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ஆன்ம ப ோதம் 

….ஞோனத்தத பதடி... 

ஆதி சங்கரர் அருளியது 

அழகு தமிழில் இரமண மஹரிஷி  

 

================================================ 

ஒருவன் ஆத்ம ஞானத்தத அதைய வவண்டுமமன்றால் அதற்கு வவதங்கள்தான் 

இறுதி நிதலயில் இருக்கிறமதன்றால், “பிரஸ்தானத் தர்யம்” என்று 

ம ால்லப்படும் பகவத் கீதத, பிரம்ம சூதத்ிரம், உபநிஷத் இதவ மூன்றும் 

அதற்கும் முந்ததய நிதலயில் இருந்து நமக்குப் பல விவரங்கதளத் 

தருகின்றன. 

இதற்கும் முன்பாக “பிரகரண கிரந்தங்கள்” என்னும் முதல் நிதலயில் ஆதி 

 ங்கரர ்இயற்றிய ஆத்ம வபாதம், ததவ் வபாதம் வபான்ற நூல்கள் நாம் எளிதில் 

ஞானதத்த அதைய உதவி ம ய்கின்றன. 

 ாதாரண மக்கள் புரிந்துமகாள்வதற்கு இதவ மூன்தறயும் ஆராய் ச்ி நூல் 

(Thesis or Reference book), பாை நூல் (Text book), வழிகாை்டி அல்லது தகவயடு (Guide 

or Monograph) என்று மூன்று நிதலகளில் இருப்பதாக ஒப்பிை்டு  ்ம ால்லலாம். 

அதனவரக்்கும் புரியும்படியாக இன்னும் மகாஞ் ம் விவரமான உதாரணம் 

மகாண்டு விளக்கவவண்டும் என்றால், 

பல கண்ணாடிகள் பதிக்கப்பை்ை ஒரு அதறயில் நாம் ம ன்று நின்றதும், அங்வக 

ஒவ்மவாரு கண்ணாடியிலும் நம் ஒவர பிம்பம் பல பிம்பங்களாக காை்சி 

கிதைப்பது எப்படி மாயத்வதாற்றம் என்பதத நம் புத்தி மகாண்டு புரிந்து 

மகாள்கிவறாவமா அதுவபால, இன்று நாம் காணும் இந்த பிரபஞ் த்தின் பல்வவறு 

வதாற்றப் பாகுபாை்டில் காணுகின்ற ஆதம்ா ஒன்வற என்பததன விளக்கி அந்த 

காணுகின்றவனும் காணப்படும் மபாருைக்ளும் ஒன்வற என்பததன வபாதிக்க 

வருகின்ற வவதம் நம்முதைய புத்தியிவலவய நமக்கு புரிய தவப்பதற்காக பல 

வழிமுதறகதள தகயாளுகிறது. 

அது வபால, வவதத்தில் “பிரம்மம் ஒன்வற” என்று ம ால்லியிருந்தால், அடுத்த 

நிதலயான “பிரஸ்தானத் த்ரய” ங்களில் அதத விளக்கி “பிரம்மம் என்பது 

எங்கும், எப்வபாதும் இருக்கும் ஆத்மா. அது நீரில் நதனயாது, மநருப்பில் 

எரியாது, மவயிலில் உலராது. அதத மவை்ை முடியாது, அததப் பிரிக்க முடியாது. 



அது பிறப்பவதா, இறப்பவதா இல்தல. அதனால் அது என்றும் அழியாதது. அது 

இருப்பதால்தான் நாம் எல்வலாரும் இப்வபாது இருக்கிவறாம். 

நம் கண்ணுக்கு மவவ்வவறாகத் மதரிவது உைல்கவள... வமவல ம ால்லப்பை்ை 

குணங்கள் உைலுக்கு இல்லாததால் உைல் ஆத்மா அல்ல. ஒவ்மவாரு உைலின் 

உள்ளும் இருந்து அதத இயக்கிக் மகாண்டிருப்பதுதான் ஆத்மா. ஒவ்மவாரு 

உைலின் உள்ளும் என்று ம ான்னாலும், உைல்கள் மவவ்வவறு வபால் ஆத்மா 

மவவ்வவறு அல்ல, ஒன்வறதான். இயக்கும்  க்தி ஒன்வறயாதலால் நாம் 

அதனவரும் ஒன்வற” என்று இப்படியாக வமலும் விளக்கி  ்ம ால்லும். 

அதற்கும் அடுத்த நிதலயில் இருக்கும் “பிரகரண கிரந்தங்கள்” 

இதவமயல்லாவற்தறயும் எளிதில் விளக்க, தினப்படி வாழ்வில் பலருக்கும் 

மிகவும் அறிமுகமான  ாதாரண உதாரணங்கதளக் தகயாளும். 

இருதள நீக்கும் ஒளி, கயிற்றில் மதரியும் பாம்பு, சூரியதன மதறக்கும் வமகம் 

என்ற உதாரணங்கள் எல்லாவம இப்படி அறிமுகம் ஆவது தான். ஒளி வந்தவுைன் 

இருள் தானாக விலகுவதுவபால பிரம்மத்தத உணரந்்தவனுக்கு அததப் பற்றிய 

அறியாதம தானாக விலகுகிறது. 

அதனால் பிரம்மம் ஒளி வபான்றது. பாம்பு என்ற எண்ணம் இருை்டு இருக்கும் 

வதரயில்தான். அங்கு ஒளி வந்ததும் அது கயிறு என்று மதரிகிறது. எங்வகா, 

எப்வபாவதா பாரத்த் பாம்பு என்ற எண்ணத்தத இங்கு, இப்வபாது இருக்கும் வவறு 

ஒரு மபாருளின்வமல் பைரவிை்ைாலும், ஒளி வரும்வதர பாரப்்பவனுக்கு அது 

பாம்புதான். 

இப்படியாக பலப் பலவாக இருப்பததப் பாரக்்கும் அறியாதம இருக்கும் வதர, 

எல்லாம் ஒன்றாய் இருக்கும் பிரம்மதத்த உணரமுடியாது. எப்வபாதும் இருக்கும் 

சூரியதன வமகம் மதறப்பதால் சூரியன் இல்தல என்று ம ால்வது எப்படித் 

தவவறா, அவத வபான்று பிரம்மத்ததப் பற்றி அறியாததால் பிரம்மம் இல்தல 

என்று ம ால்வது தவறு. வமகம் மதறந்தவுைன் தாவன ஒளிரும் சூரியன் மதரிவது 

வபால, தாவன தானாய் இருக்கும் பிரம்மம் நாம் ம ய்யும் கரம்ங்களால் 

இதையில் வந்த நமது உபாதிகள் மதறந்ததும் தானாய் ஒளிரும். 

இப்படிமயல்லாம் உவமானங்கதள தவத்துக்மகாண்டு வமல் நிதல 

உண்தமகதள “பிரகரண கிரந்தங்கள்” விளக்கி  ்ம ால்லும். 

இப்படியான உண்தமகளும், உவதமகளும் எந்த நிதலயில் 

ம ால்லப்பை்டிருந்தாலும், நிதலகளில் வமலிருந்து கீவழ வர வர விவரங்களும், 

விளக்கங்களும் மிகுதியாக இருக்கும். 

அதாவது எந்த நிதலயிலும் இருக்கும்  ங்கதி ஒன்றுதான்; அதன் 

விளக்கங்களில்தான் அளவிலும், விவரங்களிலும் அந்தந்த நிதலகளில் 



ம ால்லப்படுபதவ மாறுபடுகின்றன என்பதத நன்கு புரிந்து 

மகாள்ளவவண்டும். 

 

 குதி - 2 

************* 

மங்கலம் 

------------- 

ஆன்மோவின் ப ோதம் அருள் ஆசோனோம் சங்கரன் அவ் 

வோன்மோவுக்கு அந்நியன் ஆவபனோ – ஆன்மோவோய் 

என்னகத்பத இருந்தின்று தமிழ் சசோல்வோனும் 

அன்னவன் அன்றி மற்று யோர். 

- ஸ்ரீஇரமணமகரிஷி 

ஆதி  ங்கரரின் “ஆத்ம வபாத”தத்த ரமண மகரிஷி தமிழில் மமாழிமபயரத்்து 

“ஆன்ம வபாதம்” என்று மவண்பா வடிவில் எழுத வநரந்்தவபாது, வமற்கண்ை 

மவண்பாதவ மங்கல  ்ம ய்யுளாகத் மதாடுத்துக் மகாடுக்கிறார.் 

இனி நாம்  ங்கராரின் ஆத்ம வபாதம் என்ற  மஸ்கிருத ம ய்யுளுைன் 

ஸ்ரீஇரமண மகரிஷியின் தமிழ் ம ய்யுள்கதளயும் இத்துைன் வ ரத்்து பாரப்்பது 

தமிழ் படிக்கும் நம் ஒவ்மவாருவருக்கும் படித்து புரிந்து மகாள்ளும் 

பாக்கியமாகும். 

இ ம் ய்யுளில் “ஆதம் வபாததத்த நமக்கு அருளிய ஆதி  ங்கரர ்ஆன்மாவின் 

வடிவவ அல்லாமல் வவறு என்னவாய் இருந்து நமக்கு அதத அருளினார?் 

இன்று அந்த ஆன்மாவவ என்னகத்தில் இல்லாது வபானால், அததத் தமிழில் 

ம ால்வதும் அதுவன்றி வவறு யார?்” என்று ஸ்ரீஇரமணர ்வகை்கிறார.் 

மிகவும் கூரந்்து வயாசிக்க வவண்டிய வகள்விக் கதணகதள நம்தமப் பாரத்்து 

ரமணர ்மதாடுத்திருக்கிறார.் எப்வபாதும் எல்லாமுமாய் இருப்பது ஆன்மாவவ 

என்று மதரிந்தும் புரியாதவரக்ள், முன்பு  ம்ஸ்க்ருதத்தில் எழுதிய  ங்கரரத்ான் 

இப்வபாது தமிழிலும் இயற்றிக் மகாண்டிருக்கிறார ்என்றும் மகாள்ளலாம், 

அல்லது ரமணவர முன்பு  ங்கரராய் இருந்து (அதாவது ஆன்மாவாய் இருந்து) 

முன்னததத் தந்தார ்என்றும் மகாள்ளலாம். 

ஆன்மாவவ எல்லாம் என்றிருப்வபாருக்கு அன்றும் இன்றும் என்றும் ஆன்மாவவ 

தானாகவும் இருக்கிறது; தன்தனப் பற்றி  ்ம ால்லாமலும் ம ால்கிறது என்று 

புரியும். அதாவது ஆன்மா இல்லாது வவறு என்னதான் இருக்கிறது என்பவத 

இங்கு அதனவரும் காண வவண்டிய உண்தம. 



ஒரு நாள் ஸ்ரீஇரமண மகரிஷி வவங்கைரதத்ினத்ததக் கூப்பிை்டு,  ங்கரர ்நாகரி 

லிபியில் எழுதியுள்ள ‘ஆத்ம வபாத”தத்தக் மகாண்டுவர  ்ம ான்னார.் அதத 

அடிக்கடி புரை்டிப் பாரத்்து வந்தார.் பிறகு ஒரு காகிதத்தில் இரண்டு 

பாை்டுக்கதள தமிழில் மவண்பாவாக எழுதினார.் 

இததப் பாரத்்துக்மகாண்டிருந்த குரர்ம் சுப்பராதமயா என்னும் ஆந்திர பக்தர ்

(ரமணர ்‘கீதா  ாரம்’ எழுதுவதற்குத் தூண்டுவகாலாய் இருந்தவரத்ான்) 

பகவாதன வநாக்கி, “என்ன, பகவான் ஏவதா புஸ்தகத்ததத் திறப்பதும், 

படிப்பதும், மூடுவதும், எழுதுவதுமாக இருக்கிறவத! அது என்ன புஸ்தகம்?” என்று 

வகை்ைார.் 

அப்வபாது பகவான் தான் எழுதிய ‘ஆன்ம வபாத’ சுவலாகத்தின் தமிழ் 

அனுவாதமான இரண்டு பாைல்கதள அவரிைம் காை்டினார.் அததப் பாரத்த் 

அவர,் “இப்படிவய மீதி சுவலாகங்கதளயும் எழுதினால் நன்றாயிருக்குவம” 

என்றார.் 

பகவான் அதற்கு “ ரி  ரி, அமதல்லாம் எதற்கு?” என்று ம ால்லி தை்டிக்கழித்து 

விை்ைார.் அமதல்லாம் எதற்கு என்று ம ால்லளவிவல தை்டிக்கழித்தாவர ஒழிய, 

உள்வள ஏவதாமவான்று தூண்டிக்மகாண்வை இருந்திருக்க வவண்டும். இரண்டு 

நாை்களில் இன்னும் சில பாைல்கள் எழுதி மவங்கை்ரத்தினத்திைம் காை்டி “நாம் 

எதற்கு எழுத வவண்டுமமன்று சும்மாயிருந்தால் இது நம்தம விைாதுவபால் 

இருக்கிறது. ஒன்றுக்குப் பின் ஒன்றாக எதிவர வந்து நிற்கிறது. என்ன 

ம ய்கிறது!” என்று ம ான்னார.் 

வமலும் சில பாைல்கள் எழுதியபிறகு, மவங்கைரத்தினதத்த பாரத்்து 

“இனிவமல் இது நம்தம விைாது ஓய்! புஸ்தகம் தத ச்ுக் மகாண்டு வாரும்!” 

என்று ம ால்லி தான் எழுதிய மங்கல மவண்பாதவயும் அவரிைம் காை்டினார.் 

பிறகு சில நாை்களுக்குள்ளாகவவ நூல் முழுவதும் 69 சுவலாகங்களும் தமிழ் 

மவண்பாக்களாக எழுதி முடிக்கப்பை்ைன. பிறகு அங்கிருந்தவரக்தளப் பாரத்்து 

“நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் முதல்  ாமானாக ஏற்பை்ை, அந்த சின்ன 

மதலயாள வநாை்டுப் புஸ்தகத்தில் இது இருக்கிறது. அப்வபா அதற்கு தமிழில் 

எழுத வவண்டுமமன்ற எண்ணவம உண்ைாகவில்தல” என்று கூறினார.் “எதற்கும் 

காலம் வரவவண்ைாமா?” என்று ஒரு பக்தர ்ம ான்னார.் 

அதற்கு பகவான் “ஆமாமாம்! இப்வபா இது ஒன்று எழுதியதும் இன்மனான்று 

வதான்றிக்மகாண்வை வருகிறது. முன்வன எப்பவவா படிதத் மாதிரியும் 

இருக்கிறது. 

இதற்கு முன் யாரும் இதத எழுதவில்தலவய? என்று சிரித்துக் மகாண்வை 

வகை்ைார ்பகவான். 



“மவண்பாக்களாக இதுவதர யாரும் எழுதவில்தல” என்று எதிரில் இருந்த 

முருகனார ்கூறிவிை்டு, வமலும் ம ான்னார;் “பகவானுக்கு ஒன்றன் பின் ஒன்று 

வதான்றுவதில் என்ன ஆ  ்ரியம்! ஒவ்மவாரு கல்பத்திலும் வவதங்கள் 

பிரம்மாவிற்கு எதிரில் வதான்றுமமன்பதுதாவன புராண வரலாறு. இதுவும் 

அததப் வபான்றதுதான்!” என்று கூறினார.் 

அதற்கு பகவான் சிரித்துக்மகாண்வை, “அது  ரிதான்! ஜயவதவர ்கததயில் 

வருவதுவபால யாராவது வந்து நான்தான் எழுதிவனமனன்று  ண்தைக்கு 

வருவாரக்வளா என்னவவா!” என்று ம ால்லி முடித்தார.் 

இப்படி (முஸ்லீம் அன்பர ்ஒருவரால் உந்தப்பை்ை) ஒரு ர மான பின்னணியுைன் 

இந்த “ஆன்ம வபாதம்” தமிழில் உருமவடுத்தது. பகவான் எழுதிய ஒவ்மவாரு 

நூலுக்கும் பின்னணியில் காரணம் இருக்கிறது. பகவான் தானாக எழுதியதவ 

மிகக் குதறவு. அந்த  ம்பவங்கமளல்லாம் யாரும் எழுதி தவக்காததினால் 

நமக்குத் மதரியவில்தல. ஏவதா சிலவற்றிற்கு மை்டுவம அதவ எழுதப்பை்ை 

காரணங்கள் நமக்கு கிதைத்திருக்கின்றன.” 

 

 குதி - 3 

************* 

நூல்: 

-------- 

இந்த நூலில் மூல  ம்ஸ்க்ருத சுவலாகத்தத முதலில் மகாடுத்துவிை்டு, அதன் 

கீவழவய அந்த சுவலாகத்திதன படிக்க ஏதுவாக தமிழிலும், அதன் பின் 

ரமணரின் மமாழிமபயரப்்பான தமிழ் மவண்பாவும் மகாடுக்கப்பை்டிருக்கிறது. 

தமிழ்  ்ம ாற்களும், மூலத்தில் வபால் அல்லாது, படிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும் 

வண்ணம் முடிந்த வதர ம ாற்கள் பிரித்துக் மகாடுக்கப்பை்டிருக்கின்றன. 

எடுதத் எடுப்பிவலவய  ங்கரர ்இங்கு நமக்குப் பல விஷயங்கதளத் 

மதளிவுபடுத்துகிறார.் 

இது அக்காலத்திவலவய ம ால்லப்பை்ை முதற, இக்காலம் மை்டுமன்றி 

எக்காலத்திற்கும் மபாருத்தமானது. ஒன்தற  ்ம ால்லும்வபாதும், 

எழுதும்வபாதும் என்ன ம ால்கிவறாம், எப்படி  ்ம ால்கிவறாம், எவருக்காக  ்

ம ால்கிவறாம், ஏன் ம ால்கிவறாம் என்று விவரமாக முதலில் ம ால்லிவிை்ைால் 

எல்வலாருக்கும் நல்லதுதாவன? 

இந்த இலக்கணப்படி என்ன ம ால்கிவறாம் என்பதில் ம ால்லப்வபாகிற 

தகவல்களின் குறிப்பு கிதைக்கிறது, எப்படி  ்ம ால்கிவறாம் என்பதில் 

ஒன்றுக்குப்பின் ஒன்றாக வரும் வாதங்களின் மதாகுப்பு கிதைக்கிறது. எவருக்கு 



என்பதில் வகை்கப்வபாகிறவரின் தகுதிகள் என்னவாக இருந்தால் 

ம ால்லப்வபாவது நன்கு விளங்கும் என்று மதரிகிறது. ஏன் என்பதில் 

ம ால்வததக் வகை்பதால் வகை்பவருக்கு என்ன பயன் என்று மிகவும் 

மதளிவாகிறது. 

முதல் ஸ்வலாகத்திவலவய இந்தப் பதைப்பின் ததலப்பு “ஆன்ம வபாதம்” என்று 

குறிப்பிை்டு, இததப் படிப்பவரக்ளுக்கு வவண்டிய தகுதிகதளயும், அதாவது யார ்

படிக்கலாம் என்றும், அவரக்ள் படித்தால் என்ன பயன் விதளயும், வமலும் ஏன் 

படிக்க வவண்டும், என்றும் விவரமாக  ்ம ால்கிறார.் 

தகுதிகதளப் பற்றி நாம் வமலும் விவரமாக ஆராயலாம். இததப் 

படிப்பவரக்ளுக்கு ஆன்மாதவப் பற்றிய ஞானம் (வபாதம்) கிதைக்கும் என்பது 

இதன் பயன் என்பதத அந்தத் ததலப்பிவலவய மகாடுத்துள்ளார.் 

வமவல இருக்கும் முதல் ம ய்யுளில் ம ால்லப்பை்டிருக்கும் தகுதிகதளப் 

படித்துவிை்டு வா கரக்ள் தனக்குத் தாவன எதை வபாை்டுக்மகாண்டு, தான் 

இததப் படிக்கும் தகுதி வாய்ந்தவரக்ளா, இல்தலயா என்று குழம்ப வவண்ைாம். 

ஒரு வவதள அந்தத் தகுதிகள் மதாைக்கத்தில் இல்தல என்றாலும் கூை, வமலும் 

படிக்கப் படிக்க அந்தத் தகுதிகதள எப்படிப் மபறுவது, எப்வபாது மபறுவது 

என்று தன்தன அறியாமவலவய ஒவ்மவாருவரின் மனதிலும் உருவாகும். 

 

1. तपोभि: क्षीणपापानाां शान्तानाां वीतराभिणाां | 

मुमुक्षणूामपेक्ष्यो sयमात्मबोधो भवधीयते || 

 

தப ோபி⁴: க்ஷீண ோ ோனோம்ʼ ஸோ²ந்தோனோம்ʼ வீதரோகி³ணோம்ʼ | 

முமுக்ஷூணோமப க்்ஷபயோ sயமோத்மப ோ³பதோ⁴ விதீ⁴யபத || 

 

தவங்களினோல்  ோவம் தவிர்ந்தவரோய் சோந்தி 

அவிரந்்தவரோய் ஆதச அறுந்தோரோய் –  வமுக்தி 

ஆதரம் ஆரந்்தோருக்கு அதையத் தகும் ஆன்ம 

ப ோதமோம் ஈது புகல்  

- ஸ்ரீரமணர். 

சில தவங்கள் ம ய்ததனால் வமலும் பாவங்கள் ம ய்வததத் 

தவிரத்்தவரக்ளாகவும், மனத்தில்  ாந்தி அதைந்தவரக்ளாகவும், உலக 

விஷயங்களில் ஆத கள் இல்லாதவரக்ளாகவும், பிறப்பிறப்பு  ்சுழல்களில் 

இருந்து விடுபை விரும்புவவாரக்ளாகவும் இருப்வபாரக்ளுக்கு என்று இந்த ஆன்ம 

வபாதம் ம ால்லப்படுகிறது. 



எவன் ஒருவனுதைய வாழ்க்தகயிலும் ஒரு கை்ைம் வரும். அதுதான் அவன் 

ஏவதனும் ஒரு மரண  ம்பவத்தத  ் ந்திக்கும் கை்ைம். இது ரமணர ்வபான்ற 

ஞானிகளுக்கும் வந்திருக்கிறது, மதருவில் வபாகும் ஒருவதன இடித்துத் 

தள்ளியிருக்கக் கூடிய வாகனத்திலிருந்து மயிரிதழயில் தப்பியவனுக்கும் 

வந்திருக்கிறது, வாழ்வில் ஒன்தற மிகவும் எதிரப்ாரத்்து அது கிதைக்காது 

அலுத்துப் வபாய் இறந்து வபாகலாமா என்று வயாசிதத்வனுக்கும் வந்திருக்கிறது. 

அல்லது தான் மிகவும் வநசிதத்வர ்இறந்ததும் அவரது உயிரற்ற உைதலப் 

பாரக்்கும்வபாதும் அது வந்திருக்கிறது. 

இந்த எண்ணம் வருவதற்கு இதுதான் தகுதி என்று எதுவும் கிதையாது. அப்படி 

வரும்வபாது மரணதத்தப் பற்றிய அவனுக்குள் உதிக்கும் எண்ணங்கள்தான் 

அவரவரக்்கு ஏற்ப வதகவதகயாய் மாறுகின்றன. 

எல்வலாருக்கும் ஆரம்பம் பிறப்பு என்றாலும், அவதன மிகவும் சிந்திக்க 

தவப்பது அவனுக்கு ஒரு நாள் வரக்கூடிய அவனது இறப்புதான். ஏமனன்றால் 

வாழ்தவ வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து ஒருவன் வவண்டியது அதனத்ததயும் 

மபற்றவனுக்கும் மரணம் வருகிறது. அவதவபால வாழ்க்தகதய வாழத் 

மதரியாது தவித்து, இருப்பததயும் இழந்து, இன்னும் என்ன ம ய்வது என்றும் 

மதரியாது, இறப்பது ஒன்றுதான் தனக்கு விடுததல என்ற நிதலக்குத் 

தள்ளப்பை்ைவனுக்கும் மரணம் வருகிறது. 

ஆக அதனவருவம மரணத்தத வாழ்க்தகயின் உறுதியான ஒரு முடிவு என்வற 

பாரக்்கின்றனர.் ஆனால் இறப்தபப் பற்றித் தீவிரமாக வயாசிப்பவனுக்குதத்ான் 

அது பிறப்பின் மறுபக்கம் என்று மதரிகிறது. 

அதாவது பிறந்தால் இறப்பது நி  ்யம் என்றும், அப்வபாது தான் ஏன் பிறந்வதாம் 

என்ற எண்ணமும் வருகிறது. அப்படி வயாசிப்பவனுக்குதத்ான் பிறப்பதால் 

நி  ்யம் வரும் இறப்பு என்ற ஒரு பிறப்பிறப்பு  ்சுழலில் சிக்காமல் இருப்பது 

என்றால் என்ன என்ற எண்ணமும் கூைவவ வருகிறது. அப்படி ஒரு  ாகா நிதல 

இருக்குமானால் அதத எப்படி அதைவது என்ற உந்துதல் இருப்பவதனவய 

முமுக்ஷூ என்று கூறுகிறாரக்ள். 

அதாவது இறக்காமல் இருப்பதற்கு பிறக்காமல் இருக்க வவண்டும். அது எப்படி 

என்று வயாசிப்பவன்தான் முமுக்ஷூ என்ற  ாதகன். 
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ஒருவன் இறந்துவிை்ைால் அவன் இயற்தக எய்தினான் என்று ம ால்கிவறாம். 

தன்தன  ்சுற்று முற்றும் பாரத்்து இயற்தகயில் என்ன நைக்கிறது என்று கூரந்்து 

பாரப்்பவனுக்கு இதன் உண்தம புரியும். 



சுற்றியுள்ள மனிதரக்ள் தன்தனப் வபாலவவ விதவிதமாய் எண்ணுபவரக்ள் 

ஆதலால், அவரக்ள் தங்களது ம யலால் தங்கள் சுற்றதத்த மாற்றி அததத் 

தங்களுக்கு ஏற்ப அதமத்துக் மகாள்ளமுடிகிறது. அதத  ்ம யற்தக என்று 

ம ால்லி, அதத  ்ம ய்வதுதான் அவனது இயற்தக என்று 

மதரிந்துமகாள்கிவறாம். 

அதுமை்டும் அல்லாமல் ஒவ்மவாருவனும் மவவ்வவறு மாதிரியாக இருப்பவரக்ள் 

என்பதும் அவனுக்குத் மதரிகிறது. 

மனிததனப் வபாலவவ தன் இன விருத்தி என்று ஒரு சில விஷயங்களில் மற்ற 

ஜீவராசிகள் ஈடுபை்ைாலும், மனிதனளவு ஒரு குடும்பம்,  மூகம், வத ம், உலகம் 

என்ற விதவிதமான கை்டுக்வகாப்பான மவளிப் பாரத்வகள் இல்லாது, 

மபாதுவாக கண்ைவத காை்சி மகாண்ைவத வகாலம் என்று அதவகள் 

வாழ்வததயும் அவன் பாரக்்கிறான். 

ஒரு சில மிருகங்கள் கூை்ைாக வவை்தையாடினாலும், வவறு பல விஷயங்களில் 

வ ரந்்து இருந்தாலும், அவனது பாரத்வ வபால மபாதுவாக அதவகளுக்கு 

இல்தல என்பதால் மை்டுவம அதவகதள ஒதுக்கிவிை முடியாது. 

அதவகளில் சிலவற்றிற்கு அவதன விைவும் கூரத்மயான பாரத்வவயா, 

வமாப்பவமா, இருளில் காணும்  க்திவயா, அதிரவ்ுகதள உணரவ்வதா அல்லது 

அதுவபான்ற வவறு சில இந்திரியாதி விஷயங்களிவலா அவதன விைவும் 

அதவகளுக்குத் வதர ்ச்ி இருக்கின்றன என்றும் அவன் மதரிந்து 

தவத்திருக்கிறான். 

ஆனாலும் அதவகள் அப்படி இருப்பது அவனுக்குத் மதரியும் என்பது 

அதவகளுக்குத் மதரியுமா என்பதில் அவனுக்கு எப்வபாதுவம ஒரு  ந்வதகம் 

உண்டு. ஆனால் அதவகளுக்வகா ஒன்று மதரியும், அப்படித் மதரிவதாவலவய 

அதவகள் தங்கள் தினப்படி வாழ்க்தகதய நைத்துகின்றன. 

இங்குதான் மனிதன் அதவகளினின்றும் வித்தியா ப்படுகிறான். அதாவது 

ஒன்தற அறிவது மை்டுமல்லாது, அந்த ஒன்தறப் பற்றிய ஞானம் என்பதில் 

மனிதன் மற்ற ஜீவராசிகளிைம் இருந்தும் வித்தியா ப்படுகிறான். 

அந்த ஜீவராசிகதளத் தவிர அவன் தன் சுற்றத்தில் தாவர வதககதளயும் 

காண்கிறான். மற்றதவ வபால் அதவகளுக்கு வளர ்ச்ி இருந்தாலும், அதவ 

இருக்கும் இைதத்தவிை்டு நகரவ்தில்தல. 

இந்த அ ல வதக உயிரக்ளும் விததயிலிருந்வதா அல்லது வவறு வழியிவலா 

முதளத்து பூ மலரந்்து, காய், கனி என்று வளரந்்து, மறுபடியும் அதில் உள்ள 

விததகள் மூலவமா, வவறு முதறயிவலா இன்னுமமாரு தாவரம் அந்த இனத்தில் 

வளரக்ிறது. இப்படியாகத் தன் இனவிருதத்ிதய இதவகள் ம ய்கின்றன. 



இப்படி தானும் தன்தன  ்சுற்றியுள்ள அதனத்து ஜீவராசிகளும் பிறந்து, 

வளரந்்து, இறந்து வபாகும் காை்சிதய அவன் இயற்தகயில் நைப்பதாகப் 

பாரக்்கிறான். இந்த  ்சூழலில் அவன் தன் மரணத்ததயும் இயற்தக 

எய்துவதாகக் கருதுகிறான். 

அப்படிப் பிறக்கும் எந்த ஜீவராசிகளுக்குவம அதவகளின் பிறப்பிற்கும் 

இறப்பிற்கும் இதையில் அதவ வாழ்வதற்கு உணவு இன்றியதமயாததாக 

இருக்கிறது. 

எந்த உணதவ எப்படி  ் ாப்பிடுவது என்ற விஷயத்தில் மனிதன் 

மற்றதவகதளவிை மிகவும் வித்தியா ப்படுகிறான். 

தாவரம் அது இருக்கும் இைத்தில் என்மனன்ன கிதைக்கிறவதா அதத 

எடுத்துக்மகாண்டு, அது தவிர மற்றதற்கு மவளி உதவிதய  ் ாரந்்து 

இருக்கிறது. 

பிராணிகவளா அதன் இதரதயத் வதடிப் மபறுகின்றன. அவற்றில் சில தன் 

இனதத்வதரவய மகான்று தின்னவும் ம ய்கின்றன. சில பிராணிகள் அப்படி  ்

ம ய்யாது காய்கனிகதளவய  ாப்பிை்ைாலும், அதவ எதுவும் உணதவப் 

பக்குவப்படுதத்ாமல், பறித்து அப்படிவய ப த் யாக  ் ாப்பிடுகின்றன. 

மனிதரக்ளில் பலர ்மாமி ம் உண்ைாலும், அததப் பக்குவப்படுத்தி 

உண்கின்றனர.் ஆனாலும் அந்த உணதவவிை காய்கறி உணவவ, மிருக 

உணரவ்ுகதளத் தூண்ைாது, தூய்தமயான  த்வ எண்ணங்கதளக் மகாடுக்கிறது 

என்பதத மனிதன் அறிந்திருக்கிறான். 

அந்தத் தூய எண்ணங்கவள வமலும் பல நல்ல ம யல்களுக்கும் ஆதாரமாய் 

இருக்கிறது என்பததயும், அதனால் அ ம் யல்கள் மூலம் அவன்  ாரந்்திருக்கும் 

 மூகத்திற்கும் அவன் மிக்க பயனுள்ளவனாய் ஆகிறான் என்பததயும் 

அறிந்திருக்கிறான். அப்படி இருப்பதனால் அவன் மனிதனின் பரிணாம 

வளர ்ச்ிக்கு வமலும் உதவலாம் என்று அவனுக்குத் மதரிந்திருக்கிறது. 

இப்படியாக மனிதன் வயாசிக்க முடிவதால், அவன் ஒருவனால் மை்டுவம 

பிறந்ததன் காரணம் இறப்பதற்கு மை்டும் அல்ல, அதற்கும் வமல் ஒன்று 

இருக்கலாம் என்று தீரம்ானிக்க முடிகிறது. 

அப்படித் தீரம்ானிதத் அவன், தான் காணும் உலகம் தன் இந்திரியங்களால் 

உணரப்பை்ைது, அந்த இந்திரியங்கள் உைலுைன்  ம்பந்தம் மகாண்ைதவ. அந்த 

உைலுக்குத்தான் பிறப்பும் இறப்பும் இருக்கிறது, தான் அந்த உைல் மை்டும்தானா 

என்ற வகள்வியுைன் தனது ஆராய் ச்ிதயத் மதாைங்குகிறான். 
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மற்றவரக்ள் காண்பதுதான் நம் உைல், அததத் தவிர அவரக்ள் காணாதபடி 

நமக்கு மனம், அறிவு என்றும் இருக்கின்றன என்று உணரக்ிறான். 

அதாவது உலகத்தில் காணக் கூடியது, காண முடியாதது என்றும் இருக்கின்றன 

என்று மதளிந்த அவன், மனம் என்பது நமது எண்ணங்களின் மதாகுப்பு, “நான்” 

என்ற அகந்ததவய நமது எண்ணங்களால் வளரும் உணர ்ச்ிகளின் மதாகுப்பு 

என்று அறிகிறான். 

அதவ தன் இந்திரியங்கள் மூலம் முன்பு மபறப்பை்ைது என்றும், அதவகளின் 

மதாகுப்தபத் தவிர தற்வபாது வரும் இந்திரியங்களின் தகவலுவம அவனது 

உலகப் பாரத்வகளாக உருவாகின்றன என்று மதளிகிறான். 

இதவ யாவும் நமது என்று ம ான்னாலும், அதவ எப்வபாதும் காணப்படுவவதா, 

உணரப்படுவவதா இல்தல. அதவ யாவும் நம் விழிப்பு நிதலயில் மை்டும்தான் 

இருக்கின்றன. 

ஆனாலும் விழித்திருப்பது தவிர நமக்கு ஆழ்ந்த உறக்கமும், கனவும் ஆகிய 

இருவவறு நிதலகள் உள்ளன. 

அதவகளில் நமது அனுபவம் வவறு மாதிரி இருக்கின்றன, ஆனாலும் நாம் 

நாமாக எப்வபாதும் இருக்கிவறாம் என்றால் நமது உண்தம நிதல என்ன என்று 

வகை்டு அதத அறிய முயற்சிப்பவன் தான் முமுக்ஷூ. 

அந்த அறிதவப் மபற முயல்பவன் இந்த ஆன்ம வபாதம் ம ால்லப்வபாவததக் 

வகை்பதற்குத் தகுதியுள்ளவன் ஆகிறான். 

அந்த வவைத்க தீவிரமாக இருக்க வவண்டும் என்றால் அவன் 

எப்படிப்பை்ைவனாக இருந்ததால் அந்த நிதலக்கு வந்திருப்பான் என்றும்  ங்கரர ்

இங்கு கூறியிருக்கிறார.் 

தன்தனத் தாவன அறிவது என்பது ஒரு தீவிர முயற்சி என்பதால் அந்த நிதலதய 

அதைவதற்கு ஒருவன் சில நிதலகதளத ்தாண்டி வந்திருக்க வவண்டும். 

எப்வபாது ஒருவன் பிறப்தபயும் இறப்தபயும் தன் உைவலாடு மதாைரப்ுமகாண்டு 

பாரக்்கிறாவனா, அப்வபாவத அவனுக்கு உைல் இருக்கிறது என்று 

உணரப்படுகின்ற விழிப்பு நிதலயில்தான் உலகமும் மதரிகிறது என்ற 

உண்தமயும் புரிகிறது. 

அத்ததகய உைல் இருப்பவத மதரியாத அவனது கனவு மற்றும் உறக்க 

நிதலகளிலும் அவனுக்கு  ்சில அனுபவங்கள் இருப்பதாலும், அந்தக் கனதவக் 

காணும் அவனுக்வக வவவறார ்உைலும், அதனுைன் வவவறார ்உலகமும் 



காணப்படுவதால் அவனுக்கு விழித்தவுைன் காணப்படும் உலதகப் பற்றிய 

 ந்வதகம் வளரக்ிறது. 

எப்வபாதும் இருக்கும் உண்தமயான நிதலதயத் வதடுபவனுக்கு வந்து வந்து 

வபாகும் இந்த உலகங்கள் எப்படி உண்தமயாய் இருக்கும் என்ற எண்ணம் 

தீவிரமாக வளரும்வபாது, அவனுக்கு உலக விஷயங்களில் ஆத கள் இல்லாது 

வபாகின்றன. இதத “வீதராகிணாம்” என்ற ம ால்லால்  ங்கரர ்குறிப்பிடுகிறார.் 

ஆத  வபாகிறது என்றால் விரக்தி என்று எடுத்துக் மகாள்ள வவண்ைாம். 

அதவகளின் வமல் இருக்கும் ஈரப்்பு மவகுவாகக் குதறகிறது என்று 

மகாள்ளலாம். தினப்படி வாழ்வின் வததவக்கு வமல் அநாவசியமான ஈடுபாடு 

தவிரக்்கப்படுகிறது என்று ம ால்லலாம். 

எப்வபாது உலகியல் விஷயங்களில் ஈடுபாடு குதறகிறவதா, அப்வபாவத அதவ 

கிதைக்காததால் தனக்கு முன்பு வந்த ஓர ்ஏக்கமும், பிறருக்குக் 

கிதைத்துவிை்ைதால் வந்த மபாறாதம, வகாபம் முதலானதவகளும் 

வபாய்விை்ைன என்று நம்ப இைம் இருக்கிறது. 

இதவ தவிர மனமும் உண்தம நிதல ஒன்தறத் வதடி ஒரு தவராக்கியத்வதாடு 

இருப்பதால், இதவ எல்லாம் ஒருமுகமாக  ்வ ரந்்து மனதத்ளவில் ஒரு 

அதமதிதயக் மகாடுத்திருக்கிறது. இதத “ஷாந்தானாம்” என்ற ம ால்லால் ஸ்ரீ 

 ங்கரர ்குறிப்பிடுகிறார.் 

உலக விஷயங்களிலும் முன்பு வபால் நாை்ைமில்தல, மனமும் 

அைங்கியிருக்கிறது என்னும்வபாது தனக்கும், பிறருக்கும் வவண்டிய வவதலதய 

மை்டும் ம ய்வதால் நல்ல காரியங்கள் தவிர வவறு எதுவும் நதைமபற்றிருக்க 

முடியாது. 

தான், பிறர ்என்ற பாகுபாடு இருந்தால்தாவன தனக்மகன ஒன்றும், பிறரக்்கு 

மற்மறான்றும் என்று ம யல்கள் வளரந்்து பாவம் ம ய்யத் தூண்டியிருக்கும். 

இப்வபாதுதான் அப்படி இல்தலவய, அதனால் அவரக்ள் பாவ  ்ம யல்கதள 

ஒழிதத்வரக்ள் ஆகிறாரக்ள். இந்த நிதலதய “க்ஷீணபாபானாம்” என்ற ம ால் 

குறிப்பிடுகிறது. 

இந்த மாதிரி நிதலதமதய அதைந்திருப்வபார ்பகவத் கீதத ம ால்கிறபடி தன் 

 ரீரத்தாலும், வாக்காலும், மனத்தாலும் ஒன்றுபை்டு தவம் ம ய்திருக்க 

வவண்டும். 

அப்படி அதவ மூன்றும் நைந்திருக்கவில்தல என்றால் நான் என்ற அகந்தத 

ஓங்கியும், அதனால் இருதமகளான நான் - மற்மறாருவர ்என்ற பாகுபாடும், 

அதத ஒை்டிய பாவ  ்ம யல்களும் நைந்துமகாண்டிருக்கும். 



சுவதர தவத்துக்மகாண்டுதான் சித்திரம் வதரய வவண்டும் என்பது வபால், 

உலகின் நிதலயற்ற தன்தமதயயும் அதனால் என்றும் உள்ள உண்தமதயயும் 

அறிவதற்கு உைவல முதல் காரணம் என்று மை்டும் அல்லாமல் கருவியாகவும் 

ஆகிறது. 

 

 குதி - 6 

************ 

முதலில் உைல் அளவில் உலக விவகாரங்களில் ஈடுபை்டு பல 

அனுபவங்கதளயும் மபற்று, அப்புறமாக சில  ந்வதகங்கள் வரவும் அததப் 

பலரிைம் வகை்டும், வபசியும், படித்தும் மதளிந்தும் ஒரு நிதலக்கு வரும்வபாது, 

வமற்மகாண்டு வகை்ைதவகளில் மனதத ஒருமுகப்படுத்தி வமவல ம ல்வதற்கு 

என்று ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நமது பயிற்சி மதாைங்குவதற்கு உைலும், அதத  ்

 ாரந்்த மனமும் கருவிகளாக உள்ளன. 

நம்தம விைப் படித்த  ான்வறாரக்ள், நல்வழி காை்டும் குருமாரக்ள், தினப்படி 

நாம் காணும் ஆசிரியரக்ள், வவதம் ஓதும் அந்தணரக்ள் என்று நம் வாழ்வில் 

இவரக்ள் வபால் வரும் பலப்பல மபரிவயாரக்ளிைம் நாம் காை்டும் மரியாதத, 

அைக்கம் என்பது தவிர உைதலக் கை்டுப்படுத்தும் சில வழிமுதறகளான 

தூய்தமயாய் இருதத்ல், விரதம் காதத்ல்,  ாத்விக உணவருந்தல் என்பதனால் 

மகால்லாதம, புலனைக்கம் என்றிவ்வாறானதவ எல்லாம் " ரரீத் தவம்" என்ற 

முதல் படியில் வருகிறது. 

மற்றவதரப் புண்படுத்தாமல் வபசுதல், உண்தமவய வபசுதல், அதனவரும் 

மகிழும்படி வபசுவது தவிர நல்ல ஆன்மிகத் வதைதலத் தூண்டியும், வளரக்்கவும் 

உதவும் நூல்கதளப் படித்தல் என்பதவ எல்லாம் "வாக் தவம்" என்ற இரண்ைாம் 

படியில் வருகின்றன. 

தன்தன  ்சுற்றியுள்ள அதனத்து ஜீவராசிகளிைமும் அன்பாய் இருதத்ல், 

அதமதிவயாடு இருந்து தன் வாழ்க்தக மூலம் அதனவருக்கும் வழி காை்டுதல், 

எதற்குத் வததவவயா அதத மை்டும் வபசி மபாதுவாக மமௌனம் காத்தல் 

என்றிவ்வாறான இதய சுத்தியுைன் இருப்பது "மான  தவம்" என்ற மனதளவில் 

கதைப்பிடிக்கப்படும் தவமாக அடுத்த படியில் வருகிறது. 

இத்ததகய தவங்கள் ம ய்வதாவலவய ஒருவனுக்கு ஆன்மாதவப் பற்றிய அறிவு 

வளரந்்துவிைாது. இதவகள் எல்லாம் ஆன்மாதவப் பற்றிய அறிதவ வளரவிைாது 

தடுக்கும், நமது முந்ததய பாவ  ்ம யல்களால் நாவம வளரத்்துவிை்டுள்ள, 

திதரகதள அகற்ற உதவும் அவ்வளவவ. 

இதனால் பாவ  ்ம யல்கள் குதறந்து மனம் ஓர ்அதமதி நிதலக்கு வந்து, 

அதனால் உலக  ்ம யல்களில் வததவக்கு வமல் அதிகமான நாை்ைம் நமக்கு 



இல்லாதபடி ம ய்து, பிறப்பு இறப்பு என்றால் என்ன என்று நம்தம முன்வன 

கூறியபடி சிந்திக்க தவக்கும். இதத்தகய மதாைர ்நிகழ்வுகளால் மை்டுவம 

ஆன்மாதவப் பற்றிய சிந்ததன பலப்படும். 

என்றும் உள்ள ஆன்மாதவ உணரவ்து என்பது மவறும் அறிவு பூரவ்மானது 

என்றிருந்தால் இக்கை்டுதரயின் மதாைக்கத்தில் எடுத்துதவதத் வாதங்கதளப் 

படித்ததுவம நாம் ஆன்மாதவ உணரந்்திருக்க வவண்டும். 

ஆனால் படிப்பது, சிந்திப்பது என்பமதல்லாவம நமது மனம், அறிவு இதவகளின் 

மூலம் நைப்பதாலும், என்றும் உள்ள ஆன்மாதவ திதர வபாை்டு நாவம மதறத்து 

தவத்திருப்பதால் அத்திதரதய அகற்ற முயற்சி ம ய்வவத இந்த  ்

சிந்ததனயின் முதல் பயன் என்பதாலும், நாம் அறிவு மகாண்டு ஆன்மாதவ 

உணரமுடியாது என்பதத நிதனவில் மகாள்ளவவண்டும். 

நாம் ஆன்மாதவப் பற்றிய வபாதத்தில் தற்மபாழுது முதல் படியில் 

இருக்கிவறாம். 

 

 குதி - 7 

ஸ்பலோகம் - 2. 

---------------------- 

बोधोsन्यसाधनेभ्यो भि साक्षान्मोकै्षकसाधनम् | 

पाकस्य वभिवज्ज्ञानां भवना मोक्षो न भसध्यभत || 

ப ோ³பதோ⁴sந்யஸோத⁴பன ்⁴பயோ ஹி ஸோக்ஷோன்பமோதக்ஷகஸோத⁴னம் | 

 ோகஸ்ய வஹ்னிவஜ்ஜ்ஞோனம்ʼ வினோ பமோபக்ஷோ ந ஸித்⁴யதி || 

அறிசவோன்பற பநரம்ுக்தி சோதன மோகும் 

பிற சோதனங்களின் ப றோம் – அறிவின்றி 

ஆகோது முக்தியுறல் அக்கினியின்றி ்  ோகம் 

ஆகோதவோறு என்று அறி  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

[எப்படி மற்ற எல்லாப் மபாருைக்ள் இருந்தாலும் மநருப்பு இல்லாமல்  தமயல் 

ம ய்யமுடியாவதா, அப்படிவய ஞானம் இல்லாது ஒருவனுக்கு முக்தி சித்திக்காது. 

ஏமனன்றால் மற்ற வழிகள் எல்லாவற்தறயும் விை தன்தனப் பற்றிய ஞானம் 

ஒன்றுதான் முக்தி அதைய வநரவ்ழி ஆகும்.] 

இந்த  ்ம ய்யுளில் ரமணர ்“அறிவு” என்ற ம ால்தல வபரறிதவ உணரத்்தும் 

ஞானம் என்பததக் குறிப்பிைப் பயன்படுத்துகிறார.் 



முன்பகுதியில் ‘அறிவு’ என்பதத நமது மூதளயால் அல ப்பை்டு நமக்கு வரும் 

“knowledge” என்ற ம ால்லால் புரிந்து மகாள்ளலாம். 

இந்த  ்ம ய்யுதள அலசுவதற்கு முன்னால், நாம் சிறிது பின்வனாக்கி ஆதி 

 ங்கரர ்காலத்துக்கு  ்ம ல்லவவண்டும். அவரது காலத்தில் பற்பல சிதத்ாந்தக் 

கருத்துகள் பரவியிருந்தன. 

அவற்றில் ஒன்று பூரவ் மீமாம்  வாதம். அதன்படி வவதத்தின் வநாக்கம் ஒருவன் 

ம ய்யவவண்டிய கரம்ங்கதள விவரமாகக் கூறுவவத. 

அந்த முதறப்படி ம ய்யப்படும் எந்த விதமான யாகம், யக்ஞம் வபான்ற 

கரம்த்திற்கும் பலன்கள் உண்டு. ஆதலால் அதற்மகன்வற உண்ைான சில 

யக்ஞங்கதள  ்ம ய்து ஒருவன் முக்தி நிதலதயயும் அதையலாம் என்பவத 

அவரக்ளுதைய நிதல. 

அவரக்ளுக்கு கரம்ம் மவறும் ஜைம், அதற்குப் பலன் தருவது கரம்பல 

தாதாவாகிய இதறவன் என்பதத வாதங்கள் ம ய்து நிரூபித்து, அவரக்ளில் 

சிலதர, பாரதம் முழுதும் சுற்றி வந்து, தான் பரப்பிக் மகாண்டிருந்த அத்தவத 

மாரக்த்திற்குக் மகாண்டு வந்தவர ்ஆதி  ங்கரர.் 

அப்படி மாறி வந்தவரக்ளில் ஒருவரான மண்ைன மிஸ்ரர ்என்பவரத்ான் 

சுவர வ்ரா ாரய்ர ்என்று மபயர ்மாறி ஆதி  ங்கரரின் பிரதம சீைரக்ளில் 

ஒருவராகி, சிருங்வகரி  ங்கர மைத்தின் முதல் ஆ  ்ாரியராக 

நியமிக்கப்படுகிறார.் 

ரமணர ்இயற்றிய “உபவத  உந்தியார”் நூலில் இவத வபான்ற நிகழ் ச்ிகளாக 

தாருக வனத்தில் இருந்த கரம் காண்டிகளுக்கு 

“விதனப்பயன் விதத்ாய் விளிவுற்று விதனக்கைல் வீழ்த்திடும், வீடு தரல் 

இல்தல” 

என்று பரமசிவவன மகாவிஷ்ணுவுைன் அங்கு வந்து அறிவுதர கூறுவதாக வரும். 

இதறவதன நிதனத்து  ்ம ய்யப்படும் ம யல்கள் யாவும் நம் கருத்ததத் 

திருத்திக் கதி வழி காண்பிக்கும். 

ஆக கரம் வயாகம் வழி காை்டும் என்பது  ரி. அது வபான்வற மற்ற வயாகங்களும் 

ஒவ்மவாரு விதத்தில் நம்தம முக்திதய வநாக்கி இை்டு  ்ம ல்லும். 

பூதஜ, மஜபம், தியானம் முதறவய இதறவனிைம் உள்ள பக்தியால் உைலாலும், 

வாக்காலும், உள்ளதத்ாலும் ம ய்யப்படும் கரம்வம என்றும் அதில் கூறுவார.் 

அதில் முன்னது ஸ்தூலமாகவும், பின்னது நுண்ணியதாவும் இருப்பதால், 

நுண்ணியதாக இருப்பவத மற்றததவிை மிக உயரந்்தது என்பார.் 

அதற்குக் காரணம் நாம் இதவகளினின்றும் நுண்ணியதான எண்ணத்ததயும் 

தாண்டி உள்ளதத அதைந்து அந்தப் வபரறிதவ உணர வவண்டும் என்பவத. 



அப்படி  ்ம ல்லக்கூடிய ஞான வழி ஒன்வற நமது தவறான எண்ணதத்த  ் ரி 

ம ய்து நமக்கு முக்தி அளிக்கும் என்றும் அதில் விவரமாகக் கூறுவார.் 

அதுவவ வயாகங்களில் எல்லாம் சிறந்த மகா வயாகம் என்று ரமணர ்ஓர ்

இைத்தில் குறிப்பிடுவார.் 

நால்வரில் ஒருவரான மாணிக்க வா கர ்இயற்றிய திருவா கத்தில் வரும் 

“திருவுந்தியார”் பாைதலப் வபான்று எழுதப்பை்ைதுதான் ரமணரின் “உபவத  

உந்தியார”் நூலும். 

அதன் ஒவ்மவாரு பாைலிலும் கதைசியில் வரும் “உந்தீபற” என்ற 

ம ால்லினால்தான் அந்த நூல் “உந்தியார”் என்ற வதகயிலும் வருகிறது. 

இந்த  ்ம ால்தல, ஒரு பாைலின் இலக்கணப்படி அதன் அத  அளதவ  ்சீர ்

ம ய்ய வரும் என்வனா, மகால்வலா வபான்று வரும் இன்னுமமாரு அத   ்ம ால் 

என்பாரக்ள். 

வவறு சிலவரா இந்த ஈரத   ்ம ால்தல “உந்தி” என்றும் “பற” என்று இரண்ைாகப் 

பிரித்தும் மபாருள் மகாள்வாரக்ள். 

அதன்படி முமுக்ஷூ ஒருவன் அந்த அளவுக்கு விவவகம் மகாண்டு, வவகத்வதாடு 

“உந்து” வதால் அதையும் திறன் மகாண்டு, அவன் “பற” க்கும் நிதலக்கு 

வரவவண்டும் என்றும் மபாருள் மகாள்வாரக்ள். 

ஓர ்ஆகாய விமானம் ததரயில் வவகமாக  ்ம ன்று உந்திக்மகாண்டு பறக்கும் 

நிதலதய அதைவது வபான்றதுதான் இதுவும். இதுவும் மபாருத்தமாகத்தான் 

இருக்கிறது. 

ஏமனன்றால் ததர வழியாக ஓர ்இைதத்த அதைவதத விை ஆகாய மாரக்்கமாக 

அங்கு அதைவது ஒரு வநர ்வகாை்டில் ம ல்வதாகவும் இருக்கிறது, அவத  மயம் 

ததரயில் இருக்கும் மதல, ஆறு வபான்ற பல ததைகதளயும் தாண்டுவதாகவும் 

அதமகிறது. 

அவத வபான்று இங்கும் இந்த ஞான மாரக்்கத்தில் ம ன்றால் உைல், மனம் 

இதவகளினால் வரும் ததைகதளயும் தாண்டி, வநராக முக்தி நிதலதய 

அதைய முடிகிறது. 

இது அரஜ்ுனன் பறதவதயக் குறிபாரத்்து அம்மபய்தும் வபாது, அதன் கண் 

மை்டும்தான் மதரிகிறது, வவமறதுவும் மதரியவில்தல என்பது வபாலவும்தான். 

முக்தியதைய மவவ்வவறு வழிகள் ம ால்லப்பை்டிருப்பதன் காரணவம 

ஒவ்மவாருவரும் அந்த இலக்தக வநாக்கி  ்ம ல்வதில் மவவ்வவறு நிதலகளில் 

இருக்கின்றாரக்ள் என்பவத. 

பலருக்கும் தன் வாழ்க்தகயின் பயதனப் பற்றிவயா, அல்லது அதன் 

காரணத்ததப் பற்றிவயா வயா தன வருவதில்தல. எல்வலாருக்கும் வாழ 



வவண்டும் என்றும், வாழ்க்தகயில் சுகமாய் இருக்க வவண்டும் என்ற ஆவல் 

நி  ்யமாக இருக்கிறது. ஆனால் எதத  ்ம ய்தால் அந்த சுகம் கிதைக்கிறது 

என்பதில் ஒவ்மவாருவரும் வவறுபடுகிறாரக்ள். 

குறிப்பிை்டு  ்ம ால்லாமல் மபாதுவாக  ்ம ால்வமதன்றால், பலரும் உலதக 

ஒை்டியும் அதன் பலப்பல விஷயங்களிலும் கவனம் ம லுத்தி சிலவற்தற 

அதைவதிலும், வவறு சிலவற்தற ஒதுக்குவதிலும் இன்பம் காண்கிறாரக்ள். 

அப்படி அவரக்ள் ம ல்லும்வபாது விரும்பியததத் தான் அதையாதவபாதும், அவத 

 மயம் மற்றவரக்ள் அதத அதையும்வபாதும் அவரக்ள் துன்பம் 

அனுபவிக்கிறாரக்ள். 

அவத  மயம், தான் விரும்பியததப் மபற்றாலும், அதத இன்பத்துைன் 

அனுபவித்த நாை்கள் மகாஞ் ம் கழிந்ததும், அவரக்ளுக்கு அந்தப் மபாருள்கள் 

வமல் இருந்த ஆரவ்ம் குதறயவவ, அதவகளுக்குப் பதிலாக வவறு மபாருள்கதள 

நாடுகிறாரக்ள். 

இப்படியாக அவரக்ள் நாடுதல்- இன்பம்- தவிரத்த்ல் என்ற ஒரு  க்கர  ்

சுழற்சியில் வாழ்நாதளக் கழிக்கின்றாரக்ள். 

ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் மபாருளும் மாறி, அதன் வமல் உள்ள ஆத யும் மாறி 

ஒரு விதமாக ஓயும்வபாதும், அல்லது என்னதான் முயன்றும் ஏதும் நாம் 

ஆத ப்பை்ைது கிதைக்காமவலா, கிதைத்தும் அதத அனுபவிக்க முயலாமல் 

வபாவதாவலா விரக்தி வரும்வபாதும், ஒருவனுக்கு உலகின் மீதும் அதன் 

மபாருள்களின் மீதும் உள்ள கண்வணாை்ைம் நாளதைவில் மாறுகின்றன. 

எது ம ய்கிறவதா இல்தலவயா, காலம் இந்த நிதலக்கு ஒருவதனத் 

தள்ளிக்மகாண்டு வரும். சிலருக்கு இந்தக் கால அளவு குதறவாகவும், வவறு 

சிலருக்கு இது அதிகமாகவும் இருக்கலாவம தவிர கதைசியில் ஒருவன் 

இந்நிதலக்கு வந்வத ஆக வவண்டும். 

அப்வபாதும் ஒருவனது மவனாநிதலதயப் மபாருத்வத அவன் எப்படி மாறுவான், 

அடுத்து என்ன ம ய்வான் என்பதும் இருக்கிறது. 

ஏமனன்றால் எந்த நிதலயிலும் மனிதன் மனிதன் தான். அவனது 

மிஞ்சியிருக்கும் ஆ ாபா ங்கதளப் மபாருத்வத வமவல வரப்வபாவது அதமயும். 

 

 குதி - 8 

************ 

அப்படிப் பல நிதலகதளக் கைந்து வந்த முமுக்ஷூ தான் ம ய்த தவங்களின் 

பலனாய் அவனுக்குக் கிதைத்த பல வழிகளில் ஒன்தறத் வதரந்்மதடுத்து, 

அதன்படி ம ன்று மகாண்டிருக்கும்வபாது முன்பு அவன் காணாத பல 



அனுபவங்கதளயும் மபறுகிறான், புதிய சூழ்நிதலகதளயும் 

எதிரவ்நாக்குகிறான். 

முன்பு உலகக் காரியங்களில் ஈடுபை்ை வபாது காரணம்-விதளவு என்று நைந்தது 

வபாலவவ இப்வபாதும் நைக்கிறது என்றும், ஆனால் விதளவுகள் மவறும் தூலமாக 

இல்லாமல் வமலும் நுண்ணியதாக அதமகின்றன என்றும் உணரக்ின்றான். 

அதாவது எததக் மகாடுக்கிறாவனா அதற்வகற்றாற்வபால் ஒன்தறப் 

மபறுகிறான். அப்படிக் மகாடுப்பதால் மபறுவது என்றமவாரு நிதல இல்லாமல், 

எப்வபாதும் இருப்பது என்பது என்ன என்று அவன் ஆராய முயற்சிக்கும்வபாது 

அவன் ஏதும் மகாடுக்காமல் அதனால் எதுவும் மபறாமலும், ஆனால் அந்த 

நிதலதய அனுபவித்துக்மகாண்டு மவறுமவன இருப்பது என்றால் என்ன என்ற 

அந்த நிதலக்கு அவன் தயாராகிறான். 

இப்படியாகப் பல விதங்களிலும் உலகக் காரியங்களில் ஈடுபை்ை அவன், தன் 

அனுபவங்களால் உந்தப்பை்டு, பின் தான் கண்ை பல வழிகளிலும் வாழ்வின் 

உண்தமதய உணரத் துடித்து, இறுதியில் தன் இருப்பு என்னும் அனுபவதத்தக் 

காணும் நிதலக்கு வருகிறான். 

முமுக்ஷூவுக்குப் பல வழிகள் இருந்தன என்று ம ான்வனாம். அதத 

ஒவ்மவான்றாக இனி பாரப்்வபாம். 

பலரும் ம ல்லும் பக்தி வழியின் முக்கிய அம் ம் இதறவனிைம்  ரண் 

அதைவது. இது மவறும் ம ால்லளவிவல மை்டும் இல்லாது மனத்தளவில் ஆழமாக 

இருந்தால்தான், அது பரிபூரண  ரணாகதி ஆகும். 

அப்படி இருந்தால்  ரணதைந்தவன் நான் தான் இதறவனிைம் 

 ரணதைந்துவிை்வைவன, எனக்கு இது நைக்கவில்தலவய, அது 

கிதைக்கவில்தலவய என்று நிதனக்கவும் மாை்ைான், ம ால்லவும் மாை்ைான். 

அப்படி  ் ரணதையும்வபாது மனம் பூரண அதமதி மகாள்ளும். 

அப்வபாது அந்த அதமதிதய அனுபவித்துக் மகாண்டிருப்பவன் யார ்என்று 

வகை்ைால் அவனால் என்ன ம ால்லமுடியும்? நான் என்று ம ால்வானா அல்லது 

இதறவன் என்பானா, அல்லது இதறவன் தன்னுள் இருப்பதால் என்பானா? 

அப்படிவய எதுவும் ம ான்னாலும் முன்பு இதறவன் அவனுள் இல்லாது 

வபாயிருந்தானா, இல்லாது வபாய் இருந்தால் அப்வபாது அவன் என்னவாய் 

இருந்தான் என்ற வகள்விகளுக்கு என்ன பதில் வரும்? 

ஆக பக்தி வழி மன அதமதிதயக் மகாடுக்கும் என்பவதாடு  ரி. அதமதியாய் 

இருக்கும் அவன் யார ்என்பதற்கு அங்கு பதில் இல்தல. பக்தி வழியில் வரும் 

மபரும்பாலாவனாரின் ம யலாக பூதஜதயயும், மஜபதத்தயும் 



எடுத்துக்மகாண்டு, ரமணர ்அதவகதள முதறவய உைலாலும், வாக்காலும் 

ம ய்யப்படும் கரம்ம் என்பார.் 

அடுத்ததாக நாம் இதறவனிைம் ஒன்றாவததவய சிலர ்வயாகம் என்பாரக்ள். 

அல்லது நமது மனம் ம ல்லும் வழிகதளக் கை்டுப்படுத்த நமது புத்திதய 

ஒருதமப்படுத்துவது என்று ம ால்லலாம். 

ராஜ வயாகத்தில் மபரும்பாலும் இது மனதத உண்முகமாக  ்ம லுத்தி, அதத 

அதமதிப்படுதத் ஏவதனும் சில பயிற்சிகதள உைலளவில் ம ய்வாரக்ள். 

நமது உைல் தூலம் என்றால், அந்த உைலுைவனவய முதலிலிருந்து இறுதிவதர 

இருப்பது சுவா ம் என்பதால், அதுதான் நாம் உயிருைன் இருப்பததப் பிறர ்

அறியவும் உதவும் காணக்கூடிய மபாருள். 

அது உைதலவிை நுண்ணியதானது. அததப் பயிற்சிகள் மூலம் 

கை்டுப்படுத்தினால் நாம் காணமுடியாத நமது நுண்ணிய வதகமும் வ ப்படும். 

அதன் மூலம் தூலமாய் இல்லாது நுண்ணிய வடிவில் இருக்கும் இதறவனுைன் 

நாம் ஐக்கியம் ஆகலாம் என்று பல தியான முதறகதளயும் அவரக்ள் 

ம ால்வாரக்ள். 

அப்படித் தியானிப்பதாலும் மற்ற பல பயிற்சிகளாலும் மனமும் அதமதி 

அதையலாம், தூலமாய் விளங்கும் உலகின் மீதும் பற்றுதல் இல்லாது அதன் 

விஷயங்களிலிருந்தும் விலகியிருக்கலாம். 

ஆனால் அப்படி விலகியிருப்பவன் யார,் அதமதிதய அனுபவிப்பவன் யார ்

என்று வகை்ைால் பதில் இருக்காது. 

இந்த வயாகத்தின் அங்கமாய் விளங்கும் தியானதத்த ரமணர ்உள்ளத்தால் 

ம ய்யப்படும் கரம்ம் என்பார.் 

வமவல ம ால்லப்பை்ை முதறகள் எல்லாவம ரமணதரப் மபாருத்தவதர விதம் 

விதமான கரம் வயாகங்கள்தான். 

இதவ தவிர, ம ய்யப்படும் எந்த  ்ம யலும் இதறவனுக்காக என்றும், 

இதறவன் நமக்குக் மகாடுதத்  க்தியால் என்றும் கருதி  ்ம ய்வததவய 

குறிப்பாக கரம் வயாகம் என்கிறாரக்ள். 

வமவல ம ான்னதுவபால இதுவும் நி  ்யம் கதி வழி காை்டும். மன 

அதமதிதயயும் மகாடுக்கும். ஆனாலும் நாம் ம ய்யும் கரம்தவ்தாடு 

பந்தப்பை்ைது வபால, அதாவது கை்டுண்ைது வபால, ‘நாம் ம ய்கிவறாம்’ என்கிற 

நிதனப்பு நமக்கு  ்சிறிதாவது இருக்கலாம். 

அதிலிருந்தும் கரம்தத்ிற்கு உண்ைான விதளவுகதள எதிரப்ாரப்்பதில் இருந்தும் 

நமக்கு விடுததல கிதைக்குமா என்றால் அது நாம் ம ய்யும் கரம்த்தால் இல்தல 

என்பவத பதில். 



விடுததல அல்லது முக்தி வவண்டுமானால், அதற்கு உரிய மவனாநிதலயும், 

அறிவும் வவண்டும். 

மவறும் கரம்த்தால் அது ஆவது இல்தல. வமலும் கரம்த்தில் ஈடுபடுவதால் அதன் 

வநரடி விதளவாக ஆன்மாதவப் பற்றித் மதளியலாமா என்றால் அதுவும் 

இல்தல. 

 ாஸ்திரங்கள் ம ால்கிறபடி கரம்ங்கள், அதன் விதளவுகதளயும், 

முதறகதளயும் மபாருத்து நான்கு வதககளில் இருக்கின்றன. 

ஒரு கரம்தத்த  ்ம ய்வதால் அதன் விதளவாக ஒரு குறிப்பிைை் இைத்தில் 

கிதைப்பதத நாம் மபறலாம். இது ‘ஆப்ய கரம்ம்’ எனப்படுகிறது. 

அதாவது ஒரு பல ரக்குக் கதைக்கு  ்ம ன்று அரிசி வாங்குவததயும், ஒரு 

பள்ளிக்கு  ்ம ன்று கல்வி பயில்வததயும் இதற்கு உதாரணமாக  ்ம ால்லலாம். 

ஆன்மா ஒரு குறிப்பிை்ை இைத்தில் என்று இல்லாததால் ஆன்மாதவ அப்படி 

அதைய முடியாது. 

கரம்ம் ம ய்வதால் இப்வபாது இல்லாவிை்ைாலும் வவமறாரு காலத்தில் 

கிதைக்கும் என்பது ‘உத்பாத்ய கரம்ம்’ எனப்படுகிறது. 

ஆன்மா இப்வபாது இல்லாது வவமறாரு  மயத்தில் கிதைக்கும் என்பதும் 

கிதையாது. ஏமனன்றால் ஆன்மா எங்கும் அல்லாது எப்வபாதும் இருப்பது. 

மூன்றாவது வதகயான கரம்ம், ஒரு வடிவத்தில் இல்லாவிை்ைால் உரு மாற்றி 

வவமறாரு வடிவத்தில் காணலாம் என்பது ‘விகாரய் கரம்ம்’ எனப்படுகிறது. 

இது பாதலத் தயிராக மாற்றிக் காை்டுவது வபாலத்தான். ஆன்மாதவ அப்படி 

மாற்றுவதற்கு முன்பு ஓர ்உருவம், பின்பு வவமறான்று என்று அதற்குக் 

கிதையாது என்பதால் ஆன்மாதவ அப்படியும் அறிய முடியாது. 

நாலாவதாக ஒரு மபாருளின் வமல் உள்ள அசுத்தத்தத நீக்கினால் அந்தப் 

மபாருதள நன்கு காணலாம். அதற்கு ‘ ம்ஸ்காரய் கரம்ம்’ என்று 

ம ால்லப்படுகிறது. 

ஆன்மாவில் அசுதத்ம் என்று ஏதும் கிதையாது. இருக்கும் ஆன்மாதவ 

மதறக்கும் உபாதிகதள நீக்க வவண்டும் என்பதற்குத்தான் முயற்சிகள் 

எல்லாவம. ஆக இந்தக் கரம்ம் ம ய்தும் நாம் ஆன்மாதவ உணர முடியாது. 

இப்படியாக எந்த விதமான வயாக முதறகதளப் பின்பற்றினாலும் அதத  ்

ம ய்வதில் மனம் ஈடுபடுவதால், மனதத்ிற்கு  ் ாந்தி கிதைக்கும். 

ஆக எல்லா வழிகளும் நன்தம தருபதவவய. 

ஆனால் ஆன்மாதவப் பற்றி முழுதமயாக உணரந்்து முக்தி நிதல அதைவதற்கு 

ஞானம் ஒன்வற வநரடியான  ாதனம். 



 தமயல் ம ய்வதற்கு பாத்திரம், அடுப்பு, பல வதக  ் ாமான்கள், தண்ணீர ்

என்று எல்லாம் வவண்டும் என்பது வபால வமவல ம ான்ன வழிகள் எல்லாவம 

பயன் தரும் என்கிறார ் ங்கரர.் 

இங்கு முக்கியமாக என்ன இல்தல என்றால் அடுப்தப உபவயாகிக்க வவண்டும் 

என்றால் மநருப்பு வவண்டுமல்லவா, அது இல்லாதுவபானால் மற்றதவ இருந்து 

என்ன பயன்? 

அவதவபால மன அதமதி, உலகில் பற்றில்லாதம, நுண்ணிய அறிவு என்ற 

மற்றமதல்லாம் இருந்தும் அதமதி மகாள்பவன் யார,் பற்றில்லாதிருப்பவன் 

யார,் அறிவுைன் இருப்பவன் யார ்என்ற அந்தத் வதைல் இல்லாதுவபானால் 

மற்றதவ இருந்தும் பயன் இல்தல என்கிறார.் 

ஆகவவ அந்தத் வதைலின் மூலம் நமக்கு சித்திக்கும் ஞானம் இல்லாது வபானால் 

மற்றதவ பயனில்தல என்று ஆகிறது. 

 ாத்திரங்களில் பலவிதமான கரம்ங்கள் ம ால்லப்பை்டுள்ளன. முதறப்படி 

ம ய்தால் ஒவ்மவான்றுக்கும் அற்புதமான பலன்கள் கிதைக்கும் என்பதும் 

உண்தம. 

அஷ்ைமா சித்திகளும் இந்த வதகதய  ்வ ரந்்ததவதான். 

அதாவது, ம ய்யப்படும் கரம்த்திற்கு அதன் விதளவு என்று ஒன்றிருக்கிறது, 

அதவகதள அனுபவிப்பவன் என்றும் ஒருவன் இருக்கிறான். 

கரம்ங்கதளத் மதாைரந்்து ம ய்துமகாண்டு அதற்கான பலன்கதளயும் 

மதாைரந்்து அனுபவிப்பவன் என்ற நிதலதான் அவனுக்கு மிஞ்சுவம தவிர, 

அதனால் அவனுதைய முக்திக்கு வவண்டிய அறிவு கிதைக்காது. 

கரம்ங்கள் ம ய்து மகாண்டிருப்பதால் அதவகதள  ்ம ய்பவனுக்கு, தான் 

ம ய்கிவறாம் என்ற கரவ்ம் ததலக்வகறவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது 

தூலமாகவும் இருக்கலாம், நுண்ணியதாகவும் மாறலாம். 

தூலமாக இருக்கும்வபாது அவனது அகந்தத மவளிப்பதையாக மற்றவரக்தள 

விரை்டுவது, உதாசீனமாகப் பாரப்்பது என்று இவ்வாறாகத் மதரியும். 

நுண்ணியதாக மாறும்வபாது, இவ்வளவு ம ய்திருக்கிவறவன அதற்கு இதுதானா 

பலன் என்று புலம்புவதாகவவா, இவ்வளவு என்னிைம் வாங்கிக் மகாண்ைாரக்வள 

அதற்கு அவரக்ள் ம ய்யும் தகம்மாறு இதுதானா என்று அரற்றுவதாகவவா 

ஆகிவிடும். 

அதனால் கரம்ம் ம ய்பவன் எந்த மனநிதலயில் ம ய்யவவண்டும் என்ற விதி 

இருக்கிறது. அதன்படி ம ய்பவனுக்வக ஞானம் பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கிற 
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3. अभवरोभधतया कमम नाभवध्याां भवभनवतमयेत् | 

भवध्याभवध्याां भनिने्त्यव तेजस्तिभमरसांघवत || 

அவிபரோதி⁴தயோ கரம் நோவித்⁴யோம்ʼ வினிவர்தபயத் | 

வித்⁴யோவித்⁴யோம்ʼ நிஹந்த்பயவ பதஜஸ்திமிரஸங்க⁴வத || 

அறியோதமக்கு ்  தக அன்று அதனோல் கன்மம் 

அறியோதம தன்தன அகற்றோது – அறிபவ 

அழிக்கும் அறியோதம ஒளி அந்தகோரக் கும்பு 

ஒழிக்குமோறு என்பற உணர்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

அஞ்ஞானம் வபாக வவண்டுமமன்று ம ய்யப்படும் கரம்ங்கள் எல்லாம் 

அஞ்ஞானத்திற்கு எதிராக  ்ம யல்பைாததால், அதவகள் அஞ்ஞானதத்த 

நீக்குவதில்தல. ஞானம் ஒன்வற அஞ்ஞானத்திற்கு எதிராக  ்ம யல்பைக் 

கூடியதால் அது ஒன்வற ஞானம் எனக்கு இல்தல என்ற அறியாதமதயப் 

வபாக்கும். காரிருதள நீக்குவதற்கு எப்படி ஒளி வததவப்படுகிறவதா அப்படிவய 

அஞ்ஞானதத்த நீக்குவதற்கு ஞானம் வததவப்படுகிறது. 

கும்மிருைத்ைப் வபாக்குவதற்கு ஒளி வததவப்படுவது வபால தனக்கு ஞானம் 

இல்தல என்ற அறியாதமதயப் வபாக்குவதற்கு வவண்டியவத ஆன்ம அறிவு, 

அததக் கரம்தத்ால் ம ய்யமுடியாது என்று இதத  ்சுருக்கமாக  ்ம ால்லாம். 

கரம்ங்கதளப் பற்றி விலாவாரியாக வரும்  ாத்திரங்களில், ஞானம் 

மபறுவதற்கும் ஏன் ஒரு கரம்ம் ம ால்லப்பைவில்தல என்றால் அதன் காரணவம 

அப்படி  ்ம ய்யமுடியாத காரியம் அது என்பதால்தான். 

எந்தக் கரம்மும் ஒருவனுதைய மனத்தின் ஈடுபாை்ைால்தான் முடியும். ஆனால் 

ஆத்ம ஞானத்தின் முதல் படிவய மனத்ததப் பற்றி வி ாரிப்பவத. 

அதனால் கரம்ம் ம ய்வதின் மூலம் அறிவது என்பது மனத்ததக்மகாண்வை 

மனதத்தப்பற்றி வி ாரிப்பது என்பதால், அது ஒரு திருைன் திருைதனப் பிடிப்பது 

வபான்றது. 

அது முடியுமா? அது நாைகத்தில் வவண்டுமானால் நைக்கும், ஆனால் நைக்கும் 

வாழ்க்தகயில் ஒருவபாதும் நைப்பதில்தல 

கரம்ம் என்பது ஒரு வவதலயில் ஒரு குறிக்வகாவளாடு ஈடுபடுவது. அது வவதல 

ம ய்யாது வ ாம்வபறிதத்னமாக இருக்கும் தமஸ் நிதலக்கு எதிரானது. ஆகவவ 

கரம்ம் தமஸ் நிதலக்கு எதிரி. கரம்ம் மதாைங்கியதும் தமஸ் நிதல 

முடிவதைகிறது என்று ம ால்லலாம். 



ஆனால் கரம்ம் ம ய்வதால் ஞானம் வரும் என்று எப்படி  ்ம ால்லமுடியும்? 

அதவ இரண்டும் ஒன்றுக்மகான்று எதிரானது இல்தலவய. வமலும் எல்லாவித 

கரம்ங்களுக்கும் ஒரு மதாைக்கமும் ஒரு முடிவும் உண்டு. 

ஒரு மதாைக்கமும் முடிவும் இருக்கிற வாழ்க்தகயின் பயன் என்ன என்று வகள்வி 

வகை்டு, அதன் மதாைரப்ாக தனது மவவ்வவறு நிதலகதளயும் 

அலசிப்பாரத்்துவிை்டு, அதவ எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக “நான் இருக்கிவறன்” 

என்ற ஒரு மதாைர ்உணரவ்ு என்பமதன்ன என்ற வதைலில் இருக்கும் 

முமுக்ஷூவிற்கு ஒரு மதாைக்கமும் முடிவும் உள்ள கரம்ம் எப்படிஒரு 

மதாைக்கவமா முடிவவா இல்லாத ஞானதத்தப் பற்றி அறிய உதவும்? 

மநருப்தப அதணப்பதற்கு தண்ணீதர உபவயாகப்படுதத் வவண்டும். 

ஏமனன்றால் அதவ ஒன்றுக்மகான்று எதிரி. அங்கு தண்ணீருக்குப் பதிலாக 

மண்மணண்தணவயா, மபை்வராவலா உபவயாகப்படுத்தினால் என்னவாகும் 

என்று ம ால்லவும் வவண்டுமா? 

அவத வபான்று அறியாதமதயப் வபாக்க கரம்ம் என்றால், நாம் முன்வன 

பாரத்்தவாறு அகந்தத வவறு விதமாக வளரந்்து, இருக்கும் பிர ச்ிதனகதள 

வமலும் வளரக்்கும் வாய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. 

இருளும் மவளி  ்மும் ஒன்றுக்மகான்று முரணானதவ. அதனால் இருைத்ைப் 

வபாக்குவதற்கு ஒளி மகாண்டு வந்தால் வபாதும். இருைத்ைப் வபாக்க இருை்ைால் 

முடியாது. 

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம் ர ்ம ால்வதுவபால “உன்னுதைய இதயம் என்னும் 

குதகயில் அஞ்ஞானம் என்னும் அந்தகாரம் சூழ்ந்துள்ளது. ஞானம் என்னும் 

மவளி  ்த்தத ஏற்றிதவ. அஞ்ஞானம் தாவன அகன்று விடும்” என்றபடி 

ம ய்வதுதான்  ரியான வழி. 

இருளுக்கு என்று ஒரு தனி இருப்பு கிதையாது. எங்காவது இருை்தைக் 

மகாண்டுவர வவண்டுமமன்றால் அதற்கு ஒவர ஒரு வழிதான் உண்டு. அந்த 

இைத்திற்கு வரும் ஒளிதய மதறக்கும் ம யதல  ்ம ய்வது ஒன்வற அந்த வழி. 

ஆக ஒளி தாவன தானாக இருக்க முடியும், ஆனால் இருள் அப்படியல்ல. அதனால் 

ஓரிைத்தில் ஒளி வரவவண்டும் என்றால் அந்த இைத்தில் இருக்கும் 

மதறப்புகதளயும், திதரகதளயும் விலக்க வவண்டும் என்பதுதான் ஒருவன் 

ம ய்ய வவண்டியது. 

அப்படி ஒளி வந்ததும் இருள் எங்வக வபாயிற்று? 

எங்வகயும் வபாகவில்தல. இருள் என்று ஒன்று இருந்தால்தாவன அது 

எங்வகயாவது வபாவதற்கு! அதனால் இருள் என்பதத மாதய என்பாரக்ள். 



இருைத்ைவய பாரத்்துக்மகாண்டு இருப்பவன் இருள் உண்தமயாகவவ 

இருக்கிறது என்றுதான் ம ால்வான். மகாஞ் ம் வயாசித்தால்தாவன அதன் 

உண்தம புலப்படும். 

உண்தமயில் நைந்தது என்னமவன்றால், ஒளி இல்லாத இைதத்ிற்கு ஒளி வந்தது 

என்று ம ால்வதுதாவன மபாருதத்ம்? அதுவபாலத்தான் அறிவு-அறியாதம என்ற 

இரை்தையின் குணமும். 

ஆன்மாதவப் பற்றிய ஞானம் என்பது மை்டுமல்ல. எந்த வதகயான உலகியல் 

அறிதவப் மபாருத்தும் அறியாதம என்பதற்கு ஒரு தனியான இருப்பு 

கிதையாது. 

அறிவு இல்லாமல் இருப்பதுதான் அறியாதம எனும் நிதல. அறியாதமதய 

அகற்றுவதுதான் அறிதவப் புகை்டுவது என்றாகிறது. 

ஆனாலும் மற்ற உலகியல் அறிவுக்கும் ஆன்மாதவப் பற்றிய அறிவுக்கும் ஒரு 

முக்கிய வித்தியா ம் என்னமவன்றால் முன்னது தன்தன விை்டு 

மற்றதவகதளப் பற்றி அறிவது, பின்னவதா அறிவுறும் தன்தனப் பற்றிவய 

அறிவது. 

எப்படி ஒருவன் தாவன திருைனாகவும் தாவன வபாலீ ாகவும் இருக்கமுடியும் 

என்பதுதாவன உங்கள்  ந்வதகம்? வமலும் படித்துப் புரிந்துமகாள்ளலாம். 
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4. पररस्तिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सभत केवलः  | 

स्वयम् प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेंsशुमाभनव || 

 ரிசச்ி²ன்ன இவோஜ்ஞோனோத்தன்னோபஸ² ஸதி பகவல: | 

ஸ்வயம்  ்ரகோஸ²பத ஹ்யோத்மோ பமகோ⁴ ோபயம்ʼsஸு²மோனிவ || 

அறியோதமயோல் மதறவோனது ப ோல் ஆன்மோ 

அறபவ அஹ்து ஏகமதோகி – நிதறவோய் 

இலகுபம தோனோய் இரியபவ பமகம் 

இலகும் ஆதித்தன் எனபவ  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

எங்கும் இருக்கும் ஆன்மா அததப் பற்றிய அறியாதமயால் ஏவதா எல்தலக்குள் 

அைக்கப்பை்ைது வபால் மதறந்து கிைக்கின்றது. அந்த அறியாதம அழிந்ததும், 

வமகத்தால் மதறத்து தவக்கப்பை்டிருக்கும் சூரியன் வமகம் கதலந்ததும் எப்படி 

பளி ம் ன்று மதரியுவமா, அப்படிவய இருக்கும் ஒன்வறயான ஆன்மா 

பரிபூரணமாகப் பிரகாசிக்கும். 



ஏவதா ஒன்று புதிதாக அதையப்பை வவண்டியது என்றால், அது முன்னதாக 

இல்லாது இருந்தது என்றாகிறது. நம் உைல் அப்படிப்பை்ைதுதான். முன்பு இல்லாது 

இருந்தது, பின்பும் இல்லாது வபாகப் வபாகிறது. 

ஆன்மா அப்படிப்பை்ைதாக எப்படி இருக்க முடியும்? 

நாம் இருக்கும் ஒன்தறத்தாவன வதடுகிவறாம். ஏமனன்றால் நாம் முன்பு பாரத்்த 

நமது மவவ்வவறு நிதலகள் எல்லாம் வந்து வந்து வபாய்க்மகாண்டு 

இருந்தனவாக உணரந்்வதாம். அதனால் அதவ அதனத்துக்கும் ஆதாரமாய் 

இருக்கும் ஒன்தறத் வதடுகிவறாம் என்றுதாவன ம ான்வனாம். அந்த ஆதாரவம 

இல்தல என்றால் நாம் இருப்பது எப்படி? 

நமது ஆழ்ந்த உறக்க நிதலயில் நாம் இருப்பதத உணராதவபாதும், நாம் 

இருந்திருக்கிவறாம். அது மை்டுமல்ல, அதத அனுபவித்தும் இருக்கிவறாம். 

இல்தலமயன்றால் நாம் விழித்தபின் சுகமாக உறங்கிவனாம் என்று 

ம ால்லமுடியாது. எப்வபாதும், எந்த நிதலயிலும் நாம் இருக்கிவறாம் 

என்பதனால் மாறாத ஒரு நிதல இருந்தாக வவண்டும். 

அதனால் இல்லாத ஒன்தற நாம் புதிதாகத் வதைவில்தல. இருக்கும் அதத எப்படி 

உணரவ்து என்று மதரியாததால் வதடுகிவறாம் என்பதுதான் நாம் இங்கு 

கருத்தில் மகாள்ள வவண்டிய உண்தம. 

அதாவது நமக்குத் மதரியாமல் இருப்பததத்தான் அறியாதம என்கிவறாம். 

 ாஸ்வதமான ஒன்று நி  ்யம் இருக்க வவண்டும் என்பது நம் அனுமானம். 

ஏமனன்றால் அது இல்தலமயன்றால் நாமும் இல்தல என்றாகிவிடும். 

நமது மற்ற நிதலகதள எல்லாம் கைந்தும், அதவகதள உள்ளைக்கியும் 

இருக்கும் ஒன்று ஏவதா காரணங்களால் மதரியாதபடி மதறந்து இருக்கிறது 

என்று நமக்குத் வதான்றுகிறது. 

அது என்ன, ஏன், எப்படி என்று வகை்பது இருக்கை்டும். எல்லாவற்தறயும் 

உள்ளைக்கியதால் பரந்து விரிந்து இருக்கவவண்டிய அது, மதறந்து இருப்பதால் 

ஒரு எல்தலக்குள் குறுக்கப்பை்டு இருக்கிறதாக நமக்குத் வதான்றுகிறது. 

மதறக்கும் ததைகதள நீக்கி விை்ைால் இருப்பது தானாகத் மதரியும் என்பது 

 ரிதாவன? 

எப்படி சூரியதன மதறத்து தவத்திருக்கும் வமகங்கள் விலகியவுைன் சூரியன் 

பளமீரன்று மதரிகிறவதா, அவத வபால அறியாதமயால் மதறந்து இருப்பது 

வபால் வதான்றும் அந்த ஆத்மாதவ மதறத்திருக்கும் திதரகதள 

விலக்கிவிை்ைால் ஆத்மாவும் தானாகவவ ஒளிரும். 

காணப்படும் எல்லா நிதலகளுக்குவம அந்த ஆத்மா காரணம் என்பதனால் அது 

சூரியன் வபால் எல்லாவற்தறயும் ஒளிர தவக்கவவண்டும். 



எப்படி சூரியன் உதித்ததுவம மலரக்ள் மலரந்்து என்பதில் ஆரம்பித்து  கல 

உயிரக்ளும் தங்கள் தங்கள் வவதலகளில் ஈடுபடுகின்றனவவா, அவத வபால 

ஆத்மாவின்  ந்நிதானத்தில் நம் வவதலகளும் நைக்கின்றன. 

ஆனாலும் இதவ எல்லாம் உலகில் நைக்க வவண்டும் என்பதற்காக சூரியன் 

உதிப்பதில்தல. அவதவபால நைக்கும் வவதலகளுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த 

 ம்பந்தமும் இருப்பதில்தல. 

இப்வபாது நாம் முக்கியமாகக் கவனத்தில் மகாள்ள வவண்டியது 

என்னமவன்றால், மதறக்கும் திதரகள் என்மனன்ன என்பதும், முமுக்ஷூ 

எடுக்கும் பயிற்சிகள் எல்லாம் அந்தத் திதரகதள அகற்றுவதற்வக 

என்பதும்தான். 
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5. अज्ञान कलुषां जीवां ज्ञानाभ्यासाभिभनममलम् | 

कृत्वा ज्ञानां स्वयम् नशे्यज्जलां कतकरेणुवत् || 

அஜ்ஞோன கலுஷம்ʼ ஜீவம்ʼ ஜ்ஞோனோ ்⁴யோஸோத்³வினிர்மலம் | 

க்ருʼத்வோ ஜ்ஞோனம்ʼ ஸ்வயம் நஸ்²பயஜ்ஜலம்ʼ கதகபரணுவத் || 

அறியோதமயோம் கலக்கம் ஆரும் உயிர் தூய்தோம் 

அறிவு ்  யிற்சியினோல் அவ்வறிவும் 

அகற்றி அறியோதம அழியுபம நீர்மோசு 

அகற்றும் பதற்றோம் ச ோடி ஒ ் ோய்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

கலங்கிய மாசு படிந்த நீரில் வதத்தாங் மகாை்தையின் மபாடிதயப் வபாை்ைால் 

அது எப்படி நீதரத் மதளிவாக்கியபின் தானும் நீரின் அடியில் வண்ைலுைன் 

தங்கி மதறகிறவதா, அது வபால அறியாதமயில் கலங்கி இருக்கும் சீவனுக்கு, 

ஞானதத்த நாடி அவன் ம ய்யும் பயிற்சிகள் மூலம், அறியாதமதயப் வபாக்கி 

ஞானதத்தக் மகாடுத்து, பின்பு அந்த ஞானமும் தாவன அழியும். 

முதலில்  ாதகனுக்குத் தன் உைலின் வமல் ஒரு அபிமானம் இருக்கும். அப்வபாது 

அவனுக்கு ஆத்மா என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதத அறிவு பூரவ்மாக மை்டுவம 

மதரிந்து தவத்திருப்பான். அதனால் அவன் தன் உைலுக்கு வரும் நன்தம, 

தீதமகள் எல்லாம் ஆன்மாவுக்கும் வருகிறது என்று தவறாக நிதனக்கிறான். 

ஆன்மா எதுவும் ம ய்வதும் இல்தல, அந்த  ்ம யலால் வரும் விதளவுகதள 

அனுபவிப்பதும் இல்தல என்று அவனுக்குத் மதரியாததால் உைதலயும் 



ஆன்மாதவயும் பிதணத்து ஒன்றாகக் கருதுகின்றான். அதுதான் இங்கு 

கலங்கிய நீர ்என்று கூறப்படுகிறது. இது அறியாதமயால் வந்த விதளவு. 

அறியாதமயால் விதளந்தது என்றாலும், அறியாதம வபாகும் வதர அததப் 

வபாக்க முயற்சிகள் வததவ. முயற்சிகள் சிரவண, மனன, நிதித்யா ன 

முதறகளில் ம ய்யப்படும். 

அதவ முதறவய வகை்ைல், சிந்திதத்ல், தியானித்தல் என்பதாகும். குருவிைம் 

ஆன்மாதவப் பற்றி விவரமாகக் வகை்டு அறிதல் முதல் படி என்றால், மற்ற 

இரண்டு படிகதளயும் ஒருவன் தன் முயற்சியால் விைாப்பிடியாகத் 

தாண்ைவவண்டும். 

எப்வபாதும் குருவின் அருள்  ாதகனுக்கு உண்டு என்பதால், அவனுதைய 

தனிப்பை்ை முயற்சிகளின் வபாதும் அவரது அருள் இருக்கும். முன்னது தூல 

வடிவில் இருந்தால், பின்னதவ இரண்டும் நுண்ணிய வடிவில் இருக்கும் 

என்பதில் எந்த  ந்வதகமும் வவண்ைாம். 

ரமணர ்ம ால்கிறபடி புலியின் வாயில் அகப்பை்ை இதர எப்படி தப்ப 

முடியாவதா, அப்படிவய குருவின் அருை்பாரத்வயில் வந்த சீைனும் முக்தி 

நிதலதய  

அதையாது மீள முடியாது. 

வவதங்கவள நமக்குப் பிரமாணங்கள் என்பதால் வவதத்தில் உள்ள மகா 

வாக்கியங்கவள ஏவதாமவாரு வடிவில் நமக்கு குருவின் மந்திரமாக 

உபவதசிக்கப்பை்டிருக்கும். இருக்கும் ஆன்மா ஒன்வறயானாலும், ஒவ்மவாரு 

மகா வாக்கியமும் மவவ்வவறு பாரத்வகளில் ம ால்லப்பை்ைதவ. 

அதனால் நாம் அதவகதளவய எடுத்துக் மகாள்வவாம். 

ரிக் வவதம், ஐதவரய உபநிஷத்தில் ம ால்லப்பை்டுள்ள லக்ஷண வாக்கியமான 

“ப்ரக்ஞாநாம் ப்ரஹ்ம” என்பது “உணரவ்வ பிரம்மம்” என்ற இலக்கண வடிவில் 

ம ால்லப்பை்டுள்ளது. 

யஜுர ்வவதம், தததத்ிரீய உபநிஷத்தில் ம ால்லப்பை்டுள்ள அனுபவ 

வாக்கியமான “அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி” என்பது “நான் பிரம்மமாய் இருக்கிவறன்” 

என்ற அனுபவ வாயிலாய் ம ால்லப்பை்டுள்ளது. 

 ாம வவதம்,  ாந்வதாக்கிய உபநிஷத்தில் உபவத  வாக்கியமான “தத் த்வமஸி” 

என்பது “நீ அதுவாக இருக்கிறாய்” என்ற உபவத  வழியில் 

ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 

அதரவ்ண வவதம், மாண்டூக்ய உபநிஷதத்ில்  ாக்ஷாத்கார வாக்கியமான “அயம் 

ஆத்மா ப்ரஹ்ம” என்பது “இந்த ஆத்மன் பிரம்மம்” என்ற யுக்திக்குப் பின் வரும் 

அனுபவ முதறயில் ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 



இப்படியாக ஏவதாமவாரு முதறயில் குருவினால் வழங்கப்படும் மந்திர 

உபவத த்ததக் வகை்டு, அதன் மபாருதளயும், வீ த் யும், விளக்கங்கதளயும் 

அவரிைவம அறிந்துமகாண்டு, பின்பு அதத மனத்தில் நன்கு அத வபாை்டு, 

வததவயானால் வமலும் விளக்கங்கதளக் வகை்டு அதன் பின்பும் தன் அறிவால் 

அலசியதும் நன்கு உள்வாங்கிக்மகாண்டு, அதத மவறும் அறிவால் மை்டும் 

அறிந்து மகாள்வதத விடுத்து அதன் உண்தமதய உணரவ்தற்கு அதன் 

மபாருதள மனத்தால் நன்கு தியானித்து அந்தப் மபாருளாகவவ இருக்க 

முயல்வதுதான்  ாதகனின் முயற்சிகள். 

இதற்கு வமல் அவனருளாவல அவன்தாள் வணங்கும் நிதல தாவன வரும். 
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கலங்கிய மாசு படிந்த நீரில் வதத்தாங்மகாை்தையின் மபாடிதயப் வபாை்ைால் 

அது எப்படி நீதரத் மதளிவாக்கியபின் தானும் நீரின் அடியில் வண்ைலுைன் 

தங்கி மதறகிறவதா, அது வபால அறியாதமயில் கலங்கி இருக்கும் சீவனுக்கு, 

ஞானதத்த நாடி அவன் ம ய்யும் பயிற்சிகள் மூலம், அறியாதமதயப் வபாக்கி 

ஞானதத்தக் மகாடுத்து, பின்பு அந்த ஞானமும் தாவன அழியும். 

வமவல உள்ள அரத்த்த்ததக் மகாடுக்கும் ஸ்வலாகத்ததப் பற்றிப் வபசும்வபாது, 

ம ன்ற மதாைரில் நான்கு வதகயான மகா வாக்கியங்களின் அடிப்பதையில் 

ஏவதா ஒன்றின் அடிப்பதையில் ம ால்லப்படும் ஒரு மந்திரதத்த குரு 

ம ால்லக்வகை்டு  ாதகன் தன் முயற்சிதய ஆரம்பிக்கிறான் என்று பாரத்வ்தாம். 

பிரம்மதத்தப் பற்றி  ்ம ால்லப்படும் இந்த நான்கு முதறகளிலிருந்வத நாம் 

மனிதரக்ளின் வதககதளப் பற்றியும் அறிந்துமகாள்ளலாம். சிலருக்கு வவத 

வாக்கு என்று ம ான்னால் வபாதும், அவரக்ள் அததக் மகை்டியாகப் 

பிடித்துக்மகாண்டு முன்வனறுவாரக்ள். 

“ப்ரக்ஞாநாம் ப்ரஹ்ம”: 

அவரக்ளுக்கு இதுதான் இலக்கணம் என்று ம ான்னால் வபாதும். 

வவறு சிலருக்கு இதுதான் எங்களது அனுபவம்: “அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி”. 

முடிந்தால் நீங்களும் அதத  ்ம ய்து பாரத்்து அனுபவிக்கலாம் என்கிற மாதிரி 

ம ால்ல வவண்டியிருக்கிறது. 

அப்படிப்பை்ைவரக்ள் அனுபவத்தில் ம ால்லப்படுவதத நம்புபவரக்ள் என்பதால் 

அவரக்ளுக்கு அந்த மாதிரி ம ால்லப்படுகிறது. 



மற்மறாரு வதகயினருக்கு தன்னுதைய முன்வனாரக்ளும், மபரிவயாரக்ளும் 

அவரக்ள் வாயால் ஒன்தற  ்ம ான்னால் வபாதும், அதத பின்பற்றலாம் என்ற 

அளவு நம்பிக்தக இருக்கும்: 

“தத ்த்வமஸி”. 

அத்ததகயவரக்ளுக்கு உபவத ம் மாதிரி ம ான்னால் வபாதும். வவறு 

சிலருக்வகா எததயும் ஏன், எப்படி என்று ஆராய்ந்து வகை்ை பின்பும், அததக் 

கதைப்பிடித்தவரக்ளின் அனுபவமும் என்ன என்று மதரிந்து 

மகாள்ளவவண்டியிருக்கிறது. 

அவரக்ள் தங்கள் அறிவினால் முதலில் மதளிந்து, பின் அதன் ம ய்முதறயின் 

விதளவுகதளயும் மதரிந்துமகாள்ள ஆத ப்படுபவரக்ள்: 

“அயம் ஆதம்ா ப்ரஹ்ம”. 

அத்ததகயவருக்கு அவரக்ள் புத்திக்கு ஏற்றவாறும் ம ால்லி, அதுவவ ம ய்தும் 

காை்ைப்பை்டு இருக்கிறது என்ற விவரங்கள் மகாடுக்கப்பை வவண்டும். 

இருக்கும் ஒன்வற ஒன்றான ஆத்மாதவப் பற்றி இவ்வாறாக நால்வதக 

மனிதரக்ளுக்கு என்று, நான்கு விதமாக  ்ம ால்லியிருக்கிறாரக்ள் 

வபாலிருக்கிறது. 

இல்தலமயன்றால் அதற்குத் வததவதான் என்ன? 

இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்மகாள்ள வவண்டியதும் ஒன்று இருக்கிறது. 

மனிதரக்ளாவலவய, அதாவது அவரக்ளின் எண்ணங்களாலும் 

ம யல்களினாலுவம, எல்லாம் மவவ்வவறாகத் மதரிகின்றன. அப்படி மவவ்வவறு 

விதமான மனத்திறன் மகாண்ைவரக்ளால் ஏற்பை்டிருக்கும் திதரகதள 

நீக்குவதற்குத்தான், விதவிதமான பயிற்சிகளும் அவரவர ்வழிகளில் 

ம ய்வதற்கு என்று ம ால்லப்பை்டிருக்கின்றன. 

அவத வபால மக்களில் பலரும் பலப்பல கண்வணாை்ைங்களுைனும் இருந்து, 

தங்களது முதிர ்ச்ியில் மவவ்வவறு நிதலகளிலும் இருப்பதால், இந்து  மயத்தில் 

விதவிதமான கைவுளரக்ளும் ம ால்லப்பை்டிருக்கிறாரக்ள் என்று தீரம்ானமாக  ்

ம ால்லலாம். 

ரமணரிைம் வரும் பக்தரக்ள் ஒவ்மவாருவரும் தாங்கள் வழிபடும் 

முதறகதளயும், தங்கள் அனுபவங்கதளயும்,  ந்வதகங்கதளயும் 

வகை்கும்வபாது அவரவரக்்கு அவரக்ள் ம ல்லும் வழியிவலவய ம ன்று 

அவரக்ளுக்கு ஏற்ப பதில் ம ான்னாலும், குறிப்பாக எததயும் ம ால்லாமல் 

உபவத ம் வகை்பவரக்ளுக்கு ரமணர ்“நான் யார?்” என்று அவரவரும் தன்னுள் 

ஆழ்ந்து தாவன காண வவண்டிய முதறதயப் பற்றி மை்டும்தான் ம ால்வார.் 



அதாவது ஒருவர ்ம ல்லும் பாதததயப் பற்றி அவருக்குக் குழப்பம் எதுவும் 

வராதவாறு நமது ம ால்லும், ம யலும் அதமயவவண்டும். 

எல்லாப் பாததகளும் கதைசியில் ஆத்மாதவப் பற்றிய அறிவுக்குத்தான் 

இைட்ு  ்ம ல்லும். ம ய்யும் முயற்சியில்  ாதகனது தீவிரம்தான் முக்கியவம 

தவிர மற்றமதல்லாம் இரண்ைாம் பை் ம்தான். 

 ாதகனுக்கு முதலில் கலக்கம் வரும், பின்பு அவனுக்கு வரும் குழப்பத்திலும் ஒரு 

முதிர ்ச்ி மதன்பை்டு தன்தனப் பற்றிய உண்தம நிதலதய அறிந்துமகாள்ள 

ஓர ்ஆவலும் வரும். 

அப்வபாதுதான் அவனது தீவிரதத்தப் மபாருத்து வமலும் அவனுக்கு வவண்டியன 

எல்லாம் அதமயும். தீவிரம் எப்படி இருக்க வவண்டும் என்பதற்கு இங்கு 

ராமகிருஷ்ண பரமஹம் ர ்ம ால்லும் கதத ஒன்தற ஞாபகப்படுத்திக் 

மகாள்வது நல்லது. 

இதறவதனப் பாரக்்க நாரதர ்ம ல்லும் வழியில் தவம் ம ய்துமகாண்டு 

இருக்கும் இரண்டு முனிவரக்தளப் பாரக்்க வநரிை்ைது. தங்களுக்கு எப்வபாது 

முக்தி கிை்டும் என்பதத அறிய ஆவலாய் இருந்ததால், அததன இதறவனிைம் 

வகை்டு  ்ம ால்லுமாறு அவரக்ள் நாரததர வவண்டிக் மகாண்ைாரக்ள். 

நாரதர ்திரும்பி வரும்வபாது, அவரக்ளில் ஒருவதரப் பாரத்்து அவருக்கு இன்னும் 

மூன்று பிறவிகள்தான் இருக்கின்றன என்றார.் அததக் வகை்ை அவர ்திதகத்து, 

“இன்னும் மூன்று இருக்கிறதா?” என்று ம ால்லி வருதத்ப்பை்ைார.் 

நாரதர ்இரண்ைாம் முனிவரிைம் ஒரு மரத்ததக் காை்டி அதில் இருக்கும் 

இதலகளின் எண்ணிக்தக அளவு அவருக்குப் பிறவிகள் இருக்கின்றன என்றார.் 

அததக் வகை்ை அவர ்“பரவாயில்தலவய! அதற்கப்புறம் நி  ்யமாக எனக்கு 

முக்தி இருக்கிறவத” என்று மகிழ்ந்தார.் 

அததக் வகை்ை நாரதர ்உங்களுக்குத்தான் மனம் நல்ல பக்குவ நிதலயில் 

இருக்கிறது; இக்கணவம உங்களுக்கு முக்தி என்று அருளினார.் 

அதுதான் தீவிரமும், அது தரும் நம்பிக்தகயும், இதில் எல்லாவற்தறயும் 

இதறவனிைம் விை்டுவிடும் மனப்பான்தமயும் மிக மிக முக்கியம். 

 

 குதி - 13 

************** 

சீவனுதைய கலக்கம் எதனால் வந்திருக்கிறது? 



அவன் தன்னுதைய உண்தம நிதலதய அறியாது, பிறப்பு-இறப்பு, சுகம்-துக்கம் 

வபான்ற இரை்தைகதள உைலுைனும், மனத்துைனும் மை்டுவம  ம்பந்தப்படுத்தாது 

தன்னுைனும் ஐக்கியப்படுத்திக் மகாள்கிறான். 

அந்த அறியாதமவயாடு இருப்பவதன நிரம்லம் ஆக்குவதுதான் ஞானம் 

மபறுவதன் குறிக்வகாள். 

அதற்குத்தான் ஆத்ம  ாததனயாக அவன் மந்திவராபா தன மபறுதல், அந்த 

ஒன்றிவலவய மனதத்த இருதத்ல், தியானம் ம ய்தல் வபான்ற எல்லாவற்தறயும் 

முதறயாகக் கதைப்பிடிக்கிறான். 

வவறு எந்த வழிதயப் பின்பற்றி வந்தாலும் இறுதியில் அவன் ஆன்மாதவப் 

பற்றி அறிந்து இவ்வாறு  ாததன ம ய்யும்வபாது, அவனது விருத்தி ஞானம் 

(perceivable power) அவனுக்கு அவனது உண்தம நிதலயான ம ாரூப ஞானம் 

(existential knowledge) பற்றி அறிவிக்கின்றது. 

வகள்வி வகை்டு, முயற்சி ம ய்யும் ஞானம் வவறு, தான் இருக்கும் இருப்தப 

தானாய் இருந்து தன்தன அறியும் ம ாரூப ஞானம் வவறு. 

பின்னதுதான் ஆன்ம ஞானம். அந்த நிதலயில்  தா  ரவ் காலமும் இருக்கும் 

ம ாரூப ஞானம் அவனுக்கு வந்ததும், அவனது விருத்தி ஞானம் அழிந்து 

வபாகிறது. 

இததத்தான் வததத்ாங்மகாை்தைப் மபாடி எப்படி நீதர சுதத்மாக்கி, அத்துைன் 

தானும் அழிகிறவதா அததப் வபால விருதத்ி ஞானம் அழிகிறது என்று இந்த 

ஸ்வலாகத்தில் ம ால்கிறார.் 

தான் யார ்என்பததத் தான்தான் அறிய வவண்டும். இன்மனாருவர ்நமக்கு  ்

ம ால்வது என்பது நம் அறிவு வதரதான் ம ல்லும். 

ஆனால் தான் என்ற இருப்வபா அததயும் கைந்தது, அதற்கும் ஆதாரமானது. 

அதனால் ஒருவன் எல்லாவற்தறயும் அறிந்தபின் வகை்ைததத் தன்னில் உணர 

வவண்டும். 

அங்குதான் பயிற்சிகள் வருகின்றன. அதற்கு நம்மிைம் இருக்கும் ஒவர  ாதனம் 

நமது மனம்தான். 

மனம் என்பவதா விதவிதமான எண்ணங்களின் மதாகுப்பு. மனத்தின் 

இயற்தகவய குரங்குவபால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்குத் தாவிக்மகாண்டு 

இருப்பது. 

அதனால் அந்த மனத்தத ஒவர ஒரு எண்ணத்தில் ஈடுபடுத்தி அததப் 

பழக்கப்படுதத் வவண்டும். 

அதற்குத்தான் மந்திரங்களில் ஒன்தற எடுத்துக்மகாண்டு அது ஒன்தறவய 

சிந்தித்துக்மகாண்டு இருப்பது. 



ஏவதா ஒரு மந்திரம் என்பததவிை மகா வாக்கியங்களில் ஒன்றாகவவா, அல்லது 

அதவ  ம்பந்தப்பை்ை ஒன்றாகவவா, இருப்பது ஆன்மாதவப் பற்றி அறிய 

விரும்பும் முமுக்ஷூவிற்கு நல்லதுதாவன. 

அப்படிப் பல எண்ணங்களாக இருந்த மனம் மந்திரத் தியானப் பயிற்சியினால் 

குவிந்து, எடுத்துக்மகாண்ை ஒவர எண்ணத்தில் லயிக்கிறது. இதத மவனா லயம் 

என்பாரக்ள். 

எண்ணம் பலவவா அல்லது ஒன்வறா, மனம் மனம்தாவன. அது எப்படி மனதத்த 

மனத்தால் அறியமுடியும் என்று உங்களுக்குக் வகை்கத் வதான்றினால் அது 

நியாயமான வகள்விதான். 

அது எப்படி என்று விளக்குவதற்கு வவதாந்திகள் ஒரு உதாரணம் ம ால்வாரக்ள். 

ரமணரும் ‘பிணம் சுடு தடி வபால்’ என்ற அந்த உவதமதய “உள்ளது நாற்பது” 

நூலில் வ ரத்்திருக்கிறார.் 

கை்தைகள் வபாை்டு மநருப்பில் இைப்பை்ை பிணம் ஒன்தற எரிப்பதற்கு கழி 

ஒன்தற உபவயாகப்படுத்துவாரக்ள். அதத தவத்துக்மகாண்டு அவ்வப்வபாது 

சிதததய கிண்டிக் கிளறிக்மகாண்டு இருப்பாரக்ள். அப்படி  ்ம ய்வதன் மூலம் 

 ாம்பல் கீவழ இறங்கி, கை்தைகள் நன்கு எரிந்து, உயிரற்ற உைலும் சீராக வவகும். 

கதைசியில் பிணம் நன்கு சுடுவதற்கு இருந்த கழிதயயும் அந்த சிதத வமவலவய 

வபாை்டுவிடுவாரக்ள். இப்படியாக மற்ற கை்தைகவளாடு பிணத்ததயும் நன்கு 

எரியவிை்ை கழியும் வ ரந்்து தானும் எரிந்துவிடும். 

இப்படியாக மனத்தின் மூலதத்த அறிவிக்க உதவிய மனம் தானும் அழிந்து 

வபாவதத மவனா நா ம் என்பாரக்ள். 

இருக்கும் ஒன்தறப் பலப்பலவாகக் காை்டிய மனம் நா மதைவதால், எப்வபாதும் 

உள்ள ஆன்மா ஒன்று மை்டுவம அங்கு இருப்பதத உணரலாம். 

அங்கு உணரவ்ு மை்டுவம உள்ளதால், அந்த உணரவ்வ நமது இருப்பு என்றாகிறது. 

அது இப்வபாதும் இருப்பதத நாம் உணராததுதான் அறியாதம என்று 

ம ால்லப்படுகிறது. 

 

 குதி - 14 

************** 

(6) ஸம்ʼஸோர: ஸ்வ ்னதுல்பயோ ஹி ரோக³த்³பவஷோதி³ ஸங்குல: | ஸ்வகோபல 

ஸத்யவத்³ ோ⁴தி  ்ரப ோ³பத⁴ ஸத்யஸத்³ ⁴பவத || 

விரு ்பு சவறு ்பு ஆதி விகோர சம்சோரத்து 

இரு ்பும் கனோவுக்கு இதண அஹ்து – உரு ் டும் 



ப ோது சமய் ப ோல ் ச ோலியுபம ப ோதம் உதி 

ப ோது அதுவும் ச ோய்யோகி ் ப ோம்.  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

நமது விருப்பு மவறுப்பு முதலான குணங்களால் மாறுபை்டுக் காண்கின்ற இந்த 

 ம் ாரத்தில் நாம் காணுவமதல்லாம் நம் கனவுக்கு நிகரானது. 

கனவு காணும்வபாது அதவ எல்லாவம மமய்வபாலத் வதான்றினாலும் அதவ 

எல்லாவம மபாய் என்பதத நாம் பின்பு உணரக்ிற மாதிரி, அறியாதம அகன்று 

ஆன்மாதவப் பற்றி நாம் அறிந்ததும்  ம் ாரத்தில் காணுவததப் மபாய் 

என்பததயும் உணரவ்வாம். 

உலகம் எப்வபாதும் அதனுதைய தன்தமயில் தானாக இயற்தகயாக 

இருக்கிறது. அததப் பாரக்்கும் நாம்தான் நமது கண்வணாை்ைத்தினால் அதத 

மவவ்வவறு மாதிரியாகப் பாரக்்கிவறாம். நமது விருப்பங்களுக்கும், 

மவறுப்புகளுக்கும் தகுந்தாற்வபால் அதத மாறுபை்ைதாகக் காண்கிவறாம். 

அதனாவலவய ஒவ்மவாருவருக்கும் உலகம் மவவ்வவறாகத் மதரிகிறது. உலகில் 

இருப்பதத அது இருக்கிறபடிவய பாரப்்பவனுக்கு எந்த வித விகாரமும் 

மதரியாது. அப்வபாது அவன் மிகவும் அதமதிவயாடு இருப்பான். 

உலகில் பல மபாருைக்ள் இருக்கின்றன, பல நிகழ் ச்ிகள் நைக்கின்றன. 

ஒவ்மவான்தறயும் பற்றி நாம் நிதனப்பதுதான் நமது எண்ணங்கள். 

நமக்கு அதவ பிடிதத்ிருந்தால் அதவ நல்லதாகவும், பிடிக்காதிருந்தால் அதவ 

மகை்ைதாகவும் நாம் நிதனப்பதும் நமது எண்ணங்கவள. 

உலகத்தில் இருப்பதத நம் விருப்பும், மவறுப்பும் எப்படி மாற்றுகின்றன என்று 

இப்வபாது புரிகிறதா? 

நாம் இன்னும் என்னமவன்ன ம ய்கிவறாம் என்று பாருங்கள். 

நமக்குப் பிடித்த மபாருள் என்றால் அதவகதள அதையவும், பின்பு 

அனுபவிக்கவும் எண்ணுகிவறாம். உலகில் நம் ஈடுபாடு இப்படித்தான் 

ஆரம்பிக்கின்றன. 

அதைவது என்பதால் முதலில் அதன் வமல் ஆத யும், அதைந்த பின் அதன் வமல் 

நமக்கு ஆளுதமயும் வதான்றுகிறது. 

இங்குதான் அகங்காரம் வவர ்விை்டு வளரக்ிறது. ஆக நம் ஈடுபாடு உலதக 

இப்படி படுத்தினாலும், ஒரு கை்ைத்தில் அந்தப் மபாருளால் நமக்கு மவறுப்பு 

வந்தால், உலகம் நம்தம பைாதபாடு படுத்துவதாக நாம் ம ால்வவாம். 

அதாவது உண்தம நிதலதயயும் நாம் புரிந்து மகாள்ளவில்தல என்பவதாடு, நம் 

அகங்காரமும் நுண்ணியதாக மாறிவிை்ைது என்றாகிறது. 



நமது பாரத்வகதளயும், எண்ணங்கதளயும்  ரிம ய்ய வவண்டியது நமது 

முதல் கைதம என்று நமக்கு இதிலிருந்து மதரிகிறது. 

எல்வலாருவம நைப்பததத் தங்கள் தங்கள் விருப்பு, மவறுப்புகதள 

தவத்துக்மகாண்டு பாரக்்கின்றனர.் 

உலகதத்தத் திருத்துவததவிைத் தன்தனத் திருத்திக்மகாள்வவத வமலானது. 

அது ஒருவனுக்கு அதமதிதயக் மகாடுக்கும். 

உலகம் அப்படிதத்ான் இருக்கும் என்ற மதளிவு ஒருவனுக்கு அவசியம்.  மூக 

வவதலகளில் மூழ்கியுள்ளவனுக்கும் இந்த வாரத்்ததகள் நி  ்யமாகப் 

மபாருந்தும். 

தினப்படி பலரிைம் மதாைரப்ுமகாள்ள வவண்டியவனுக்கு அது எப்படி முடியும் 

என்றால், ஒருவன் அந்த மாதிரி வவதலதயவயா, வ தவதயவயா 

வதரந்்மதடுத்து  ்ம ய்கிறான் என்றால் மற்றவரக்ளின் எதிரப்ாரப்்புகளுக்கு 

ஈடுமகாடுத்து  ்ம ய்வதத அவன் இயல்பாக எடுத்துக்மகாள்ள வவண்டும் 

என்றுதான் அரத்்தம். 

வவறு மாதிரி அதவ இருந்திருக்கவவண்டும் என்று அவன் எதிரப்ாரப்்பதுதான் 

தவறு. அதத இயல்பு என எடுத்துக்மகாண்ைால்தான், அவன் உண்தமயில் 

அதமதியாக இருக்க முடியும். 

அதற்காக இயற்தக எப்படி இருக்கிறவதா அதத அப்படிவய விை்டுவிை 

வவண்டும் என்று ம ால்வதாக அரத்்தம் ம ய்து மகாள்ளக்கூைாது. 

இயற்தகயில் ஒன்று எப்படி இருக்கிறவதா அது நம் எண்ணத்திலும் அப்படிவய 

இல்லாமல் வவறு விதளவுகதளத் வதாற்றுவித்தால், அப்வபாது நமக்கு வரும் 

எண்ணங்கள்தான் நம்தம ஏவதனும் ம ய்யதவக்கின்றன. 

அப்வபாது நாம் ஒன்றும் ம ய்யாமல் இருப்பது, உள்ளத்தில் ஒன்றும் மவளிவய 

வவமறான்றுமான நமது வ ாம்வபறித்தனமான அல்லது வகாதழத்தனமான 

நிதல என்று ஆகிவிடும். 

மாற்றம் ம ய்ய விரும்புபவன் அதற்வகற்ப ஏதும் ம ய்யும் வபாது, அதன் 

விதளவு எப்படி வவண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்ற மனநிதலவயாடு, 

வருவதத ஏற்றுக்மகாள்ளவும் தயாராக இருக்க வவண்டும். 

விதளவு நாம் விரும்புவது வபால்தான் இருக்க வவண்டும் என்று 

நிதனப்பதுதான் தவறு. 

ஒன்தற  ்ம ய்ததற்கும், ம ய்ததால் வரும் விதளவுகளுக்கும் மபாறுப்பு 

ஏற்பவனாய் ஒருவன் இருக்கும்வபாது, அவன் வமலும் ம ல்ல வவண்டிய வழி 

அவனுக்கு நன்கு மதளிவாகத் மதரியவரும். 



மனத்தில் ஒன்றும் மவளியில் ஒன்றுமாக இருப்பவனுக்குக் காலம் முழுவதும் 

வாழ்க்தக ஒரு பிர ச்ிதன ஆகிவிடும். 

ஒன்தற நாம் ஏன் ம ய்வதாம் என்றால், அதத  ்ம ய்வதற்குரிய எண்ணங்கள் 

நமக்கு வந்தன என்பதத ஏற்பவவன மபாறுப்பானவன் ஆகிறான். 

ஒன்தற  ்ம ய்துவிை்டு, புகழ் வந்தால் நமக்கு பழி வந்தால் பிறருக்கு என்று 

இருப்பவன்  முதாயத்தில் மபாறுப்பற்றவன் என்பது மை்டுமல்ல, அவன் 

வாழ்க்தகவய முதலில் ம ாகு ாக இருப்பது வபாலத ்வதான்றினாலும் 

நாளதைவில் தினந்வதாறும் அனுபவிக்கும் நரகமாக ஆகிவிடும். 

பரிணாம வளர ்ச்ியில் மற்ற சீவராசிகதளவிை மனிதன் முன்வனறி, தன் 

சுற்று ச்ூழதல வமம்படுத்துபவன் என்பது உண்தமயானால் அவன் எப்படி 

விலங்குகள் வபாலவவ இருக்கலாம்? 

பிரம்ம சூத்திரத்தின் உதரயில் ஆதி  ங்கரர ்ம ால்வதுவபால மனிதரக்ளுக்கும் 

மற்ற விலங்குகள் வபாலவவ விருப்பு-மவறுப்புகளின் அடிப்பதையிவலவய 

அவரக்ள் வாழ்க்தக மபாதுவாக அதமகின்றது. 

தடி ஒன்தற எடுத்துக்மகாண்டு தன்தன வநாக்கி ஒருவன் வருகிறான் என்றால் 

ஓடிவிைப் பாரக்்கும் ஒரு பசு, அவவன தடிக்குப் பதிலாக புல்தல 

எடுத்துக்மகாண்டு வருகிறான் என்றால் அவதன வநாக்கித் தாவன ஓடி 

வருகிறது? 

இப்படித்தான் மனிதரக்ளும் தான் விரும்புவதத வநாக்கி ஓடிக்மகாண்டும், 

மவறுப்பதத விை்டு விலகியும் இருக்கிறாரக்ள். 

விலங்குகளின் இந்தக் குணத்திலிருந்தும் மனிதன் மீள வவண்ைாமா என்று 

வகை்கிறார.் 

அப்படி விலங்குகளின் தன்தமயிலிருந்து மீண்டு மனிதத் தன்தமகதள 

வளரத்்தால்தாவன, எல்லாவற்தறயும்  மமாகக் காணும் உயரந்்த மதய்வீகத் 

தன்தமதய அதைய முடியும்? 

வாழ்க்தக என்பதத அனுபவிக்கதத்ாவன பிறந்திருக்வகாம், அதில் இன்பம்-

துன்பம் இல்லாதிருந்தால் எப்படி சுவாரசியமாக இருக்கும் என்பவத பலரது 

வகள்வி. 

அவரக்ளுக்கு ஒவர பதில்தான் இருக்கிறது. இன்பம் அதைந்தால் மகிழ்வதும், 

துன்பம் நீங்கினால் மகிழ்வதும் தாவன நமது இயல்பு என்றால் எப்வபாதும் 

மகிழ்வுைன் இருப்பவத நமது குறிக்வகாள் என்றாகிறது. 

ஆனால் அந்த மகிழ் ச்ிதய உலகில் நமக்கு விரும்பிய மபாருைக்தள 

அதைவதற்கும், மவறுக்கும் மபாருைக்தளத் தவிரப்்பதற்கும் உண்ைான 

ம யல்களின் விதளவாக நிதனத்துக் மகாண்டிருக்கிவறாம். 



உண்தம என்னமவன்றால் நாம் விருப்பு-மவறுப்பு அற்ற நிதலதயத் வதடி 

அததன அதைந்தால் நாம் எப்வபாதும் மகிழ் ச்ியாக இருக்க முடியும். 

இது உங்களுக்கு  ் ரி என்று வதான்றினால் நீங்களும் இந்த வழிதயத் 

வதரந்்மதடுக்கலாம், இல்தலமயன்றால் உங்கள் வழியிவலவய வபாய்ப் 

பாருங்கள் என்பதுதான் அவரக்ளுக்கான பதில். 

நமது விருப்பு மவறுப்பு முதலான குணங்களால் மாறுபை்டுக் காண்கின்ற இந்த 

 ம் ாரத்தில் நாம் காணுவமதல்லாம் நம் கனவுக்கு நிகரானது. 

கனவு காணும்வபாது அதவ எல்லாவம மமய்வபாலத் வதான்றினாலும் அதவ 

எல்லாவம மபாய் என்பதத நாம் பின்பு உணரக்ிற மாதிரி, அறியாதம அகன்று 

ஆன்மாதவப் பற்றி நாம் அறிந்ததும்  ம் ாரத்தில் காணுவததப் மபாய் 

என்பததயும் உணரவ்வாம். 

விருப்பு-மவறுப்புகதள நீக்குவது மபரும் பாைாக இருக்குவம என்று கவதலப்பை 

வவண்ைாம். 

அது ஒரு மபரிய விஷயவம இல்தல. நாம் தினந்வதாறும் 

அனுபவித்துக்மகாண்டும் ஆனால் அததப் பற்றி அறியாமலும் இருக்கிவறாம் 

என்று ம ான்னால் ஆ  ்ரியமாக இருக்கிறதா? 

தினம் தினம் அனுபவிக்கும் அந்த ஆனந்த நிதலதய  ் ற்று விவரமாக 

அணுகினால் நம் பிர ச்ிதனக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீரவ்ு இருக்கிறது. 
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உலகம் என்று நாம் காண்பது நம் உைலில் உள்ள கண், காது, மூக்கு, நாக்கு 

மற்றும் வதால் என்ற ஐந்து கரம் இந்திரியங்கள் மூலமாகவும், அதவ வழிவய 

மபறப்படும் தகவல்களின் வமல் நாம் வளரக்்கும் எண்ணங்கள் மூலமாகவும் நம் 

மனதில் பதிந்துள்ள ஓர ்உருவகம்தான். 

இந்திரியங்கள் மூலம் நமக்குக் கிதைக்கும் தகவல்கள் எப்படி இருந்தாலும், 

இறுதியில் அதவகதளப் பற்றிய நமது எண்ணங்கள் முன்னததவிை வலிதம 

வாய்ந்தனவாக இருக்கின்றன. 

தற்வபாது வரும் தகவல்களுைன், முன்பு அதவ மதாைரப்ான வந்த தகவல்களும் 

அதவ பற்றிய எண்ணங்களும் வ ரந்்து ஒரு மதாகுப்பாக மனதில் பதிவதுதான் 

அந்த வலிதமக்குக் காரணம். 

அதாவது உள்ளததவிை நாம் பாரக்்கும் பாரத்வயின் வகாணமும் (அஹங்காரம்) 

இதில் வ ரந்்திருக்கிறது. இதவ எல்லாவம நமது விழிப்பு (ஜாக்ரத்) நிதலயில் 

நைக்கின்றன. அதனால் அதத “ஜாக்ரத அஹங்காரம்” என்று ம ால்வாரக்ள். 



ஆனால் விழிப்பு நிதல மை்டும்தான் நமது நிதல அல்ல. அது தவிர கிை்ைத்தை்ை 

அவத வபான்ற காை்சிகளும், எண்ணங்களும், மனமும் நாம் உறங்கும்வபாதும் 

நம் கனவில் (ஸ்வப்னம்) வருகின்றன. 

அப்வபாது நாம் உறங்கிக் மகாண்டிருந்தாலும் நம்தமப் வபாலவவ ஒருவதர நாம் 

கனவில் உருவாக்கி, அவருக்கும் ஒரு கனவு மனம் இருப்பதாகவும், இன்ன பிற 

அனுபவங்களும் இருப்பதாகவும் நாம் உணரக்ிவறாம். 

அப்வபாது நாம் காண்பது தனியான ஒரு கனவு உலகவம. அந்தக் கனவு 

நீடிக்கும்வதர நாம்தான் கனவு காண்கிவறாம் என்ற உணரவ்ும் வராது. அந்த 

உணரவ்ு ஒரு வவதள கனவு கதலயும்  மயம் வரலாம். 

நம் கனவின் அனுபவங்கள் பல மாதங்கவளா, வருைங்கவளா வபான்ற நீண்ை 

காலம்  ம்பந்தப்பை்ைதாய் இருந்தாலும் உண்தமயில் அதவ சில மநாடிப் 

மபாழுவத நீடிக்கிறது. ஆனாலும் அந்தக் குறுகிய கால அளதவ, நாம் கனவு 

காணும்வபாது உணரவ்தில்தல. 

விழிப்பு நிதல அனுபவங்கள் மதாைரப்ாக சில கனவு அனுபவங்கள் இருக்கலாம். 

ஆனால் அதற்கும் வமலாக, சிறிதும்  ம்பந்தவம இல்லாமல் பல காை்சிகள் 

அதமயும். 

விழிப்பு நிதல அனுபவங்கதளப் வபாலவவ கனவு அனுபவங்களும் நாம் 

உருவாக்கியுள்ள நம் கனவு உருவத்தத  ்சுற்றி அதமவதால் அதத “ஸ்வப்ன 

அஹங்காரம்” என்று ம ால்வாரக்ள். 

நமது மூன்றாவதான ஆழ்ந்த உறக்க (சுஷுப்தி) நிதலயில் நமக்கு ஒன்றும் 

மதரிவதில்தல. நமக்கு உைல் இருக்கிறது என்வறா, அல்லது உலகம் இருக்கிறது 

என்வறா எதுவும் மதரிவதில்தல. 

ஆனாலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்குப் பின் நாம் நிம்மதியாக நன்கு தூங்கியதாக  ்

ம ால்வவாம். ஒரு அதமதியான நிதலதய அனுபவித்திருப்வபாம். 

உைல், உலக அனுபவங்கள் இல்லாத வபாதும் நாம் ஓர ்அதமதிதய, நிம்மதிதய 

அனுபவித்வதாம் என்றால் அனுபவிப்பவன் என்று ஒருவன் இருந்திருக்கிறான் 

என்றுதாவன அரத்்தம்? 

இல்தலமயன்றால் விழித்த பின் அப்படி நம்மால் ம ால்லியிருக்க முடியாது 

அல்லவா? 

வமவல ம ான்ன இரண்டு அகங்காரங்களும் அப்வபாது இல்லாது, அனுபவம் 

என்று ஒன்று இருந்தால் நம் உைதலயும், உலதகயும் அறியாத ஒன்று இருக்கிறது 

என்றுதாவன அரத்்தம்? 



அந்த ஒன்தறப் பற்றிய உணரவ்ு இல்லாதவபாதும் நாம் ஆனந்தமாக 

உறங்கியிருக்கிவறாம். அந்த ஒன்று நமக்கு மவளியிலிருந்து வந்திருக்க 

முடியாது. 

மற்ற அனுபவங்கதளப் வபாலவவ இதுவும் நம் உள்ளிருந்து வந்ததுதான். 

ஏமனன்றால் அந்த உறக்க அனுபவதத்த நம்மால் மை்டும்தான் உணர 

முடிகிறது. 

நம்தமப் வபாலவவ மற்றவரும் உணரும்வபாது, அது மற்றவர ்மை்டும் 

உணரவ்துதான். ஆதகயால் அந்த நிதலயில் நாம் எப்வபாதும் இருக்க 

முடிந்தால் நாம் எப்வபாதும் அதமதியாகவும், ஆனந்தமாகவும் இருப்வபாம் 

என்று ம ால்லலாம் அல்லவா? 

அங்கு “நான்” என்ற நிதனப்பாகிய அஹங்காரம் ஏதும் இல்லாது, அனுபவம் 

ஒன்வற இருப்பதால் அந்த நிதலதய “சுஷுப்தி அனுபவம்”என்று ம ால்வாரக்ள். 

தூலாமாகவவா நுண்ணியதாகவவா உைல் மற்றும் உலக அனுபவங்கள் 

இருக்கும்வபாது அதற்வகற்ப அகங்காரங்கள் வருகின்றன. 

அத்ததகய அகங்காரம் இல்லாதவபாதும், உைலும் உலகமும் மதரியாதவபாதும், 

ஓர ்ஆனந்த நிதலதய நாம் அனுபவிக்கிவறாம். நாம் அனுபவிக்கும் கனவு 

நிதலவய நமது மூன்றாவதான உறக்க நிதலயில்தான் வருகின்றன. அதாவது 

உறக்கம் இல்தலமயன்றால் கனவும் இல்தல என்றாகிறது. 

விழிப்பு நிதலயிலும், கனவு நிதலயிலும் நமது அனுபவங்கள் ஒவர மாதிரி 

இருக்கின்றன. ஆனாலும் கனவு கதலந்து விழிப்பு நிதல வந்ததும் கனவு 

அனுபவங்கள் உண்தமயல்ல என்று உணரப்படுகிறது. 

“ம ாப்பன அகங்காரத்தில்” விதளந்த அனுபவங்கள் மபாய் என்று கனவு 

காணும் வபாது வதான்றாதது வபால, “ஜாக்ரத அகங்காரத்தில்” விதளயும் 

அனுபவங்கள் மபாய் என்று விழிப்பு நிதலயிலும் வதான்ற வாய்ப்பு இல்தல. 

நமது “சுஷுப்தி அனுபவத்தில்” விதளந்த அறியாதமயுைன் கூடிய ஆனந்த 

அனுபவம் எப்வபாது நமக்கு அறிவுைன் கூடி நமது நாலாவது (“துரியம்”) 

நிதலயில் உணரப்படுகிறவதா, அப்வபாது நமது விழிப்பு நிதல அனுபவங்களும் 

கனவு நிதல அனுபவங்கதளப் வபாலவவ மபாய் என்று உணரப்படும். 

தூங்காமல் தூங்கி ஆனந்ததத்த அனுபவிப்பதால் இந்த நான்காவது நிதலதய 

நனவுத் துயில் என்றும் ம ால்லலாம். 

மற்ற மூன்று நிதலகளும் வந்து வபாகும் நிதலகளாக இருக்கும் மபாய்யான 

நிதலகள். ஆதலால் அததப் வபான்வற இந்த நாலாவது நிதலயும் மபாய்யானது 

என்று கருதப்வபாகிறாரக்வள என்பதால் இதத மூன்றுக்கும் அப்பாலாக 

(அதீதமாக) இருக்கும் “துரியாதீத” நிதல என்றும் சிலர ்ம ால்வாரக்ள். 



ஆனால் இருப்பது ஒன்வற ஆதலால் இந்த நாலாவது நிதல ஒன்வற 

உண்தமயாய் உள்ளது. அதனால் துரியமும் துரியாதீதமும் ஒவர நிதலதான் 

என்று ரமணர ்ம ால்வார.் 

இந்த வாதத்தில் நாம் காணவவண்டிய அம் ங்கள் பல உள்ளன. 

ஒவ்மவாருவருக்குவம இருக்கும் துரிய நிதல அவரவர ்அனுபவம் என்றாலும், 

அங்கு “நான்” என்ற அகங்காரமும் “எனது” என்ற மமகாரமும் இல்தல, உலகமும் 

இல்தல, ஆனந்த அனுபவம் ஒன்வற உள்ளது. அது அதனவரிைமும் உள்ளதால் 

எந்த வித வபதமும் எவரிைத்தும் இல்தல. 

எப்வபாது வபதங்கள் காணப்படுகின்றனவவா, அப்வபாது நாம் அந்த நிதலயில் 

இல்தல என்பதும், உலகம் மதரிகிறது என்றும், அந்த நிதலக்கு ஏற்ப நமது 

ம யல்கள் அதமய வவண்டும் என்பதும் மதளிவாகிறது. 

அத்ததகய ம யல்கள் நம்தம அகங்கார மமகாரங்கள் இல்லாத அந்த ஆனந்த 

நிதலக்கு எடுத்து  ்ம ல்லுமாறும் அதமய வவண்டும். ஏமனன்றால் அது ஒன்வற 

உண்தமயான நிதல. 

இரண்ைாவதாக, முன்வப நாம் பாரத்த்மாதிரி பிறந்தது எதுவும் இறக்கவவண்டும். 

அதனால் முன்பு இல்லாதிருந்து இப்வபாது புதிதாக வருவது எதுவும் ஒரு 

காலத்தில் இல்லாது வபாகும். 

இதன் காரணமாக ஆனந்ததத்த நாம் அறிவவாடு உணரும் நமது துரிய 

நிதலயும் எப்வபாதும் இருந்தாக வவண்டும். இப்வபாது அதத நாம் அறியாது 

ஆனால் அவ்வப்வபாது அனுபவித்துக்மகாண்டு இருக்கிவறாம். 

ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபவிப்பது வபாலவவ, விழிப்பு நிதலயிலும் அததப் பல 

 மயம் அனுபவிக்கிவறாம். 

உதாரணத்திற்கு தீவிரமாகவும் ஆத யுைனும் நாம் எடுத்த ஒரு வவதலதய 

முடித்த அந்த மநாடிவய, அல்லது நாம் ஆத ப்பை்ை மபாருள் கிதைத்த அந்த 

மநாடிவய, அந்த இைத்தத அடுத்த ஆத வயா எண்ணவமா நிரப்புவதற்கு 

முன்பாக நமக்கு ஒரு மகிழ் ச்ியும் அதமதியும் வருகிறவத, அதுவும் நமது துரிய 

நிதல அனுபவம்தான். அந்தப் மபாழுதத நீை்டிக்க ம ய்ய முன்றாலும், நாம் 

நமது உள்ள நிதலதய இதைவிைாது உணரவ்வாம். 

மூன்றாவதாக, துரிய நிதல எப்வபாதும் உள்ளவத; அதத நமது முந்ததய 

ம யல்களின் விதளவாக வளரந்்துள்ள திதரகள்தான் நம் அறியாதமயாகி 

அந்த நிதலதய உணர முடியாமல் ம ய்கின்றன. 

ஏமனன்றால் துரிய நிதலதான் நமது இயல்பான நிதல என்றால் நாம் 

அறியாவிை்ைாலும் அது எப்வபாதும் இருந்தாக வவண்டும். அப்படிப் பாரத்்தால் 

அதத உணராதவரக்ளும் அந்த நிதலயில்தான் எப்வபாதுவம இருக்கிறாரக்ள். 



அதத அறியாததால் தான் வவறு வவறு நிதலகளில் இருப்பதாக 

நிதனக்கிறாரக்ள். 

அதனால்தான் ஒரு  ாதகன் ம ய்யும் முயற்சிகள் எதுவுவம திதரகதள 

விலக்கவவ அன்றி புதிதான ஒரு நிதலதய அதைவதற்கல்ல. 

ஏமனன்றால் இப்வபாது இல்லாத ஒன்று புதிதாக வரவவண்டியது என்றால், அது 

ஒரு நாள் வபாகவும் ம ய்யும். 

அது எப்படி என்றும் உள்ளதாக இருக்க முடியும்? 

அதனால் ஒவ்மவாருவரும் ஆன்ம ம ாரூபவம. 

ஞானிகள் அதத அறிந்திருக்கிறாரக்ள், மற்றவரக்ள் அதத அறியவில்தல 

என்பவத  ரியான நிதல. 

இதனாவலவய ஞானிகள் ஆன்ம ம ாரூபம் ஒன்தறவய பாரப்்பதால் 

அவரக்ளுக்கு எல்வலாரும் ஞானிகளாகவவ மதரிவாரக்ள், ஆன்மாதவப் 

பாரக்்காது மற்ற லக்ஷணங்கதளப் பாரப்்பவரக்ளுக்குதத்ான் வபதங்கள் 

மதரியும். அதவ மதறவதற்குதத்ான் நமது வாழ்க்தகயின் ம யல்களும், 

எண்ணங்களும் பரிபூரணமாக அதமயவவண்டும். 

இதவ தவிர ஒருவனுக்கு மயக்கத்தினாவலா, வகாமாவினாவலா (coma) கூை 

தன்தன அறியாத ஆனால் அதமதி நிதல வருகிறவத அதத எப்படிப் 

புரிந்துமகாள்வது என்றால், 

வகாமாவும், மயக்கமும் நமது இயல்பான நிதலகள் அல்ல. 

நரம்பு மண்ைலத்தில் உள்ள பி கினாவலா, வவறு ஏவதனும் ததைகளினாவலா 

(blockers) ரதத் ஓை்ைம் ததைபை்டு இந்த நிதலகள் ம யற்தகயாக வருகின்றன. 

ததைகள் நீங்கியதும் அவரக்ள்  ாதாரண நிதலக்கு வருகிறாரக்ள். அப்படிப் 

பாரத்்தாலும் அறியாதமதயப் மபாருதத்வதர இந்த இரு நிதலகளுக்கும் 

உறக்க நிதலக்கும் வித்தியா மில்தல. 

அறிவுைன் கூடிய ஆழ்ந்த அதமதி முக்தி நிதலயில் உண்டு என்றால், அதத 

அதைவதற்கு உணரவ்ு பரிபூரணமாய் இருக்கும் நிதலயில் வி ாரம் ம ய்யாமல் 

மூலிதககள் உதவியினாலும், கஞ் ா அடிப்பதினாலும், மருந்து 

உைம்காள்ளுவதாலும் ஒருவன் பரவ  நிதல அதைந்து விைலாம் என்று 

நிதனப்பது ஓர ்ஏமாற்று வவதலவய. 

அதனால் உைலும் மகை்டுவிடும், மனமும் தறிமகை்டு ஓடும். உைதலக் கருவியாக 

தவத்துக்மகாண்டு, மனத்தின் தன்தமதய வி ாரிக்க வவண்டியவன் அதவகள் 

தன் வ ம் இல்லாதவபாது என்னதான்  ாதிக்க முடியும்? 
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7. तावत्सत्यां जिद्भाभत शुस्तिकारजतां यथा | 

यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सवामभधष्ठानमियां || 

தோவத்சத்யம் ஜகத் ோதி ஷுக்திகோரஜதம் யதோ | 

யோவத்ன க்ஞோயபத  ்ரஹ்ம சர்வோதிஷ்ைோனமத்வயம் || 

எவ்வளவு கோலம் எதவக்கும் அதிை்ைோனமோம் 

அவ்வியயமோம் பிரமம் ஆய்ந்து அறிதல் – ஒவ்விைோது 

அத்துதணக் கோலம் அகிலமும் சமய்யோய்த் பதோன்றும் 

சுத்தி சவள்ளி ப ோலத் துணி  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாய் உள்ள அழிவற்ற பிரம்மதத்த எத்ததன காலம் 

ஒருவன் வி ாரித்து அறிந்து மகாள்ளவில்தலவயா, அதத்தன காலத்திற்கும் 

கிளிஞ் லில் வதான்றும் மவள்ளிதயப்வபால உலகங்கள் எல்லாமும் 

உண்தமயாகவவ உள்ளதுவபாலத் மதரியும் என்பது நி  ்யம். 

முந்ததய ம ய்யுளில் நமது விழிப்பு நிதல அனுபவங்களும் கனவில் வருவததப் 

வபாலவவ மபாய்யானது என்று ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 

அப்படியானால் நாம் உலகில் விதவிதமாகக் காண்பது என்ன? கனவில் நாம் 

அப்வபாது காண்பவதாடு  ரி; அதவ அப்புறம் வருவதில்தல. ஆனால் நனவில் 

அதவமயல்லாம் வவண்ைாம் என்றாலும் நம் கண் முன்வன அதவ மதரிவது 

மை்டும் அல்லாது, நின்று நிதானமாக எப்வபாதும் இருக்கின்றன, அது தவிர 

அதவகதள மற்ற புலன்கதளக் மகாண்டும் அறிகின்வறாவம. அதற்மகல்லாம் 

என்ன அரத்்தம் என்று எவருக்குவம வகை்கத் வதான்றினால் அது நியாயம் தாவன? 

அதனால் மபாய்த் வதாற்றம் என்று ம ால்வவதாடு நிற்காமல், வமலும் அப்படிக் 

காணப்படுவது என்ன என்பததப் பற்றி விளக்கமாக இந்த  ்ம ய்யுளில் 

ம ால்கிறார.் 

முன்பு ம ால்லப்பை்ை உண்தமதய ஓர ்உபமானத்தால் இங்கு விளக்குகிறார.் 

தூரத்வத இருந்து பாரக்்கும் ஒருவனுக்கு பளபள என்று மவள்ளி  ் ாமான் வபால 

ஒரு மபாருள் மதரிகிறது. பக்கத்தில் ம ன்று பாரக்்கும்வபாது அது ஒரு 

கிளிஞ் ல்தான் மவள்ளியல்ல, அதன் வமல் சூரிய ஒளி பை்ைதால் மவள்ளி 

வபாலத ்மதரிந்தது என்று அவன் உணரக்ிறான். 

அப்படிமயன்றால் அவன் பாரத்்தது மவள்ளியா, கிளிஞ் லா? 



மவள்ளி என்று ம ான்னால் இல்தலவய கிளிஞ் ல்தாவன இருக்கிறது என்றும், 

கிளிஞ் ல் என்று ம ான்னால் இல்தலவய மவள்ளிதயதத்ாவன பாரத்்வதாம் 

என்றும் ம ால்லலாம். 

இதற்கு அவனது பதில் எப்படி இருக்கும்? 

“இல்தல, தூரத்திலிருந்து பாரத்்ததும் முதலில் மவள்ளி என்று நிதனத்வதன், 

ஆனால் பக்கத்தில் ம ன்றதும் கிளிஞ் ல் என்று மதரிந்துமகாண்வைன்” 

என்றுதாவன ம ால்வான். 

அதாவது இருப்பது ஒவர மபாருளான கிளிஞ் ல்தான், காணப்பை்ைவதா 

தூரத்திலிருந்து மவள்ளியாகவும், அருகிலிருந்து கிளிஞ் லாகவும் மதரிந்தது 

என்றுதாவன அதற்கு அரத்்தம். 

ஆக இருந்த ஒவர மபாருள் இரண்ைாகக் காணப்பை்ைது பாரத்்தவன் வகாணத்தில் 

இருந்துதான். உண்தமயில் இருந்தது ஒன்வற. 

இதில் அந்தக் கிளிஞ் லின் வமல் பை்ை சூரிய ஒளி வவறு வகாணத்திலிருந்து 

வந்திருந்தால், அது மவள்ளியாகத் மதரியாமல் வபாயிருக்கலாம் என்பதும் 

உண்தம. 

மவள்ளியாக அவனுக்குத் மதரிந்துமகாண்டு இருந்தவதர அது 

மவள்ளியாகத்தான் இருந்தது, கிளிஞ் ல் மதரியவில்தல என்பதும் உண்தம. 

உள்ள உண்தமதய அவன் மதரிந்துமகாள்ள, ஒன்று ஒளி வவறு 

வகாணத்திலிருந்து வந்திருக்கவவண்டும், அல்லது அவன் ம ய்ததுவபால முயற்சி 

எடுத்து அருகில் வந்து அது என்ன என்று பாரக்்கவவண்டும். 

முன்னதத நாம் விதி என்றும், பின்னதத மதி என்றும் ம ால்லலாம். எடுத்த 

முயற்சிதய மதி என்று ம ான்னாலும், பாரக்்கவவண்டும் என்று அவனுக்குத் 

வதான்றியதத விதி என்றுதாவன ம ால்லமுடியும்? 

இந்த விதி-மதி விவாதம் இருக்கை்டும். நாம் அங்கு நைந்ததத வமலும் அல லாம். 

“அதவ்யம்” என்றால் இரண்ைற்ற ஒன்று என்றும், “ ரவ் அதிஷ்ைானம்” என்றால் 

எல்லாவற்றுக்குவம ஆதாரமாக இருப்பது என்றும், இந்த ஸ்வலாகத்தில் வந்துள்ள 

இரண்டு ம ாற்களுவம பிரம்மத்தின் தன்தமதயக் குறிக்கின்றன. 

ஏன் இரண்டு ம ாற்கள் ம ால்லப்பை்டிருக்கின்றன என்று பாரப்்வபாம். வீடு 

கை்டும் முன்பாக அதற்கு ஆதாரமாக அடிக்கல் நாை்டி, அடிதத்ளம் 

வபாடுவாரக்ள். 

வீடு கை்டியதும் அடித்தளம் மதரியாது வீடு மை்டுவம மதரிந்தாலும், அதவ 

இரண்டும் இரண்டு மபாருைக்ளாக இருக்கின்றன. 



கிளிஞ் ல் என்னும் ஆதாரத்தில் (அதிஷ்ைானத்தில்) மவள்ளியானது 

கற்பதனயாக (ஆவராபிதமாக) மதரிந்தாலும், இறுதியில் கிளிஞ் ல் என்றும், 

அந்த இைத்தில் இல்லாவிை்ைாலும் மவள்ளி என்றும் இரண்டு மபாருைக்ள் உலகில் 

இருக்கின்றன. 

ஆனால் பிரம்மம்  ரவ் அதிஷ்ைானம் என்று ம ால்லப்படுவதால் அது ஒன்வற 

இருப்பது, மற்றதாகத் மதரிவது எல்லாவம கற்பதனதான் என்று அறிய 

வவண்டும். 

இங்கு இரண்ைாவது என்று ம ால்வதற்கு வவறு என்று எதுவும் கிதையாது. 

எப்படி ஒன்வறயான கிளிஞ் ல் தூரத்திலிருந்தும், அருகிலிருந்தும் 

மவவ்வவறாகத் மதரிந்தவதா அவத வபான்று எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாய் 

இருக்கும் ஒன்வறயான பிரம்மவம காண்பவன் பாரத்வயில் பலவித 

மபாருைக்ளாகி மவவ்வவறாகத் மதரிகின்றன. 

அது ஏன் அப்படித் மதரிகின்றன என்று வகை்ைால், கிளிஞ் ல் எப்படி 

மவள்ளியாகத் வதான்றியவதா அப்படி என்றுதான் ம ால்ல முடியும். 

காண்பவன் தன் பாரத்வதய  ரி ம ய்தால் உள்ளதத உள்ளபடி பாரக்்க 

முடியும் என்பதால் அதத  ்ம ய்யவவண்டும். 

ஒன்று விதி மூலம் அவனது பாரத்வ  ரி ம ய்யப்பைலாம், இல்தலவயல் இந்த 

உண்தமகதள விவரமாக அறிந்துமகாண்ை அவன் ஞானதத்தத் வதடி தான் 

ம ய்யும் வி ாரம் என்ற பயிற்சியின் மூலம் உள்ள உண்தமதய உணர 

வவண்டும். 

அதத  ்ம ய்யாத வதர மபாய் என  ்ம ால்லப்பை்ை இந்த உலகதத்த, அதற்கு 

ஆதாரமான பிரம்மத்தத உணராததால், உண்தம என்று நம்பிக் 

மகாண்டிருத்தல் ஒன்வற முடியும். 

பிரம்மதத்தப் பற்றிய அறிவு பிறந்தவுைன், அறியாதமயால் தான் காணும் 

உலகின் தன்தமதய உள்ளபடி உணரமுடியும். அறியாதமயிலிருந்து அறிவுக்கு 

வருவது கனவிலிருந்து நனவுக்கு வருவது வபான்றது. 

இன்னுமமாரு உவமானத்தாலும் இந்த நிதலதமதய விளக்க முடியும். 

ஒரு திதரயரங்கில் திதரப்பைம் பாரத்்துக் மகாண்டிருப்பவரக்ளுதைய 

நிதலகதள கவனியுங்கள். 

பைத்தில் வரும் காை்சிகளில் மூழ்கி அங்கு நைப்பதத உண்தம என நம்புபவன், 

காை்சிகளுக்கு ஏற்ப வரும் இன்ப-துன்ப உணரவ்ுகளில் பங்கு மகாள்வான். 

அப்வபாது அவனுக்குத் திதரயில் நைப்பமதல்லாம் உண்தமக் காை்சிகவள. 

பைம் முடிந்த பின்புதான் அவன் தன் உண்தம நிதலதய உணர முடியும். 

ஆனால் ஆரம்பத்திலிருந்வத பைதத்த ஒரு மபாழுதுவபாக்காகப் பாரக்்கும் 



மனநிதலயில் உள்ளவன், மவறும்  ாை்சியாகப் பாரத்்துக் மகாண்டிருப்பாவன 

தவிர காை்சியில் வரும் நிகழ் ச்ிகவளாடு ஒண்டிக்மகாள்ள மாை்ைான். 

அவதவபால பிரம்மம் இல்தலவயல் எதுவும் இல்தல என்று உணரப்வனுக்கு, 

உலகக் காை்சிகள் எதுவும் உண்தமயல்ல. 

கிளிஞ் ல்-மவள்ளி உபமானம் மகாண்டு “அத்வயம்” ஆன பிரம்மத்திற்கு 

விளக்கம் மகாடுக்கும்வபாது இருமபாருள் -ஒருமபாருள் பற்றியும் விளக்க 

வவண்டியதாயிற்று. 

அதனால் இன்னும் பல உபமானங்கள் மகாண்டு உலகம் மற்றும் பிரம்மத்தின் 

தன்தமதய விளக்குவார.் 
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8. उपादानेsस्तिलाधारे जिस्तन्त परमेश्वरे | 

सिमस्तथथभतलयान् यास्तन्त बुद्बुदाभनव वाररभण || 

உ ோதோபனகிலோதோபர ஜகந்தி  ரபமஸ்வபர | 

சர்கஸ்திதிலயோன் யோந்தி புத்புதோநிவ வோரிணி || 

முதற் கோரணமோய் முழுதின் ஆதோரம் 

அதுவோம்  பரசன் அகத்பத – உததி 

உதிகுமிழிகள் ப ோல் உலகங்கள் எல்லோம் 

உதித்து இருந்து ஓயும் உணர ்

– ஸ்ரீ ரமணர ்

கைலின் வமல்பரப்பிவல வதான்றி மதறயும் நீரக்்குமிழிகள் வபால, முழுமுதல் 

காரணமாகவும் அதனத்துக்கும் ஆதாரமாகவும் விளங்கும் 

பரவமஸ்வரனிைத்தில், அதனத்து உலகங்களும் உதித்து, நிதலமபற்று, 

இறுதியில் அழிந்தும் வபாகும் என்பதத நன்றாக உணரந்்துமகாள். 

எந்த ஒரு மபாருளுக்கும், ம யலுக்கும் அதவ ஏற்பை பல காரணங்கள் இருக்கும். 

ஒரு குயவன் பாதனதய  ்ம ய்யும்வபாது அதற்கு பல விதமான மபாருைக்ளும் 

வததவ என்றாலும் அதவகளுள் மண் மூலப் மபாருளாய் உள்ளதால் அது முதற் 

காரணம் (உபாதான காரணம்) எனப்படுகிறது. 

பாதனதய  ்ம ய்யும் குயவனின் புத்தியிவலவய அதத உருவாக்கப் வபாகும் 

திை்ைம் உள்ளதால் குயவதன நிமிதத் காரணம் என்று ம ால்வாரக்ள். 



அப்படிப் பாரக்்கும்வபாது, நீர ்குமிழி ஒன்று கிளம்புவதற்கு தண்ணீரத்ான் முதல் 

காரணமாக அதமகிறது. அந்த நீரக்் குமிழியின் வாழ்க்தக  ் க்கரதத்த 

தவத்துக் மகாண்டு இங்கு வமலும் விளக்கம் வருகிறது. 

நீரின் வமற்பரப்பில் புறப்பை்டு எழும் நீரக்்குமிழிதய அது கிளம்பும் நீதர 

விை்டுவிை்டுத் தனிவய பாரக்்க முடியுமா? 

எப்படி அது நீரிலிருந்வத புறப்பை்டு, நீரிவலவய சில மநாடிகள் இருந்து, பின்பு அது 

மவடித்து  ்சிதறும்வபாது நீரிவலவய கலக்கிறவதா அவத வபான்று பிரபஞ் மும், 

அதில் உள்ள அதனத்தும் முழு முதற் காரணமான பரவமஸ்வரனிைத்தில் 

இருந்து புறப்பை்டு, அவனுைவனவய இருப்பதத அறியாதவபாதும் அவனுைவனவய 

இருந்து, மதறயும் வபாதும் அவனுைவனவய கலக்கின்றன. 

நீரக்் குமிழிதயப் மபாருத்தவதர, முன்பு நாம் பாரத்த்  த்தியமாக இருக்கும் 

அதிஷ்ைானப் மபாருளும், கற்பிதமாகத் வதான்றும் ஆவராபிதப் மபாருளும் 

என்னமவன்று பாரத்த்ால் நீரிவலவய பிறந்து, வளரந்்து, மதறந்தும் வபாவதால் 

ஆதாரமாக இருக்கும்வபாது நீவர அதிஷ்ைானமாகவும், பாரக்்கப்படும்வபாதும் 

நீதரயும் குமிழிதயயும் பிரிக்க முடியாததால் நீவர ஆவராபிதமாகவும் ஆகிறது. 

ஆக நீரத்ான் எல்லாமாக இருப்பதால் இங்கு அதுவவ உள்ள மபாருள் ஆகிறது. 

எவ்வாறு ஒரு சிலந்திப்பூ ச்ி எந்த விதமான மவளி மபாருைக்ளின் துதணயும் 

இன்றி, தாவன தன்னிைத்திலிருந்வத வதலதய உருவாக்கி மீண்டும் அந்த 

வதலதய தன்னுள்வளவய இழுத்துக்மகாள்கிறவதா...... 

அததப் வபான்வற பல உலகங்களும், அதில் உள்ள மபாருைக்ளும், 

இதறவனிைத்வத உருவாகி, இதறவனால் இருந்து மகாண்டு, மதறயும் வபாதும் 

இதறவனிைவம ம ன்றதைவதால் என்றும் உள்ள இதறவனாம் பிரம்மவம 

அதனத்துக்கும் முதல் காரணம் மை்டும் அல்லாது நிமிதத் காரணமாகவும் 

ஆகிறது என்பதத நன்கு உணரவ்ாயாக. 

இந்த மூன்று மதாழில்களான வதான்றல்-இருதத்ல்-அழிதல் எல்லாவற்றிற்குவம 

முழுமுதற் காரணமாக பிரம்மம் இருப்பினும், மூன்றிலும் ஒன்தறக் குறிப்பாக  ்

ம ால்வதற்கு மூன்று மபயரக்தளப் பயன்படுத்துவதற்கு “தைஸ்த லக்ஷணம்” 

என்று மபயர.் 

ஒரு மாணவன் வகை்டு, படித்து, எழுதி ஒன்தற அறிய முயலும்வபாது குறிப்பாக 

அவன் ம ய்வதத  ்ம ால்வதற்காக வகை்கும் மாணவன், படிக்கும் மாணவன், 

எழுதும் மாணவன் என்று ஒவர மாணவதனக் குறிப்பிடுவது வபாலதத்ான் இது. 

அது வபால ஆக்கல்-காத்தல்-அழித்தல் என்ற மூன்று மதாழில்களிலும் ஒவர 

பிரம்மம் காரணமாய் இருந்தாலும், தைஸ்த லக்ஷணத்தின் படி பிரம்மன்-

திருமால்-சிவன் என்று மூன்று முழுமுதற் கைவுளரக்தளக் குறிப்பிடுவாரக்ள். 
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9. सस्तिदात्मन्यनुसु्यते भनते्य भवष्णौ प्रकस्तिताः  | 

व्यियो भवभवधाः  सवाम िाटके कटकाभदवत् || 

சசச்ிதோத்மன்யனுஸ்யுபத நித்பய விஷ்பணோ பிரகல்பிதோஹோ |வ்யக்தபயோ 

விவிதோஹோ சர்வோ ஹோைபக கைகோதிவத் || 

சசச்ிதோனந்தன் சகலத்தும் உள் உள்ளோன் 

இசச்னோம் விஷ்ணு நிதலதன்னில் – சசோசச்மோம் 

ச ோன்னில் கைகோதி ப ோலும்  ல் பதோற்றசமலோம் 

அந்நியன் அன்று என்று அறி 

– ஸ்ரீ ரமணர ்

 

வதளயல், காப்பு, வமாதிரம் என்று கற்பதனத் திறனால் பலப்பலவாக 

உருவாகும் ஆபரணங்கள் எல்லாவம தங்கம்தாவன அன்றி வவறல்ல. 

அது வபாலவவ,   ச்ிதானந்த வடிவாகி, பரந்து வியாபித்து அதனத்தின் உள்ளும் 

நிதலமகாள்வதாவலவய, உலகில் உள்ளதவகள் அதனத்தும் பலவிதமாகத் 

வதான்றினாலும், அதவ அதனத்தின் ஆதாரமாய் விளங்கும் பிரம்மத்திற்கு 

அந்நியன் ஆகாது என்று அறிந்துமகாள். 

முந்ததய ஸ்வலாகதத்ில் பிரம்மத்தின் “தைஸ்த லக்ஷணம்” ம ால்லப்பை்ைது 

என்றால் இந்தப் பாைலில் அதன் “ம ாரூப லக்ஷணம்” விளக்கப்படுகிறது. 

உண்தமயில் இருப்பது ஒன்றானாலும் அதுவவ பலப்பலவாகக் 

காை்சியளிக்கிறது என்பதத, எல்வலாரும் மதரிந்து தவத்திருக்கும் உபமானம் 

மகாண்டு விளக்குகிறார.் 

நாம் முன்பு வவண்டியபடி தை்ைான் ஒருவன் நம் வீை்டிற்கு வந்து, “அம்மா, நீங்கள் 

வகை்டிருந்தபடி வதளயலும், வமாதிரமும் ம ய்து மகாண்டு வந்திருக்கிவறன்” 

என்று ம ால்வானா, அல்லது தங்கதத்த எடுத்து வந்திருப்பதாக  ்ம ால்வானா? 

அவன் மகாண்டு வந்திருப்பதின் மதிப்தப நிரண்யிப்பவத அந்தத் தங்கம்தான் 

என்றாலும், ம ால்லப்படுவது என்னவவா குறிப்பிை்ை நதககதளப் பற்றித்தான். 

காரணம் நாம் வபசுவதும், மனத்தில் இருத்திக் மகாள்வதும் மபாதுவாக நாம் 

காணுவததப் பற்றித்தான். ஆனாலும் அதன் ஆதாரமாய் இருப்பது தங்கம்தான், 

அதனால் அதற்கு மதிப்பு கிதைப்பதும் தங்கத்தினால்தான். 

ஆக ஒன்தறக் கண்ைால் அதன் மதிப்பு எதனால் வருகிறது என்றும், அதன் 

ஆதாரமாய் என்ன இருக்கிறது என்றும் பாரப்்பவத அறிவுதையவனின் ம யல். 



எந்தப் மபாருளுக்கும் ஐந்து அம் ங்கள் ம ால்லப்படும் என்று “திருக்-த்ருசிய 

விவவகம்” என்ற கிரந்தத்தில் குறிப்பிைப்பை்டுள்ளது. அதவயாவன: 

1 . (அஸ்தி) இருப்பு – அது எப்படி இருக்கிறது? 

2 . (பாதி) பிரகா ம் – அது என்ன மாதிரி ஒளி தருகிறது? 

3 . (ப்ரியம்) இன்பம் – அது என்ன வதகயான இன்பத்ததத் தருகிறது? 

4 . (நாமம்) மபயர ்– அது என்ன மபயரால் குறிப்பிைப்படுகிறது? 

5 . (ரூபம்) உருவம் – அது என்ன வடிவத்துைன் காணப்படுகிறது? 

பிரம்மம் எப்வபாதும் இருப்பதால் அதத “ த்” என்றும், அது தாவன அறிவாய் 

இருந்து அதனத்ததயும் உணரதவப்பதால் அதத “சித”் எனப்படும் 

உணரவ்ாகவும், உணரவ்ான அது எப்வபாதும் உள்ளதால் வவறு எததயும் வதை 

தவக்காது  தா  ரவ் காலமும் ஆனந்ததத்த அளிப்பதால் அதுவவ “ஆனந்தம்” 

என்றும் ம ால்லப்படுகிறது. 

அது எல்லா உயிரக்ளினுள்ளும் பரவி வியாபித்து உள்ளதாலும், அதற்கு வமல் 

வவறு ஒன்றும் இல்தலயாதலால், வமவல ம ால்லப்பை்ை ஐந்தில் முதல் மூன்றும் 

பிரம்மத்தின் லக்ஷணங்கள். எந்தப் மபயரிலும், உருவத்திலும் உணரவ்ாக 

உள்ளவத பிரம்மம். 

உலகத்தில் உள்ள மபாருைக்தளப் பாரத்்து, உணர  ்ம ய்வதற்கு ஒருவன் 

வததவ. அவன் இருப்பதற்கு முழுமுதற் காரணவம பிரம்மம் என்பதால், கதைசி 

இரண்டு லக்ஷணங்களும் பிரம்மதத்த வரண்ிக்காது. 

அதவ இரண்டும் பிரம்மத்தின் உதவியால் பாரக்்கப்படும் மற்றப் மபாருைக்ள் 

அதனத்தின் லக்ஷணங்கள். பிரம்மம் இல்தலமயன்றால் அதவகதள அறிய 

முடியாது என்பதால் பிரம்மதத்தப் மபாறுத்தவதர நாமமும், ரூபமும் மாதய 

எனப்படுகின்றன. 

தங்கம் என்ற மூலப் மபாருள் இருந்தால்தான் அதற்கு  ்ம ய்யவவண்டிய 

முதறயில் எல்லாம் ம ய்து, ஒரு உருவமும் மகாடுத்து ஒரு மபயரும் மகாடுக்க 

முடிகிறது. 

தங்கதத்த உருக்கி வதளத்து தககளில் அணிவதுவபால் அதமத்து அதற்கு 

வதளயல் என்ற மபயரும், மமலிதாக நீை்டி மவவ்வவறு மணிகள் வகாரத்்தது 

வபால் ம ய்து அதற்கு  ங்கிலி என்ற மபயரும் மகாடுக்க முடிகிறது. 

தங்கவம இல்தலமயன்றால் அந்த உருவமும், மபயரும் எப்படி இருக்க 

முடியாவதா அது வபால ஒருவன் இல்தல என்றால் பாரப்்பதற்வகா, 

அனுபவிப்பதற்வகா உலகமும் இல்தல, அதில் உள்ள மபாருை்களும் இல்தல. 



அந்த ஒருவன் இருப்பதற்கு மூல காரணமாய் இருப்பது பிரம்மம் என்றால், 

அந்தப் பிரம்மம் இல்லாதவபாது உலகம் இல்தல என்றாகிறது. அதனால் 

பிரம்மவம  த்யம், பாரக்்கப்படும் மபாருை்கள் அதனத்தும் மாதய என்றாகிறது. 

பாரப்்பதற்கு வதளயலாகவவா,  ங்கிலியாகவவா எப்படி இருந்தாலும் அதவ 

தங்கமாக எப்வபாதும் இருப்பதால், அதவகள் தங்கத்ததயன்றி வவறு அல்ல. 

அவதவபால், உலகமும் அதத  ் ாரந்்த அனுபவங்களும் பிரம்மம் இல்லாது 

காணப்பைாததால் அதவகளும் பிரம்மத்தத அன்றி வவறு அல்ல. 

இந்த வநாக்கில் பாரக்்கும்வபாது உலகம் உண்தமயாகிறது. பிரம்மதத்த 

பிரித்துப் பாரக்்கப்படும் உலகம்தான் உண்தமயல்ல. 

ஒவ்மவாரு  ாதகனும் இதன் மபாருதள நன்கு உணரவவண்டியது அவசியம். 
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10. यथाकाशो हृषीकेशो ननोपाभधितो भविुः  | 

तदे्भदास्तद्भन्नवद्भाभत तन्नाशे केवलो िवेत् || 

 

யதோகோபஷோ ஹ்ருஷிபகபஷோ நபநோ ோதிகபதோ விபுஹு | 

தத்ப தோத்பின்னவத் ோதி தன்னோபஷ பகவபலோ  பவத் || 

விண்ணிபல ப ோல விளங்கு ஈசனில் பதோன்றும் 

எண்ணில் உ ோதி இதசந்த விபு – அண்ணலும் அ ் 

ப த உ ோதிகளோல் பின்னன் ப ோல்வோன் அதவ 

ப ோதலும் பூன்ற ் ச ோருள் 

– ஸ்ரீ ரமணர ்

எங்கும் விரிந்து நிதறந்து இருக்கும் ஒவர ஆகாயம் வதாற்றங்களினால் 

பிளவுபை்ைது வபாலக் காணப்படுகின்றது. 

அது வபால எங்கும் நிதறந்திருக்கும் ஈ ன், தன்னில் வதான்றும் எண்ணில் 

அைங்காத உைல்கதள அதைந்து, எப்வபாதும் ஒன்றாய் உள்ள அவன் 

பலப்பலவாகத் வதாற்றம் அளித்து, அந்த உைல்களின் மதறவுக்குப்பின் பூரணப் 

மபாருளாக விளங்குவான். 

ஒரு மபாருள், வவறு ஒரு மபாருளின் வ ரக்்தகயால் மாறாவிை்ைாலும், வவறு 

மாதிரியாகக் காணப்படுவதத “உபாதி” என்பாரக்ள். 



அந்த  ்வ ரக்்தகயால் மூலப் மபாருள் வவறாகத் வதான்றுவதத தடுத்து அதத 

உள்ளபடிவய பாரப்்பதற்கு, அதனுைன் வ ரந்்திருக்கும் மபாருதள நீக்க 

வவண்டும். 

கிளிஞ் லில் மவள்ளி வதான்றியதத தடுக்க அதன் வமல் படும் ஒளிதய அகற்ற 

வவண்டும். சூரியதன வமகம் மதறத்துக் மகாண்டிருந்தால் வமகம் விலக 

வவண்டும். அப்வபாது மூலப் மபாருளின் உண்தம ம ாரூபதத்த அறிய முடியும். 

இந்த ஸ்வலாகத்தில் ஓர ்எல்தலக்கு உை்பை்ைதற்கும் பரந்து விரிந்ததற்கும் உள்ள 

வித்தியா தத்தக் காை்டி பிரம்மத்தின் தன்தமதய விளக்குகிறார.் 

ஆகாயம் என்று இங்கு கூறப்படுவது நம் ததல வமல் இருக்கும் மவறு மவளி 

என்று மை்டும் மகாள்ளாது, நம்தம  ்சுற்றி  ்சூழ்ந்திருக்கும் மவற்று 

இைத்ததயும் குறிப்பதாகக் மகாள்ளவவண்டும். 

நம் முன்னால் ஒரு குைவமா, பாதனவயா தவக்கப்பை்டிருக்கிறது என்று 

தவத்துக்மகாள்ளுங்கள். அந்தக் பாதனதய  ்சுற்றிலும் உள்ள ஆகாயத்திற்கும், 

பாதனயின் உள்வள உள்ள ஆகாயத்திற்கும் என்ன வித்தியா ம்? 

சுற்றிலும் உள்ளது பரந்து விரிந்திருக்க, பாதனயின் உள்வள உள்ளது 

பாதனயின் உருவதத்ில் இருக்கிறது என்று ம ால்லலாமா? 

அதாவது ஆகாயம் துண்ைாைப்பை்டு உள்ளிருப்பது அதன் ஒரு பின்னம் என்று 

ம ால்லலாமா? 

அப்படிமயன்றால் நாம் பாதனதய இப்வபாது உதைத்துவிை்ைால், அதன் உள்வள 

உள்ள ஆகாயம் மவளிவய உள்ளதுைன் கலந்து ஒன்றாகிவிை்ைது என்றா அரத்த்ம்? 

பரந்து விரிந்து உள்ள ஆகாயம் இப்படி ஒரு பாதனயின் வ ரக்்தகயினால் 

துண்ைாைப்பை்ைது வபாலத் மதரிவது உண்தமயில் என்ன என்று  ாதகன் 

வயாசிக்க வவண்டும். 

நாம் ஒரு வானளாவிய கை்டிைத்தத கை்டுவதனால் மவளியின் அளவு 

குதறந்துவிைாது. ஒரு மபாருளின் இருப்வபா இல்லாதமவயா வானமவளிதய 

எந்தவிதத்திலும் பாதிப்பது இல்தல. 

இந்த வபரண்ைத்தின் இருப்வபா மதறவவா பரமதன எவ்விததத்ிலும் பாதிப்பது 

இல்தல. 

விண்மவளிக்கு ஒரு எல்தல கிதையாது. அது வபால பரமனுக்கும் ஒரு எல்தல 

கிதையாது. விண்மவளிக்கு ஒப்பாக வவறு ஒரு மபாருள் கிதையாது. பரமனுக்கு 

ஒப்பாக வவறு ஒரு மபாருள் கிதையாது. 

பூவிலிருந்து வரும் வா வமா மதாழிற் ாதலகளிலிருந்து வரும் மாசுைன் கூடிய 

புதக மண்ைலவமா ஆகாயதத்த எந்த விதத்திலும் பாதிப்பதில்தல. அவத வபால 



நல்லதவ மகை்ைதவ என்ற வபதமில்லாமல் அதனத்துக்கும் ஆதாரமாயிருப்பது 

பரமன். 

பாதனக்குள் இருக்கும் ஆகாயத்திற்கும் பாதனக்கு மவளிவய இருக்கும் 

ஆகாயத்திற்கும் எந்த வித வித்தியா மும் கிதையாது. 

ஆயினும் பாதனதய ஒரு இைத்திலிருந்து இன்மனாரு இைதத்ிற்கு எடுத்து 

ம ன்றால் பாதனக்குள் இருக்கும் ஆகாயமும் பாதனயுைன் நகரந்்து ம ல்வது 

வபால் வதான்றுகிறது. ஆயினும் உண்தமயில் ஆகாயம் நகரவ்து இல்தல என்று 

நமக்கு மதரியும். 

அது வபாலவவ விண்மவளியிலுள்ள அதனத்து நை ்த்திரங்களும் வகாள்களும் 

மதாைரந்்து நகரந்்தாலும் ஆகாயம் மாற்றமில்லாமல் இருக்கிறது. அது வபால 

பரமனும் மாற்றத்திற்கு அப்பாற்பை்ைவன். 

வமல், கீழ் மற்றும் கிழக்கு வமற்கு வபான்ற வாரத்்ததகளுக்கு விண் மவளியில் 

எந்த மபாருளும் கிதையாது. ஏமனனில் ஆகாயம் எந்த பாகுபாவைா பகுதிகவளா 

அற்று எப்மபாழுதும் முழுதமயாக இருப்பது. 

அவத வபால பரமனும் முழுதமயானவன். 

உண்தமயில் ஆகாயம் எப்வபாதும் இருப்பதுவபால்தான் இருக்கிறது. 

பாதனயின் உள்ளும், மவளியும் இருப்பது அவத ஆகாயம்தான். 

அங்கு இரண்டு ஆகாயமாகத் மதரிவதும், பாதன உதைந்ததும் ஒன்றாக  ்

வ ரவ்துவபால் மதரிவதும் நம் மனதில் ஏற்பை்டுள்ள வதாற்றங்கவள. 

இந்த உபமானத்தத தவத்துக்மகாண்டு ஜீவ-ஈஸ்வரத் தத்துவத்தத இங்கு 

விளக்குகிறார.் 

ஈ னாகிய பிரம்மம் எப்வபாதும் இருக்கும்படிவய இருக்கிறது, சீவராசிகளாகிய 

நாம்தான் அவ்வப்வபாது அவரிைத்தில் வதான்றி, வளரந்்து அவரிைவம 

நீரக்்குமிழிகள் வபால் மதறகின்வறாவம தவிர, ஈ னுக்கு இதனால் எந்தப் 

பாதிப்பும் இல்தல என்கிறார.் 

ஆனாலும் அப்படித் வதான்றும் நாம்தான் குைத்திற்கு உள்வள இருக்கும் ஆகாயம் 

வபால் ஒரு தனித்துவம் இருப்பதாக நிதனக்கிவறாவம தவிர, உண்தமயில் 

அப்வபாதும் நாம் ஈ ன்தான் என்று இங்கு அரத்்தம் மகாள்ள முடிகிறது. 

அதத உணரமுடிந்தால் அந்தப் பரம்மபாருளாகவவ எப்வபாதும் இருப்வபாம், 

ஏவதா தனித்து விைப்பை்ைவரக்ள் வபால் தவிக்கமாை்வைாம். இதுவவ முக்தி நிதல. 

இது அறிவுபூரவ்மாய் நின்று விைாது அனுபவத்தில் வரவவண்டும். 

தனித்து விைப்பை்ைதாக நிதனக்கும் குை ஆகா மாகிய ஒவ்மவாருவரின் 

நிதலயும் இதுதான் என்பதால், ஒருவனுக்குத் தன்தன  ்சுற்றியுள்வளாதரயும் 



ஈ னாக நிதனக்கும் மவனா பாவம் வளர வளர தானும் ஈ ன் என்ற அனுபவம் 

தன்னாவல வாய்க்கும் என்று ஆன்வறாரக்ள் அருளியிருக்கின்றனர.் 

எங்கும் நிதறந்திருக்கும் ஆகாயம் வபால் என்று ம ால்லிவிை்டு, ஈ தனக் 

குறிக்க ஹ்ருஷிவக ன் என்று ம ால்வதிலிருந்து இன்னுமமாரு அம் மும் 

மவளிப்படுகிறது. 

ஹ்ருஷிவக ன் என்பதற்கு “புலன்கதள மவன்றவன்” எனப் மபாருள் வருவதால், 

புலன்கதள அைக்கி ஆண்டு அதவகளின் ததலவனாக இருப்பவவன எங்கும் 

நிதறந்து இருக்கும் தன்தம மகாண்ைவன் ஆக முடியும் என்றாகிறது. 

புலன்களின் வழி  ்ம ல்பவன், அதவ அளிக்கும் குறுகிய 

கண்வணாை்ைத்திவலவய நின்று தனியன் ஆகிறான். புலன்கதள அைக்கி ஆளும் 

பயிற்சிகள் எல்லாம் அவனது தனிதமதய நீக்கி, எங்கும் நிதறய  ்ம ய்யும் 

வழிகளில் அவதன  ்ம லுத்தும். 

எப்வபாது அவன் தனிதம நீங்குகிறவதா அப்வபாவத அவன் பரிபூரணமாய் 

இருந்து, உள்மளாளி சுைர ்விை்டு எரிய, யாதுமாகி நிற்கிறான். 

அதாவது ஒருவன் தன் ஐம்புலன்கள் காை்டும் வழியில் மை்டும் ம ன்று அதனால் 

விதளயும் அகங்காரத்தினால் தான் தான் எல்லாம் என்று தன்தன மபரிதாக 

நிதனத்துக்மகாண்டு தன்தனக் குைம் அளவில் மை்டும் நிரப்பிக் மகாள்ளலாம், 

அல்லது புலன்கதள அைக்கி தன்தன குறுக்கிக்மகாண்டு எல்லாவம தான் என்று 

அகன்று விரிந்து எல்லா இைத்திலும் நிதறயலாம். 

உபாதிகள் எல்லாம் இல்லாத ஒன்தற இருப்பதாகக் காை்டும் கற்பதன என்று 

பாரத்்வதாம். 

அந்த உபாதிகள் உண்தமயற்றதவ என்றாலும், அதவ எந்த விதமாகமவல்லாம் 

நம் சுய உருவத்தத மதறத்து விதவிதமான அறியாதமதய வளரக்்கின்றன 

என்று இப்வபாது பாரப்்வபாம். 

அதவகள் ஒருவதன எவ்வளவு பாதித்துள்ளன என்று பாரத்்து, அதற்குத் 

தகுந்தபடி ஒவ்மவாருவனது பயிற்சியின் மதாைக்கமும் இருக்க வவண்டும் 

என்பதால் இந்த விவரங்கள் நமக்குத் வததவ ஆகின்றன. 
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11. नानोपाभधवशादेव जाभतवणामश्रमादयः  | 

आत्मन्यारोभपतािोये रसवणामभदिेदवत् || 

நோபநோ ோதிவஷோபதவோ ஜோதிவர்ணோஷ்ரமோதயஹ | 

ஆத்மன்யோபரோபிதோஸ்பதோபய ரஸவர்ணோதிப தவத் || 



 லவோம் உ ோதிகள்  ற்றிபய நோமம் 

குலம் ஆசிரமம் முதல் சகோள்தக – சலத்தில் 

சுதவ நிறம் ஆதிப ோல் சுத்த ஆன்மோவில் 

அதவ கற்பிதமோம் அறி  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

பலவிதமாம் உைல் பற்றிய உபாதிகதளப் பற்றிவய மபயர,் குலம், வாழ்முதற 

முதலான நதைமுதறக் மகாள்தககள் உண்ைாகின்றன. 

சுத்தமான நீரில் இனிப்பு, கரிப்பு, கடுப்பு என்ற பலவிதமான சுதவகளும், 

சிவப்பு, மஞ் ள், கருப்பு முதலான நிறங்களும் காணப்படுவது வபால, உைல் 

பற்றி உண்ைாகும் 

விதவிதமான உபாதிகள் பரிசுத்தமான ஆன்மாதவப் பற்றுவதாகக் 

கற்பதனயால் அறியப்படுகின்றன. 

நிலம், நீர,் மநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்ற பஞ்  பூதங்களில் நிலமாகிய மண் 

ஒன்றுக்குத்தான் வவறு வவறு மாதிரியான நிறங்களும், மணங்களும் ஆன 

குணங்கள் எல்லாம் உண்டு. 

மற்ற பூதங்களில் நீருக்கும், காற்றிற்கும் அதவனாடு மற்றதவ கலப்பதால் வரும் 

குணங்கள்தான் உண்டு. மநருப்பும், ஆகாயமும் அதவகளுக்குண்ைான 

இயற்தகக் குணத்வதாடு இருப்பதவ. நீர ்அது இருக்கும் மண்ணுக்குத் 

தகுந்தாற்வபால் இனிப்பு, கரிப்பு, கடுப்பு வபான்ற சுதவகதளயும், சிவப்பு, 

மஞ் ள், கருப்பு வபான்ற நிறங்கதளயும் தழுவிக்மகாண்டு விளங்கும். 

அவதவபால உைல் பிறந்து, வளரந்்து வரும் சூழ்நிதலகதளப் மபாறுத்து மாறி 

மாறி வரும் நிதலகதள அதவனாடு விை்டுவிைாமல், உைல் இருக்கக் காரணமாக 

உள்ள ஆன்மாவுைன் மதாைரப்ுபடுத்தி அந்த நிதலகள் எல்லாம் ஆன்மாதவ  ்

 ாரந்்தன என்று கலக்கம் அதைகிறாரக்ள் என்று  ங்கரர ்கூறுகிறார.் 

ஒவ்மவாருவதரயும் தனித்தனிவய குறிப்பிடுவதற்காக என்று மபயரக்ள் 

அதமகின்றன. அந்தப் மபயர ்அவரது உைலுக்கா, மனத்திற்கா? 

மபயதர  ்ம ால்லி ஒருவதரக் கூப்பிடும்வபாது அவருதைய உைல்தான் 

ஒத்துதழத்து திரும்பிப் பாரக்்கிறது. அவதவபால தூரத்வத அவர ்வருவததப் 

பாரத்்து விை்ைால், அவர ்மபயதர  ்ம ால்லி அவர ்வந்துமகாண்டிருக்கிறார ்

என்வபாம். அப்வபாதும் அவர ்உைதலதத்ான் குறிப்பிடுகிவறாம். 

ஆனால் நாம் அவதரப் பற்றிப் வபசும்வபாது அவரது உைதலப் பற்றிப் 

வபசுவதில்தலவய; அவரது எண்ணங்கதள, மனதத பற்றிப் வபசுகிவறாம். 

அதாவது அவதரப் பற்றிய ஒை்டுமமாத்தமான உருவகத்துக்குத்தான் அந்தப் 

மபயர ்என்பது  ரிதாவன? 



 ாதி அல்லது குலம் என்னும்வபாது ஒருவர ்பிறந்த பிரிதவதத்ான் இக்காலத்தில் 

குறிப்பிடுகிவறாம். 

மபாதுவாக மனித  ாதி, மிருக  ாதி, தாவர  ாதி என்ற வதகயில்தான்  ாதி 

என்னும் ம ால்வல ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கின்றன. 

பின்பு மனிதரக்ளுள் மவவ்வவறு மதாழில் வதகயினதரக் குறிப்பிைப் 

பயன்படுத்திய வரண்ம் என்ற ம ால்லிற்குப் பதிலாக இப்வபாது  ாதி என்ற 

ம ால் புழங்கி வருவதும் அல்லாமல், சிலதர வமல் தரத்தினர ்என்றும் வவறு 

சிலதரக் கீழ் தரத்தினர ்என்றும் ம ால்லப்படும் வததவயற்ற அளவுக்கு அந்த  ்

ம ால் பழக்கத்தில் மக்கிப் வபாயிருக்கிறது. 

இந்த  ்ம ய்யுளில் குலம் என்று ம ால்லப்படுவது பிறந்த ஒருவர ்எந்தத் 

மதாழில் ம ய்யும் வம் த்தில் பிறந்திருக்கிறார ்என்று குறிப்பிைவவ பயன் 

படுத்தப்பை்டிருக்கிறது. 

அதாவது பிறந்த அவரது உைதல தவத்துக்மகாண்டுதான் அவதரப் பற்றி நாம் 

கணிக்கிவறாம் என்று ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 

வரண்ம் அல்லது ஆசிரமம் என்று ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது ஒருவனது வாழும் 

முதறதயப் பற்றியதாக வருகிறது. 

நம் பண்தைய வழக்கப்படி முதலில் கல்வி கற்கும்வபாது பிரம்மத்ததப் பற்றிவய 

அறிவதற்குண்ைான  கல கை்டுப்பாடுகளுைனும், ஒழுக்கம், மநறிகளுைனும் 

இருந்து பயில்வதற்கு ஒரு பிரம்ம  ்ரிய வாழ்முதற, பின் மதனயாளுைன் 

இருந்து நல்வாழ்க்தக வாழ்ந்து  மூகத்தில் ஒரு நல்ல தாக்கதத்த ஏற்படுத்த 

ஒரு கிருஹஸ்தா ர்ம வாழ்முதற, தன் குடும்பத்திற்கும்,  மூகத்திற்கும் 

கைதமயுைன் பணியாற்றியபின் அதுவதர வததவயாயிருந்த 

சுகவபாகங்கதளக் குதறத்துக்மகாண்டு தான் பிறந்ததன் பயதனப் பற்றி  ்

சிந்திக்கும் ஒரு வானப்பிரஸ்தாஸ்ரம வாழ்முதற, இறுதியில் இவ்வுலக  ்

சுகங்கதள முற்றிலும் துறந்துவிை்டு  ந்நியா  வாழ்க்தக என்று ஒருவன் 

கதைத்வதறுவதற்கு படிப்படியாக வாழ்தக முதறகதள நம் முன்வனாரக்ள் 

வகுத்திருக்கின்றனர.் 

இதில் எந்த முதறகதளப் பாரத்்தாலும், ஒருவன் உைலுைன் பிறந்திருப்பதால் 

அவனது உைதல தவத்துக்மகாண்டு அவன் ஆற்றும் கைதமகளால் நுண்ணறிவு 

மபற்று அவன் எப்படி முன்வனறுவது என்றுதான் இருக்கும். ஆக எல்லா 

வாழ்முதறகளும் உைதலவய முதலாகக் மகாள்கின்றன. 

ஆக நாமம், குலம், வாழ்முதற இதவ எல்லாவம உைல்  ம்பந்தப்பை்ை  ரீரத் 

தரம்ங்கள் ஆகின்றன. இதவகதள ஆதம்ாவின் தரம்ங்கள் என நிதனத்து 

மயங்கக்கூைாது. 



 ரியாக  ்ம ய்யாததால் முன்பு ஏற்பை்ை உபாதிகள் மதறயவவண்டும் என்பவத 

 ரீர தரம்ங்களின் குறிக்வகாள். ஆனால் அதவகதள இப்வபாதும்  ரியாக  ்

ம ய்யாது வபானால் புதிய வதகயான உபாதிகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் 

இருக்கின்றன. 

எப்படியானாலும் அதவ ஆன்மாதவப் பற்றுவதில்தல என்பதத தீரக்்கமாக 

அறிந்து மகாள்ளவவண்டும். இதத நன்கு உணரவ்தற்கு நாம் ஆதி  ங்கரர ்

வாழ்க்தகயிவலவய நைந்த ஒரு நிகழ் ச்ிதய அலசிப் பாரக்்கலாம். 

புனிதமான கங்தகயில் குளித்துவிை்டு ஆ  ்ாரியார ்தன் சீைரக்ளுைன் 

வரும்வபாது, எதிவர ஒரு புதலயன் நான்கு நாய்கதளப் பிடித்துக்மகாண்டு 

வருகிறான். சீைரக்ள் அவதன அவர ்வமல் பைாதவாறு ஒதுங்க  ்ம ால்ல, 

அப்வபாது அவன்  ங்கரதரப் பாரத்்து இப்படிக் வகை்கிறான். 

“யதிகளில் சிறந்வதாவர, அன்ன மயதத்ாலான இந்த  ரீரத்தத அன்னமயமான 

இன்னுமமாரு  ரீரதத்ிலிருந்து விலக  ்ம ால்கிறீரக்ளா? 

அல்லது ஒரு த தன்ய ம ாரூபத்தில் இருந்து இன்மனாரு த தன்ய 

ம ாரூபத்தத அகலும்படி  ்ம ால்கிறீரக்ளா? 

கங்தக நதியில் பிரதிபலிக்கும்  ந்திரனின் பிம்பம்,  ண்ைாளனின் குடித யின் 

பக்கத்தில் இருக்கும் குளத்தில் பிரதிபலிக்கும்  ந்திரனின் பிம்பத்திலிருந்து 

வவறாகுவமா? 

மபான் குைத்தின் உள்வள இருக்கும் ஆகா ம் மண் குைத்தில் உள்ளதிலிருந்து 

வவறுபடுவமா? 

எங்கும் நீக்கமற நிதறந்திருக்கும்  த்திய ஆனந்த வபாதத்தில் திதளத்திருக்கும் 

உம்மிைம் “இவன் வமவலான், அவன் கீவழான்” என்ற மபரும் மயக்கம் எப்படித் 

வதான்றுகிறது?”. 

இததக் வகை்ை ஆ  ்ாரியார ்தன் மனம் ஆன்மாவின் உன்னத நிதலதய மறந்து 

உைலின் தூய்தம பற்றிய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிதமயாகி பாமரத் 

தன்தம அதைந்ததத உணரக்ிறார.் 

அததன அகற்றி,“பரம்மபாருளின் தன்தமதய உணரந்்து உறுதியான 

வபாதத்துைன் இருப்பவர ் ண்ைாளர ்ஆயினும், அந்தணர ்ஆயினும் அவதர என் 

குருமவனப் வபாற்றுகின்வறன்” என்று ஈற்றடி வருமாறு “மனீஷா பஞ் கம்” என்ற 

ஐந்து ஸ்வலாகங்கதள இயற்றுகிறார.் 

ஆக உைல் - ஆன்மா குழப்பம் எப்வபாதும் வராதவாறு நம்தமக் கண்காணித்துக் 

மகாள்ளவவண்டும். 
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12. पञ्चीकृतमिािूतसांिवां कममसांभितम् | 

शरीरां  सुिदुः िानाां िोिायतनमुच्यते || 

 ங்க்சீக்ருதமஹோபூதசம் வம் கர்மஸஞ்சிதம் | 

ஷரரீம் சுகதுக்கோனோம் ப ோகோயதனமுசய்பத || 

கலந்த ச ரும் ஐம்பூதம் கோரியம் ஆகும் 

கலந்த விதன சோரந்்த கலமோம் – கலக்கும் 

இைர ்இன் ப ோகம் எதவயும் புசித்தற்கு 

இைம் இவ்வுைல் என்றிரு  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

ஐந்து மபரும் பூதங்களின் வ ரக்்தகயினால் உண்ைான, முற்பிறவியில் 

ம ய்யப்பை்ை நல்விதன தீவிதனகளின் கலப்பினால் அதையப்பை்ை தூல  ரீரம், 

உள்ளதத்தக் கலக்கக்கூடிய துன்பங்கதளயும், சுகவபாகங்களாகிய 

இன்பங்கதளயும் ஆன எல்லாவற்தறயும் சீவன் அனுபவிப்பதற்காக இவ்விைம் 

இந்த உைலாக வந்துள்ளது என்று ம ால்லப்படுகிறது. 

ஆன்மாவில் ஜாதி, வரண், ஆசிரமங்கள் ஆன வவற்றுதமகள் உபாதிகளால் 

வதான்றுவதாக முந்ததய ம ய்யுளில் கூறப்பை்ைது. அந்த உபாதிகள் ஸ்தூலம், 

சூை்சுமம், காரணம் என்று மூன்று வதகயாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. 

அவற்றில் முதலாவதான தூல உபாதி பற்றி இந்த  ்ம ய்யுளில் 

ம ால்லப்படுகிறது. 

ஆன்மாதவ மதறக்கும் தூல உபாதிகளில் முதன்தமயானது நாம் 

எடுத்திருக்கும் இந்த உைவலாடு நம்தம ஐக்கியப்படுத்திக் மகாள்வதுதான். 

ஏமனன்றால் இந்த உைல்தான் நம்தம உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது, 

நம்தமயும் அப்படிவய நிதனக்கவும் தவக்கிறது. உலகமும் மபௌதீகம், உைலும் 

மபௌதீகம் என்பதால் நாம் காண்பது எதுவும் ஐந்து பூதங்களால் உருவானது 

என்று ம ால்லப்படுகிறது. 

இந்த ஐந்துவம மிகவும் தூலமான மண் அல்லது நிலத்திலிருந்து ஆரம்பித்து 

படிப்படியாய் தூலம் குதறந்து சூக்ஷமம் அதிகமாகி மிகவும் நுண்தமயான 

ஆகாயத்தில் வபாய் முடியும். 

இந்த ஐந்தின் கலதவகளாக உைலும் உலகமும் கருதப்படுகின்றன. 

அப்படிப்பை்ை ஓர ்உைல் முன்பு ம ய்திருந்த ம யல்களால் தூலமாகவும், 

நுண்தமயாகவும் பல விதளவுகள் நிகழ்ந்திருக்கும். 



அததமயல்லாம் அனுபவித்தபின் அந்த உைல் இறுதியில் மரணம் 

அதையும்வபாது தூலங்கள் எல்லாம் உைவலாடு முடிந்து, நுண்ணிய 

விதளவுகதள தன்னகத்வத மனம் வபான்ற வடிவில் மகாண்டு இன்னமும் 

மீதியிருக்கும் நுண்ணிய விதனப்பயன்கதள அனுபவிக்க ஒரு உைதலத ்வதடி 

மறுபிறவி எடுக்கிறது என்பதுதான் இங்கு ம ால்லப்படும் தத்துவம். 

உைல் என்று ஒன்று தூல வடிவில் இருந்தால்தான் எல்லாவித அனுபவங்களும் 

நிகழும் என்பதத நாம் இங்கு புரிந்துமகாள்ள வவண்டும். 

ஆத  ஒன்று இருக்கும்வபாது அது எண்ண வடிவிவலவய சூக்ஷமமாக இருக்கும். 

அததப் பூரத்்தி ம ய்யவும், ஆண்டு அனுபவிக்கவும் தூல வடிவில் உைல் 

வததவப்படுகிறது. 

நாம் முன்பு ம ய்த மற்றும் இப்வபாது ம ய்யும் ம யல்களுக்கு உண்ைான 

விதளவுகதள அனுபவிப்பதற்கு உைல் வததவப்படுகிறது. 

அதாவது அனுபவிக்க என்று எந்த விதளவுகளும் இல்லாது வபானால், அங்கு 

மனம் என்ற ஒரு நுண்ணிய மபாருளும் இல்தல, அதனால் உைல் என்ற தூலப் 

மபாருளும் வததவ இல்லாது வபாகிறது. 

அப்வபாது பிறப்பும் அதனால் இறப்பும் இல்லாது வபாவதால், ஆன்மிகத் வதைல் 

என்பதற்கு அங்கு அவசியம் இல்லாது வபாகிறது. 

உைல் வந்துவிை்ைால் அதற்குத் வததவ இருக்கிறது என்று புரிந்துமகாண்டு, அந்த 

உைதலப் பயன்படுத்தி நாம் நமது ஆன்மிகப் பாததயில் முன்வனறப் 

பாரக்்கவவண்டும். 

மாறாக உைல் இருக்கும்வபாது நமது ஐம்புலன்கள் மூலம் சுக துக்கங்கதள 

அனுபவிப்பவத வாழ்க்தக என்று இருந்துவிை்ைால், இந்த பிறப்பு-இறப்பு சுழல் 

மதாைரந்்துமகாண்வை இருக்கும். 

ஆன்மிகப் பாததயில் ம ல்வது என்பது நமது ஐம்புலன்கதளக் கை்டுப்படுத்தி 

அந்தப் புலன்கதள இயக்கும் மூலதத்த அறிந்து, அதனத்து சீவராசிகளுக்கும் 

உள்ள ஒற்றுதம உணரத்வ அறிவவத. 

அதனால் உைல் ஒன்று வதான்றுகிறது என்றால் அது எவத த் யாக 

ஏற்பை்ைதில்தல. சூக்்ஷம வடிவில் உள்ள எண்ணங்கவள ஒரு உைதலத ்தழுவி ஒரு 

சீவனாகப் பிறக்கிறது. 

பிறந்த அது உைதலத் தன்னுதையது என்று அபிமானித்து  ்ம யல்படும்வதர, 

அந்த விதனகளின் விதளவுகள் அந்த உைதலத் தூல வடிவில் பாதித்து, அததத் 

தழுவிய மனதத்த நுண்ணிய வடிவிலும் பாதிக்கும். 

அப்படிப் பாதிக்கப்பை்ை மனம் வமலும் வமலும் வரும் பிறவித் மதாைரில் 

மகாண்டுவபாய்விடும். 



ஆக உைல் என்பது நல்லவதா, மகை்ைவதா நைக்க இருக்கும் விதளநிலம் என்று 

மகாள்ளவவண்டும். 

அததவய கீதா ாரியன் வக்ஷத்ரம் என்பார.் 

வக்ஷத்ர தரி னங்கள் எல்லாம் இறுதியில் தானாகிய வக்ஷதத்ிரதத்த 

உணரவ்தற்குதத்ான். அதற்கு உைல் ஒரு கருவியாகத் வததவப்படுகிறது. 
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13. पञ्चप्राण मनो बुस्तधः  दशेस्तिय समस्तितां | 

अपांिीकृतिूतोत्थां सूक्ष्माङ्गां  िोिसाधनम् || 

 ஞ்ச ்ரோண மபனோ புத்தி தபஷந்த்ரிய ஸமன்விதம் | 

அ ங்க்சீக்ருதபூபதோத்தம் சூக்்ஷமோங்கம் ப ோகசோதனம் || 

வோயுக்கள் ஐந்து மனம் புத்தி ஈதரந்தோய் 

ஏயும் கருவிகள் ஏய்ந்த நுண் – கோயம் 

கலவோத நுண்பூத கோரியமோம் ப ோகத்து 

உலவோத சோதனமோம் ஓர்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

கலவாத நுண்ணிய வடிவில் உள்ள ஐம்பூதங்களில் இருந்து உண்ைான ஐந்து 

பிராண வாயுக்கள், மனம், புத்தி, ஞான-கரம் இந்த்ரியங்களாக உள்ள பத்தும் 

உள்ள கரணங்கள் இதவ யாவும் அைங்கிய சூக்்ஷம  ரீரம், வற்றாத சுக 

துக்கங்கதள அனுபவிப்பதற்குக் கருவியாக உள்ளது என்பதத அறிந்துமகாள். 

முந்ததய ஸ்வலாகதத்ில் உபாதிகளான ஸ்தூல  ரீரம் பற்றிப் வப ப்பை்ைது 

என்றால், இங்கு சூக்்ஷம  ரீரம் பற்றிப் வப ப்படுகிறது. 

ஐம்மபரும்பூதங்களும் கலப்பதற்கு முன்னால் இருக்கும் நுண்ணிய வடிவில் 

பதிவனழு பகுதிகளாக இருப்பதத சூக்்ஷம  ரீரம் என்று விவரிக்கப்படுகிறது. 

உைலின் பல பகுதிகளில் உள்ள வாயுக்கதள பிராண, அபான,  மான, வ்யான, 

உதான என்ற ஐந்து அதமப்புகவளாடு, உைன்பாடு - எதிரம்தற 

எண்ணங்கவளாடு  ந்வதகத்துைன் இருக்கும் மனம், உறுதியாக இருக்கும் புத்தி 

இவ்விரண்டும் கூடி ஏழு பிரிவுகளும், ஞான இந்திரியங்களான ஐம்புலன்களின் 

சூக்்ஷம  க்தியான ஐந்தும், கரம் இந்திரியங்களான வாய், கால், தக, பாயு 

(கழிவுக்கு), உபஸ்தம் (வம்  விருத்திக்கு) என்ற ஐந்தும், ஆக எல்லாமாக  ்

வ ரந்்து பதிவனழு ஆகின்றன. 



நமது தூல உைலில் சூக்ஷமமாக முதலில் நாம் காண்பது நமது சுவா  அதமப்வப. 

அதற்குண்ைான மூ ச்ு விடும் அதமப்பு (பிராண), உைலில் இருந்து 

மவளிவயற்றப்பை வவண்டிய கழிவு அதமப்பு (அபான), நாம் மகாள்ளும் 

உணதவ  க்தியாக மாற்ற உதவும் ஜீரண அதமப்பு ( மான), மாற்றப்பை்ை 

 க்திதய உைலின் பல பாகங்களுக்கும் பரவலாகக் மகாண்டு ம ல்ல ஓர ்இரதத் 

மற்றும் திரவ ஓை்ை அதமப்பு (வ்யான), தும்மல், வாந்தி வபான்றதவகள் மூலம் 

உைலுக்குத் தகாததவகதள மவளிவயற்றி உைதலக் காக்க ஒரு தற்காப்பு 

அதமப்பு (உதான) என்றதவகவள முதலில் ம ால்லப்பை்ை “பஞ்  ப்ராண” வாயு 

அதமப்புகள். 

நாம் மவளிவய காணும் ஐம்புலன்கள்  ம்பந்தப்பை்ை உறுப்புகள் அதவகளின் 

வவதலதய  ் ரியாக  ்ம ய்வதற்கு உள்வள வததவயான  க்திதய ஞான 

இந்திரியங்கள் என்று பகுத்து தவத்திருந்தனர.் 

அதாவது உைலில் நமது உறுப்புகள் இருந்தாலும் அதவ  ரியாக வவதல 

ம ய்யவவண்டும் அல்லவா? 

இல்தல என்றால் கண் இருக்கும் ஆனால் பாரத்வ இருக்காது, காது இருக்கும் 

ஆனால் ஒன்றும் வகை்காது என்றபடிதாவன அதமயும். 

இத்ததகய நுண்ணிய  ரீரம்  ரியாக வவதல ம ய்தால்தான் ஐம்புலன்கள் 

வழிவய நாம் உலதகக் காண முடியும். இதவ மூலம் நாம் உலதக அறிவதால் 

இதவ ஞான இந்திரியங்கள் எனப்படுகின்றன. 

ஐம்புலன்கள் மூலம் நமக்கு உலகம் விவரங்கள் மகாடுப்பதுவபால, நாம் 

உலகுக்கு அளிப்பதற்கு என்று வமவல ம ால்லப்பை்ை ஐந்து கரவ்மந்திரியங்கள் 

இருக்கின்றன. 

உலகில் நாம் ம ய்யக்கூடிய ம யல்கள் எல்லாவம இந்த ஐந்து கரம் 

இந்திரியங்கள் மூலமாகவவ நதை மபறுகின்றன. 

இந்த பத்து இந்திரியங்கள் மூலம் நாம் மபறுவதனாவலா, தருவதனாவலா வரும் 

சுக - துக்கங்கவள நம் வாழ்க்தக அனுபவங்களாக ஆகின்றன. 

உலகத்தில் உள்ளதவகதள அனுபவித்து வபாகமாக இன்பதத்ில் திதளக்கவவ 

நாம் பிறந்திருக்கிவறாம் என்று எண்ணிவய அதனவரும் வாழ்க்தகயில் 

ஈடுபடுகின்றனர.் 

ஆனால் இன்பவமா மவகுநாை்கள் நீடிப்பதில்தல, வமலும் இன்பமாய் இருப்பவத 

சில நாை்களில் துன்பம் மகாடுப்பததயும் பலர ்பாரக்்கின்றனர.் 

அப்வபாதுதான் சிலருக்கு புலன்கதளக் மகாண்டு வபாகம் அதைவததவிை்டு, 

புலன்கதளக் கை்டுப்படுத்தி வயாகம் ம ய்து வபரின்பப் மபருநிதலதய 

அதையும் வழிகள் மதரியவருகின்றன. 



அப்படி  ்சிறிது சிறிதாக மனத்ததக் மகாண்வை அதவகதளக் கை்டுப்படுத்தி, 

மனதத்த ஒருமுகப்படுத்திப் பயிற்சிகதள  ்ம ய்வவத உபாதிகதள நீக்கி 

ஆனந்த நிதலதய அதையும் வழி. 

தூல மற்றும் நுண்ணிய  ரீரங்களாகிய உபாதிகதளப் பற்றி வமவல உள்ள 

இரண்டு ஸ்வலாகங்களில் பாரத்்வதாம். 

நாம் காண்பது தவிர பிறரும் காணும்படி உள்ளது தூல உபாதி. 

பிறர ்காணவவா அல்லது அறியவவா முடியாதபடி, நாம் மை்டுவம 

உணரக்கூடியதாக உள்ளது சூக்்ஷம உபாதி. 

அடுத்த ஸ்வலாகத்தில் வரும் மூன்றாவது உபாதியான காரண  ரீரமாகிய 

“அவித்யா” எனப்படுவது நாமும், பிறரும் எவருவம அறியாதபடி உள்ளது 

என்பததப் பாரப்்வபாம். 

தூல மற்றும் நுண்ணிய  ரீரங்களாகிய உபாதிகதளப் பற்றி முன் இரண்டு 

ஸ்வலாகங்களில் கூறிவிை்டு, இங்கு மூன்றாவதான காரண  ரீரதத்தயும், இந்த 

மூன்றாலும் பாதிக்கப்பைாமலும் இம்மூன்தறயும் கைந்தும் இருக்கும் ஆன்மா 

பற்றியும் ம ால்கிறார.் 

அதாவது ஒருவனுக்கு ஆன்மாதவப் பற்றி அறிவதற்கும், அறிந்தாலும் 

உணரவ்தற்குமான ததைகள் இதவகள்தான் என்றும், தன்தன இதவகளில் எது 

பாதிக்கிறது என்று  ாதகன் அறிந்து அதற்வகற்ற பயிற்சிகளில் 

ஈடுபைவவண்டும் என்பவத இங்கு ம ால்லப்படுவது. 
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14. अनाध्याभवद्याsभनवामच्या कारणोपाभधरुच्यते | 

उपाभधभितयादन्यमात्मानमवधारयेत् || 

அனோத்யோவித்யோநிர்வோசய்ோ கோரபணோ ோதிருசய்பத | 

உ ோதித்ரிதயோதன்யமோத்மோனமவதோரபயத் || 

ஆதியற்று இற்சறன்று அதறசயோணோ அஞ்ஞோனம் 

ஓதுவர ்ஆதி உ ோதியோய் – ஓதும் 

உ ோதிகளோம் மூன்றுைல்களின் பவறோய் 

உ ோதியில் ஆன்மோதவ ஓர்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

ஒரு மதாைக்கமும் இல்லாத, வாரத்்ததகளால் விவரிக்கவும் முடியாததுமான 

அறியாதமயாகிய உபாதிதய காரண  ரீரம் என்று ம ால்வாரக்ள். 



மூன்று  ரீரங்கள் என்று ம ால்லப்படும் தூல, நுண்ணிய, காரண 

உபாதிகளுக்கும் வவறாக உபாதியற்ற ஆன்மாதவ உணரந்்திடுவாய். 

“அவித்யா” என்கிற “அஞ்ஞானம்” பற்றி வமவல ம ால்லப்பை்டிருப்பததப் பற்றித் 

மதரிந்துமகாள்ளும் முன்பாக, நமக்குப் புரிவதற்காக ஒரு மபாருதளப் பற்றிய 

அறிதவப் பற்றி இப்வபாது வபசுவவாம். 

நமக்குப் மபாருதளப் பற்றிய அறிவு இல்லாததால் அந்தப் மபாருள் இல்லாமலா 

வபாய்விை்ைது? 

நம்தமப் மபாருத்தவதர அந்தப் மபாருள் இல்தல என்பதுதான்  ரியான நிதல. 

அந்தப் மபாருதளப் பற்றிய அறிதவ நாம் மபறும்வபாது எப்வபாது மபற்வறாம், 

எப்படிப் மபற்வறாம் என்பதத விவரிக்க முடியும். 

ஆனால் அததப் பற்றி அறியாதிருந்வதாவம, அந்த அறியாதம எப்வபாது வந்தது 

என்பததவயா அததப் பற்றிய வமலும் விவரங்கதளவயா நம்மால் மகாடுக்க 

முடியாது. 

என்ன ம ால்ல முடியும் என்றால் அந்தப் மபாருதளப் பற்றிய அறிவு வந்ததும், 

அததப் பற்றிய அறியாதம வபாயிற்று என்று ம ால்லி அதுவதர அறியாதம 

இருந்தது என்றும் ம ால்ல முடியும். 

அறியாதம எப்வபாது மதாைங்கியது என்று ம ால்ல முடியாவிை்ைாலும், 

அறியாதமதயப் வபாக்க முடியும். இவத மாதிரிதான் ஆன்மாதவ பற்றி  ்

 ங்கரர ்ம ால்கிறார.் 

ஆன்மாதவப் பற்றிய காரண  ரீரமான “அவித்யா”தவ அவர ்விவரிக்கும்வபாது, 

“அநாதி” என்ற ம ால்தலப் பயன்படுதத்ி ஆன்மாதவப் பற்றி அது எப்வபாது 

மதாைங்கியது என்று மதரிந்துமகாள்ள முடியாது என்பததயும், “அநிரவ்ாஸ்யா” 

என்பதன் மூலம் அது எப்படி இருக்கும் என்று விவரிக்க முடியாது என்பததயும் 

ம ால்கிறார.் 

இததவய ரமணரும் அதத “அஞ்ஞானம்” என்று மமாழிமபயரத்்து “ஆதியற்று” 

என்று ம ால்லி அதன் ‘மதாைக்கமில்லாத’ தன்தமதயயும், “இற்மறன்று 

அதறமயாணா” என்பதனால் அதன் ‘இதுமவன்று ம ால்லமுடியாத’ 

தன்தமதயயும் விளக்குகிறார.் 

அப்படி  ்ம ால்லப்பை்ைதனால் இந்தக் காரண  ரீரம் ஆதி உபாதியாய் 

இருக்கிறது. அதனால் இந்த உபாதி எல்லாவற்றிலும் மிக நுண்ணியதாய் இருந்து 

அது இருப்பவருக்கும் மதரிவதில்தல, மற்றவரக்்கும் மதரிவதில்தல. 

இதத இரண்டு வகாணங்களில் நாம் ஆராய்ந்து பாரக்்கலாம். 

முதலாவதாக, தூல வதகம் இல்லாதவபாது அது மனம் வபான்ற நுண்ணிய 

வதகமாய் இருக்கிறது என்றும், அந்த நுண்ணிய வதகத்தின் விதத வபான்ற 



மூலமாய் இந்த மிக நுண்ணிய வதகமான காரண  ரீரம் இருக்கிறமதன்று 

இததனப் புரிந்து மகாள்ளலாம். 

இரண்ைாவதாக, உண்தமயில் இருக்கும் ஒன்வறயான ஆன்மாதவ தூல 

உபாதியான “நான் உைவல” என்ற அபிமானமும், சூக்்ஷம உபாதியான “நான், 

எனது” என்பன வபான்ற மனதத்ளவிலான எண்ணங்களும், காரண உபாதியான 

“ஆன்மாதவப் பற்றிய அறியாதம” என்பதும் ஆன்மாதவ அறியும் ததைகளாக 

இருக்கும் உபாதிகள் என்று இததனப் புரிந்து மகாள்ளலாம். 

முன்னது பிறப்பு - இறப்புக்கான காரண காரியங்கதளயும், அதவ மதாைரப்ான 

நிதலகதளயும் அலசுவதாக இருக்கிறது, பின்னது ஆன்மாதவ நாடும்  ாதகன் 

ஒருவன் ம ய்யவவண்டியது என்ன என்பததக் காை்டுவதாக அதமகிறது. 

நாம் இந்த இரண்ைாம் வகாணத்ததத் வதரந்்மதடுத்து வமற்மகாண்டு ம ல்வவாம். 

ஆன்மாதவப் பற்றிய அறியாதம என்பது தானும், தான் காணும் உலகமுவம 

உண்தம என நிதனத்து, அதற்கு ஆதாரமாக ஆன்மா ஒன்று உண்டு என்பததத் 

மதரியாமல் இருப்பது. 

அல்லது மதரிந்தாலும் அதத மறுப்பது என்பவத அதத்தகயவரக்ளது நிதல. 

நாம் இதுவதர பாரத்்த மூன்று விதமான உபாதிகளும் அவரக்ளுக்கு 

இருக்கின்றன என்றுதான் அதற்கு அரத்த்ம். 

ஆன்மாதவப் பற்றித் மதரியாமல் இருப்பவரக்ளுக்கு அததப் பற்றி  ்ம ால்லி, 

அவரக்ள் தினமும் அதையும் விழிப்பு - உறக்க - கனவு நிதலகதள அவரக்வள 

அலசும்படி  ்ம ால்லி அவரக்ளுக்கு வமலும் புரிய தவக்கலாம். 

ஆனால் அப்படி விளக்கங்கள் அளித்தும், ஆன்மாதவ மறுப்பவரக்ளுக்கு என்ன 

ம ால்லி விளங்கி தவக்க முடியும்? 

அவரக்ள் மறுப்பது விழிப்பு நிதலயில்தான், அந்த விழிப்பு நிதல ஒன்றுதான் 

அவரக்ளது நிதலயா, அவரக்ளது மற்ற இரண்டு நிதலகளுக்கும் அவரக்ள் பதில் 

என்ன என்றுதான் வகை்கமுடியும். 

அவரக்ளது ஒவர ஒரு நிதலதய மை்டும் தவத்துக்மகாண்டு, உலகின் 

உண்தமதய எப்படி நிதல நிறுத்த முடியும் என்றுதான் வகை்க முடியும். 

ஆன்மாதவப் பற்றித் மதரியாத பலரும் அந்த நிதலயில்தான் இருக்கிறாரக்ள். 

அவரக்ளுக்குக் காலம்தான் கனிந்து வழிகாை்ை வவண்டும். 

அந்தக் கால இதைமவளியில் அவரக்ள் ம ய்யும் நற்காரியங்கள் அவரக்ளுக்குக் 

தகமகாடுக்கும். இதுதான்  ாதகன் ஆவதற்கு முன் ஒருவனுதைய காரண  ரீர 

நிதல. 

காரண  ரீரத்தத விதத வபால என்று முன்பு ம ான்வனாம் அல்லவா? 



பிறப்பு - இறப்பு வகாணத்திலிருந்தும் இததன நாம் அல லாம். 

ஒரு விதத முதளப்பதற்கும் காலம் கனிந்து அதற்வகற்ற சூழ்நிதலகள் உருவாக 

வவண்டும். எல்லா விததகளுவம துளிரத்்து முதளப்பதில்தல; முதளக்கும் 

எல்லாவம வளரவ்தில்தல, வளரும் எல்லாவம பூப்பது இல்தல, பூக்கும் எல்லாவம 

காய்ப்பதில்தல, காய்க்கும் எல்லாவம கனி ஆவதில்தல. 

இவத வபான்றுதான் ஆன்மாதவப் பற்றி அறிவதற்கும் காலம் கனிந்து 

அதற்வகற்ற சூழ்நிதலகள் உருவாக வவண்டும். 

ஆன்மாதவப் பற்றித் மதரிந்துமகாள்ள முயற்சிக்கும்  ாதகன் ஒருவனுக்கு, 

அவனது உைலும், உைல்  ாரந்்த உலகமும் அவனுக்குத் தூல  ரீரமாகவும், 

அவனது மவனாநிதலகள் அவனுக்கு சூக்்ஷம  ரீரமாகவும் ததைகளாக நிற்கும். 

இங்கு முதலில் அவன் தன் மனதத்தக் மகாண்வை வி ாரம் ம ய்து, தான் 

உைலுக்கும் அப்பால் இருப்பதத தன் விழிப்பு-உறக்க-கனவு நிதலகதள 

அலசுவதன் மூலம் அறிந்துமகாள்ள வவண்டும். 

உைலால் குடும்பத்திற்காக, ஊருக்காக, நாை்டுக்காக உதழப்பது எல்லாம் 

ஒருவதனத் தன்தனயும் கைந்து அதனவரிைமும் உள்ள இதறத்தன்தமதய 

உணர  ்ம ய்து அன்பு காை்ை  ்ம ய்யும். 

இது வபான்ற பல வழிகள் உண்டு. அத்ததகய வாழ்க்தகமுதறகள் அவனுக்கு 

மனக் கை்டுப்பாை்தைக் மகாடுத்து, உைதலக் கைந்த ஆன்மாதவப் பற்றி 

அறிவதத புத்தி அளவில் மகாண்டுவிை்டு அத்துைன் நின்றுவிடும். அங்கு 

மனமும் முழு அளவில் அப்படிவய இருக்கும். 

அதன்பின் ஏவதனும் ஒரு தியானத்தில் மனத்தத ஒருமுகப்படுத்தி, அதன் 

நிதலயற்ற தன்தமதய உணரந்்து, இதவமயல்லாம் நானல்ல என்றால் பின் 

தான் யார ்என்று வி ாரத்ததத் மதாைரந்்து நைத்த, தன் உள்ளிருந்து வரும் 

ஆன்ம  க்தியால் மை்டுவம ஒருவன் தன் உள்ள நிதலதய உணர முடியும். 

அதாவது, இங்கு “நான் யார?்” என்று வகை்கும் வதர வி ாரம் புத்தி அளவில் 

இருக்கும். ஆனால் அதற்கு அந்த அறிதவ தவத்துக்மகாண்வை விதை வதை 

முயற்சிக்கக் கூைாது. 

அப்படி அறிவின் தூண்டுதலால் வரும் விதைகதள மமௌனமாகக் 

கவனித்துக்மகாண்வை ஒவ்மவாரு எண்ணமும் வரும்வபாது அததத் மதாைர 

முயற்சிக்காமல், அததக் கவனித்துக்மகாண்வை இருக்கப் பழகப் பழக ஒருவன் 

தன் மனமும் இன்றி தான் எப்வபாதும் உள்ள நிதலதய அதையலாம் என்று 

அப்படி அதைந்வதார ்கூறியிருக்கின்றனர.் 

அந்த நிதலயில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் ஆனந்த நிதலதயயும், ஆனால் 

உறக்கத்தில் உணராத அதத அப்வபாவத உணரந்்தும் அனுபவிக்கலாம் என்று 



அவரக்ள் வாழ்ந்து காை்டி  ்ம ன்றிருக்கின்றனர.் அதனால் மூன்று 

 ரீரங்களாகிய உபாதிகள் விலக, ஆன்மா தாவன ஒளிவிை்டு நிற்பதத ஒருவன் 

தன் உணரவ்ினால் மை்டுவம அப்படி இருந்து அறிய முடியும். 

அந்த நிதலயில் அறிவதற்கு என்று வவறாக இன்மனான்று ஏதும் இல்தல. 

அறிவவ அறிவாய் தன்தன அறிந்து நிற்கிறது என்பாரக்ள் ஆன்மாதவ 

உணரந்்தவரக்ள். 
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15. पांिकोशाभदयोिेन तत्तन्मय इव स्तथथतः  | 

शुधात्मा नीलवस्त्राभदयोिेन स्फभटको यथा || 

 ஞ்சபகோஷோதிபயோபகன தத்தன்மய இவ ஸ்திதஹ | 

ஷுத்தோத்மோ நீலவஸ்த்ரோதிபயோபகன ஸ் டிபகோ யதோ || 

பகோசங்கள் ஐந்து முதற் கூை்டுறவோல் ஆன்மோவும் 

மோசிலபத ஆயினும் அவ்வமயம் – பநபர சருவும் 

நீல  ைோதி கல ் ோல் நிரம்லமோம்  டிகம் 

ப ோலபவ ஒைை்ோ ் ச ோருள்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

தன் எதிரில் நீலம் வபான்ற வண்ணங்களுைன் உள்ள துணியால் ஒரு 

நிரம்லமான ஸ்படிகம் அந்தந்த வண்ணங்களுைன் காை்சி அளிப்பதுவபால, 

இயற்தகயில் மாசு மருவற்று விளங்கி எதிலும் ஒை்ைாத ஆன்மாவானது அதத 

மதறக்கும் ஐந்து வகா ங்களின் குணங்கவளாடு வதான்றுகிறது. 

ஆன்மாவுக்கு உபாதியாக தூல, நுண்ணிய காரண உைல்கள் இருப்பதாகப் 

பாரத்்வதாம். 

இங்கு ம ால்லப்பை்டிருக்கும் அன்னமய, பிராணமய, மவனாமய, 

விஞ்ஞாயனமய, ஆனந்தமய என்ற ஐந்து வகா ங்களும் அந்த மூன்று 

உைல்களின் விவரங்கள். 

வகா ம் என்றால் உதற என்றும் அதவகதள ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக 

இருப்பதாகவும் மகாள்ளவவண்டும். 

இந்த உதறகதள எல்லாம் விலக்கினால் தானாக விளங்குவது ஆன்மா என்று 

மபாருள். 

நிரம்லமாய் விளங்கும் ஆன்மா இந்தக் வகா ங்களால் மதறக்கப்படுவதால் 

அதவகளின் குணங்கவளாடு காணப்படுகின்றன. 

வண்ணம் எதுவுமில்லா ஒரு பளிங்தக வண்ணத்துணி ஒன்று மதறத்து, 

பளிங்தக அந்த வண்ணத்வதாடு உதையதாகக் காை்டுவதத அதற்கு 

உவதமயாக  ்ம ால்கிறார.் 



நாம்  ாப்பிடும் உணவால் உைல் உண்ைாகி வளரவ்தால், உைலாகிய தூல 

வதகவம அன்னமய வகா ம் எனப்படுகிறது. 

பஞ்  பிராணன்களும், பஞ்  கரவ்மந்திரியங்களும் வ ரந்்துள்ளது பிராணமய 

வகா ம். 

பஞ்  ஞாவனந்திரியங்களும், மனமும் வ ரந்்தது மவனாமய வகா ம். 

புத்தியாகிய அறிவின் இருப்பிைம் விஞ்ஞானமய வகா ம். 

இந்தக் கதைசி மூன்று வகா ங்களும் வ ரந்்ததுதான் சூக்்ஷம அல்லது நுண்ணிய 

 ரீரம். 

காரண  ரீரமாகிய மூன்றாவது உைல்தான் ஆனந்தமய வகா ம் எனப்படுகிறது. 

இந்த வகா ங்கள் ஆன்மாதவ மதறப்பதும் அல்லாமல், தாவன ஆன்மாவாக 

இருப்பதாகவும் காை்டும் வலிதம மபற்றன. 

அதனால் ஆன்மாதவ உணரந்்துவிை்வைன் என்று யாராவது ம ான்னால், அவன் 

அவனகமாக இந்த வகா ங்கள் எதிவலா மாை்டிக்மகாண்டுள்ளான் என்று 

ம ால்லிவிைலாம். 

ஏமனன்றால் கண்ைவருக்கு விண்டு உதரக்க முடியாது; ஆன்மாவிவலவய 

லயித்து இருக்கத்தான் முடியும். 

மதாைரும்... 
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16. वपुिुषाभदभिः  कोशैयुमिां युक्त्यवधाततः  | 

आत्मानमन्तरां  शुधां भवभवञ्च्यात्तणु्डलां यथा || 

வபுஸ்துஷோதிபிஹி பகோதஷர்யுக்தம் யுக்த்யவதோதஹ | 

ஆத்மோனமந்தரம் ஷுத்தம் விவிசச்ய்ோத்தண்டுலம் யதோ || 

உைல்  ஞ்சபகோச உமி ஆதிபயோடு உள் 

சுைர்  ரிசுத்த ஆன்மோதவத் – திைமோன 

உத்தியினோல் குத்தி ஒழித்து அவற்தற அரிசி 

ஒத்தறிய பவண்டும் உணர்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

உமியுைன் கூடிய மநல்தல பதமாக உலக்தகயால் குத்தி அரிசியிதயப் பிரித்து 

எடுப்பது வபால, பரிசுத்த ஆன்மாதவ மதறக்கும் உைல் முதலான ஐந்து 

வகா ங்கதள திைமான சுருதி யுக்திகளினாலும்,  ாஸ்திர வி ாரங்களினாலும் 

நீக்கி, உள்வள சுைர ்விை்டு ஒளிரும் ஆன்மாதவ உணரவவண்டும். 

முந்ததய ம ய்யுளின் கருத்து இங்கு மதாைரக்ிறது. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1536583103315464&set=a.1379314959042280.1073741828.100008913668319&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1536583103315464&set=a.1379314959042280.1073741828.100008913668319&type=3


ஐந்து வித்தியா மான உதறகளால் ஆன்மா மூைப்பை்டிருப்பதால், எந்மதந்த 

உதறகள்  ற்று பலமாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்கின்றனவவா 

அதவகளுக்குத் தகுந்தபடி ஆன்மாவும் அதவகதளப் வபாலவவ வதான்றும் 

என்று பாரத்வ்தாம். 

ஒவ்மவாருவருக்கும் இந்த நிதலதம வவறுபை்ைாலும், அதனவருக்குவம 

மூடியுள்ள வகா ங்கதள நீக்குவதற்கு உண்ைான வழிகளாக மவவ்வவறு 

விதமான வயாக, தியானப் பயிற்சிகள் வததவ ஆகின்றன. 

ஆன்மா அதவ எதனாலும் பாதிக்கப்பைவில்தல என்றாலும், ஒவ்மவாருவரது 

முன் விதனகளின் பயன்கவள மவவ்வவறு வகா ங்களாக இதையில் நின்று 

மதறப்பதால் அதவகதள எப்படி நீக்க வவண்டும் என்று ஒரு உவமானத்துைன் 

இங்கு ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 

அந்தக் காலத்தில் கிராமப் புறங்களில் கிை்ைத்தை்ை ஒவ்மவாரு வீை்டிலும், தங்கள் 

வயலில் அறுவதை ம ய்த மநல்லில் குடும்பத்திற்கு வவண்டிய அளவு ஒதுக்கி 

எடுத்து வந்து, அதத மவயிலில் காய தவத்து மநற்குதிரில் வ மித்து 

தவத்திருப்பாரக்ள். 

எப்வபாமதல்லாம் அரிசி வததவவயா, அப்வபாது அந்த அளவு மநல்தல குதிரில் 

இருந்து எடுத்து வந்து தககள் மகாள்ளும் அளவு உரல் ஒன்றில் இைட்ு, 

நின்றுமகாண்டு நீளத்தடி வபான்ற உலக்தகதய உயரத்்தி, உரல் வமல் உள்ள 

மநல்தலக் குத்துவாரக்ள். 

இது ஓர ்பதமாக  ்ம ய்யப்படும். வவகமாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் 

உலக்தகதய கீவழ வபாை்ைால், அப்வபாது உரலில் உள்ளது மபாடியாகி 

மாவாகிவிடும். அப்படி  ்ம ய்தால் அதற்கு இடிப்பது என்று மபயர.் 

மாறாக உலக்தகதய பதமாகக் குத்தினால் மநல்லின் வமல் உதற வபால் உள்ள 

உமி தனியாகவும், அதன் உள்வள உள்ள அரிசி வ தமாகாமல் முழுதாகவும் 

பிரியும். பின்பு அந்தக் கலதவதய முறம் ஒன்றில் வபாை்டுப் புதைத்தால் 

கனமான அரிசி முறத்தில் தங்கி, மமலிதான உமி தனியாகப் பறந்வதா, 

புதைக்கப்பை்வைா மவளிவய விழும். இப்படியாக அரிசி மநல்லிலிருந்து 

பிரிக்கப்படுகிறது. 

இந்த ஸ்வலாகத்தில் உலக்தகயில் மநல் குத்துவதத ஆத்ம வி ாரத்திற்கு 

உபமானமாக  ங்கரர ்காை்டியிருக்கிறார.் 

அரிசிக்வகா உமி என்று ஒவரமயாரு கவ ம்தான் இருக்கிறது. ஆன்மாவுக்வகா 

நாம் பாரத்த்படி பல வகா ங்கள் இருக்கின்றன. 

அதவகளில் யாரய்ாருக்கு அது எவ்வளவு தடிமனாக இருக்கலாம் என்பதுவும் 

மதரியாது. 



உமிதய மை்டுவம உதறயாகக் மகாண்ை அரிசிக்வக வமவல ம ான்னபடி 

அவ்வளவு பாடுபை வவண்டும் என்றால், ஆன்ம வி ாரத்தில் இன்னும் எவ்வளவு 

சிரமங்கள் இருக்குவமா மதரியாது. 

மநல்தல எவ்வளவு வநரம் உலக்தகயால் குத்தவவண்டும் என்று யாராவது 

வகை்ைால், அரிசி கிதைக்கும்வதர என்றுதான் ம ால்லமுடியும். 

ஆக வகா ங்களுக்கு ஏற்ப வி ாரத்தில் பதம் வவண்டும் என்றும், ஆன்மாதவ 

உணரும்வதர வி ாரம் மதாைரந்்து நைக்க வவண்டும் என்பதும் நி  ்யமாகப் 

புரிகிறது. 

 

ஒருவனுக்கு நல்வழி காை்டும் குரு என்பவர,் அவன் எதத்தனவயா 

நற்காரியங்களின் மூலம் மபற்ற ஒரு வரம்தான். 

அந்தக் குருவின் உபவத ங்கதளக் வகை்டு, அதத மனதில் வாங்கி சிந்தித்து, 

அந்த உபவத ங்களுக்கு ஏற்ப தன் வாழ்க்தக முதறதய வகுத்து அதன் வழியில் 

ம ன்று, தன் உள்ளதத்ாலும், உைலாலும், வாக்காலும் ம ய்யப்படும் ம ய்தககள் 

அதனத்தும் ஆன்மாதவ உணரவ்தற்வக என்ற தவராக்கியம் மகாண்ை 

 ாதகனுக்வக ஆன்மாதவ உணரும் பாக்கியம் கிை்டும். 

வததவக்கும் வமலாக மவளி விஷயங்களில் மனதத  ்ம லுத்தாது இருப்பதும், 

ஆன்மாதவத் தவிர வவமறான்தறயும் நிதனயாது இருப்பதும் ஒன்வற. 

முன்னது பயிற்சியின் வபாது நாம் கதைப்பிடிக்கும் வழி என்றால், பின்னது நாம் 

அந்த வழி ம ன்று உணரவவண்டிய குறிக்வகாள் ஆகும். 

தின ரி வாழ்வில் ஆன்மாதவ உணரமுடியாதபடி பல நிகழ் ச்ிகள் நைந்தாலும், 

நம்பிக்தகதயத் தளரவிைாது மதாைரந்்து விைாமுயற்சி ம ய்பவனுக்வக ஞானம் 

தககூடும். 

பஞ்  வகா ங்களும் ஆத்மாதவப் வபாலத் வதாற்றம் அளித்தாலும், அதவ 

ஆன்மாவல்ல என்றும், ஆன்மா மூன்று  ரீரங்கதளயும் தாண்டி அதவகதளயும் 

உள்ளைக்கி உள்ளது என்றால், ஆத்மா எங்கு இருக்கிறது என்று இனி பாரப்்வபாம். 
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[17] 

सदा सवमितोsप्यात्मा न सवमिाविासते | 

बुधावेवाविासेत स्विेषु प्रभतभबम्बवत् || 

ஸதோ சர்வகபதோ ்யோத்மோ ந சர்த்ரோவ ோசபத | 

புத்தோபவவோவ ோபசத ஸ்வசப்சஷு பிரதிபிம் வத் || 



எங்குபம என்றும் இரு ்பினும் ஆன்மோவும் 

எங்குபம ஆன்மோ இலகிதல – துங்கமோம் 

புத்தியிபலபய ச ோலியும் நிழல் சசோசச்மோம் 

வத்துவில் பதோன்றும் வதக. 

– ஸ்ரீ ரமணர ்

ஆத்மாவானது எப்வபாதுவம எங்குவம நிதறந்து இருந்தாலும் எந்த இைத்திலும் 

ஆத்மா பிரகாசிப்பதில்தல. 

சுத்த ஸ்படிகம் வபான்ற நிரம்லமான மபாருைக்ளில் பிரதிபிம்பம் 

காை்சியளிப்பததப் வபால கூரத்மயான, நுண்ணிய புத்தியிவலவய ஆத்மா 

பிரகாசிக்கும். 

ஆத்மா எங்கும் உள்ளது, எல்லாவிைத்திலும் நிதறந்து இருக்கிறது என்றால் 

அததப் பாரப்்பதற்கு ஏன் அவ்வளவு சிரமப்பை வவண்டும் என்று யாராவது 

வகை்ைால் அது நியாயமானதுதாவன? 

அது ஏன் எளிதாகக் காணப்பைவில்தல என்றால் அததத் வதடி அறிந்துமகாள்ள 

முதனபவர ்அதத  ் ரியாகப் புரிந்துமகாள்ளவில்தல என்றுதான் அரத்த்ம். 

ஆத்மா ஒருவனுக்கு மவளிவய உள்ள மபாருள் என்றால் அததத் வதடிக் 

கண்டுபிடித்து அவனிைம் மகாடுத்து விைலாம். 

வகை்கும் அவனுள்வள ஆத்மா இருப்பதத அவன்தாவன கண்டுபிடிக்க முயல 

வவண்டும்? 

அப்படிவய முயன்று பாரத்்து ஒருவனால் அறிய முடியவில்தல என்றால், அவன் 

அதற்கு இன்னமும் தயாராகவில்தல என்று மபாருள். 

அதாவது, மற்ற மபாருைக்தளத் வதடுவதுவபால அவன் ஆன்மாதவ 

அறிவாரத்்தமாகத் வதடிக்மகாண்டிருக்கிறான் என்று மபாருள். 

ஒருவனது அறிவுக்வக ஒளி மகாடுக்கும் அதத எப்படி அதைவது அல்லது 

உணரவ்து என்று பாரக்்கவவண்டும். 

 ரி, எங்கும் நிதறந்து இருக்கிறது என்றால் ஏன் காணப்பைவில்தல? 

காணப்பைவில்தல அல்லது உணரவில்தல என்று வதான்றுகிறது அல்லவா, 

அப்படித் வதான்றுவது யாருக்கு என்று மதரிகிறதா? 

மதரியவில்தலவய என்று ம ால்லி தவராக்கியம் இல்லாதவரக்ள் அந்த 

இைத்திவலவய நின்றுவிடுவாரக்ள். அப்படி  ்ம ய்யாது வமலும் மதாைரவவண்டும் 

என்பதுதான் முக்கியம். 



எப்படி ஒரு கண்ணாடி வமல் அழுக்கு பைரந்்திருந்தால் அதில் பிரதிபிம்பம் 

பாரக்்க முடியாவதா, அந்த நிதலக்கும்  ாதகனின் இப்வபாததய நிதலக்கும் 

வித்தியா ம் இல்தல. 

பிரதிபிம்பம் மதரியாததால் அங்கு கண்ணாடி இல்தல என்றா ம ால்லமுடியும்? 

அதன்வமல் உள்ள அழுக்தகத்தாவன துதைக்க வவண்டும்? கண்ணாடிவமல் 

உள்ள அழுக்தகத் துதைப்பது ஓன்றுதான் எளிதான வழி. 

அப்மபாழுதுதான் மவை்டி எடுக்கப்பை்டு வந்த பளிங்குக் கல்தல 

எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள். அதிலும் பிரதிபிம்பம் அறவவ மதரியாது. 

ஆனால் அததத் வதய்க்கத் வதய்க்க அதன் பளபளப்பும் மமருகும் கூடிவரவவ, 

பிரதிபிம்பம் நன்கு மதரியவரும். இருந்தும் கண்ணாடி வபால் இருக்காது என்பது 

வவறு விஷயம். 

மவறும் கண்ணாடி என்றால் அழுக்தகத ்துதைத்தால் வபாதும். பளிங்குக் 

கல்தலவயா மவகு வநரம் மிகவும் அழுதத்ித் வதய்த்து பாடுபை 

வவண்டியிருக்கிறது. 

அவதவபால ஆன்மாதவ மூடியிருக்கும் வகா ங்கதளப் மபாருத்து மவவ்வவறு 

 ாதகனின் முயற்சியும் அதமயவவண்டும். ஆத்மா தாவன பிரகாசிக்காது 

இருப்பதன் காரணம் அந்தக் வகா ங்கவள. 

ஆத்மாதவப் பற்றிக் வகை்டு அறிவது மவறும் புத்தியளவிவல மை்டும்தான் என்று 

பாரத்்வதாம். 

அதத உணரவ்தற்கு நாம் எடுக்கும் வி ாரம், தியானம் வபான்ற முயற்சிகள் 

மதாைக்கத்தில் “நான்” என்ற எண்ணதவ்தாடு ஆரம்பிக்கப்படுவதுதான். 

இந்த “நான்” உைல், மனம் என்று தூலத்திலிருந்து நுண்ணிய வடிவான 

அகங்காரமாக மாறி  ்ம ன்று மகாண்டிருக்கும். 

தியானதத்ால் பக்குவப்பை்ை நிதலயில் நிரம்லமான நுண்ணிய மனமானது 

தன்னுள் கிளம்பும் எண்ணங்கதள கவனித்துக்மகாண்டு இருக்கும். நம் 

வகா ங்களுக்குத் தகுந்தாற்வபால் அவ்வப்வபாது கிளம்பும் எண்ணங்கதளத் 

மதாைராமல், அந்த எண்ணங்கதள மை்டுவம கவனித்துக் மகாண்டிருந்தால் ஒரு 

நிதலயில் வகள்வி எதுவும் வகை்காத, கவனம் ஒன்தறவய மகாண்டிருக்கும் நம் 

அறிவு மிகவும் நுண்ணியதாகும். 

அப்படிப் பழகப் பழக அந்த நுண்ணிய அறிவு எந்தவித முயற்சியும் ம ய்யாது 

தனது இயல்பான நிதலயிவல நிற்கும்வபாது ஆத்மா தாவன பிரகாசிக்கும் 

என்கிறார ் ங்கரர ்
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[18] देिेियमनोबुस्तधप्रकृभतभ्यो भवलक्षणम् | 

तद् वृभत्तसाभक्षणां भवद्यादात्मानां राजवत्सदा || 

பதபஹன்த்ரயமபனோபுத்தி ்ரக்ருதி ்பயோ விலக்ஷணம் | 

தத்வ்ருத்திசோக்ஷிணம் வித்யோதோத்மோனம் ரோஜவத்சதோ || 

உைல்கருவி உள்ளசமோடு புத்தி மோதய 

விைபவறு அவற்றின் விருத்தி – யுைபன 

எதவக்குபம சோை்சியோம் என்றும் ஆன்மோதவ 

அதவக்கு அரசன் ப ோல அறி.  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

வதகம், இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி, அஞ்ஞானம் முதலான இதவகளின் 

தன்தமக்கு வவறானதாய், அதவகள் ம ய்யும் காரியத்வதாடு அதனத்திற்குவம 

 ாை்சி மை்டுவம ஆன ஆத்மாதவ எப்வபாதும் அதவகளுக்கு அர தனப் வபால 

அறிவாய். 

“நான்” இந்திரியங்கள் இருக்கும் உைல் மை்டும் அல்ல, அதற்கும் வமலானவன்; 

அதவகளால் மதரியவரும் உலகத்தில் உள்ளதவகதளப் பற்றிய எனது 

எண்ணங்களின் மதாகுப்பான மனதிற்கும் வமலானவன்; 

எனது எண்ணங்கதள வதகப்படுத்தி, மதாகுத்து அதவகளினின்றும் பல 

உருவகங்கதள உருவாக்கி  ்ம யல்படும் எனது புத்தியாகிய அறிவுக்கும் 

வமலானவன் என்று தூலத்திலிருந்து நுண்ணிய நிதலக்கு “நான்” ம ல்ல  ்

ம ல்ல ஓர ்அதமதி கிதைக்கிறது. 

அந்த அதமதியில் நான் ஆழ்ந்து இருக்கும்வபாது, நான் இருக்கிவறனா என்ற 

 ந்வதகமா வரும்? 

நான் இருப்பதால்தாவன, எனது அந்த அதமதி நிதலதயயும் அனுபவிக்க 

முடிகிறது. 

மமதுவாக அந்த நிதலதய விை்டு, நான் அங்கு வந்த வழியிவலவய 

பின்வனாக்கி  ்ம ன்றாலும் அதமதியில் இருக்கும் நான்தாவன அப்வபாதும் 

இருப்வபன்? 

முன்பு அதமதியில் ஆழ்ந்த “நான்” இப்வபாது ஒரு  ாை்சியாக இருக்கிறது 

என்றுதாவன அரத்்தம்? 

 

எப்வபாது புத்தி அைங்கி உலகிதனப் பற்றி அறிவிக்காது, நமது இருப்தபப் பற்றி 

மை்டுவம அறிய தவக்கிறவதா அப்வபாது உள்ள “நான்” எனும் உணரவ்ு அப்வபாது 



மை்டும் அல்லாது, எப்வபாதும் உள்ள தனது இயல்வப என்று உணரந்்து, தனது 

எல்லா நிதலகளிலும் அப்படிவய ஒருவன் இருப்பதுதான் ஞானம் அதைவது 

அல்லது முக்தி மபறுவது என்று ம ால்வாரக்ள். 

அந்த நிதலயில் ஒருவனுக்கு உலகம் என்று தனியாகத் மதரியாது; எல்லாம் 

தாவன என்று உணரப்படும். அதனால் உலக காரியங்களில் ஈடுபடும்வபாதும் 

தனக்வக எல்லாம் ம ய்துமகாள்வது வபாலவவ உணரப்படும். 

அதனால் உலகமும், உலகில் உள்ளதவகளும் மதரிந்தாலும் அதத வவறாகப் 

பாரக்்க மாை்ைான். 

எப்வபாது உலகம் என்ற ஒன்று தனியாகத் மதரிகிறவதா அப்வபாது தன்தனயும், 

தன்தனத் தவிர உலகில் உள்ள அதனதத்தயும் வவறு வவறாகவவப் பாரக்்கும் 

மனநிதல வளரும். 

நைக்கும் அதனதத்தயும் மவறும்  ாை்சியாகப் பாரத்்துக் மகாண்டிருக்கும் 

அர தன, ஆழ்ந்த அதமதி நிதலக்கு ஒப்பாக இங்கு ம ால்கிறார.் 

ஓர ்அர னின் கண்காணிப்பில்தான் அதனவரும் தத்தம் வவதலகதள 

ம ய்கின்றனர.் அவதவபால் உைல், மனம் இதவகதளக்மகாண்டு நைக்கும் உலக 

காரியங்கதள ஆதம்ா ஒரு  ாை்சியாகப் பாரத்்துக் மகாண்டிருக்கிறது. 

நமது பதழய புதகப்பைத்தத எடுத்துப் பாரத்்தால், அந்தப் பைம் எடுக்கப்பை்ை 

வபாது நம்தம நாமாக உணரந்்த மாதிரித் தாவன இப்வபாதும் நம்தம 

உணரக்ிவறாம்? 

நமது உைல் வளரந்்தாலும், வதய்ந்தாலும் எப்வபாதும் நம்தம நாமாகதத்ாவன 

உணரக்ிவறாம்? அந்த உணரவ்ில் எந்த மாற்றமும் இல்தலவய? 

அப்படியானால் வவறு மாதிரி இருப்பது எது என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். 
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[19] व्यापृतेस्तिियेिात्मा व्यापाररवाभववेभकनाम् | 

दृश्यतेsभे्रषु धावतु्स धावभन्नव यथा शशी || 

வ்யோ ்ருபதஷ்விந்த்ரபயஷ்வோத்மோ வ்யோ ோரிவோவிபவகினோம் | 

த்ருஷ்யபத ்பரஷு தோவஸ்து தோவன்னிவ யதோ ஷஷி || 

கருவிகளின் சதோழில் கண்ை அவிபவகி 

கருத்தன் ப ோன்று ஆன்மோதவக் கோண் ோன் – துரிதமோய் 

ஓடும் பமகம் கண்டு உணர்விலி சந்திரபன 

ஓடுகிறோன் என் தத ஒத்து.  



– ஸ்ரீ ரமணர ்

ஆகாயத்தில் வவகமாக ஓடும் வமகங்கதளப் பாரத்்த பகுத்தறிவில்லாத ஒருவன் 

 ந்திரவன வவகமாகப் வபாகிறது என்று ம ால்வததப்வபால, ஐந்து கரம் 

இந்திரியங்களின் மூலம் ம ய்யப்படும் ம ய்தகதயப் பாரத்்து உள்ளததயும் 

இல்லாததயும் பிரித்துப் பாரத்்து அறியமுடியாதவன் ஆன்மாவவ ம யலில் 

ஈடுபடுவதாக நிதனப்பான். 

உலகில் நைக்கும் காரியங்களுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த  ம்பந்தமும் இல்தல 

என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. 

நாம் பயணம் ம ய்யும் ரயில் வண்டி வழியில் ஒரு ஸ்வைஷனில் நின்றுமகாண்டு 

இருக்கும்வபாது, பக்கத்துத் தண்ைவாளதத்ில் உள்ள மற்மறாரு ரயில் 

எதிரப்்புறமாகக் கிளம்பினால் நமது வண்டிவய கிளம்பிவிை்ைது வபாலத ்

வதான்றுவது நமது அனுபவம்தாவன? 

அவதவபால வானத்தில் உள்ள வமகக் கூை்ைங்கள் நகரும்வபாது, அதவகளின் 

பின்னால் உள்ள  ந்திரன் நகரவ்துவபால் நமக்குத் வதான்றும். 

அதத நன்கு கவனித்துப் பாரப்்பவனுக்குத்தாவன எது நிதல மகாண்டுள்ளது, 

எது நகரக்ிறது என்று மதரியும்? 

அவத வபால, உைல் வவறு ஆன்மா வவறு என்று பிரித்துப் பாரத்்து அறிய 

முடியாதவன், ஆன்மாவின்  ந்நிதானத்தில் உைலின் கரம் இந்திரியங்களால் 

நிகழும் நிகழ் ச்ிகதள ஆன்மாவவ ஈடுபை்டு  ்ம ய்வதாக நிதனக்கிறான். 

ஒவ்மவாருவனுக்கும் ஏதாவது ஒரு வவதலதய  ்ம ய்ய வவண்டிய ஆவவலா, 

நிரப்்பந்தவமா இருக்கிறது. அதனால் அவன் அந்த வவதலதய  ்ம ய்கிறான். 

ஆவவலா, நிரப்்பந்தவமா எனக்கு இல்தல, தன்னி த் யாக  ்ம ய்கிவறன் என்று 

ம ால்லி, தான் எப்வபாது வவண்டுமானாலும் அதத நிறுத்திக் மகாள்ளலாம் 

என்று ஒருவன் ம ால்லலாம். 

அங்கும் இ த்  என்பது ஆவவல, அவன் வவதலதய நிறுதத்ாது ம ய்து 

மகாண்டிருக்கிறான் என்பதும் அவனது ஆவலின் நுண்ணிய வடிவவம. 

ஏமனன்றால் அவன் அந்த வவதலதய  ்ம ய்யாது இருந்தால், அந்த 

வவதலதயப் பற்றிவய வயாசித்துக் மகாண்டிருப்பான். வவதல ம ய்யப்பை்ைால் 

அது தூல வடிவிலும், வவதலதயப் பற்றி வயா தன மை்டும் ம ய்து 

மகாண்டிருந்தால் அது நுண்ணிய வடிவிலும் இருக்கிறது என்றுதான் மபாருள். 

ஆக ஒன்று நைக்காமல் அததப் பற்றிய எண்ணங்கள் இருக்கிறது என்றால் 

அப்வபாது அவனது மனமும் புத்தியும் வவதல ம ய்து மகாண்டிருக்கிறது என்று 

அரத்்தம். 



இப்படியாக உலக விஷயங்கள் அதனத்தும் மனம், புத்தி அளவிவல நைந்து 

மகாண்டிருந்தாலும், ஆத்மா இருப்பதாவலவய மனமும் புத்தியும் இயங்குவதால் 

உலகில் நைப்பததப் பாரப்்பவரக்ள் ஆத்மாவவ அதில்  ம்பந்தப்பை்டுள்ளதாக 

நிதனக்கின்றனர.் 

நைப்பதவகளுக்கு ஆத்மா ஒரு  ாை்சிவய. 

ஒவ்மவாருவரின் மனமும், புத்தியும் மவவ்வவறாக இயங்குவதாவலவய வபதங்கள் 

மதரிகின்றன. ஆனால் அதவகளுக்கும் ஆதாரமான ஆத்மா அளவில், வபதங்கள் 

ஏதும் இல்லாது அதனவரும் ஒன்று என உணரவ்ாரக்ள். 

மனமும் புத்தியும் இயங்கும் அளவில் அந்த ஒற்றுதமதயக் காண்பது அரிது. 
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[20] आत्मिैतन्यमाभश्रत्य देिेस्तियमनोभधयः  | 

स्वभियाथेशु वतमने्त सूयामलोकां  यथा जनाः  || 

ஆத்மதசதன்யமோஸ்ரிதய பதபஹந்த்ரியமபனோதியஹ | 

ஸ்வக்ரியோர்பதஷு வர்தந்பத சூர்யோபலோகம் யதோ ஜனோஹோ || 

ஞோனசவோளி ஆன்மோதவ நண்ணி உைல் ச ோறிகள் 

மோனதம் புத்தியிதவ மன்னு தமக்கு – ஆன சதோழில் 

ஆற்றிடும் ஆதித்தன் அவிர் ஒளியோல் மக்கள் சதோழில் 

ஆற்றுவது ப ோலும் அறி.  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

 

சூரியனின் பிரகா மான ஒளியினால் உலக மக்கள் அவரவர ்தமக்கான 

மதாழிதல  ்ம ய்வது வபால, ஞானப் பிரகா மான ஆத்மாதவ  ் ாரந்்து உைல், 

இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி முதலானதவகள் தமக்குண்ைான மதாழில்களான 

விஷயங்களில் மபாருந்தி ம யல்படும் என்று அறிவாயாக. 

ஆன்மாதான் எல்லாம், அது இருப்பதால்தான் மற்றமதல்லாம் 

நைந்துமகாண்டிருக்கிறது என்பதத விளக்குவதற்கு ஓர ்உவமானமாக சூரியன் 

உதித்ததும் அதனவரும் ததத்மது தினப்படி வவதலகதள ஆரம்பித்து  ்

ம ய்துமகாண்டு இருப்பததக் காை்டுகிறார.் 

அந்த வவதலகள் நைப்பது சூரியன் உதிதத்பின்தான் என்பதால் அதவகளுக்கும் 

சூரியனுக்கும் என்ன  ம்பந்தம்? 



அதவ ம ய்யப்பை்ைாலும், ம ய்யப்பைாமவல இருந்தாலும் அதனால் 

சூரியனுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்தது? 

ஒன்றுமில்தல அல்லவா, அவதவபால ஆன்மா இருப்பதால்தான் 

இந்திரியங்களும், மனமும், புத்தியும் இயங்குகின்றன என்றாலும் அதவகளின் 

இயக்கத்தால் ஆன்மா எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்பைவில்தல. 

உலதகவய ஒளிரவ்ிக்கும் சூரியதனப் வபால, எல்லா இந்திரியாதிகதளயும் 

ஒளிரவ்ித்தாலும் ஆன்மா நைக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் மவறும்  ாை்சியாக 

மை்டுவம இருக்கிறது. ஆன்மா எந்த இயக்கத்திலும் பங்கு மகாள்வதில்தல. 

இந்திரியங்கள், மனம், புத்தி இதவகளில் எததன எடுத்துக்மகாண்ைாலும் 

மனிதரக்ளிலும்  ரி மற்ற உயிரவ்ாழ் இனங்களிலும்  ரி ஒன்றுக்மகான்று 

வவற்றுதமகள்தான் இருக்கும். 

மற்ற இனங்கள் அததப் புரிந்துமகாள்ளாது வபானாலும், மனிதனும் அததப் 

புரிந்துமகாள்ளவில்தல என்றால் ஒரு  மத்துவப் பாரத்வ வளர வாய்ப்வப 

இல்தல. 

அது வளர வவண்டும் என விரும்பும் ஒவ்மவாருவரும் ஆன்மா ஒன்று இருப்பதத 

ஒத்துக்மகாள்வததயும், அதுவவ அதனத்தின் அடிப்பதை உண்தம என்று 

மதளிந்து மகாள்வததயும் மனித வளர ்ச்ியின் பரிமாணங்களில் ஒன்று எனக் 

மகாள்ளலாம். 

உலகியல்வாழ் இனங்களில் இப்வபாது நாம் காணும் மனித இனம் வதான்றியது 

சுமார ்இருபது முப்பது ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்புதான் என்றாலும், அவரக்ளின் 

பரிணாம வளர ்ச்ி சுமார ்முன்னூறு ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்வப 

வதான்றிவிை்ைன என்று ஆராய் ச்ியாளரக்ள் கூறுகின்றனர.் 

அந்தக் கால கை்ைதத்ில்தான் நம் மூதள தற்வபாததய அளவிலும், திறதமயிலும் 

வளரவ்தற்கு ஏற்றபடி மண்தைவயாடுகள் முதிர ்ச்ி அதைந்திருக்கின்றன. 

அதற்கு முன் வதான்றிய மனிததனப் வபான்று இரண்டு காலில் நைந்த மூன்று 

இனங்களின் மண்தைவயாடுகள் அளவில் சிறியதாகவவ இருந்திருக்கின்றன. 

அவதவபால வபசும் தன்தமக்கு உண்ைான குரல் வளமும், அதமப்பும் 

படிப்படியாகவவ வளரந்்திருக்கின்றன. வபசும் திறதமயும், மூதள வளர ்ச்ியுவம 

மற்ற வளர ்ச்ிகளுக்கு ஆதாரமாய் இருந்திருக்கின்றன. 

மனிததனப் வபான்ற மற்ற இனங்களில் ஒன்றிரண்டு மனித இனத்துைன் கூைவவ 

வளரந்்து இறுதியில் வமலும் வளராது அழிந்தும் வபாய்விை்ைன. 

இந்தப் பரிணாம வளர ்ச்ிதயப் பாரக்்கும்வபாது உைலுக்கு மூதளயும் அதனால் 

இயங்கும் இந்திரியங்களும் எவ்வளவு முக்கியவமா அப்படிவய மனித இனத்தின் 

இனி வரக்கூடிய பரிணாம வளர ்ச்ிக்கு, அவதனயும் உள்ளைக்கிய அதனத்து 



ஜீவராசிகளுக்குமான உயிதரயும் தாண்டிய மபாதுவான ஒரு அடிப்பதை 

அதமப்பு வததவ என்பதும், அதுவவ அதனத்ததயும் உள்ளைக்கும் ஆத்மா 

என்றும் நாம் மகாள்வது புரிந்துமகாள்ளக் கூடியவத. 

ஆத்மா இல்தலமயனில் நாம் இல்தல என்பதத விை வவறு எதுதான் 

உண்தமயாய் இருக்க முடியும்? 

வமலும் அதற்குக் காரணம் வவண்டுமானால், அதனத்து ஜீவராசிகளிலும் 

இப்படியாக வயாசிக்கக் கூடிய இனம் மனித இனம் ஒன்றுதான் என்பதத  ்

ம ால்ல முடியும். 

அவத  மயம் பிரபஞ் தத்தயும், தன்தன  ்சுற்றியிருக்கும் அதனத்ததயும் 

அறிந்தாலும் தான்தான் பரிணாம வளர ்ச்ியின் ஏணியில் இறுதியாக 

இருக்கிறான் என்பதத உறுதியாக  ்ம ால்ல முடியாதும் இருக்கிறான். 

அது தவிர ஆத்மாதவ உணரந்்து வாழ்ந்து காை்டி  ்ம ன்ற சில 

ஆன்வறாரக்தளயும் அவன் அறிந்துள்ளான். அதனால் அவனது தின ரி 

அனுபவங்கதளயும் தாண்டி வமலும் வளரவ்தற்கான காரணக் கூறுகள் 

இருப்பதும் அவனுக்குத் மதரிகிறது. 

ஜீவராசிகளின் பரிணாம வளர ்ச்ி எனும் ஏணியின் உ ச்ியில் ஒருவவதள 

மனிதன் இல்லாது வபானாலும், சுற்றுமுற்றும் பாரத்்து அவன் அறிந்ததவகளில் 

அந்த ஏணியின் வமல்நிதலகளில் தான் இருப்பது என்பது அவனுக்குக் கண்கூடு. 

அவன் அந்த நிதலயில் இருப்பதாலும், வமலும் அந்த வளர ்ச்ிக்கு அவன் 

உதவலாம் என்பதாலும், அதற்கு உதவவவண்டிய கைதம தனக்கு இருப்பதத 

அவன் உணரக்ிறான். 

அதனால் உந்தப்பை்ை அவன் அதனத்து ஜீவராசிகதளயும் உள்ளைக்கி ஒரு 

 மத்துவப் பாரத்வதய வளரக்்கும் ஆன்மா எனும் வபரறிதவப் மபறுவவத தனது 

பிறப்பின் பயன் என்று, உலகில் அப்படி வாழ்ந்து காை்டி  ்ம ன்ற 

ஆன்வறாரக்ளின் மூலம் அறிகிறான். 

உலகில் மற்ற விஷயங்கதள அறிவது  ாதாரண அறிமவன்றும், பிறப்பின் 

பயதன உணரவ்வத வபரறிவு என்றும் மதளிவு மபற்ற அவன், அததன அதைய 

முயற்சிக்கும் வபாது ஒரு முமுக்ஷு ஆகிறான். 
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21. देिेस्तियिुणान्कमामण्यमले सस्तिदात्मभन | 

अध्यस्यन्त्यभववेकेन ििने नीलताभदवत् || 



பதபஹந்த்ரியகுணோன்கரம்ோண்யமபல சசச்ிதோத்மனி | 

அத்யஸ்யந்த்யவிபவபகன ககபன நீலதோதிவத் || 

பதகம் ச ோறிகள் திகழ் குணங்கள் விதனகள் 

ஆகுமிதவ தூய சசச்ிதோன்மோவில் – பமோகத்தோல் 

கற்பி ் ர் சுத்த ககனத்தில் நீலமுதல் 

கற்பித்தல் ப ோலக் கருது 

– ஸ்ரீ ரமணர ்

(நிறமற்ற பரிசுத்தமான ஆகாயத்தில் நீலம் வபான்ற வரண்ங்கள் இருப்பதாக 

ஒருவன் கற்பதன ம ய்வதுவபால, தூய்தம நிதறந்த   ச்ிதானந்த 

ம ாரூபமான ஆத்மாவில் உைல், ஐம்மபாறிகள், அதவகளினால் வரும் 

குணங்கள், நல்விதன, தீவிதன ஆகிய இதவ எல்லாவற்தறயும் 

பகுத்தறிவில்லாத அவிவவகிகள் கற்பதன ம ய்துமகாள்வாரக்ள் என்று 

மதரிந்துமகாள்.) 

நமது உண்தமயான நிதலதய உணரவ்தற்கு உைல் ஒரு கருவி என்று முன்பு 

பாரத்்வதாம். அந்த உைல் உலகில் இயங்கும் வபாது நாம் பிறந்தது, வளரந்்தது, 

பாரப்்பது, வகை்பது வபான்ற இயக்கங்களும், நம் வளர ்ச்ியில் உள்ள இளதம, 

முதுதம வபான்ற நமது நிதலகளும், ஆன்மாதவ  ் ாரந்்தது என்று 

ஆன்மாதவப் பற்றி அறியாத பாமரரக்ள் கருதுவாரக்ள். 

அதில் உள்ள தவதற ஓர ்உவதம மூலம் இங்கு  ங்கரர ்விளக்குகிறார.் 

பஞ்  பூதங்களில் ஒன்றான ஆகாயம் நிறம், குணம் இதவ எததனயும் 

மகாண்டிராதவபாதும், அததப் பற்றி அறியாதவன் ஆகாயம் நீல நிறத்துைன் 

கூடியது என்று எப்படிக் கருதுவாவனா அவத வபால அவிவவகி ஆன்மாதவ 

குணத்வதாடு  ம்பந்தப்படுத்தி தவறாக அறிகிறான். 

மதாதலவில் இருப்பதால் ஆகாயம் நீல நிறமாகக் காணப்படுகிறது என்பதத 

விவவகி அறிவதுவபால ஆன்மாதவயும் அவன் உைல், இந்திரியங்களுைன் 

 ம்பந்தப்படுத்தாது அதவ அதனத்துக்கும் மூல காரணம் என்றும் அறிகிறான். 

இளதமயும் முதுதமயும் உைதல  ் ாரந்்த நிதலகள் வபால, பாரத்்தல், வகை்ைல் 

வபான்றதவ இந்திரியங்கதள  ் ாரந்்த மதாழில்கள். 

இதவகதள ஆன்மாவுைன் மதாைரப்ுமகாண்டு பாரப்்பது ஆன்மாதவப் பற்றிய 

அறியாதமயால். 

விவவகம் எனப்படுவது வதக, இந்திரியங்களின் குணங்கதளயும், ஆத்ம 

ம ாரூபத்தின் லக்ஷணதத்தயும் பிரித்து அறிவவத ஆகும். 

ரமணர ்கூறுவதுவபால் “உள்ளதத உள்ளபடி உள்ளத்வத உள்ளுவவத” உண்தம 

ஆகும். 



 

22. अज्ञानान्मानसोपाधेः  कतृमत्वादीभन िात्मभन | 

कल्प्प्यने्तsमु्बिते ििे िलनाभद यथाम्भसः  || 

அஞ்ஞோனோன்மோனபசோ ோபத கர்த்ருத்வோதீனி சோத்மனி | 

கல் ்யந்பதம்புகபத சந்த்பர சலனோதி யதோம்  ஸஹ || 

மனமோம் உ ோதி மருவு கர்த்தத்வ 

இனமோய் அவற்தற அறிவின்தம – எனும் மயலோல் 

ஆன்மோவில் கற்பி ் ர் அ ்பு அதலதவ நீர் பதோன்றும் 

வோன் மதியில் கற்பிக்குமோறு  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

(வானத்தில் அத யாது நிற்கும் நிலவானது, நீரில் பிரதிபலிக்கும்வபாது அந்தத ்

தண்ணீரின் அத வுகளால், நிலவவ அத வதாகப் பாரக்்கப்படுவது நமது 

கற்பதன என்பதுவபால, மனமாகிய உபாதியால் ஏற்படும் “நான் ம ய்கிவறன்”, 

“நான் அனுபவிக்கிவறன்” என்னும் அறியாதம மயக்கத்தினால் நைக்கின்ற 

அதனதத்தயும் ஆதம்ாவினுதையதாக நிதனக்கின்றனர.்) 

முன்பு இவத வபான்ற வவவறார ்உவதமதய நாம் பாரத்வ்தாம். 

சூரியன் எழுவதால் உலகில் பல காரியங்கள் நைந்தாலும், அதவகளின் பயன் 

சூரியதன அதையாது என்று கண்வைாம். 

அததப் வபாலவவ இங்கு கிை்ைதத்ை்ை அத யாது நிற்கும் நிலதவயும், நீரில் 

அதன் பிம்பத்தின் அத தவயும் எடுத்துக்மகாண்டு ஆத்மாவின் 

 ன்னிதானத்தில் காரியங்கள் இயற்றப்பை்ைாலும் ஆன்மா அதற்கு 

மபாறுப்பாகாது என்று விளக்குகிறார.் 

ஒவ்மவாருவனும் தான் ஆன்ம ம ாரூபம் என்பதத அறிவால் மை்டும் 

மதரிந்துமகாண்டு, தான் ம ய்யும் காரியங்கதளயும் அதனால் அதையும் 

அனுபவங்கதளயும் “நான் ம ய்கிவறன்”, “நான் அனுபவிக்கிவறன்” என்று 

எண்ணுவதாலும், தான் ஆன்ம வடிவம் என்பதத மதரிந்து மகாண்ைதாலும், 

இயற்றப்படும் காரியங்கதளயும் அதையப்மபறும் அனுபவங்கதளயும் வதக 

இந்திரியங்கள் மதாைரப்ானதவ என்று புரிந்துமகாள்ளாமல், 

ஆத்மாவினுதையது என்று தவறாக கணிக்கிறான். 

ஆன்மாவிற்கு எந்த  ்ம யலும் கிதையாது என்பதால், இந்தக் கணிப்பு 

தவறானது என்பதத அத யா நிலவின் அத வுகள் என்ற இந்த உவதமயால் 

 ங்கரர ்விளக்குகிறார.் 



நீர ்அத வதால் தண்ணீரில் மதரியும்  ந்திரன் அத வதுவபால் மதரிகிறவத 

தவிர  ந்திரவன அத வதில்தல என்பதுவபால், வதக இந்திரியங்களின் 

இயக்கத்தால் நதைமபறுவதத ஆன்மாவினுதையது என்று கருதுவது தவறு. 

அதன் உண்தம புரிவதற்கு தண்ணீதரவய பாரத்்துக் மகாண்டிருக்கும் 

மனிதனின் பாரத்வதய நிலவின் பக்கம் திருப்புதல் அவசியம். அப்வபாதுதான் 

அவனுதைய பிரதம விலகும். 

உபாதி என்பது ஆதாரம் ஆகும். இங்கு மனம்தான் ஆதாரம் என்பதால் 

“மனமாகிய உபாதி” என்று ம ால்லப்பை்டிருக்கிறது. 

நிலவின் பிரதிபிம்பம் நீரில் வதான்றுவதுவபால, ஆன்மாவின் த தன்ய 

ஒளிக்கதிரக்ள் நமது மனம் மூலம் நமக்குப் பிரகாசிக்கிறது. 

அதாவது ஆன்மாவவ மனத்தத ஒளிரவ்ிக்கிறது. எப்படி உைல் நமக்கு ஒரு தூலக் 

கருவிவயா, அவதவபால மனம் நமது நுண்ணிய கருவியாகும். இதவகளின் 

மூலவம நாம் ஆன்மாதவ அறியவருகிவறாம். ஆனாலும் அதவகள் கருவிகவள 

அன்றி அதவகவள முடிவானதவ அல்ல. 

எப்படி நீரின் குணங்களும், நிறங்களும் ஆகாயத்தில் இருக்கும் நிலதவப் 

பாதிக்காவதா, அவதவபால மனதின் விவ ஷங்கள் ஆன்மாதவப் பாதிக்காது. 

ஆனால் நீரில் பிரதிபலிக்கும் நிலவின் பிம்பம் பாதிக்கப்படுவதுவபால, 

மனதளவில் உருவாகும் எண்ணங்களும் ம யல்களும் விதன  ்க்கர  ்

சுழற்சியால் பாதிக்கப்படும். அப்படிப் பாதிக்கப்படுவது மனவம அன்றி 

ஆன்மாவல்ல. 

ஆனாலும் இவ்விரண்தையும் பிரித்துப் பாரக்்க முடியாதவரக்ளுக்கு மனத்தின் 

 லனங்களும் ஆன்மாவின்  லனங்களாகவவ வதான்றும். 

ஆக விதனதய ஆற்றுவதும் அதன் பலன்கதள அனுபவிப்பதும் மனம் எனும் 

உபாதிவய அன்றி, ஆன்மாவல்ல. 

இததன அனுபவத்தில் உணரந்்துமகாள்ள ஒருவன் ஆன்மாதவ வநாக்கி தன் 

முழு கவனத்ததயும் திருப்ப வவண்டும். 
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23. रािेिासुिदुः िाभद बुधौ सत्याां प्रवतमते | 

सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्बुधेिु नात्मनः  || 

ரோபகசச்ோசுகதுக்கோதி புத்சதள சத்யோம்  ்ரவர்த்தபத | 

சுஷு ்பதோ நோஸ்தி தன்னோபஷ தஸ்மோத்புத்பதஸ்து நோத்மனஹ || 



விரு ்பு ஆதச துன்பு இன்பு பமலும் இதவ ப ோல்வ 

இரு ் வோம் புத்தி இரு ் ோல் – இரு ்பில்லோத் 

தூக்கத்தில் இன்று அதனோல் சசோந்தம் அதவ புந்திக்பக 

ஓர்க்குக ஆன்மோவிற்கோகுபமோ  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

 

(அன்பு, ஆத , துன்பம், இன்பம் தவிர இதவ வபான்றதவ எல்லாமும் நமது 

புத்தியினால் உண்தமயில் இருப்பன வபான்று வதான்றுகின்றன. 

புத்தி ம யல்பைாது இருக்கும் நம் உறக்கத்தில் அதவ எதுவுவம 

வதான்றாததனால், அதவகள் புத்திதய மை்டுவம  ாரந்்ததவ ஆகும். அதவ 

ஆத்மாவிற்கானது என்று ம ால்ல முடியுவமா என்று கூரந்்து ஆராய்ந்து அறிக!) 

ஒருவனது வாழ்க்தக அனுபவங்கதளப் பாரத்்தால், அதவகதள சில 

மபாருைக்ளின் வமல் இருந்த அவனது விருப்பங்களால் விதளந்ததவகளாகவும், 

சிலவற்றின் வமல் அவனுக்கு இருந்த மவறுப்புகளால் விதளந்ததவகளாகவும் 

காண்பான். 

இப்படியாக அவனது மனத்தில் வதான்றிய விருப்பு-மவறுப்பு எண்ணங்களுக்கு 

ஏற்ப அவனது உைல் மற்றும் மனதளவில் அதவகள் இன்பவமா துன்பவமா 

மகாடுத்திருந்தன. 

அத்ததகய மனமும் அதத இயக்கும் அவனது புத்தியும் அவனுக்கு எழும்பாத 

அவனது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில், அவனுக்கு விருப்பவமா மவறுப்வபா எதுவும் 

வதான்றுவது இல்தல. 

உறக்கத்தில் இல்லாத விருப்பும், மவறுப்பும் ஒருவனது நனவு மற்றும் கனவு 

நிதலகளில்தான் வதான்றுகின்றன. 

முழு நிதனவவாடு உள்ள நிதலயான நனவு நிதலயில் ஒருவனுக்குத் தூல 

உைலும் அது  ம்பந்தமான அனுபவங்களும் அதமகின்றன. 

ஒருவனது கனவு நிதலயில் அவனுக்கு நுண்ணிய உைலும், அதற்வகற்ற 

அனுபவங்களும் வநரக்ின்றன. நாம் காணும் கனவு அனுபவங்கள் கனவு நிதல 

இருக்கும் வதரயில் நனவு அனுபவங்கதளப் வபாலவவ நீடிக்கின்றன. 

ஆதகயால் இவ்விரு அனுபவங்களுக்கும் தகுந்தபடியான மவவ்வவறு உைலும், 

மனமும் அதத இயக்கும் புத்தியும் வததவப்படுகின்றன. 

கனவு நீங்கியவுைன் அங்கு இருந்தமதல்லாம் நீங்கியும், ஆனால் நனவில் 

உள்ளதவகள் மீண்டும் மதாைரந்்து வருகின்றன என்ற ஒரு வித்தியா தத்தத் 

தவிர நனவு-கனவு அனுபவங்களில் வவற்றுதம ஏதும் இல்தல. 



கனவிலிருந்து விடுபை்டு நாம் நனவு நிதல திரும்பியதும்தான் நாம் அதுவதர 

கண்ைது நிதலயற்ற ஒன்று என்று மதளிகிவறாம். அத்ததகய நனவு மற்றும் 

கனவு நிதலகளில்தான் நமது விருப்பு-மவறுப்பின் காரணமாக இன்ப-துன்பம் 

அதைகிவறாம். 

ஆனால் ஆன்மாவவா எங்வகயும், எப்வபாதும் உள்ளது எனப்படுகிறது. 

அதனால் விருப்பும், மவறுப்பும் ஆன்மா  ம்பந்தப்பை்ைது என்றால், அந்த 

அனுபவங்கள் நமது உறக்க நிதல உை்பை எல்லா நிதலகளிலும் 

வதான்றவவண்டும். ஆனால் நமது உறக்க நிதலயில் நமக்கு உைதலப் பற்றிய 

உணரவ்வா, மனவமா, புத்திவயா கிதையாது என்றாலும், “நன்கு உறங்கிவனாம்” 

என்று பின்பு ம ால்லக்கூடிய அளவிற்கு ஓர ்ஆனந்த அனுபவம் மை்டும் 

இருக்கிறது. 

அந்த அனுபவம் நனவு-கனவு நிதலகளில் உள்ளதுவபால விருப்பு-மவறுப்பு 

காரணமாக அதமவதில்தல. 

ஆதகயால் விருப்பு-மவறுப்பு குணங்கதளயும், இன்ப-துன்ப நிதலகதளயும் 

புத்தியுைன் கூைத்தான் மதாைரப்ுபடுத்தி  ்ம ால்லமுடியுவம அல்லாது, 

எப்வபாதும் இருக்கும் ஆன்மாவுைன் எப்படி  ம்பந்தப்படுத்தி  ்ம ால்ல முடியும்? 

அதவகள் ஆன்மா  ம்பந்தப்பை்ைது என்றால், உறக்கத்திலும் இன்ப-துன்பங்கள் 

வநர வவண்டும். ஆனால் அப்வபாது நமக்கு ஆனந்த அனுபவம் ஒன்வற 

அதமகிறது. 

ஆன்மா எப்வபாதும் உள்ளது என்றால், உறக்கத்தில் கிதைக்கும் அந்த ஆனந்த 

அனுபவம் நனவு நிதலயிலும் இருக்க வவண்டும் என்றாகிறது. அப்படிமயன்றால் 

அதத நாம் ஏன் உணரவ்தில்தல என்றுதாவன பாரக்்கவவண்டும்? 

 

24. प्रकाशोsकम स्य तोयस्य शैत्यमगे्नयमथोष्णता | 

स्विाव: सस्तिदानन्दभनत्यभनममलतात्मनः  || 

பிரகோபஷோர்கஸ்ய பதோயஸ்ய தஷத்யமக்பனர்யபதோஷ்ணோதோ | 

ஸ்வ ோவஹ சசச்ிதோனந்தநித்யநிர்மலதோத்மோனஹ || 

அருக்கன் தனக்சகோளி அ ்புக்குத் தை ்ம் 

எரிக்கு உைை்ணமும் இயல் ோய் – இருக்தகசயனச ்

சத்து சித்து ஆனந்தம் சோர் நித்தம் சுத்தம் இயல்பு 

ஆன்மோவுக்கு என்று ஓர்  

– ஸ்ரீ ரமணர ்

(சூரியனுக்குப் பிரகா மும், நீருக்குக் குளிர ்ச்ியும், மநருப்புக்கு  ்சூடும் 

அதனதன் இயல்பாக அதமவது வபால, ஆன்மா  த்தாகவும், சித்தாகவும், 



ஆனந்தமாகவும் இருப்பவதாடு நித்தியமாயும், நிரம்லமாயும் இருப்பவத அதன் 

இயல்பு என்பதத உணரவ்ாயாக.) 

இங்கு ஆன்மாவின் லக்ஷணங்கள் கூறப்பை்டிருக்கின்றன. 

“ த”் என்றால் இருப்பு, “சித”் என்றால் அறிவு, “ஆனந்தம்” என்றால் வபரின்பம். 

இதவகள் அதனதத்தயும் மகாண்டுள்ளது என்பது தவிர, ஆன்மா இங்கு உண்டு 

அங்கு இல்தல என்றில்லாது, இப்வபாது இருக்கிறது அப்வபாது இருக்காது 

என்றில்லாது எங்கும், எப்வபாதும் உள்ளதால் அது நித்தியமாயும், அது சுத்தமாய் 

எந்தவித கலப்பும் இல்லாததால் நிரம்லமாயும் இருப்பது அதன் இயல்பு. 

ஆதலால் இதவ அதனத்ததயுவம ஆன்மாவிலிருந்து பிரித்து அறியமுடியாது. 

சூரியனிைமிருந்து பிரகா தத்தயும், நீரிலிருந்து குளிர ்ச்ி தன்தமதயயும், 

மநருப்பிலிருந்து உஷ்ணதத்தயும் அதனதனிைமிருந்து எப்படி தனிவய பிரித்து 

அறியமுடியாவதா, அவதவபால ஆன்மாவிைமிருந்தும் வமற்ம ான்ன அதன் 

தன்தமகதளப் பிரித்து அறியமுடியாது. 

கூை்ைத்தில் ஒருவர ்மதாப்பி வபாை்டுக்மகாண்டிருந்தால், அவதர “மதாப்பி 

வபாை்டிருப்பவர”் என்று தற்காலிகமாகக் குறிப்பிை்டு  ்ம ால்வதத “தைஸ்த 

லக்ஷணம்” என்று ம ால்வாரக்ள். 

அவதவபால ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல், மதறத்தல், அருளுதல் என்றிவ்வாறான 

மதாழில்கதளக் குறிப்பிைட்ு இதறவதன வரண்ிப்பதும் “தைஸ்த” 

லக்ஷணப்படிவய தான். 

இதவகதள இதறதத்ன்தமயில் இருந்து பிரித்து அறியமுடியும். ஆனால் 

இதறவனின் “ஆன்ம மயம்” என்ற ஸ்வரூப லக்ஷணதத்த அப்படிப் பிரித்து 

அறியமுடியாது. 

அப்படிப் பிரித்து அறியமுடியாத ஒன்தற அப்மபாருளின் “தரம்ம்” என்று 

குறிப்பிை்டு  ்ம ால்லப்படுகிறது. 

அதாவது நீரின் தரம்ம் குளிரந்்து இருப்பதும், மநருப்பின் தரம்ம் 

மவப்பமாயிருப்பதும் வபால,   ச்ிதானந்தமும், நித்யத்வ நிரம்லமும் 

ஆத்மாவிலிருந்து பிரித்து அறியமுடியாத தரம்ங்கள் ஆகும். 

நீருக்குக் குளிரவ்ிக்கும் குணதத்தயும், மநருப்பிற்கு  ்சுடும் குணதத்தயும், 

காற்றுக்கு  லித்துத் திரை்டும் குணத்ததயும் யார ்கற்பிதத்ாரக்ள்? 

அதவ இயற்தகயாகவவ அதனதன் குணமாக இருப்பதுவபால, மனத்திற்கு ஒரு 

மபாருதளப் பற்றும் குணமும், பற்றிய மபாருதள அனுமானிக்கும் குணம் 

புத்திக்கும், அனுமானித்த மபாருதள தனது என்று அபிமானிக்கும் குணம் 

அகங்காரத்திற்கும், அபிமானித்த மபாருதள சிந்திக்கும் குணம் சித்தத்திற்கும் 

இருப்பது இயற்தகயாக நிகழ்வவத. 



இதவ எததயுவம அைக்க அைக்க அதவ வமலும் வமலும் எழும்பி ஒருவதன 

வததக்கும். 

அதவ அதனதத்தயுவம இயல்பாக இருக்கும் ஆன்மாவின்  ந்நிதானத்தில் 

நிகழும் நிகழ்வவ என்றும், அதற்கும் தன் இருப்பிற்கும் மதாைரப்ில்தல என்று 

ஆன்மாதவ முன்னிறுத்தி இருப்வபாமானால் நமது உள்ள நிதல 

காலப்வபாக்கில் மதளிவாகும். 

வமலும் மதாைரும்... 

 


