
வசார சஙகரஹம 

கமபரம ேசைஷயர எனபவர ஒர ராம பகதர. 1900 ஆணட வாககல ஸ ரமண பகவான 
வரபாக கைகயல வசதத காலததல பகவானடம வரலானார. அத மதல பகவானன 
எளய ொதாணடனாய தனைனக கரதகொகாணட கைகைய தபபரவாக ைவததக 
ொகாளவத மதல பல ொதாணடகைள ொசயத வநதார. அவரகக ராஜ ேயாகம 
ேபானறவறறல ஈடபாட உணட. ராஜ/ஞான ேயாகஙகள பறற ஸவாம வேவகானநதர 
நகழததய உைரகைள படததவநதார. அதல எழம சநேதகஙகைள பகவானடம காடட 
நவரதத ொசயத ொகாளவதணட. அைவ ஆஙகலததல இரககம. அமொமாழயல பலைம 
அதகம இலலாததால தமகக ொதரநத தமழ ொமாழயல பரநத ொகாளள பகவாைன 
தமழல அநத உபேதசஙகைள எழதததர ேவணடனார. பகவானம சமாதயல இலலாத 
ேபாத அவவாேற தணட காகதஙகளல எழதகொகாடததார. இபபட இரணட ஆணடகள 
ேசகரததைவ ஒர ேநாடடபபததகமாக உரவாயறற. பனனால இத சலரால பகவான 
சநநதயேலேய ொதாகககபபடட "வசார சஙகரஹ வனா வைட" எனற 
பரசரககபபடடத.

இத இபேபாத நமகக பயனாகககடேமா எனற தடடசச ொசயயலாேனன. ொமாழ நைட 
நமகக இபேபாத பரசசயமலலாதத. ஞான காணடம படததவரகளகக மடடேம இத 
பயனாகம. ஆகேவ கடேவ எளய ொமாழயல வளககஙகள ேதைவயாக இரககறத. 
வாரம இரணேடா மனேறா பதவகளாக ொவளயாகம.
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ஓம
வசார சஙகரகம

1. ஸவாம எபேபாதம தககமறற நதயானநத நைல எயததறகரய உபாயம யாத?

எஙொகஙேக சரரம உளளேதா அஙகஙேக தககம உளளத என ேவதததற கறயளளதனற 
எலேலாரககம ொபாதவான பரதயக அனபவமாவரததலான எபேபாதம சரரமலலாத 
தனத யதாரதத ொசாரபம இனனத எனற வசாரததணரநத உளளவாறரததேல அநநைல 
எயததறக உரய உபாயம.

எஙேக சரரம இரகேகா அஙேக தககம உளளதனன  ேவதததல ொசாலல இரகக. இத 
எலேலாரககம ொபாதவான பரதயக அனபவமாகவம இரகக. அதானல எபேபாதம 
சரரமலலாத தனத உணைமயான - யதாரதத ொசாரபம இனனதனன வசாரதத உணரநத 
அத உளளபட இரததேல அநநைல எயததறக உரய உபாயம.

2. தனத யதாரதத ொசாரபதைத வசாரததணரவத எனறால எனன?

எலேலாரககம சபாவமாக உணடாகம ேபாேனன வநேதன இரநேதன ொசயேதன 
எனபதாகய அநபவஙகளல இரநேத அவவநபவ நகழசசககரய வைனகளகக 
மதலாக நான எனறேதார ேபாதம (நைனபப) ேதாறறகறதலலவா? அநத ேபாதததன 
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உணைம வடைவ (நான யார எனற வசாரததால) வசாரதத தானாயரபபேத தனத 
யதாரதத ொசாரபதைத வசாரதத உணரவத எனபதாம.

நான ேபாேனன, வநேதன, இரநேதன, ொசயேதன எனபதாகய அநபவஙகள 
எலேலாரககம சபாவமாக உணடாகம. இதல  இரநேத அவவநபவ நகழசசகக உரய 
ொசயலகளகக மதலாக 'நான' எனற ஒர நைனபப ேதாறறகறத இலைலயா? அநத 
ஞானததன உணைம வடைவ (நான யார எனற வசாரததால) வசாரதத தானாயரபபேத 
தனத யதாரதத ொசாரபதைத வசாரதத உணரவத எனபதாம.
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3. நான யார எனற வசாரபபத எபபட?
ேபாதல வரதல ஆதய ொதாழலகள ேதகததனேவ யனற ேவறனைமயால ேதகேம 
நாொனனற ொசாலவதாக அனேறா ொதரகறத? பறததறக மன ேதகம இனைமயாலம 
பஞச பதாதமகம (பஞச பதஙகளால ஆனத) ஆதலானம சழதததயல அபாவம 
(இலைல) ஆதலானம பணமாக ேபாதலானம அைத நான எனனம ேபாதமாக 
ொசாலலதல கடமா? கடைடைய ேபானற ஜட பதாரததம ஆகய இசசரரம நான தான 
எனற ஸபரதத வழஙக வரமா? இபபட அவாநதரமாகத ேதகதைத கறதத நான எனற 
எழம ேபாதேம தறேபாதம எனறம அகஙகாரம எனறம அவதைத எனறம மாைய 
எனறம மலம எனறம ஜவன எனறம பலவதமாகச ொசாலலபபடகறத. இைதபபறற 
வசாரயாத இரககலாமா?வசாரதத உணரநத உயதறகனேறா சகல சாஸதரஙகளம 
ஏறபடட அததறேபாத நாசேம மகத எனற ேகாஷககனறன. ஆகேவ பணமான 
ேதகதைத பணம எனேற இரதத வாககனாலம நாொனனற ொசாலலாமல இரநத 
இபேபாத நான எனற எழவத எத என கரைமயாய வசாரததால அபேபாத 
ஹரதயததல 'நான நான' எனனம சபதமலலாமல ஓர வத ஸபரபப அதாவத 
கணடமாயம (தணடாகவம) நாநா வாகவம இரநத நைனவகள ேபாய அகணடமாகவம 
ஏகமாகவம (ஒனறாகவம) ொஞபத மாததரம தனககததாேன ேதாறறகொகாணட இரககம. 
அதைன வடாமல சமமாவரநதால ேதகம நாொனனனம அகஙகார ரப ஜவ ேபாததைத 
மறறரம நாசபபடதத கரபபரததல பறறய ொநரபப ேபால மடவல தானம சாநதமாய 
வடம. இதேவ ேமாகம எனற ொபரேயாரகளாலம சரதகளாலம ொசாலலபபடகறத.
==
சரவ சகஜமா நான ேபாேனன நான வநேதன நன ொசாலகேறாம. ேபானதம வநததம 
யார? உடமேப ேபாசச வநதத.
நாம பறககம மனனாேல இநத உடமப இலைல. பஞச பதஙகளால ஆககபபடட வநதத.
ஆனால வநத பறகம ஆழ உறககததேல அத உணரபபடைல.
அபபறமா ஏேதா ஒர நாள அத இரககம ேபாேத நான இலைலமபாஙக; இறநத 
ேபாயடடதா ொசாலவாஙக. ஏனன ேகடடா இதல உயர இலைல; இத ஜடமபாஙக. 
அதனால இநத உடமைப 'நான' நன ொசாலவத அறவடைமயா இலைல. இரநதாலம 
உடமைப நானனன ொசாலகேறாம. ேதகம நான எனகற இநத நைனபேப தறேபாதம. 
இதேவ அஞஞானம. இநத அநயாயமான அஞஞானதைத வசாரககணம. இதகக 
உதவததான எலலா சாஸதரஙகளம இரககனறன. அைவ எலலாம ொசாலலவத எனன? 
"இநத தபபான நைனபப ேபாகறததான மகத” எனபேத. அதனால பணமாக 
ேபாகபேபாகற இநத உடமைப பணமாகேவ நைனசச இைத நானன ொசாலகறைத 
வடடவடட, இபப யாரபபா அநத நான நன கரைமயா கவனசசா உளளககளள ஏேதா 
ஒணண நான நன இரககம. இபபட ேதாணம ேபாத மதத சாதாரணமா இரககற பல 
நைனபபகளம இரா. இைதேய வடாம படசசகக மடஞசா ேபாதம; ேவற ஒணணம 
ொசயயாம சமமா இரநதா ஒர உரவதைத நான நன நைனசசத ேபாேய ேபாயவடம. 
அதககபபறம எபபட கரபபரததல ஜவாைல எரநத அபபறம சாநதமாய ஆகேமா 
அபபட இதவம சாநதமாகடம. இநத நைலேய ேமாகமாம.
--------------
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4. அகம வடவ தறேபாதததன மலதைத வசாரகக அஙக ேவற எேதேதா 
ொவவேவொறணணஙகள கணககறறனவாயத ேதாறறகொகாணட இரககனறனேவ அனற 
நாொனனறேதார தன நைனவ ேதானறவலைலேய?

எழவாயாகய மதல ேவறறைம ேதானறனாலம ேதானறாவடடாலம மறற 
ேவறறைமகளல வரம வாககயஙகள அைனததம மதல ேவறறைமைய ஆசரயதேத 
(சாரநேத) வளஙகல ேபானற ஹரதயததல ேதானறம நைனவகள அைனததம 
ேதேகாகம (ேதஹம அஹம- நாேன ேதகம) பதத வடவ நாொனனனம மதல 
வரததயாகய அகஙகாரதைத ஆசரயதேத வளஙகலானம அகஙகாரததன எழசசேய 
மறற எலலா நைனவகளன எழசசகக காரணமாகவம மலமாகவம இரததலானம 
சமசாரம எனனம மாயா வரகததன ேவராகய அகஙகார ரப தறேபாததைத 
நாசமாககன மறொறலலா நைனவகளம ேவரறற வரகம ேபால அடேயாட நாசமாகம. 
தான ொசயயம நஷைடகக பரதபநதமாக எததைன நைனவகள ேதானறனாலம மனைத 
அவவழேய ொசலலொவாடடாமல ஆனம ொசாரபமாகய தனனடததேலேய இரதத நம 
மனேன எனொனனன வசததரஙகள நடககனறன? நடபபத நடககடடம பாரககலாம 
எனற சாகையபேபால வலகணமாய பாரததக ொகாணடரககபபழகவேத. அதாவத 
ேதாறறஙகள மயமாகாத தனைன வடாமல இரபபேத மன கறய பரத 
பநதஙகளகொகலலாம மலமான ேதகாதம பதத ரப மேனா நாசததககான தகக 
உபாயமாம. இலகவாக ொகடககததகம இம மாரககேம பகத எனறம தயானொமனறம 
ேயாகொமனறம ஞானொமனறம கறததகம. ஹரதயததல உளள அஹம ொசாரபமான 
ஆதமாகாரமாகேவ கடவள இரபபதாலம நைனபப மாததரேம பநதம எனற சரதகள 
மைறயடவதாலம எபபடேயனம நான எனனம நைனவ ரபமான மனைத 
அவரடததேல இரததவடட எபேபாதம அவைர மறவாத சமமா இரததேல 
சேரஷடமான சாதனம. இதேவ சரதகளன மடவான சததாநதம. 
-----
சர, நான யார னன வசாரததல உககாநதா ேவற ஏேதேதா எணணஙகள கணககலலாம 
வரேத ஒழய நானனன தனயா ஒணணம ேதாணைலேய?
இஙக வா, இைதபபணண, உனகக எடததககனன எபபட ொசானனாலம ஒர வஷயம 
மைறஞச இரகக இலலயா? ேஹ ராமா, இஙக வா, இைதபபணண, உனகக 
எடததககனன ொசாலலவதலைல. அத அனடரஸடட. அத ேபால மனசல வர 
எணணஙகள எலலாேம நான எனகற பததேயாட ஒர நைலபபாடைட அடபபைடயா 
ொவசேச பறககத. அதவம அனடரஸடட. இதககததான அகஙகாரம நன ேபர. இநத 
உலகம இநத எனைன எபபட பாதககம எனபைத ொவசேச மறற எணணஙகள. எனகக 
படககம. எனகக கஷடம, எனகக சநேதாஷம நான ொசாலகேறனன எலலா 
எணணஙகளேம! இநத நான எனகற நைனபப இலலாம ேபானா? ேவைர 
ொவடடபேபாடட மரம வாடகறைதபேபால மதத எணணஙகளேம வாட அழயம. நாம 
கவனககற வஷயததகக பாதகமா எததைன எணணஙகள வநதாலம மனைச அதல 
ொசலததாம உளளககளள ொதரஞச தனனேலேய நறதத மததபட நமம மனேன 
எனனொவலலாம நாடகம நடககத, நடபபத நடககடடம எனகற ரதயல பாகக 
ஆரமபககணம. 
அதாவத எனொனனன எதேர நடநதாலம அதேல மழகடாம உளளககளள இரககற 
தனேனாட ொதாடரப வடாம இரககணம. இபபட ொசயயறேத மனச ஒர உரவதைத தான 
நன உரவகபபடதத ொகாணட இரககறைத நாசம ொசயய வழ. இைதேய பகத, 
தயானம. ேயாகம, ஞானம நன பலவதமா ொசாலலககலாம. ஹரதயததல நானன 
இரககறத ஆதமா, இநத ஆதமாவா இரககறேததான கடவளம. இைத உணர வடாம 
தடககறேத நம மனசல எழகற நைனவகளதான. நமமால மனச இலலாம இரகக 
மடயைல எனகறதால அநத மனைச எபபடயாவத கடவளகடேடேய ொசலதத எபபவம 
மறககாம சமமாயரககறேத நலலத. ேவதஙகள மடவா ொசாலகறத இதேவ.
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5. வசாரம ஸதல ேதகததலளள ஆனம பாவதைத மாததரம நககதறக சாதனமா? 
சககம காரண ேதகஙகளலளள ஆனம பாவஙகைள நககதறகம சாதனமா?

ஸதல ேதகதைத பறறேய மறற ேதகஙகள ஜவததரபபதாலம ேதகம நான எனபதல 
பஞச ேகாச ரபமான மதேதகஙகளேம அடஙகவடடதானம ஸதல ேதகததல உளள 
ஆனம பாவததன அழேவ மறற ேதகஙகளன அழவாகலானம வசாரம மமைம 
ேதகஙகளலமளள ஆனம பாவஙகைள ேபாககறேக சாதனமாகறத.

வசாரம ொசயயச ொசாலலறஙக. இதனால இநத நாம பாககற உடமபலரநத நான 
எனகறைத நககமா? இலைல பாககமடயாத உடமபஙகனன ொசாலகறாஙகேள - 
சககமம, காரணம நன,- அநத உடமபகளலரநதம நான எனகற பாவைனைய 
நககமா?
நாம பாககற உடமைபததான மதததம படசசகொகாணட இரகக. அதனால நாம பாககற 
உடமபலரநத நான எனகற பாவதைத நககனா ேபாதம. மதததலரநதம அத நஙகடம.

6. வரதத ேபதஙகள மனம பதத சததம அகஙகாரொமனப பல வதஙகளாயரகக 
மேனா நாசேம மகத எனபொதபபட?

[மனசனன மடடமலலாம உளளதேதாட (அநதககரணதேதாட) ொவளபபாட பதத, 
சததம, அகஙகாரம நன பலவதமா ொசாலலறாஙகேள, ஆனா ஏன மேனாநாசேம 
மகதனன ொசாலகறாஙக?]

மனதன தததவஙகைள கறம சாஸதரஙகளல "நாம பஜககம அனனததன 
சகமபாகததால ொகடடபபடட, இராக தேவஷ காமாதகளால வரதத அைடநத, மனம 
பதத சததம அகஙகாரம எனனம சமதாயமாய, மனொமனனம பனைம ொயாரைமப 
ொபயைரேய ொபறறதாய, நைனததல, நசசயததலாதய தரமஙகைள யைடயதாய, 
ஞானததால அறயபபடட தரசயமாய, ஜடமாய, ஜடமாயனம ஞானததன ேசரகைகயால 
(தபதாய பணடம ேபானற) ேசதனம ேபாலேவ ேதாறறவதாய, பரசசனனமாய, 
அநததயமாய, அவயவாகாரமாய, அரகக சவரண ொமழகாதகள ேபானற 
பரணாமமறவதாய, சரவ ததவாதமகமாய, சகுரநதரயாதகளகக ேநததராத ேபால 
ஹரதய கமலதைத ஸதானமாகவைடயதாய; ஜவனககபாதயாய; தாொனார ொபாரைள 
நைனதத வரதத ரபமாய மைளயலளள அறேவாடங கட பஞேசநதரயஙகளன 
வழயாக அவவஷயஙகைள (அறேவாடஙகடயளள) மைளயாற 
கடடகொகாடககபொபறற, அவவஷயஙகைள யறநதனபவதத தரபதயைடவதாய 
வளஙகம பதாரததம எதேவா அதேவ மனம.” எனற மனததன ொசாரபதைத 
கறயரததலால ஒரவனகேக ேவைலயல ொவவேவற நாமம வரவத ேபானற 
மனொமானேற வரதத ேபதஙகைள மனனடட மனம, பதத, சததம, அகஙகாரொமனற 
நாமஙகளால வழஙகபபடகறேதயனற ேவறலைல. இமமனேம சரவ ததவாதமக 
ஜேவசவர ஜகத ொசாரபமாயரததலான இத எபேபாத ஞானததால ஆனமாகாரமாகேமா 
அபேபாேத எலலாம பரஹம ொசாரபமாகற ைகவலயமாகம எனற ொசாலலபபடகறத.
--
மனைசபபதத சாஸதரஙகளல எபபட வவரசச இரககனன பாததா இத வளஙகடம.
நாம சாபபடற உணவல கணணால பாரககககடய பாகம ஜரணமாக சகத ொகாடககம. 
பாரகக மடயாத பாகம மனைச பாதககம; எணணஙகைள அதகமாககம. படடன 
கடககமேபாத எணணஙகள அதகமா வராத இலலயா? (இதனாலதான வரதஙகளல 
சாபபாடைட கைறககச ொசாலலராஙக) இநத மனச ஆைச, ேகாபம ேபானற கணஙகளால 
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வளரம. இதேவதான மனம பதத சததம அகஙகாரம எனகற கடடமாக பரணாமமாகம. 
அபபட பலதா ஆனாலம மனம எனகற ஒேர ொபாரளதான அத. இபபட ொசயயலாமா 
அபபட ொசயயலாமானன நைனககறதம, இபபடததானன நசசயம பணணறதம 
இததான. சாக ஞானததாேல இத அறயபபடம. இத ஜடமதான, ஆனாலம எபபட 
ொநரபபல காயசசய ஒர இரமப தணடகக சட எனகற அேதாட இயறைகயா இலலாத 
கணம ஒணண பதசா இரககறாபபல ொதரயேமா அத ேபால சாக ஞானதேதாட 
ேசரகறதால மனச அறவளளதா ேதாணம. பனபலததல சாக ஞானம இலலாம மனசகக 
அறவ இலைல. ேமலம மனசஙகறத வைரயைறகக உடபடடத (அதாவத அளவறறத 
இலைல). அேத மாதர மனச அநததயம; இபப இரககற மனச அபபறம அபபடேய 
இரககமனன ொசாலல மடயாத. மனச அபடனன இபொபா நாம ொசாலலணடரககற 
அநதககரணம மனம பதத சததம அகஙகாரம எனகற எநத அமசதேதாட தனைமகைள 
எபப காடடேதா அபப அநத ரபதைத எடததககம. அரகக, ொமழக, தஙகம மதலய 
ொபாரளகள உரவம மாற ொபாமைம, ஆபரணம மதலய பல வதமான ொபாரளகளா 
மாறவத ேபால இதவம மாறம. (சரவததவாதகமாய?) கண காத மதலான உடல 
உறபபகளககளள ேநததரம சேராததரம மதலான இநதரயஙகள, அதாவத பாரபபத 
ேகடபத மதலான சகதகள இரநத ொசயல படததறதேபால அநத இநதரயஙகளககளள 
இரநத அதகள ொசயலபடததறத மனச தான. ஹரதயதத இரபபடமா ொகாணட ஆழநத 
உறககததல அநத எடததல ஒடஙகடறத. ஜவனகக உபாதயா இரகக. அதாவத அத 
ஒர ஜவைனயம இனேனார ஜவைனயம, ஜவைனயம ஈசவரைனயம பரககறத. 
அதாவத ஒர ஜவனககம இனேனார ஜவனககம எனன ேவறபாடனனா இவனகக 
ேவற மனச அவனகக ேவற மனசனன அத ொவசச ொசாலலலாம. அேத மாதர 
ஜவனககம ஈசவரனககம எனன வததயாசமனா ஜவனகக கறகய (ஒர சல 
ொபாரளகைள மாததரம அறயககடய) மனச இரகக, ஈசவரனகேகா உலகதைதேய 
வயாபககககடய ொபரயயய மனச. ொபௌதக ரதயல ொசாலலபேபானா ஐமபலனகள 
ொபாரள பாதத மைளயேல ொதரவககமேபாத அநத மைளேயாட கட அநத வஷய 
ரபமா மாற அனபவககறத. இபபடபபடட கணஙகைள உைடயத மனச, அலலத 
அநதககரணம.

இபபட மனைசபபதத ொசாலல இரககறதாேல மனசனன தனயா இலைல. அேதாட 
ொதாடரபைடயததான பதத, சததம, அகஙகாரம எலலாம. எபபட ஒரததர வடடேல 
மைனவகக கணவனாகவம, கழநைதகக தகபபனாகவம, அலவலகததேல ஆபசராவம, 
ேமலதகாரகக ேசவகனாகவம, களபபேல ொசயலாளராகவம இரபபாேரா அபபடேய 
மனச இடததகக தகநத ரபம எடககத. ஆகேவ மேனா நாசமனனா இநத நாலேம நாசம 
அைடயம. இநத மனேசதான எலலா ஜவன-ஈஸவரன, ஜகத, தததவஙகள மதலான 
எலலா கறபைனகளககம காரணம. அதனால மனம ஆனமாகாரம- நாசமாகம ேபாத 
மகத கைடதததாக ொபாரள.

7.மனம பதத சததம அகஙகாரமாகய இநநானகம ஒர ொபாரேளொயனறால 
இைவகளககத தனததன ஸதானஙகள கறபபடவேதன?
மனததறக ஸதானம கணடொமனறம பததகக மகம அலலத ஹரதயொமனறம; 
சததததறக நாப எனறம; அகஙகாரததறக ஹரதயம அலலத சரவாஙகம எனறம 
பலவதஙகளாகககற இரநதாலம, இவறறன சமஷடயாகற மனொமனனம 
அநதககரணததறக ஹரதயேம ஸதானம எனற சரதகளல மடவாக கறயரககறத. 
அத சர, எலலாம ஒணணதானனா ஏன தனததனயா இடம ொசாலல இரகக? 

நைடமைறயேல பலதா ொசானனாலம அநதககரணதேதாட இடம ஹரதயம நன 
மடவாக ேவதததேல ொசாலல இரகக.



8.அகககரணமாவளள மனேம ஜேவசவர ஜகதரப சரவததவாதமனமாக வளஙககறத 
எனபத எவவாற?

வஷயஙகைளயறதறக சாதனமாய இநதரயஙகள ொவளயலரதததால பறககரணம 
எனறம மனம உளளரதததால அகககரணொமனறம கறபபடடாலம ேதகதைத கறதேத 
அகம பறம எனற ொசாலலபபடகறேத அனற உணைமயல உள ொவள எனபேத இலைல. 
ஆகாசதைதபேபானற ஸவசசமாயரததேல மனதன ொசாரபம. ஹரதயொமனறம 
மனொமனறம ொசாலலபபடவத அநதரபஹராயத ேதானறம தததவஙகளன 
ேசரகைகேயயாம. ஆகேவ சரவ நாமரபககாடசகளம மேனாரபேம எனபதல 
சமசயமலைல. ொவளயறேறானறம சகலமம உளேளேய இரககறதனற 
ொவளயலலைல ொயனபைத அறவததறேக ேவதஙகளலம எலலாம 
ஹரதயாகாரமாகேவ வரணககபபடடரககறத. ஹரதய ொமனபத பரஹமதைத யனற 
ேவறலைல.

மனச அகககரணம இலைலயா? இநத மனேசதான ொவளேய இரககற எலலா ஜவன-
ஈஸவரன, ஜகத, தததவஙகள மதலான எலலாததககம காரணம னன ஏன ொசாலலறஙக?

நாம வஷயஙகைள ொதரஞசகக உதவம கண மதலானத ொவளேய இரகக எனகறதால 
நாம அைத எலலாம பறககரணம நனம மனச உளேள இரககறதாேல அகககரணம நனம 
ொசாலகேறாம. இைத உடமைப ஆதாரமா ொவசச உளேள, ொவளேயனன ொசாலகேறாம. 
ஆனா உணைமயேல உளேளனனம ஒணணமலைல, ொவளேயனனம ஒணணமலைல. 
மனச ஆகாசம ேபால ொதளவா இரகக. ஹரதயம எனகறதம மனச எனகறதம 
உளேள/ொவளேய வா ேதானறகற எலலாமதான. அேததான பரமமம.
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9.ஹரதயம பரஹமதைத யனற ேவறலைல எனபத எபபட?

ஆனமா ஜாகர, ொசாபன, சழபதகளல ேநததரம, கணடம, ஹரதயொமனனம ஸதான 
மனனைலயாகப ேபாகஙகைள பஜககனம அத தனனைடய மககய ஸதானமாகய 
ஹரதயதைத வடட எபேபாதம நஙககறதலைல. ஸரவாதமகமான ஹரதய கமல 
மததயல அதாவத மனாகாசததல நாொனனறம அவவாதம ேஜாத பரகாசககறத. இபபட 
ஒவொவார ேதகததலம வளஙகவதால இைதேய சாக எனறம தரயொமனறம 
ொசாலலவாரகள. இநத நாொனனனம ேஜாதயன அநதரகதமாய ஸரவேதகஙகளலம 
நானனறற வளஙகம பரபரஹமமாகற ஆதமாகாசேம (ஞானாகாசேம) எதாரதத வஸத. 
இதேவ தரயாததம. ஆைகயால ஹரதய ொமனபத பரஹமதைத யனறயலைல எனற 
ொசாலலபபடகறத. ேமலம பரஹமம எலலா ஜவரகளனைடய ஹரதயஙகளலம ஆனம 
ொசாரபமாக பரகாசககற காரணததாேலேய பரஹமததறக ஹரதயம எனேறார 
ொபயரணட.
__
வதம பட மளதொதாறம வேசடவற வாயற றதமபடத லாலதய ொமனறைற தனைன.... - 
பரம கைத
வதம படம உளதொதாறம வேசட அறவாய உறற இதம படதலால இதயம எனற இைற 
தனைன.... - பரம கைத
__
ஹரதயம எனபதன ொபாரள ஹரத + அயம எனற பரவால பரஹமேமயாகறத. ஆனம 
ொசாரப மாகப பரகாசககம பரஹம வஸதவானத எலலா ஜவரகளனைடய ஹரதய 
ஸதானததல நவஸககனற ொதனபதறக சரவ ஜனஙகளம நான நான எனற மாரைப 
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ொதாடடக காடடவேத ேபாதமான சாடச.
===
நைனவ, கனவ, ஆழ உறககம எனகற நைலகளேல கண, கழதத, இதயம நன 
ஆனமாவைடய இடதைதச ொசானனாலம அத எபபவம ஹரதயததல இரநத ொகாணட 
ொவளயடன ொதாடரபலதான இரககம. எலலா ஆனமாவம இரககற ஹரதய கமலம, 
மனாகாசம நன பலவதமா ொசாலகற இநத இடததல ஆனம ஜேயாத பரகாசககறத. 
இபபட ஒவொவார உடமபலம இத இரககறத. அைத சாக நனம தரயமனனம 
ொசாலலவாஙக.

இபபட ஒவொவார உடமபலம உளேள இரககறத ஆனமாகாசம, ஞானாகாசம எனகற 
ஒேர பரபரமம வஸததான. இதனாேலேய பரமமததகக ஹரதயம நனம ொபயர.
ஆரடக மதல அணடாரடக வைர இரககற எலலா ஜனஙகளம நான நன ொசாலகறேபாத 
ைக தானயஙகயா மாரகடேடதான ேபாகம; தன ஹரதயதைதததான சடடககாடடறாஙக. 
யாரம வயதைதேயா, கணைணேயா காைலேயா காடடறாஙகளா?
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10.சரவ பரபஞசமம மனதன ொசாரபேம ொயனன பரபஞசம ொபாயொயனறலலேவா 
ஏறபடகறத? அபபடயானால பரபஞசததறக ேவதததல ஸரஷட 
கறபபடடரபபேதன?

பரபஞசம சததபொபாயேய ொயனபதற சமசயமலைல. ொபாயயான வலகதைதப 
ொபாயயாகக ொமயயான பரஹமதைத அறவபபதேலேய ேவதததன மககய கரதத. இத 
பறறேய ேவதஙகள உலகறக ஸரஷடைய அஙககரததனேவயனற ேவறலைல. ேமலம 
மநதாதகாரகளகக கரம ஸரஷடயால பரஹமததல பரகரத, மகதததவம, தன மாததைர, 
பதம, உலகம, ேதகமாகய இைவ கரமமாக வணடாகன ொவனறம; தவர அதகாரகளகக 
யகபத ஸரஷடயால ஆனமாவாகய தனைன யறயாத ேதாஷததனாலணடான தனத 
நைனவகளாேலேய ொசாபனம ேபானற இவவல கணடாயறொறனறம கறம. இஙஙனம 
உலக ஸரஷடையப பலவதஙகளாகக கறவதலரநேத எபபடேயனம பரபஞசதைதப 
ொபாயொயனற சாததத பரஹமதைத அறவபபதேலேய ேவதததன தாதபரயொமனபத 
ொபறபபடம. ஜகம மதைதொயனபைத ொசாரபானநத வநபவரப அநபத நைலயல 
எலலாரம பரதயகமாகேவ அறயலாம.

பரமமதைதததவர ேவற ஒணணமலைல. அபப இநத பரபஞசம ொபாயதாேன? 
அபபடபபடட பரபஞசதைத ஏன ேவதததேல எபபட பறநததனன வவரசச இரகக?

ேவதததன மககய ேநாககம ொபாயயான உலகதைத ொபாயனன ொசாலல உணைமயான 
பரமமதைத காடடவேத! ஆனா நைடமைறைய கரத ஆனமகததல அதகமா 
மனேனறாதவஙகளகக ஆகாசததலரநத வாய, வாயவலரநத அகன நன வரைசயா 
ொசாலல இரகக. வஷயம பரஞசகககடய தவர அதகாரகளகக நைனவகளாேலேய 
ஒேரயடயா பரபஞசம உணடாசசனன ொசாலல இரககம. எபபட இரநதாலம ஆனம 
அனபத நைலயேல எலலாரேம ஜகத ொபாயனன பரஞசககலாம.
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11.சதா சலனதைதேய வடவாகவைடய மனததறகச ொசாரபாவநபவங கடமா?
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மனததறகச சததவகணேம ஸவபாவமாகலானம அத ஆகாசதைதப ேபானற 
ஸவசசமாயம நரமலமாயமரதத லானம மனொமனபத உணைமயல ஞான ொசாரபேம. 
அததைகய ஸவபாவ நைலயல அதறக மனொமனனம ொபயரமலைல. ஒனைற 
இனொனானறாக அறயம வபரத ஞானேம மனொமனபபடகறத. ஞான மாததரமாக 
வரநத சதத சததவ மனதானத தன ஞான ொசாரபதைத மறநத அவதைதயால தாேன 
தேமா கணவசததாய உலக ரபமாகப பரணமதத ரேஜா கண வசததாய ேதகாதகள 
நாொனனறம உலகம சததயொமனறம பாவதத இதன மல மணடாகம ராக 
தேவஷாதகளால பணணய பாப கரமஙகைள சமபாததத அவவாசைனயால 
ஜனனமரணஙகைள யைடயம. அேநக ஜனமஙகளற ொசயத வநத நஷகாமய 
கரமஙகளால மலம (பாபம) நஙகன மனமானத சறகர மலமாய சரவண 
மனனஙகளயறற ொநடஙகாலம பரஹம தயானமாகற அதாவத அஹம பரஹமொமனனம 
ஆதமாகார மேனாவரததயன சஹஜ ஸததையப ொபறவதறகான நதததயாசனம 
ொசயயேவ மனதன தேமாகண ரபமான உலகாகார பரணாமமைடதலம ரேஜா கண 
ரபமான அவறறலளள சலனமம நஙகம. நஙகேவ மனம சகமமம நசசலமமாகம. 
ஸதலமான (ொபரய) கடடபபாைரயால ொமலலய படட வஸதரதைத இைழயடக 
கடாதத ேபாலவம காறறனால அதக சலனமாகவளள தபததால அத சகமமான 
வஸதககளன லகணஙகைள நரணயககககடாதத ேபாலவம ஸதலமாகவம 
சலனமாகவமளள ரேஜாதேமா கண வசததான அசதத மனததால மாததரம அத 
சகமமம நசசலமமான வஸதைவ அனபவததல கடாேத ொயாழய மறகறயபட 
தயானததால சகமமம நசசலமமான சதத மனததல ொசாரபானநதம ஆவரபவககம. 
(ேதானறம). மனமனற அனபவம கடாதாைகயால அத சகமமான 
வரததேயாடஙகடய ொதளநத மனததால அமமயமாகேவ யரநத ொசாரபானநதம 
அநபவததல கடம. 
அபேபாத தான பரஹம ொசாரபமாயரபபத நனறாய அனபவமாகம.

மனததறகச சததவகணேம ஸவபாவம. அத ஆகாசதைதப ேபால ஸவசசமாயம 
நரமலமாயம இரகக. மனொமனபத உணைமயல ஞான ொசாரபேம. அததைகய 
ஸவபாவ நைலயல அதறக மனம னன ொபயரமலைல. ஒணைண இனொனாணணா 
அறகற வபரத ஞானேம மனம எனபபடவத. ஞான மாததரமாக இரநத சதத சததவ 
மனச, தன ஞான ொசாரபதைத அவதைதயால மறநதடம. தாேன தேமா கணவசததால 
உலக ரபமாகப பரணமககம. ரேஜா கண வசததால ேதகாதகள நாொனனறம, உலகம 
சததயொமனறம பாவககம. இதன மலம உணடாகம ராக தேவஷம மதலானைவகளால 
பணணய, பாப கரமஙகைள சமபாதககம. அநத வாசைனயால ஜனன மரணஙகைள 
அைடயம. அத சர, இதேலநத எபபட வடபடம?

அேநக ஜனமஙகளல ொசயத வநத நஷகாமய கரமஙகளால மனேசாட அழகக நஙகம. 
சறகர மலமாய சரவண, மனனஙகள இயறறம. ொநடஙகாலம பரஹம தயானமாகற 
அதாவத "நான பரஹமம" எனனம ஆதமாகார மேனாவரததயன இயலபான 
ஸததையப ொபறவதறகான நதததயாசனதைத ொசயயம. மனதன தேமாகண ொசாரபம 
உலகஙகளாக பரணாமம அைடவத. அதன ரேஜா கண ரபம அவறறலளள சலனம. 
இைவ நதததயாசனம ொசயயேவ நஙகம. மனம சகமமாகம; நசசலமமாகம.
எலலாததககம ொபாரததமனன ஒணண இரகக இலைலயா? காலேல கததன மளைள 
எடகக கடடபபாைரயால கதத மாடேடாம. ொபரய கடடபபாைரயால ொமலலய படட 
வஸதரதைத இைழயட மாடேடாம. அத ேபால காறறனால அதக சலனமாக இரககற 
தபததால அத நடபமான ொபாரடகள எபபட இரககனன ஆராய மாடேடாம. அேத 
ேபால பரமனாகவம சலனமாகவம இரககற ரேஜா, தேமா கண வசததல வழநதவடட 
அசதத மனததால மாததரம அத சகமமம நசசலமமா இரககற வஸதைவ 
அனபவகக மடயாத. மனேன ொசானனபட தயானததால சகமமம நசசலமமான சதத 
மனததல ொசாரபானநதம ேதானறம. மனமனற அனபவம எபபட கடம? அதனால அத 



சகமமான வரததேயாட கடய ொதளநத மனததால அமமயமாகேவ யரநத 
ொசாரபானநதம அநபவததல கடம. 
அபேபாத பரஹம ொசாரபமா தான இரககறத நலலா அனபவமாகம.
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12.பராரபதாநசாரமான வயவகாரஙகைள ொசயய ேவணடயரககற மனதறக வயவகார 
நைலயேலேய மறகறய ொசாரபாநபவம வாயககமா?

பராஹமணன எனன ேவஷம ேபாடடகொகாணட ஆடனாலம அவன மனததல 
பராஹமணொனனனம பாவம எபபடேயா அபபடேய எநத வயவகாரஙகளரரநதாலம 
ேதகாதகள நாொனனத ேதாறறாமல ஆனமா நாொனனனந தடபாவம வரேவணடம. மனம 
தன நைலைய வடடப பஹர மகபபடமானால உடேன "ஓ ஓ! ேதகாதகள நாமலலேவ! 
நாமார?” எனனம வசாரததால மறபடயம தனனைலயேலேய யரதத ேவணடம. 
நானாொரனனம வசாரம சரவ தகக நவரததககம பரமானநத பராபதககமான மககய 
ேஹத. இபபடத தனனைலயல மனம அடஙக அடஙக, யாொதார தைடயமலலாமல 
ொசாரபானபவம தானாகேவ வாயககம. அபபால வஷய தககஙகள மனதல தாககா. 
எலலாம ஸவபநம ேபால பறறறறத ேதானறம. எபேபாதம சரவ பரபரணமாயளள 
ஸவாதம பாவைனைய மறவாதரததேல மடவான பகதயம ேயாகமம ஞானமம 
மறறமளள எலலா தபசகளமா ொமனற ொபரேயார கறகனறனர. 

பறநதடேடாம. ேவற வழயலைல. கரமாைவ அனபவசேச தரககணம. பராரபதம 
அபபட இரகக. அதகக தகநதபட வயவகாரஙகைள ொசயய ேவணடயரககற மனசகக 
வயவகார நைலயேலேய மனேன ொசானன ொசாரபாநபவம வாயககமா?

ஒததன எனன ேவஷம ேபாடடகொகாணட ஆடனாலம ேமைடயேல ஜாத இலைலனன 
ேபசனாலம அவன மனசல நான இனன ஜாத எனகற பாவம எபபட ேபாகாம 
இரககேமா, அபபடேய எநத வயவகாரததேல இரநதாலம ேதகம மதலானத நான நன 
ேதாணாம ஆனமா நான எனகற தடபாவம வரணம. மனம அநத தன நைலைய வடட 
ொவளேய ேபாகமானால உடேன "ஓ ஓ! ேதகம மதலானொதலலாம நாம இலைலேய! நாம 
யார?” எனகற வசாரததால மறபடயம தனனைலயேலேய அைத ொகாணட வரணம. 
நான யார எனகற வசாரம எலலா தககஙகளம ேபாவதறகம, பரமானநதம கைடககவம 
மககய ேஹத. இபபடத தனனைலயல மனம அடஙக அடஙக, யாொதார 
தைடயமலலாமல ொசாரபானபவம தானாகேவ வாயககம. அதகக அபபறமா வஷய 
தககஙகள மனசல தாககா. எலலாம கனவ ேபால பறற இலலாம ேதாணம. எபபவம சரவ 
பரபரணமா இரககற ஸவாதம பாவைனைய மறககாம இரககறேத மடவான பகதயம 
ேயாகமம ஞானமம மதத எலலா தபசகளமாம னன ொபரயவஙக ொசாலகறாஙக. 
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13. கரமஙகளல பரவரததககமகால இககரமதைத ொசயயம கரததாவம இககரம 
பலைனயநபவககம ேபாகதாவம நாமலல. இத தரகரணஙகளன ேசஷைடயாகம எனற 
பாவததடனரககலாமா?

ஆதம ேதவைதயாகய தனனடததலரததயதம எபேபாதம அைத வடட நஙகாமல 
வயவஹாரஙகளல உதாசன பாவததடனரககறதமான மனத ேமறகறயபட 

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2009/12/8.html
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2009/12/12.html


சஙகறபததல கடமா? இபபடபபடட சஙகறபஙகளனேறா பநதம? இவவத நைனவகள 
வாசைனயால வநதாலம மனைத நைனவன வழ ொசலல வடாமல தனனைலயலரதத 
மயலவேதாட வயவஹாரஙகளல உதாசன பாவதேதாட மரததல ேவணடம. மனதல 
இத நலலதா? அத நலலதா? இைத ொசயயலாமா அைத ொசயயலாமா ொவனபதாகய 
நைனவகளககமடங ொகாடாமல அததைகய நைனவகேளனந ேதானற மனனேர 
ஜாககரைதயாயத ொதரநத அைத தனனைலயலரதத வட ேவணடம. ொகாஞசமடங 
ொகாடததால தனகக ஹதமாயரபபவைனப ேபாலரநத ொகடத ொசயயம ஹத 
சததரைவபேபால நமைம தைல கழாயத தளளவடம. தனைன மறபபதாலனேறா 
இவவத நைனவகள ேதானற ேமனேமலம அனரததமணடாகககனறன? வேவகததால 
“நாொனானறம ொசயயவலைல. எலலாம கரணஙகளன ேசஷைடகேள” எனற 
சஙகறபததல வாசைனயாகற நைனவன வழ ொசலலம மனைதத தடததறகரய 
உபாயேமொயனறாலம நைனவன வழ ொசனறாலனேறா மறகறயபட தடகக ேவணடம? 
தனனைலயலரககனற மனத நாொனனறம எனகக வயவஹாரமரககறொதனறம 
சஙகறபககமா? எவவதததலம ொமலல ொமலல ஈசவரனாகய தனைன மறவாதரககேவ 
மயறசகக ேவணடம. அத பராபதயானால எலலாம சததயாகம. 
மறொறவவஷயஙகளலம மனதைதசொசலதத ேவணடாம. பததைனபேபால கரமததால 
ேநரடட வயவஹாரஙகைள ொசயதாலம நான ொசயகேறன எனற நைனவ வராமல 
தனனைலயேலேய மனைத ைவததரகக ேவணடம. உதாசன பாவததடன எததைனேயா 
பகதரகள எவவளேவா வயவஹாரஙகைள ொசயதரககவலைலயா?
=
கரமஙகளல ஈடபடகறபப இைத ொசயகறவனம இேதாட பலைன அனபவககறவனம 
நானலைலனன நைனபேபாட இரககலாமா? இத தரகரணஙகளன ேசஷைடயாகம 
எனற பாவததடனரககலாமா?

3 ஆவத ேகளவகக பதலல ொசானனபட வசாரசச ஆதம ேதவைதயாகய தனனடததல 
தனைன இரததயதம, எபேபாதம அைத வடட நஙகாமல வயவகாரஙகளல 
கணடககாம உதாசனதேதாட இரககற மனச ேமேல ொசானனபட சஙகறபககமா? 
இபபடபபடட சஙகறபஙகளதான பநதம. இவவத நைனவகள வாசைனயால வநதாலம, 
மனைத அநத வழயல ொசலல வடாம, தனனைலயல இரதத மயறச ொசயவேதாட 
வயவகாரஙகளல உதாசன பாவதேதாடம இரககணம. மனசல இத நலலதா? அத 
நலலதா? இைத ொசயயலாமா? அைத ொசயயலாமா? எனபதாகய நைனவகளககம இடம 
ொகாடாமல அததைகய நைனவகள ஏேதனம ேதானற மனனேர ஜாககரைதயாயத 
ொதரநத அைத தனனைலயல இரதத வடணம. ொகாஞசம இடம ொகாடததால கட 
தனகக ஹதமா இரபபவைனப ேபால இரநத ொகடத ொசயயம ஹத சததரைவபேபால, 
நமைம தைல கழாயத தளளவடம. தனைன மறபபதாலதாேன இநத மாதர நைனவகள 
ேதானற ேமனேமலம அனரததம உணடாகத? வேவகததால "நான ஒணணம 
ொசயயைல. எலலாம கரணஙகளன ேசஷைடகேள" எனற சஙகறபககறத வாசைனயாகற 
நைனேவாட வழல ேபாற மனைச தடகக நலல உபாயேம. அபபடனனாலம நைனவன 
வழ ேபானாதாேன மனேன ொசானனபட தடககணம? தனனைலயல இரககற மனச 
நான னனம எனகக வயவஹாரம இரககனனம சஙகறபககமா? எநத வதததலம 
ொமலல ொமலல ஈசவரனாகய தனைன மறககாம இரககேவ மயறசககணம. அத 
கைடசசால எலலாம சததயாகம. ேவற எநத வஷயஙகளலம மனதைதச ொசலதத 
ேவணடாம. ைபததயககாரன ஏதாவத ொசஞசகடட இரபபான இலைலயா? 
அவைனபேபால கரமததால ேநரடட வயவகாரஙகைள ொசயதாலம நான ொசயயேறன 
எனற நைனவ வராமல தனனைலயேலேய மனைத ைவததரகக ேவணடம. உதாசன 
பாவததடன எததைனேயா பகதரகள எவவளேவா வயவகாரஙகைள 
ொசயதரககவலைலயா?
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இனற ரமண ஜயநத!
14. சநநயாசததன யதாரததமான தாதபரயம எனன?
சநநயாசம எனபத நாொனனனம சஙகறப தயாகேமயனற ொவள வஷயஙகைள 
வடவதலல. இநத சநநயாசமளளவனகக ஏகாநததத லரநதாலம அபார 
சமசாரததலரநதாலம சமமாகேவ ேதானறம. ேவற வஷயததல மனைதச 
ொசலததயரககம ேபாத பககததலளளத ொதரயாதத ேபால ஞான எவவளவ 
வயவகாரஙகைள ொசயயனம நாொனனற ேபாதம வராமல தனனடததேலேய 
மனதரபபதால அவன ஒனறம ொசயயாதவேனயாம. தான அைசயாமற படததரநதம 
கனவல தைல கழாக வழவதாயக காணபத ேபால அஞஞான அதாவத 
நாொனனபதறாதவன ஏகாநதனாய சதா நஷைடயலரநதாலம சரவ வயவகாரஙகைளயம 
ொசயதவேனயாம எனற ொபரேயாரகள கறயரககனறனர.

சநநயாசதேதாட எதாரததமான தாதபரயம எனன?
சநநயாசம எனபத நான எனனம நைனபைப ஒழககறத அனற ொவள வஷயஙகைள 
வடவத இலைல. இநத சநநயாசம உளளவனகக ஏகாநதததல - தனயா இரநதாலம 
அபாரமான சமசாரததல இரநதாலம சமமாகேவ ேதாணம. ேவற வஷயததல மனைச 
ொசலதத இரககறபப பககததல உளளத ொதரயாதத ேபால ஞான எவவளவ 
வயவகாரஙகைள ொசஞசாலம நான எனகற நைனபப வராம தனனடததேலேய 
மனதரபபதால அவன ஒனறம ொசயயாதவேனயாம. தான அைசயாம படதத இரநதம 
கனவல தைல கழாக வழவதாயக காணபத ேபால அஞஞான அதாவத நாொனனபத 
ேபாகாதவன ஏகாநதனாய எபபவம நஷைடயலரநதாலம எலலா வயவகாரஙகைளயம 
ொசயதவேனயாம எனற ொபரேயாரகள ொசாலலயரககாஙக.
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15. கரேணநதரயாதகள அறயந தரமதைத யைடயனவாக வரநதம அைவ தரசய 
பதாரததஙகொளனபபடவேதன?

தரஷயம அலலத அறபடொபாரள - தரகக அலலத அறொபாரள 
கடம                                             -  பாரபபவன 
ேதக கடாதகள                              -  கண
கண                                              - கணணநதரயம 
கணணநதரயம                             -  மனம
மனம                                           - ஜவன
ஜவன                                          - அறவ

ேமறகணடபட அறவாகய நாேம எலலா பதாரததஙகைளயம அறவதால நாேம 
தரகொகனபபடேவாம. கடாநதமாயளள பதாரததஙகள யாவம நமமால அறயபபடவதால 
தரசயஙகளாம. ேமறகாடடயளள அறவறயாைம யடகககளற கறபபடம தரகக 
தரசயஙகளலம ஒனற மறொறானறககத தரககாக வரபபனம அத ேவொறானறகக 
தரசயமாகலான அைவ யாவம உணைமயல தரககாகா. நாம எலலாவறைறயம 
அறவதால தரகொகனறம ஒனறாலம அறயபபடாததால தரசயமனற எனற 
ொசாலலபபடடாலம தரசயஙகைள பறறேய நாம தரகொகனற வழஙகபபடகேறாேம 
யனற உணைமயல தரசயொமனபத நமககனனய மனைமயால நாம அவவரணடககம 
அததமான ொபாரளாேவாம. ஏைனயவ எலலாம தரகக தரசயஙகளகக 
உடபடடனேவ.

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2010/01/15.html
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2009/12/14.html


கண, ேதால மதலயவைனததம அறகறைவயா இரககறபப ஏன அைத எலலாேம 
அறயபபடம ொபாரளா ொசாலகறாஙக?

அைவ எலலாேம ஒணைண அறஞசாலம அைத அறய இனனம ஒணண 
ேவணடயரகக.
படடயைல பாததா ஒணண மததைத பாததாலம அைத ஒணண பாரககத. ஒததன ஒர 
கடதைத பாரககறதா ொவசசபேபாம. கடதைத கண பாககத. மமமம... ஆனா அதால 
மடடேம "பாகக" மடயாத. நம சததாநதஙகளபட கண எனகற உறபபகக ஒர சகத 
பாயணம. அபபததான அத பாரககம. (இநத சகதைய இநதரயம எனகறாஙக.) 
அபபடனனாலம மனச அதல ஈடபடணம. மனச எஙேகா இரகக நடநத ேபாகேறாம. 
எதேர ஒததர ேமேல மடடககேறாம, இலைலயா? இநத மனச எனன ொசயயதனன 
ஜவாதமா பாககம. இநத ஜவைனேயா சத ஆன அறவ பாககம. ஆக கைடசேல 
எலலாதைதயம பாககறதா இரககறத இநத ேபரறவதான. இநத நைலயேல 
பாரககறதம, பாரககபபடவதம நாேம - அறேவ. அதனால இநத சமாசாரததல நாம 
அகபபட மாடேடாம. மதத எலலாேம பாரககறதனனாலம எலலாேம 
பாரககபபடவதமதான.

வசாரசஙகரஹம   - 11   

16.அகஙகாரம ஜவன ஆனமா பரஹமம ஆகய இவறறகக தாதானமய 
மணடாவொதவவாற?

தரஷடாநதம                                 -       தாஷடாநதம
அயப பணடம                                 -      அகஙகாரம
தபதாய பணடம                             -     ஆனம ஸவபாவதேதாட அததயாசமாயத 
ேதானறகற ஜவன
தபதாய பணடததலளள அகன    -       ேதகநேதாறம வளஙகம ஜவனலளள 
சறபரகாசம அதாவத   கடஸத பரஹமம
ஏகமாயளள அகன ஜவாைல            -ஏகமாயளள வயாபக பரஹமம

ேமறகாடடய தரஷடாநதததால அகஙகார ஜவ சாக சரவசாககளைடய தாதானமயம 
வளஙகம.
தடடான ொமழகரணைடயல கணககறற நாநாேலாகஙகளன அணககளடஙக ஒேர 
ொமழகாக காணபபடவத ேபானற சழததயல எலலா ஜவரகளைடய ஸதல சககம 
ேதகஙகளம ஒேர யரடடாகய அவதைத அதாவத சமஷட மாையயல அடஙக 
ஆதமாவல லயதத ஒனற படடரததலால எஙகம ஒேர இரடைடக காணகறாரகள. இநத 
சழததயாகய இரடடலரநத சககம ேதகம அதாவத அகஙகாரமம அதலரநத ஸதல 
ேதகமம உணடாகறத. அகஙகாரம உணடாகற ொபாழேத தபபதாய பணடம ேபானற 
ஆனம ஸவபாவதேதாடம அதயாசமாயத ேதானறகறத. இஙஙனம சறபரகாசதேதாட 
தாதானமயமாகககடயரககம மனமாகய அகஙகார ரபனான ஜவைனயனற ஜவ சாக 
யாகய ஆனமாவம ஆனமாைவ யனற சரவ சாகயாகய பரஹமமம இனறாம. 
தபபதாயபபணடமானத ொகாலலனாொலவவாறடப படட வகாரமறறாலம எபபட 
அதலளள அகன மாததரம அவறறால யாொதார சலனமம அைடவதலைலேயா 
அபபடேய ஜவன எவவளவ வயவஹாரஙகள லழனற சக தககஙகைள யனபவததாலம 
அதலளள ஆனம ேஜாத மாததரம அவறறால யாொதார சலனமமனற ஆகாசம ேபால 
வயாபகமாயம ஞான மாததரமாயம ஏகமாயம வளஙகம பரஹம ொசாரபமாகேவ 
ஹரதயததல பரகாசககறத.
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--
ேமறகாடடய தரஷடாநதததால அகஙகார ஜவ சாக சரவசாககளைடய தாதானமயம 
வளஙகம.

தடடான ேவைல ொசயயறபப பாததா ைகவசம ஒர ொமழகரணைட ொவசச இரபபார. 
எனனதான ேசதாரமனன கணகக காடடனாலம ஒர சனன தகள கட ேசதாரமாகாத. 
ராவறைத எலலாம இநத ொமழகரணைடயல ஒதத ஒதத ேசததடவார. இநத 
ொமழகரணைடயல தஙகம இரககலாம; ொவளள இரககலாம; ேவற எதம கட 
இரககலாம. ஆனாலம கணககறற பல வத ேலாகஙகளன அணககளடஙக ஒேர ொமழக 
உரணைடயா காணபபடவத ேபால;

சழததயல எலலா ஜவரகளைடய ஸதல, சககம, ேதகஙகளம ஒேர இரடடாகய 
அவதைத அதாவத சமஷட மாையயல அடஙக ஆதமாவல லயதத ஒணணா 
இரககறதால எஙகம ஒேர இரடைடக காணகறாஙக.

ொகாலலன உைலயல ொநரபப தகதகனன எரயம. அதல ேபாடட இரமபததணட 
[அயபபணடம] நலலா பழகக காஞச அதவம தகதகனன காணம. [தபதாய பணடம.] 
ொகாலலன இைத சமமடடயால அட அடனன அடசச உரைவ மாததவான. கடடயா 
இரநத இரமப இபப தடைடயா - லாடமா ஆயடதத. அடசச அடயேல 
இரமபததணடககததான பாதபேப தவர அதலரநத சடகக பாதபப உணடா? அநத 
சட தானாதான தணயம.

இநத சழததயாகய இரடடலரநத சககம ேதகம அதாவத அகஙகாரமம (நான 
எனபதம) அதலரநத ஸதல ேதகமம உணடாகறத. அகஙகாரம உணடாகற ொபாழேத 
தபபதாய பணடம ேபால ஆனம ஸவபாவதேதாடம அதயாசமாயம (இலலாதைத 
இரபபதாக பாரககறத) ேதாணம. இபபட சத பரகாசதேதாட தாதானமயமா 
கடயரபபத மனமாகய அகஙகார ரபனான ஜவன. (சரயனம சரய கரணஙகளம 
ஒணணா? ேவற ேவறயா? இபபட பரகக மடயமா மடயாதா நன இரககறத 
தாதானமயம.) இநத ஜவன இலலாம ஜவ சாகயாகய ஆனமா இலைல. இநத ஆனமா 
இலலாம சரவ சாகயாகய பரஹமமம இலைல.
சடாககய இரமப தணட ொகாலலனால எபபட அடப படட வகாரமா ஆனாலம எபபட 
அதலளள அகன மாததரம அவறறால எநத ஒர சலனமம அைடவத இலைலேயா 
அபபடேய ஜவன எவவளவ வயவஹாரஙகளல உழனற சக தககஙகைள 
அனபவசசாலம அதலளள ஆனம ேஜாத மாததரம அவறறால எநத ஒர சலனமம 
இலலாம ஆகாசம ேபால எஙகம ஊடரவயம, ஞானமாயம ஒணணாவம வளஙகம 
பரஹம ொசாரபமாகேவ ஹரதயததல பரகாசககம.
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17.ஹரதயததல ஆனமாேவ பரஹமமாகப பரகாசககறொதனபொதபபட?

தப ஜவாைலயனளேள யளள காலயடததலரககம பதாகாசமானத அநத 
ஜவாைலயனளளம பறமபம அேபதமாய நைறநத எலைலயறற வளஙகதல ேபானற 
ஹரதயததல ஆனம ேஜாதயனளேள யளள ஞானாகாசமம அவவானம 
ேஜாதயனளளம பறமபம அேபதமாய நைறநத எலைலயறற வளஙககறத. இதேவ 
பரஹமொமனபதாம.

--
ஹரதயததல ஆனமாேவ பரஹமமாகப பரகாசககறத எனபத எபபட?
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தபம ஒணண எரயத. அதன ஜவாைலகக உளேள இரககற காலயடததல இரககறத 
எனன? ஆகாசம -ஸேபஸ. அத அநத ஜவாைலகக உளேளயம இரகக. ொவளேயவம 
வததயாசம பாககாம நைறஞச எலைலயறற இரகக. அதப ேபால ஹரதயததல ஆனம 
ேஜாதயனளேள உளள ஞானாகாசமம அநத ஆனம ேஜாதயனளளம பறமபம 
அேபதமாய நைறஞச எலைலயலலாம இரககறத. இதேவ பரஹமொமனபதாம.
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18.ஏகமாயம அகணடமாயம வளஙகம ொசாபபரகாச வடவ ஆனம ேஜாதயன கண 
அவஸதாதரயம, ேதகதரயமாதய கறபைனகள ேதாறறவதம; ேதாறறனம ஆனமா 
மாததரம எபேபாதம அசலமாகேவ யளளொதனபத ொமவவாற?

ஆதம (1) தபம சஷுபதயல அவதைத (4) யட சவரம நததைரக கதவம கடன காரண 
ேதக (7) வள மைனயல தாேன வளஙக கால கரமாத பராணணால உறககக (2) கதைவத 
தறககவம மஹதததவ (3) வாயறபடக கடதத அகஙகாரக (5) கணணாட ஆதம 
பரதபலைனப பரகாசததடன ொசாபபன (8) நடமைனையயம பஞேசநதரயப (6) 
பலகணவழ ஜாகர (9) மறறதைதயம வளகக கால கரமாத வாயவால நததரா கபாடம 
மடேவ நனவ கனவகேளாட நானறற தான (ஆனமா) மாததரம எனறம வளஙகவதால 
ஆதமாவன அசலமான இரபபம அகஙகாரததறகம அதறகமளள ேபதமம 
அவஸதாதரய ேதகதரயமாதயன ேதாறறவதம இததரஷடாநதததால நனக வளஙகம.

ஆதம (1) தபம சஷுபதயல அவதைத (4) யட சவரம நததைரக கதவம கடன காரண 
ேதக (7) வள மைனயல தாேன வளஙக கால கரமாத பராணணால உறககக (2) கதைவத 
தறககவம மஹதததவ (3) வாயறபடக கடதத அகஙகாரக (5) கணணாட ஆதம 
பரதபலைனப பரகாசததடன ொசாபபன (8) நடமைனையயம பஞேசநதரயப (6) 
பலகணவழ ஜாகர (9) மறறதைதயம வளகக கால கரமாத வாயவால நததரா கபாடம 
மடேவ நனவ கனவகேளாட நானறற தான (ஆனமா) மாததரம எனறம வளஙகவதால 
ஆதமாவன அசலமான இரபபம அகஙகாரததறகம அதறகமளள ேபதமம 
அவஸதாதரய ேதகதரயமாதயன ேதாறறவதம இததரஷடாநதததால நனக வளஙகம.
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ஒர வட இரகக. வடடல உளேள ஒர அைற. அதல ஒர வளகக எரயத. அதகக 
ொவளேய ஒர அைற. இநத ொரணடககம நடேவ ஒர கதவ இரகக. ொவள 
அைறயேலநத மறறததகக நடேவ ஜனனலகள இரகக
இநத மறறதைத ஸதல ேதகம ஜாககரத அவஸைதயாக கறபைன ொசயயஙக.
இதல உளள ஜனனல வழயா ொவள அைறைய பாரககலாம.
ொவள அைற ஸூகும ேதகம. ஸவபன அவஸைத.
இைதயம உள அைறையயம பரககறத ஒர சவர. உள அைற காரண ேதகம. (ஆணவம, 
கனமம, மாைய)

அதகக இரககறத மஹதததவம எனகற வாசல. அதல இரககற கதவ தககம.
இதகக ொகாஞசேம ொகாஞசம ொவளேய ஒர கணணாட இரகக. அத அநதககரணம.
ொவளயரநத பாததா வடட மறறம மடடேம ொதரயம.
அதேலநத எடட ஜனனல வழேய பாததா உள அைற ொதரயம.
உள அைறயல ேபாய நனனாலதான கதவ தறககமேபாத கணணடயல பரதபலககற 
உளேள இரககற வளகைக பாரககலாம. சரயா?

இபப ஆனமாதாேன எலலாவறைறயம பரகாசபககறத? இநத ஆனம சகத இலலாமல 
ஒணணேம இயஙகாத. இத எபபட ொவளபபடதனன பாரககலாம.

ஆனமா எபபவம பரகாசககம.
அைத சதத இரககறத அவதைத அலலத காரண சரரம. இத நததைர எனகற ஆழ 
உறகக நைல - ஸுஷுபத யால சழபபடட இரகக.
காலம கரமம பராணன ஆகயவறறால இநத உறகக கதவ கைலஞசா ஆனம ஒள 
அகஙகாரம வழயா ொவள அைறயல பரகாசககம. இத ஸவபன நைல இலைலயா?
இநத ொவள அைறயலரநத மறறததகக ொவளசசம வரணமனனா அத இநதரயஙகள 
எனகற ஜனனல வழயாதான வரம. 

இபப ரவரஸல ேபாகலாமா? ஏன ேபாகணம? ஆனம தரசனததகக.
பஞச இநதரயஙகைளயம தாணடபேபாக ஸவபனம. அைதயம தாணடபேபாக ஆழ 
தககததல அவதைத. அகஙகாரதைதயம தாணடபேபாக உளேள ஆனமா மடடேம 
பரகாசககம. 
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இபப படசசபபாககலாமா?

ஆதம (1) தபம சஷுபதயல அவதைத (4) உட சவரம நததைரக கதவம கடன காரண 
ேதக (7) உள மைனயல தாேன வளஙக; கால கரமாத பராணணால உறககக (2) 
கதைவத தறககவம மஹதததவ (3) வாயறபடகக அடதத அகஙகாரக (5) கணணாட 
ஆதம பரதபலைனப பரகாசததடன ொசாபபன (8) நடமைனையயம பஞேசநதரயப (6) 
பலகணவழ ஜாகர (9) மறறதைதயம வளகக கால கரமாத வாயவால நததரா கபாடம 
மடேவ நனவ கனவகேளாட நானறற தான (ஆனமா) மாததரம எனறம வளஙகவதால 
ஆதமாவன அசலமான இரபபம அகஙகாரததறகம அதறகமளள ேபதமம 
அவஸதாதரய ேதகதரயமாதயன ேதாறறவதம இததரஷடாநதததால நனக வளஙகம.
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20. மேனாபலமனைமககம காரணம யாத?
ஆனம வசாரததறகத தனைன அதகாரயாகச ொசயகற சாதனஙகளான தயான ேயாக 
மாதயைவயல மனனேர ேவணடய அளவ கரமமாக பயனற, அதனால இைடயறாத 
சஜாதய வரததயன பரவாகதைத சஹஜமாகப ொபறறரககம பரபககவமளள 
மனதாயரநதால இவவசார சரவணஞ ொசயதவடேன தனத எதாரதத ொசாரபதைத 
அபேராகமாகத ொதரநத எபேபாதம தனனைலயலரநத பரம சாநதயடன வளஙகம. 
இஙஙனம பரபககவமைடயாத மனதறக வசார சரவணததால உடேன அபேராக 
ஞானமம உப சாநதமம வாயபபத தரலபேம; எனறாலம சறத காலம 
மனொவாடககததககரய சாதனஙகளற பழக வநதால காலககரமததல சதேதாபசாநதம 
சததககம. 

--மேனா பலம இலைலனா அதகக காரணம அத இனனம பர பககவம ஆகைல 
எனகறததான. ஆதம வசாரததகக தனைன அதகாரயா ொசயகறதகக சாதனஙகள 
தயானம, ேயாகம மதலானைவ. இதல ேபாதமான அளவ பயறச எடககணம. அதவம 
மைறயான பயறச. இதனால மனச ொகாஞசம கட இைடயலலாம இயலபாக 
ஆனமாைவ நாட பயணசச ொகாணட இரககம. அபபடபபடட மனச ேகளவ ஞானததன 
பனனணயேல வசாரம ொசயதவடன தன யதாரதத ொசாரபதைத ொவளபபைடயாக 
ொதரஞச ொகாளளம; தனனைலயேலேய நறகம. அநநைலயேல பரம சாநதததடன 
இரககம. இபபட மனச வசாரததாேல உடேன அநநைலைய அைடயைலனனாலம இநத 
மன ஒடகக சாதனஙகளல பழக பழக காலம ொசலல ொசலல இநநைலயல லயககம.
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21.மனொவாடககததககரய சாதனஙகளல மதனைமயானொதத?
பராண ொவாடககேம மனொவாடககததககச சாதனமாம. 
பராண வாயைவ ஒடகககறேத மனைச ஒடககவதல மதனைமயான சாதனமாம.

22.பராண நேராதமணடாவ ொதபபட?
ேகவல கமபகததாேலனம பராணாயாமததாேலனம பராண நேராதமணடாகம. 
ொவறம கமபகம ொசயவதாேலயம அலலத மைறயான பராணாயாமததாேலயம பராணன 
ஒடஙகம.

23.ேகவல கமபகம எனறாொலனன? (ொவறம கமபகம எனகறத எனன?)
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இேரசக பரகஙகளனற பராணைன ஸதரபபடததவதாம. இத பராேணாபாசைன 
மதலயவறறால சததககததககத.

24.பராணாயாமம எனறாொலனன?
ேயாக சாஸதரஙகளற கறயளள கணககனபட இேரசக பரக கமபகஙகள வாயலாய 
பராணைன ஸதரபபடததவதாம.

சாதாரணமா பராணாயாமததல மசைச உளேள இழபபதம தகக ைவசச ொகாளவதம 
ொவளேய வடவதம அஙகஙகள. இேதாட வழ மைறகள ேயாக சாஸதரததேல ொசாலல 
இரகக. ொவறம கமபகததேல மசைச உளேள எடககறதம ொவளேய வடகறதம 
அஙகஙகளா இலைல. இத பராண உபாசைனயால சததககம.

25.பராண நகரகம மேனாநகரகததநகச சாதனமா யரபபொதபபட?
பராணைனப ேபாலேவ மனமம வாயவன அமசமாக லானம இவவரணடககேம 
சலககந தனைம சபாவமாக லானம இவவரணடன பறபபடமம ஒனேற யாகலானம 
இவவரணடள ஒனற ொனாடககேம மறறத ொனாடககததறக காரணமாகலானம பராண 
நேராதம மன நேராதததறகச சாதன ொமனபதற சநேதகமலைல.

அொதபபட பராணைன நறததனா மனம நறகம?
அத இரணடககேம பல வஷயஙகள ொபாத. இரணடம வாயேவாட அமசம; வடாம 
அைலநத ொகாணேட இரககம. இரணேடாட பறபபடமம ஒணேண. அதனாலஒணண 
ஒடஙகனா மறறதம ஒடஙகம.
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26.பராண பநதனம மேனாலயததறக மாததரம சாதன மாகறேத யனற மேனாலயததறக 
சாதன மாகாைமயான மேனாநாசததேலேய தாதபரயமைடய வசாரததறக இத சாதனமா 
வொதபபட?
ஆனம சாகாதகாரம சததததறகரய சாதனஙகைள அஷடாஙக ேயாகம அஷடாஙக 
ஞானொமன இர பரவகளாகச சரதகறற கறயளள படயால அநத ேயாகாஷடாஙகள 
ொலானறாகய பராணாயாமததனாலாவத அலலத ேகவல கமபகததனாலாவத 
பநதபபடட மனைத அேதாட வடடவடாமல ேமறசாதனஙகாகய பரதயாகார 
மதலயவறறல கரமமாக பழக வரன மடவல வசார பல ரப ொசாரப சாகாதகாரம 
ொபறதல தணணம. 

பராணைன ஒடககனா மனச ஒடஙகேம தவர நாசமாகாத இலைலயா? அபேபா நமகக 
மேனாநாசததறக எபபட அத சாதனமாகம?

சரதான. ேவதஙகளேல எனன ொசாலல இரககனனா ஆனம சாகாதகாரம சததகக உரய 
சாதனஙகள அஷடாஙக ேயாகம, அஷடாஙக ஞானமன இரணட பரவகள. இதல 
அஷடாஙக ேயாகததல ஒணண பராணாயாமம. இதாேலேயா அலலத ொவறம 
கமபகததாேலேயா அத மேனாநாசததறக ேநரடயா சாதனமாகாத. ஒர படபபகக வநத 
மனைச அபபடேய வடாம அதககம ேமேல பரதயாகாரம மதலானவறறல மைறயா 
பழக வரணம. அபபட ொசயதா வசாரைணேயாட பலனா ொசாரப சாகாதகாரம 
அைடவத நசசயம.
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27.ேயாகாஷடாஙகஙக ொளைவ?

இயமம, நயமம, ஆசனம, பராணாயாமம, பரதயாகாரம, தாரைண, தயானம, சமாத 
ொயனபனவாம. இவறறல 
(1) இயமம: அஹமைச, சததயம, தரடாைம, பரமசரயம, அபரகரகமாதய 
ஒழககமைடைமயாம.

(2) நயமம: ொசௌசம, சநேதாஷம, தவம, ஸவாதயாயம, ஈசவர பணதானமாகய 
ஒழககமைடைமயாம.

ேமாகாதகாரககரய சரவ சனமாரககஙகளன பராபபதேய இயம நயமஙகளன 
தாதபரயமாம. இைவகைளபபறற வரவாகயறய ேவணடன ேயாக சதரம, ஹடேயாக 
தபைக மதலய நலகளற காணக.

(3) ஆசனம: ஆசன ேபதஙகள 84 வைகயாகம. அவறறல சமஹம, பதரம, பதமம, 
சததம ஆகய வநநானகேம சேரஷடொமனறம இவறறலம சததாசனேம மக 
சேரஷடொமனறம ேயாகசாஸதரஙகள கறகனறன.

(4) பராணாயாமம: சரதகளற கறயளள மாததைரக கணககனபட பராணைன 
ொவளவடவத இேரசக ொமனறம உடொகாளவத பரகொமனறம ஹரதயததல நறததவத 
கமபகொமனறம ொசாலலபபடம. மாததைர யளவகைளப பறறச சல சாஸதரஙகளல 
இேரசக பரகஙகளகக சமமம கமபகததறக இரணட மடஙகம; சல சாஸதரஙகளல 
இேரசகதைதபேபால பரகததறக இரணட பஙகம கமபகததறக நானக பஙகொமன 
ொசாலலபபடடரககறத. மாததைர ொயனபத காயதர மநதரதைத ஒர மைற யசசரககம 
காலமாக ொசாலலபபடகறத. இவவத இேரசக பரக கமபகஙகளடஙகய 
பராணாயாமதைத தனனாலயனற அளவ மரதவாகவம, கரமமாகவம, நாேடாற 
மபயசதத வரன சரரததல ஒர வத இைளபபடன, சலனமறற ஆனநதமாயரததறகான 
இசைச மனதலணடாகம. இதன பன பரதயாகாரம ொசயய ேவணடம.

(5)பரதயாகாரம: ொவளயலளள நாம ரபஙகளற ொசலலொவாடடாமல மனைத 
ஒரவழபபடததலாம. இதகாறம ஓடயழனற மனத இபேபாத ஒரவழபபடடரதத 
லரைம யாதலன இதறக (1) மேனாமாததர பரணவ தயானம (2) பரவ மததய நாடடம 
(3) நாசகாகர தரஷட (4) நாதாநசநதானம ஆகயைவ சகாயமாம. இபபட 
ொயாரைமபபடட மனம ஓரடேமயரகக ேயாககய மானதாகம. இதனபன தாரைண 
ொசயய ேவணடம.

(6) தாரைண: மனைத தயான ேயாககயமானேதார ஸதானததலரததவதாம. ஹரதயமம 
பரஹம ரநதரமேம தயான ேயாககய ஸதானஙகளாம. இவவரணடடஙகளலமளள 
அஷடதள பதமஙகளன மததயல ஆதம ேதவதா ரப பரஹம ொசாரபேம தப ஜவாைல 
ேபாலம பரகாசததக ொகாணடரபபதாகப பாவதத மனைத அதல ஸதரமாய 
நறததவதாம. இதனபன தயானம ொசயய ேவணடம.

(7) தயானம: மறகறய அதேதேஜாமய ொசாரபததனம தான ேவறலைலொயனற 
ேஸாஹம பாவைனயால தயானபபதாம. இதலம எஙகமளள பரஹம ொசாரபேம 
ஆனம ரபமாய ஹரதயததல பதத சாகயாகப பரகாசததக ொகாணடரககம எனனம 
சரதயன பட அஙஙனனமாயரககம நானார எனனம வசாரததால வசாரககல ஹரதய 
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கமலததல ஆனம ேதவைத "அஹம அஹம" எனத தானறாேன 
ஜவலததகொகாணடரபபத வளஙகம. இவவநசநதானரப தயானேம சேரஷடமாகம.
பரஹமரநதரததலளளத சஹஸர (1000) தள பதமமானாலம அதவம 125 
சறதளஙகளைடய அஷடதள பதம ேமயாம.

(8) சமாத:- ேமறகறய தயானததன பரபாகததால தான இனனாொனனறம இனனத 
ொசயகேறாொமனறம ேதானறாமல மனத தயான ரபததேலேய லயதத அலலத அஹம 
அஹம எனனம ஸபரபப அடஙகய (சகமமான) ஸததேய சமாத ொயனபதாம. இதல 
நததைர மாததரம வராமல பாதகாததகொகாணட தனநேதாறம வடாமல கரமமாக 
அநசநததத வநதால ஈசவரன கடய சககரததல மேனாவசராநதரப சேரஷடமான 
கதைய அநகரஹபபார.
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28.பரதயாகாரததல பரணவதைத மேனாமயமாகத தயானககச ொசாலலயதன 
தாறபரயொமனன?

பரணவததயானம ொசயயசொசாலலயதன தாறபரய மதவாம. பரணவொமனபத அகார 
உகார மகார அரததமாததைர ொயனனம மனறைர மாததைரகள கடய ஓஙகாரமாம. 
இவறறல அகாரொமனபத ஜாகர வசவஜவ ஸதல ேதகஙகொளனறம உகாரொமனபத 
ஸவபன ைதஜஸஜவ சகம ேதகஙக ொளனறம மகார ொமனபத சழபத பராஜஞ ஜவ 
காரண ேதகஙகொளனறம அரதத மாததைர ொயனபத தரயம அலலத அஹம ொசாரப 
ொமனறம இதற கபபாறபடட நைல தரயாததமாகய ஆநநத மாததர ொசாரப ொமனறம 
ொசாலலபபடம. மன தயானததற கறய இநநானகாவதான அஹம ொசாரபேம மறற 
அகார உகார மகாரஙகொளனனம மனற மாததைரக ளடஙகயளள அமாததைர ொசாரப 
ொமனறம ொமௌனாகர ொமனறம அஜைப ொயனறம ஜபயாமல ஜபததொலனறம 
பஞசாகராத மநதரஙகளன சாரமான அதைவத மநதர ொமனறம கறபபடம. 
இவொவதாரதத அரததம சததததறொபாரடேட பரணவத தயானம ொசயயபபடவதாம. 
இநத ஆதமாநசநதான பகதரப தயானததன பரபாக அவஸைதேய சமாத ொயனபபடட 
நரதசயாநநத ேமாக கதையக ொகாடககம. ொபரேயாரகளம ஸவாதமாநசநதான ரப 
பகத ொயானறனாேலேய ேமாகமைடய ேவணடம எனககறயரககனறனர.

நாம ரபஙகளேல மனைச ேபாக வடாம ஒர மகபபடதத ொசானனதேல பரணவதைத 
மேனாமயமாகத தயானகக ொசாலலயரகேக, அேதாட தாதபரயொமனன?

பரணவததயானம ொசயயச ொசாலலயேதாட தாதபரயம இதான: பரணவொமனகறத 
எனன? அ உ ம னன 3 எழததககள. அபபறம எழததலலாம பாத மாததைர. 
இொதலலாம ேசரநத ஓஙகார சபதம. இவறறல அகாரம எனபத ஜாகரத, வசவஜவன, 
ஸதல ேதகம. உகாரொமனபத ஸவபனம, ைதஜஸன, ஜவ சகம ேதகம. மகாரம எனபத 
சழபத, பராஜஞன, ஜவ காரண ேதகம. அரதத மாததைர எனபத தரயம அலலத அஹம 
ொசாரபம. (இொதலலாம ஞான வழ மதல பாகததேல இரகக. மறநத ேபாயரநதா 
ேதடபபாரஙக!) இதறக அபபாறபடட நைல தரயாததம. ஆநநத மாததர ொசாரபம 
னனம ொசாலலவாஙக.

மன தயானததேல ொசானன இநத நானகாவதான அஹம ொசாரபம எனனனனா, மதத 
அகார உகார மகாரஙகள எனனம மனற மாததைரகள அடஙகயளள அமாததைர (கால 
அளவககளேள வராத) ொசாரபம. ொமௌனாகர ொமனறம, அஜைப ொயனறம, ஜபயாமல 
ஜபததொலனறம, பஞசாகராத மநதரஙகளன சாரமான அதைவத மநதர ொமனறம 
ொசாலகறாஙக. இநத எதாரதத அரததம சததககனமேன பரணவத தயானம 
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ொசயயபபடகறத. இநத ஆதமாநசநதான, பகத ரப தயானததன பலனான, பககவமான 
நைலேய சமாத எனபபடட, நரதசய ஆநநத ேமாக கதையக ொகாடககம. 
ொபரேயாரகளம ஸவ ஆதம அநசநதான ரப பகத ஒனறனாேலேய ேமாகமைடய 
ேவணடம னன ொசாலல இரககாஙக.
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29.தயானததல தப ஜவாைலேபால பரகாசததக ொகாணடரககம ேதேஜாமய 
ொசாரபததனம தான ேவறலைல ொயனற ேஸாஹம பாவததடன தயானககக கறயதன 
தாறபரயொமனன?

(அ) ேதேஜாமயததலம தான ேவறலைலொயனற பாவககககறயதன தாறபரயமதவாம 
சரதகளல தயான லகணதைதப பறற ைகலாசம ைவகணடம பரமபத ொமனபனவாகக 
கறபபடகற அஷடதளதேதாடங கடய சரவாதமகமான ஹரதய கமல மததயல 
அஙகஷட மாதர பரமாணமாய மனனைலபேபாற காநதயளளதாய தபஜவாைலேபாலம 
பரகாசககம அவவஸதைவத தயானதத பரஷன அமரததவதைத அைடகறான எனற 
கறயரததலால இதலரநத தான ேவற அத ேவற எனற ேபத பாவமம 
பனனதயானமம வஸதவல பரசசனன பததயம ஏகேதச பததயமாகய ேதாஷஙகள 
சமபவயாதரததற ொபாரடடாம.

(ஆ) ேஸாஹம பாவததடன தயானககககறயதன தாறபரய மதவாம ஸ + அஹம 
ேஸாஹம ஸ பரமாதமா அஹம நாொனன வளஙகம ஆதமா. பரமபரொமனனம 
ேதகமாகயபடடணததல ஹரதய கமலாசனததல வசககம ஜவனாகய சவலஙகதைத 
அதாவத தனைன ேதகாதகைள தாொனனற ொவளமகததற சஞசரககம அகஙகார ரப 
மனைத ஹரதயததலடகக ேதகாதகளலளள அஹம பாவம நஙக ேதகததலரககம 
நானார எனற வசாரதேதாடம நசசலமாக இரநதபடயரநத வசாரககஙகால அஙக 
அஹம அஹம எனற சகமமாக ஸபரததக ொகாணடரககம ஆதம ொசாரபேம 
எலலாமா யலலாவமாய பாஹயாநதர ேபதமனற எஙகம வளஙகம பரமாதம 
ொசாரபமாக லானம அநத பரஹமேம நான எனபதன ொபாரளாய வளஙகலானம அைத 
தன மயமாக பாவககன அறயாைம நஙகாதாகலான அஙஙனம பாவககக கறயதாம.
ொவக காலம இவவாதமாநசநதானடாகற ேஸாஹம பாவைனயால நரநதரம வஸதைவ 
நசசலமாய தயானதத வநதால ஹரதயததலளள அஞஞான அநதகாரமம அஞஞான 
தறகாரயஙகளான ஸரவ பரதபநதஙகளம நஙக பரபரண ஞானம லபத மாகம.

சநதைன பறஞொசலாச சேவாகம பாவைன சநதத மஞறறடன சமாத வநதறம 
-வளளலார.

இஙஙனம ேதகமாகய படடணததல ஹரதய கைஹயலரககம வஸதைவயறதேல 
ஸரவ பரபரணமாயரககம ஈசவரைன அறதலாம.
நவதவாரஙகளடன கடய ேதகமாகய பரயல ஞான சகமாய வசபபன. ேதகேம 
ஆலயம ஜவேன சவன. அவைன ேஸாஹம பாவைனயால பஜககன மகதயணடாம.
பஞசேகாசாதமக ேதகேம கைஹ அதல வசககம பரேம கேஹசன எனற சரதகளம 
கறகனறன. ஆதமாேவ ஸரவ தயானஙகளலம தானாகய ஆதமதயானேம சரவ 
சேரஷடமாம. மறற தயானஙக ளைனததம இதல அநதரபத மாகலானம இத 
ஸததயானால மறறைவ ேதைவயலைல. தனைன அறவேத கடவைள அறவதாகம 
தயானககம தனைன யறயாமல இதரமாய ொதயவமரககறொதனொறனன தயானபபத 
தனத நழைலககாலால அளததறக சமானம எனறம ைகயலரககம அதய பரவமான 
ொகௌஸதப ரததனதைத தர எறநதவடட மக அறபமான சஙகமண ேதடதறகச சமான 
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ொமனறம ொபரேயார கறகனறனர.

தயானததல தப ஜவாைல ேபால பரகாசததக ொகாணடரககம ேதேஜாமய ொசாரபதைத 
வடட தான ேவற இலைல எனற ேஸாஹம பாவததடன தயானககக கறயதன 
தாதபரயொமனன?

(அ) ேதேஜாமயததலம தான ேவறலைலொயனற பாவககககறயதன தாதபரயம 
இததான: சரதகளல தயான லகணதைதப பறற ைகலாசம, ைவகணடம, பரமபதம 
எனபனவாகக பலவதமா ொசாலலபபடகற எடட இதழகேளாட கடய சரவ ஆதமகம 
ஆன ஹரதய தாமைர மததயேல கடைடவரல அளேவ மனனைலப ேபால 
காநதயளளதாய, தப ஜவாைல ேபாலம பரகாசககற அநத வஸதைவத தயானதத 
பரஷன அழயா தனைமைய அைடகறான எனற கறயரககறதால; இதலரநத தான 
ேவற, அத ேவற எனற வததயாச பாவமம, ேவற வைகயாக தயானமம, வஸதைவ 
பலதாக பாரககம பததயம, ஏகேதசபததயமாகய ேதாஷஙகள சமபவககாம இரககணம 
எனேற.
--
(ஆ) ேஸாஹம பாவததடன தயானககககறயதன தாதபரயம இதவாம: ஸ + அஹம = 
ேஸாஹம ஸ = பரமாதமா; அஹம = நான என வளஙகம ஆதமா. உடமைப 
பரமபரொமனனம படடணம நன ொசானனா, ஹரதயம கமலாசனம. அஙேக வசககற 
ஜவனாகய சவலஙகம எதனனா , ேதகம மதலானைத தானன நைனசச ொவளமகமா 
சஞசரககம அகஙகார ரபமான மனச. இநத மனைச ஹரதயததேல அடகக, ேதகம 
மதலானதல இரககற நான எனகற பாவதைத நஙக, ேதகததல இரககற நான யார 
எனகற வசாரதேதாட, அைசவலலாம இரநதபட இரநத வசாரககறபப அஙக “அஹம, 
அஹம” நன கணணகக ொதரயாதபட தடககற ஆதம ொசாரபேம எலலாமாயம எலலாம 
இலலாமாயம ொவள உள வததயாசமலலாமல எஙகம வளஙகம பரமாதம ொசாரபமாக 
ஆவதால, அநத பரஹமேம நான எனபதன ொபாரளாய வளஙககறதாேலயம; அைத தன 
– உடமப, மனம - மயமாக பாவததால அறயாைம நஙகாத எனபதால அபபட பாவககச 
ொசானனாஙக.
ொவக காலம இநத ஆதமா அநசநதானம ஆகற ேஸாஹம பாவைனயால நரநதரம 
வஸதைவ நசசலமாய தயானதத வநதா, ஹரதயததலளள அஞஞான அநதகாரமம 
அஞஞான தறகாரயஙகளான ஸரவ பரதபநதஙகளம நஙக பரபரண ஞானம கைடககம.

சநதைன பறம ொசலா சேவாகம பாவைன சநததமஞறறடன சமாத வநதறம -வளளலார.

இபபட ேதகமாகய படடணததல ஹரதய கைஹயல இரககம வஸதைவ அறதேல 
ஸரவ பரபரணமாக இரககம ஈசவரைன அறதலாம.
நவதவாரஙகளடன கடய ேதகமாகய பரயல ஞான சகமாய வசபபன. ேதகேம 
ஆலயம ஜவேன சவன. அவைன ேஸாஹம பாவைனயால பஜககன மகதயணடாம.
பஞசேகாச ஆதமக ேதகேம கைஹ; அதல வசககம பரேம கேஹசன எனற சரதகளம 
கறகனறன. ஆதமாேவ ஸரவ தயானஙகளலம தானாகய ஆதம தயானேம சரவ 
சேரஷடமாம. மறற தயானஙகள அைனததம இதல அடஙகம. இத ஸததயானால 
மறறத எதவம ேதைவயலைல. தனைன அறவேத கடவைள அறவதாகம. தயானககம 
தனைன அறயாமல இதரமாய ொதயவம இரககறத எனற எணண தயானபபத தனத 
நழைலக காலால அளததறக சமானம எனறம, ைகயலரககம ொகௌஸதப ரததனதைத 
தர எறநதவடட மக அறபமான சஙகமண ேதடதறகச சமானம எனறம ொபரேயார 
கறகனறனர.
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30.ஹரதயமம பரஹமரநதரமேம தயான ஸதானஙகொளனனம அவசயமாயன 
ஆறாதார தரசைனகைளயங ொகாளளலாமா?

தயான ஸதானஙகளாக ொகாளளபபடம ஆறாதார மதலயவைனததம கறபைனகேளயாம. 
இைவயாவம ஆரமப ேயாககளகேக உரயன. ஆறாதார தரசைனகைளபபறற நமைம 
சரஷட தத சஙகாரஙகள ொசயயம அதைவத பரபரண ஞான ொசாரப ஆனமாவாகற 
கடவைள கணபத பரஹமா வஷண உரததரன மேஹசவரன சதாசவனாதய நாம 
ரபஙகளாக பாவைனயாலணடாககக ொகடபபத மஹா பாவேம எனற சவ ேயாககளம 
அைவயைனததம கறபைனகேள எனற ேவதாநதகளம கறகனறனர. ஆகேவ 
எலலாவறைறயம அறயம ஞான ொசாரபமாகற தனைனயறநதால எலலாமறநததாகம. 
யாொதான றரநத படயறய அறயாொவலலா மறநதனவாம எனற ொபரேயாரங 
கறயரககனறனர. நாநாபாவைனேயாடங கடயளள நாம கடவளாகய ஆனமாைவ 
பாவதத வநதால அநத ஏக பாவைனயால அேநக பாவைனகள நஙக மனனளள ஏக 
பாவைனயம நசககம. இதேவ தனைன அலலத கடவைள யறவதாம. இதேவ மகத.

தயான ஸதானஙகளாக ொகாளளபபடம ஆற ஆதார ஸதானஙகள மதலயன அைனததம 
கறபைனகேளயாம. இைவ யாவம ஆரமப ேயாககளகேக உரயன. ஆற ஆதார 
தரசைனகைளபபறற ொசாலலம ேபாத: நமைம சரஷட ஸதத சமஹாரஙகள ொசயயம 
அதைவத பரபரண ஞான ொசாரப ஆனமாவாகற கடவைள கணபத, பரஹமா, வஷண, 
உரததரன, மேஹசவரன சதாசவன ஆதய நாம ரபஙகளாக பாவைனயால உணடாககக 
ொகடபபத மஹா பாவேம எனற சவ ேயாககளம; அைவ அைனததம கறபைனகேள 
எனற ேவதாநதகளம கறகனறனர. ஆகேவ எலலாவறைறயம அறயம ஞான 
ொசாரபமாகற தனைன அறநதால எலலாம அறநததாகம. "யாத ஒனற இரநத பட 
அறய, அறயா எலலாம அறநதனவாம" எனற ொபரேயாரம கறயரககனறனர. நாநா 
வத பாவைனேயாடம கடயளள நாம கடவளாகய ஆனமாைவ பாவதத வநதால அநத 
ஏக பாவைனயால அேநக பாவைனகள நஙக மனனளள ஏக பாவைனயம நசககம. 
இதேவ தனைன அலலத கடவைள அறவதாம. இதேவ மகத.

வசார சஙகரகம   -22   

31.ஆனமாைவ பாவபப ொதபபட?

ஆனமா இரடடம பரகாசமம மலலாத சயஞேஜாதயாய தனமயமாயத தனககத தாேன 
பரகாசததக ொகாணடரககம வஸதவாகலான அைத இபபடொயனறம அபபடொயனறம 
பாவததல கடாத. பாவககம நைனபேப பநதமாக மடயம. மனைத ஆனமாகார 
மாககவேத ஆனம பாவததன தாறபரயமாம. ஹரதயொமனனம கைகயன மததயல 
ேகவல பரஹமேம நான நான எனற பரதயகமாய ஆனம ரபமாகப பரகாசததக 
ொகாணடரததைல அறயாத ஆனமாைவ பல வதஙகளாகப பாவபபதனம அறயாைம 
ேவறணேடா?

ஆனமா இரடடம பரகாசமம அலலாத சயம ேஜாதயாய, தன மயமாய, தனககத தாேன 
பரகாசததக ொகாணடரககம வஸத. ஆதலால அைத இபபடொயனறம அபபடொயனறம 
பாவததல கடாத. பாவககம நைனபேப கடடபபாட ொசயவதாக மடயம. மனைத 
ஆனமாகாரம ஆககவேத ஆனம பாவததன தாறபரயமாம. ஹரதயம எனனம 
கைகயன மததயல பரஹமம மடடேம நான நான எனற பரதயகமாய ஆனம ரபமாகப 
பரகாசததக ொகாணடரககறத. இைத அறயாத ஆனமாைவ பல வதஙகளாகப 
பாவபபைத வட அறயாைம ேவறணேடா? [பாவபபைத வடட இைத "பாரகக" 
கறறகொகாளள ேவணடம.] 
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32.ஹரதயததல நான நான எனற ஆனம ரபமாக ஸபரததகொகாணடரககறத எனற 
பரஹம நைலைய எளதற ேபாதமாகமாற இனனம சறற வளககமாக வஸதரததக 
கறதல கடமா?

சழதத மரசைசயாகய காலஙகளல எவவத ஞானமம அதாவத தன ஞானேமா 
அனனய ஞானேமா அறபமமனொறனபத எவரககமவநபவமனேறா? பனனர 
"தககததனனறம வழதேதன, மயககததனனறந ொதளநேதன" எனற அனபவம 
மறகறய நரவேசஷ நைலயனறதததேதார வேசஷ ஞானததன ேதாறறமனேறா? 
இவவேசஷ ஞானேம வஞஞானொமனபபடகறத. இவவஞஞானமானத 
ஆனமாைவேயனம அனானமாைவேயனம ஆஸரயதேத வளஙகமலலாத தனயாகப 
பரகாசககாத. இத ஆனமாைவ ஆஸரயககமேபாத ொமயஞானம, ஆனமாகார 
மேனாவரதத ஞானம, அகணடாகார ஞானொமனறம அனானமாைவ 
ஆஸரயககமேபாத அஞஞானொமனறம ொசாலலபபடகறத. இவவஞஞானம 
ஆனமாைவ ஆஸரயதத ஆனமாகாரமாக வளஙகம ஸததேய 'அஹம ஸபரபப' 
எனசொசாலலபபடகறத. இநத ஸபரபப வஸதைவ வடடத தனயாக இராத. இநத 
ஸபரபேப வஸதைவ அபேராகப படததறகான தகக கறயாம. எனறாலம இதேவ 
வஸத நைல ஆகாத. இநத ஸபரபபானத எதைன ஆஸரயதத வளஙககறேதா அநத 
மலேம வஸத அலலத பரஜஞானம எனபபடம. ேவதாநதம 'பரஜஞானம பரஹமம' 
எனறத இத பறறேயயாம.
இதைன

நகழசயஞ ேசாதயாக நகல சாடசயமா மானமா
பகலமவஞ ஞான ேகாசம ொபாரநதேய வளஙகொமனறம

இகழவலா வவவான மாைவ யலககய மாகபபறற
அகொமன வனபவபபா யகணடமாம வரதத யாேல 

-(வேவக சடாமண)

எனனம சரதயன தாதபரயததானநொதளக.

ஹரதயததல நான நான எனற ஆனம ரபமாக ஸபரததகொகாணடரககறத எனற 
பரஹம நைலைய எளதற வளஙகமாற இனனம சறற வளககமாக வஸதரததக கறதல 
கடமா?

சழதத, மரசைச ஆகய காலஙகளல எவவத ஞானமம - அதாவத தன ஞானேமா 
அனனய ஞானேமா - அறபமம இலைல எனபத எவரககமவநபவமனேறா? பனனர 
"தககததனனறம வழதேதன, மயககததனனறம ொதளநேதன" எனற அனபவம 
மனேன ொசானன நரவேசஷ நைலயலரநத உததத ஓர வேசஷ ஞானததன ேதாறறம 
அனேறா? இநத வேசஷ ஞானேம வஞஞானம எனபபடகறத. இநத வஞஞானமானத 
ஆனமாைவயாவத அனானமாைவயாவத சாரநேத வளஙகம. அபபட அலலாத 
தனயாகப பரகாசககாத. இத ஆனமாைவ சாரநதரககம ேபாத "ொமயஞானம, 
ஆனமாகார மேனாவரதத ஞானம, அகணடாகார ஞானம" எனறம அனானமாைவ 
சாரநதரககம ேபாத அஞஞானம எனறம ொசாலலபபடகறத. இநத வஞஞானம 
ஆனமாைவ சாரநத ஆனமாகாரமாக வளஙகம ஸததேய 'அஹம ஸபரபப' எனச 
ொசாலலபபடகறத. இநத ஸபரபப வஸதைவ வடடத தனயாக இராத. இநத ஸபரபேப 
வஸதைவ மைறவலரநத நகக தகக கறயாம. எனறாலம இதேவ வஸத நைல ஆகாத. 
இநத ஸபரபபானத எதைன சாரநத வளஙககறேதா அநத மலேம வஸத அலலத 
பரஜஞானம எனபபடம. ேவதாநதம 'பரஜஞானம பரஹமம' எனறத இத பறறேயயாம.

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2010/03/23.html


இதைன

நகழ சயம ேசாத ஆக நகல சாடசயம ஆனமா
பகலம வஞஞான ேகாசம ொபாரநதேய வளஙகொமனறம

இகழவ இலா இவ ஆனமாைவ இலககயமாகப பறற
அகம என அனபவபபாய அகணடமாம வரததயாேல 

(- வேவக சடாமண)
எனனம ேவதததன தாதபரயததாலம ொதளக.
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33.ஆநதர பைஜ அலலத நரகண பைஜ ொயனபொதனன?

நரகண பைஜையபபறற ரபகைத மதலய நலகளல வரவாகக கறபபடடரநதாலம 
சரவ யகஞ, தான, தப, வரத, ஜப, ேயாக பைஜகளம அஹம பரஹமம எனனம 
தயானேம யாகலான சரவ பரகாரததாலம "அஹம பரஹம" பாவைனைய எபேபாதம 
வடாதரகக ேவணட ொமனபேத நரகண பைஜயன தாறபரயம.

நரகண பைஜையபபறற ரபகைத மதலய நலகளல வரவாகக கறபபடடரநதாலம 
எலலா யகஞ, தான, தப, வரத, ஜப, ேயாக பைஜகளம " அஹம பரஹமம" எனனம 
தயானேம ஆதலால, எலலா வழயாலம "அஹம பரஹம" பாவைனைய எபேபாதம 
வடாதரகக ேவணடம எனபேத நரகண பைஜயன தாதபரயம.

வசார சஙகரகம   -25   

34.ஞானாஷடாஙகஙக ொளைவ?

இயம நயமமாதகளாகய மறகறய அவொவடடமாம. இவறறல
1.இயமம: ேதகாத பரபஞச வஷயஙகளலளள ேதாஷஙகைள ொதரநத இநதரய 
சமகஙகைள அடககதல.
2. நயமம: சஜாதய வரததயன பரவாகமம வஜாதய வரததயன தரஸகாரமமாம. 
அதாவத பரமாதமாவன கண இைடயறா தணடாகம அனப.
3.ஆசனம: எதனடதத இைடவடாத பரஹம சநதனம சகமாகவணடாகேமா அஃதாசனம.
4,பராணாயாமம: ேதகாத பரபஞச வஷயஙகளன நாமரப ொமனற அசததான 
இரணடமசங கைளயம நககதல இரசகமம அைவகளல அனசதமா யரககம ஸத சத, 
ஆனநதொமனற சததான மனறமசஙகைளயம கரகததல பரகமம, அஙஙனம கரகதத 
அமசஙகைள உளளரததல கமபகமமாம.
5.பரதயாகாரம: மன நககய நாமரபஙகள மனதறகலவாத காததல.
6.தாரைண: அஸத, பாத, பரயரபேம தானாகய ஆதமொசாரபொமனற மனைத ொவள 
நாடாத ஹரதயததல நறததல.
7.தயானம: "சனமாதர வடேவ நாம" எனற சநதததரததல, அதாவத மறகறயபட 
பஞசேகாசாதமகமான சரரதைத நானலல ொவனற அபபடேய யரதத நானாொரனற 
வசாரகக, அஙக தானறானாய ஸபரததக ொகாணடரககம அஹம ொசாரபமாய 
இைடயறாதரததல.
8.சமாத: மறகறய அஹம ஸபரபபம அடஙகய சகமமான சாகாதகார நைலயாம.
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இவவத பராணாயாமாதகளகக, மன ேயாகப பரவற கறய ஆசனாத நயமஙகள 
ேவணடவதனற. எஙகரநதாலம எபேபாதம ொசயயலாம. ேயாகம, ஞானம ஆகய 
இவவரணடல தனகக பரயமாகத ேதானறவைதயாவத அலலத இரணைடயேமயாவத 
அனஷடககலாம. மறதேய சரவ அனரததஙகளககம மலொமனறம மமகுககளகக 
காலொனனறம ொபரேயார கறவதால எவவதததேலனம ஆனம ொசாரபமாகய 
தனனடததல மனைத நறதத எபேபாதம தனைன மறவாதரகக ேவணடொமனபேத 
மககய தாறபரயம. மனொமான றடஙகனால எலலாங ைகவநததாகம. இநத ேயாக 
அஷடாஙகப பரவகளம அவறறன வவரஙகளம சாஸதரஙகளல வஸதாரமாக 
கறபபடடரததலால இஙக ேவணடய அளவ சரகக கறபபடடத.

ஞான அஷட அஙகஙகள எைவ?
இயம நயமம ஆதகள ஆகய மறகறய அவொவடடமாம. இவறறல
1. இயமம: ேதகம மதலான பரபஞச வஷயஙகளலளள கறறஙகைள ொதரநத இநதரய 
கடடஙகைள அடககதல.
2. நயமம: சஜாதய வரததயன பரவாகமம வஜாதய வரததயன நராகரபபமமாம. 
அதாவத பரமாதமாவன கண இைடயறாத உணடாகம அனப.
3. ஆசனம: எதனடதத இைடவடாத பரஹம சநதனம சகமாக அமரேமா அதேவ 
ஆசனம.
4. பராணாயாமம: ேதகம மதலான பரபஞச வஷயஙகளன நாமம, ரபம எனற அசததான 
இரணட அமசஙகைளயம நககதல இேரசகம; அைவகளல உள இரககம மாறாத ஸத, 
சத, ஆனநதம எனற சததான மனற அமசஙகைளயம கரகததல பரகம, அபபட கரகதத 
அமசஙகைள உள இரததல கமபகமாம.
5. பரதயாகாரம: மன நககய நாமரபஙகள மனதல கலவாத காததல.
6. தாரைண: அஸத (இரககறத), பாத (பரகாசககறத), பரய ரபேம தானாகய ஆதம 
ொசாரபம எனற கரத, மனைத ொவள நாடாத ஹரதயததல நறததல.
7. தயானம: "சனமாதர வடேவ நாம" எனற சநதததரததல, அதாவத மறகறயபட 
பஞச ேகாச ஆதமகமான சரரதைத நானலல எனற அபபடேய இரதத நான யாொரனற 
வசாரகக, அஙக தான தானாய ஸபரததக ொகாணடரககம அஹம ொசாரபமாய 
இைடயறாத இரததல.
8. சமாத: மறகறய அஹம ஸபரபபம அடஙகய சகமமான சாகாதகார நைலயாம.
இவவத பராணாயாமாதகளகக, மன ேயாகப பரவல கறய ஆசனாத நயமஙகள 
ேவணடவத இலைல. எஙகரநதாலம எபேபாதம ொசயயலாம. ேயாகம, ஞானம ஆகய 
இவவரணடல தனகக பரயமாகத ேதானறவைதயாவத அலலத இரணைடயேமயாவத 
அனஷடககலாம. மறதேய எலலா அனரததஙகளககம மலம எனறம மமகுககளகக 
காலொனனறம ொபரேயார கறவதால எவவதததேலனம ஆனம ொசாரபமாகய 
தனனடததல மனைத நறதத எபேபாதம தனைன மறவாதரகக ேவணடொமனபேத 
மககய தாறபரயம. மனொமானற அடஙகனால எலலாம ைக வநததாகம. இநத ேயாக 
அஷடாஙகப பரவகளம அவறறன வவரஙகளம சாஸதரஙகளல வஸதாரமாக 
கறபபடடரததலால இஙக ேவணடய அளவ சரகக கறபபடடத.
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28.பரதயாகாரததல பரணவதைத மேனாமயமாகத தயானககச ொசாலலயதன 
தாறபரயொமனன?

பரணவததயானம  ொசயயசொசாலலயதன தாறபரய மதவாம.  பரணவொமனபத  அகார 
உகார  மகார  அரததமாததைர  ொயனனம  மனறைர  மாததைரகள  கடய  ஓஙகாரமாம. 
இவறறல  அகாரொமனபத  ஜாகர  வசவஜவ  ஸதல  ேதகஙகொளனறம  உகாரொமனபத 
ஸவபன ைதஜஸஜவ சகம ேதகஙக ொளனறம மகார ொமனபத சழபத பராஜஞ ஜவ 
காரண ேதகஙகொளனறம அரதத மாததைர ொயனபத தரயம அலலத அஹம ொசாரப 
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ொமனறம இதற கபபாறபடட நைல தரயாததமாகய ஆநநத மாததர ொசாரப ொமனறம 
ொசாலலபபடம.  மன  தயானததற  கறய  இநநானகாவதான  அஹம  ொசாரபேம  மறற 
அகார உகார மகாரஙகொளனனம மனற மாததைரக ளடஙகயளள அமாததைர ொசாரப 
ொமனறம  ொமௌனாகர  ொமனறம  அஜைப  ொயனறம  ஜபயாமல  ஜபததொலனறம 
பஞசாகராத  மநதரஙகளன  சாரமான  அதைவத  மநதர  ொமனறம  கறபபடம. 
இவொவதாரதத  அரததம  சததததறொபாரடேட  பரணவத  தயானம 
ொசயயபபடவதாம.இநத ஆதமாநசநதான பகதரப தயானததன பரபாக அவஸைதேய 
சமாத  ொயனபபடட  நரதசயாநநத  ேமாக  கதையக  ொகாடககம.  ொபரேயாரகளம 
ஸவாதமாநசநதான  ரப  பகத  ொயானறனாேலேய  ேமாகமைடய  ேவணடம 
எனககறயரககனறனர.

28.நாம ரபஙகளேல மனைச ேபாக வடாம ஒர மகபபடதத ொசானனதேல 
(பரதயாகாரததல) பரணவதைத மேனா மயமா ஏன தயானககச ொசானனாஙக?
பரணவததயானம ொசயயசொசாலலயதன காரணம இதான: பரணவொமனகறத எனன? அ 
உ ம னன 3 எழததககள. அபபறம எழததலலாம பாத மாததைர. இொதலலாம ேசரநதத 
ஓஙகார சபதம. 
இவறறல: 
அகாரம எனபத ஜாகர, வசவ, ஜவ ஸதல ேதகஙகள
உகாரம ஸவபன, ைதஜஸ, ஜவ சகம ேதகஙகள
மகாரம சழபத, பராஜஞ, ஜவ காரண ேதகஙகள
அரதத மாததைர எனபத தரயம அலலத அஹம ொசாரபம. (இொதலலாம ஞான வழ 
மதல பாகததேல இரகக. மறநத ேபாயரநதா ேதடபபாரஙக!)
இதறக அபபாறபடட நைல தரய அததம (தரயதைத தாணடயத) ஆகய ஆநநத 
மாததர ொசாரபம எனறம ொசாலலபபடம.
மன தயானததேல ொசானன இநத நானகாவதான அஹம ொசாரபம எனனனனா,
மதத அகார உகார மகாரஙகள எனனம மனற மாததைரகள அடஙகயளள அமாததைர 
(கால அளவககளேள வராத) ொசாரபம. [அரதத மாததைரனன ொசாலவத ொகாஞசம 
கழபபறததான. அத ஏேதா கால அளைவ கறககறதா ேதாணம. அபபட இலைல. 
அமாததைர எனகறேத சரயான அரதததைத ொகாடககறத.] ொமௌனாகரம எனறம; 
அஜைப எனறம; ஜபயாமல ஜபததொலனறம; பஞசாகரம மதலான மநதரஙகளன 
சாரமான அதைவத மநதரம எனறம கறபபடம. இநத எதாரதத அரததம சததககனமேன 
பரணவத தயானம ொசயயபபடகறதாம. இநத ஆதமாநசநதான பகதரப தயானததன 
பரபாக அவஸைதேய ( ) state சமாத ொயனபபடட நர அதசய ஆநநத ேமாக கதையக 
ொகாடககம. ொபரேயாரகளம ஸவாதமாநசநதான ரப பகத ொயானறனாேலேய 
ேமாகமைடய ேவணடம எனககறயரககனறனர.
{ஓஙகாரததன மடவல எனன இரககம? ொமௌனேம! நரகண பரமதைத சபதததால 
உணரதத மடயாத. ொமௌனேம சடடககாடடம.} 
இநத யதாரதத அரததம சததததல ொபாரடேட பரணவத தயானம ொசயயபபடவதாம. 
இநத ஆதமாநசநதான பகதரப தயானததன பரபாக அவஸைதேய ( ) state சமாத 
ொயனபபடட நர அதசய ஆநநத ேமாக கதையக ொகாடககம. ொபரேயாரகளம 
ஸவாதமாநசநதான ரப பகத ஒனறனாேலேய ேமாகமைடய ேவணடம 
எனககறயரககனறனர.
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37.ேமறகறய அனஷடாஙகளால ஒரவாற மனததலளள அஞஞான, சநேதக, 
வபரதமாகய சரவ பரதபநதஙகளம நசககபொபறற சதேதாப சாநதம 
வாயககபொபறறாலம ஓர சநேதக மாததரமளத. அதாவத மனைத ஹரதயததல 

http://anmikam4dumbme.blogspot.com/2010/04/26.html


இரததவடட பறக அறொவானறதான பரணமாக பரகாசககறத. இஙஙனம மனமானத 
ஆனமாகாரமைடநத வடட பறக வசாரககறவன யார? தனைனததாேன பஜபபதாக 
மடவதால இத ஆடைடதேதாளல ேபாடடகொகாணட "ஆொடஙேக ஆொடஙேக" எனற 
ேதடய இைடயன கைதயாகவனேறா மடகறத?

ஜவேன சவன, சவேன ஜவன; அநத ஜவன சவேனதான. உமயால கடடபபடததபபடட 
இரககறவைரயல ொநலலாக இரககறத. உம நஙகனால அரசயாகறத. அைதபேபால 
"கரம பாசததால கடடணடரககற வைரயல ஜவனாயரககறான. அஞஞான பாசம 
நஙகனால சவனாகய ேதவனாகப பரகாசககறான" எனற சரதயனபட மேனாரப 
ஜவன, தான ேகவலம ஆதம ொசாரபமாகேவ யரபபைத மறநத மறபபனாேலேய 
ஜவொனனனம நாமதேதாட மேனாரபமாயப பநதபபடடரததலால, எபேபாதம 
தானாகேவ யரககம ஆனமாைவ ேதடவத இைடயன கைதயாகேவ யரநதாலம, 
தனைன மறநத ஜவன தனைன ஆதமாொவன ேறாரகாலறநத ொகாணேட ஆதமாவாகய 
ொதயவமாயவடவானா? பரவ ஜனமாநதர வாசனா பரதபநதததால அடககட தன 
ஆதமாவாக யரபபைத மறநத ேதகாதகள நாொனனற பரமபபனனேறா? ஒரவன 
ொபரய உதேயாகஸதைனப பாரததகொகாணேட தானம அவ வததேயாகஸதனாய 
வடவானா? கரமமாக அதறக மயறச ொசயதாலனேறா அவ வததேயாகஸதனாதல 
கடம? அஙஙனேம ேதகாதகைள நாொனனனம மேனா ரபமாகப பநதபபடடரககம 
ஜவனம கரமபபட ஆதமானசநதான ொமனற மயறசையச ொசயத மேனாநாசம 
வாயககபொபறறாலனேறா ஆனமாவாதல கடம? 
ேதகாதகள நாொனனற இநத ொநடஙகால 'ேதகாதகள நானலல; ஆனமாேவ நான' 
(சேவாகம, சேவாகம) எனற ொநடஙகால அனசநதானததாேலேய நசககபொபறற 
மேனாசமன ரப பரம சதள சவ நைலைய அைடதல கடமாகலான, மனொமனனம 
அகஙகார ரப ஜவனானவன சரவ ேதவாதமகமாய தானரககம ஆதம ேதவைதேய தான 
எனற பலகாலம தனைனததாேன பஜதத வாசைனகேள ரபமாகக ொகாணடரககற 
மனொமனனம பாசதைத ொவனற பரம ைகவலயதைதப ொபறதல ேவணடம. இஙஙனம 
இைடவடாத ொசயயபபடம இவவாதமானசநதானம மேனா நாசம ொசயத மடவல 
பணஞசட தட ேபாலத தானம நஙகவடம; இதேவ ேமாகமாம.

ஜவேன சவன, சவேன ஜவன; அநத ஜவன சவேனதான. உமயால கடடபபடததபபடட 
இரககறவைரயல ொநலலாக இரககறத. உம நஙகனால அரசயாகறத. அைதபேபால 
"கரம பாசததால கடடணடரககற வைரயல ஜவனாயரககறான. அஞஞான பாசம 
நஙகனால சவனாகய ேதவனாகப பரகாசககறான" எனபத சரத. அதனபட மேனாரப 
ஜவன, தான ஆதம ொசாரபமாகேவ மடடேம இரபபைத மறநத மறபபனாேலேயதான 
ஜவன எனனம நாமதேதாட மேனாரபமாயப பநதபபடட இரககறத. எபேபாதம 
தானாகேவ இரககற ஆனமாைவ ேதடவத இைடயன கைதயாகேவதான இரகக. 
அபபட இரநதாலம, தனைன மறநத ஜவன தனைன ஆதமாொவனற ஒர கால தயரயா 
அறநத ொகாணடால ஆதமாவாகய ொதயவமாயவடவானா? அபபட ஆகாத.
பரவ ஜனமாநதர வாசைனகள எனகற தைடகளால அடககட தன ஆதமாவாக இரபபைத 
மறநத ேதகம மதலானைவ நான எனற பரமபபன அனேறா? ஒரவன ொபரய 
உதேயாகஸதைனப பாரததகொகாணேட தானம அநத உததேயாகஸதனாய வடவானா? 
கரமமாக அதறக மயறச ொசயதாலனேறா அநத உததேயாகஸதன ஆகலாம? அேத 
ேபால "ேதகம மதலானைவகேள நான" எனனம மன வடவேல கடடபபடடரககம 
ஜவனம கரமபபட ஆதம அனசநதானம எனற மயறசையச ொசயத மேனாநாசம 
வாயககபொபறறாலதான ஆனமாவாதல கடம. 
ேதகம மதலானைவ நாொனனற இநத ொநடஙகால 'ேதகாதகள நானலல; ஆனமாேவ நான' 
(சேவாகம, சேவாகம) எனற ொநடஙகால அனசநதானததாேலேய நசககபொபறற 
மேனாசமன ரப பரம சதள சவ நைலைய அைடதல கடம. ஆகலான, மனொமனனம 
அகஙகார ரப ஜவனானவன, சரவ ேதவ ஆதமகமாக தானரககம ஆதம ேதவைதேய 
தான எனற பலகாலம தனைனததாேன பஜகக ேவணடம. அபபட பஜதத வாசைனகேள 



ரபமாகக ொகாணடரககற மனொமனனம பாசதைத ொவனற பரம ைகவலயதைதப 
ொபறதல ேவணடம. இஙஙனம இைடவடாத ொசயயபபடம இவவாதமானசநதானம 
மேனா நாசம ொசயத மடவல பணஞசட தட ேபாலத தானம நஙகவடம; இதேவ 
ேமாகமாம.
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38.ஜவன சபாவததல ஆனமாவாகேவ யரநதம அஙஙனமாய தனத சபாவ நைலயைன 
அறய ொவாடடாமல மைறபப ொதத?

தனத ஸவபாவ ஸததயைன மறநத மறதேய வடவான ஆவரணசகதயாம.

ஜவன சபாவததல ஆனமாவாகேவ இரநதம அபபடபபடட தனத சபாவ நைலயைன 
அறய வடாமல மைறபபத எத?

தனத ஸவபாவ ஸததயைன மைறததத எதொவனறால மறதேய வடவான 
ஆவரணசகதயாம.

39.ஜவன தனைன மறநததணடானால எலேலாரககம நான எனற அனபவம 
ேதானறவதறேகத ொவனைன?
[ஜவன தனைன மறநதத உணடானால எலேலாரககம நான எனற அனபவம 
ேதானறவதறக ேஹத எனன?] 

ஆவரணம ஜவைன மறறம மைறதத வடவதலைல. நான ஆனமாொவனற 
ஸவபாவதைத மாததரம மைறதத ேதகம எனதேதாறறவககறேத யனற சததாகவம 
நததயமாகவளள 'நான' எனற தனத இரபைபேய தனககத ொதரயொவாடடாமல 
மைறபபதலைல.

ஆவரணம ஜவைன மறறம மைறதத வடவதலைல. நான ஆனமா எனற ஸவபாவதைத 
மாததரம மைறதத ேதகம எனதேதாறறவககறேத அனற சததாகவம நததயமாகவளள 
'நான' எனற தனத இரபைபேய தனககத ொதரயொவாடடாமல மைறபபதலைல.

40.ஜவன மகத, வேதக மகதரகளன இலககணஙகொளைவ?

ேதகம நானலல; ஆனம ொசாரபமாக வளஙகம பரஹமேம நான. பரபரண ொசாரபயான 
எனனல ேதகாத பரபஞசஙகள யாவம ஆகாய நலம ேபானற ொவறநேதாறற 
மாததரேமயாம எனனநதட நசசய மளளவேன ஜவன மகத னானாலம மேனா 
லயமலலாத வைரயல பராரபதவசததால ேதாறறம தரஷட வஷயஙகளல ஏக ேதசம 
தககம ேதானறவம கடம. மனசசலனம நஙகாைமயால ஆநநதானபவ மரககாத. 
ொநடஙகால தயானததால சகமமம நசசலனமமான மனததறேக ஆதமானபவம கடம. 
இவவதம சகமமனேதாட ொசாரபாநபவம மளளவேன ஜவன 
மகதொனனபபடகறான. இநத ஜவன மகத ஸததேய நரககண பரஹமொமனறம தரய 
ொமனறம ொசாலலபபடகறத. இநத சகம மனதம லயதத ொசாரபாந பவம மனற 
ஆநநதக கடலல மழக ஒனறந ேதாறறாமல அமமயமாக வரபபவேன வேதக 
மகதொனனப படகறான. இவவேதக மகத ஸததேய நரககணாதத பரஹம ொமனறம 
தரயாதத ொமனறம ொசாலலபபடகறத. இதேவ மடவ. தககசக தாரதமமய ேபதததால 
பரமவதத, வரன, வரயான, வரஷடன என நானக வைகயாக கறம ஜவன மகத 
ேபதஙகள பாரககம பர தரஷடைய பறறயன வனற ஞானமகத ேபத 
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மணைமயலலைல.

ேதகம நான அலல; ஆனம ொசாரபமாக வளஙகம பரஹமேம நான. ஆகாய நல நறம 
ேதானறவத ேபால, பரபரண ொசாரபயான எனனல ேதகம மதலான பரபஞசஙகள 
யாவம ொவறநேதாறறம மாததரேமயாம. இநத தட நசசயம உளளவேன ஜவன மகதன. 
அபபட ஆனாலம, மேனா லயம இலலாத வைரயல பராரபத வசததால ேதாறறம தரஷட 
வஷயஙகளல ஒேரயடயாக தககம ேதானறவம கடம. மனசசலனம நஙகாைமயால 
ஆநநத அனபவம இரககாத. ொநடஙகால தயானததால சகமமம நசசலனமமான 
மனததறேக ஆதமானபவம வரக கடம. இவவதம சகம மனேதாட ொசாரப 
அநபவமம உளளவேன ஜவன மகதன எனபபடகறான. இநத ஜவன மகத ஸததேய 
நரககண பரஹமொமனறம தரய ொமனறம ொசாலலபபடகறத. இநத சகம மனதம 
லயதத ொசாரப அநபவமம இனற ஆநநதக கடலல மழக ஒனறந ேதாறறம இலலாமல 
அநத மயமாக இரபபவேன வேதக மகதன எனப படகறான. இநத வேதக மகத 
ஸததேய நரககணாதத பரஹமம எனறம தரயாததம எனறம ொசாலலபபடகறத. 
இதேவ மடவ. தகக சக தார தமமய ேபதததால பரமவதத, வரன, வரயான, வரஷடன 
என நானக வைகயாக கறம ஜவன மகத ேபதஙகள ொவளயலரநத பாரபேபாரன 
கணேணாடடதைத பறறயன அனற ஞான மகத ேபதம உணைமயல இலைல.

வாழதத
மாசவனறா ேனயாய மனதனமாய வாழரமண

ேதசகனறாள வாழக தனம.

மாசவன தாேனயாய மனதனமாய வாழ ரமண
ேதசகன தாள வாழக தனம.

ஓம
சாநத சாநத சாநத:

சபம.
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