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வேதாத்தரியப் பார்வேயில்
திருோசகத்தின் அன்வைப் பத்து
அருள்நிதி மன்ைார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. நாத தத்துேம்

2. கருணைக் கடலா இணைவன்?
3. இவைேன் மீ து திருக்காதல்

4. என் உள்ேம் ோடும் அன்வை!
5. மைவத அடக்கும் உபாயம்
6. மைித சரித்திரம்

7. அேைில் தான் நீ உன்ைில் அேன்
8. இவை உைோ?

9. உண்வமயாை இவை பக்தி

10. இவை பித்தா? இவைக் காதலா?

1.நாத தத்துேம்
எல்வலயற்ை எங்கும் நீக்கமை நிவைந்துள்ே வேேியின் தன்மாற்ை
வேேிப்பாவட இப்பிரபஞ்சம்.

இந்தத் தன்மாற்ைம் நிரந்தரமாைது.

Change al one i s permanent

என்ைாவர கிவரக்க வமவத வெராக்லிட்டஸ்.
வேேி ஒன்வை.

அது சத்திய ோக்கு.

அதற்கு நாம் வேத்த வபயர்கள்

தா

ப ல.

வேேிக்கு ஒரு வபயர் பிரம்மம். இன்வைாரு வபயர் பிதா.
வபயர் சிேன், அல்லாஹ்.

மற்வைாரு

இன்னும் எத்தவை, எத்தவைவயா

வபயர்கள்.
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இருந்து ேிட்டுப் வபாகட்டுவம.

நமக்வகன்ை நஷ்டம்.

அல்லா

என்ைாலும், சிேன் என்ைாலும், பிரம்மம் என்ைாலும், பிதா

என்ைாலும் ஒன்றுதான் என்று உணராததுதான் உண்வமயாை
நஷ்டம்
சரி.

தவலப்புக்கு ேருவோம்.

நாத தத்துேம்.

வசேசித்தாந்தத்தின் படி, மும்மலங்கேில் ஒன்ைாை மாவய, பதியால்
இயக்கப்படும் வபாது, இந்த 36 தத்துேங்களும் படிப்படியாகத்
வதான்றுகின்ைை.




சிே தத்துேம் ஐந்து

ேித்தியா தத்துேம் ஏழு
ஆன்ம தத்துேம் இருபத்துநான்கு

சிே தத்துேம் ஐந்தில் நாதம் முதல் தத்துேம்.


நாதம் - தூய அைிோலாை பரம்வபாருேின் முழுவமயாை
நைேிலி நிவல. இதுவே பரசிே ேடிேம் ஆகும்.

நாதத்தில் ேிந்துவும் நாதேிந் துக்கேில்
தீதற் ைகம்ேந்த சிேன்சத்தி என்ைவே

வபதித்து ஞாைங் கிரிவய பிைத்தலால்
ோதித்த இச்வசயில் ேந்வதழும் ேிந்துவே. (திருமந்திரம் பா.382)
நாதைிடம் இருந்து வதான்ைியது நாதம். இந்த வமாத்தப் பவடப்பும்
அேைிடம் இருந்து வதான்ைிய நாதம் தான்.
பவடப்புகவே ஆவச ேருத்துகிைது.

அதைால் ேித்து உருோகிைது.

உருோகும் ேித்துக்கேில், தீவம ஏதும் இல்லாத சிேனும் சக் தியு
ம ேந் து அமர்கிைார்கள். அேர்கள் அந்த ேிந்துக்கேில் இருந்து
வதான்ைப் வபாகும் உயிர்களுக்கு முவைவய அைிவு வசயல்
ஆகியேற்ைின் காரணமாக அவமகிைார்கள்.
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இராமலிங்க ேள்ேலாரும் இந்த நாததத்துேம் பற்ைி அருவமயாக
திருேருட்பாேில் பாடியுள்ோர்.
“ேிந்துநிவல நாதநிவல இருநிவலக்கும் அரசாய்
ேிேங்கியநின் வசேடிகள் மிகேருந்த நடந்து

ேந்துநிவல வபைச்சிைிவயன் இருக்குமிடத் தவடந்து
மணிக்கேந் திைப்பித்து மகவைஎன் ைவைத்து

இந்துநிவல முடிமுதலாந் திருஉருேங் காட்டி

என்வகயில்ஒன் ைேித்தின்பம் எய்துகஎன் றுவரத்தாய்
முந்துநிவலச் சிைிவயன்வசய் தேமைிவயன் வபாதுேில்
முத்தர்மைந் தித்திக்க நிருத்தமிடும் வபாருவே”
(பாடல் எை் :3093 திருவருட்பா)

ஞாை சவபயின்கண் முத்தான்மாக்கள் கண்டு மகிழும்படி, நடைம்
புரிகின்ை சிே பரம்வபாருவே,

ேிந்து தத்துேம், நாத தத்துேம் என்ை தத்துே மிரண்டிற்கும்

தவலவமயாய் ேிேக்க மருளுேைோகிய நின்னுவடய சிேந்த

திருேடிகள் மிக ேருந்துமாறு நடந்து வபாந்து நிற்ைற் வபாருட்டுச்
சிறுவமவயயுவடய யான் இருக்கு மிடத்வதயவடந்து,

அைகிய ோயிற் கதவேத் திைக்கச்
வசய்து, உட்புகுந்து, மகவை! எை
என்வை யவைத்தருேிப் பிவை

தங்கிய திருேடி முதல் திருேடி
யீைாக அவமந்த முழு உருேத்வதயும்
காட்டி என்னுவடய வகயில்
ஒன்வைத் தந்து,

இன்பம் எய்துக எைவுவரத்து

அருேிைாய், முற்படும் மைநிவலவய
உவடய சிைியைாகிய யான்

இதற்வகதுோகச் வசய்துள்ே தேத்வத
அைிகிவலன்.

நாதம் வமலதும் ேிந்து அதன்
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கீ ைதுமாயினும் வசய்யுோகலின் மாைி நின்ைது. நாதத்வதச் சிே

தத்துேம் என்றும், ேிந்துவேச் சத்தி தத்துேம் என்றும் நூவலார்
கூறுேர்.

சிே தத்துேம் ஞாைம் என்றும், சத்தி தத்துேம் வதாடி வதாைில்

என்றும் அைிக. இவ்ேிரண்டிற்கும் வமலாய் நின்று இயக்குேது பரசிேம்
ஆதலின், அதவை “அரசாய்” என்று குைிக்கின்ைார்.

சிேம் சத்தி என்ை இரு தத்துேங்கவேயும், திருேடியாகக் வகாண்டு
“இரு நிவலக்கும் அரசாய் ேிேங்கிய நின் வசேடிகள்” எை

உவரக்கின்ைார் எைினும் அவமயும். ேந்ததன் பயன் ேள்ேற் வபருமான்
சிந்வதக்கண் நிவை வபறுேது கருதத்திைின்வம ேிேங்க “நிவலவபை”
என்கின்ைார்.

மணிக்கதேம் - அைகிய கதவு. ேருோர் ேந்தவம வதரிேிக்கும் மணி
கட்டிய கதவு என்று உவரப்பதுமுண்டு. பிவை தங்கிய சவடமுடிவய
“இந்துநிவல முடி” எைக் குைிக்கின்ைார்.

பிவைச்சந்திரன். இது வகாண்டு நிவலத்த இன்பம் வபறுக என்பாராய்,
“என் வகயில் ஒன்ைேித்து இன்பம் எய்துக என்று உவரத்தாய்” எை
வமாைிகின்ைார்.

உவர வகட்டேிடத்து உேதாகிய உள்ேத் துடிப்புப் புலப்பட,

“முந்துநிவலச் சிைிவயன்” என்றும், இத்துவண நலம் உேதாதற்குக்

காரணம் முன்வைத் தேவமைத் வதேிந்தவம வதான்ை, “வசய்தேம்
அைிவயன்” என்றும் இயம்புகின்ைார்

“நாதப் பவையிைர் நான்முகன்” என்று திருோசகத்தில்
மாணிக்கோசகர் பாடுகிைார்.

“வேத வமாைியர்வேண் நீற்ைர்வசம் வமைியர்

நாதப் பவையிைர் அன்வை என்னும்
நாதப் பவையிைர் நான்முகன் மாலுக்கும்
நாதர் இந்நாதைார் அன்வை என்னும்.”

(திருோ.பா.338)
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வதாைி!



இந்தத் தவலேர் வேதம் வசான்ைேர்.



வேண்ணறு
ீ
அணிந்தேர்.



சிேந்த வமைி உவடயேர்.



நாத தத்துேமாகிய பவையிவை உவடயேர் என்றும்.



வதாைி! நாத தத்துேமாகிய பவையிவை உவடய இேர்,
பிமனுக்கும் திருமாலுக்கும் தவலேர் என்றும்.

தவலேி

கூறுகிைாள்.
வேதாத்திரியப் பார்வேயில் நாத தத்துேம்
ேற்ைாயிருப்பு, வபராற்ைல், வபரைிவு, காலம் என்னும் ேேம் நான்கும்
ஒன்ைிவணந்த வபருவேேிவய வதய்ேம் என்பது வேதாத்திரியக்
கடவுள் வகாட்பாடாகும்.

வபருவேேியின் வபரும் வசயல்கவே

தைது அகத்தேத்தால் உணர்ந்து உணர்த்தியேர் வேதாத்திரி மகரிஷி.

வபரைிவு - வேதாத்திரியம்
இருப்புநிவல, சூன்யம், ஒன்றுமில்லாதது என்று பலரும்
எண்ணுகின்ைைர். இது தேைாைது.

இருப்புநிவல எல்லாேற்வையும் தன்னுள் வபற்றுள்ேது. அவைத்து
வபாருளும் இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்ைது.

இதனுள் இயங்குகின்ைது. இருப்புநிவலவய கடல் என்று நாம்
எண்ணிைால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ே மிகச்சிைிய வபாருள்கேிலிருந்து
மிகப் வபரிய வபாருள் ேவர அதன் இயக்கங்கள், சக்திகள்
அவைத்தும் கடலில் வதான்றுகின்ை அவலகோகும்.
அவலகள் கடலில் வதான்ைி, கடலின்வமல் அவசந்து, கடலில்
முடிேவடகின்ைது. அவத வபான்று மிகச்சிைிய வபாருேிலிருந்து மிகப்
வபரிய சூரியன் ேவர உள்ே அவைத்து வபாருள்களும், உயிர்ோழும்
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ஜீேன்களும் இருப்பு நிவலயிலிருந்து (Static State) வதான்ைி, அதனுள்
இயங்கி, அதனுள்வே முடிேவடகின்ைது.

நீக்கமை நிவைந்துள்ே பூரணத்தில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ே அவைத்தும்
இருப்பு நிவலயில் மிதக்கின்ைை. அவசகின்ைை.
தண்ணரில்
ீ
அதன் நுவர மிக நின்ைாகத் வதரியும். நீரில் நுவர
மிதப்பவதப் வபான்று அவைத்துப் வபாருள்களும் பூரணத்தில் மிதந்து
வகாண்டு உள்ேை.
எண்ணிப் பாருங்கள். ஒரு வபாருள், அதன்வமல் மற்வைாரு வபாருள்
இதில் எது சக்திோய்ந்தது. அவசகின்ை ஒவ்வோரு வபாருவேயும்
தன்ைிடம் பிடித்துக் வகாண்டிருப்பது இருப்புநிவல.
பிரபஞ்சம் முழுதும் பூரணத்தில் அடங்கியுள்ேது. பூரணத்தில் மிதந்து
வகாண்டும் இயங்கிக் வகாண்டும் இருக்கிைது.
சுற்ைிலும் சூழ்ந்துள்ே இருப்புநிவலயின் அழுத்தத்தால் பிரபஞ்சத்தில்
உள்ே ஒவ்வோரு துகளும் தற்சுைற்சி வேகத்துடன் இயங்கிக்
வகாண்டுள்ேது.
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வபாருள்கேின் தன்வமக்வகற்ப பிரபஞ்சம் முழுதும் வேவ்வேறு

வேகத்துடன் அவேகள் இயங்கிக் வகாண்டுள்ேது. இருப்பு நிவலவய
எல்லாம் ேல்லது, அதுவே ஆதிநிவல.

எது பிரபஞ்சம்? வேதாத்திரியம்
வேகத்தின் எல்வலவய பருமைாக

ேிவேந்துள்ேது அதன் வதாடவர காலமாகும்

வேகமது பிேவுபட்டு இயங்கும்வபாது
வேறு படுத்தும் வேேியின் அேவே தூரம்

வேகம் பருமன் காலம் தூரம் என்ை

ேிதம் நான்காய்ப் பரம் பரம அணுோயிற்று

வேகமாய் அணு இயங்க வேேி அழுத்த

ேிவேயும் வதாடர் நிகழ்ச்சிகவே பிரபஞ்சம் ஆம்.

(வேதாத்திரி மகரிஷி)

“கும்பிடுதல் வபாருட்கள் பல வகாடுத்தல் இவே இரண்டிற்வக
குரு வதய்ே நாட்டமுடன் கூடி அவலயும் உலகீ ர்
ேம்புகவே ேேர்க்கின்ைீர் ோழ்வேப் பாைாக்குகின்ைீர்

ோரீர் அைிவே அைிந்தவ் ேைி ஒழுகி உயர்ேவடேர்.”
ீ
(வேதாத்திரி மகரிஷி)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்

2. கருணைக் கடலா இணைவன்?
கருவண என்ைால் என்ை? வஜன்
ஒரு இவேஞன், ஒரு வஜன் குருேிடம் ேந்தான். அேன்
எல்லாேற்வையும் அனுபேித்து சலித்து ேிட்டதால் வஜன்குருேிடம்
ேந்து, ஐயா எைக்கு உலகம் சலித்து வபாய்ேிட்டது. உங்கேிடம்
சீடைாய் வசர ேிரும்புகிவைன் எை வகட்டான்.
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குரு”எப்வபாதாேது நீ உன்வை முழுவமயாக மைந்து வபாகும்

அேேிற்கு ஆர்ேத்துடன் ஆைமாக எதிலாேது ஈடுபட்டதுண்டா? எை
வகட்டார்.
இவேஞன் சிந்தித்து ேிட்டு ஆமாம், சதுரங்கத்தில் மட்டுவம அது
நடந்துள்ேது. சதுரங்க ேிவேயாட்டில் எைக்கு மிகுந்த ஆர்ேம்
உண்டு. எைக்கு அது மிகவும் பிடிக்கும். எைக் கூைிைான்.

குரு,,,நீ காத்திரு எைக் கூைிேிட்டு அேர் தன் உதேியாேவை

அவைத்து பணிவரண்டு ேருடங்கோக மடாலயத்தில் தியாைம்

வசய்து வகாண்டிருக்கும் ஓரு துைேிவய சதுரங்க அட்வடவயாடு
அவைத்து ேரும்படி கூைிைார்.
சதுரங்க அட்வட வகாண்டு ேரப் பட்டது. துைேி ேந்தார். அேருக்கு
சிைிது சதுரங்கம் வதரியும், ஆைால் சதுரங்கம் அவைத்வதயும்
மைந்து ேிட்டார்.
குரு, அேவர பார்த்து துைேிவய வகள், இது ஓரு ஆபத்தாை
ேிவேயாட்டாக இருக்கப் வபாகிைது. நீ இந்த இவேஞைால்
வதாற்கடிக்கப் பட்டால், இவதா இந்த ோோல் நான் உைது தவலவய
வேட்டி ேிடுவேன் என்ைேர்

அேைிடம் திரும்பி, இவதா பார், இது ோழ்ோ சாோ என்பதற்க்காை
வபாட்டி நீ வதாற்றுேிட்டால் நான் உன்னுவடய தவலவய வேட்டி
ேிடுவேன் என்பவத நிவைேில் வகாள் என்ைார்.
வபாட்டி வதாடங்கியது.
இவேஞனுக்கு முழு உடலும் நடுங்கியது. அது ோழ்ோ, சாோ
என்பதற்குரிய வகள்ேியல்லோ?
துைேி ேிவேயாடத் வதாடங்கிைார். அேர் சாந்தமாகவும்
அவமதியாகவும் காட்சியேித்தார். இவேஞன், அருவமயாக
ேிவேயாடத் வதாடங்கிைான்.
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அேன் அதுவபால இதுேவர ேிவேயாடியவதயில்வல. ஆரம்பத்தில்
துைேி வேற்ைி வபற்றுக் வகாண்டிருந்தார்.

ஆைால் இவேஞன் அதில் முழ்கிய ஓரு சில நிமிடங்கேில்
அருவமயாக காய்கவே நகர்த்த வதாடங்கிைான். துைேி வதாற்றுப்
வபாக ஆரம்பித்தார். அேனுவடய வேற்ைி நிச்சயமாகி ேிட்டது.

அேன் அந்த துைேிவய பார்த்தான். அேர் மிகவும் வேகுேித்தைமாய்
இருந்தார். பைிவரண்டு ேருட தியாைம் அேவர மலர் வபால
ஆக்கியிருந்தது. வபாட்டியில் வதாற்று அேருவடய தவல

வேட்டப்படுவம என்பவத நிவைத்ததுவம அேர்பால் அேனுக்கு அன்பு
ஏற்பட்டது.
இந்த கருவணவய உணர்ந்த அந்த
கணவம அேனுக்கு, வதரியாத
கதவுகள் திைந்தை. பிைகு அேன்
வதரிந்வத காய்கவே தேைாக

நகர்த்திைான். ஏவைைில் நான்
இைந்தால் எதுவும் இைப்பவடயப்
வபாேதில்வல.
ஆைால் இந்த துைேி வகாவல
வசய்யப் பட்டால் அைகாை ஓன்று
அைிந்துேிடும். ஆைால் நான்
பயைற்ைேன். துைேிவய வேற்ைி
வபைச் வசய்ேதற்க்காக வதரிந்வத
அேன் தேைாக காய்கவே நகர்த்தத்
வதாடங்கிைான்.
அந்த வநாடியில் குரு வமவசவய தவலகீ ைாக கேிழ்த்துேிட்டு
சிரிக்கத் வதாடங்கிைார்.
அேர், இங்கு யாரும் வதாற்கேில்வல. நீங்கள் இருேரும் வேன்று
ேிட்டீர்கள். எைக் கூைிைார்.
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குரு,,,மகவை நீ வேற்ைி வபற்றுேிட்டாய். உன்னுவடய வேற்ைி இந்த
துைேியின் வேற்ைிவய ேிடவும் வபரியது. நான் இப்வபாது உன்வை
சீடைாக்கி வகாள்கிவைன். நீ இங்கு இருக்கலாம். ேிவரேில் நீ
ஞாைமவடோய் எைக் கூைிைார்.

இதுதான் கருவண. உன்வை ேிட மற்ைேர் முக்கியமாக படும்வபாது,
நீ மற்ைேருக்காக பிரதிபலைின்ைி உன்வை தியாகம் வசய்யும்
வபாழுது நீ கருவண உவடயேைாகிைாய்.
அன்பு எப்வபாதும் கருவண மயமாைது.

அவே உைது இருப்பின் ஓரு இயல்பாகட்டும்..
“இவைேன் அருட்கடலாய் ேிேங்குகிைார்” என்று திருோசகம்
பாடுகிைது.

“கண் அஞ் சைத்தர் கருவணக் கடலிைர்
உள்நின்று உருக்குேர் அன்வை என்னும்
உள்நின்று உருக்கி உலப்பிலா ஆைந்தக்
கண்ணர்ீ தருேரால் அன்வை என்னும்.”

(திருோ.பா.339)



வதாைி!



கண்ணில் வமபூசி இருப்பேர்.



அருட்கடலாக ேிேங்குபேர்.



உள்ேத்தின் உள்வே நின்று உருகுமாறு வசய்பேர் என்ைம்.



வதாைி! உள்ேத்தின் உள்வே நின்று உருகுமாறு வசய்து.
ேற்ைாத இன்பக் கண்ண ீவரத் தருபேர் என்றும். தவலேி
கூறுகிைாள்.

அன்பும் கருவணயும் – வேதாத்திரியம்
இவைோ! இன்பத்தினுவடய ஊற்றுக் கண்கோகத் திகழ்கிைாய்!
அன்பும் கருவணயும் எல்லா உயிர்கேிடத்திவலயும் காண அைிோல்
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இயக்கம் வபற்று இன்பத்தின் ஊற்றுக் கண்ணாக எல்வலயற்ை
ேிரிந்த நிவலயிவல வதான்றுகிைாய்,

அைகாை உலகத்வதப் பவடத்தாய். எல்லா உயிர்களுக்கும் ோை பல
நல்ல ோய்ப்பிவை நிவைோக வேத்திருக்கின்ைாய்.

மவைவு இல்லாமல் உள்ேத்தின் உள்வேயும், உள்ேத்தின்

வேேிவயயும் வதாடர்ந்து வபருக்வகடுக்கக் காரணமாக அவமகிைாய்.
வபரின்பத்திற்கு அைிவு இல்வல. அது அைிேின் அவலயாகத்

வதாற்ைமேிக்கிைது. உண்வமயாை தன்வமயிவை மைந்து ேிட்டு,
உணர்ச்சி தன்வை வமவலாங்கச் வசய்து வகாள்ேதால் நம்

நிவைவுகள் ‘தான்’ ‘தைது’ என்ை குறுகிய எல்வலக்குள் இறுக்கமாக
நின்று வகாள்கிைது.

ஆதலால் மண்ணாவச, வபான்ைாவச எை வமன்வமலும் வபருகி
நிற்கின்ைை. இதவை மாற்ைியவமக்க தீய வசயல்கேில் புகாமல் என்
கருத்துக்குள்ளும் இன்ப ஊற்ைாகப் வபருக்வகடுக்க வேண்டும்.
என்வை உடலாக நிவைத்துப் பார்த்வதன். அதைால்
உணர்ச்சிகள்தான் என்வை ேருத்தமவடயச் வசய்தை.
என் உடலுக்குள்வே உயிவர உணர்ந்து அைிவு அவமய நிவைவு
வபற்வைன். உடலுக்குள்ளும் உயிருக்குள்ளும் வசல்லும் ேைியாக
உன்வை அைியத் தவலபட்டவபாது உடலும் உயிரும் அைிவும்
நீயாகவே இருப்பவத உணர்ந்து நான் என்னும் வபருவம உணர்ந்து
அடக்கமாகக் கற்றுக் வகாண்வடன்.
காலம் காலமாகப் பதிோக ேந்த ேிவையின் அேவு அதிகரித்துக்
வகாண்டு ேருேவத ேிடுத்து இந்தப் பிைேியில் தூய்வம
வபறுேதற்காகவே உடல் எடுத்தாக நிவைத்வதன்.
நிலத்தில் பிைந்தவபாது மறுபடியும் என்வை நான் மைந்வதன்.
அவதாடு இவைோ உன்வையும் மைந்வதன்.
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ஆைால் நீ மட்டும் என் உள்ேத்தில் நிவைந்து என்வை மீ ட்டுக்

வகாண்டு ேிட்டாய். வபரின்ப ஊற்ைாகத் திகழ்கிை இவைோ! நன்ைிப்
வபருக்வகாடு இன்ப ஊற்ைாய் உன்வை உணர்கிவைன். (வேதாத்திரி
மகரிஷி)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்

3. இவைேன் மீ து திருக்காதல்
பக்தியில் திவேத்து, உலக ோழ்ேின் இன்பங்கேில் பற்வை ேிடுத்து,
பக்திப் பரேசம் வமவலாங்க ஆைந்த நிவலவய எய்திய ஞாைிகேில்.
பலர் தங்கேது இவையனுபேத்வதப் பாடல்கள் ோயிலாக
வேேிப்படுத்திைர்.
அப்பாடல்கள் நமக்கு இன்றும், என்றும் ோழ்ேியல்
நற்சிந்தவைகவே ேைங்குகின்ைை.

18-ம் நூற்ைாண்டில் நம்மிவடவய ோழ்ந்து மவைந்த இரு வேறு
ஞாைியர் தாங்கள் பின்பற்ைிய ஞாைவநைி வேவ்வேைாைதாக
இருந்தாலும், இருேரும் ஒவர மாதிரியாை இவையனுபேத்வதப்
பாடல்கேில் வேேிப்படுத்தியது ேியப்பூட்டுகிைது.

தாயுமாைேரும் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபும்
18-ம் நூற்ைாண்டில் ோழ்ந்து, இவையனுபேத்தில் ஈடுபட்டு,
“பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கம் அை நிவைகின்ை
பரிபூரணாைந்தவம” என்று ஞாைநிவலவய அவடந்தேர்
தாயுமாைேர்.
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திருச்சி மவலக்வகாட்வடயில் எழுந்தருேியுள்ே தாயுமாைேவர
ேணங்கி மகப்வபறு ோய்த்ததால், அேருவடய வபற்வைார்
அேருக்குத் தாயுமாைேர் என்வை வபயர் சூட்டிைர்.

கல்ேி வகள்ேிகேில் சிைந்து, சாஸ்திரங்கேில் வதர்ச்சி வபற்று, வசே
ஆகமங்கவேயும் கசடைக் கற்ைார் தாயுமாைேர். திருமூலர் மரபில்
ேந்த குரு ஒருேரால் ஆட்வகாள்ேப்பட்டு, “சும்மா இரு” என்ை
உபவதசத்வதப் வபற்ைார் தாயுமாைேர்.

இந்த உபவதச வமாைிதான், அேருவடய பாடல்களுக்கு

அடிப்பவடயாக அவமந்தது. சூழ்நிவல காரணமாக நாயக்கர்

ஆட்சியில், ராஜப் பிரதிநிதியாகப் வபாறுப்பு ேகித்தாலும், அேர்
மைது பக்தி மார்க்கத்தில் மூழ்கி இருந்தது.
எைவே, சந்நியாசம்
பூண்டு, தல யாத்திவர
வசன்ைார்.
பரிபூரணாைந்தம், வமௌை
குரு ேணக்கம், சுகோரி,
வதவஜாமயாைந்தம்,
பராபரக்கண்ணி, ஆைந்தக்
தவலப்புகேில் பாடல்கவே இயற்ைிைார்.

கேிப்பு என்று பல

18-ம் நூற்ைாண்டில் தமிைகத்தில் ோழ்ந்த இஸ்லாமிய வமய்ஞ்ஞாைி
குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு. அேர் இராமநாதபுரம் மாேட்டம்
வதாண்டிக்கு அருவக உள்ே சிற்றூராை குணங்குடியில் பிைந்தேர்.
“மஸ்த்” என்ை பாரசீகச் வசால்லுக்கு ‘வபாவத, வேைி’ என்று
வபாருள். இவைேன் மீ து தீராக்காதல் வகாண்டு, ஞாைநிவலயுடன்
திகழ்ந்ததால் அேவர மஸ்தான் என்று அவைத்தைர்.
இச்வசால்வலாடு ஊர்ப்வபயவர இவணத்து “குணங்குடி மஸ்தான்
சாகிபு” என்று அைியப்பட்டார்.
14

அேர் சூஃபித்துேத்வதப் பின்பற்ைியேர். சூஃபி என்ை அரபுச்

வசால்லுக்குப் பல அர்த்தங்கள் கூைப்பட்டாலும், ஆத்ம ஞாைம்
என்ை வசால் வேகுோகப் வபாருந்தும்.
அேர்தம் பவடப்புகள் வபராைந்தத்வதயும், மைித ோழ்ேின் தத்துே
நிவலவயயும் கூைிை.

இவைேவை அைிந்து, அேனுடன் இரண்டைக் கலக்கும் நிவைேில்
தம்முவடய சூஃபி மார்க்கத்தின் இறுதிவய அவடந்து பாடிய
பாடல்கள் எேிவமயாகவும், ஞாைக் கருத்துக்கவேக்
கூறுேைோகவும் இருக்கின்ைை.

குருேணக்கம், ஆைந்தப்பத்து, சதக நூல்கள், ஆைந்தக் கேிப்பு,

கண்ணிகள் (நிராமயக் கண்ணி, பராபரக் கண்ணி, ரகுமான் கண்ணி,
எக்காலக் கண்ணி வபான்ைவே) கீ ர்த்தவைகள் ஆகியவே அேர்
பவடப்புகேில் குைிப்பிடத்தக்கவே.

ஆைந்தக் கேிப்பு அவடந்த அருோேர்கள்
வபரின்பத்தில் திவேத்து, இவைேவை அைிந்து அேனுடன்
இரண்டைக் கலக்கும் ஞாை அனுபேத்வதப் வபருமகிழ்ச்சியுடன்
வசால்ேவத ‘ஆைந்தக் கேிப்பு’ .
தாயுமாைேர், குணங்குடியார் ஆகிய இருேருவம ‘ஆைந்தக் கேிப்பு’
என்ை தவலப்பில் தங்கள் இவையனுபேத்வத வேேிப்படுத்தி,
பாடல்கவே இயற்ைியுள்ேைர்.
தாயுமாைேர் தமது ‘சங்கர சங்கர சம்பு சிே, சங்கர சங்கர சங்கர
சம்பு’ என்று துேங்கும் ஆைந்தக் கேிப்பில்,
ஆதி அநாதியும் ஆகி எைக்கு
ஆைந்தமாய் அைிோய் நின்று இலங்கும்
வஜாதி மவுைியாய்த் வதான்ைி அேன்
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வசால்லாத ோர்த்வதவயச் வசான்ைாண்டி வதாைி! - சங்கர
என்று தான் அைிந்த வஜாதிமய ஆைந்த நிவலவயயும், அதற்குக்
காரணமாை வமௌை குருேின் வபருவமவயயும் ஒருவசரக்
கூறுகிைார்.

என்வையும் தன்வையும் வேைா உள்ேத்து
எண்ணாத ேண்ணம் இரண்டு அை நிற்கச்
வசான்ைது வமாஒரு வசால்வல அந்தச்

வசால்லால் ேிவேந்த சுகத்வத என் வசால்வேன் சங்கர

என்று இவைேனுடன் இரண்டைக் கலந்த வபருநிவலவய
ேிேரிக்கிைார் தாயுமாைேர்.

குணங்குடியார் தமது சூஃபி மார்க்கத்தின் இறுதிவய அவடந்து
பாடிய பாடல்கள் ஆைந்தக் கேிப்பு என்ை தவலப்பில் அவமகின்ைை.
“இன்வைக்கிருப்பதும் வபாய்வய இைி
என்வைக் கிருப்பது வமய்வயன்ப வதவய
என்று மிருப்பது வமய்வய எை

எண்ணி எண்ணி அருள் உண்வமவயப் வபாற்ைி!!
என்று வமய்ஞ்ஞாைத்வத உணர்ந்த நிவலயிவைக் கூைி,
மூலக் கைலிவை மூட்டும் ஒேி
மூக்கு முவையில் திருநடைங் காட்டும்
பாவலக் கைந்துைக் கூட்டும் என்று
பட்சம் வேத்வதன்வைப் பவடத் தருேித்தான்
என்று குருேருோல் கிட்டும் வயாகப் வபராைந்த நிவலவய
ேிேரிக்கிைார் குணங்குடியார்.
அது மட்டுமல்லாமல்,
16

எல்லாரும் இன்புற்ைிருக்க நிவைப்பதுவே

அல்லாமல் வேவைான்று அைிவயன் பராபரவம! என்று தாயுமாைேர்
பாடுேவத,

குணங்குடியார்
எந்த உயிரும் எமது உயிர் என்று எண்ணிஎண்ணிச்
சிந்வத வதேிய அருள் வசய்ோய் நிராமயவம

என்று பாடுகிைார். வேவ்வேறு வநைிகவேப் பின்பற்ைிைாலும்

அவைேரும் வசன்ைவடய வேண்டியது இவைச் சிந்தவையின்
வபராைந்த நிவலதான் என்பவத நமக்கு உணர்த்துகின்ைை
இப்வபரிவயாரின் பாடல்கள்.

வபரின்பத்தின் இறுதி இலக்கு
வமய்ஞ்ஞாைத்தின் அடிப்பவட ‘தன்வையைிதல்’. தன்வையைியும்
முயற்சியில் ஈடுபடுபேர் தான் வபரின்பத்தின் இறுதி இலக்காை
இவைேவை அவடய முடியும்.
அந்த நிகழ்முவையில், இவ்வுலக ஆவசகவே ேிட்வடாைித்து,
நிவலயாவமவய உணர்ந்து, இவை ேைிபாட்டில் தன்வைக்
கவரத்துக் வகாள்ேவத ஞாைவநைியாகும்.
18-ம் நூற்ைாண்டில் ோழ்ந்த தாயுமாைேர் மற்றும் குணங்குடி
மஸ்தான் சாகிபு இருேருவம ஞாைவநைியில் ஈடுபட்டு, ஆைந்தக்
கேிப்வப அவடந்தைர்.
“இவைேன் வபரின்பமாைேர்” என்று திருோசகம் பாடுகிைது.
“நித்த மணாேர் நிரம்ப அைகியர்

சித்தத்து இருப்பரால் அன்வை என்னும்
சித்தத்து இருப்பேர் வதன்ைன் வபருந்துவை
அத்தர் ஆைந்தரால் அன்வை என்னும்.” (திருோ.பா.340)
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வதாைி!



எப்வபாழுதும் மணோேராய் ேிேங்குபேர்.



மிகுந்த அைகு உவடயேர்.



வநஞ்சினுள் இருப்பேர் என்றும்.



வதாைி! வநஞ்சினுள் இருப்பேர் வதன்ைாட்டுக்கு உரியேர்,



திருப்வபருந்துவைத் தவலேன்,



வபரின்மயமாைேர் என்றும்.

தவலேி கூறுகிைாள்.

இன்ப ஊற்ைாய் நிவைந்த இவைோ - வேதாத்திரியம்
இன்ப ஊற்ைாய் நிவைந்த இவைோ - எங்கும்
இன்ப ஊற்ைாய் நிவைந்த இவைோ
அன்பும் கருவணயுமாய் அவைத்துக்குள்ளும் அைிோய்,

இன்ப ஊற்ைாய் அைிோய் இயங்கும் பராபரவம. (இன்ப ஊற்ைாய்)
எைிலுலகம் பவடத்து எல்லா உயிர்களுக்கும்

ேைிேைியாக ோை ோய்ப்வப நிரப்பி வேத்து,

ஒைிேிலாத் வதாடராக உள்ளும் புைமும் ஊற்ைாய்
அைிேிலாப் வபரின்ப அைிேவலயாய்த் திகழும், (இன்ப ஊற்ைாய்)
உண்வம நிவல மைந்து உணர்வு தன்முவைப்பாகி,
எண்ணம் ‘தான்’ ‘தைது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று,
மண்வணப் வபான்வை வமன்வமலும் மாைிமாைி நிவைந்து,
கண்ணும் கருத்தும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (இன்ப ஊற்ைாய்)
உடலாய் எவை நிவைந்வதன்! உணர்ச்சிகள் ேருந்திை!
உடலுள் உயிராய் என்வை உணர்ந்து அைிேில் நிவைந்வதன்!!
உடலுயிர் ஊடைிோய் உன்வை உணர்ந்தவபாது,
உடலுயிர் அைிவு நீயாய் உணர்ந்துன்னுள்நான் அடங்க... (இன்ப
ஊற்ைாய்)
ேிவைப்பதிோம் சுவமவய ேிடுத்துத் தூய்வம வபைவே,
நிவைோய் உடவலடுத்வதன் நிலம் மீ து ேிழுந்த பின்வை,
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எவை மைந்வதன் என்ைன் ேிவை மைந்வதன் இவைோ!

எவை மைந்வதன் ஆைால் நீ உள் நிவைந்து எவை மீ ட்டு.
(வேதாத்திரி மகரிஷி ஞாக.பா.1646) ோழ்க ேேமுடன்

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்

4. என் உள்ேம் ோடும் அன்வை!
தாத்தாவும் வபரனும்
தத்துேங்கவேப் புரிந்து வகாண்டால் நம் ோழ்க்வகயில் நவடவபைக்
கூடிய எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அர்த்தம் புரிந்து ேிடும்.
இவைநிவலவயத் தாத்தா என்ைால், அதிலிருந்து முதலில்

வதான்ைிய ேிண் மகன். முதல் ேிண்ணிலிருந்து இரண்டாேதாகத்
வதான்ைிய நிைல்-ேிண்வணா இவைவேேிக்குப் வபரன்.
வபரன் எங்வக வபாைாலும் தாத்தாவுடன் வசர்ந்து வகாண்டான். நிைல்
ேிண் இவைவேேிவயாடு கலந்துேிட்டது தான் காந்தம்.

அப்படியாைால் தாத்தாவும், வபரனும் அதாேது இவைவேேியும்,
நிைல் ேிண்ணும் ஆடும் கூத்துத் தான் பிரபஞ்சம்.
இவைவேேியில் நிைல் ேிண்கவரந்த நிவல காந்தம். காந்தம் தான்
அழுத்தமாக, ஒலியாக, ஒேியாக, சுவேயாக, மணமாக, மைமாகப்
பிரபஞ்சம் முழுேதிலும் எல்லாப் வபாருேிலும் இருக்கிைது.
இவைவேேி என்ை தாத்தாவும், நிைல் ேிண் என்ை வபரனும் ஆடுகிை
கூத்துத் தாவை இவேயவைத்தும்!
இவைவேேி புலன்களுக்கு எட்டாது இருந்ததைால் அவத ேிேரித்துச்
வசால்ல முடியேில்வல. ஆைால், எப்படித் தத்துேஞாைிகள்
கண்டுபிடித்தார்கள்?
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மைம் சுைல் ேிவரவு அதிகமாயிருக்கிைவபாது அது அவல.
அவலக்கு அடித்தேமாக இருப்பது இவைநிவல.

இவைநிவலயிலிருந்து அவல ேிலகி நிற்கிை மாதிரி இருக்கும்.
ஆைால், மை அவலச் சுைல் ேிவரவு குவையக் குவைய,

இவையுணர்வும் இவையாற்ைலும் அந்த மைத்திற்கு ேலுவேத்
தருகின்ைை.

அப்படிவய அந்த இவைநிவலவயாடு வநருங்கியிருக்கிைவபாது, மைம்
இவைநிவலவயத் வதரிந்து வகாள்கிைது.

இவைநிவலயிலிருந்து தாவை எல்லாவம ேந்தை? எல்லா

இயக்கங்களும், பதிவுகளும் ோன்காந்தத்தில் தான் இருக்கின்ைை.
அவதாடு மைம் இவணகிைவபாது அங்கிருக்கக்கூடிய உண்வமகள்
எல்லாம் வதரிகின்ைை.
வநற்று நடந்த வசயவல நிவைத்தால் நிவைேிற்கு ேருகிைது
வபாலத் தைக்குள்ோகவே பிரபஞ்ச ரகசியங்கள் வதரியும்.
(வயாகிராஜ் வேதாத்திரி மகரி

ஷி(

தாத்தா வபரன் தத்துேத்தால்தான் “ வேடம் இருந்தோ கண்டுகண்டு
என் உள்ேம் ோடும் இதுஎன்வை அன்வை என்னும்” என்று
பாடுகிைது திருோசகம்.
“ஆடு அரப் பூணுவடத் வதால்வபாடிப் பூசிற்றுஓர்

வேடம் இருந்தோறு அன்வை என்னும்
வேடம் இருந்தோ கண்டுகண்டு என் உள்ேம்
ோடும் இதுஎன்வை அன்வை என்னும்.” (திருோ.பா.341)


வதாைி!



ஆடுகின்ை பாம்பு அணிகலன்,



புலித்வதால் உவட,
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சாம்பல் வபாடி பூச்சு, ஏன் இந்த வேடம்? என்றும்.



வதாைி! வேடம் இப்படி இருந்தும், அேவரப் பார்த்துப் பார்த்து
என் உள்ேம் ஏங்குகிைவத இது ஏன்? என்றும்.

தவலேி

வகட்கிைாள்.

இவையுணர்வே இைதிப்பயன். – வேதாத்திரியம்
“ஆைைிவும் அதற்வகாத்த உடல் உறுப்பு புலன்கள்
அத்தவையும் சிைப்பாக அவமந்துள்ே மைிதன்,

ஆைைிேின் உச்சத்தில் அருள் ஒேியாய் ோை,

ஆன்மீ க ோழ்க்வகயவத வபாருத்தமாை தாகும்!

ஆைைிவு என்ைவேைில், ஆதிபரம் வபாருவே

அைிந்ததுவே அைிோயும் ஆளுகின்ை உண்வம

ஆைைிேின் நுண்திைைால் அைிந்து, அந்தப் வபற்ைால்
அவைத்துயிர்க் வோடன்பில் ஆைந்துோழும் ோழ்ோம்.”

(ஞாக.பா.1231)

முன் அனுபேம், தற்கால சூழ்நிவல, பிற்கால ேிவேவு ஆகிய
மூன்வையும் கணிக்கக் கூடிய ஆைாேது அைிவேப் வபற்ைேன்
மைிதன்.
ஆைாேது அைிவு வசயல்படுத்துக்கூடிய ேவகயில் உடல் உறுப்புகள்,
புலன்கள் ஆகியவே சிைப்பாக அவமயப் வபற்ைேன் மைிதன்.
ஐயைிவு ேிலங்குகள் ேவர சிந்தவையாற்ைல் இல்வல.

ஆைாேது

அைிவு எல்லாேற்வையும் அைியக் கூடியது ஆகும்.
ஆைாேது அைிேின் உயர்வு நிவலயில் அன்பு ேைியாை, தானும்
ோழ்ந்து, மற்ைேர்கவேயும் ோை வேக்கக்கூடிய அருள் ஒேியாகிய
ஆன்மீ க ோழ்ேில் மைிதன் ோழ்ேது தான் வபாருத்தமாக இருக்கும்
ஆைைைிவு என்பது. எல்லா இயக்கங்களுக்கும் மூலமாை
இவைநிவலவய உணர்ந்து, அதுவே அைிோக எல்லாேற்வையும்
இயக்குகிைது என்பவதயும் ஆைாேது அைிேின் நுட்பத்திைால்
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அைிந்து வகாண்டு. எல்லா உயிர்கவோடும் அன்பில் ஆழ்ந்து இணக்க
த்வதாடு ோழ்ேது ஆகும்.
மைித ோழ்ேின் ஆைாேது அைிேின் இறுதிப் பயன்,
எல்லாேற்ைிலும் இவைநிவலவய உணர்ேதாகும்.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்

5. மைவத அடக்கும் உபாயம்
குரங்குகள் இயற்வகயாகவே சஞ்சல மைம் பவடத்தவே.
அத்தவகய குரங்கு ஒன்று இருந்தது. அதற்கு நிவைய கள்வேக்
குடிக்கக் வகாடுத்தான் ஒருேன்.
அதைால் அதன் பரபரப்பு அதிகமாகியது. அது வபாதாவதன்று வதள்
ஒன்று அதவைக் வகாட்டியது. வதள் வகாட்டிைால் மைிதவை நாள்
முழுதும் குதிப்பான். குரங்கின் நிவலவயச் வசால்லோ வேண்டும்?
அதன் வபாதாத காலத்வதப் பூரணமாக்க ஒரு வபயும் அதவைப்
பிடித்துக் வகாண்டது. இப்வபாது அந்தக் குரங்கின் அடக்க முடியாத
சஞ்சலத்வதயும், படபடப்வபயும் ேிேக்க ோர்த்வதகள் எங்வக
உள்ேை?
இந்த உதாரணத்வத கூைி, மைித மைத்தின் பரிதாப நிவலப்பாட்வட
ேிேக்குகிைார் சுோமி ேிவேகாைந்தர்:
மைித மைம் அந்தக் குரங்கின்
நிவலக்கு நிகராைது.
இயற்வகயாகவே அது சஞ்சல
இயல்பு பவடத்தது.
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ஆவச என்னும் கள் குடித்ததைால் அதன் சஞ்சலமும் வேைியும்

அதிகரிக்கின்ைை. ஆவச குடிவகாண்ட பிைவகா பிைர் வேற்ைிவயக்
வகாண்டு வபாைாவம வகாள்கிை குணமாகிய வதள் வகாட்டியது.
முடிோக கர்ேம் என்ை வபயும் மைத்தினுள் புகுந்து எல்லா
வபருவமயும் தைக்வக என்று நிவைக்கச் வசய்கிைது. இத்தவகய
மைத்வதக் கட்டுப்படுத்துேது எவ்ேேவு கடிைம்!...

ஆைால் இது முடியக்கூடியதா? ஆம், கண்டிப்பாக முடியும். எைவே
முதல் பாடமாக ேருேது இது: சிைிது வநரம் அமர்ந்து மைத்வத

அதன் வபாக்கிவலவய அவலயேிடுங்கள். அது எப்வபாதும் குமுைிக்
கிேம்பிய ேண்ணவம உள்ேது.

குரங்கு குதித்துத் தாவுேவதப் வபான்ைது அது. எவ்ேேவு

வேண்டுமாைாலும் அது குதிக்கட்டும். நீங்கள் வபாறுவமயாக
அவதக் கேைிக்க மட்டும் வசய்யுங்கள்.
அைிவே ேலிவம என்பது பைவமாைி. அது உண்வம. மைம் என்ை

வசய்கிைது என்பவத அைியாமல் அவதக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.
கடிோேத்வத ேிட்டுப் பிடியுங்கள். தீய எண்ணங்கள் பல அதில்

எைலாம். அத்தவகய எண்ணங்கள் உங்கள் மைத்தில் இருந்தவதப்
பற்ைி நீங்கவே திவகப்பவடேர்கள்.
ீ
நாள் வசல்லச் வசல்ல மைத்தின் வேைித்தைமாை வபாக்கு
குவைேவதயும், அது வமள்ே வமள்ே அவமதி வபறுேவதயும்
காண்பீர்கள்.
ஆரம்பத்தில் சில மாதங்கள் மைத்தில் பல எண்ணங்கள் எழுேவதக்
காண்பீர்கள். பிைகு அவே குவையத் வதாடங்கும்.
சில மாதங்களுக்குப் பிைகு வதாடர்ந்து குவைந்து வகாண்வட வபாகும்.
கவடசியாக மைது பூரணக் கட்டுப்பாட்டில் ேந்துேிடும்.
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ஆைால் திைமும் வபாறுவமயுடன் பயிற்சி வசய்யவேண்டும்...இது
ஒரு வபரிய வேவலதான், ஒருநாேில் வசய்துமுடிக்கின்ை

வேவலயல்ல. வபாறுவமயாகத் வதாடர்ந்து ேருடக்கணக்காகப்
பயிற்சி வசய்தால் நாம் வேற்ைி வபறுவோம்.(சுோமி ேிவேகாைந்தர்)

“நீண்ட கரத்தர் வநைிதரு குஞ்சியர்

பாண்டிநன் ைாடரால் அன்வை என்னும்
பாண்டிநன் ைாடர் பரந்வதழு சிந்வதவய
ஆண்டு அன்பு வசய்ேரால் அன்வை என்னும்.” (திருோ.பா.342)


வதாைி!



நீண்ட வகவகவே உவடயேர்.



திரண்ட தவலமுடியிவை உவடயேர்.



பாண்டி நாட்டுக்கு உரியேர் என்றும்.



வதாைி! பாண்டி நாட்டுக்கு உரியேர் அவலந்து திரியும்
மைத்வத அடக்கி ஆண்டு அன்பு வசய்ோர் என்றும். தவலேி
கூறுகிைாள்.

துன்பம் இல்லாத நிவல - வேதாத்திரியம்
.
“ஆைாேது அைிவு முழுவம வபறுகிைது என்ைால், ேிரிந்து ேிரிந்து
பரம் வபாருவோடு இவணந்து இதற்கும் வமவல ேிரிய முடியாத
அேவு அந்த முழுமுதற் வபாருவோடு இவணந்துேிட்ட பிைகு இைி
எங்வக ேிரியும்? அதற்கு வமல் ேிரிவு இல்வல.
அந்த ேவகயிவல இந்த மைம் அவசயாப் வபாருவே அைிந்து
அவதாடு நிவலத்துேிட்டால் அங்குதான் மைம் என்பது நிவலக்கு
முடியும்.
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மற்ை வபாருட்கள் எல்லாம்
அவசந்து வகாண்வட இருக்கக்
கூடிய தன்வமயுவடயவே;
மாைிக் வகாண்வட இருக்ககூடிய
தன்வமயுவடயவே.
அவத வபால மைமும் அவசந்து
வகாண்டு மாைிக் வகாண்டுதான்
இருக்கும். அதிக வேகமாக
அவசந்து வகாண்டு இருக்கின்ை
வபாருவோடு மைவத
வேக்கின்ை ேவரக்கும் மைம்
அந்த அேவுக்கு ஆடிக்வகாண்டு
அவசந்து வகாண்டு தான்
இருக்கும்.
இந்த உடலில் உயிர் இருக்கின்ை ேவரயில் இந்த உடவலப்
பாதுகாக்க, ோழ்க்வகவய நடத்திட, அவசயும் வபாருட்கவோடு
வதாடர்பு வகாள்ேது அேசியம் தான்.
ஆைால் அவத வநரத்தில் எப்வபாழுதும் அவசந்து வகாண்வட
ஆடிக்வகாண்வட இருக்கின்ை நிவலயில் இருக்கின்ைவதேிட
நிவலத்து இருப்பதும் அேசியம் தான்.
ஆகவேதான் மைிதனுக்கு நிவலத்த வபாருோகிய கடவுவே,
வதய்ேத்வத, ேைிபடுேது, ேணங்குேது, அவத உணர்ந்து வகாள்ேது,
அவதாடு லயித்து இருப்பது என்பது அேசியமாயிற்று.
மைிதைின் அைிவு எட்டிய நிவலயில் அந்த பூரணத்துேம்
ேந்துேிட்டதாைால், அப்வபாழுதுதான் அடிக்கடி உணர்ச்சிேயப்படக்
கூடிய தன்வமயும், வபராவச, சிைம், கடும்பற்று, இன்னும்
முவையற்ை பால்கேர்ச்சி, உயர்வு-தாழ்வு மைப்பான்வம, ேஞ்சம்
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என்று ஆறு குணங்கோக தான் மாைாதிருக்கக்கூடிய ஒரு நிவலத்த
வபறு உண்டாகும்.” (தத்துேஞாைி வேதாத்திரி மகரிஷி.)
“மைவத அடக்க நிவைத்தால் அவலயும்,
மைவத அைிய நிவைத்தால் அடங்கும்”.
“அேைில் அணு, அணுேில் அேன்
உன்ைில் எல்லாம் உன்வை நீ அைி”.
மைதின் அடித்தேம் இவை நிவல:
“அவல அவலயாய் இயங்கும் மைத்தடித்தேவம நிவல வபாருள்
அது வதய்ேம் கடல் வபான்று, அவல வபான்ைவத மைம்;
நிவல வபாருோம் இருப்பு சிேம் நித்தியம் என்வைாதிடும்
வநடுவேேி உன் அைிோகும் உைது அவலவய மைம்;
கவலயுணர்ோல் வமய்ப் வபாருோம் கண்காணா ஒன்ைிவைக்
கண் காது மூக்கு முகம் குணம் உருேம் புகுத்திவய
சிவலயுருேில் காட்டி வசான்ை கவதகேில் மயங்கி நாம்
சிக்கியுள்ேேவர உண்வம நிவல ேிேங்காதுணருவோம்”.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

6. மைித சரித்திரம்
மைிதைின் சிைப்பு என்ை?
உலகிலுள்ே எல்லாத் வதாற்ைங்கேிலும் எல்லா உயிர்கேிலும்
சிைந்த வமலாை ஒரு இயக்கநிவல மைித உருேம். எல்லாம் ேல்ல
இவைநிவலவய முழுவமயாக எடுத்துக்காட்டும், பிரதிபலிக்கும்
கண்ணாடி மைிதவை.
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உடலுக்குள் உயிர், உயிருக்குள் அைிவு, அைிவுக்குள்

அருட்வபராற்ைலின் இயற்வக [வமய்ப்வபாருள்]. இவ்ோறு ஒன்ைில்
ஒன்ைாக நிவலவகாண்டு மைித உரு சிைப்பாக, ேியத்தகு
முவையில் இயங்கிக் வகாண்டிருக்கிைது.

உடல் குைிப்பிட்ட அேவு பருமைால் எல்வல உவடயது. உயிராைது
நுண்ணியக்க மூலக்கூைாை ேிண் எனும் நுண்துகள்கள்

வகாடிக்கணக்கில் ஒன்ைிவணந்து ஒரு வதாகுப்பாக இயங்கும்
ஆற்ைல்.

இந்த உயிராைது உடலுக்குள் சுருங்கவும், உடலுக்குப் புைத்வத தக்க
அேவு ேிரியவும் கூடியது.
அைிவு என்பது உயிவர வமயமாகக் வகாண்ட வமய்ப்வபாருள். உடல்
மூலம் ஆற்ைிய ேிவைகேிைால் வபற்ை அனுபேம், சிந்தவை,
கற்பவை இேற்ைிற்வகற்ப ேிரிந்தும், சுருங்கியும் வசயல்புரியும்
ஆற்ைலுவடயது.
அைிேில் அடங்கியுள்ே இரகசியங்கள் எண்ணி அைிய முடியாதவே.
எல்லாம் ேல்ல முழுமுதற் வபாருோை வமய்ப்வபாருள்

உயிராற்ைவல வமயமாகக் வகாண்டு தைது அவசேிைாலும்,
உணர்ோலும் ஆற்ைிய ேிவைப்பதிவுகள் அவைத்தும் அடக்கம்
வபற்ை கருவூலம் அைிவு ஆகும்.
இது உயிர்த்துகேின் வமயத்தில் வதாடங்கி உயிர்த்துகள்
தற்சுைற்சியால் ேிவேயும் ஜீேகாந்த சக்தி மூலம் உடல்
ேவரயிலும் வமலும் உடலுக்கு வேேிவய புலன்கள் மூலம் உணரும்
வபாருட்கள் ேவரயிலும் யூகத்தால் வபரியக்க மண்டலம்,
அதற்கப்பால் நிவலத்த சுத்தவேேி எைக் கருதப்படும் வமய்ப்வபாருள்
ேவரயிலும் ேிரிந்து சுருங்கும் இயல்புவடயது.


எல்லாம் ேல்ல வமய்ப்வபாருவே சுத்தவேேியாகவும்,
வமய்ப்வபாருோகவும்
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ேிண் முதல் மண் ேவரயிலாை பஞ்ச பூதங்கேின்

இவணப்பால் ஆகிய வபரியக்க மண்டலத் வதாற்ைங்கள்
அவைத்திலும் இயக்க ஒழுங்காகவும்,



உயிர்கேிடத்தில் புலனுணர்ோகவும்,



மைிதைிடத்தில் எல்லாமாக இருக்கும்,



தன் முழுவமவய உணரும் வபரைிோகவும் இருக்கிைது.



இந்த நான்கு தத்துேங்களும் ஒன்ைிவணந்த மாவபரும்

ேல்லவமயுவடய அைிேிலும், வசயலிலும் சிைந்தவதார்
உருேம் மைிதன். (தத்துேஞாைி வேதாத்திரி மகரிஷி).

இவைசரித்திரத்தில் கவடசியாகப் பூத்த மலர்தான் மைிதன்.

எைவே

மைிதன் மைதில் இவைேன் இருப்பதில் ஆச்சரியம்
ஒன்றுமில்வலவய?
“உன்ைற்கு அரியசீர் உத்தர மங்வகயர்

மன்னுேது என்வநஞ்சில் அன்வை என்னும்
மன்னுேது என்வநஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார்
என்ை அதிசியம் அன்வை என்னும்.”

(திருோ.பா.343)



வதாைி! நிவைப்பேர்க்கு அருவம உவடயேர்.



உத்தரவகாச மங்வகயில் இருப்பேர்.



அேர் நிவலத்து நிற்பது என் வநஞ்சில் என்றும்.



வதாைி! நிவலத்து நிற்பது என் வநஞ்சில் என்பவத, திருமாலும்
பிரம்மனும் அைியார்,



இது என்ை ேிந்வத! என்றும். தவலேி கூறுகிைாள்.

நான் நீ - வேதாத்திரியம்
இவைேைின் இன்வைாரு பக்கம்தான் மைிதன் அல்லது மைிதைின்
ம

ரு

பக்கமாக இருக்கும் இவைேவை வதேிவு படுத்துேதுதான்

'வேதாத்திரியம்'
தேம் வசய்ேதற்கு பிரம்மச்சரியம் அேசியம் என்பவத மாற்ைி
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ஒருேனுக்கு உடலும் உயிரும் இருந்தால் மட்டும் வபாதும் என்பவத
வபாதிப்பது வேதாத்திரியம்

பக்தி எவதயும் எவடவபாடாது ஆைால் ஞாைம் எவதயும்
எவடவபாடாமல் ேிடாது

எந்த ஒன்று எல்லாேற்ைிலுவம இருக்கிைவதா அந்த ஒன்ைில்

எல்லாவம உள்ேது. அதுதான் இவைநிவல (இவைேன்) என்ை
வதேிவு
எேிய முவை தியாைம் என்பது தைக்குள்வேவய தான் இைங்குேது.
தேம் எைபது தன்வை தைக்கு அைிமுகப்படுத்துேது. புைத்வத

அவலயும் மைத்வத அகத்வத உள்ே காந்த அவலமீ து குேித்து
நிறுத்தி நிவலவபைச் வசய்ேது. இதுவே எேிய முவை
குண்டலிைிவயாகம்.

அைிேின் மூலத்வதாடு இவணேது தேம். அைிேின் ேைிநடந்து
வகாள்ேது அைம். இவை உணர்வும் அைவநைியுவம மைிதவை
வமம்படுத்தும்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம் ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

7. அேைில் தான் நீ உன்ைில் அேன்
மைிதைால் வசய்ய முடியாதவதவயல்லாம் வசய்யக்கூடிய மாவபரும்
ஆற்ைல் மைிதைிலிருந்து இயங்குகிைது. பிரபஞ்சத்வதவய
இயக்குகிைது.
அவ்ோற்ைவல சிந்தவைோதிகள் இயற்வக என்கிைார்கள்.
ேிஞ்ஞாைிகள் பிரபஞ்ச ஒருங்கிவணப்பு ஆற்ைல் என்கிைார்கள்.
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வமய்ஞாைிகோகிய தத்துேோதிகள் வதய்ேம் என்கிைார்கள்.
அது அங்கு, இங்கு என்று இல்லாமல் எல்லா இடங்கேிலும்,
எல்லாப் வபாருட்கேிலும், எல்லா இயக்கங்கேிலும் எல்லா

ேிவேவுகேிலும் குவைேில்லாமல் நீக்கமை நிவைந்துள்ேது என்று
முன்வைார்கள் கூைியுள்ேவதக் வகட்டு, அவதவய மற்ைேர்களுக்கும்,
பிற்காலத்தேர்களுக்கும் வசால்லிக் வகாண்டிருக்கிவைாம்.

அவ்ோறு கூறுேதற்குக் காரணமாயிருக்கும் அைிவே சிந்தவை
மூலமாக உணர்ந்து வதேிேவடய வேண்டும்.

சிந்தவையாைது மை அவமதியிலும், ஓர்வமயிலும்தான் ேரும்.
ேலிவமயாை உடவல இயக்குேதும், உயிராக இயங்குேதும்,

அைிோக உணர்ேதும் அவத வதய்ேம்தான் என்பவத உணரலாம்.
இயக்குேது அைிவு. இயங்குேது உயிர். உணர்ேது மைம்.
இவேவயல்லாம் எல்வலகட்டிய உடலுக்குள் இருப்பவே.
இேற்வைப் பற்ைிவயல்லாம் கற்ைேர்கோயிருந்தாலும்,
கற்காதேர்கோக இருந்தாலும், அேர்கேின் வசயல்பாடுகேில்
மலரும் ேிவேவு இன்பம் அல்லது துன்பம் என்பது வதய்ே
நியதியாகும்.

பிரபஞ்சம் முழுேதும் இருப்பாக உள்ே வதய்ேம், தன் ஆற்ைலால்
இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும் என்ை இயல்பூக்கமாகிய அைிோல்
அணுக்கோகி அவேகள் கூடிய வகாத்தியக்கம்தான் சடப்
வபாருட்கோகவும், ஜீேன்களுமாகத் தன்நிவலயில் மாற்ைம்
வபற்றுள்ேது.
ஆகவே உைக்குள்ோக வதய்ேமும், வதய்ேத்திற்குள்ோக நீயும்
இருப்பவத உணரும்வபாது, வதய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ை நிவலயில்
ஒன்ைாகிேிட முடியும். வதய்ேநிவலவய நீ மைந்தவபாது, மைிதன்
என்ை சிைிய நிவலவய அவடகிைாய்.
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வதய்ேத்வதாடு இவணந்திருக்கும்வபாது நீயும் அவத
நிவலவயயவடேதால் வபரிவயான் ஆகிைாய்.

சிற்ைைிவேப் வபரைிவோடு இவணக்கும்வபாது எல்லாப்

வபாருட்கேிலும் தன்வையும் தன்ைில் எல்லாப் வபாருட்கவேயும்
உணரலாம்,
அந்நிவல வகேரப் வபற்ைால், அதுவே முக்தி, வமாட்சம்,
முழுவமப்வபறு ஆகும். இதுவே மைிதப் பிைேியின் வநாக்கமும்
உரிவமயும் ஆகும்.

“வேள்வேக் கலிங்கத்தர் வேண்திரு முண்டத்தர்

பள்ேிக்குப் பாயத்தர் அன்வை என்னும்
பள்ேிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி வமற்வகாண்டான்
உள்ேங் கேர்ேரால் அன்வை என்னும்.” (திருோ.பா.344)


வதாைி!



வேண்பட்டு உடுத்தி இருப்பேர்.



திருநீறு ேிேங்கும் வநற்ைிவய உவடயேர்.



வமல் அதிகாரிகள் அணியும் சட்வட அணிந்திருப்பேர் என்றும்.



வதாைி! வமல் அதிகாரிகள் அணிந்திருக்கும் சட்வட
அணிந்திருப்பேர் என்ைாலும்,



தாேிச் வசல்லும் குதிவரவய நடத்திக் காட்டும்
குதிவரக்காரைாக ேந்து



என் உள்ேத்வதக் கேர்ந்து வகாண்டேன் என்றும். தவலேி
கூறுகிைாள்

அேைில் தான் நீ உன்ைில் அேன் – வேதாத்திரியம்
“எல்லாம் ேல்ல வதய்ேமது
எங்கும் உள்ேது நீக்கமை
வசால்லால் மட்டும் நம்பாவத
சுயமாய்ச் சிந்தித்வத வதேிோய்
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ேல்லாய் உடலில் இயக்கமேன்
ோழ்ேில் உயிரில் அைிவுமேன்.
கல்லார் கற்ைார் வசயல் ேிவேோய்க்
காணும் இன்ப துன்பமேன்.
அேைின் இயக்கம் அணுோற்ைல்
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ
அேைில் தான் நீ உன்ைில் அேன்
அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
அேவை மைந்தால் நீ சிைிவயான்
அேவை அைிந்தால் நீ வபரிவயான்
அேன் நீ ஒன்ைாய் அைிந்த இடம்
அைிவு முழுவம அது முக்தி.”
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம். ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

8. இவை உைோ?
அடியேர்க்கும் ஆண்டேனுக்கும் என்வைன்றும் ஆைாத உைவு
இருந்து ேருகிைது.
பாரில் எேர்க்கும் இைி அடிவம வசய்வயாம் என்று ேறுவகாண்டு
ீ
முைங்குவோரும் பரிபூரணனுக்கு அடிவம வசய்ய முந்துகின்ைைர்.
நாமார்க்கும் குடியல்வலாம் என்று இறுமாந்து வபசும் நாேரசர்
வபருமானும் இவைேன் முன் மீ ோ ஆோகி அடிவமப்பட்டு
நிற்கிைார்.
இவ்ோறு அவைத்துயிர்கவேயும் பிணிக்கும் வபராற்ைல் ஒன்று
நின்று நிலேி நம்வம உய்யக் வகாள்ளுகிைது.
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அத்தவகய வபராற்ைலுக்கும் நமக்கும் உள்ே உைவே இைிய

உைோக, வமய்யாை உைோக அவமகிைது. பிை உைேவைத்தும்
கண்மயக்காய் ஒைியும் வபாய்த்தன்வமயவே.
எத்தாயர் எந்தந்வத எச்சுற்ைத்தார்

எம்மாடு சும்மாடாம் ஏேர் நல்லார்

வசத்தால் ேந்து உதவுோர் ஒருேரில்வல
சிறுேிைகால் தீமூட்டிச் வசல்லா நிற்பர் – எைவும்

தந்வதயார் தாயார் உடன் பிைந்தார்
தாரமார் புத்திரரார்

தாந்தாம் யாவர ேந்தோவைவதா
வபாமாவைவதா

மாயமாம் இதற்வகதும்
மகிை வேண்டாம் – எைவும்
எைேரும் அடிகேில் அப்பர் சுோமிகள் உலக ோழ்ேின் வபாய்த்
தன்வமவயப் புலப்படுத்தக் காண்கிவைாம்.
இந்த உண்வமவய உள்ேோறு வதேியுமிடத்து, நமக்கும்
இவைேனுக்கும் உள்ேதாகின்ை உைவு ேலுப்வபறும்.நம் ோழ்வு
சிைக்கும்.
ஆண்டேவைாடு வகாள்ளுகின்ை உைேில் உரிவம சிைக்கின்ைது ;
அடிவம உணர்வு அகல்கின்ைது; இன்பப் வபறு ோய்க்கின்ைது.
அன்வையும் அத்தவையும் அன்வை நீத்தாள்; தன்வை மைந்தாள்;
தன் நாமம் வகட்டாள்: தவலப்பட்டாள் நங்வக தவலேன் தாவே
என்ை அடிகேில் அப்பர் சுோமிகளும்,
தந்தது உன் தன்வைக் வகாண்டது என் தன்வை சங்கரா! யார்
வகாவலா சதுரர்? அந்தவமான்ைில்லா ஆைந்தம் வபற்வைன்.
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உன்வைக் கண்ணுைக் கண்டுவகாண்டு கேித்தைன்! உன்வைக்
குறுகிவைற்கு என்ை குவைவய என்ை அடிகேில்

மாணிக்கோசகரும் இவைேவைாடு இவயந்த இன்ப உைேின்
இயல்வப ேியந்து வபசுகின்ைைர்.

இம்வமலாை உைவு எத்தவகய ேலிவமயுவடயது என்பவத வேறு
இடங்கேிலும் காண்கிவைாம்.

மாணிக்கோசகர் ஆண்டேன் தம்வம எவ்ோற்ைானும் வகேிடல்
ஆகாது என்பவத அேர்க்கு உரிவமயால் உணர்த்துோர் வபான்று
என்வைக் வகேிட்டு ேிடாவத! அப்படிக் வகேிட்டு ேிட்டால்

நின்ைால் வகேிடப்பட்டேன் நின் அடியார்க்கு அடியேன் என்று
பலரிடத்தும் வசால்லி நின்வைப் பைிக்கு உரியேைாக்குவேன்;
நின்வைப் பித்தன் என்று இகழ்வேன் என்று மருட்டுகின்ைார்.
சுந்தரவரா தம் கண் இைந்து ேருந்துகின்ை நிவலயில் – என்
கண்வணக் வகடுத்துேிட்டு நீ மட்டும் மூன்று கண்கவே

வேத்துக்வகாண்டு ோழ்ந்து வபாோவயா! என்று உரிவமக்
கூச்சலிடுகின்ைார்.
இத்தவை உரிவமக்கும் இடம் தந்து நிற்கும் ஓத உலோ ஒரு
வதாைைின் வபருவமவய என்வைன்று வபசுேது!
சிேவைனும் நாமம் தைக்வக உவடய வசம்வமைி எம்மான் பேன்
எனும் நாமம் பிடித்துத் திரிந்து பண்ணால் அவைத்தால் இேன்
என்வை அவைப்வபாைியான் என்று எதிர்ப்படுவம என்ை அடிகேில்
நாேரசர் இவைேைின் எேிேந்த தன்வமவயச் சிைப்பித்து
முயன்ைால் அேைது உைவு நமக்கு எப்படியும் கிட்டும் என்ை
வபருண்வமவய ேலியுறுத்துகின்ைார்.
புன்வம தீர்த்து ஆட்வகாண்டால் வபால்
பிவைத்தால் வபாறுக்க வேண்டாவோ! (லாதவதா!
திவகத்தால் வதற்ை வேண்டாவோ! –
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குன்வையவைய குற்ைங்கள் வசய்தாலும் குணமாம் என்வை நீ

வகாண்டால் என் தான் வகட்டது? இரங்கிடாய்! என்று மணிோசகர்
ஊடி உைோடும் உயர்நிவல அடியேர்க்வக உரிய தைிச்சிைப்பு
அன்வைா!

ஆேித்துவணவய அருமருந்வத என்ைவைநீ கூேி
அவைத்து இன்பம் வகாடுத்தாற் குவைோவமா!

என்பது தாயுமாைார் தம் உரிவமப் பிணக்கு, இவை உைேின்
இைிவம இங்கன்வைா புலப்படுகின்ைது!

குவைவோன்றுமில்லாத வகாேிந்தா! உன் தன்வைாடு உைவேல்

நமக்கு இங்கு ஒைிக்க ஒைியாது, எற்வைக்கும் ஏவைழ் பிைேிக்கும்
உன் தன்வைாடு உற்வைாவமயாவோம்; உைக்வக ஆட்வசய்வோம்
என்ை அடிகேில் கண்ணைிடத்துத் தன்வைவய இைந்து நிற்கும்
வகாவதவயக் காண்கிவைாம்.
“உைவு மற்வைாருேரில்வல காவராேி ேண்ணவை! கதறுகின்வைன்.
யாருேர் கவேகண்!” என்பது ஆழ்ோர் தம் அருட் புலம்பல்.
இவ்ோறு அடியேர் பலரும் ஆண்டேன்பால் தாம் உரிவம
வகாண்டாடி இன்பப்வபறு எய்துேவதாடு அவமயாது யான் வபற்ை
இன்பம் வபறுக இவ்வேயகம் என்ை பாங்கில் பற்றும் பற்ைாங்கு
அதுபற்ைி நற்ைாமம் கதி அவடவோம் என்ைில் ஓடி ேம்மின் என்று
நம்வமயும் அவைக்கின்ைைர்.
இவைேவைாடு வகாள்ளும் இைிய உைேில்தான் அழுக்காறு, அோ
அற்ை அன்பு மைம் மலர்கின்ைது. அருள் வநைி ஓங்குகின்ைது.
“வசரோரும் வசகத்தீவர! மூலபண்டாரம் ேைங்குகின்ைான் ேந்து
முந்துமிவை” என்ை அன்பு அவைப்பு அவைேருக்கும் கிட்டுகின்ைது.
உலகியல் ேைக்கில் தாயன்பு தவலயாயதாகப் வபாற்ைப்படுேது.
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ஈன்ைாவோடு எண்ணக் கடவுளுமில்வல
தாயிற் சிைந்வதாரு வகாயிலுமில்வல

அன்வையும் பிதாவும் முன்ைைி வதய்ேம் எை ேரும் வமாைிகள்
தாயன்பின் தைித்தன்வம
உணர்த்துேை.ஆைால் இவையன்வபா தாயன்பிவை ஒத்தது என்றும்,
தாயன்பின் மிக்கது என்றும் இருபடித்தாைம் வபாற்ைப் வபறுேது.
தாயன்பு தவலயாயது எைினும் திரிதற்பாலது என்பதவை

ேலியுறுத்த, பிைப்வபாரன்ை உடன் ேயிற்றுள்ளும் சிைப்பின் பாலால்
தாயும் மைம் திரியும் எைேரும் புை நானூற்றுத் வதாடரும்.

அைன் சாரா நல்குரவு ஈன்ை தாயானும், பிைன்வபால வநாக்கப்படும்
என்ை குைட்பாவும் இல்லாவை இல்லாளும் வேண்டாள்; மற்று
ஈன்வைடுத்த தாய்வேண்டாள்; வசல்லாது அேன்ோயிற் வசால்
எைேரும் நல்ேைித் வதாடரும் வபாதிய சான்றுகோம்.
இவையன்பு தாயன்பிவை ஒத்ததும், மிக்கதும், ஆகும் என்ை
உண்வமவய,
தாவயயாகி ேேர்த்தவை வபாற்ைி
தாயாய் முவலவயத் தருோவை
தாயிற் சிைந்த தயாோை தத்துேவை
தாயினும் சாலப்பரிந்து
அன்வையினும் வபரிதிைிய கருவணயிைால்
தாயினும் நல்லன் தாழ்சவடவயாவை
என்ை அடிகோல் வதேியலாம்.
எைவே தாயன்பினும் சாலச்சிைந்தது இவையன்பு என்பதும்
அம்வமயப்பைாக நின்று அவைத்துயிர்க்கும் அருள் சுரப்பேன்
இவைேவை என்பதும் வேேிப்பவட.
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தவலே! நிவைப்பிரியாத நிவலவமயும் வேண்டுேவை! என்று
முவையிட்டு இவைேவைாடு இவயந்த வகண்வமயில் நாளும்
திவேத்து நலம் வபறுவோமா!

இவை உைோகிய இன்ப உைவு ோய்க்கத் துவண நிற்பேவை ஞாை
குரு, அருட் குரேன் என்று வபாற்ைத்தக்கேன். அத்தவை சிைப்புமிக்க
குருேருவேப் வபறுவோமாக!

“தாேி அறுகிைர் சந்தைச் சாந்திைர்

ஆள் எம்வம ஆள்ேரால் அன்வை என்னும்
ஆள் எம்வம ஆளும் அடிகோர் தம்வகயில்
தாேம் இருந்தோறுன்வை என்னும்.” (திருோ.பா.345)


வதாைி!



தாேியும் அறுகும் வகாண்டு கட்டப்பட்ட மாவலவய
அணிந்திருப்பேர்.



சந்தைக் கலவே பூசி இருப்பேர்,



நம்வம அடிவமயாகக் வகாண்டு ஆளுபேர் என்றும்.



வதாைி! நம்வம அடிவமயாகக் வகாண்டு ஆளுபேர் வகயில்
தாேம் இருந்தது ஏன்? என்றும்.

தவலேி வகட்கிைாள்.

*இவை உைவு* - வேதாத்திரியம்
.

இவைேவை வநாக்கித் தியாைம் வசய்தால், வேண்டிைால், அேர்
நமக்கு இன்ைது இன்ைது வேண்டும் என்று வகட்பவதக் வகாடுப்பார்
என்பதாக நாவம படித்வதா அல்லது வபரியேர்கள் வசால் மூலமாகக்
வகட்வடா இவைேவை ேைிபடுகிவைாம்.
அங்வக உணர்வு தான்; மதிப்பு இல்வல என்று வசால்லேில்வல;
அந்த மதிப்பு மாத்திரம் இருக்கிைது. ஏவதா கிவடக்க வேண்டும்
என்ை ஆவச மிகுந்திருக்கிைது.
உைேிவல அப்படி அல்ல; அங்கு முழுேதுமாகக் கலந்து நிற்கிவைாம்.
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எைக்கு அங்வக ஒன்று கிவடக்கும், இல்வல நான் இங்கிருந்து

ஒன்று வகாடுப்வபன் என்பவத எல்லாம் மைந்து, இரண்டும் ஒன்று
கலந்த இடத்திவல ஏற்படுேது தான் உைவு.

அந்த உைவே, அதாேது, இவை-உைவே ஏற்படுத்திக் வகாள்ேது
தான் ஜீேன் உய்ேதற்காை ேைி.
அடுத்து, இவை-உைவே “ஏற்படுத்திக்” வகாள்ே வேண்டுமா எை
ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்க்கும் வபாழுது என்ை வதரிய ேருகிைது?
அந்த உைவு தான் ஏற்கைவே இருக்கிைவத, ஏற்படுத்த வேண்டும்
என்பதில்வலவய!

அவத அைிந்து, உணர்ந்து வகாள்ளும் வபாது எப்படி நாம் அேவை
நிவைக்காமல் இருந்தாலும் கூட எைக்குள்ோகவே அைிோக,

உயிராக, இல்லமாக, உள்ேமாக (இல்லம் என்ைால் உடல்; உள்ேம்
என்ைால் உயிர்) இருக்கக் கூடியேன் அேவைதான் என்ை ஒரு
வதேிவு ஏற்பட்ட பிைகு அேன் வேறு, இேன் வேறு என்று
நிவைப்பதற்கில்வல

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம். ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

9.

உண்வமயாை இவை பக்தி

சிேனும், பார்ேதியும் ோன் ேைியாக பூவலாகத்வத கேைித்தபடி
ேலம் ேந்து வகாண்டிருந்தைர்.
அப்வபாது ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்த நபர், தன்னுவடய
வேட்டியில் இருந்த கிைிசவல வதத்துக் வகாண்டிருந்தார்.
அேர் ஒரு சிேபக்தர். தன் பணிகவே வசய்தபடி இவை சிந்தவைவய
தேைாது கவடப்பிடித்து ேருபேர்.
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அந்த நபவரக் கண்டதும், பார்ேதியின் உள்ேம் பாசம் வகாண்டது.
சிேவைப் பார்த்து, ‘மரத்தடியில் ேற்ைிருக்கும்
ீ
உங்கள் பக்தவைப்
பார்த்தீர்கோ?’ என்ைார்.
‘பார்த்வதன்’ என்ைார் ஈசன்.
அன்வைவயா, ‘பார்த்த பிைகு, கண்டும்
காணாமல் வபாேது எப்படி?

ோருங்கள். அேருக்கு ஏவதனும் ேரம்
வகாடுத்து ேேவம படுத்தி ேிட்டுப்
வபாகலாம்’ என்று அவைத்தார்.

ஈசனுக்கு தன்னுவடய பக்தவைப் பற்ைி நன்ைாக வதரிந்திருந்தது.
அேர் பார்ேதியிடம், ‘வதேி! அேன் அந்த நிவலவய எல்லாம்
கடந்தேன். இப்வபாது அேைிடம் வசல்ேது ேண்
ீ
வேவல.
வேண்டாம் ோ!. நாம் நம் ேைிவய வசல்லலாம்’ என்ைார்.
ஆைால் பார்ேதி வதேி ேிடுேதாக இல்வல. சிேவபருமாவை
ேற்புறுத்தி மரத்தடிக்கு அவைத்துச் வசன்ைார்.
பின்ைர் இருேரும் மரத்தடியில் அமர்ந்திருந்த நபவரப் பார்த்து,
‘ேணக்கம்’ என்று கூைிைர்.
தைக்கு ேணக்கம் வேப்பது யார்? என்று தவல நிமிர்ந்து பார்த்த
அந்த நபர், எதிரில் நின்ை சிேவபருமாவையும், பார்ேதிவயயும்
பார்த்து மகிழ்ச்சி அவடந்தார்.
‘அடவட.. எம்வபருமானும், வபருமாட்டியும்.. ோருங்கள்! ோருங்கள்!’
என்று ேரவேற்று அேர்களுக்கு தாகம் தீர்க்க வமார் வகாடுத்து
உபசரித்தார்.
பின்ைர் தன்னுவடய வேட்டியில் இருந்த கிைிசவல வதக்கும்
பணியில் மும்முரமாகி ேிட்டார்.
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சற்று வநரம் வபாறுவமயாக காத்திருந்த சிேவபருமானும்,

பார்ேதியும்.. ‘சரி.. நாங்கள் புைப்படுகிவைாம்’ என்று கூைிைர்.
அந்த நபரும், ‘வபாய் ோருங்கள்’

என்று ேணக்கம் வசலுத்தி ேிட்டு,
மீ ண்டும் வேட்டியின் கிைிசவலத்
வதக்கத் வதாடங்கிேிட்டார்.

பார்ேதிவதேி சிேவபருமாவை

தூண்ட, ஈசன் ‘பக்தவை! நாங்கள்
ஒருேருக்கு காட்சி வகாடுத்து
ேிட்டால், அேருக்கு ேரம்

வகாடுக்காமல் வபாேதில்வல.
எைவே நீ ஏதாேது வகள்..
தருகிவைாம்’ என்ைார்.

அந்த நபர் சிரித்தார். ‘ேரமா...!
உங்கள் தரிசைவம எைக்கு

வபாதுமாைது இவைோ! ேரம் எதுவும் வேண்டாம். உங்கள்

ேைிவயத் வதாடருங்கள்’ என்று வசால்லிேிட்டு மீ ண்டும் பணியில்
ஆழ்ந்தார்.
ஈசனுக்கு இது ேண்
ீ
வேவல என்று வதரிந்தாலும், அம்பாள்
ேிடுேதாக இல்வலவய.. ஏதாேது ேரம் வகாடுக்காமல் வசல்ல
மாட்வடாம் என்று இருேரும் பிடிோதமாய் நிற்க.. இறுதியில் அந்த
நபர் ஒரு ேரம் வகட்டார்.
‘நான் வதக்கும் இந்த ஊசிக்கு பின்ைாவலவய நூல் வபாக வேண்டும்.
அது வபாதும்’ என்ைார்.
அவைத்தும் அைிந்த சிேன் புன்ைவகத்தார். பார்ேதி திவகத்தார்.
‘அதுதான் ஏற்கைவே ஊசிக்குப் பின்ைால் நூல் வபாகிைவத... இதற்கு
நாங்கள் ஏன் ேரம் தர வேண்டும்?’ என்ைார் பார்ேதி.
‘அவதத்தான் நானும் வகட்கிவைன். நான் ஒழுங்கு தேைாமல்
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ோழ்க்வக நடத்தி ேருகிவைன். இவைேவையும் தேைாது வதாழுது
ேருகிவைன். ஆவகயால் எைக்கு ேரவேண்டிய பலன் நியதிப்படி
தாைாக எைக்கு பின்ைால் ேருவம. இவடயில் நீங்கள் எதற்கு

எைக்கு ேரம் தர வேண்டும்?’ என்ைார் அந்த நபர். (இவதத்தான்
வசயல் ேிவேவுத் தத்துேம் என்கிைது வேதாத்திரியம்)

பார்ேதிக்கு உண்வம ேிேங்கி ேிட்டது. ஈசனும் பார்ேதியின் முகம்
வதேிந்தவதக் கண்டு அவதப் புரிந்து வகாண்டார்.

ஆம்! தூய்வமயாை இவை நம்பிக்வக வகாண்டேர்கள், ‘நாம் சரியாக
நடந்து வகாண்டால், நமக்குரிய ேிவேவும் சரியாைதாகவே
இருக்கும்’ என்ை மைத்வதேிவு வபற்ைேர்கோக இருப்பர்.

அேர்களுக்கு அவத மீ ைிய எந்த சலுவகயும் வதவேயற்ைது.
“வதயல் ஓர் பங்கிைர் தாபத வேடத்தர்
ஐயம் புகுேரால் அன்வை என்னும்
ஐயம் புகுந்தேர் வபாதலும் என்னுள்ேம்
வநயும்இது என்வை அன்வை என்னும். ” (திருோ.பா.346)


வதாைி!



மாது ஒரு பாகத்தர்,



தே வேடம் உவடயேர்.



பிச்வச ஏற்கச் வசல்ேர் என்றும்.



வதாைி! பிச்வச ஏற்கச் வசல்பேராய் இருந்தும், அேருக்காக என்
உள்ேம் ஏங்குேது ஏன்? என்றும்.

தவலேி வகட்கிைாள்.

இவையுணர்வு – வேதாத்திரியம்
“எந்தஒரு அைிேதவைப் வபற்றுக் வகாண்டால்
இப்வபரிய வபரண்ட நிகழ்ச்சிக் வகல்லாம்
முந்தி.நடு, முடிவு என்ை முழுேிேக்கம்
முற்ைைிேின் கருவணயிைால் கிட்டுவமா, நான்
அந்தஒரு வபரைிவே அவடந்து ேிட்வடன்.
அழுத்தவமனும் ஆற்ைலவத வபரா தாரம்.
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சிந்திக்கச் சிந்திக்கச் சிேம், வபரண்டம்,

சீேன்இவே வேேி ேிண்ணில் அடங்கக் காண்வபாம்.”

(ஞாக.பா.1222)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவைகவே ஏற்வபாம். ஆைந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

10. இவை பித்தா? இவைக் காதலா?
உலக ேரலாற்ைில் ஆண்டாளுக்கு இவணயாை இவைப் பித்து
வகாண்ட காதல் கேிகள் வேறு யாரும் கிவடயாது. இன்று
ேவரக்கும் இல்வல எைலாம்.
ஆண்டாள்தான் காதவல கைிந்து உள்ளுருகி பாடிய
வபண்கேிஞர்.தன் காதவல இைிய தமிைில் வசால்வலாேியமாக,
என்றும் ோடாத பாமாவலயாக பாடி,சூடி மகிழ்ந்தாள்.

இவைப் பித்தால், காதல் வேள்ேம் சுைித்து கவரபுரண்டு ஓடியது.

அந்த வேள்ேத்தில் சிக்கிக் வகாண்டேளுக்கு, என்ை வசய்ேது என்று
வதரியாது வநான்பு வநாற்ை வகாவத பரமவை வசர்ந்தாள்.
பரந்தாமன் புருவஷாத்தமவைக் காதலித்த தைிப் வபருங் காேியம்
தான் ஆண்டாேின் ோழ்க்வக.
அந்தக் காலத்தில் ஸ்ரீ ேில்லிபுத்தூரில் ேிஷ்ணு சித்தர் என் கி

ைர்

ேசித்து ேந்தார். அருவமயாை புலேர். இந்த ேிஷ்ணு சித்தர்தான்
பின்ைாேில் வபரியாழ்ேர் என்று அவைக்கப்பட்டேர்.
ஒருநாள் நந்தேை வபருமாளுக்கு மாவல வதடுக்க மலர்கவே
வகாய்து வகாண்டிருந்தவபாது துேசிச் வசடிகேின் ஊவட இயற்வக
அைகின் ேடிோக கிடந்த வபண் குைந்வதயாக, தங்கக் கைியாக
ஆண்டாள் கிவடக்கப் வபற்ைார்.
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ேிஷ்ணுசித்தருக்குக் குைந்வத இல்வல.

ஆண்டாளுக்கும் வபாறுப்பாேர் இல்வல.

ஆக இது வபாருத்தமாை அவமப்பாக அவமந்திடவே அேர்
குைந்வதவய எடுத்து ேேர்க்க ஆரம்பித்தார்.
குைந்வதகளுக்கு பயம் காட்ட சில சமயங்கேில் நமது வபரிசுகள்

பூச்சாண்டியிடம் பிடித்து வகாடுத்து ேிடுவேன், அடம் பிடிக்காமல்
இரு என்று கூறுேதுண்டு.

ேிஷ்ணு சித்தருக்கு பூச்சாண்டி வதரியாத காரணத்தால் ஒரு சமயம்
வேடிக்வகயாக அரங்கனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக் வகாடுக்கப்
வபாகிவைன் என்று ஏவதா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வசால்லவே
சிறுமியாை ஆண்டாளுக்கு மைதில் பதிந்து ேிட்டது.
சிறுமியாை ஆண்டாள் அவதவய உண்வம என்று நிவைந்து
ேிட்டாள்.
அன்று வதடங்கி திருேரங்கத்தில் இருக்கிை அரங்கன்தான் தன்
புருஷன் என்று உேமாை நம்ப ஆரம்பித்து ேிட்டாள்.

வகாவதக்கு இயல்பிவலவய அரங்கன் மீ து மாோக் காதல் மலர்ந்திட,
அேள் அரங்கவை அவடயவே பிைேி எடுத்தேள் என்று திடமாக
நம்பிைாள்.
நாளுக்கு நாள் கண்ணன்மீ து ஆண்டாளுக்கு காதலும் ேேர்ந்தது.
பாவே வநான்பு வநாற்ைாள்
அவ்ேவகயில் திருப்பாவே நாச்சியார் திருவமாைி என்று இரு
பிரபந்தங்கவே அருேிைாள்.
மகளுக்கு திருமண ேயது ேந்துேிட்டவத! அேள் ேிருப்பத்வத
அைிய வகட்டவபாது, அேேிடமிருந்து...,
மாைிடேர் வகன்று வபச்சுப்படில்
ோைகில் வலன் கண்டாய் மன்மதவை!
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என்று பாட்டாய் பதிலாக ேந்தது.
இறுதியாக, ஏழு கமலப் பூேைகுகவே யுவடய திருேரங்கத்
தம்மாவைவய மணப்வபன் என்ைாள்.

ேிஷ்ணு சித்தர் திைம் வகாேிலுக்கு வபாோர். தன் வகயால் வத

டுத் த மாவலகவே ேடபத்ரசாயிக்கு அணிேித்து அைகு பார்ப்பார்.
பாசுரங்கள் பாடுோர். இவை ஊைியம் வசய்து ேிட்டு ேடு
ீ
திரும்புோர்.

அப்படி ஒரு நாள் இவைேனுக்குச் சூட மலர் மாவலவய எடுத்த
வபாது மாவலயில் ஒரு வபண்ணின் தவல முடி இருப்பவதப்
பார்த்து அதிர்ந்து வபாைார் ேிஷ்ணு சித்தர்.

இவைேனுக்குச் சூட்டவேண்டிய மாவலவய எந்தப் வபண்
தன்தவலயில் சூடி அைகு பார்த்திருக்க முடியும்? ஆண்டாோ?
சந்வதகவம இல்வல. ஆண்டாள்தான்.அேள் தான் அவதச்

வசய்திருப்பாள். அேோல் மட்டும் தான் அப்படிச் வசய்திருக்கவும்
முடியும்!
இதிவலன்ைப்பா தப்பு இருக்கு?
இவைேன் யார்?
நான் கல்யாணம் வசய்து வகாள்ேப் வபாகிைேர்தாவை? நான்
முதலில் சூடிப் பார்த்து ேிட்டு அேருக்குச் சூட்டிைால் என்ை குடி
முழுகிப் வபாய் ேிடும்? என்று வகட்டாள் ஆண்டாள்.
ஆடிப்வபாய்ேிட்டார் ேிஷ்ணு சித்தர்.
அேர் வபரிய ஆசாரசீலர்.
வகாயில் காரியங்கவேல்லாம் ஆசாரமாக,முவைப்படி
நடக்கவேண்டும்.
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அேருக்கு ஆைால் தன் மகவே இப்படி ஒரு அபசாரத்வதச்
வசய்திருக்கிைாள்! கடவுவே, இதற்கு என்ை தண்டவை

காத்திருக்கிைவதா என்று பவதத்தது அேரது பக்தி மைம்.
அன்வைக்கு மட்டுமல்ல, பல நாட்கோவே ஆண்டாள்
இவைேனுக்குக்காக தந்வத கட்டி வேக்கும் மாவலகவே முதலில்
தான் சூடி ஒரு கிணற்ைின் நீரில் அைகு பார்த்துேிட்டுதான்

அவதக்வகாண்டு வபாய் அப்பாேிடம் வகாடுத்து ேந்திருக்கிைாள்.
காதல் என்று ேந்து ேிட்டால் கடவுோேது, புைிதமாேது!
காதல்தாவை ஆகப்வபரிய புைிதம்!

பின்ைால் இதுபற்ைி ேிஷ்ணுசித்தர் அழுது அரற்ைி இவைேைிடம்
மன்ைிப்புக் வகட்டவபாது, பாமாவலப் பாடித் தரப் பிைந்தாள்,
பூமாவல சூடிக் வகாடுக்கவும் பிைந்தாள் என்று கூைியது

வபரியாழ்ேருக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதன்படி
வபருமாள் வசான்ைபடி அேர் வசய்து ேந்தார்.
அன்று முதல்சூடிக் வகாடுத்தேள் சூடிக் வகாடுத்த சுடர்வகாடி என்று
எம்பிராணவைவய ஆண்டு ேிட்டாள் என்பதால் ஆண்டாள் என்னும்
வபயர் ேிேங்கிற்று.
கவதகள் எப்வபாதும் சுோர்சகரமாைவேதான்.
ஆைால் ஆண்டாள் ேிஷயத்தில் கவதவயேிட அேேது பாடல்கள்
வராம்ப சுோரசியமாைது,

சுவேயாைது.

அேள்தான் தமிவை முதல் நேை
ீ
வபண் கேிஞர். அந்தக்
காலத்துக்குச் சற்றும் ஒத்துேராத அதிநேை
ீ
சங்கதிகவே
மட்டும்தான் அேள் தன் பாடல்களுக்குக் கருப்வபாருோகத்
வதர்ந்வதடுத்திருக்கிைாள்.
ஒரு உதாரணம் வசான்ைால் ேிேங்கும். ஆண்டாளுக்கு, அேேது
காதலைாை மகா ேிஷ்ணுேின் உதட்டில் முத்தமிடவேண்டும் என்று
ஒரு ஆவச ேந்துேிட்டது.
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அதுவும் உதட்டில்.எப்படி முத்தமிட வேண்டும்? அேர்க்கும் ஒரு

அனுபேம் வேண்டுமல்லோ? ஏற்கைவே மணந்த மகா லட்சுமிவய
வகட்கலாம். அது பிரச்சவையாகி ேிடும்.
வேறு யாரிடம் வகட்கலாம்? சட்வடன்று அேளுக்வகாரு வயாசவை
உண்டாைது.

அட,என் காதலன் ஒரு சங்கு வேத்திருக்கிைாவை!

அவத வேத்துதாவை எப்வபாதும் ோயில் வேத்து ஊதுகிைான்!
அந்தச் சங்கிடம் வகட்டால் அேைது உதட்டின் சுவே
வதரிந்திருக்குவம!

இந்த யுக்தி உதயமாைதுவம கேிவத பீைிட்டுக் வகாண்டு புைப்பட்டு
ேிடுகிைது.*

கற்பூரம் நாறுவம,
கமலப்பூ நாறுவமா,**

திருப்பேேச் வசவ்ோய்தான் தித்தித்திருக்குவமா**
மருப்வபாசித்த மாதேன் தன் ோய்ச்சுவேயும் நாற்ைவம**
ேிருப்புற்று வகட்கின்வைன் வசால்லாைி வேண் சங்வக!
கற்பூரம் என்ைால் மகா ேிஷ்ணுவுக்கு உகந்த பச்வச கற்பூரம்.
கமலப்பூ என்ைால் கமலப்பூ தான்.
பேேச் வசவ்ோய் தித்திப்பாக இருக்குவமா? என்று சங்கிடம்
சந்வதகம் வகட்கிைாள்.
மாதேைின் ோய்ச்சுவேச் பற்ைியும், ோசவை பற்ைியும் ஆவச
ஆவசயாக வகட்கிவைன், வசால்லித் வதவலவயன் வேண்சங்வக
என்று சங்கிடம் வகட்கிைாள் ஆண்டாள்!
இவதேிட சுவேயாை ஒரு காதல் பாட்வட எந்தக் கேிஞர்
தரமுடியும்?
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ஆண்டாள் அதிகம் பாடேில்வல தான்.
வமாத்தம் 143 பாடல்தான்.

ஆைால்,நாச்சியார் திருவமாைி என்று வேேணேர்கேின் நான்காேது
வேதமாை நாலாயிர திவ்ேிய பிரபந்தத்தில் அந்தப் பாசுரங்களுக்கு
ஒரு நட்சத்திர அஸ்தஸ்து உண்டு.
எேிவமயும் இைிவமயுமாை காதல்பாடல்தான் எல்லாவம.
பக்தியில் பல ேவககள் உண்டு. இவைேவை தாயாய், தந்வதயாய்,
வதாைைாய், தவலேைாய், வதண்டைாய் இன்னும் பலப்பல

ேடிேங்கேில் கண்டு,பாடி பக்தி வசய்தேர்கள் பலர் இருக்கிைார்கள்.
ஆைால் காதலைாக ேரித்துக்வகாண்டு கேிவத மவை
வபாைிந்தேள்.ஆண்டாள் தான்!

ேடவதசத்துக்கு ஒரு மீ ரா என்ைால் நம்மூருக்கு ஆண்டாள்! மார்கைி
மாதமாைால் அதிகாவல வபாங்கலுடன் உள்வே நுவையும்
திருபாவேதான் ஆண்டாள்.
இவைேவை மணப்பதற்காகப் பாவே வநான்பிருந்து அதிகாவல
வேவேயில் திைசரி ஒன்ைாக ஆண்டாள் பாடிய முப்பது பாடல்கள்.
என்ை இந்தப் வபண் இப்படி ஒரு அரங்கன் பித்து பிடித்து
அவலகிைாவே என்று அேேது அப்பாவுக்கு வராம்ப கஷ்டமாகப்
வபாய்ேிட்டது.
ேில்லிபுத்தூர் இவைேைாை ேட பத்ரசாயிடம் வபாய் கதைி கண்ண ீர்
மல்க தன் மகளுக்வகாரு ேைி காட்டும்படிவேண்டிைார்.
அேரால் வேவைன்ை வசய்ய முடியும்.
இவைேன் உத்தரவுப்படிவய ேிஷ்ணு தன்மகவே ஸ்ரீரங்கத்திற்கு
அவைத்துப் வபாைார்.
இப்படி ஒரு நிகழ்வு இவ்வேயகத்தில் நிகழுமா என்ை ஆச்சிரிய
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ஆர்ேத்துடன் ஊவரதிரண்டு ஊர்ேலமாக வகாவதயின்
பின்ைால்வசன்ைது.

ேல்லபவதே பாண்டியனும் அந்தஊர்ேலத்தில் முன் வசன்ைான்

இத்தவகய இவைப்பித்து வகாண்டு மாணிக்கோசகர் பாடிய
பாடல்கள்தான் திருோசகம்.

“வகான்வை மதியமும் கூேிை மத்தமும்
துன்ைிய வசன்ைியர் அன்வை என்னும்
துன்ைிய வசன்ைியின் மத்தம்உன் மத்தவம
இன்று எைக்கு ஆைோ ைன்வை என்னும் ” (திருோ.பா.347)


வதாைி!



சவடயில் வகான்வை மலர், பிவைச் சந்திரன், ேில்ே இவல,
ஊமத்தம்பூ முதலியேற்வைச் சூடி இருப்பேர் என்றும்.



வதாைி! அந்த ஊமத்தம்பூ இன்று எைக்கு, அேர் மீ து பித்து
உண்டாக்கியது என்றும்.

தவலேி கூறுகிைாள்.

இவையுணர்ோல் அைிவே அவடந்த முழுவமப் வபறு –
வேதாத்திரியம்
“இவையுணர்ோல் அைிேவடந்த முழுமுப் வபற்ைால்
இயங்கும் பல்லுயிரிடத்தும் மலரும் நட்வப
மவையுணர்ந்வதார் அன்பு என்பர். மி

ை

த உள்ேம்

மாண்பு வபற்ை நிவல இதுவே அவமதி ேித்து,”

(மாக்வகாலம் 133)

ஆண்டாவேப் வபால் மாணிக்கோசகவரப் வபால் இவைஉைவு
வகாண்டு ஆைந்தமாக ோழ்வோமாக.

ோழ்க ேேமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வைப்பத்து

YOUTUBE LI NKS
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1. நாத தத்துேம்

ht t ps://yout u.be/Li qI e_-Ax74

2. கருணைக் கடலா இணைவன்? https://youtu.be/cVvkMAx1Dqc
3. இவைேன் மீ து திருக்காதல்

4. என் உள்ேம் ோடும் அன்வை! ht t ps://yout u.be/maVp7QyunsI
5. மைவத அடக்கும் உபாயம் ht t ps://yout u.be/OMyc2hPI st 8
6. மைித சரித்திரம்

ht t ps://yout u.be/yUNavq7PPPg

7. அேைில் தான் நீ உன்ைில் அேன்
8. இவை உைோ?

ht t ps://yout u.be/OoI v22pLCl k

ht t ps://yout u.be/Sj m0_BLTR34

9. உண்வமயாை இவை பக்தி

ht t ps://yout u.be/uhZ-Vb3o9Mk

10. இவை பித்தா? இவைக் காதலா?

ht t ps://yout u.be/85hPQ8NyWLY

துவணநின்ை நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்போைந்தர், திருப்பராய்த்துவை.
2. திருோசகம்,

புலேர்

ே.சிேஞாைம்,
ீ

ேிஜயா

பதிப்பகம்,

வகாவே.
3. ஞாைக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாைிகள் 5000, மன்ைார்குடி
பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்ைார்குடி

பானுகுமார்.
7. சுோமி

ேிவேகாைந்தரின்

ஞாைதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

வசன்வை
8. ஆண்டாள் திருப்பாவே
9. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்ைார்குடி

பானுகுமார்
10. ேள்ேலாரின் திருஅருட்பா.
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பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(145 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியாைம் பைக 100 தியாை சிந்தவைகள்
2. அைிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவைகள்
3. வகாள்கவே வேன்ை இவடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரலாறு
1. வநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜைார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள்

தன்ைம்பிக்வக தன்ைம்பிக்வக
1. தன்ைம்பிக்வக மலர்கள்.
2. வடன்சவை வேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்ைில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்ைி 100 அைிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாைிகள் 5000 (பாகம் 1)
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4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாைிகள் 5000 (பாகம் 2)

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாைிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. திைசரி தியாைம்.

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ை ோர்த்வத! சரியா? தேைா? இலக்கணம்
என்ை வசால்கிைது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசைங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல வதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுோைால் அதுவே வசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. திைந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்வைச் வசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞாைக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமாைேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவைேிக்கு மரியாவத

24. எல்லாம் ேல்ல வதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

ஒப்பாய்வு (வேதாத்திரி மகரஷி)
1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமாைேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞாைிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞாைதீபமும் ஞாை ஒேியும்.
7. கிைக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
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9. ஞாை ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞாைிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்

13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆைந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டிைத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும்

தாயுமாைேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் ஆைந்தமாை பரம்.

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் சின்மயாைந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் வபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் வதவஜாமாைந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் எங்கும் நிவைந்த
வபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் சச்திதாைந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமாைேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

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

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
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9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவைப் 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 அன்வைப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் வசன்ைிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆைந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞாைப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞாைம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவைகள்

வஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. வஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. வஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. வஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. வஜன்னும்
4. வஜன்னும்

தாயுமாைேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4

தாயுமாைேர்
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1. வசரோரும் வஜகத்தீவர

2. தாயுைேரின் இலக்கிய நயம்

3. தாயுமாைேரின் வமய்ப்வபாருள்
4. தாயுமாைேரின் சமயவநைி

5. தாயுமாைேரின் உடல் வபாய்யுைோ?
6. தாயுமாைேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமாைேரும் மகான்களும்

8. தாயுமாைேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞாைியா?
9. தாயுமாைேர் தரும் இடம், வபாருள், ஏேல்

10. தாயுமாைேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமாைேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவைகள்
12. தாயுமாைேரின் ஞாைதாகம்

13. தாயுமாைேரின் இலட்சியப் பயணம்

14. தாயுமாைேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமாைேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமாைேர் வபாற்றும் அைம்
18. அைிவேதான் வதய்ேவமன்ைார் தாயுமாைேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமாைேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமாைேர் பாடல்கேில் மைம்

24.

தாயுமாைேருக்கு மறுபிைேி உண்டா?

25.

கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமாைேர்

21. இன்பம் வபறும் ேைி யாது? தாயுமாைேர்
23.தாயுமாைேர் ேைிபாடு ஏன்?

26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிைார் தாயுமாைேர்

27.தாயுமாைேர் எவத பலி வகாடுக்கச் வசான்ைார்?
28.

தாயுமாைேர் தரும் இவைேைிபாடு

30.

தாயுமாைேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமாைேருடன் ோழ்வோம்

வஜன்னும் திருோசகமும்
1. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
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3. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகராஜைார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

3. புலேர் தியாகராஜைார் அரிய வசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராஜைார்

மன்ைார்குடி
1. மன்ைார்குடி மன்ைார்குடிதான் அரிய வசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்ைார்குடி ேரலாறு

தன்ைம்பிக்வக தன்ைம்பிக்வக
1. தன்ைம்பிக்வக மலர்கள்.

2. வடன்சவை வேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக
6. தன்ைம்பிக்வக மலர்கள்

சிறுகவதகள்
1. வசயவல ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவைகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
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2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவை அடியிற்கண்ட 119
தவலப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ை யூடியூப் வசைலில்
வகட்டு மகிைலாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயாை நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகாைந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகாைந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகாைந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டிைத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

10. வபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய வேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமாைேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் பரசிே ேணக்கம்.
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் பரிபூராணாைந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் ஆைந்தமாை பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் வமௌைகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் வதவஜா மயாைந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் வபாருள் ேணக்கம்

19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமாைேரின் சின்மயாைந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவைப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் வசத்திலா 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
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32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக வேேியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவைகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவைகள் பாகம் 2

36. வேதாத்திரிய சிந்தவைகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவைகள் பாகம் 4

38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவைகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞாைப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞாைம்

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

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

46.வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலவமல்லாம் வேதாத்திரியம்
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வைச் வசதுக்கிய நூல்
50.திைசரி தியாைம் சைேரி

51.திைசரி தியாைம் பிப்ரேரி
52.திைசரி தியாைம் மார்ச்

53.திைசரி தியாைம் ஏப்ரல்
54.திைசரி தியாைம் வம
55.திைசரி தியாைம் ஜூன்
56.திைசரி தியாைம் ஜூவல
57.திைசரி தியாைம் ஆகஸ்டு
58.திைசரி தியாைம் வசப்டம்பர்
59.திைசரி தியாைம் அக்வடாபர்
60.திைசரி தியாைம் நேம்பர்
61.திைசரி தியாைம் டிசம்பர்
62.தாயுமாைேரின் சிந்தவைகள் பாகம் 1
63. தாயுமாைேரின் சிந்தவைகள் பாகம் 2
64.தாயுமாைேரின் சிந்தவைகள் பாகம் 3
65.தாயுமாைேரின் சிந்தவைகள் பாகம் 4
66தாயுமாைேரின் சிந்தவைகள் பாகம் 5
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67.தாயுமாைேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.வஜன் புத்தரும் தாயுமாைேரும் பாகம் 1

69.வஜன் புத்தரும் தாயுமாைேரும் பாகம் 2
70.வஜன் புத்தரும் தாயுமாைேரும் பாகம் 3
71.தாயுமாைேரின் ஆைந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவைகள்

73.வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராஜைார்

77.ஞாபக அவலகள் (மன்ைார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அவலகள் (மன்ைார்குடி) பாகம் 2
79.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவைகள் பாகம் 1

80.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவைகள் பாகம் 2
81.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவைகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83.வடன்சவை வேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.வடன்சவை வேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.வடன்சவை வேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்ைம்பிக்வக தன்ைம்பிக்வக
87.சுயமுன்வைற்ைம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவைகள்
89.மன்ைார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.வபாதுோைவே
92.மவைேிக்கு மரியாவத
93.திருமூலர் சிந்தவைகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவைகள்
95.திருமைிவசஆழ்ோர் சிந்தவைகள்
96.திருக்குைே; சிந்தவைகள்
97.அப்பர் சிந்தவைகள்
98.பட்டிைத்தார் சிந்தவைகள்
99.பட்டிைத்தார் ஒப்பாய்வு
100.சிேோக்கியார் சிந்தவைகள்
101.ஔவயார் சிந்தவைகள்
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102.சித்தர்கள் சிந்தவைகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ேலாரின் சிந்தவைகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.வபாருள் ேறுவமயா? அைிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech

108. Audio speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

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

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் வசன்ைிப்பத்து

115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆைந்த பரேசம்
119. மைேேக்கவலயில் ோசி வயாகமா?
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