
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஆனந்த ய ோகம் 

அனுப்பி கட்டி  மண்டபத் தூணில் தோயுமோனவர் 

அ ர்ந்து உட்கோர, கண்மூடி வவறுயம கிடக்க,  ோயரோ அருயக 

நிற்பது யபோல் உணர்ந்தோர். 

கண்திறக்க எதியர ய ோகீஸ்வரர் நின்றிருந்தோர். வமல்ல 

தோயுமோனவரின் தலல வருடி ஆசீர்வதித்தோர். பிடரில  நீவி 
விட்டோர். 

தனது வலக்லக ோல் தோயுமோனவரின் கழுத்து, 

யதோள்கள், புஜம், மோர்பு எல்லோம் வருடிக் வகோடுத்தோர். 

விரல்கலைச் சிறிது யநரம் யகோர்த்துக் வகோண்டோர். 

தோயுமோனவருக்கு வியனோதமோன உணர்வு ஏற்பட்டது. 

அவர் உடம்பு அவருக்கு அன்னி மோ ிற்று. அவர் மனம் அவர் 
உடம்லப யவடிக்லகப் போர்த்தது. 

அவர் அவருலட  மனலத யவடிக்லகப் போர்த்தோர். மனம் 

போர்ப்பலத நிறுத்தி து. அவரும் போர்ப்பலத நிறுத்தினோர். 

மனம். உள்மனம் இரண்டும் வவைிற சயடவரன்று 

ஆழமோன வவறுலம யதோன்றி து. அந்த வவறுலம 

வவைிச்சமோக இருந்தது. 

வவைிச்சத்தில் வவைிச்சமோய் கலந்தயபோது எதுவும் 

வசய் த் யதோன்றவில்லல. எந்தச் சிந்தலனயும் எழவில்லல. 

மிக நிலறவோன முழுலம ோன சந்யதோஷம் தன்லனக் 

யகட்கோமயலய  தன்லனக் கவ்விக் வகோண்டலத உணர்ந்தோர். 

அந்த சந்யதோஷம்தோன் அது. அதுதோன் அவர். 

கோலக்கணக்கு தப்பி து. யநரம் நிலனவில் பதி ோமல் 

யபோனது. இருட்டி வவகு யநரமோன பிறகு  ோயரோ உலுக்க 

எழுந்தோர். 

 



 

 

மறுபடி அந்த மண்டபத்துக்குப் யபோனோர். 

அந்த ய ோகீஸ்வரர் இருப்போயரோ என்று யதடினோர். அந்த 

ய ோகீஸ்வரர் அங்கு இல்லல. 

அவலரத் யதடுகிறோ ோ.. அவலரத் யதடிக் 

கண்டுபிடித்துவிட முடியுமோ. அவர் வபரி  சித்தரப்போ. சித்தன் 

யபோக்கு சிவன் யபோக்கு. அது வரும். யபோகும். 

அவர்  ோர்? அவர் வப வரன்ன? 

அவர் வப ர் வமௌன குரு. உனக்கு உபயதசமோ ிற்றோ. 

உன் முகத்தின் வதைிவு வசோல்கிறயத. 

சும்மோ இரு என்று வசோன்னோர். 

அடடோ.. இலதவிட உபயதசம் உண்டோ,  ோலன 

உட்கோர்ந்தது யபோன்ற விஷ மல்லவோ இது. 

 ோலன உட்கோர்ந்ததோ... அப்படிவ ன்றோல்... 

நிற்கிற  ோலனக்கு எத்தலன ஆட்டம். எவ்வைவு 

யசஷ்லடகள்.  ோலன உட்கோர்ந்தோல் யசஷ்லடகள் குலறயும். 

ஆனோல்  ோலன உட்கோருவது மிக அபூர்வம். 

அப்படி ோனோல்  ோலன படுப்பதும் உண்யடோ? 

உண்யட... 

என்ன அது...? 

வசோன்னோல் புரி ோது. உணர். 

ஐ ோ, நீங்கள்  ோர்..? 

 

 

 



 

 

திருமூலர் மரபில் வந்த மிகப் வபரி  குருலவத் வதரிந்து 

வகோண்டோய். இனி என்லனத் வதரிந்து என்ன ஆகப்யபோகிறது. 

உன் குரு உன் குதிலர மீது ஏற்றி உன்லன உட்கோர 

லவத்து விட்டோர். நோன் அலத வமல்ல ஓடுவதற்கோகத் 

தட்டிவிட்யடன். நீ ப ணம் வசய். 

ஆன்மீகத்தில் ப ணம் என்பது இலடவிடோத விசோரம். 

இலடவிடோ விசோரம் என்பது எல்லோ யநரமும் தன்லனய  

போர்த்திருத்தல். 

சும்மோ இரு என்பதற்கு அர்த்தம் எந்தக் கோரி மும் 

வசய் ோமலிருப்பது அல்ல. உலகக் கோரி த்தில் ஈடுபட்டு 

உன்லனய  போர்த்துக் வகோண்டிருத்தல். 

உன் ஆலச அபிலோலஷகள் உன்லன என்ன வசய்து 

வகோண்டிருக்கின்றன என்று கவனித்தபடி இருத்தல். 

உன் யகோபத்லத, உன் கோமத்லத, உன் கவலலல , உன் 

கர்வத்லத அலவ எழும் யபோயத இனம் கண்டு வகோள்ைல். 

எல்லோ எண்ணங்கலையும் அலவ தூண்டும்யபோயத 

புனிதப்படுத்தல். 

இலதச் வசய்து வோ, யபோதும். இதுதோன் ஆன்மீகம். 

இதுதோன் எல்லோ மதமும் வசோல்லும் இலற வழி. இதுதோன் 

உண்லம ோன பூலஜ. இதுதோன் மிகப்வபரி   ோகம். இதுயவ 

தவம். 

தவம் வசய். மற்றலவ தோயன நடக்கும். 

அவர் வசோல்லச் வசோல்ல உண்லம வநஞ்சில் பட்டு 

மோவபரும் திலகப்பு யகட்டது. 

இது எல்யலோருக்கும் கிலடக்கோது. கிலடத்தோலும் 

எல்யலோருக்கும் புரி ோது. 

 



 

 

இலறவழி பற்றி எப்யபோயதோ ஒருமுலறதோன் யகட்கக் 

கிலடக்கும். கிலடத்தவுடன் பற்றிக் வகோள்ை யவண்டும். 

விட்டோல் யபோ ிற்று. 

உலக வோழ்க்லக ில் நோட்டம் அதிகமோகி 
முக்கி மில்லோதலவவ ல்லோம் முக்கி மோகி மிகப்வபரி  

பக்திமோன் யபோல யவடந்தோங்கி வலம் வரத் தூண்டும். 

இந்த வழிக்கு வந்த பிறகு மிக மிக கவனமோய் இருக்க 

யவண்டும். 

என்லனப் போர்க்க எனக்குத் வதரிந்து விட்டது. இனி வதோடர்ந்து 

போர்க்க யவண்டும். 

என் அகக்கண் திறந்த குருயவ யபோற்றி. என் தோய  

யபோற்றி. திருமூலர் மரபில் வந்த வமௌன குருயவ யபோற்றி. 

நீ இன்றி நோன் இல்லல. நீ எங்கிருப்பினும் உன் போத 

கமலத்லத வநஞ்சில் நிறுத்தி வலம் வருயவன். 

மறுபடி நீ என்யனோடு கூடிக் கைிக்கும் கோலத்லத 

எதிர்போர்த்து உள்யை கனிந்து அமர்ந்திருப்யபன். நீ கூப்பிடும் 

குரலுக்கு வசவிமடுத்துக் கோத்திருப்யபன். 

உன்லன என்னுள் இருத்தி இலமக்கோமல் போர்த்திருப்யபன். 

தோய  யபோற்றி 
என் தந்லதய  யபோற்றி 
என் சிவயன யபோற்றி  
திருமூலர் மரபில் வந்த வமௌன குருயவ யபோற்றி. 

அவர் இலடவிடோது உள்யை லக கூப்பித் வதோழுதோர். 

 


