwfspy; ey;y
Nehf;fk;. kdk; ;vt;tsT rpwg;ghdJ caHthdJ vdg; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lkhdhy;
kdjpw;F XH Mok; Ntz;Lk;. ehk; vy;yhk; xt;nthUtUk; kNdhrf;jpapd;
mizf;fl;Lfs;. mizf;fl;L vd;why; ePh; te;J Njq;Fkplk;.
Tpidj; ;J}a;ikf;F nksdj;ijtpl xU rpwe;j gapw;rp NtW ,y;iy. vq;Nf
Ntz;LkhdhYk; kio nga;ayhk;. me;j kio vq;Nf Ngha; epw;fpwJ ghUq;fs;.
gs;sk; vq;Nf ,Uf;fpwNjh mq;Nf Ngha;jhd; kioePH epw;Fk;.
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nksd fhyq;fspy; ehk; rPtfhe;jr; rf;jpiar; Nrfhpf;fpNwhk;. nryT nra;ahky;
nksdj;jpy; mg;gbNa rPtfhe;j rf;jp NrUfpwJ. me;j rf;jp mOj;jk; ngWk; NghJ
clYf;Fs;shfNt Njq;fp epiy;j;J epw;Fk;.
%d;W ehl;fs; nksdk; ,Uf;Fk;NghJ rpyUf;Fg; nghpa khw;wk; tUk;. mjhtJ
rPtfhe;j rf;jpapd; mOj;jk; jUfpd;w ce;Jjypdhy; vg;NghJ tha; jpwe;J Ngryhk;
vd;wpUf;Fk;. mjw;fhf rpy ehs; ;ehk; nksdj;jpy; ,Ue;jhy; NghJk;.
பமௌனம் குறித்த ஒரு

பஜன் கவத………

ஒரு ப ரிய அறிஞர். அேருக்கு பஜன் கற்க ஆவச. ஒரு குருவேத்

வதடி ேந்தொர். ேணக்கம் வ ொட்டொர். ேிஷயத்வதச் பசொன்னொர்.

அேர் வ சுகிறேிதத்வத ஊன்றிக் கேனித்த குருெொதர் பசொன்னொர்.

’இவதொ ொைப் ொ, உன் மனசு ஒரு ெிவையில் இல்வை. ெீ பைொம் க்
குழம் ியிருக்கிறொய்.
இப்வ ொது ன் உனக்கு பஜன் பசொல்ைிக்பகொடுத்தொல்

ிைவயொஜனம்

இருக்கொது. அெொேசியமொக ெம் இருேரின் வெைமும் ேணொகும்.’
ீ
இவதக் வகட்ட அறிஞரின் முகம் சுருங்கிேிட்டது

’குருவே, ெீங்கவள இப் டிச் பசொன்னொல் ெொன் எங்வக வ ொவேன்?’

என்று அழொக்குவறயொகக் பகஞ்சினொர்.

எப் டியொேது ெீங்கதொன் எனக்கு உதேி பசய்யணும். என் மனசிை
இருக்கற சந்வதகங்கவளத் தீர்த்துவேக்கணும்.’
‘சரி. உன்வன ெொன் சிஷ்யனொ ஏத்துக்கவறன். ஆனொ ஒரு ெி ந்தவன.’
‘பசொல்லுங்க குருவே!’
‘இங்வக ெீ ஆறு மொசம் பமௌன ேிைதம் இருக்கணும்.’
’பமௌன ேிைதமொ?’ ேந்தேர் அதிர்ந்தொர். ’அப்புறம் அப் டி ெொன்
என்வனொட சந்வதகங்கவளக் வகக்கறது?’
’அவதபயல்ைொம் மனசுை குறிச்சுபேச்சுக்வகொ. எல்ைொத்துக்கும் ெொன்
தில் பசொல்வேன். ஆனொ இப்வ ொ இல்வை. 6 மொசம் கழிச்சுதொன்.’
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அறிஞருக்கு ஒன்றும் புரியேில்வை. ஆனொலும் வேறு ேழியில்ைொமல்
சம்மதித்தொர். ஆசிைமத்தில் வசர்ந்தொர். பமௌன ேிைதத்வதத்
பதொடங்கினொர்.

அடுத்த ை மொதங்கள் அேருவடய வெைம்முழுேதும் தியொனம்,

ிைொர்த்தவன, ேொசிப்பு, குருேின் பசொற்ப ொழிவுகவளக் வகட் து என

ஓடியது. பமல்ை அேைது மனம் பதளிந்தது.

முன்பு குழப் ியடித்த ேிஷயங்கள் இப்வ ொது ெிதொனமொக

வயொசித்தவ ொது புரிந்தன.

ஆறு மொதங்கள் முடிந்தன. குரு அேவை அவழத்தொர். ’ெீ பமௌன ேிைதம்
இருந்தது வ ொதும். இப்வ ொது உன் வகள்ேிகவளக் வகட்கைொம்.’

அறிஞர் அவமதியொன குைைில் பசொன்னொர். ’வகட் தற்கு ஒன்றும்
இல்வை குருவே!’

18.சித்தர்கள் தந்த கைொத்வத
ஆன்மொ என்றொல் உயிர்.

உயிவை உணர்ந்தொல்தொன் ஆன்மிகம்.

உயிவை உணர்ந்து அதன்வமல் மனம்
பசய்ேததொன் தேம்.

வேத்துப்

யிற்சி

இந்த தேத்வதச் பசய்து பேற்றி ப ற ஒரு

குறிப் ிட்ட கொைம் ஆகும்.
அக்கொைத்தில் புறச் சூழ்ெிவைகள் ஒரு சங்கடமொக
அவமயொதிருந்தொல் ெைம்.

அத்தகு சூழ்ெிவைவயக் பகொண்டதொக

ெமது தமிழ்ெொடு கொை கொைமொக அவமந்திருக்கிறது.
பகொஞ்சம்

ழகிக்பகொண்டொல் வ ொதும் – மிகக் குவறந்த

ஆவடபயொடு ஆண்டு முழுேதும் இனிவமயொக ேொழைொம்.
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தமிழகத்தில் கடுங்குளிர் கிவடயொது.
கிவடயொது.

கன மவழ கிவடயொது.

கடும் பேப் ம்

பகொடும் ேறட்சி கிவடயொது.

எனவே இயற்வகவய எதிர்த்துப் வ ொைொடிக்பகொண்டிருப் தில்

வெைத்வதயும், முயற்சிவயயும் பசைேிட வேண்டியதில்வை.
அந்த வெைத்வதயும் முயற்சிவயயும் வெவை ஆன்மிக

வமம் ொட்டுக்வக பசைேிடைொம்.

எனவேதொன், தமிழகத்தில் ஆன்மீ கம் தவழத்தது.

உயிர்வமல்

மனம் வேத்துத் தேம் பசய்யும் முவறயொன ஆன்மீ கத்துக்கத்
தமிழ்ெொடு ஏற்ற்தொக அவமந்து.

இங்வக உயிருணர்ேொளர்கள் அதிகமொக

ேொழ்ந்தொர்கள்.

உயிருக்குச் “சித்”, “சித்தம்” என்றும் ப யருண்டு.
இேர்களுக்கு சித்தர்கள் எனப் ப யர் ேந்தது.
தேத்திற்குப் ப ொருத்தமொன தட்
இனிவமயொன

அதனொல்

பேப் ம் ஆண்டு முழுேதும்

ருேங்களொக ெிைேி ேந்ததொல் உைகில் வேறு

ொகங்களிைிருந்தும் ேந்த “ஆன்மிக ஆர்ேைர்கள்” (Truth Seekers) தமிழ்
ெொட்டிற்கு ேந்து வசர்ந்தனொோ்.
இங்குச் சிைகொைம்

ேொழ்ந்து ஆன்ம சொதவன பசய்து, பேற்றி

ப ற்ற ின் தங்கள் ெொட்டுக்கு மீ ண்டு பசன்றனர்.
இவயசுெொதர் ேைைொற்றில் அேருவடய 12 ஆண்டு கொைம்
ேைைொறு மவறக்கப் ட்டிருக்கும். அந்த கொைத்தில் அேர்
இமயமவையில் இருந்து தேம் புரிந்தொர் என்ற
ஆைொய்சியொளர்கள் பதரிேித்துள்ளனர்.

ை

தமிழ்ெொட்டில் “அகத்தியர்” என்ற ஒரு சித்தர் ப யர் கூறுகிவறொம்.
அேர் “அகஸ்டஸ்” என்ற வமவை ெொட்டேர்.
அகத்தேம்
பகொண்டொர்.

தமிழ் ெொட்டில்

யின்று இங்கு ேொழ்ந்து அகத்தியர் என்று ப யர்
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அவத வ ொன்று “வடகர்” என்ற ஆைொய்ச்சியொளர் தமிழ்ெொட்டிற்கு
ேந்து தங்கி, வயொகம்
ெொம் “புைி

யின்று ெிவறேவடந்தொர்.

ொணிச்சித்தர்” என்கிவறொம்.

அேவைத்தொன்

“வ ொகர்” என்ற ப யர் பகொண்ட சித்தர் சீனொேிைிருந்து ேந்தேர்.
ெம் ெொட்டுச் சித்ர்களின் ஆன்மிக பெறிவய இங்கு ேந்து தங்கி
யின்று – தங்கள் தங்கள் ெொட்டிற்கும் அேர்கள் எடுத்துச் பசன்றனர்.
ஆனொல் ேொழ்க்வகப்

ண் ொடொக அேர்கள் தமிழ்ெொட்டில்

கற்றுக் பகொண்டபதல்ைொம் வேற ெொடுகளில் முழுவமயொகப்
ின் றறப் டேில்வை.

ஒரு சிை குறிப் ிட்ட உடற் யிற்சிகளும், வேறு சிை
ேித்வதகளும் மட்டும் அயல் ெொட்டில் ஏற்றுக் பகொள்ளப் ட்டது.
“ேர்வமக்கவை”. ேர்மக்கவை என்றொல் என்ன?

முைடர்களும்

மூடர்களும் தரும் பதொந்திைேிைிருந்து தங்கவளக் கொத்துக் பகொள்ள
சித்தர்கள் ஒரு ைகசியமொன தறிவமவய ேளர்த்துக் பகொண்டொர்கள்.
ஆயுதம் வேத்திருக்கும் எதிைொளியிடமிருந்து ஆயுதவம

இல்ைொமல் பேறுங் வகவயக் பகொண்வட தங்கவளச் கொத்துக்

பகொள்ளத் சித்தர்கள் உருேொக்கி ேளர்த்துக் பகொண்ட ேித்வதவய
ேர்மக்கவை.
இந்த அரிய கவைவயக் பகொண்டு வெொவயப்
வ ொக்கவும்முடியும்.

இந்கத் கவையில் ஒரு குறிப் ிட்ட ேித்வதவய

ிைவயொகித்தொல் எதிரிக்கு உடவன ஒன்றும் ஆகொேிட்டொலும், சிை
ெொட்களிை தொவன இறந்து வ ொேொன்.
அவ்ேளவு ேரியம்
ீ
ப ொருந்தியது

இந்த ேர்வமக்கவை. அவத

சித்தர்கள் இைசியமொகவே வேத்திருந்தனர். அதனொல் அது
தமிழகத்தில் அவனகமொக மவறந்வத ேிட்டது என்கிறொர் மகரிசி.
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19. சித்தர்கள் பெறிவய மனேளக்கவை.
இவறேவன அவடயும் ேழிமுவறகவள ேகுத்து தந்த ெம்

முன்வனொர்கள் 1. சரிவய 2. கிரிவய 3. வயொகம் 4. ஞொனம் என்று
ெொன்கு ெிவைகளொக தந்தனர்.

இதவன தசமொர்க்கம், சற்புத்திை மொர்க்கம், சகமொர்க்கம்,

சன்மொர்க்கம் என்றும் கூறுேர்.

இதில் வயொகம் என்னும் சகமொர்க்கத்தில் இவறேவன சக

வதொழனொக

ொேித்தல் என் ொர்கள்.

ேொசிவயொகம் என்றும், உறடவயொகம் என்றும், குண்ைினி

வயொகம் என்றும், இன்னும்

ைப் ைேொன வயொக முவறகளில் மிக

கடினமொனதும், குடும் த்தில் உள்ளேர்களுக்கு பசய்ய முடியொது
என்று கூறப்ட்ட, குண்டைினி வயொகத்வத வேதொத்திரி மகரிசி
அேர்கள் வதர்வு பசய்து அதவன, எளிவமப் டுத்தியும்
தந்துள்ளொர்கள்.
வயொகம் என்றொல் இவணதல் அல்ைது இையமொதகுதல் என்று
ப ொருள் டும்.

தஞ்சைி முனிேரின் வயொகபெறி
ெமது உடலுக்கும்உயிருக்கும், உயிருக்கும் மனதுக்கும்,
மனதுக்கும் இவறெிவைக்கும், ஒரு இணக்கத்வத ஏற் டுத்த
வேண்டும்.
வமலும் தனி மனிதனுக்கும், சமுதொயத்திற்கும் ஒரு
இணக்கத்வத ஏற் டுத்த வேண்டும்.

அதுதொன் வயொகம்.

ல்வேறு ேவகயொன வயொக முவறகவள,

ை வகொணங்களில்

ஆய்வு பசய்து. முழுவமயொன வயொக முவறக்கு ஓர் இைக்கண
ேவை தந்தொர்

தஞ்சைி முனிேர்.
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இேர் கிமு. 2ஆம்

ெற்றொண்டில் ேழ்ந்தேர் என்று

பதரியேருகிறது.
வயொக சூத்தைம் ேழங்கிய

தஞ்சைி முனிேரின் குருெொதர்

“உறிைண்ய கொப் ர்” என்ற முனிேைொேொபு.
“வயொக வகேல்யம்” என்ற

இேர்தொன் முதன்முதைில்

இைக்கண நூவை ேழங்கியுள்ளொர்.

ஆனொல், அந்நூல் ெமக்குக் கிட்டேில்வை.

கொைத்தொல்

சிவதந்தும் மவறந்தும் வ ொயிருக்கைொம்.
தஞ்சைி முனிேர் அருளிய வயொக சூத்திைம் என் து 195

சூத்திைங்களொல் ஆனது.
அவே 1. ேியுக

சமொதி

இதவன ெொன்க

ொகம்.2 சொதன

ொகம் என் னேொகும்.

ொகமொக

ிரித்துள்ளொர்.

ொகம் 3. வேல்ய

ொகம் 4.

தஞ்சைி முனிேர் ேழங்கிய வகொக சூத்திைத்திற்குப்
ின்னொளில்

ை மகொன்களொல் ேிளக்க உவை ேழங்கப் ட்டுள்ளர்.

•

கி. ி. 9 ம் நூற்றொண்டில் ேொசஸ் தி மிக்ைர் என் ைொலும்

•

கி. ி. 11ம் நூற்றொண்டில் வ ொஜர் என் ைொலும்

•

கி. ி. 15ம் நூற்றொண்டில் ைொமொனந்த ஸ்ேொமி என் ைொலும்

•

கி. ி. 16ம் நூற்றொண்டில் ேிஸ்ேஞொன

•

கி. ி. 18ம் நூற்றொண்டில் ெொவகொஸ ட்டர் என் ைொலும்

•

கி. ி. 19ம் நூற்றொண்டில்

சதொசிே

ிட்சு என் ைொலும்

ிைம்வமந்திைர் என் ைொலும்

ேிளக்க உவை ேழங்கப் ட்டுள்ளது.
வகொைக்கர்என்ற சித்தைொல் “வயொக மொத்தொண்டம்” எனும் இல்கண
நூல் ேழங்கப் ட்டுள்ளது.
ொைதியொர் அேர்களொல்
ொகத்துக்கும்,

தஞ்சைி வயொக சூத்திைத்தில் சமொதி

ின்னொளில் தஞ்வசவய வசர்ந்த குப்புசொமி ைொஜி

என் ைொலும், கடைங்குடி ெவடச சொஸ்திைகளொலும், ெொன்கு
ொகத்துக்கும்தமிழில் ேிளக்க உவை எழுதப் ட்டுளளது,
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பமொகஞ்சதொவைொேில் அகழ்ேைொய்ச்சி பசய்தவ ொது கி.மு.400
ேருடங்களுக்கு முந்வதய தேம் பசய்யும் முனிேைது கற்சிவை
கிவடத்துள்ளது.
ஆக

ை ஆயிைம் ேருடங்களொக இந்த வயொக முவறெமது

ெொட்டில் வகயொளப் ட்டுள்ளது என்று பதரிகிறது.

வயொக இைக்கணம் ேகுத்துத் தந்த

தஞ்சைி முனிேர் தனது

சூத்திைத்தில் வயொக முழுவம ெிவை அவடய , ஆறு

ஆதொைங்கவளயம் ஐந்து அேஸ்வதகவளயும் அஸ்டொங்க
வயொகத்வதயும் கடந்து ேைவேண்டும் எனக் குறிப் ிட்டுள்ளொர்.
இதில் 4 இதழ் மூைொதொைத்திைிருந்து 2 இதழ் ஆக்கிவனக்கு
உயிச்சக்திவயக் பகொண்டு ேைவேண்டும் எனவும், இதற்கு தீட்வச
என்று ஒரு குருமூைம் வமவை பகொண்டு ேைவேண்டும்.

இதவனத்தொன் “ெொவை இைண்டொக்கி ெைம் ப றுேது
எக்கொைம்? என்று கூறுேொர்

த்திைகிரியொர்.

ஐந்து அேஸ்வதகள்
1. சொக்கிைதம் ( ெிவனவு)
2. பசொப் னம் (கனவு)
3. சுழுத்தி

(உறக்கம்)

4. துரியம்

(வ ரூறக்கம்)

5. துையொதீதம் (உயிர்ப்பு)
ொமை மனிதன் மூன்று அேஸ்வதகளில் ெின்று ேிடுகின்றொன்.
(கொக்கிைதம், பசொப் னம், சுழுக்தி)
ஆனொல் மனிதப்

ிறேி எடுத்தவத துரியம், துரியொதீதம் என்ற

ெிவைகவள அேசியம் அவடயத்தொன்.
துரியம் என்றொவை “துரிசு” குற்றம் ேிவனகள் கவளதல் என் ர்.
துரியம் என்றொவை ெொன்கொேது ெிவை என்றும் கூறுேர்.
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அட்டொங்க வயொகமும் மனேளக்கவையும்.
இமயம் (புைனடக்கம்)
தீய குணங்களொன ப ொய், பகொவை, களவு, கள் உண்ணல்,
கொமுறுதல் இேற்வறத் தேிர்த்து ெற்குணங்கவளொடு, ெீதி தேறொமை
இருந்து சமுதொயத்வதொடு இவணந்து ேொழும் தன்வம ப ற்று சிறந்து
ேிளங்குேது.

மனேளக்கவை அகத்தொய்ேில் புைனடக்கத்திற்கொன

கற்றுத்தைப் டுகின்றன.

ொடங்கள்

ெியமம் (ஒழுக்கத்தில் ெிற்றல்)
ெியமத்தில் ெிற் ேனுக்குரிய கணங்கள் உள்ளும் புறமும்
தூய்வமயொய் இருத்தல்.

அருளுவடவம, ஊண் முதைியேற்வறச்

சுருக்கி சிக்கனமொய் ேொழ்தல், ப ொறுவம, வெர்வம, உண்வம, மொனம்
ஆகியேற்வறக் கொத்து களவு, பகொவை, இேற்வற தீவமபயன்று
ஒதுக்குதல் ஆகும்.
மனேளக்கவையில் தரப்படும்- துரிய ிமல நயாகத்தால்
ஆன்மா தூய்மமயமடந்து வரும்நபாநத- தற்நசாதமனப்
பயிற்சியிமனத் ததாடங்க நவண்டும்.
எண்ணம், தசால்,தசயல் இவற்றின் விமளவறிந்துதசயலாற்றும் -ஒழுக்கப் பயிற்சியிலிருந்து தான் நான் யார்? என்று
ததளிந்து தகாள்ளும்- முழுமமப் நபறு வமரயில்- இப்பயிற்சி
விரிவமடந்து பயன் தருகின்றது.
ஒழுக்கம், கடமம, ஈமக,உயிர் விளக்கம், தமய் தபாருள்
விளக்கம் அமனத்தும்- தற்நசாதமன பயிற்சியினால் தபறப்படும்.

ஆசனம். (இருக்வக)
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ஆசனம் உடவைச் சரிபசய்ேதற்கும் நாம் தியானம் பசய்ய
உடவைத் தயார் படுத்தவும் வநாய் அணுகாமலும் பாதுகாக்கிைது.
வயாகத்தில் பேற்ைி பபை ஆசன பயிற்சிகள் உதவுகின்ைன.
மனேளக்கவைவயில் எளிய முவை உடற்பயிற்சியும்,

காயகற்பப் பயிற்சியும் கற்றுத்தரப்படுகின்ைன.
பிராணாயாமம் (முச்வச கட்டுப்படுத்துேது)

பிராணாயாமம் என்பது பேளிவய இருக்கும் காற்வை இடமு
மூக்கு துோரத்தின் ேழியாக உள்வள இழுத்து பினாறு மாத்திவர
காை அளவு சுழி முவன நடுேிை நிறுத்தி பைிகு முப்பதிரண்டு
மாத்திவரயளவு ேைது மூக்னின ேழிவய ேிடுேதாகும்.

மனேளக்கவை உடற்பயிற்சியில் மூச்சுப் பயிற்சியும் உண்டு.

பிரத்தியாகாரம் (மனவத உள்வள நிறுத்தி பழகுதல்)
மனவத பேளிவய பசல்ை ேிடாமல்உள்வளவய நிறுத்திப்

பழகுேது பிரத்தியாகாரம்.

எந்த இவைேவன வேதங்கள் வதடிக் பகாண்டு இருக்கிைவதா

அந்த இவைேவன அகத்வத கண்டு இன்புறுேவத பிரத்தியாகாரம்.
அது ஆனந்த பரேசத்வத உண்டு பண்ணும் உள்ளம்
ேலுேவடயும்.
மனேளக்கவையில் மனம் என்ைால் என்ன? அதவன எப்படி
ேசப்பபடுத்துேது என்ை அகத்தாய்வு பயிற்சியும் உண்டு.

தாரவண (உள்வள நிறுத்திய மனவத நிவைப்படுத்துதல்)
மனம் புைன்கவளப் பற்ைிக் பகாள்ளும் தன்வம உவடயது.
அவதக் கண்படடி அவையேிடாமல் அடக்க வேண்டும்.
அடக்கிய பின் உணர்வுக் கண் பகாண்டு இவைேவன உற்று
வநாக்குதல் ஆகும்.

அப்வபாது கண் காது முதைிய

கருேிகளின்ைிவய காண்பதும் வகட்பதும் சாத்தியமாகும்.
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தியானம். (இவடேிடாமல் நிவனத்தல்)
தியானம் என்பது இவடேிடாது நிவனத்திருத்தல்.

தியானம்

என்பது இவைநிவைவய நம் சிந்தவனயில் வேப்பதன்ைி வேறு
ஒன்றும் இல்வை.

மனதில் ேிளங்கும் வசாதிவய பமவைழுப்பி சினம் என்கின்ை
தீவயப் வபாக்க எல்ைாேற்வையும் ேிளக்கி நிற்கும்

இவைநிவைவய சுழுமுவன என்ை திரிவயத் தூண்ட

இவைநிவையானது மங்காத தீபமாய் மனதில் ஒளிேிடும்.
தியானத்தில் ஆணேம் கன்மம், மாவய என்ை

முக்குணங்களின் இருள்நீங்கி உச்சியில் ஒளி காணும்.
மகரிசியின் பயிற்சியில் ஆக்கிவன, சாந்தி, துரியம்,
துரியாதீதம், பஞ்சபூத நேக்கிரக தேம், பஞ்வசந்திரிய தேம்,
பிரணே தேம் வபான்ை தேங்கள் பயிைைாம்.
மனவத அடக்க நிவனத்தல் அடங்காது.

மனவத அைிய

நிவனத்தால் நிவைப்படுத்த முடியும் என்பவத பயிற்சியாக
மனேளக்கவையில் கற்றுத்தரப்படுகிைது.

சமாதி (உயிரும் இவைநிவையுடன் ஒன்ைி நிற்ைல்)
ஆன்மாக்களுக்கு ஆணே மவைப்பால் உண்டாகும்
உபாதவதகள் ஏழு.
இவையின்வம, அற்ப அைிவுவடவம, அளவுபட்ட தன்வம,
மாவயவயாடு கூடிய தன்வம, குவைந்த அளேிைான ஆற்ைல்,
சுதந்திரமின்வம, கண்டைியும் திைனின்வம ஆகும்.
இவைநிவையில் உபாதிகள் (பசயல்) ஏழு அவே.

இவைவம,

முற்ைைிவு, எங்கும் தானாதல், மாவயயின்வம, அளவு கடந்த
ஆற்ைல், தன்ேயப்படுதைாா், ஒன்ைியுணர்தல் ஆகும்.
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ஆன்ம உபாவத ஏழும் நீஙகி இவழேனின் உபாதி ஏழும்
பபாருந்தி தேத்தால் இவைநிவைவயச் வசர்ேவத சமாதியின்
பயனாகும்.

“ ஒன்றி ஒன்றி ெின்று அறிவேப் ழக்க

உறுதி, நுட் ம், சக்தி இவே யதிகமொகும்

அன்று அன்று அவடயும் அனு ேங்கள் எல்ைொம்
அறிேினிவைெிவைத்து ேிடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
ென்று என்று கண்ட டி பசயல்கள் ஆற்றும்
ெற் ண்பு புைன்களுக்கு அவமந்து வ ொகும்

என்பறன்றும் கருேிடத்வத அறிவே ஒன்றும்
இயற்வகமுவற சிறப்புவடத்து ஈவத தேமொம்.”(ஞொ.க.)

மனேளக்கவை எனும் எளியமுவறக் குண்டைினிவயொகம்.
அருள்தந்வத மகரிசி அேர்கள் ேகுத்துள்ள மனேளக்கவை

என்னும் வயொகமுவறயில் ஆறு ஆதொைங்கவளயும் கடந்து
ேருகின்வறொம்.

ஐந்து அேஸ்வதகவளயும் அவடகின்வறொம்.

அஸ்டொங்க வயொகத்வதயும் முழுவமயொக
கவடப் ிடிக்கினவறொம்.
ஆதைொல் இந்த வயொக முவற முழுவமயொனது.
பூைணமொனது.

பதளிேொனது,

ொதுகொப் னது என்று உறுதியொகக் கூறைொம்.

வேதொத்திரி மகரிசி அேர்கள்
வயொகத்தில், குண்டைினி
வயொகத்வதயும், தத்துேத்தில் மிக
உயர்ேொனதும், ேிஞ்ஞொன
பூர்ேமொனதும் ஆன அத்வேதக்
வகொட் ொட்வடயும் எடுத்துக் பகொண்டு
மிகவும் எளிவமப் டுத்தி தனது அனு ேத்வதயும் இவணத்துத்
தந்துள்ளொர்.
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வெைடியொக ைம்ப ொருவளொடு இவணந்து தேமிருப் து
முதைிவைவய முடியொது. அதற்குப் ை டித்தளமொகப் யிற்சிகள்
வேண்டும்.

அந்தப் யிற்சிவயத் தொன் ெொம் இங்குச் பசொல்ைிக்

பகொடுக்கிவறொம், மனேளக்கவையிவை.

மனேளக்கவை பேறும் வயொகம் மட்டும் அல்ை.

அது

மனிதன் ேொழ்ேொங்கு ேொழ்ேதற்குரிய ேொழ்க்வகக் கவைகள்,
ேொழ்ேியல் பெறிமுவறகள், வகொட் ொடுகள் என்று கூறைொம்.

துவணெின்ற நூல்கள்.
1. சித்தர் இைக்கியம்
2.

–

மீ . . வசொமு

திபனண் சித்தர்கள் ேைைொறு – சி.எஸ்.முருவகசன்

3. ப ரிய ஞொனக்வகொவே – எஸ். ி.ைொமச்சந்திைன்
4. அன்ப ொளி மொத இதழ்கள்
5. ஞொனக்களஞ்சியம் – வேதொத்திரி மகரிசி
6. ஞொனக்களஞ்சியம் – வேதொத்திரி மகரிசி
7. இண்டர்பெட் தகேல்கள்
8. வேதொத்திரி மகரிசி பசொற்ப ொழிவுகள்

9. வேதொத்திரியச் சிந்தவனகள், தமிழ்ப் ல்கவைக் கழகம்,
தஞ்சொவூர்.
10. வேதொத்திரியத்தில் சமூகேியல் இவறயியல் சிந்தவனகள்,
உைகத் தமிழைொய்ச்சி ெிறுேனம்.

11. வேதொத்திரி மகரிசியின் ப ொன்பமொழிகள் 5000,

ொனுகுமொர்

12. சித்தபமல்ைாம் நிவைந்த சித்தர்கள் –சம்பத் குமார்
13. திருமூைரின் பேட்டபேளிப் பயணம்- அகமுகநாதர்
14. உைகப் பபருஞ்சித்தர் திருமூைர் பசய்த அருட்புரட்சிமணிோசகம்
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