வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. முக்திக்கு ஏற்றது மானிடப் பிறேி
2. மனிதப் பிறேியின் வநாக்கவம முக்தி
3. ஜீேன் முக்தி நிவை
4. பிறேிக் கடவை கடப்பதுதான் முக்தியா?
5. பக்தி ஞானம் முக்தி
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6. பாேங்கள் நீங்கப் பபற்ற நிவை
7. வமாட்ச இன்பத்வத அவடயும் ேழி
8. துரியாதீத தேத்தின் ஆணி வேர்?

9. முக்தி நிவைகேில் பாடிய ஆழ்ோர்கள்
10. பிரம்ம ஞானவம முக்தி

1. முக்திக்கு ஏற்றது மானிடப் பிறேி
ஒரு மனிதவன வபரறிோேனாகவும், ஞானியாகவும் ஆக்குேது எது?
அேன் தானாக நிவனப்பதும் ஆராய்ேதும் எண்ணுேதும்தாவன!
(ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 6 – பக்.196)

உைகிவைவய மிக உயர்ந்த பிறப்பு மனிதப் பிறப்பு. அதனால்தான்

ஔவேயார் பசான்னார்.”அரிது அரிது மானிடராதல் அரிது' என்று.
உைகில் உள்ே எல்ைாத் வதாற்றங்கேிலும் எல்ைா உயிர்கேிலும்
சிறந்த வமைான ஒரு இயக்க நிவை மனித உருேம்.

எல்ைாம் ேல்ை இவறநிவைவய முழுவமயாக எடுத்துக் காட்டி
பிரபைிக்கும் கண்ணாடி மனிதன்.

இயற்வகயின் ஒரு சிறு கூறு தான் மனிதன்.

ஆனாலும் வபரியக்க

மண்டைத்தில் ேிேங்கும் எல்ைாச் சிறப்புகளும் நுணுக்கமாக
உள்ேடக்கம் பபற்ற திருவுருேமாக மனிதன் திகழ்கிறான்.

மனிதனுவடய அறிோனது பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதிபபாருோக உள்ே
பதய்ேநிவை.
மனிதபிறேி என்பது அற்புதமானது
முற் பிறேியில் பசய்த நல்ை கர்மத்தால் இந்த பிறேியில்
மனிதனாக பிறக்கிவறாம் என்று புராணங்கள் பசால்லுகின்றன
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மனிதனாக பிறப்பதற்கு அரிய மாதேம் பசய்திட வேண்டும்
அதிலும் எடுத்த பிறேியிவை ஆவராக்கியமான பிறேி எடுப்பது
நமக்கு கிவடத்த ேரம் என்று பசால்ைைாம்

இந்த பிறேியின் பயவன நன்றாக அறிந்து உடல், மனம்,மூவே
மூன்வறயும் இவணத்து பசயல்படுத்தி ோழ்க்வக பயணத்வத

சைனமின்றி பதேிோன பாவதயில் ேழி நடத்தி அவமதி, அன்பு ,
அறிவு மூன்வறயும் மக்கவோடு பகிர்ந்து பகாண்டு உன்னதமான
ோழ்க்வகவய ோழ்பேன் இவறயருவே பபறுகிறான்.
மானுடப் பிறேி மட்டும் தான் இவறேன் மீ து பக்தி பசலுத்தி

ஞானம் அவடந்து முக்திவயப் பபறும் பிறேியாக கருதப்படுகிறது.
பரம்பபாருோன ஸ்ரீமத் நாராயணன் மட்டுவம பரமப் பரமபதத்வத

அேிக்கக் கூடிய கடவுோோர் என்று வேணே சமயம் கூறுகிறது.
பகேத்பக்தி மூைமாக வமாட்சத்வதப் பபறே

தற்கும் பகோனின்

அனுகிரகம் மிகவும் இன்றியவமயாததாகக் கருதப்படுகிறது.

உடம்பு பகாண்ட உயிர்கள் எந்நாேில் தன் உடவை ேிடும் என்று

யாருவம அறிந்து கூற முடியாது. இவ்வுடம்பு மின்னவைப் வபான்று
நிவையற்றது என்பவத நம்மாழ்ோர்
'மின்னின் நிவை இை மன் உயிர் ஆக்வககள்
என்னுமிடத்து இவற உன்னுமின் நீவர''
அழிேற்ற ஆத்மாக்கள் தங்கும் உங்கள் உடம்புகள் மின்னவைப்
வபாை நிவையற்றவே. எனவே நீங்கள் இவறேவன நிவனயுங்கள்
என்று கூறுகிறார். வமலும் அேவர
''கிேர் ஒேி இேவம பகடுேதன் முன்னம்
ேேர் ஒேி மாவயான் மருேிய வகாயில்
ேேர் இேம் பபாழில் சூழ் மாைிருஞ் வசாவை
தேர்வு இைர் ஆகில் சார்ேது சதிவர''
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அறிவு பகாழுந்து ேிட்டு ேேரும் ஞான ஒேி உவடய இேம் ேயது
வபாேதற்கு முன்வன, குன்றாத ஒேி உவடய மாவயானின்

திருமாைிருஞ் வசாவை மவைவய அவடேது உங்கள் ஆத்ம
உய்வுக்குச் சிறந்ததாகும்.

ேேர்ந்து பசழித்த இேஞ்வசாவைகோல் சூழப்பட்ட அம்மவைவயத்

தேர்ச்சி இல்ைாமல் அவடேவத ஆத்மாவுக்கு ஏற்ற உறுதிப் பபாருள்
ஆகும் என்கிறது ஆழ்ோர் பாசுரம்.
முக்திக்கு ஏற்றது மானிடப் பிறேி. இந்த மானுடப் பிறேியின் மனித
மாண்பிவன முதைில் அறிந்து பகாள்வோம்.

புரிந்து பகாள்வோம்.

ேிேங்கிக் பகாள்வோம் என்கிறது வேதாத்திரியம்
“மனிதவுயிர் பிறேியதன் மதிப்புணர வேண்டும்

மனம் உயிர்பமய் மூன்றான மவடபபாருள்கோன,

மனிதனுவடய ஆற்றல்கவே மைர வேக்க வேண்டும்.
மவறந்திருக்கும் உட்பதிோம் பைேிவனகள் தம்வம
மனிதவன மாற்றி அறந் பசயல்பதிவு பசய்து

மனத்தூய்வம ேிவனத்தூய்வம பபற்றுபரத் துவறந்து

மனிதனேன் உயர்மனித னாகோழச் பசய்யும்

மனேேக் கவையிதவனப் பரப்பிநைம் காண்வபாம்.” (ஞாக.பா.292)

ஒரு மனிதனின் ோழ்க்வக தான் அந்த மனிதனின் தன்வமவய
எடுத்து காட்டுகிறது
உடல் அழிந்த பின்பு அேனுவடய நல்ை குணங்கள், அேன் பசய்த
நல்ை பசயல்கள் என்றும் நம்வமாடு நிவைத்து நிற்கின்றன
இவேதான் ஒரு மனிதனின் ோழ்க்வகவய ேரைாறாக மாற்றுகிறது
மனிதன் எத்தவன காைங்கள் ோழ்ந்தான் என்பது
முக்கியமில்வை அேன் எப்படி ோழ்ந்தான் என்பது தான்
முக்கியம் இவத அறிந்து ேேமான ஆனந்தமான ோழ்க்வக
ோழைாமில்வையா!
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2. மனிதப் பிறேியின் வநாக்கவம முக்தி


ஒருவம உணர்வுதான் அறிவு.

பன்வம அல்ைது வேற்றுவம

உணர்வே அறியாவம. இந்த அறிவு உங்கள் பிறப்புரிவம. நான்
இவத உங்களுக்குச் பசால்ை வேண்டியதில்வை. நாம்
ேிரும்புகிவறாவமா இல்வைவயா, நமக்கு முக்தி கிவடத்வததான்
தீரும். (ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 6 – பக்.236-237)

மனிதனுவடய ோழ்ேின் அறுதி ைட்சியம் என்ன?
ஆறாேது அறிவேக் பகாண்ட பகாண்ட இந்த மனிதனின் ோழ்ேின்
வநாக்கம் அறிவு முழுவம பபற வேண்டும்.
இதவன வமாட்சம் என்றும் முக்தி என்றும் கூறுகின்றனர்.
பரம்பபாருோகிய ஸ்ரீமத் நாராயணனின் இருப்பிடமான பரமபதம்

அல்ைது வேகுண்டம் பசன்று அங்குள்ே சுகத்வத அனுபேித்துக்
பகாண்டிருக்கும் நிவைவய முக்தி அல்ைது வமாட்சம் என்று
வேணேத்திை கருதப்படுகிறது.
முக்தியவடேவதப் பற்றி நாராயிரதிவ்யப் பிரபந்தத்தில் ஆழ்ோர்கள்
பாடியிருக்கும் பாசுரங்கேில் பைேற்றில் இேற்வற நாம் காணைாம்.
மனிதப் பிறேியின் முக்கியத்துேம்...
மனிதப் பிறேியில் மட்டும்தான் பகுத்துப் பார்க்கும் தன்வமவய
பயன்படுத்தி ேிழிப்புணர்வுடன் பசயல்பட முடியும்.

இந்த நிமிடம் ேவர நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ோழ்க்வக
ோழ்ந்திருந்தாலும் இப்வபாது இந்த ேினாடி நீங்கள் ேிழிப்புணர்வுடன்
பசயைாற்ற முடியும், இல்வையா?

இதுேவர நீங்கள் மிகவும் வமாசமான ோழ்க்வக ோழ்ந்திருக்கைாம்,
அது ஒரு பபாருட்டல்ை. இந்த ேினாடி நீங்கள் ேிழிப்புணர்வுடன்
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பசயல்பட முடியும். அந்த சுதந்திரமும், பகுத்துப் பார்க்கும்
தன்வமயும் எப்வபாதும் உங்கேிடம் இருக்கிறது.

ேிழிப்புணர்வு ஒரு தீேிரத்திற்கு ேந்து ேிட்டாவைா, அல்ைது தீேிரம்
குவறந்து ேிட்டாவைா உடைில் ோழ்ேதற்கு தகுதியற்றேர்கள்
ஆகிறீர்கள்.

அந்த நிவையில், குமிழிவய முழுேதுமாக உவடத்து ேிடக்கூடிய
ோய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது.

குமிழிவய உவடத்த பிறகும் உடைில் தங்கியிருக்க வேண்டுமானால்
அதற்கு பதாழில் நுட்பம் வதவேப்படுகிறது.

எல்ைாத் தந்திரங்கவேயும் பதரிந்து வேத்திருக்க வேண்டும்.
அல்ைது உடவைத் தக்க வேத்துக் பகாள்ே நாமாகவே சிை
கர்மாக்கவேச் பசய்ய வேண்டும்.

ராமகிருஷ்ணரின் உணவுப் பற்று...
உதாரணத்திற்கு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சவர எடுத்துக் பகாள்வோம்.
அேர் ோழ்ந்த காைத்திவைவய மக்கள் அேவர ஒரு கடவுோகப்
பார்த்தார்கள்.

ஆனால் ராமகிருஷ்ணர் உண்ணும் ேிஷயத்தில் பேறி பிடித்தது
வபாைிருந்தார். இது உங்களுக்கு பதரியுமா?

அேர் உணவு ேிஷயத்தில் வபத்தியமாக இருந்தார். சீடர்களுடன்
வபசிக் பகாண்டிருப்பார்,

திடீபரன அேர்கவே காத்திருக்கச் பசால்ைிேிட்டு சவமயைவறக்குச்
பசன்று, சாரதாவேப் பார்த்து “இன்று என்ன சவமத்துக்
பகாண்டிருக்கிறாய்?” என்று வகட்பார்.

உணவு ேிஷயத்தில் அவ்ேேவு வபத்தியமாக இருந்தார். சாரதா,
ராமகிருஷ்ணவரப் பார்த்து “நாங்கள் உங்கவே கடவுள் வபாை
பார்க்கிவறாம், ஆனால் நீங்கள் உணேின் மீ து இவ்ேேவு

வபத்தியமாக இருக்கிறீர்கவே, என்ன இது?” என்று வகட்பார்.
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“அது சரி, இன்று என்ன சவமயல்?” என்று ராமகிருஷ்ணர் திருப்பிக்
வகட்பார்.

ஒரு நாள் சாரதாேிற்கு இது மிகவும் அேமானமாக இருந்ததால்,
வகாபத்துடன் ராமகிருஷ்ணவரப் பார்த்து திட்டிேிட்டார்.

அதற்கு ராமகிருஷ்ணர், “ஏதாேது ஒரு நாள் நீ தாேிவய
பகாண்டுேரும் வபாது (தாேி என்பது உணவுகள் பரிமாறப்பட்ட
தட்டு), அன்று உணேில் அக்கவற காட்டாமல் இருந்தால்

அன்றிைிருந்து மூன்று நாட்கள் மட்டுவம நான் இருப்வபன்
என்பவதத் பதரிந்துபகாள்” என்று பசான்னார்.

அேர் அப்படி பசான்ன ஆறு ேருடங்களுக்குப் பிறகு ஒரு நாள்
சாரதா உணபேடுத்துச் பசன்றவபாது, அேர் முகம் திரும்பிக்
பகாண்டார்.

ராமகிருஷ்ணர் முன்பு பசான்னது, திடீபரன சாரதாேின் நிவனேிற்கு
ேர அேர் கதறி அழுதார்.

ராமகிருஷ்ணர் பசான்னார், “இப்வபாது அழுேதில் பயனில்வை,

காைம் ேந்துேிட்டது” என்று. ராமகிருஷ்ணர் உணேின் மீ து ஆவச
வேத்து ேிழிப்புணர்வுடன் கர்மா உருோக்கிக் பகாண்டார்.

உடவைத் தக்க வேத்துக் பகாள்ேதற்காக ஒரு நாவேக்கு பத்து

தடவேயாேது உணேின் மீ து ஆவசவய உருோக்கிக் பகாள்ோர்.
மற்றபடி சாதாரணமாக அமர்ந்திருந்தாவை உடவை ேிட்டு ேிடுோர்.
அேர் தனக்பகன சிை வேவைகவே வேத்திருந்ததால் வமலும் சிை
காைத்திற்கு உடைில் இருக்க தீர்மானித்திருந்தார்.

இது வபாை பேவ்வேறு வயாகிகள் பை ேழிகவேக் வகயாண்டார்கள்.
சிை எேிவமயானவே, சிை சிக்கைானவே.

மனிதப் பிறப்பின் வநாக்கம் - வேதாத்திரியம்
ஆறாேது அறிவேக் பகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ்ேின் வநாக்கம்,
அறிவு முழுவம பபற வேண்டும்.
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இயற்வகயின் முழுவமவய உணர வேண்டும், எந்தச் சக்தியிைிருந்து
நாம் வதான்றி, ேந்து இயங்கிக் பகாண்டி ருக்கிவறாவமா அந்த

அடிப்பவடவய உணர்ந்து அவதாடு ையமாகி இவணந்து பகாள்ே

வேண்டும் என்பவதயாகும். இதுதான் பிறப்பின் வநாக்கம். (Thi s and
t hi s al one i s t he purpose of l i f e).
சுருங்கச் பசான்னால் இயற்வகயானது பை படித்தேமான பரிணாம
இயக்கத்திவை வதாற்றங்கோகி, ஓரறிவு முதற்பகாண்டு ஆறறிவு
ேவரயிவை ேந்து மனிதனாகி, தன்னுவடய மதிப்வபயும்,

தன்னுவடய தவகவமவயயும், தன்னுவடய அழவகயும் ரசிக்கவும்,

உணரவும் அந்த இயற்வகவய எடுத்துக் பகாண்ட ஒரு உன்னதமான
ேடிேம் எதுவோ அதுதான் மனிதன்.
மனிதனில் தான் அறிேினுவடய முழுவமவயப் பபற முடியும்.
பழக்கத்தின் ேழிவய நாம் சிக்கி, வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவையின்
கட்டாயம் (நிர்பந்தம்). இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டுச் பசயல்
பசய்து பகாண்டிருக்கிவறாம்.

இேற்றிைிருந்து ேிேக்கம் பபற்று, ேிேக்கத்தின் ேழிவய நாம்

ோழ்க்வகவய மாற்றி அவமக்க வேண்டுமானால் உடனடியாக
ேிேக்கம் ேராது, பழக்கத்திைிருந்து உடனடியாக மாறி ேிடவும்
முடியாது.
முவறயான பயிற்சி வேண்டும். ேிேக்கத்திவையும் பயிற்சி
வேண்டும்.
அப்படி ேிேங்கிக் பகாண்ட பிறகு நாம் எங்வக இருக்கிவறாம், எங்வக
வபாக வேண்டும், அதிலுள்ே வேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பவதக்
கண்டு, படிப்படியாகத் தன்வன மாற்றி உயர்த்தி அந்த இடத்வத
அவடய வேண்டும்.
அத்தவகய திருப்பம் எதுவோ அது தான் பக்தி மார்க்கம், ஞான
மார்க்கம் எனப்படும் ஆன்மீ க ோழ்வு ஆகும்
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பிரம்மம்
“நான் என்ற பிரம்மத்வத அறிந்வதன் அஃது
நிவனேதனின் முடிோகும், மூைமாகும்

சூனியவம! வதாற்றபமைாம் அதிைிருந்வத!

சுத்த பேேி! பமௌனமது! உேவம இல்வை!

ஊன் உருேில் ஓடும் உயிர்ச்சுழற்சி வேகம்
உற்பத்தி பசய்கின்ற மின் சாரத்தில்

வதான்றுகின்ற அவை இயக்கம் அறிவு ஆகும்.

சுயநிவையில் தியானித்து அறிதல் வேண்டும்.” (ஞாக.பா.1405)

இயல்பறிதல்:
“சுகதுக்கம் அனுபேித்வதன், வசார்வு கண்வடன்
சுய அறிோல் ஆராய்ந்வதன், முடிவுகாண
சுகதுக்கம் உடைியங்கும் அறிேில் கண்வடன்
சூட்சுமமாய் மனங்குேித்து, ஒடுங்கிநின்று

சுகதுக்கம் கடந்துவமான நிவையுணர்ந்வதன்

பசாரூபத்தில் அரூபநிவை யறிந்துேிட்வடன்
சுகதுக்கச் சுழல்தாண்ட முவற வகட்வபாருக்குச்

பசாற்குறிப்பால் “கட+உள்” என்று சுருக்கிச் பசால்வேன்.”

(ஞாக.பா.713)
மனிதப் பிறேியின் வநாக்கம் என்ன?
நீங்கள் எந்த மூைத்திைிருந்து ேந்தீர்கவோ அந்த மூைத்துடவன
ஒன்றாகி, இனி பிறப்பு-இறப்பு சுழைில் மீ ண்டும் மாட்டாமல்
தப்பிப்பது — இதுதான் இந்து மதத்தின் ரிஷிகளும், மகாத்மாக்களும்,
ஞானிகளும், அேதார புருஷர்களும் நமக்குச் பசால்ைித்தருேது.

3. ஜீேன் முக்தி நிவை
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மனவத பேல்ேது அவ்ேேவு எேிதல்ை.

பேேியுைகம் நம்

மனவத எவ்ேேவு தூரம் பாதிக்க இயலும்? நமக்கு பேேியில்
பசயல்படும் சக்திகவே

எல்ைாம் பபாருட்படுத்தாமல் நாம் நம்

இயல்பிவைவய காலூன்றி நிற்க முடியுமா? என்று நம்வம
நாவம ஆராய்ந்து பார்த்துக் பகாள்ே வேண்டும்.

உைகத்தின்

எல்ைாச் சக்திகளும் வசர்ந்தாலும் நம்வம அவசக்க முடியாது
நிவைவமகவேச் சாதிக்தால்தான் நாம் ேிடுதவை பபற்றேர்
ஆவோம், அதற்கு முன்பு ஆகமாட்வடாம்.

இதுதான் முக்தி,

வமாட்சம். இது இங்வகவய – இவ்வுைகிவைவய கிவடப்பதுதான்.
இந்த நிவை கிவடக்கும் அந்த பநாடிதான் வமாட்சம்.
(ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 6 – பக்.194-195)

உயிர் உடம்வப ேிட்டு நீங்காது இருக்கும்வபாது முக்தி நிவைவய
அவடந்ததாக ஆழ்ோர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள்.
அவ்ோறு உயிர் உடம்வப ேிட்டு நீங்காமல் இருக்கும் வபாது
இவறேவன சரணாகதி அவடேதால் கிவடக்கும் இன்பம்

வேகுண்டத்தில் கிவடக்கும் இன்பத்வதேிட அதிகமாக உள்ேது
என்கின்றார்கள்.

அேர்கள். அவ்ோறு இன்பம் அவடயும் நிவைவய
நிவை என்கின்றனர்.

சீேன் முக்தி

சீேன் – முக்தி நிவையில் கிவடக்கும் இன்பம் இறந்த பின்
கிவடக்கும் வமாட்ச சுகத்வத காட்டிலும் வமைானதாக இருப்பதாக
நம்மாழ்ோர் கூறுகிறார்.
“ஒன்றுண்டு பசங்கண்மால். யானுவரப்பது,
உன்னடியார்க் பகஞ்பசய்ே பனன்வற யிரித்திநீ,-நின்புகழில்
வேகும்தம் சிந்வதயிலும் மற்றினிவதா, நீயேர்க்கு
வேகுந்த பமன்றருளும் ோன்.” (நம்மாழ்ோர்)

இவதத்தான் பாரதியாரும் பாடுகிறார்..
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பசத்த பிறகு சிேவைாகம் வேகுந்தம்

வசர்த்திடைாம் என்வற எண்ணி இருப்பார்

பித்த மனிதர் அேர் பசால்லுஞ் சாத்திரம்
வபயுவர யாபமன்றிங்கு ஊவதடா சங்கம்!!!





பசத்த பிறகு சிேவைாகம் வேகுந்தம் என்று பித்த மனிதர்கள்
ோழ்ந்து பகாண்டிருக்கின்றனர்.

ோழும் காைத்தில் சுத்த அறிவு நிவையில் கேிப்பேர்கவே தூய
ோழ்க்வக நடத்துபேர்கள்.

ோழும் காைத்தில் முக்தி பபற ோழ்ேதுதான் ோழ்வு..
ஐமபுைன்கேில் உழன்று பகாண்டிருக்கும் மானுடம்.

பபான்வனயும் மண்வணயும் உண்வமபயன்று ோழ்ந்து
பகாண்டிருக்கின்றனவர?


அறிேின் முழுவமவய பசார்க்கம். அறிேின் ேறுவமவய நரகம்.
அறிேின் உயர்நிவையில் அன்பும் கருவணயுமாய் ோழ்ேவத
பசர்க்கம். அறிேின் ேறுவம தரும் ஆணேம், கன்மம்,



மாவயயில் ோழ்ேது நரகம்.
உடைாவைா. மனதாவை யாருக்கும் துன்பம் தராமல் ோழ்ேதும்,
துன்பத்வதக் காணுமிடத்து அவத முடிந்த அேவு வபாக்குன்ற
அன்வபப் பபருக்குேதும் பசார்க்கம். இதற்கு மாறுபட்டு



ோழ்தவை நரகம்.

மூைத்வதப் பற்றிய ஞானத்வதத் தருகிறது வேதாத்திரியம்.
வேதாத்திரியத்தில் இவறத் தத்துேம் நமக்கு முக்திவயத்




தரேல்ைது.
“தத்துேத்திற்கு ேிஞ்ஞானப் பார்வே தருேது அவ்ேேவு
எேிதல்ை.
தத்துேத்வத ேிஞ்ஞானப் பூர்ேமாக உணரும் துணிவும், பமய்
ஞானத்வத தத்துோர்த்தமாக அைசி ஆராய்க்கிற அறிவுத்
திறனும் பகாண்ட ஒரு மகான்தான் இந்த இவணப்வபத்




தரமுடியும். அவதத் தருபேவர வேதாத்திரி மகரிஷி.
ஞாைத்தின் மூைத்திவன உணர்ந்த அதன் தன்வமகவே
ஆராய்ந்தறிேது ஞானத்தில் முதல்நிவை.
அத் தன்வமகளுவடய மூைம் எவ்ோறு ஞாைமாகிறது
என்னும் தன்மாற்றச் சரித்திரத்வதத் பதேிந்து உணர்ேது
ஞானத்தில் இரண்டாம் நிவை.
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ஞானத்தின் இரு நிவைகவேயும் கடந்து. எள்துவணயும்
வபதமுறாது எவ்வுயிரும் தம்முயிர்வபாை பாேித்து

அவனத்துயிருக்கும் ஒத்தும் உதேியும் ோழ்கின்ற பக்குேத்வத


பபறுதல் ஞானத்தின் மூன்றாம் நிவை.

ஞானத்தின் மூன்றாேது நிவையில் மனித அறிவு
முழவமயவடகிறது. “அறிேின் முழுவம அது முக்தி” என்பது



வேதாத்திரியம்.

முக்தியின் பேேிப்பாடு அன்பு. அறிேின் மு

ழவமயா கிய

முக்தி என்பது நாம் முயன்று முயன்று அவடய வேண்டிய



நிவை.

ோழ்கின்ற வபாதுதான் முக்தி என்ற பசால்லுக்கு
அர்த்தமுண்டு.

ோழ்க்வக முடிந்து சடப்பபாருோன பிறகு, அேவர இல்வை
என்றாகிேிட்ட பிறகு, அேர் முக்தி அவடந்தார் என்றால்



அதில் என்ன பபாருேிருக்க முடியும்?

ோழ்கிறவபாது முக்தி அவடயேில்வை என்றாலும் அேர்
இறந்த பிறகு அேவரப் பபருவமப்படுத்தும் ேிதத்தில் முக்தி



அவடந்தார் என்று பசால்ேது உைகியல் மரபு.

மூைத்வத உணர்ந்து. மும்மைங்கவே அகற்றி அன்பின்
முழவமயாய், தேோழ்வும் அறபநறியும் ோழ்ேவத முக்தி.
ோழ்க ேேமுடன்.

ஜீேன் முக்தி என்றால்!”
சிேவைாக பதேி”, “வேகுந்த பதேி”, “முக்தி
வடதல்”இவேபயல்ைாம் இறந்து வபானேர்கவே அவடயாேப்
படுத்தும் ோர்த்வதகள் என்வற பைரும் நிவனத்துக்
பகாண்டிருக்கின்றனர். உண்வம அதுேல்ை....
முக்தி அவடதல் என்பதன் தூய தமிழ் ேடிேம் “ேிட்டு
ேிடுதவையாதல்” அல்ைது “ேடு
ீ வபறவடதல்” என்பவதயாகும்.
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வயாகத்தில் உயர் நிவையான சமாதி நிவைக்கு அடுத்த நிவைதான்
இந்த முக்தி நிவை. இதவன மீ ண்டும் பிறோ வபரின்ப நிவை
என்றும் சித்தர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இறப்பிற்குப் பின்னர் முக்தி அவடதல் என்பது பேறும் ோய்
ோர்த்வத எனச் பசால்லும் சித்தர்கள், ோழும் காைத்தில், இந்த

உடல் இருக்கும் வபாவத அத்தவகய பிறோ வபரின்ப நிவையிவன
அவடந்திட வேண்டும் என்கின்றனர்.

இந்த முக்தி நிவைவய அவடய ஒவர ேழி வயாக மார்க்கம் என்று

பசால்லும் சித்தர்கள், இந்த வயாக உறுப்புக்கள் எட்டு நிவைகவேக்
பகாண்டதாக கூறியிருக்கின்றனர்.

அவே முவறவய இமயம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம்,
பிரத்தியாகாரம், தாரவண, தியானம், சமாதி என்பதாகும்.
பேள்ேரிப்பழ முக்தி – காஞ்சி மகாபபரியேர்
மாவயவய ேிட்டு ஞானி ேிைகுகிறான் என்றில்ைாமல், ஞானிவய
ேிட்வட மாவய ேிைகுகிறது என்ற இந்த ேிஷயம் த்ரயம்பக
மந்திரத்திலும் பசால்ைியிருக்கிறது.
‘பந்தத்திைிருந்து உர்ோருகம் மாதிரி ேிடுபடணும்’ என்று
முக்கண்ணனான பரவமச்ேரவனப் பிரார்த்திக்கும் மகா மிருத்யுஞ்சய
மந்திரம் அது. உர்ோருகம் என்றால் பேள்ேரிப் பழம்.
பேள்ேரிப் பழம் மாதிரி ேிடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன?
அந்தப் பழம் முற்றிக் கனிந்த பிற்பாடும் மற்றப் பழங்கள்
மரத்திைிருந்து ேிழுகிறாற்வபால் ேிழுேதில்வை.
என்ன காரணபமன்றால் அது பழுப்பது, காய்ப்பது எல்ைாவம
மரத்தில் இல்வை; பகாடியில்தான். பேள்ேரி என்பது பகாடிவய
தேிர பசடிவயா மரவமா இல்வை.

13

அந்தக் பகாடிவயயும் பந்தல் வபாட்டு படர ேிடும் ேழக்கம்
கிவடயாது. முழுக்க பூஸ்பரிசம் இருந்தால்தான் அந்தக் பகாடியின்
ேேர்ச்சிக்கு நல்ைபதன்பதால் நிைத்திவைவயதான் படர ேிடுேது.
அதனால் என்னோகுபமன்றால் ஒரு பேள்ேரிக்காய் நன்றாகக்
கனிேதும் நிைமட்டத்தில்தான்; உயரத்தில் ஒரு கிவேயிவைா,
பந்தைிவைா இல்வை.
இப்படிப் பழம் முற்றி கனிந்தவுடன் காம்பு தாவன இற்றுப்
வபாய்ேிடும். ஆனாலும் பழம் இருந்த இடத்திவைவயதான் இருக்கும்.
ஏபனன்றால் அதுதான் ேிழமுடியாமல் நிை மட்டத்திவைவய
இருக்கிறவத! பகாடி பாட்டுக்கு படர்ந்துபகாண்வட இருக்கும்.
அப்வபாது பழம் எந்த இவைப் பாகத்வதாடும் காம்வபாடும் ஒட்டிக்
பகாண்டிருந்தவதா அவேயும் நகர்ந்து வபாய்ேிடும். அதாேது
காம்புதான் இவத ேிட்டு ேிைகிற்வற தேிர இது ேிைகுேது,
ேிடுபடுேது என்ற காரியத்வதக் கூடப் பண்ணுேதில்வை!
இவத வபாைத்தான் – ஞானி சம்சார பந்தத்திைிருந்து
ேிடுபடுேபதன்பது, அது ஒரு ேிருக்ஷம் மாதிரியும், இேன் அதில்
முற்றிப் பழுத்து ேிழுேது மாதிரியும், இேன் அதில் முற்றிப் பழுத்து
ேிழுேது மாதிரியும் இல்வை.
ஞானத்தில் அேன் பழுத்த பழமான
பின்னும், தான்பாட்டுக்கு
இருந்தபடிவயதான் இருப்பான்.
பேேியிவை காரியம் பண்ணினாலும்
உள்வே அசைமாக,
சைனவமயில்ைாமல்தான் இருப்பான்.
சம்சாரத்திைிருந்து ேிடுபட்டு அப்புறம்
வமாக்ஷம் என்று எங்வகவயா ஒரு
வைாகத்திற்குப் வபாேது என்ற காரியம் அேனுக்கில்வை.
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த்வேதிகள் தான் அப்படி எங்வகவயா உள்ே ஒரு வமாக்ஷத்திற்கு
வபாேது. அத்வேத ஞானி இங்வகவய, இந்த வைாகத்திவைவய,
சரீரத்திவை இருப்பதாகத் பதரியும் வபாவத ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம்
பபற்றேன்.
அதுதான் ேிடுபட்ட நிவையான வமாக்ஷம் என்பது. ‘ேிடுபட்ட’
என்றாலும் இேன் ஒன்றும் ேிடுபடும் கார்யம் பண்ணேில்வை.
இேன் பண்ணியது ஆத்மாவே குறியாக ேிசாரம் பசய்ததுதான்.
அதனால் ஸாக்ஷாத்காரம் ேந்து, தான் ஆத்மாவே என்று பதரிந்து
பகாண்டு அதுோகவே இருப்பான்.
அப்வபாது பந்தம், ஸம்ஸார மாவய என்பது அதுவே கத்தரித்துப்
வபாய்ேிடும். த்வேதம் நகர்ந்து ஓடிப்வபாய்ேிடும்.
பேள்ேரிப்பழம் பூமியிவை இருப்பதுவபாை இேனும் வைாகத்தில்
முந்தி எங்வக இருந்தாவனா அங்வகவய ஜீேன் முக்தன் என்ற
பபயரில் பதாடர்ந்தும் இருந்து பகாண்டிருப்பதாகத் பதரியும்.
ஆனாலும் வைாகத்தில் தனி ஜீே மனத்தின் ோழ்க்வக என்று
வேவராடிப் படர்ந்திருந்த ஒரு பகாடிவயாடு இேனுக்கு முந்தி இருந்த
பிவணப்பு இப்வபாது கத்தரித்துப் வபாயிருக்கும்.
இேனாக ேிடுபடாமவை, இேவன ேிடுேித்துேிட்டு, அது ஓடிப்
வபாயிருக்கும்! இதுதான் பேள்ேரிப்பழ முக்தி!
பேள்ேரி ேிஷயத்தில் அது பேடிப்பதால் சத்தம் எழும்பும். இந்த
மகான்கள் ேிஷயத்தில் சத்தமாகச் பசால்ைாமல், வஜாதிவயாடு
வஜாதி கைந்தது என்று பசால்கிறார்கள். அதாேது ஒைிக்குப் பதில்
ஒேிவயச் பசால்கிறார்கள்.
ஞானத்தில் வபாய்தான் என்றில்ைாமல் உசந்த பக்தியிவைவய வபாய்
நந்தனார், மீ ராபாய் வபான்றேர்களும் இப்படித்தான் உடம்வபச்
சேமாக ேிட்டுப் வபாகாமவை, அப்படிவய சரீரம் மவறந்து
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அகண்டாகாரமானதாக இருக்கிறது. இவதயும் பேள்ேரிப்பழ
முக்தியாக உேமிக்கைாம்.
ேிடுதவைக்கான ேழி – வேதாத்திரியம்
சூரிய ஒேியினால் சூடு பபற்றுக் கடைிைிருந்து ஆேியாக மாறி

வமகமாகி அது குேிர்ந்து எந்த இடத்தில் மவழயாகப் பபய்தாலும்

அந்த நீர், தனக்குப் பிறப்பிடமாகிய கடவை நாடிவய ஓடுேது வபாை,
இவற நிவையிைிருந்து புறப்பட்டுப் பை தவைமுவறகோக

ஜீேன்கேில் இயங்கி, மனிதனிடம் இறுதியாக ேந்து இயங்கிக்

பகாண்டிருக்கும் சிற்றறிவு, முற்றறிோன இவறேவன நாடிவய
அவைகின்றது.

அத்தவகய ேேர்ச்சி நிவையில் உடல் வதவேக்கான பபாருள், புைன்
இன்பம் இேற்றில் ஈடுபடுகிறது.

இங்கு தான் அறிோனது தான் வபாக வேண்டிய இடத்வத மறந்து,
அடுத்தடுத்து பதாடர்பு பகாண்ட பபாருட்கள், மக்கள், புைன் இன்பம்
இேற்வறாடு பதாடர்பும், வமலும் பபாருள்களும் இன்பமும் எேிதாக
வமலும் வமலும் உவழக்காமவை கிவடக்கக்கூடிய ேழிகோகிய
அதிகாரம், புகழ் இேற்றின் மீ து நிவறவு பபறாத அோவேயும்
பபருக்கிக் பகாள்ளுகிறது.

எவ்ேேவு தான் பபாருவோ, புைன் இன்பவமா, புகவழா, அதிகாரவமா
அவமந்தாலும் இன்னும் வேண்டும், இன்னும் உயர்ோக வேண்டும்
என்ற உணர்ச்சி ேயமான மன அவையில் இயங்குகிறது.
இதனால் அேவு மீ றியும், முவற மாறியும், ஞாவனந்திரியங்
கவேயும், கர்வமந்திரியங்கவேயும் பயன்படுத்த அவேகள்
பழுதுபட்டு உடல் துன்பம், மன அவமதியின்வம, பசயல்
திறமிழத்தல், இதனால் சமுதாயத்தில் மதிப்பிழத்தல் ஆகிய
குவறபாடுகவோடு ேருந்திக் பகாண்வட இருக்க வேண்டியதாகிறது.
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பமய்யுணர்வு பபற்ற குருேழியால் அறம் பயின்று இவறநிவை
ேிேக்கமும் பபறும்வபாதுதான் தடம் மாறிய மன ஓட்டம்

வநர்வமயான இயக்கத்திற்கு ேரும். துன்பத் பதாடரிைிருந்து
ேிடுதவை கிவடக்கும்; வேறு எந்த ேழியும் மனிதன் உணர்ேதற்கு
இல்வை என்கிறது வேதாத்திரியம்.

4. பிறேிக் கடவை கடப்பதுதான் முக்தியா?


முக்தி பபற பசயல்புரிதலும் அன்பும் வதவே. (ேிவேகானந்தரின்
ஞான தீபம்-சுடர் 9 – பக்376)

அவடதற்கரிய பகுத்தறிவு ோய்ந்த மானுடப் பிறேிவய பபற்ற நாம்
பந்த பாசங்கள் நிவறந்த இவ்வுைகில் அவை கடல் துரும்பு வபாை
அல்ைற்பட்டு ோழ்ந்து ேருகிவறாம்.
இல்ைற ோழ்ேின் சிற்றின்பங்கேில் மூழ்கி பபரும் வபரின்பமாகிய
எல்ைாம் ேல்ை எம்பபருமானின் திருேருவே மறந்து,

எல்வையில்ைா துன்பங்களுக்கு ஆோகி அேதிப்படுகிவறாம்.
இம் மானிடப்பிறேி முற்பிறப்பில் பசய்த புண்ணியப் பைன்கேின்

ேிவேோய் ஏற்பட்ட பபருவம மிக்க பிறேியாகுபமன்று பபரிவயார்
கூறுேர்.
பிறேி வநாய்க்குக் காரணமாக இருக்கும் இடம் இம் மானுடப் பிறேி
என்பதும் உண்வமவய.
இது பிறேி என்னும் பபரு வநாவயப் வபாக்கும் சிறந்த
சாதனமாகவும் உள்ேது.
பிறேி என்னும் பபருங் கடவை நீந்திக் கடந்தால் தான் இவறேன்
திருேருவேப் பபறமுடியும் என்பவத பதய்ேப் புைேர்
திருேள்ளுேர்
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''பிறேிப் பபருங்கடல் நீந்துேர் நீந்தார்
இவறேனடி வசரா தார் ''

''பிறப்பபன்னும் வபதவம நீங்கச் சிறப்பபன்னும்
பசம்பபாருள் காண்பது அறிவு ''
என்று கூறியுள்ோர்.
நம்மாழ்ோரும் பிறேிக்கடவைக் கடக்கும் உபாயமாக
''ேடுமின்
ீ
முற்றவும்
ேடு
ீ பசய்து உம்முயிர்
ேடுவடயானிவட
ீ

ேடு
ீ பசய்ம்மிவன''

(நம்மாழ்ோர்)

நான், எனது என்னும் அகங்கார, மமகாரங்கோல் உண்டாகும்
இவறேனுக்கு புறம்பானேற்வற ேிடுங்கள்.
பிறகு உங்கள் ஆத்மாவேப் பரம பதம் தரும் எம்பபருமான்
பக்கைில் சமர்ப்பித்து ேிடுங்கள் என்று கூறியள்ோர்.
பபறுதற்கரிய மனிதப் பிறேிவயப் பபற்ற நாம் இப்பிறேியின்
நிவையாவமவய உணர்ந்து பகாள்ேது மிகமிக அேசியம்
இம்மானுடப் பிறேியின் ஆயுள் நூறு என்று நாம் கணக்
கிட்வடாமானால் அதில் பாதியான ஐம்பது ஆண்டுகள்
உறக்கத்திவைவய கழிந்து ேிடுகின்றன.
பதிவனந்து ஆண்டுகள் உைகமறியா இேவமப் பருேத்தில் கழிந்து
ேிடுகின்றன.
இன்னமும் மீ தியுள்ே ஆண்டுகள் வநாய், பசி, முதுவம வபான்ற
துன்பங்கேில் ேணாகி
ீ
ேிடுகின்றன.
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ஆதைால் எனக்குப் பிறேிவய வேண்டாம் என்று பதாண்டரடிப் பபாடி
ஆழ்ோர் ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ேிபகாண்டுள்ே ஸ்ரீரங்கநாதரிடம் வேண்டிக்
பகாள்கிறார்.இவதா அந்த அருவமயான பாசுரம்

''வேத நூல் பிராயம் நூறு மனிதர் தாம் புகுேவரலும்
பாதியு முறங்கிப் வபாகும் நின்றதில் பதிவனயாண்டு
வபவத பாைகனதாகும் பிணி பசி மூப்புத் துன்பம்

ஆதைால் பிறேி வேண்வடன் அரங்கமா நகருோவன!'' (பதாண்டரடிப்
பபாடி ஆழ்ோர்)

பதாண்டரடிப் பபாடியாரின் திருமாவைப் பாசுரங்கள் சிைேற்வற
நாம் அடிக்கடி வகட்டிருப்வபாம்.

இனிவமயும் அழகும் பசால்லுேதற்கு எேிவமயுமாகத் திகழ்பவே
அவே. அேற்றில் சிை…
.
பச்வசமா மவைவபால் வமனி
பேேோய் கமைச் பசங்கண்

அச்சுதா அமரர் ஏவற

ஆயர்தம் பகாழுந்வத என்னும்
இச்சுவே தேிர யான்வபாய்
இந்திர வைாகம் ஆளும்
அச்சுவே பபரினும் வேண்வடன்
அரங்கமா நகருோவன!

(பதாண்டரடிப் பபாடி ஆழ்ோர்)

.
இந்தப் பாடல் பசான்னாவை அவனேருக்கும் புரிந்துேிடும் எேிய
தமிழ்ப் பதங்கோல் ஆனது.
.
இங்வக இன்பனான்வறயும் வயாசித்துப் பார்க்க வேண்டும்.
குைவசகரப் பபருமான், திருமவையில் படியாகவும் மீ னாகவும்
இன்னும் என்னபேல்ைாம் திருமவையப்பவன அண்டி நிற்கின்றவோ
அபதல்ைாமும் தான் ஆக பிறப்பபடுக்க வேண்டும் என்று
பிரார்த்திக்கிறார்.
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பதாண்டரடிப்பபாடியாழ்ேவரா பிறேி வேண்டாம் என்கிறார்.
.

பிறேிக் கடல் என்ன பசால்கிறது?

வேதாத்திரியம்…….

“தன்முவனப்பு, பழிச்பசயல்கள் பதிவு, மாவய

தவேமூன்றும் மனிதஉயிர்க் கேங்க மாகும்.

ேன்முவறயில் இவே அறிவேப் புைன்கள் மூைம்
ேழுக்கிப் பிறேிக் கடவை நீே வேக்கும்.

உன்ேயமாம் அகத்தேத்தால், அகத்தா ராய்ோல்,

உண்வமயுணர்ந்து அறுகுணத்வதச் சீரவமத்து,

இன்முவறயில் உயிர்கட்குத் பதாண்டு ஆற்றி,

இவறநிவையில் உவன இணக்கத் தூய்வம உண்டாம்.”

(ஞாக.பா.1594)

“தான்”

என்று தனது உடவைவய கருதிக் பகாண்டதால்,

மனிதனிடம் அதிகாரப்பற்று ஏற்பட்டு ேிட்டது.
உடவைச் சாாாா்ந்த வசர்ந்த பபாருட்கேிடம் பற்றும் மக்கேிடம்
பாசமும் ஏற்பட்டுேிட்டது.
அதனால் இவறநிவையின் ஒரு பகுதியாகத் தானும் இருப்பவத
மறந்துேிட்ட நிவை தன்முவனப்பு ஆகும்.
அதனால் பபாய், பகாவை, கேவு, சூது. கற்பழிப்பு ஆகிய
பழிச்பசயல்கள் பழக்கப் பதிவுகோகி ேிட்டது.
உண்வமக்கு மாறான மனநிவை, மாவய அல்ைது மயக்கம் ஆகும்.
இந்த மூன்று ேிைங்குகள் அறிவேத் தவட ஆக்கியுள்ேதால்,
மனிதனின் ஆன்மாேில், அறிேில் கேங்கத்வத ஏற்படுத்தி ேிட்டது.
இந்த மூன்று கேங்கங்களும் அறிவேப் புைன்கள் மூைமாக
ேன்முவறயில் உணர்ச்சி ேயப்பட்ட நிவையில் இயக்கிப் பிறேிப்
பபருங்கடவை நீேவேக்கிகது.
பிறேித்தவே அறுபட முடியாமல் மீ ண்டும் மீ ண்டும் மனிதன்
பிறந்து பிறந்து இறக்கிறான்.
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உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே
பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்பவத, தனது சுயம் பதய்ேகம்
ீ
என்பவத
உணர்ந்து, தன்முவனப்வப ஒழித்து இவறமுவனப்வப மைர்த்தினால்
பிறேித்தவே அறுபடும்.
அறிேின் கட்டுப்பாட்டில் உடவையும் மனவதயும் பகாண்டு
ேருேதற்கான தன்ேயமாகும்.
மனப்பயிற்சியாகிய அகத்தேம் இயற்ற வேண்டும்.
உண்வமகவே உணர்ேதற்கு அகத்வத ஆய்வுபசய்து ஆறு துர்கு
ணங்கவே ஒழித்து நற்குணங்கோக சீரவமத்து, உடன் ோழும்
உயிர்களுக்குத் பதாண்டு பசய்து, இவறநிவையில் உன்வன
இவணத்துக் பகாண்டால் கேங்கம் நீங்கி தூய்வம உண்டாகும்.
பிறேித்தவே அறுபடும்.
பிறேிக்கடவை எேிதாக நீந்த ேழிகாட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
எப்படி?
“பை ஆயிரம் பிறேி எடுத்வதற்றப் பாேப்
பதிவுகவே, ஒரு பிறேிக் காைத்துள் மாற்றி,

நைமவடந்து மனிதனாகித் பதய்ேமாகி உய்ய,

நல்ைோய்ப்பு ஆற்றல் இவே நமக்கேித்து, இயற்வக
நிைஉைகில் மனிதரிடம் அவமந்துேன, உண்வம.
வநர்முகமாய் கருவமத் தூய்வம உணர்ந்தாற்றிப்
பைனவடய அகத்தேத்தால் பரமுணர்ந்து, அறத்தின்
பாவதயிவை ஒத்துதேி ோழும்முவற வபாதும்” (ஞாக.பா.1743)
என்னிைடங்காத பிறேிகவேத் தாண்டி ேந்துள்ேது மனிதகுைம்.
உடல், உயிர், மனம், அறிவு, பதய்ேம் என்பவதப் பற்றி
அறியாமலும், உணராமலும் பழக்கத்தின் ேழிவய ோழ்ந்து ேருகிறது
மானுடம்.
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உடைில் வநாய்கள், மனதிவை கேங்கம் ஆகியவே ோழ்க்வகயில்
சிக்கல்கோக துன்ப ேிவேவுகவே பேேிப்படுத்துகின்றன. அவே
அவனத்தும் பாேப் பதிவுகேின் பேேிப்பாடு ஆகும்.
எத்தவனவயா பிறேிகேில் ோழத் பதரியாமல் ோழ்ந்து பபற்ற
பாேப்பதிவுகவே, மனிதன் முயன்றால் ஒவர பிறேியில் மாற்றி
அவமத்துக் பகாள்ே முடியும்.
ோழ்க்வக நைன்கவே அவடந்து, ேித்தின் மூைமாக பேேிப்படும்
ேிைங்குநிவைப் பண்புகவே ேிடுத்து மனிதனாகைாம்.

அதற்கும்

வமல் மாமனித நிவையில் பதய்ேமும் ஆகைாம்.
ஆறாேது அறிவு என்ற சிந்தவன பசய்யும் நல்ை ோய்ப்வபயும்,
ஆற்றவையும் இயற்வகயானது நிை உைக மக்கோகி நமக்கு
அேித்துள்ேது என்ற உண்வமவய உணர வேண்டும்.
கேங்கப்பட்டுள்ே கருவமயப் பதிவுகவே உணர்ந்து பகாள்ே
வேண்டும். வநர்வமயான ேழியில் தூய்வம பசய்து பகாள்ேதற்கு
அகத்தேம் இயற்றி, இவறநிவைவய உணர்ந்து பகாள்ேைாம்.
அறபநறி ேழிவய, ஒத்தும் உதேியும் ோழும் முவறவய
வபாதுமானது ஆகும்.
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இவறயுணர்வும் அறபநறியும் கருவமயத்வதத் தூய்வமப்படுத்தி,
பிறேிக்கடவை நீந்தி கவரவசர்ேதற்கு உதேி பசய்யும்.
வேதாத்திரிய ேழியில் நாமும் பிறேிக்கடவை கடந்து ஆனந்த
ோழ்க்வக ோழ்வோமாக.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம!! ோழத் பதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

5. பக்தி ஞானம் முக்தி


பக்தி, கர்மத்வத ேிடச் சிறந்தது.

வயாகத்வத ேிட வமைானது.

எவ்ோபறனில், கர்மம், வயாகம் என்ற இரு பநறிகளும் ஒரு
பயவன நாடி, ஒரு வநாக்கத்வத முன் வேத்துச்
பசய்யப்படுகின்றன.

ஆனால் பக்திவயா அவ்ோறில்வை.

அதுவே அதற்குப் பயனாகவும், அதுவே அவத
அவடேதற்குரிய ேழியாகவும், முடிோகவும் ேிேங்குகிறது.
(ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 2 – பக்.2)

ேரைாற்று காைத்திற்கு முற்பட்ட காைத்திைிருந்வத பின்பற்றப்படும்
திருமால் ேழிபாட்டிவன. அடிப்பவடயாகக் பகாண்ட வேணேத்தின்
கருத்துக்கவேத் ஆழ்ோர்கள் பன்னிருேர். தம் ஆன்மாோல்

உணர்ந்து அந்த உயர்ந்த கருத்துக்கேின் சாராம்சத்திவன மிகவும்
ேைிவமயாகத் தம் அருேிச் பசயல்கோன இைக்கியங்கள் ேழி
பேேியிட்டது அேர்கேின் சிறப்பாகும்.
தூய்வமயான மனம், பிரதிபைன் பாராத வபரன்பு, அபூர்ேமான
அவசக்க முடியாத நம்பிக்வக, எேிவம என்ற பண்புகோக
இவறேவன அறிந்து பகாண்டனர் ஆழ்ோர்கள்.
அந்த இவறயனுபேத்வத எல்ைா தரப்பு மக்களும் பபற்று உய்ய
வேண்டும் என்று ேிரும்பி அதற்கான எேிவமயானபதாரு பக்தி
ேழிவயக் காட்டிச் பசன்றனர்.
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இவறேன் மீ து பகாள்ளும் வபரன்வப பக்தி ஆகும்.

இவறேவன

அவடேதற்காக காட்டப்பட்ட கர்ம வயாகம், ஞான வயாகம், பக்தி

வயாகம் இவேகவேப் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்த ஆழ்ோர்கள், அதில்
பக்தி பநறிவய வதர்ந்து எடுத்தனர்.
அந்த பக்தி பநறியிலும் பிரபத்தி என்று கூறப்படும் சரணாகதி
பநறியிவனச் சிறப்பாக பகாண்டு அவனேருக்கும் அதவன
ேழங்கினர்.

ஆழ்ோர்கள் கி.பி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம்

நூற்றாண்டு ேவர பேவ்வேற காைகட்டங்கேில் ோழ்ந்திருந்தாலும்

அேர்கேது பவடப்புத் பதாகுப்பான நாைாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்வதப்
படிக்கும்வபாது அேர்களுக்கிவடயில் உள்ே கருத்பதாற்றுவம நன்கு
புைப்படும்.

அதற்குக் காரணம் இவறேவன ேிரும்பி அேர்கள் ோக்கின் ேழித்
தன்வன பேேிப்படுத்திக் பகாண்டான் என்பர்.
இவ்வுைகம் இவறேனது ேிவே நிைம். இவறேன்தான் உழேன்.
பக்தி என்னும் ேிவதவய அேன் ேிவதக்கிறான் என்று திருமிழிவச
ஆழ்ோர் பாடுகிறார்.
“ேித்தும் இடவேண்டும் பகால்வைா ேிவட அடர்ந்த
பக்தி உழேன் பழவம புனத்து” (திருமிழிவச ஆழ்ோர்)
எனவே தான் இவறேவன தன் பரமபதத்திைிருந்து இறங்கி
அேதாரங்கள் எடுத்து இவ்வுைகிற்கு ேருகிறான்.
தர்மத்திவதக் காக்கவும் அதர்மத்வத அழிக்கவும், தன்வனச் சரண்
அவடந்தாவரக் காக்கவும் இவறேன் தாவன ேிரும்பி பற்பை
அேதாரஙக்ே எடுக்கிறான் என்பது வேணேர் நம்பிக்வக.
பக்திவய பக்தியின் பைன்
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இவறேவன ேழிபடும் எேிய ேழிபாட்டு முவறகவேக் காட்டிய
ஆழ்ோர்களுக்கு பநறியும் குறிக்வகாளும் ஒன்வற.

இவறேவன அவடயும் ேழி பக்தி. அந்த பக்தியால் அேர்கள்
அவடயும் பயன் பக்திவய.

உண்ணும் வசாறு, பருகும் நீர் எல்ைாேற்றிலும் திருமாவைக் கண்ட
ஆழ்ோர்கள் நம் தம் பக்திவய ேரும்பி அனுபேித்தனர் எனைாம்.
காலும் எழா கண்ண நீரும் நில்ைா உடல்
வசார்ந்து நடுங்கிக் குரல்

வமலும் எழா மயிர்க் கூச்சும் அறா என
வதாள்களும் ேழ்வு
ீ
ஒழியா

மால் உகோநிற்கும் என் மனவன உன்வன
ோழத் தவைப்பபய்திட்வடன்

வசல் உகோநிற்கும் நீள் சுவன சூழ் திரு
மாைிருஞ் வசாவை எந்தாய் (பபரியாழ்ோர்)
என்ற பபரியாழ்ோர் இவற தரிசனம் கிவடத்த வபாது தனக்கு
ஏற்பட்ட உணர்வுகவே அழகாகக் கூறுகிறார்.
இவறேனினடம் தாய், தந்வத, குழந்வத, தவைேன், உவடயேன்,
நண்பன் வபான்ற உறவு முவறகவே ஆழ்ோர்கள் அனுசரித்தனர்.
இவறேனிடம் ஒரு பநருக்கத்திவன ஏற்படுத்தினர்.
இவறேவனத் தவை ேணங்கிப் பரகாை நாயகி. பராங்குச நாயகி
என்ற நிவைகேில் நின்று உணர்ந்துள்ே பாடல்கவேப் பாடி
இவறேவனப் பக்தி பசய்து மகிழ்ந்தனர்.
ஆழ்ோர்கள் பாடல்கவேக் கற்கும் யாேருக்கும் இந்த இவறயின்பம்
கிவடக்க வேண்டும் என்பவத ஆழ்ோர்கேின் குறிாா்க்வகாள் ஆகும்.
ஞானம் - பக்தி - முக்தி:
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ஒரு குழந்வதக்குத் தகப்பன் யார்? என்ற உண்வமவய பபாதுோகத்
தாயார் அறிந்துள்ே நிவைவயப் வபான்று, மற்றேர்கோல் அறிந்து
பகாள்ே முடியாது.
.

இது வபான்று ஒரு தத்துேத்வதச் சந்வதகமற, மாறமுடியாத, மாற்ற
முடியாத ேவகயில் அறிந்து பகாண்ட திட நிவை “ஞானம்”
எனப்படும்.
.

ேேர்ப்வபார் பசால்ைிக் பகாடுத்தவதத் திருப்பித் திருப்பிச் பசால்லும்
கிேிவய வபான்று, தன் தாயார் சுட்டிக் காட்டிய ஒருேன் தான்
தனது தகப்பன் என்று உறுதியாகச் பசால்லும் மகனின் மவனா

நிவைவயார்கோல் எழுதப்பட்டுள்ே கருத்துக்கவே சரிபயன நம்பி
உறுதி பகாண்டிருக்கும் நிவையும் இம்மாதிரிவய.
.

எள்ளுக்குள் எண்வணவயப் வபான்று பிரபஞ்சம் எங்கும்
எல்ைாேற்றிலும் நீக்கமற நிவறந்து நின்று இயங்கும் ஆன்மா,
ஜீேன், கடவுள், இயற்வக, சக்தி என்று பைோறாகச் பசால்ைப்படும்
அரூப சக்தி நிவைவய அறிோல் அறிந்து, ோழ்ேில் அவமதி
பபறுேவத, அறிேில் பதேிவு பபறுேவத, “முக்தி” எனப்படும்.
“அறிவு அறிவுக்கு அடிவமயாேவத பக்தி.

அறிவே அறிோல் அறியப்பழகுதல் வயாகம்.
அறிவே அறிோல் அறிந்த நிவைவய முக்தி.
அறிவே யறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்” (ஞாக.பா.1356).
.
“பமய்ப்பபாருோக இருப்பது இவறஆற்றல்;
அதனுவடய அவசோக இருப்பது பரமாணு.
அதனுவடய கூட்டமாக இருப்பது வதாற்றம்”.
.
“எந்தப் பபாருவேப் பார்த்தாலும் 'வதாற்றம், அணுக்கூட்டு, பரமாணு,
அதனுள் பமய்ப்பபாருள்,' என்று பார்க்கப் பழகிக் பகாள்ளுங்கள்”.
ஞானம் வதடும் பக்தர்கள்:
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“வதடுகின்ற பபாருள் என்ன, ஏன் நமக்கு,

பதரிந்தேர் யார், கிவடக்குமிடம்எது, ஈபதல்ைாம்

நாடுகின்ற ேழக்கம் சிைவபவர பகாள்ோர்

ஞானமவதத் வதடும் சிைர் இவத மறந்து

ஓடுகின்றார் உருக்கமுடன் வதடுகின்றார்;

ஒடுங்கி நின்று அறியும் அவத ேிரிந்து காணார்

ோடுகின்றார்; உேம்பநாந்து இருவேத்வதட

ேிேக்பகடுத்து வபாேவதப்வபாை முரண்பாடன்வறா”.(ஞாக.பா.1438)
காைத்திற்வகற்ற ேழிபாடு வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம்.
“மனிதர் தன்அறிவு பசயல்திருந்தி ஓங்க

மதிமிக்வகார் பதய்ே ேழிபாடு பசான்னார்.

மனிதனிடம் மனிதன் பபாருள்பறிக்கும் ோய்ப்பாய்
மாறி ேருகின்ற திது பரேைாக,
மனிதனுவடய அறிவுபசயல் திருத்தத் திற்கு
மாற்றாகக் வகடுபை ேிவேயக் கண்வடாம்.

மனிதவர இவ்ேிண் ஞானகாைம் ஒப்ப,

மனநிவைவய பமய்ேிேக்கத் தேம் உயர்த்தும்.” (ஞாக.பா.1336)
.
“ேணங்கி ேந்வதன் கற்பவனயால் பதய்ேத்திற்கு
ேழக்கமாய் பதாடர்ந்து ேந்த பழக்கத்தாவை,
ேணங்குபேன் உரியபபாருள் ேரும்பயன்கள்
ேணங்கும் வபாதாராய்ந்வதன், ேணக்கம்ேிட்வடன்
ேணங்குகிவறாம் ஒன்வற நமக்கு உயர்ந்ததாயும்
ோழ்ேேிக்கும் ஒன்றாயும் நிவனத்துக்பகாண்டு.
ேணங்குபேன் ேைிவமபபற்று உயர்ேவடந்தால்
ோழ்ேினிவை கடவமபசயல் உயர்ோய்க் காணும்”. (ஞாக.பா.1337)

பக்தியும் ஞானமும் – வேதாத்திரியம்
“மனிதமனம் உயர்ந்தறிேின் மதிப்புணர்ந்து ோழ,
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மனவத ேேப்படுத்தும் முவற பக்தி ேழியாகும்.

புனிதகுணம் உருஅவமந்த பபாருத்தமான சிவைகள்,

புவனந்துவரத் கற்பவனயாம் கவதகள் இவேபகாண்டு

தனிமனிதன் சிறுேயதில் ேணங்குமுவற நன்று.
தக்க ேயதிருபதுக்குள், தேகுருேின் மூைம்

கனிேவடய கருதேத்தால் சிேம் அகத்வத கண்டு,

கற்பவனகவேக் கடந்த இயற்வக ோழ்வு வேண்டும்.”

(ஞாக.பா.1344)

“சுத்தபேேி பதய்ேம்என்ற உண்வம மவறத்திட்டு
சூதாட்டமாய் உருேச் சிவைகவேவய காட்டி,

அத்துேிதம் ஏட்டினிவை, அவனத்து பசயல் குற்றங்கள்

அவனத்துைகும் இச்வசற்றில் ஆழந்து கிடப்பதனால்,

உத்தமாம் உயர்அறிவு ஒேிேிடுேதில்வை.

அதனால்

ஒருேர்பிறர் ோழ்ேின்ேேம் பறித்து ோழைாச்சு!

ேித்வதயில்வை!

ேிேக்கமிது!

உைக ஆட்சி மூைம்

வேர் அழிப்வபாம் வபார்உைகில் வதான்றாத முவறயில்.”

(ஞாக.பா.1348)

6. பாேங்கள் நீங்கப் பபற்ற நிவை


தியானம் எனப்படுேது இவடயறாத நிவனப்பாகும்.

ஒரு

பாத்தரத்திைிருந்து இன்பனாரு பாத்திரத்திற்கு ஊற்றப்படும்
இவடயறவு படாத எண்பணயின் ஒழுங்வகப் வபான்று இவடயீடின்றி
இவறேவனச் சிந்திப்பதுவே தியானம் எனப்படும்.

இப்படி

இவடயீடின்றித் பதாடர்ச்சியாக கடவுவே நிவனக்க இயலுமாயின்
அப்வபாது உைக பந்தங்கள் யாவும் அறுபட்டு ேிடுகின்றன.
எனவேதான் இவடேிடாது இவறேவன நிவனப்பவத முக்திக்கு ேழி
என்று சாத்திரங்கள் முவறயிடுகின்றன. (ேிவேகானந்தரின் ஞான
தீபம்-சுடர் 2 – பக்.5)
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பரமபதம் அவடேதற்குத் தவடகோக உள்ே பாேங்கள்

இவறேவனக் கண்டதால் நீங்கப் பபற்றதாக ஆழ்ோர்கள்
கருதினார்கள்.

பசய்யத் தகாதன பசய்தலும், பசய்யத் தகாதனேற்வற
பசய்யாமைிருத்தலுமாகிய இருேவகக் குற்றங்கவே மனிதன்
பசய்யும் பாேங்கோகும்.

இவறேனாய்க் காண்பதால் அப்பாேங்கள் நீங்குகின்றன.

திருமால்

தன்வன ஏற்றுக் பகாண்ட பின் தன் பிறேித் துன்மமான கடல்
ேற்றிப் வபரின்ப பபரும் பதம் பபற்றதவன

“பறவேவயறு பரமபுருடா நிபயன்வனக் வகக்பகாண்டபின்
பிறேிபயன்னும் கடலும்ேற்றிப் பபரும்பத மாகின்றதால்
இறவுபசய்யும் பாேக்காடு தீக்பகாேி

வேகின்றதால்

அறிவேபயன்னு மமுதஆறு தவைப்பற்றி ோய்க் பகாண்டவத”
என்ற பாசுர ேரிகேில் பபரியாழ்ோர் நயம்பட எடுத்தியம்புகிறார்.
அப்பபருமானுக்குத் தமக்குக் கிவடத்த நன்வமகவேயும் தம்முவடய
பாேங்கள் ஒழிந்து அமுதக் கடைில் திவேத்து திவேத்து
வபரின்பமவடகிறார் ஆழ்ோர்.

தீயினல் இட்ட துேசி எவ்ோறு காணாமல் வபாகுவமா அவ்ோறு
இவறேவனப் பாடி மனத்தினால் தியானிக்க பழேிவனகளும்
புகுேிவனகளும் காணாமல் வபாய்ேிடும்.

வபரின்பமும்

அவனேருக்கும் கிவடக்கும் என்பதவன
“தூவயாமாய் ேந்துநாம் தூமைர் தூேித்பதாழுது
ோயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப்
வபாய பிவழயும் புகுதருோன் நின்றனவும்
தீயினில் தூசுஆகும் பசப்வபவைா பரம்பாோய்!” (திருப்பாவே – 5)
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கண்ணனாகிய இவறேவன நாங்கள்
தூய்வமயாக நீராடி, மணம் ேசும்
ீ
மைர்களுடன் காண புறப்படுவோம்.
அேவன மனதில் இருத்தி அேன் புகழ்
பாடினாவை வபாதும்! பசய்த பாே
பைன்களும், பசய்கின்ற பாே
பைன்களும் தீயினில் புகுந்த தூசு
வபாை காணாமல் வபாய்ேிடும்.
வேதாத்திரியம் தரும் ேிவனத்தூய்வம
ேிவனஎதுவும் நைம் தீது என்பது இல்வை
ேிவேவும் அதவன ஆற்றுபேர் வநாக்கம் பகாண்வட
ேிவனயதவன நைம்தீது எனப் பிரிப்வபாம்.
ேிழிப்புடவன எண்ணம் எழும்வபாவத வதர்வோம்.
ேிவன, காைம், இடம், பதாடர்புப் பபாருளுக்கு ஏற்ப
பேவ்வேறு அேவு இன்ப துன்பம் நல்கும்.
ேிவனகள் தவம உடல்தகுதி, உைகம் ஒப்ப,
உயர்இயற்வக நியதி ஒக்க ஆற்றவமைாம்.”

(ஞாக.பா.1285)

இயற்வக என்ற வபராற்றைானது,, பை நீண்ட காைமாக, மிகவும்
நுட்பமாகத் தனது ேயிற்றில் வேத்து. மனித உடவை பை ைட்சம்
தவைமுவறகோக ேடிேவமத்து அேித்துள்ேது.
அகக் கருேிகள் ஐந்து, பசயல்கருேிகள் ஐந்து ஆகிய பத்துக்
கருேிகள் மூைம் உடல் இயங்குகின்றது.
வதவேக்வகற்ற மைர்ச்சி, சூழ்நிவைக்வகற்ற மாற்றம் என்ற
ேவகயில் இயற்வகயின் தன்மாற்றத்தால் உடல் கிவடத்துள்ேது
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என்ற உண்வமவயத் தன் முவனப்பின் காரணமாக மனிதன் மறந்து
ேிடுகிறான்.
அந்த வபராற்றலுவடய இயற்வகவய தன்னுள் இருந்து இயக்கிக்
காத்து முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமகவேயும் மறந்து
ேிடுகிறான்.
புைன்கேின் துய்ப்பில் இன்பம் இருப்பதாகக் கருதி மயக்க
நிவையில் வமலும் வமலும் இன்பம் வேண்டி எந்த உறுப்வபப்
பயன்படுத்தி துய்த்துக் பகடுத்தாலும், மனிதனுக்குள் இருக்கிற
இயற்வக அேனுக்குப் பாடம் கற்றுத் தருேதற்காக, அந்த உறுப்பின்
அணு அடுக்குகவே சீர்குவைத்து துன்பத்வத ஏற்படுத்தி வநாய் என்ற
ேிவேவேயும் பகாடுக்கிறது என்ற உண்வமகவே அறிவோமாக.

“ேிவனத்தூய்வம பபறவேண்டின், மனத்தின் தூய்வம
வேண்டுேது இன்றியவம யாததாகும்.
ேிவனத்தூய்வம ஒழுக்கமுடன் கடவம, ஈவக,
ேிேங்கும் அறபநறி நிற்க ேிவரந்து ஓங்கும்.
ேிவனத்தூய்வம ேித்தான மனத்தின் தூய்வம
ேிண்ணுணரும் அகத்தேத்தால் ஓங்கும் உய்ய.
ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம ஒன்வற ஒன்று
உயர்த்தி மனிதன் பதய்ேமறியச் பசய்யும்.” (ஞாக.பா.1286)
ேிவன என்பது கர்மா அல்ைது பசயல் ஆகும். பசயல்கேில்
நன்வமயானது தீவமயானது என்பது எல்ைாம் இல்வை.
பசயைின் மூைமாக ஏற்படும் ேிவேவு பசயைாற்றுபேரின் வநாக்கம்
ஆகியேற்வறக் பகாண்வட, நன்வமயானது அல்ைது தீவமயானது
என்று பிரித்துக் கூறுகிவறாம்.
எண்ணம்தான் பசயைாக மைர்ச்சி பபறுகிறது.

பசயலுக்கு முன்

நிவையாகிய எண்ணம் எழும் வபாவத ேிவேவேத் பதரிந்து
ேிழிப்புடன் பசயல்படுவோம்.
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பசயல், பசயலுக்குரிய காைம், பசயலுக்குரிய இடம், பசயைால்
பதாடர்பு பகாள்ளும் பபாருள் ஆகியேற்றிற்கு ஏற்றபடி பேவ்வேறு
அேவுகேில் இன்பம் துன்பம் பேேிப்படும்.
உடல் ஆற்றைின் தகுதிவயாடு, உைக மக்கள் ஏற்றுக் பகாள்ேத்தக்க
ேவகயில், இயற்வக நியதிக்கு உட்பட்டு பசயல்கவேச் பசய்தால்
அச்பசயல்கள் எல்ைாம் உயர்ோனவேயாகும். சரி.
ேிவனப் பதிவுகவே கழிப்பது எப்படி?

ேிவடயாக மீ ண்டும் ேருகிறது

வேதாத்திரியம்

“தேமுவறயும் அறபநறியும் பற்றப் பற்றத் தருக்பகன்ற
தருக்பகன்ற தன்முவனப்புக் குன்றிப் வபாகும்.

பேேிவனக்ே புதிது எழா. முன்னம் பசய்த
பதிவுகளும் மவறந்து பமய்ப்பபாருள் காணும்.

சிேநிவைவய சீேனிவை உணர்ந்து பகாண்டால்,
சிறுவமதரும் மனமயக்க மாவய ஏது?
எேபரனினும் இவ்ேழியால் அன்றி உய்ய
ஏதுேழி வேறுைகில்? எண்ணிப் பாரீர்!”

(ஞாக.பா.1578)

தேத்வதயும் அறபநறிவயயும் பற்றி ோழ்ந்தால் ேிவனப்பதிவுகவே
வபாக்கிேிடைாம்.
“ேிவனவபாகவம வதகம் கண்டாய்” என்பவத உணர்ந்து, நாமும்
தேத்வதயும் அறபநறிவயயும் இருகண்கோகப் வபாற்றி ஆனந்தமாக
ோழ்வோமாக

7. வமாட்ச இன்பத்வத அவடயும் ேழி


முக்தி என்பது என்ன?

இவறேனுடன் ோழ்ேவத.

எங்கு?

எங்கானாலும் சரி, இங்வக. இப்வபாவத,எல்வையற்ற காைத்தில்
ஒவ்போரு கணமும் சிறப்பானவத.

இது வேதங்கேின் பவழய

பகாள்வகயாகும். (ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 9 – பக்.293)
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வமாட்சத்வத அல்ைது முக்திவய அவடேது எப்படி? என்றும்
ஆழ்ோர்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள்.

பிறேிக்குக் காரணமாயுள்ே பாே புண்ணியங்கேிைிருந்து ஆன்மா
ேிடுபட வேண்டும்.
உைகம் வேற ஆன்மா வேற என்று அறிந்து உைகத்தின் மீ துள்ே
பற்வறத் துறந்த பின்னவர ஆன்மா வமாட்சயின்பத்வத அனுபேிக்க
முடியும் என்று நம்மாழ்ோர் பசால்லுகிறார்.

அந்தர்யாமியாய் உணர்ந்த இவறேவனக் கணப்பபாழுதும் பிரிய
இயைாத நிவையும் ஆழ்ோருக்கு ஏற்படுகின்றது அதன் பயனாய
அேவனப் வபாகேிடாது தன்னுள் இருத்துகின்றார்.
“புக்கின்ற புக்குன்வனக் கண்டுபகாண்
வடன் இனிப் வபாக ேிடுேதுண்டு”
என இவறேவன ேிடாத நிவைவயப் பாடுகின்றார்.
இேற்றால் பபரியாழ்ோரின் அருள் அனுபேம் தன்னுள் இவறேவன
நிறுத்திய சீேனின் பசயைாக அவமகின்றது.

உைகுக்கு ஆதியான பபருமாவன அன்வபாடு ேழிபட்டு ேிவரேில்
வேகுண்டத்வத அவடயவே ஆழ்ோர்கள் ேிரும்புகிறார்கள்.
அப்படி வேகுண்டத்வத ய

வடய இவடயூறாக இருக்கின்ற தமது

உடவை வநாயாகக் கருதுகிறார் திருமழிவசயாழ்ோர்.
அேர் வேகுண்டத்வத ேிவரேில் காண ேிரும்பும் தனது
ேிருப்பத்வத பாசுர ேரிகேில் அழகுற எடுத்துவரக்கிறார்.
ஆய்ந்து பகாண்டு ஆதிப் பபருமாவன அன்பினால்
ோய்ந்த மனத்திருத்த ேல்ைார்கள் -ஏய்ந்த தம்
பமய்குந்த மாக ேிரும்புேவர தாமுந்தம்
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வேகுந்தம் காண்பார் ேிவரந்து-79ஆழ்ோர்கள், பகோனிடம் பக்தியில் மூழ்கி, அேருவடய
கருவணயால் அந்த பகோவன அனுபேிப்பவதவய முதன்வமயாகக்
பகாண்டும், உபவதசிப்பவத ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் வமாட்சம்
அவடேவதவய குறிக்வகாோக பகாண்டு ோழ்ந்து, வமாட்சமும்
அவடந்தனர்.

“வேயம் தகேியா, ோர்கடவை பநய்யாக, பேய்ய கதிவரான்
ேிேக்காக” என்று ஒரு ேிேக்வக பபாய்வக ஆழ்ோரும்,

“அன்வப தகேியா, ஆர்ேவம பநய்யாக, இன்புருகு சிந்வத இடு
திரியா” என்று மற்பறாரு ேிேக்வக பூதத்தாழ்ோரு ம் , ஏற்ற

“திருக்கண்வடன் பபான்வமனி கண்வடன்” என்று வபயாழ்ோரும்

நமக்கு முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திருேந்தாதிகவே,
நூறு நூறு பாடல்கோக பகாடுத்து அருேினார்கள்.

முக்தி என்றால் - வேதாத்திரியம்.
எல்ைா உயிரினங்கேின் ோழ்க்வகக்கும் வநாக்கம் உண்டு, மனித

ோழ்ேின் வநாக்கம் இயற்வக அறிேில் முழுவம பபற்று இயற்வக
இன்பங்கவே அனுபேித்து அறிேில் நிவறவும் அவமதியும்
பபறுேவத என்பவத ோழ்ோங்கு ோழ்ந்த பபரியேர்கள் உணர்த்தி
ேந்திருக்கின்றனர்.
இந்த அறிவு முழுவம நிவைவய முக்தி என்பதாகும்.
முக்தி நிவைவய அவடந்தேர்களுக்கு நீடித்த அவமதியில் மனம்
இயங்கும், அத்தவகயேர்களுக்கு உைக இன்பங்கேில் நிவறவு
பபறாத ஆவச இருக்காது.
இயற்வக இரகசியங்கவே உண

ர்்ாா்

நத அறிவு நிவையில்

அறிவுக்கு நிவறவு நிவை கிட்டுேவதாடு அன்பும் கருவணயும்
இயல்பாக ஊற்பறடுக்கும்.
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தான் அவடந்த வபரின்ப நிவைவய வேயகம் பபற பதாண்டாற்றி
வபரின்பத்தில் திவேத்திருப்பார்கள், ஆணேம், கன்மம், மாவய
என்னும் ஆன்ம கே

க்

நிவையில் ோழ்ோர்கள்.

க

ங்கள் நீங்கி மரண பயம் அற்ற

இதுவே இவறநிவை அவடதல், சமாதி நிவை அவடதல்
என்பதாகும்,

மரணமில்ைாப் பபருோழ்வு
மனிதனின் ஆறாேது அறிேிற்கு இயற்வகயின் நியதிகவே
உணர்ந்து அவத ஓரேவு பேல்லும் ஆற்றல் உண்டு.
அந்த ஆற்றவைப்
பயன்படுத்தி உயிர் உடைில்
இருந்து பிரியும் வேகத்வத
கட்டுப்படுத்திக் பகாண்டால்
மரணத்வத நீண்ட நாட்கள்
தள்ேிப்வபாடைாம்.
சீேகாந்த ஆற்றல் அதிகமாக
இருக்க வேண்டுமானால்,
உயிர்த்து

க்

க ள்

அதிகமாக இருக்கவேண்டும்.
உயிர் சத்துக்கவே அதிகரிக்க ேிந்துநாதம், துாய்வமயாகவும்
இருக்க வேண்டும்.
ேித்து சக்திவய அேவு அதிகமாகவும், அழுத்தமாகவும்
துாய்வமயாகவும் ஆக்கிேிட்டால் நீண்ட நாள் உயிர் ோழைாம்.
முதுவமவயத் தள்ேி வபாடைாம். இேவமவயாடு ோழைாம்.
வநாயில்ைாமல் உடல் நைத்துடன் ோழைாம்.
35

வதவேயான ேித்துவே வபாதிய அேவு பகட்டிப்படச்

பசய்துேிட்டால் உயிர் பிரியாமவை அவத உடைிவைவய நிவைக்க
வேத்து ேிடவும் பசய்யைாம்.

ோழ்ந்தது வபாதும் என்ற நிவனவு ஏற்படும் வபாது மன இயக்கத்வத
மாத்திரம் நிறுத்திக் பகாள்ேைாம்.
மனஇயக்கம், உடைியக்கம் இரண்டும் நின்று

பிட்

ட பின்

உடைிவைவய உயிர் அடக்கம் பபற்று இருக்கும் நிவைவயத்தான்
சீேசமாதி என்றும் மரணமில்ைாப் பபருோழ்வு என்றும்
முன்வனார்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

முக்தி என்று ஒரு நிவை சவமத்தாய் – அங்கு
முழுதிவனயும் உணரும் உணர்வுஅவமத்தாய்
பக்திபயன்று ஒரு நிவை ேகுத்தாய் – எங்கள்
பரமா பரமா பரமா!” (பாரதியார்)

எனவே நீண்ட நாள் உயிர் ோழ காயகல்ப பயிற்சி நமக்கு உறு

துவணயாகவும், உடலுக்கும், மனதிற்கும், ோழ்க்வகக்கும் சிறந்த
துவணயாக உள்ேது.
மைர்மிவச ஏகினான் மாணடி வசர்ந்தார்
நிைமிவச நீடுோழ் ோர்
பபாறிோயில் ஐந்து ேித்தான் பபாய்தீர் ஒழுக்க
பநறிநின்றார் நீடுோழ் ோர்.

கூற்றம் குதித்தலும் வககூடும் வநாற்றைின்
ஆற்றல் தவைப்பட் டேர்க்கு.
தன் உயிர் தான் அறப் பபற்றாவன ஏவனய
மன்உயிர் எல்ைாம் பதாழும்.
மகான்கள் “ோழ்ோங்கு ோழ்ந்து உணர்த்திய ோழ்ேியல்
உண்வமகள் உைகம் உள்ேேவும் ோழும் என்பதால் அேர்களுவடய
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அறிவு மரணமில்ைா நிவையில் ோழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. இதுவே
வேண்டும் வபாது உயிர்ேிடுதல் என்பதாகும்.
இன்பம் இன்பம் இன்பம் இன்பம்
“பிறேியின் வநாக்கத்வத அறிந்த வபாதும்,
பின்அந்த எல்வையிவன அவடேதற்கு
அறபநறியில் ேிழிப்வபாடு பபாறுப் புணர்ந்து,
ஆற்றி மனம் பசயல் தூய்வம ஆனவபாதும்.
உறவுகேில் உண்வமநிவை உணர்ந்து ஆற்றி,
உயர்ோன துறவுநிவை உணர்ந்த வபாதும்,
துறவுநிவை முடிோகப் பபற்ற வபாதும்,
துய்த்த வபரின்பம் எவ்ோறுவரப்வபன்?

(ஞாக.பா.1849)

8. துரியாதீத தேத்தின் ஆணி வேர்?


கடேேிடம் பசலுத்தும் வபரன்வப முக்திபநறி.

“அன்வப, உங்கவேப்

பிரிந்து என்னால் ோழ முடியாது” என்று உங்கள் மவனேி
கூறுகிறாள்.

பணத்வத இழந்து ேிட்டால் சிைவரப் வபத்தியக்கார

ேிடுதிக்குத்தான் அனுப்ப வேணடியிருக்கிறது.
அத்தவகய அன்பு வேத்திருக்கிறீர்கோ?

நீங்கள் கடவுேிடம்

பணத்வத, நண்பர்கவே,

தாய் தந்வதயர்கவே,. சாவகாதரர்கவே. சவகாதரிகவே, இந்த
உைகத்திலுள்ே எல்ைாப் பபாருள்கவேயும் நீங்கள் துறந்துேிட்டு,
இவறேனின் அன்பில் சிறிது தரும்படி வேண்டும் வபாதுதான் முக்தி
பநறிவயக் கண்டுபிடித்தேர்கள் ஆேர்கள்
ீ
. (ேிவேகானந்தரின் ஞான
தீபம்-சுடர் 9 – பக்376-377)

37

மனேேக்கவை மன்றங்கேிலும் அறிவுத் திருக்வகாயில்கேிலும் நாம்
பயின்று பயிற்சி பசய்து ேரும் துரியாதீத தேத்திவன நாம்
அவனேரும் இயற்றி ேருகிவறாம்.

இந்த துரியாதீ
பதரியுமா?

தத் தின் ஆணி வேர் எங்கிருந்து ேந்தது

அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷிவய பசால்கிறார்.

“சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிேில் பபரும் பாவழ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய பர நல் மைர்ச் வசாதீ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய சுடர் ஞான இன்பவம ஓ

சூழ்ந்து அதனில் பபரிய என் அோ அறச் சூழ்ந்தாவய” (நம்மாழ்ோர்)
“நன்றாய் ஞானம் கடந்து வபாய் நல்ைிந்திரியம் எைாம் ஈர்த்து

ஒன்றாய்க் கிடந்த அரும்பபரும் பாழ் உைப்பிைதவன உணர்ந்துணர்ந்து
பசன்றாங்கின்ப துன்பங்கள் பசற்றுக் கவேந்து பவசயற்றால்

அன்வற அப்வபாவத ேடு
ீ அதுவே ேடு
ீ ேடாவம.”
ீ
(நம்மாழ்ோர்)

என்றும் பாடிய வேணேப் பபரிவயார்கள் பாடிய பாடல்கவேயும்
படித்து

ணர்ந்தவபாதுதான் தூயபேேியாக நிவறந்து

வபரியக்கமண்டைம் அவனத்வதயும் தன்னகத்வத தாங்கிக்

பகாண்டிருப்பது தான் பதய்ேநிவை என்ற உணர்வு பிறந்தது.
அந்த மனநிவையிலும் “இவறோ” என்று அவழத்துப் வபாற்றி
மகிழ்ந்வதன்.
பக்தி ேழியில் “இவறோ” என்று அவழத்ததில் பபற்ற
இன்பத்திற்கும், ேிேக்க ேழியில் (’’’’’’’’’’’’’) மனவத ேிரித்து
அகண்டாகாரமாய் நின்று “இவறோ” என்று அவழத்துப் வபாற்றி
பபற்ற இன்ப அனுபேத்திற்கும் இவடவய ஏதும் கூடுதல் குவறவு
இருந்ததில்வை.
சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிேில் பபரும் பாவழ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய பர நல் மைர்ச் வசாதீ ஓ
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சூழ்ந்து அதனில் பபரிய சுடர் ஞான இன்பவம ஓ

சூழ்ந்து அதனில் பபரிய என் அோ அறச் சூழ்ந்தாவய (நம்மாழ்ோர்)
அேன் பாவழா, வசாதிவயா, இன்பவமா பதரியேில்வை. என்
ஆவசபயல்ைாம் அேனாகவே சூழ்ந்து கிடக்கிறான் – என்று கூறும்
நம்மாழ்ோர் பாடைில் ேடு
ீ வபறு பபற்று உயரும் ேழிவயக்
காண்கிவறாம்.
வேதாத்திரியம் என்ன பசால்கிறது?

இவறபேேி அணு முதல் அண்டங்கள் உயிர்கள் அவனத்துமாகி

மனிதன் ேவரயில் ேந்த இயல்பூக்க நியதியில் (’’’’’’’’ ’’’’’’’)

மனிதனிடம் இயக்க அவையான மனதுக்கு நிவை பபாருோகவும்,
அடித்தேமான அறிோகவும் ேிேங்குகிறது.
தன்னிவை ேிேக்கம் பபற்றேர்கள் அறிவே “நான்” அதுவே
இவறநிவை என்ற ேிேக்கம் பபற்றுள்ேனர்.
அவனத்துை

கங்களுக்கும் ேடாக
ீ
உள்ே இவறபேேிவய, நான்

என்னும் அறிவுமாக உள்ேது என்ற வபருண்வமவய உணர்ந்தேர்கள்

ேடுவபறு
ீ
பபற்றேர்கள் ஆேர். இவத கருத்து நம்மாழ்ோர் பாடைிலும்
ஒேிரக் காணைாம்.
“நன்றாய் ஞானம் கடந்து வபாய் நல்ைிந்திரியம் எைாம் ஈர்த்து

ஒன்றாய்க் கிடந்த அரும்பபரும் பாழ் உைப்பிைதவன உணர்ந்துணர்ந்து
பசன்றாங்கின்ப துன்பங்கள் பசற்றுக் கவேந்து பவசயற்றால்
அன்வற அப்வபாவத ேடு
ீ அதுவே ேடு
ீ ேடாவம.”
ீ

அரும்பபரும் பாழாகவும், உைப்பிைா (அழிேிைா) ஒன்றாகவும் உள்ே
இவறபேேிவய ேடு
ீ என்று இங்கும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
அவ்ேவட
ீ
நான் எனும் அறிவுமாக ேிேங்குகிறது. என்ற வபரறிவேப்
வபறாகப் பபற்றேர் ேடுவபறு
ீ
பபற்றேராோர்.
ேடுவபறு
ீ
என்னும் முக்தி – வேதாத்திரியம்
“ேபடன்னில்
ீ
இடமாம். வதடிடத் வதடிட
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ேடிைாே
ீ
டு
ீ பேட்ட பேேியாகும்.

ேபடனும்
ீ
பமய்ப்பபாருள் வேக இயக்கவம.

ேிண்முதல் நிகழ்ச்சிகள் ேிவேகம் ஈறாக

ேபடனும்
ீ
ஆதிவய பபாருள் எனக் கண்டபின்,

ேிவேகம் அதனுவடச் சிறப்பபன ேிேங்கும்

ேவட
ீ
அறிபேனும் ேிேக்கம் பபறுதவை,

ேடுவபறாகும்.
ீ
ேிேங்கி ேிேக்கிவனன்.” (ஞாக.பா.1847)

குடியிருப்பதற்காக பசற்கல், மண் வபான்றேற்றால் சாதாரணமாக
ேடு
ீ என்கிவறாம்.

ஆனால் ஆன்மீ கத்தில் ேடு
ீ என்னும் ோர்த்வத இடத்வதக்

குறிப்பதாகவும், ஆன்ம ேிடுதவைவயக் குறிப்பதாகவும் உள்ேது.
சுத்தபேேி என்னும் இவறநிவை இல்ைாத இடவமா பபாருவோ
இயக்கவமா ேிவேவோ இல்வை.
குடியிருப்பு என்னும் ேட்டின்
ீ
நாலு சுேவரயும் வமற் கூவரவயயும்
இடித்து அகற்றிேிட்டால் அது இடம். அங்வக சுத்தபேேிதான்.
பை பிறேிகள் எடுத்து ேந்துள்ே மனிதன் தனது சுயம் பதய்ேகம்,
ீ
இவறநிவையின் ஒரு பகுதி அறிோக இருக்கிவறாம் என்பவத

மறந்து, அழிந்து வபாகக்கூடிய உைகியல் ேிேகாரங்கேில் பற்றுக்
பகாண்டு ேிட்டான்.
உைகியல் பற்றுக்கோல் அழியக்கூடிய உடவைத் தான் என்று கருதி
மயக்க நிவையில் ோழ்கிறான்.

உைகியல் பற்றுக்கேில் இருந்து ஆன்மாவே ேிடுேித்தால் ேடுவபறு
ீ
அவடயைாம்.
இதுவே ஆறாேது அறிவு பபற்ற மனிதன் அவடய வேண்டிய வபறு
ஆகும்.

அந்நிவைவய முன்வனார்கள் முக்தி, வமாட்சம் என்றார்கள்.

மீ ண்டும் பிறோ நிவை எய்துதல் ஆகும்.

ேடு
ீ என்னும் இடத்வத

அறிவேக் பகாண்டு, அறிவே உயர்த்தி, ேிரித்துத் வதடிவனாவம
யானால் ேடில்ைா
ீ
ேடாகிய
ீ
சுத்தபேேிவய உணரைாம்.
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அந்த சுத்தபேேிவய உண்வமப் பபாருள் ஆகும்.

அதனுவடய வேக

இயக்கம்தான் ேிண் முதல் அவனத்துத் வதாற்றங்களும்
நிகழ்ச்சிகளும் ஆகும்.

இவறநிவை முதல் பிரபஞ்சத் வதாற்றம் ேவர இப்படித்தான் இயங்க
வேண்டும் என்ற அதன் அறிோகிய ேிவேகத்தால்தான்

நவடபபறுகிறது என்பவத உணர்ந்தால் ஆற்றல் என்னும்

வேகத்திற்கு உட்பபாருள் அறிவு என்ற ேிவேகம்தான் என்ற
சிறப்பிவன ேிேங்கிக் பகாள்ேைாம்.

ேடு
ீ என்பது அறிவு. தனக்குள்ோகவும், எங்குவம நீக்கமற

நிவறந்துள்ேது என்று ேிேங்கிக் பகாள்ேதுதான் ேடுவபறு
ீ
என்பவத
நான் ேிேங்கிக் பகாண்டு, ேிேங்கிய ேழியில் ேிேக்கியுள்வேன்.
ேடு
ீ வபற்று பநறிவய அறிேது எப்படி? வேதாத்திரியம் ேிவட
தருகிறது.
“பேட்டபேேி பிரபஞ்சப் பபாருள்கட் பகல்ைாம்
ேடாகும்.
ீ

ேிண்கடந்த ோனறிந்தால்,

பேட்டபேேி அணுஅறிவு ஒன்றாய்ப் வபாகும்.
ேடுவபறு
ீ
எனும் உயர்ந்த பதமும் ஈவத!”
நாம் நிை உைகில் ோழ்ந்து பகாண்டுள்வோம்.

(ஞாக.பா.1848)

உைகவமா சூரியக்

குடும்பத்தில் மூன்றாேது ேட்டப் பாவதயிவை தற்சுழல்
இயக்கத்துடன் சூரியவனச் சுற்றி ேருகிறது.
சூரியக் குடும்பவமா பால்பேேி மண்டைத்தில் பைவகாடி சூரியக்
குடும்பங்கேிவை ஒன்றாக சுழன்று பகாண்டுள்ேது.
பால்பேேி மண்டைவமா, எண்ணிைடங்காத மண்டைங்கவே
உள்ேடக்கிக் பகாண்டு சுழன்று பகாண்டுள்ே பிரபஞ்சத்தின் ஒரு
பகுதியாக சுழன்று பகாண்டுள்ேது.
பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாலும் சுற்றிலும் சூழ்ந்தும் உள்ே சுத்தபேேி
என்னும் பேட்டபேேியின் ஒரு பகுதியில் பிரபஞ்சவம சுழன்று
பகாண்டுள்ேது.
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ஆகவே பிரபஞ்சத்திவை நாம் காணும் சடப்பபாருள், சீேன் ஆகிய
அவனத்துத் வதாற்றப் பபாருட்களுக்கும் இடமாக ேடாக
ீ
இருப்பது
சுத்தபேேியாகும்.
உடல் பற்று, உைகியல் பற்றுக்கேிைிருந்து ேிடுதவை பபற்றால்
ேடுவபறு
ீ
என்னும் உயர்ந்த நிவைவய மனிதன் பபறைாம்.

இவதத்தான் “உறேிவை கண்ட உண்வமநிவைத் பதேிவே துறவு”
என வேதாத்திரியம் பசால்கிறது.
மனம்தான் மனிதனாக இயங்கிக் பகாண்டுள்ேது.

அந்த மனவத,

மனத்திற்கு மூைமான ேிண் என்னும் உயிரில் ஒடுக்கிப் பழகினால்,
மன அவை நின்று நிவைக்கு ேரும்.
மனதின் அடித்தேமாகிய அறிேில் நிவைத்தால் அறிவு ேிரிந்து.
பிரபஞ்சத்வதக் கடந்து அப்பாைாக உள்ே சுத்தபேேியில் கைப்புற்று
ேிடும்.
மனிதனின் சிற்றறிவேப் வபரறிவே உள்ேடக்கமாகக் பகாண்ட
சுத்தபேேியில் கைப்புறச் பசய்ேவத ேடுவபறு
ீ
என்ற உயர்ந்த பதம்
என்னும் பக்குேம் ஆகும்.
ேடுவபறு
ீ
என்னும் பபரும் பதம் அவடந்தேர்கள் தானும் ோழ்ந்து
மற்றேர்கவேயும் ோழ வேக்கக் கூடியேர்கள் ஆேர்.
நாமும் அேர்கவேப் வபால் ோழ்ந்து மற்றேர்களுக்கும்
பதாண்டாற்றி- இன்புற்று -ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!

9.முக்தி நிவைகேில் பாடிய ஆழ்ோர்கள்
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அேவு கடந்த அன்பின் பேேிப்பாட்டில் ஆழமான
அவமதியுடன்ஆரோரமற்று ோழ்கிற ோழ்க்வகயின் மறுபபயர்
முக்தி.

ஆன்மாக்கள் பை வகாடிப் பிறேிகேில் வசர்த்து ேந்துள்ே
கர்மங்கவே முழுேதுமாய் கவேந்து, மீ ண்டும் பிறோத நிவைவய
அவடேது ‘முக்தி’ என்று குறிக்கப் படுகிறது.
முக்தி ேவககள் நான்கு என்று புராணங்கள் பவற சாற்றுகிறது.
சாவைாக்கியம், சாயுச்சியம், சாமீ ப்பியம், சாரூப்பியம்.
சாவைாக்கியம்: இவறேனின் உைகத்வத அவடந்து பதாண்டு
பசய்தல்.
சாமீ ப்பியம்: இவறேனின் உைகத்வத அவடேவதாடு அல்ைாமல்,
அருகாவமயில் இருந்து பதாண்டாற்றும் வபறு.
சாரூப்பியம்: உபாசிக்கும் இவற ேடிேத்தின் திருவுருேத்வதயும்
இவறச் சின்னங்கவேயும் பபற்று, இவறேனுக்கு பதாண்டு பசய்தல்.
(சிை உதாரணங்கள்: திரிசூைம், சங்கு, சக்கரம், சக்தி வேல், பநற்றிக்
கண்கள்).
சாயுச்சியம்: இவறேவனாடு ஒன்று படுதல். ஜீோத்ம – பரமாத்ம
ஐக்கிய நிவைவய குறிப்பது.
இந்த நான்கு ேவக முக்திகவே ஆழ்ோர் பாசுரங்கேில்
பசால்ைேில்வை.
ஆனால் இந்த நான்கு ேவக முக்திகேின் தன்வமகவே ஆழ்ோர்கள்
அனுபேித்துப் பாடியிருக்கிறார்கள்.
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குைவசகர ஆழ்ோர் சாமிப்ய (இவறேனக்கு அருகில் இருப்பது)
முக்தி பபற வேண்டும் என்று தமது ஆவசவய
பேேிப்படுத்தியிருக்கிறார்.
“ஊவனறு பசல்ேத்து உடல் பிறேி யான் வேண்வடன்
ஆவனவறழ் பேன்றான் அடிவமத் திறமல்ைால்
கூவனறு சங்கம் இடத்தாந்தன் வேங்கடத்து

வகாவனரி ோழும் குருகாய்ப் பிறப்வபவன.” (குைவசகர ஆழ்ோர்)
நாளுக்கு நாள் உடைில் சவதவய அதிகரிக்கச் பசய்யும் பசல்ேத்வத
உவடய மானிடனாக பிறக்க நான் ேிரும்பேில்வை.
எம்பபருமானுக்குத் பதாண்டு பசய்ேவதவய நான் ேிரும்புகிவறன்.
பாஞ்சான்னியம் என்னும் சங்கிவன இடக்வகயில் ஏந்தியிருக்கும்
எம் பபருமானின் திருவேங்கடமவை மீ துள்ே வகாவனரி என்னும் அ
ழி க

ய திருக்குேத்தில் ோழும் நாவரயாக நான் பிறக்க

ேிரும்புகிவறன் என்ற தனது ஆவசயிவன வமற்கண்ட பாசுரத்தில்
குைவசகராழ்ோர் பதரிேிக்கின்றார்.
அேவர மற்பறாரு பாசுரத்தில் வகாயில் ோசைில் கிடக்கும் ஒரு
படியாக இருக்க ேிரும்புேதாகவும், அப்படிக் கிடப்பதால்
இவறேனின் பேே ோவய பார்த்துக் பகாண்வடயிருக்கும் நிவை
தனக்குக் கிவடக்க ேிரும்புேதாகவும் கூறுகிறார்.

“பசடியாய ேல்ேிவனகள் தீர்க்கும் திருமாவை
பநடியாவன வேங்கடோ நின் வகாயிைின் ோசல்
அடியாரும் ோனேரும் அரம்வபயரும் கிடந்து இயங்கும்
படியாய்க் கிடந்து உன் பேேோய் காண்வபவன”
(குைவசகர ஆழ்ோர்)

எல்ைா ஊர்கேிலும் உள்ே திருமால் வகாேில்கேிலும் சந்நிதியின்
முன் கிடக்கும் படிவயக் குைவசகர ஆழ்ோர் படி என்றும் இன்றும்
ேழங்கப்படுேவத நாம் காணைாம்.
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அேர் நான்காம் திருபமாழி முழுேதிலும் நாவரயாக, மீ ணாக, ,
பசண்பக மரமாக, புதராக, காட்டாறாக, வபாகின்ற ேழித்தடமாக
அல்ைது ஏவதனும் ஒரு பபாருோகக்கூட பிறக்கக் கடவேன்
என்பதாகப் பாடுகிறார்.
சாயுச்சிய முக்தி நிவை
இவறேனுவடன் எவ்ோறு ஒன்றறக் கைக்க வேண்டுபமன்பவத
திருமங்வக ஆழ்ோர் அழகான உேவம மூைம் பாடுகிறார்
“இரும்பனன்றண்ட நீர்வபால் எம்பபருமானுக்கு என்தன்
அரும் பபறைன்பு புக்கிட்டு அடிவம பூண்டு உய்த்து வபாவேன்”
(திருமங்வக ஆழ்ோர்)

நன்றாகப் பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்பின மீ து ேிடும் நீாத்
ாா் துேிகள்
எவ்ோறு இரும்வபவய ஐக்கியமுற்று காணமல் வபாகின்றனவோ
அவ்ோவற நானும் இவறேன் மீ து பக்தி பசலுத்தி அேனில்
ஐக்கியமாக ேிரும்புகிவறன்.
இவறேவனாடு ஐக்கியமாகக் இந்நிவைவயத்தான் சாயுச்சிய முக்தி
என்பர்.

அவத அவடய வேண்டும் என்ற தம்முவடய ேிருப்பத்வத

திருமங்வக ஆழ்ோர் தமது இந்த பாசுரத்தில் பேேிப்படுத்

தி யள்

ோர்.
உடவைத் துறந்த உயிர் அவடயும் முக்தி எவ்ோறு இன்பமானதாக
இருக்குவமா அவத இன்பத்வத இவறேவன நிவனப்பதால் உயிர்
உடவைாடு இருக்கும் வபாவத கிவடத்து ேிடுகிறது என ஆழ்ோர்கள்
கருதுகிறார்கள்.
ஆழ்ோர்கள் இவ்ோறு பக்தி ோழ்க்வக ோழும் வபாது
இவ்வுைகிலும் வமாட்ச இன்பத்வத அனுபேிக்கின்றனர்.

உயிர்

பிரிந்த பின்னும் அவத அவடதல் என்பது இதனால் ேிேங்குகிறது.
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ேடுவபற
ீ
அவடேதற்கான உபாயங்கவேக் கவடப்பிடித்து
எம்பபருமானின் திருேருவேப் பபற்று பக்தர்கள் மட்டும்
பரமபதத்வத அவடய முடியும்.
பிறப்பு இறப்பு என்னும் சக்கரத்திைிருந்து ேிடுதவை பபற்று
பரமபதம் பசன்ற ஆன்மா மீ ண்டும் பூவுைகில் பிறப்பதில்வை.
எனவே பரமபத உைவக மீ ோ உைகு என்று கூறுகிறார்கள்.

பிரேய

காைத்திலும் இேர்களுக்கு அழிவு ஏற்படுேதில்வை.
பரமபதம் அவடந்த ஆன்மா அவனத்து ேிதத் துன்பங்கேிைிருந்து
ேிடுதவை பபற்று வபரானந்தத்வத அனுபேிக்கிறது.
நான்குேித முக்திகவே அவடய .இவறநிவை அவடய, உணர,
கைக்க வேதாத்திரியம் எேிவமயான ேழி காட்டுகிறது.
தேம்:
“பதய்ே அறிவே திருந்திய அறிோம்;
உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர் தேவம;
பசய்யும் ேிவனகவேச் சீரவமத்திட
ஐயமில்வை அறும் பிறேித்பதாடர்.”

இயற்வக முவற தேம் (Si mpl i f i ed Kundal i ni Yoga) :
“ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம், சக்தி இவே யதிகமாகும்
அன்று அன்று அவடயும் அனுபேங்கள் எல்ைாம்
அறிேினிவை நிவைத்து ேிடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்டபடி பசயல்கள் ஆற்றும்
நற்பண்பு புைன்களுக்கு அவமந்து வபாகும்
என்பறன்றும் கருேிடத்வத அறிவே ஒன்றும்
இயற்வக முவற சிறப்புவடத்து ஈவத தேமாம்.” (ஞாக.பா.1473)
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நிவறநிவை
“இவறநிவைவயாடு எண்ணத்வத கைக்க ேிட்டு
ஏற்படும் ஓர் அவமதியில் ேிழிப்பாய் நிற்க

நிவறநிவைவய தானாக உணர்ேதாகும்

நித்தம் நித்தம் உயிர் உடைில் இயங்கும் மட்டும்

உவறந்து உவறந்து இந்நிவையில் பழகிக்பகாள்ே,
உைக இன்பங்கேிவை அேவு கிட்டும்

கவர நீங்கி அறிவு பமய்ப்பபாருோகும்

கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு காணும் பதய்ேம்” (ஞாக.பா.1487)







அன்பும் கருவணயும் பகாண்டு பபற்வறாருக்கு அன்புள்ே
மகனாக அல்ைது மகோக,
இல்ைறத்தில் அன்புள்ே கணேனாக அல்ைது மவனேியாக,
பபற்ற பிள்வேகளுக்குப் பபாறுப்புள்ே நல்ை தந்வதயாக
அல்ைது தாயாக,

உற்றார் உறேினர்களுக்கு நல்ை சுற்றமாக,
ஊரார்க்கு உதவும் கரங்கோக

நாம் ோழ்வோவமயானால் அதுவே முக்தி.

இந்த முக்திவய அவடந்த அேவே நமது ோழ்க்வகயின் பேற்றி.
இறந்து அவடகிற நிவையல்ை முக்தி.

இறப்புக்குப் பபருவம வசர்க்குமாறு ோழ்கிற ோழ்க்வகவய முக்தி.
இந்த முக்திக்கு முவறான ேழிவய வேதாத்திரியம். மனேேக்கவை
மன்றங்கள். அறிவுத் திருக்வகாயில்கள்.

10. பிரம்ம ஞானவம முக்தி


கடவுள் தரிசனம் மூன்று ேவகப்படும். 1. மிகவும் கீ ழான நிவையில்
உள்ே தரிசனநிவை.

நம்வமப் வபான்று கடவுளுக்கும் ஓர் உடல்

இருப்பதாகக் காண்பது. 2. இவதக் காட்டிலும் உயர்ந்த தரிசன நிவை.
மனிதனின் உயர் குணங்கவே எல்ைாம் ஒவ்போன்றாகக்
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கடவுளுக்கு ஏற்றிக் காணும் நிவை.

இவ்ோவற, உயர்ந்த காட்சிவய

அவடயும்ேவர, ஆண்டேவனக் காணும்ேவர, நாம் படிப்படியாக
வமவை பசல்ேது.. 3. மிக உயர்ந்த தரிசன நிவை. இவ்ோவற,
படிப்படியாக வமவை பசன்று உயர்ந்த காட்சிவய அவடயும் நிவை,
கடவுவே வநரில் காணும் நிவை. (ேிவேகானந்தரின் ஞான தீபம்-சுடர் 2
– பக்.241)

ஆழ்ோர்கேின் பாடல்கேில் பக்தி பநறியுடன் ஞானபநறிக்கு
பசல்லும் பாடல்கவேயும் நாம் காணைாம்.
இவறேவனவய சாதாகாைம் நிவனத்துக் பகாண்டிருக்கும்
ஆழ்ோர்கள் பாடல்கேிவை பிரம்ம ஞானத்வத நாம் காணைாம்.
ஆழ்ோர்கள் இவறேவன அகக்காட்சியாக பிரம்மத்வதயும் இயக்க
அவையான மனவதயும் ஒன்றாகக் காண்கிறார்கள்.

இந்தப் பபரும்

வபறான அகக்காட்சிவய பிரம்மஞானம்.
வபராற்றல் பபற்ற உயிரினங்கேில் ஆறறிவோடு உள்ே தனி
மனிதன்தான் சிறப்பு ோய்ந்தேன்.
அதுமாத்திரம் அல்ைாது பிரபஞ்சத்திவைவய ஆதி நிவையிைிருந்து
மனநிவை ேவரயில் நடந்த எல்ைா நிகழ்சிசகவேயும் ஒவர
பார்வேயாக அகக் காட்சியாகக் காணக்கூடிய ேல்ைவம உவடய
அறிவுவடயேன்.
அத்தவகய நிவையில் அந்த அறிவுக்குப் பபயர் பிரம்மஞானம்.
இத்தவகய அறிவுவடவயார்கோக ஆழ்ோர்கள் ோழ்ந்தார்கள்.
பாடினார்கள்.

மானுடத்வத உயர்த்தினார்கள்.

பக்தி பநறியில் ோழ்ந்த பூதாத்தாழ்ோர் ஞான பநறிக்கு பசன்று
ஞானச் சுடர் ேிேக்வக ஏற்றுகின்றார்.
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”ஞானத்வத, அறிவு பபருக்கும் தமிவழ
ேிரும்பிய நான், அறிோகிய சுடர் ேிேக்கிவன
எப்படி ஏற்றிவனன் பதரியுமா? உள்ேத்து
அன்வபவய அகைாக, எண்பணய் திரி

முதைியேற்வறத் தாங்கும் கருேியாக
அவமத்வதன்.
அன்பின் முதிர்ச்சியான ஆவசவய பநய்யாகக்
பகாண்வடன். எம்பபருமாவன எண்ணி

இன்பத்தால் உருகுகின்ற உள்ேத்வதவய

எண்பணயில் இட்ட திரியாகக் பகாண்வடன்.
இவ்ோறு தகழி, பநய், திரி முதைியேற்வறச் வசர்த்து நன்றாக
மனம் உருகி ஞான ஒேியாகிய ேிேக்வக திருமாலுக்காக

ஏற்றிவனன்” – என்று தன்னுவடய இரண்டாம் திருேந்தாதியின்
முதல் பாசுரத்திவைவய கூறுகிறார் பூதத்தாழ்ோர்.
“அன்வப தகழியா, ஆர்ேவம பநய்யாக

இன்பு உருகு சிந்வத இடுதிரியா – நன்பு உருகி
ஞானச் சுடர் ேிேக்கு ஏற்றிவனன் நாரணற்கு
ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான்”

(பூதாத்தாழ்ோர்)

என்பது அந்தப் பாசுரம்.
ஞானத்தமிழ் புரிந்ததாகச் பசால்லும் ஆழ்ோர், இப்பாமாவையின்
மற்றுவமார் பாடைில் தன்வனப் பபருந்தமிழன் என்கிறார்.
யாவன தேம் பசய்வதன்; ஏழ் பிறப்பும் எப்பபாழுதும்,
யாவன தேம் உவடவயன்; எம்பபருமான்! யாவன
இருந்தமிழ் நன்மாவை இவணயடிக்வக பசான்வனன்;
பபருந்தமிழன் நல்வைன் பபரிது.
“நாவன பபருந் தமிழன். எல்ைாப் பிறேிகேிலும் எப்வபாதும் தேம்
புரிந்த நான், அத்தேத்தின் பயவன இப்வபாது பபற்வறன்.
தமிழில் பதாடுத்த பசால் மாவைகவே நின் திருேடிகேில்
பசலுத்தும் வபறு பபற்வறன். பபரிதான தமிழ்த் துவறகேில் மிகவும்
சிறப்பு பபறும் வபறுவடயன் ஆவனன்” என்கிறார்.
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உயிரினங்கள் துயரமின்றி ோழ ஒவர ேழி இவறேவனத்
பதாழுேவத யாகும் என்பது இேர் பகாள்வக.
“அற்றது பற்பறனில் உற்றது ேடு
ீ உயிர்”
(திருோய்பமாழி, 1.2.5)

என்பார்.
பேட்ட பேேியான சுத்தபேேியான இவறேவன ஞாைத்வதப்
பவடத்தான். அதிைிருந்து எல்ைாேற்வறயும் பவடத்தான் என்பவத
அறிந்ததாக நம்மாழ்ோர் பாடுகிறார்.
“அேவன அகல் ஞாைம் பவடத்து இடந்தான்
அேவன அஃதுண்டு உமிழ்ந்தான் அேந்தான்
அேவன அேனும் அேனும் அேனும்

அேவன மற்றும் எல்ைாமும் அறிந்தனவம.”
ேிண் கடந்த வசாதியாய், ஞான மூர்த்தியாய்

(நம்மாழ்ோர்)

ேிேங்கும்

இவறநிவைவய வபாற்றுகிறார் திருமழிவச ஆழ்ோர்.
ேிண்கடந்த வசாதியாய்! ேிேங்கு ஞான மூர்த்தியாய்
பண்கடந்த வதசவமவு பாேநாச நாதவன!

எண்கடந்த வயாகிவனாடு இரந்துபசன்று மாணியாய்

மண்கடந்த ேண்ணம்நின்வன யார்மதிக்கேல்ைவர! (திருமழிவசஆழ்ோர்)
பேட்டபேேியாக சுத்தபேேிவயப் பற்றி பாடி மகிழ்கிறார்
நம்மாழ்ோர்.

“சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உயர்ந்த முடிேில் பபரும் பாவழ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய பர நல் மைர்ச் வசாதீ ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய சுடர் ஞான இன்பவம ஓ
சூழ்ந்து அதனில் பபரிய என் அோ அறச் சூழ்ந்தாவய” (நம்மாழ்ோர்)

“நன்றாய் ஞானம் கடந்து வபாய் நல்ைிந்திரியம் எைாம் ஈர்த்து
ஒன்றாய்க் கிடந்த அரும்பபரும் பாழ் உைப்பிைதவன உணர்ந்துணர்ந்து
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பசன்றாங்கின்ப துன்பங்கள் பசற்றுக் கவேந்து பவசயற்றால்

அன்வற அப்வபாவத ேடு
ீ அதுவே ேடு
ீ ேடாவம.”
ீ
(நம்மாழ்ோர்)

பிரம்மவம அவனத்தும், பிரம்மத்வதத் தேிர வேபறான்றும் இல்வை
என்ற சத்தியத்வத உணர்த்துகிற

வகன உபநிடத்தில் காணைாம்.

ஆன்மா எல்ைா உயிர்கேிலும் நிவற ந திரு

க்கிறது.

அவ்ோவற

அறியப்படுகிறது.
எல்ைா உயிர்கேிலும் நிவறந்ததாக அதவனத் தியானிக்க வேண்டும்.
ஆன்மா எல்ைா உயிர்கேிலும் நிவறந்திருப்பவத யார் அறிகிறாவனா
அேவன எல்ைா உயிர்களும் வநசிக்கின்றன.

பிரம்மாகிய வபரறிவே நமது அறிவு என்று உணர்ந்த ஞான நிவை.
வேதாத்திரியம் பசால்லும் வபாது

“அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்
அறிவு முழுவம அது முக்தி”

(ஞாக.பா.2)

என்கிறது. எல்ைா உயிர்களும் ஒருேவன வநசிக்கின்ற அேவே
அேனது முக்தி நிவை.
முக்தி என்பது மரணத்திற்குப் பின் அவடயக்கூடிய நிவை அல்ை.
மாறாக நாம் ோழ்கிற காைத்திவைவய வேண்டாதவத ேடிகட்டி,
வேண்டியதற்கு படிகட்டி பிற உயிர்கவே எத்துவணயும்
வபதமுறாது தம் உயிர் வபால் எண்ணி, அவனத்து உயிர்கட்கும்
அன்பு பசய்கிற பக்குேத்வத நாம் அவடந்து ேிட்டால், நாம்
அவடந்த நிவைவய முக்தி.
முக்தி நிவைவய முழுவமயாக அவடயாேிட்டாலும், இவத
அவடேதற்கான பாவதயிைாேது சற்று முன் பசல்ை வேண்டும்.
அந்தப் பாவதயில் நாம் வமலும் வமலும் முன்வனறிச் பசன்று
பகாண்டிருக்கிவறாமா என்று அடிக்க அகத்தாய்வு பசய்து பகாள்ே
வேண்டும்.
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ேிவனப் பதிவுகள் மாற மாற மனிதன் மாறுகிறான்.

பதிவுகவே அகற்ற அகற்ற அேன் முக்தி நிவையில்

ேிவனப்

முன்வனறுகிறான்.
தனக்வகா பிறருக்வகா, தற்காைத்திவைர, பிற்காைத்திவைா தீாா்ங்கு

ேிவேேிக்காத பசயவைவய பசய்கிற பக்குேத்வத அேன் அவடந்த
அேவே அேனது முக்தி நிவையின் அேவுமாகும்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
YOUTUBE LI NKS

1. முக்திக்கு

ஏற்றது மானிடப் பிறேி ht t ps://yout u.be/AHCDSLCt 0Mc

2. மனிதப் பிறேியின் வநாக்கவம முக்தி ht t ps://yout u.be/hNECt I oyGpg
3. ஜீேன் முக்தி நிவை ht t ps://yout u.be/h4Yybt N0f Co
4. பிறேிக் கடவை கடப்பதுதான் முக்தியா?
ht t ps://yout u.be/vf UBAt W_XrE
5. பக்தி ஞானம் முக்தி ht t ps://yout u.be/J dSP7vl -I WE
6. பாேங்கள் நீங்கப் பபற்று நிவை ht t ps://yout u.be/J _Ct _T4J J D0
7. வமாட்ச இன்பத்வத அவடயும் ேழி ht t ps://yout u.be/wDNqkSrbQwg
8. துரியாதீத தேத்தின் ஆணி வேர்? ht t ps://yout u.be/aCyhSV9t f i 4
9. முக்தி நிவைகேில் பாடிய ஆழ்ோர்கள்
ht t ps://yout u.be/x4Y8VwrookQ
10. பிரம்ம ஞானவம முக்தி ht t ps://yout u.be/KOl a25LeXSU
11. பேள்ேரிப்பழ முக்தி ht t ps://yout u.be/9gumJ Bt vUKI

வேதாத்திரி என்னும் நாமம்

(ஆழ்ோர்கள் பாடல் ேரிகேில் வேதாத்திரிய நாமம்
ோடிவனன் ோடி ேருந்திவனன் மனத்தால்
பபருந் துயர் இடும்வபயில் பிறந்து
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கூடிவனன் கூடி இவேயேர்-தம்வமாடு
அேர் தரும் கைேிவய கருதி

ஓடிவனன் ஓடி உய்ேது ஓர் பபாருோல்
உணர்வு எனும் பபரும் பதம் திரிந்து

நாடிவனன் நாடி நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (1)
ஆேிவய அமுவத என நிவனந்து உருகி
அேர் அேர் பவண முவை துவணயாப்

பாேிவயன் உணராது எத்தவன

பகலும்பழுதுவபாய் ஒழிந்தன நாள்கள்

தூேி வசர் அன்னம் துவணபயாடு புணரும்
சூழ் புனல் குடந்வதவய பதாழுது என்

நாேினால் உய்ய நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (2)

வசமவம வேண்டி தீேிவன பபருக்கி
பதரிவேமார் உருேவம மருேி

ஊமனார் கண்ட கனேிலும் பழுது ஆய்
ஒழிந்தன கழிந்த அந் நாள்கள்
காமனார் தாவத நம்முவட அடிகள்

தம் அவடந்தார் மனத்து இருப்பார்

நாமம் நான் உய்ய நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (3)
பேன்றிவய வேண்டி ேழ்
ீ பபாருட்கு இரங்கி
வேல்கணார் கைேிவய கருதி
நின்றோ நில்ைா பநஞ்சிவன உவடவயன்
என் பசய்வகன் பநடு ேிசும்பு அணவும்
பன்றி ஆய் அன்று பாரகம் கீ ண்ட
பாழியான் ஆழியான் அருவே
நன்று நான் உய்ய நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (4)
கள்ேவனன் ஆவனன் படிறு பசய்து இருப்வபன்
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கண்டோ திரிதந்வதவனலும்

பதள்ேிவயன் ஆவனன் பசல் கதிக்கு அவமந்வதன்
சிக்பகனத் திருேருள் பபற்வறன்

உள் எைாம் உருகிக் குரல் தழுத்து ஒழிந்வதன்
உடம்பு எைாம் கண்ண நீர் வசார

நள் இருள் அேவும் பகலும் நான் அவழப்பன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (5)

எம்பிரான் எந்வத என்னுவடச் சுற்றம்
எனக்கு அரசு என்னுவட ோழ்நாள்

அம்பினால் அரக்கர் பேருக்பகாே பநருக்கி
அேர் உயிர் பசகுத்த எம் அண்ணல்

ேம்பு உைாம் வசாவை மா மதிள் தஞ்வச
மா மணிக் வகாயிவை ேணங்கி

நம்பிகாள் உய்ய நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (6)
இல்-பிறப்பு அறியீர் இேர் அேர் என்ன ீர்
இன்னது ஓர் தன்வம என்று உணரீர்

கற்பகம் புைேர் கவேகண் என்று உைகில்
கண்டோ பதாண்டவரப் பாடும்

பசால் பபாருள் ஆே ீர் பசால்லுவகன் ேம்மின்
சூழ் புனல் குடந்வதவய பதாழுமின்
நல் பபாருள் காண்மின் பாடி நீர் உய்மின்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (7)
கற்றிவைன் கவைகள் ஐம்புைன் கருதும்
கருத்துவே திருத்திவனன் மனத்வத
பபற்றிவைன் அதனால் வபவதவயன் நன்வம
பபரு நிைத்து ஆர் உயிர்க்கு எல்ைாம்
பசற்றவம வேண்டித் திரிதர்வேன் தேிர்ந்வதன்
பசல் கதிக்கு உய்யும் ஆறு எண்ணி
நல் துவண ஆகப் பற்றிவனன் அடிவயன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (8)
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குைம் தரும் பசல்ேம் தந்திடும் அடியார்
படு துயர் ஆயின எல்ைாம்

நிைம் தரம் பசய்யும் நீள் ேிசும்பு அருளும்
அருபோடு பபரு நிைம் அேிக்கும்

ேைம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பபற்ற
தாயினும் ஆயின பசய்யும்

நைம் தரும் பசால்வை நான் கண்டுபகாண்வடன்
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (9)

மஞ்சு உைாம் வசாவை ேண்டு அவற மா நீர்
மங்வகயார் ோள் கைிகன்றி

பசஞ்பசாைால் எடுத்த பதய்ே நல் மாவை
இவே பகாண்டு சிக்பகன பதாண்டீர்

துஞ்சும்வபாது அவழமின் துயர் ேரில் நிவனமின்
துயர் இைீ ர் பசால்ைிலும் நன்று ஆம்

நஞ்சு-தான் கண்டீர் நம்முவட ேிவனக்கு
வேதாத்திரி என்னும் நாமம் (10)

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. நாைாயிரம் 2637 பபரிய திருேந்தாதி பாடல் 53, நம்மாழ்ோர்
2. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவராடு.
3. நாைாயிரம் 2036 திருக்குறுத்தாண்டகம் பாடல் 5
திருமங்வகயாழ்ோர்
4. நாைாயிரம் 453 பபரியாழ்ோர் திருபமாழி 5-3-1 பபரியாழ்ோர்
5. நாைாயிரம் 685 பபருமாள் திருபமாழி 4-9, குைவசகராழ்ோர்
6. இவணயதே தகேல்கள்.
7. நாைாயிரம் 2460 நான்முகன் திருந்தாதி பால் 79,
திருமழிவசயாழ்ோர்
8. சான்ைாக்ஸ், பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்ேகம்,

9. ஞானக்கேஞ்சிய கேிகள், ஞானமும் ோழ்வும்.
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10. இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், வேதவைாக அன்பு நிவையம்,
பபாள்ோச்சி.
11. வேதாந்தமும் வேதாத்திரியமும், முவனோாா் அழகர் ராமானுஜம்.
12. நாைாயிரம் 677 பபருமாள் திருபமாழி 4-1 குைவசகர ஆழ்ோர்

13. .நாைாயிரம் 464 பபரியாழ்ோர் திருபமாழி 5-4-2 பபரியாழ்ோர்
நாைாயிரம் 473 பபரியாழ்ோர் திருபமாழி 5-4-11 பபரியாழ்ோர்

14. நாைாயிரம் 442 பபரியாழ்ோர் திருபமாழி 5-1-10, பபரியாழ்ோர்
15. நாைாயிரம் 873 திரமாவை – பாடல் 2 – பதாண்டரடிப்
பபாடியாழ்ோர்

16. ஆழ்ோர்களும் இந்திய வேணே இைக்கியங்களும், டாக்டர்
ேிட்ல்தாஸ், பழனியப்பா பிரதர்ஸ், பசன்வன

17. நாைாயிரம் 478 திருப்பாவே ஐந்தாம் பாசுரம்,

பானுகுமார் பவடப்புைகம்
(164 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவே பேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. பநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராஜனார்)
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
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தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இைக்கணம்
என்ன பசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை பதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்
14. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் பசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்ைாம் ேல்ை பதய்ேமது
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25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்

9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும்

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
பபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
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7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புைி

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிேிக் கண்ணி
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபான்வன மாதவர
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேணக்கம்

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேேர்க் காதைி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் பகாட்டம்
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன்,

23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு
24. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கைப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திைாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
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9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்

22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

பஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. பஜன்னும்
4. பஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் பஜகத்தீவர
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2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயபநறி

5. தாயுமானேரின் உடல் பபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், பபாருள், ஏேல்

10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் பதய்ேபமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

26.

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

21. இன்பம் பபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?

27.தாயுமானேர் எவத பைி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

பஜன்னும் திருோசகமும்
1. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
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புைேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புைேர் தியாகராஜனார் அரிய பசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்னார்குடி ேரைாறு

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக
6. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்

சிறுகவதகள்
1. பசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவைப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனைில்
வகட்டு மகிழைாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2
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4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

10. பபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்

13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்

19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து

26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பேேியீடு
34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
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39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைபமல்ைாம் வேதாத்திரியம்

48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் பசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம் ஜூன்
56.தினசரி தியானம் ஜூவை

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் பசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்
68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
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74.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகராஜனார்

77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1

80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூைர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்

95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்
104.ேள்ேைாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி
106.பபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech
108. Audio speech part 1
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109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து

110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து

115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து

118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவையில் ோசி வயாகமா?
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