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வேதாத்திரியப் பார்வேயில் 

திருோசகத்தின் அற்புதப் பத்து 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

அநுபேம் ஆற்றாவம 
 

அற்புதம் - அதிசயம். ேியப்பு. இவறேன் தம்வம ஆண்டருளியது 
இயற்வகயில் நிகழத்தக்க ஒன்றாக நிவனயாது, என்றும், எங்கும் 
இல்லாதததாரு புதுவமயுவடயதாகக் கருதுதலின், அதவன 
எடுத்வதாதியருளிய பத்துப் பாடல்களின் ததாகுதி இது.  

இஃது மாணிக்கோசகரின் உள்ளத்தில் அடங்காதவதார் அற்புதமாய்த் 
வதான்றலின், முன்னர் `அதிசயப் பத்து`  என அருளிச் தசய்ததவனாடு 
அவமயாது, பின்னும் `அற்புதப் பத்து`  எனப் பத்துத் திருப்பாடல்கள் 
அருளிச் தசய்தார். யாப்பு ேவகயும் வேறுபடாவம காண்க.  

இங்ஙனவம, `கல்ேி`  எனக் கூறிய பத்துக் குறள்களில் கல்ேியின் 
தபருவம அடங்காவம கருதித் திருேள்ளுேரும், அதவனவய 
`கல்லாவம`  என வேறு பத்துக் குறள்களால் கூறுதல் காண்க.  

`கல்ேி, கல்லாவம`  என் பன உடன்பாடும், எதிர்மவறயுமாய்ச் 
தசால் வேறுபாடுவடய எனினும், தபாருட்கண் வேறுபாடின்வம 
யறிக.  

அதிசயப்பத்திற்கு, `முத்தி இலக்கணம்`  எனக் குறிப்புவைத்த 
முன்வனார் இதற்கு, `அநுபேம் ஆற்றாவம`  என உவைத்தனர்.  

`ஆற்றாவம - தம் தகுதிக்கு வமற்பட்ட தாதல்` . அங்ஙனமாயின், 
இஃது அதிசயப்பத்தின் பின்வேக் கற்பாலது எனின், பிறதபாருள் 
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இவடயிட்டு ேருதவல நன்தறனக் கருதினைாகலின், இங்கு வேத்துக் 
வகாத்தனர் எனலாம். 

இதனுள்வள 
 

1. இனிவமயான அவமதியான ோழ்க்வக 
2. அன்பும் கருவணயும் தகாண்ட இவறநிவல 
3. வபரின்பம் எனும் சர்க்கவை 
4. மனத் தூய்வமவய ேழி 
5. தீய ேிவனகள் கழிய 
6. காயகற்பத்தால் காமத்வத கழிக்கலாம் 
7. மிருகம், மனிதன், மாமனிதன 
8. ேிவன நீங்கும் முவறவம 
9. பழிச்தசயல் பதிவு நீக்கம் 
10. பிறப்பு இறப்பு நிவனயாது இருந்வதன் 

  
 

 

1. இனிவமயான அவமதியான ோழ்க்வக  

ோழ்வுக்குத் வதவேயான அறதநறிகள் என்ன என்பவதயும் 
வேதாத்திரி மகரிஷி ேகுத்து தந்துள்ளார்கள். 
 

1. ோழ்ேின் வநாக்கம், வதவேகள், ேிருப்பங்கள் இேற்வற 
மதிப்படீ்டுக் தகாள்ள வேண்டும். இவே ஒன்றுக்தகான்று 
முைண்படாமல் அவமத்துக் தகாள்ள வேண்டும். 

2. தனக்கு அவமந்துள்ள சூழ்நிவலகவளயும் ோய்ப்புக்கவளயும் 
கணித்துக் தகாள்ள வேண்டும். 

3. இயற்வகயின் ஒழுங்கவமப்பும், அதன் ஆற்றலின் ேிவளோன 
காைண காரிய ேிவளவு ேிதிவயப் பற்றி உணர்ந்து தகாண்டு 
மதித்துப் வபாற்றி நடக்க வேண்டும். 

4. ோழவேண்டிய முவறகவளயும், ஆற்றவேண்டிய 
தசயல்கவளயும் ேரிவசப்படுத்திக் தகாள்ள வேண்டும். 
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5. இத்தவகய ோழ்வுக்குத் தன்வனத் தகுதியாக்கிக் தகாள்ேதற்கு 
உடல் ேலிவமவயயும், திறவனயும், அறிவேயும் ேளர்த்துக் 
தகாள்ள வேண்டும். 

6. ேிடாமுயற்சிவயாடும், எண்ணம், தசால், தசயல் இேற்வறப் 
பயன்படுத்த வேண்டும். 

7. அவ்ேப்வபாது ோழ்க்வகயில் ஏற்படும் தேறுகவளத் 
தற்வசாதவன, தசயல்திருத்தம் என்ற இைண்டு ேழிகளிலும் 
திருத்தித் தன்வனத் தூய்வமயாக்கிக் தகாண்வட இருத்தல் 
வேண்டும். 
  
 

இத்தவகய அறதநறிகவள ோழ்ேிவல பின்பற்றி தசயல்பட்டால், 
மனித ோழ்ேில் உள்ள் சிக்கல்கள் அவனத்வதயும் படிப்படியாகக் 
குவறந்து நிவறவும் அவமதியும் உவடய ோழ்க்வக ோழலாம் 
என்று வேதாத்திரியார் ேழி காட்டுகின்றார். 
 
இந்த வநாக்கம் நிவறவேண்டுமானால் முதலில் சிந்தவனயாற்றவல 
மக்களிடம் தூண்டிேிட வேண்டும் என்று ேலியுறுத்துகிறார். 
 
இதுவே தினசரி ோழ்ேிலும் கல்ேி முவறயிலும் மனித குலத்திற்கு 
ேழிகாட்டியாய் அவமய வேண்டும். 
 
இந்த அடிப்பவடயில் சிந்தித்துத் வதவேயற்ற  தசயல்கவள, சடங்கு 
முவறகவள ஒதுக்கிேிட்டு, ோழ்க்வகத் திட்டங்கவள முவறயாக 
ேகுத்துக் தகாண்டு ோழவேண்டிய அேசியத்வத சிந்தித்து உணரும் 
வபாது மனித சமுதாயம் உயர்வு தபறும் என்று வேதாத்திரியார் 
கூறுகின்றார். 
 
மாணிக்கோசகர், வேதாத்திரி மகரிஷி வபான்ற உலக 
சிந்த்வனயாளர்கள் கூறும் இத்தவகய அறதநறிகவள ோழ்ேிவல 
பின்பற்றி தசயல்பட்டால், நமது ோழ்வு இனிவமயாகவும், 
அவமதியாகவும், சிறப்பாகவும் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்வல. 
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“வமய லாய்இந்த மண்ணிவட  
  ோழ்வு எனும் ஆழியுள் அகப்பட்டுத் 
வதய லார் எனும் சுழித்தவலப்  
  பட்டுநான் தவலதடு மாறாவம 
தபாய்தய லாம்ேிடத் திருேருள்  
  தந்துதன் தபான்னடி இவணகாட்டி 
தமய்யனாய் தேளி காட்டி முன்  
  நின்றவதார் அற்புதம் ேிளம்வபவன.” (திருோச.பா.569)  
 

 மயக்கம் தசய்யும் இந்த உலக ோழ்க்வக என்னும் கடலுள் 
மூழ்கி,  

 மகளிர் இன்பம் எனப்படும் சுழியில் சிக்கி.  
 நிவல தடுமாறி ேிடாதபடி,  
 தபாய்ப் தபாருள்கவள ேிட்டு நீங்குமாறு,  
 தன்னுவடய தபான் வபான்ற இவணயான திருேடிகவளக் 

காட்டித் திருேருள் தசய்து,  
 உண்வமயனாய் தேளிேந்து,  
 என்முன் நின்ற அற்புதத்வத, எப்படி எடுத்து உவைப்வபன்? 

 
இருள் வபாக்கும் வயாகம் வேண்டும் – வேதாத்திரியம் 
 
“அருள்ேிளக்கம் இல்லாத குவறயில் மக்கள் 
   அவனத்து நலனும் இழந்து துன்பம் ஏற்று, 
தபாருள்காக்க, பூகாக்க, தபான்வனக் காக்கப், 
   வபாரிட்டு மடிகின்றார் அந்வதா!  ோழ்ேில்  
மருள்வபாக்கி, மக்கள் ஒத்துதேி ோழ, 
   மனத்தூய்வம ேிவனத்தூய்வம தபற்றுள் ளத்தில் 
இருள்வபாக்கும் அகத்தேமும், அகத்தாய்வும் பின் 
   இனிதளிக்கும் குண்டலின் வயாகம் கற்பரீ்.” (ஞாக.பா.1484) 
 
மனித ோழ்க்வக என்பது இவறநிவலவய நாடிய அறிேின் பயணம். 
 
நல்லவதவய தசய்யச் தசய்ய நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல தசயல்கள், 
நல்ல ோழ்க்வக ேந்துேிடும். 
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மனிதனுவடய மனதிவல ஒரு நிவறவு வேண்டும்.  அந்த 
நிவறேிலிருந்து எழக்கூடியதுதான் இன்பமான ோழ்வு என்பதாகும்.  
இத்தவகய இன்பமான ோழ்வே வநாக்கி ஆனந்தமாக பயணிப்வபாம். 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
 
 

2. அன்பும் கருவணயும் தகாண்ட இவறநிவல 
 
ஓர் இளம் தாய் ததரு ேழியாகச் தசன்று தகாண்டிருக்கிறாள். 
அேவளப் பார்த்து ஒரு நாய் குவைக்கிறது. அேள் பயந்து 
அருகிலுள்ள ேடீ்டில் தஞ்சம் புகுகிறாள்.  
 
மறுநாள் அவத தாய் தன் குழந்வதயுடன் தசன்று தகாண்டிருக்கிறாள். 
திடீதைன ஒரு சிங்கம் அேள் குழந்வதயின் மீது பாய்கிறது. அேள் 
அப்வபாது என்ன தசய்ோள்?  
 
சிங்கத்தின் ோயில் தன்வன அர்ப்பணித்தாேது அேள் 
குழந்வதவயக் காப்பாற்றுோள் அல்லோ? 
 
இவ்வுதாைணத்வதக் கூறி சுோமி ேிவேகானந்தர் உண்வமயான 
அன்பின் இலக்கணத்வத ேிளக்குகிறார்:  
 
அன்பு பயம் அறியாதது. பயத்திற்குக் காைணம் சுயநலவநாக்கம் தான். 
சுயநலத்திற்கும், சிறுவமத்தனத்திற்கும் அடிவமப்படும் அளேிற்கு 
பயம் அதிகரிக்கிறது.  
 
தான் ஒன்றுக்கும் உதோதேன் என்று ஒருேன் 
நிவனப்பாவனயானால் பயம் அேவனப் பற்றிக் தகாள்ேது நிச்சயம்.  
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தான் அற்பன் என்ற எண்ணம் குவறயக் குவறய பயமும் குவறயும். 
துளியளவு பயம் இருந்தால்கூட அங்வக அன்பு இருக்க முடியாது.  
 
அன்பும், பயமும் இவணந்து இருக்க முடியாதவே. கடவுவள 
வநசிப்பேன் அேரிடம் பயப்படக் கூடாது. பயத்தின் காைணமாக 
இவறேவன வநசிப்பேர்கள் மனிதர்களில் கவடப்பட்டேர்கள்.;  
 
பக்குேப்படாதேர்கள். தண்டவன கிவடக்கும் என்ற பயத்தினால் 
இேர்கள் இவறேவன ேழிபடுகிறார்கள்.  
 
இப்படி தண்டவனக்கு பயந்து இவறேவன ேழிபடுேது, ேழிபாடு 
என்பவதவய தைம் தாழ்த்துேதாகும்.  
 
அத்தவகய ேழிபாடு சற்றும் பக்குேப்படாத தாழ்ந்தநிவல 
ேழிபாடாகும்.  
 
மனத்தில் பயம் இருக்கும்ேவை அங்வக அன்பு எப்படி ேை முடியும்?  
 
பயங்கள் அவனத்வதயும் தேற்றி தகாள்ேது அல்லோ அன்பின் 
இயல்பு!…கடவுள் மீது நாம் தகாள்கின்ற பயம் மதத்தின் துேக்கவம; 
அேர்மீது தகாள்ளும் அன்வப மதத்தின் முடிவு.  
 
இங்கு பயம் அவனத்தும் ஓடிேிட்டது. அன்பின் மூலம் ேழிபாடு 
தசய்ேவத உண்வமயான ஆன்மிக ேழிபாடு.  
 
கடவுள் இைக்கமுள்ளேைா என்ற வகள்ேிவய இங்கு எழுேதில்வல. 
அேர் கடவுள், அேர் எனது அன்பர். அேர் எல்லாம் ேல்லேைான 
சர்ே சக்தி ோய்ந்தேைா, ஓர் எல்வலக்கு உட்பட்டேைா, 
உட்படாதேைா என்ற வகள்ேிகளுக்கும் இங்வக இடமில்வல.  
 
அேர் நல்லது தசய்தால் நல்லது. தீவம தசய்தாலும் அதனால் 
என்ன? எல்வலயற்ற அந்த அன்வபத் தேிை மற்ற எல்லா 
குணங்களும் மவறகின்றன…கடவுவள அன்பு,  
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அன்வப கடவுள்…ததய்ேகீ அன்பாக மாறிேிடுேதுதான் உண்வமயான 
ேழிபாடு..அன்பின் உருேமாக எண்ணி அேவை ேழிபடுங்கள்.  
 
எல்வலயற்ற அன்பு என்பவத அேைது தபயர். இது ஒன்வற அேவைப் 
பற்றிய ேிளக்கம்…தகப்பன் அல்லது தாய்க்குக் குழந்வதயின்மீது 
உள்ள பாசம், கணேனுக்கு மவனேிமீதும், மவனேிக்குக் 
கணேன்மீதும் உள்ள காதல், நண்பர்களுக்கிவடவய உள்ள நட்பு 
இவேயவனத்தும் ஒன்றாகத் திைண்ட வபைன்வபக் கடவுள்மீது 
தசலுத்தவேண்டும்… 
 
கடவுள்மீது நாம் அன்பு தசலுத்த வேண்டிய முவற இதுவே: எனக்கு 
தசல்ேம் வேண்டாம், உவடவம வேண்டாம், கல்ேி வேண்டாம், 
முக்தியும் வேண்டாம்… 
 
ஆனால் ஒன்று மட்டும் அருள்ோய் நான் உன்வன வநசிக்க 
வேண்டும். அதுவும் அன்பிற்காக அன்பு தசலுத்த 
அருள்ோய்…இவறமகிவம ஓங்கட்டும்! அன்பின் ேடிோன அேன் 
புகழ் ஓங்கட்டும்! 
 
“ஏய்ந்த மாமலர் இட்டுமுட்  
   டாதவதார் இயல்  தபாடும் ேணங்காவத 
சாந்தம் ஆர்முவலத் வதயல்நல்  
   லாதைாடும் தவலதடு மாறாகிப் 
வபாந்து யான்துயர் புகாேணம்  
   அருள்தசய்து தபாற்கழ இவணகாட்டி 
வேந்த னாய் தேளி வயஎன்முன்  
  நின்றவதார் அற்புதம் ேிளம்வபவன.” (திருோச.பா.570)  
 

 தபாருத்தமான மலர்கவளக் தகாண்டு,  
 இவடயடீு இன்றி,  
 நல்லியல்புடன் இவறேவன ேணங்காது,  
 சந்தனம் பூசிய முவலயிவன உவடய, அழகிய மகளிர் 

இன்பத்தால், நிவலதடுமாறி துன்பம் அவடயாத ேவகயில், 
 என்மீது இைக்கம் காட்டி. தனது தபான் வபான்ற இைண்டு 

திருேடிகவளக் காட்டி  
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 எமக்கு அைசனாய் எம்முன் ேந்து நின்ற அற்புதத்வத, எப்படி 
எடுத்து உவைப்வபன்?  
 

அன்பும் கருவணயும் உவடயேன் இவறேன் வேதாத்திரியம் 
 
இயற்வகவய ஆைாய்ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருவணயும் தான் 
எங்கும் எதிலும் அவமந்திருக்கக் காணலாம்.  
 
அன்பு என்பது எந்த ஒன்வறயும் உடலாவலா, மனத்தாவலா 
தன்வனாடு இவணத்துப் பிடித்துக் தகாண்டிருப்பது.  
 
அப்படி இவணந்துள்ள மற்தறான்றுக்குத் தனது ஆற்றவலத் 
ததாடர்ந்து அளித்து அதவனக் காத்து ேருேது கருவண. 
. 
ஒரு முட்வடவயப் பாருங்கள். அதிலுள்ள அவணத்துப் 
தபாருட்கவளயும் ஒன்றிவணத்து அதன் ஓடு பிடித்துக் 
தகாண்டிருக்கிறது. இது வபான்றது அன்பு.  
 
முட்வடக்குள்ளிருக்கும் மஞ்சட் கருதான் குஞ்சு ஆக உருோக 
இருக்கிறது. அந்த மஞ்சட் கருவுக்கு அதவனச் சுற்றியுள்ள 
தேள்வளக்கரு வதவேயான எல்லாப் தபாருட்கவளயும் அளித்து 
நலமளிக்கின்றது. இது வபான்றது கருவண. 
. 
ஒரு மாமைத்தில் பிஞ்சுேிடுகிறது. அதவனச் சிறு காம்பின் மூலம் 
ேிழுந்து ேிடாமல் மைமானது பிடித்துக் தகாண்டிருக்கிறது. இது 
அன்பு.  
 
அவ்ோறு பிடித்துக் தகாண்வட பிஞ்சு ேளர்ேதற்குத் வதவேயான 
ைசாயன நீவை அந்த மைம் பாய்ச்சிக் தகாண்வட இருக்கிறது. அது 
தான் கருவண. 
. 
உயிரினங்களில் ஒரு குழந்வதவயப் தபற்ற தாய் அதவன 
எப்வபாதும் தன்வனாடு இவணத்துப் பிடித்துக்தகாண்வடா அல்லது 
அது பிரிந்து வபாய் ேிடாமல் கண்காணித்துக் தகாண்வடா 
இருக்கிறாள் இது அன்பு.  
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அவத காலத்தில் அந்தக் குழந்வத ேளர்ேதற்கும் ோழ்ேதற்கும் 
வதவேயான பால், உணவு இவேகவள அது ேளர்ச்சி தபரும் 
ேவையில் ஊட்டிக் தகாண்வட இருக்கிறாள். இதுதான் கருவண. 
 
“ஆறுகுணச்சீைவமப்பு தபற்று மனத்தூய்வம 
தபறும் வபாது நம்மிடம் உள்ள அன்பும் 
கருவணயும் பறீிட்டு வமவலாங்குகின்றன.” 
. 
“அன்வபயும் கருவணவயயும் தகாண்ட மனிதன் 
அவத உணர்ந்து தன் ோழ்ேிலும் தசயலிலும் 
பின்பற்றி ோழ்ேவத இவறேழிபாடாகும்.” 
. 
“அன்பிைக்கம் ததாண்டு தேம் ஈவக இன்தசால் 
ஆன்மிக தநறியாகும் வபாற்றிக்காக்க 
துன்பங்கள் குவறந்துேரும்; வமலும் ததய்ேத் 
துவணகிட்டும்; ோழ்ேில் புகழ் நிவறவு ஓங்கும்; 
நன்முவறயில் தனிமனிதன் ோழக்கற்றால் 
நாட்டினிலும் ேடீ்டினிலும் அவமதி ஓங்கும்; 
இன்பமயவம எங்கும், இந்த உண்வம 
எளிதன்வறா கற்பதற்கும் ோழ்ேதற்கும்”. 
(வேதாத்திரி மகரிஷி) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
 

3.வபரின்பம் எனும் சர்க்கவை 
 
உங்களுக்குக் கிவடக்கக்கூடிய பாக்கியம் எல்லாம் முன்வன நீங்கள் 
இதுேவை தசய்த ேிவனயின் ேிவளவு, தசயலின் ேிவளவு என்று 
ததரிந்து தகாண்டு அதனுவடய பயனாக இனிவமல் நல்ல 
காரியங்கவளவய தசய்வோம் என்று எண்ணிக்தகாண்டு நலமுள்ள 
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காரியத்வதச் தசய்வேன், நலமுள்ள காரியத்வத நிவனப்வபன், 
அதற்கு என்னுவடய ஆற்றல் முழுேதும், உடல் சக்தி முழுேதும் 
தசயல்படட்டும் என்று எண்ணிணரீ்களானால் அதுதான் Posi t i ve 
t hi nki ng, Posi t i ve si de,  
 
PPPPPPPP என்றால், தமிழில் “ஆக்கத் துவற” என்று தபயர். “Negat i ve” 
என்றால் “முறித்தல்” “எதிர்த்தல்” என்று தபாருள். எதிரிப்பின்றி 
“ஆக்கம்” என்றால் வமலும் வமலும் நலன் அளிக்கக் கூடியதுதான் 
அந்த ஆக்கம்.  
 
அந்த முவறயிவல நீங்கள் எப்படி எண்ணுகிறரீ்கவளா அப்படித்தான் 
நலம் ேிவளயும். ஆகவே, எல்வலாரும் எண்ணத்வத நல்லதாக்கிக் 
தகாண்டு ேை வேண்டும்.  
 
“பிறருக்கு உதேி தசய்வேன், ஒவ்தோருேருக்கும் என்னால் 
இயன்றவதச் தசய்து தகாண்வட இருப்வபன்” என்று தசால்லும் வபாது 
அது ஊற்று மாதிரியாகவே ேற்றாது சுைக்கும்.  
 
அவ்ோறு பிறர்க்கு உதேி தசய்யும் வபாது எங்கிருந்து தசய்யப் 
வபாகிறரீ்கள்? இருப்பிலிருந்து தான் தகாடுக்கிவறாம், இருப்பவதத் 
தான் தசய்கிவறாம். அங்வக இல்வலயானால் தசய்ய 
முடியாதல்லோ?  
 
ஆவகயினால் தசய்யச் தசய்ய ேந்து தகாண்வடதான் இருக்கும்; 
நல்ல முவறயிவல அது ேளர்ந்து தகாண்வட தான் இருக்கும். 
எப்தபாழுதும் அந்த தமய்யுணர்வு ேந்து ேிட்டது என்றால், 
தமய்யுணர்ேிவனப் பயன்படுத்துவோம் என்றால், வசவேயிவல 
நிவறவு ேரும்; ோழ்ேிலும் ஒளி தபருகும். 
 
மனிதன் நல்ல எண்ணத்வதாடு, முயற்சிவயாடு, ஒரு அடி எடுத்து 
வேத்தால் இவறேன் பத்து அடி எடுத்து வேப்பான் என்று 
தசால்லப் பட்டுள்ளது.  
 
இதன் தபாருள் என்ன என்றால் நீங்கள் உங்களுவடய மனம் 
நாடினால் வபாதும்.  
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PPPPPPPP PPPPPPP PPP PPPPPPPP PPPPPPPP, ஏதனன்றால் அங்கு தான் 
இருப்பு இருக்கிறது. நான் யாரிடமும் எவதயும் 
எதிர்பார்க்கமாட்வடன் என்ற நிவலக்கு ேந்வதாமானால் என்ன 
ஆகும்?  
 
நல்ல எண்ணம், மனத்தூய்வம, தகாண்ட ஒருேர் ஒவை இடத்தில் 
அமர்ந்து தகாண்டு எல்லாம் ேல்ல இவறேன் என்வனக் கேனித்துக் 
தகாள்ோன் என்றிருந்தால் அேைது வதவேவய நிவறவேற்ற 
உதேிகள் எல்லாத் திவசயிலிருந்தும் ேந்து வசரும்.(-அருட்தந்வத 
வேதாத்திரி மகரிஷி 
 
 
“நடித்து மண்ணிவடப் தபாய்யிவனப்  
  பலதசய்து நான் எனது எனும்மாயக் 
கடித்த ோயிவல நின்றுமுன்  
   ேிவனமிகக் கழறிவய திரிவேவனப் 
பிடித்து முன்னின்றப் தபருமவற  
   வதடிய அரும்தபாருள் அடிவயவன 
அடித்து அடித்து அக் காைம் முன்  
   தீற்றிய அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.571)  
 

 இந்த உலக ோழ்க்வக  என்னும் நாடகத்தில் நடித்து,  
 பல தபாய்யான தசயல்கவளச் தசய்து.  
 நான் எனது என்னும் தசருக்கினால் ேிவளந்த ேஞ்சவன 

தசய்யும், பாம்பு கடித்த இடத்தில், முன் ேிவனப்பயன் 
என்னும் ேிடம் தங்கவும்,  

 மிகவும் புலம்பித் திரிந்து தகாணடிருந்த என்வனப் பிடித்து 
நிறுத்தி, என் எதிரில் எழுந்தருள,  

 வேதங்கள் வதடியும் அறிய முடியாதேனாக ேிளங்கும் 
இவறேன்,  

 அடிவமல்அடி அடித்து, வபரின்பம் என்னும் சர்க்கவைவய 
ஊட்டுேித்தான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
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வபரின்ப ஊற்று – வேதாத்திரியம் 
 
“இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ!  எங்கும் 
இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ! 
அன்பும் கருவணயுமாய், அவனத்து உயிர்களுடும் 
இன்ப ஊற்றாய், அறிோய், இயங்கும் பைாபைவம!” 
 
இன்ப ஊற்றில் திவளத்து நாள்வதாறும் இன்பமாக ோழ்வோம்.   
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
 
  

 
4மனத்தூய்வமவய ேழி 

 
மனத்தூய்வம, பிறருக்கு நன்வம தசய்ேது — இதுவே எல்லா 
ேழிபாடுகளின் சாைமாகும்.  

ஏவழயிடமும் பலேனீரிடமும் வநாயுற்வறாரிடமும் 
சிேதபருமாவனக் காண்பேவன உண்வமயில் சிேதபருமாவன 
ேழிபடுகிறான். 

ேிக்கிைகத்தில் மட்டுவம சிேதபருமாவனக் காண்பேனின் ேழிபாடு 
ஆைம்ப நிவலயில் உள்ளது. 

ஒவை ஓர் ஏவழக்காயினும், அேனது ஜாதி, இனம், மதம் வபான்ற 
எவதயும் பாைாமல், அேனிடம் சிேதபருமாவனக் கண்டு அேனுக்கு 
உதேிகள் தசய்து ததாண்டாற்றுபேனிடம் சிேதபருமான் மிகவும் 
திருப்தி தகாள்கிறார்; வகாயிலில் மட்டுவம தம்வமக் 
காண்பேவனேிட, இேனிடம் அதிக மகிழ்ச்சி தகாள்கிறார். 
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ஒரு பணக்காைனுக்குத் வதாட்டதமான்று இருந்தது. அதில் இைண்டு 
வதாட்டக்காைர்கள் இருந்தார்கள். 

ஒருேன் வசாம்வபறி, வேவலவய தசய்ய மாட்டான். ஆனால் 
எஜமான் வதாட்டத்துக்கு ேந்தால் வபாதும். உடவன எழுந்து வபாய் 
கூப்பிய வககளுடன் அேரிடம், “ஓ, என் எஜமா ன னின் முகம் 
எவ்ேளவு அழகாக இருக்கிறது” என்று புகழ்பாடி அேர் முன்னால் 
பல்வல இளித்துக் தகாண்டு நிற்பான். 

மற்றேன் அதிகம் வபசுேவத இல்வல, ஆனால் கடினமாக 
உவழப்பான். பலேவகயான பழங்கவளயும் காய்கறிகவளயும் 
சாகுபடி தசய்து, தநடுந்ததாவலேில் ேசிக்கின்ற அந்த எஜமானின்  
ன் ேடீ்டிற்குச் சுமந்து தகாண்டு தசல்ோன். 

இந்த இைண்டு வதாட்டக்காைர்களுள் யாவை எஜமான் அதிகம் 
ேிரும்புோர்? 

சிேதபருமான்தான் அந்த எஜமான். இந்த உலகம் அேைது வதாட்டம். 
இங்வக இைண்டு ேவகயான வதாட்டக்காைர்கள் இருக்கிறார்கள். 

ஒருேவகயினர் வசாம்வபறிகள், ஏமாற்றுக்காைர்கள். அேர்கள் எதுவும் 
தசய்ேதில்வல; சிேதபருமானின் அழகான கண்கவளயும் 
மூக்வகயும் மற்ற குணநலன்கவளயும் பற்றிப் வபசிக் 
தகாண்டிருப்பார்கள். 

ஏவழகளான, பலேனீர்களான எல்லா மனிதர்கள், ேிலங்குகள் 
மற்றும் அேருவடய பவடப்பு அவனத்வதயும் மிகுந்த கேனத்வதாடு 
பைாமரிப்பேர்கள் மற்தறாரு ேவகயினர். 

இேர்களுள் யார் சிேதபருமானின் அன்பிற்கு உரியேர்கள்? 
நிச்சயமாக அேைது பிள்வளகளுக்குச் வசவே தசய்பேர்கவள. 
தந்வதக்குச் வசவே தசய்ய ேிரும்புபேர்கள் முதலில் 
பிள்வளகளுக்குச் வசவே தசய்ய வேண்டும். 
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சிேதபருமானுக்குச் வசவே தசய்ய ேிரும்புபேர்கள், அேைது 
பிள்வளகளாகிய இந்த உலக உயிர்கள் அவனத்திற்கும் முதலில் 
வசவே தசய்ய வேண்டும்.  

கடவுளின் ததாண்டர்களுக்குச் வசவே தசய்பேர்கவள அேைது மிகச் 
சிறந்த ததாண்டர்கள் என்று சாஸ்திைங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. 
இந்தக் கருத்வத மனத்தில் தகாள்ளுங்கள். 

மீண்டும் தசால்கிவறன்: மனத்தூய்வமயுடன் இருங்கள், உங்கவள 
நாடி ேரும் ஏவழகளுக்கு உங்களால் இயன்ற உதேி தசய்யுங்கள். 
இது நற்கர்மம். இதன் பலனாக உங்கள் இதயம் தூய்வம தபறும்.  

எல்வலாரிலும் உவறகின்ற சிேதபருமான் தேளிப்பட்டுத் 
வதான்றுோர். அேர் எல்வலாைது இதயத்திலும் எப்வபாதும் 
இருக்கிறார். அழுக்கும் தூசியும் படிந்த கண்ணாடியில் நம் 
உருேத்வதப் பார்க்க முடியாது. அறியாவமயும் தீய குணங்களுவம 
நம் இதயக் கண்ணாடியில் படிந்துள்ள தூசியும் அழுக்கும். 

நம் நன்வமவய மட்டுவம நிவனக்கின்ற சுயநலம், பாேங்கள் 
அவனத்திலும் முதற்பாேமாகும்.  

‘நாவன முதலில் உண்வபன். மற்றேர்கவளேிட எனக்கு அதிகமான 
பணம் வேண்டும், எல்லாம் எனக்வக வேண்டும்P, ‘மற்றேர்களுக்கு 
முன்னால் நான் தசார்க்கத்வத அவடயவேண்டும், எல்வலாருக்கும் 
முன்னால் நான் முக்தி தபறவேண்டும்P என்தறல்லாம் நிவனப்பேன் 
சுயநலோதி.  

சுயநலமற்றேவனா, ‘நான் கவடசியில் இருக்கிவறன். தசார்க்கம் 
தசல்ேவதப்பற்றி எனக்குக் கேவலயில்வல. நான் நைகத்துக்குச் 
தசல்ேதால் என் சவகாதைர்களுக்கு உதே முடியுமானால் அதற்கும் 
தயாைாக இருக்கிவறன்P என்கிறான். 

இத்தவகய சுயநலமற்ற தன்வமவய மதத்திற்கான உவைகல். 
சுயநலம் இல்லாதேவன வமலான ஆன்மீகோதி, அேவன 
சிேதபருமானுக்கு அருகில் இருக்கிறான். 
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அேன் படித்தேனாக இருந்தாலும் படிக்காதேனாக இருந்தாலும், 
அேன் அறிந்தாலும் அறியேில்வல என்றாலும் அேவன மற்ற 
அவனேவையும்ேிட சிேதபருமானுக்கு அருகில் இருக்கிறான். 

சுயநலம் தகாண்டேன் எல்லா வகாயில்கவளயும் 
ேழிபட்டிருந்தாலும், புண்ணியத் தலங்கள் அவனத்வதயும் 
பார்த்திருந்தாலும், சிறுத்வதவயப்வபால் தன் உடம்பு முழுேதிலும் 
மதச் சின்னங்கவளத் தீட்டிக் தகாண்டிருந்தாலும் அேன் 
சிேதபருமானிடமிருந்து ேிலகிவய இருக்கிறான்.(ேிவேகானந்தர் 
கவதகள்) 

“தபாருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவே  
   நிவனயாது தபாய்கவள புகன்றுவபாய்க் 
கருங்குழல்லினார் கண்களால் ஏறுண்டு 
   கலங்கிவய கிடப்வபவனத் 
திருந்து வசேடிச் சிலம்பவே  
   சிலம்பிடத் திருதோடும் அகலாவத 
அருந்து வணேனாய் ஆண்டுதகாண்டு 
   அருளிய அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.572)  
  

 மாறி மாறி ேந்து தபாருந்துகின்ற பிறப்பு இறப்புகவளப் பற்றிக் 
கேவலப்படாது, தபாய்யானேற்வறவய தசால்லித் திரிந்து 
தகாண்டிருந்வதன்.   

 கருவமயான கூந்தவல உவடய, தபண்களின் கண்களால் 
தாக்குண்டு. கலக்கம் அவடந்து முடங்கிக் கிடந்வதன். 

 அப்படிப்பட்ட என்வன. இவறேன் தன்னுவடய தசப்பமான, 
சிேந்த திருேடிகளில் சிலம்பு ஒலி தசய்யுமாறு, 
அருட்சத்திவயாடு எழுந்தருளி ேந்து. என்னுடன் தபாருந்தி,  

 என்வன ேிட்டு நீங்காது, தபறுதற்கு அரிய துவணயாய் 
இருந்து ஆட்தகாண்டான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
 
மனத்துய்வம அவடந்தால் இவற இன்பம் வேதாத்திரியம் 
 
“ேிவனத்தூய்வம தபறவேண்டின், மனத்தின் தூய்வம 
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   வேண்டுேது இன்றியவம யாததாகும். 
ேிவனத்தூய்வம ஒழுக்கமுடன் கடவம, ஈவக, 
   ேிளங்கும் அறதநறி நிற்க ேிவைந்து ஓங்கும். 
ேிவனத்தூய்வம ேித்தான மனத்தின்தூய்வம 
   ேிண்ணுணரும் அகத்தேத்தால் ஓங்கும் உய்ய. 
ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம ஒன்வற ஒன்று 
   உயர்த்தி மனிதன் ததய்ேமறியச் தசய்யும்.” (ஞாக.பா.1286) 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
 

5. தீய ேிவனகள் கழிய 
 
தன் ேிவனதான் தன்வனச் சுடும். நாம் தசய்யும் ஒவ்தோரு 
ேிவனக்கும் உறுதியாக எதிர்ேிவளவு ஒன்று உள்ளது. நல்லது தசயின் 
நல்ல ேிவளவுகள் ஏற்படும். 
 
நமச்சிோய ோழ்க! 
நாதன் தாள் ோழ்க! 
இவமப்தபாழுதும் நீங்காதான் தாள் ோழ்க! 
வகாகழி ஆண்ட குருமணிதான் தாள் ோழ்க! 
 
ஓம் தத்புருஷாய ேித்மவே மோ வதோய தீமேி! 
தன்வனா ருத்ை ப்ைச்வசாதயாது! 
 
ஓம் த்ையம்பகாய ேித்மவே ம்ருத்யுஞ்சாய தீமேி! 
தன்வனா பைமசிே ப்ைச்வசாதயாத் 
 
ஒருேர் தசய்யும் ஒவ்தோன்றிற்கும் அதற்வகற்ற தீய ேிவளவுகள் 
அேர்கள் அனுபேிக்க வநரிடும். 
 
அத்தவகய பாே ேிவளவுகவள கவளய, ஒருேர் தன்னுவடய 
ஆணேத்வத துறந்து, சிேவன மனதாை ேணங்கி, தான்தசய்த தீய 



18 
 

ேிவனகவள அேனடியில் சமர்ப்பித்து, வமவல கூறப்பட்டுள்ள சிேன் 
மந்திைங்கவள தசால்லி இவறேவன ேணங்க வேண்டும். 
 
பக்தி மார்க்கத்தில் தீய ேிவனகள் வபாக்க மந்திைங்கவள உச்சரிக்க 
தசால்ோர்கள். 
 
என்னுவடய தீயேிவனகவள தேந்து அழியுமாறு தசய்து, 
தன்னுவடய தமன்வமயானமலர் வபான்ற திருேடிகவளக் காட்டி, 
அருள்  தசய்ோயாக என்று மாணிக்கோசகர் பாடுகிறார். 
 
“மாடும் சுற்றமும் மற்றுள  
   வபாகமும் மங்வகயர் தம்வமாடும் 
கூடி அங்குள குணங்களால்  
   ஏறுண்டு குலாேிவய திரிவேவன 
ேடீுதந்து என்தன் தேம்ததாழில்  
  ேடீ்டிட தமன்மலர்க் கழல்காட்டி 
ஆடு ேித்து எனது அகம்புகுந்து  
  ஆண்டவதார் அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.573)  
 

 தசல்ேம் , உறேினர். மகளிர், மற்றுமுள்ள இன்ப நுகர்வுகள் 
என்று இேற்வறாடு ததாடர்பு தகாண்டு, அதனால் ேரும் 
இன்பங்களால் தாக்குண்டு, அதவனப் புகழ்ந்து வபசித் திரிந்து 
தகாண்டிருந்வதன்.   

 அப்படிப்பட்ட என்னுவடய தீயேிவனகவள தேந்து அழியுமாறு 
தசய்து, தன்னுவடய தமன்வமயானமலர் வபான்ற 
திருேடிகவளக் காட்டி,  

 என் உள்ளத்தில் புகுந்து, ேடீ்டின்பம் தந்து, அந்த இன்பத்தில் 
ஆடித் திவளக்குமாறு, ஆட்தகாண்டு அருள் தசய்தான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
 
உள்ளவத உணர்ேவத உண்வம உணர்வு – வேதாத்திரியம் 
 
“சாயமிட்ட வகாலிகவளத் தனியிருட்டில் பார்க்க, 
   சமமாக அத்தவனயும் தரும்கருப்பு நிறவம 
தூயதேளி இவறநிவலயின் வதாற்றவம ஆன்மாக்கள் 
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   சுத்தமானவத எதுவும்.  சுயநிவலயில் உணர்வோம். 
தீயேழியில் நடந்த தசயல்கள் ஆன்மாமீது 
   தீட்டப்பட்ட ேிவனப்பதிவே சிறுவம பலோகும். 
வநயமுள்ள அறதநறியும் வநர்வம தமய்யுணர்வும், 
   நிச்யமாய்ப் பதிவுகவள நிர்மலமாய் தசய்யும்.” (ஞாக.பா.1291) 
 
பல ேண்ணங்களில் சாயமிட்ட வகாலிக் குண்டுகவள, தனியாக 
இருட்டில் பார்க்கும் வபாது அவனத்து வகாலிக் குண்டுகளும் கருப்பு 
நிறமாகவே காட்சி அளிக்கும்.   
 
தூய தேளியாகிய இவறநிவலயின் தன்மாற்றத் வதாற்றங்கவள 
அவனத்து ஆன்மாக்களும், சுய நிவலயில் அவனத்தும் 
தூய்வமயானது தான் என்பவத உணர்வோம்.   
 
பிறேிகள் வதாறும் உண்வமக்கு மாறாக தீய ேழிகளில் நவடதபற்ற 
தசயல்கள் அவனத்தும் ேிவனப்பதிவுகளாக ஆன்மாேின் 
களங்கங்களாக பல ேவகயில் சிறுவமப்பட்டு உள்ளது.  
 
ஆன்ம வநத்வத தேளிப்படுத்தம் அறதநறி ோழ்வும், அதற்கு 
உதவுகின்ற தமய் உணர்ேின் வநர்வமயும் நிச்சயமாக ஆன்மாேின் 
களங்கமான பதிவுகவள அகற்றி ததளிேிவன மலர்த்தும்.  
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
 

6. காயகற்பத்தால் காமத்வத கழிக்கலாம் 
 
ஸ்ரீ ைாமகிருஷ்ணரிடம் மிகுந்த பதட்டத்துடன் இவளஞன் ஒருேன் 
ேந்து... 
 
ஐயா!காமம் எப்படி ேிலகும்? மனத்வத அடக்க முயற்சி தசய்தாலும் 
சில வநைங்களில் கீழான ஆவசகளும் தேறுக்கத்தக்க உணர்ச்சிகளும் 
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என் மனத்வத அவலக் கழிக்கின்றன. அதனால் நான் அவமதிவய 
இழந்து தேிக்கிவறன்' என்று தசான்னான். 
 
குருவதேர் ஸ்ரீ ைாமகிருஷ்ணர்.... 
 
அப்பா,இவறக்காட்சி கிட்டாதேவை காமம் அடிவயாடு 
ேிலகுேதில்வல .அதன் பிறகும் உடல் இருக்கும் ேவை அதன் 
சுேடு சிறிது இருக்கவே தசய்யும்; அதனால் எவ்ேிதத் ததாந்தைவும் 
இருக்காது. 
 
என்னிடமிருந்து முழுவமயாகக் காமோசவன வபாய்ேிட்டததன்றா 
நிவனக்கிறாய்? காமத்வத தேன்று ேிட்டதாக நான் ஒரு சமயம் 
நிவனத்வதன். 
 
அதன் பிறகு ஒருநாள் பஞ்சேடியில் அமர்ந்திருந்தவபாது என்வன 
மீறிக் காம உணர்ச்சி பறீிட்டு எழுந்தது. என்னால் அடக்கவே 
முடியாது வபால் வதான்றிற்று. நான் ஆடிப் வபாய்ேிட்வடன். 
 
உடவன தவையில் ேிழுந்து,  புழுதியில் முகத்வதத் வதய்த்துக் 
தகாண்டு அழுத ேண்ணம் அன்வன காளியிடம்,'அம்மா,நான் தபரிய 
தேறு தசய்துேிட்வடன். காமத்வத தேன்றதாக இனி எண்ணவே 
மாட்வடன்,' என்று முவறயிட்வடன். 
 
அதன் பின்னவை அந்த உணர்ச்சி என்வன ேிட்டு நீங்கியது.நீ வயா 
ோலிபன். அதனால்தான் உன்னால் அந்த வேகத்வத அடக்க 
இயலேில்வல. 
 
தபரு தேள்ளம் புைண்டு ேரும்வபாது அது கவைவயப் பற்றி 
கேவலப்படோச் தசய்யும்! 
 
கவைவயா, எதுவோ ேழியிலுள்ள அவனத்வதயும் உவடத்துக் 
தகாண்டு அது முன்வனறுகிறது; ேயல்களில் புகுந்து தபரும் 
உயைத்திற்குத் வதங்குகிறது. 
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ஆனால், கலியுகத்தில் மனத்தினால் தசய்கின்ற பாேம், பாேவம 
இல்வலதயன்று கூறப்பட்டுள்ளது 
 
ஏவதா ஒருமுவற தகட்ட எண்ணம் எழுந்து ேிட்டதற்காக ஏன் 
இப்படிப் படபடக்கிறாய்? 
 
உடலின் இயற்வகப் படி இந்த உணர்ச்சிகள் சில சமயம் ேந்து 
வபாகத்தான் தசய்யும். 
 
இவதயும் மலம் கழிப்பது வபான்ற சாதாைண உணர்ச்சியாக எண்ணிக் 
தகாள்ள வேண்டும். மலம் கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்பதற்காக 
யாைாேது கன்னத்தில் வகவேத்துக் தகாண்டு 
கேவலப்படுகிறார்களா? 
 
அவதவபான்று இத்தவகய உணர்ச்சிகவளயும் இயல்பானவேயாக, 
அற்பமானவேயாகக் கருது. அேற்றிற்கு முக்கியத்துேம் 
தகாடுக்காவத. 
 
இவறேனிடம் மனமுருகிப் பிைார்த்தவன தசய். ேரி நாமத்வத 
தஜபி. அேைது தபருவமயில் ஈடுபடு.தகட்ட எண்ணங்கள் 
ேைட்டும்,வபாகட்டும். அேற்வறக் கண்டு தகாள்ளாவத. தாமாகவே 
அவே கட்டுக்குள் அடங்கி ேிடும்.'  (காமத்வத தேல்ேது பற்றி  
பகோன் ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணர்) 
 
“ேணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவே  
   நிவனயாது மங்வகயர் தம்வமாடும் 
பிவணந்து ோய் இதழ்ப் தபருதேள்ளத்து  
   அழுந்திநான் பித்தனாய்த் திரிவேவனக் 
குணங்களும் குறி களும் இலாக் குணக் 
  கடல் வகாமளத் ததாடும் கூடி 
அவணந்து ேந்து எவன ஆண்டுதகாண்டு 
  அருளிய அற்புதம் அறிவயவன.”  (திருோச.பா.574)  
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 இவறேவன ேணங்குேதற்காக கிவடத்த பிறப்பு என்று 
எண்ணாத காைணத்தால், ததாடர்ந்து பிறப்பும் இறப்பும் 
நிகழ்கிறது.   

 இது குறித்து கேவலப்படாது, தபண்கவளாடு தபாருந்தி, 
அேர்களது உதடுகள் ேழி தபருகும் எச்சிலில் மூழ்க, நான் 
பித்தனாய் அவலந்வதன்.   

 முக்குணமும் ஓர் அவடயளமும் இல்லாது, குணக்கடலாக 
(அருட் கடலாக) திருேருட் சத்திவயாடு (அம்வமவயாடு) 
எழுந்தருளி ேந்து,  என்வனத் தழுேி ஆட்தகாண்டான்.   

 அந்த அற்புத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
 
காயகற்பத்தால் காமம் மிவககுவற சமனாம் – வேதாத்திரியம் 
 
“காயகற்ப பயிற்சியினால் கண்கள் நன்றாம். 
   காமம் மிவககுவற சமனாம்.  குடும்ப ோழ்ேில் 
காயகற்பம் இனிவம அன்பு ேிருப்பம் ஊக்கும். 
   கடவமயுணர்வும் ததய்ே நிவனவும்ஓங்கும்.”  (ஞாக.பா.1507) 
 
ஊர்வதாறும் நவடதபற்று ேரும் மனேளக்கவல மன்றங்களில் 
காயகல்ப பயிற்சி தசால்லித் தருகிறார்கள்.   
 
நாள்வதாறும் காயகல்பம் பயிற்சி தசய்து ஆவைாக்கியமாக 
ோழ்வோம்.   
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 
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7. மிருகம், மனிதன், மாமனிதன் 
 
 
புலன்கள் மூலமாகப் தபாருட்கவளப் பார்ப்பதும், அப்படி நாம் 
பார்க்கும் வபாது நமது ஜேீகாந்த சக்தி தசலவு ஆேதால் இன்பவமா, 
துன்பவமா, அவமதிவயா, வபரின்பவமா ேருேதும், புலன்கள் 
மூலமாக ேைக்கூடிய ோழ்க்வக. உலகியல் ோழ்க்வக.  
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அதற்கு வமலாக உண்வமவய உணர்ந்து, இயற்வகவய உணர்ந்து, 
அதற்குத் தக்கோறு அருள்ோழ்வு ோழ ேழி ேகுத்துக் தகாண்டு 
ோழக்கூடிய ஒரு வபைாற்றலும் மனிதனிடத்தில் இருக்கிறது.  
 
ஆனால், மற்ற ஜேீைாசிகளிடமும் இந்த அறிவு இல்வலயா என்று 
பார்த்தால் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த அறிவேச் தசயல்படுத்தக் 
கூடிய ோய்ப்வப அேற்றுக்கு இல்வல. 
 
பசி எடுத்தால் சாப்பிடவேண்டும். ஆனால், சாப்பாட்டிற்கு உணவு 
உற்பத்தி தசய்ய எந்த ஜேீனாலாேது முடியுமா?  
 
உலகத்திவல, மனிதன் ஒருேனுக்குத் தான் தனக்கு வேண்டிய 
உணவேத் தாவன உற்பத்தி தசய்து சாப்பிடக்கூடிய திறவம 
உள்ளது. மற்ற ஜேீன்களுக்கு இல்வல. அவே என்ன தசய்கின்றன? 
 
'மற்தறாரு ஜேீன் தன் ோய்க்குள் வபாகக் கூடியதாக இருக்க 
வேண்டும். அதற்கும் வமலாகத் தன்னால் தகான்று அவதச் 
சாப்பிடக்கூடிய, தன் ேலிவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்' 
இப்படித்தான் அததற்கு உரிய உணவே எல்லா ஜேீனும் வதடிக் 
தகாள்கின்றன.  
 
உலகத்திலுள்ள எந்த ஜேீன் ஆனாலும் சரி, ஓைறிோன மைம், தசடி, 
தகாடி தேிை இைண்டாேது அறிோகத் வதான்றி புழுேிலிருந்து மற்ற 
பூச்சிகள், பறவேகள், கால்நவடகள் எல்லாவம ஒரு உயிவைக் 
தகான்று ோழக்கூடியவே தான்.  
 
ஆனால், அதனாதலல்லாம் அது தகாவல தசய்கிறது என்று 
உயிரினங்கள் வபரில் குற்றம் சுமத்த முடியாது. ஏதனனில், 
அேற்றுக்கு உணவு உற்பத்தி தசய்யத் ததரியாது. 
 
ஆனால், அவதவய மனிதன் தசய்யும்வபாது குற்றமாகக் 
தகாள்கிவறாம். ஏன் என்றால், துன்பத்வதத் தேிர்த்து இன்பமாக 
ோழ வேண்டும் என்று நம்மால் நிவனக்க முடியும்.  
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இந்த உணர்வேச் தசயல்பாட்டில் தகாண்டு ேந்தால் அதற்குத் 
தகுந்தோறு திட்டமிட்டு ோழக்கூடிய அறிவு மனிதனிடம் 
இருக்கிறது.  
 
இப்வபாது மனிதனுவடய சிறப்வப உணர்ந்து தகாள்கிவறாம்.  
 
இந்தச் சிறப்வப உணர்ந்து யார்க்கும் எேருக்கும் துன்பம் 
உண்டாகாமல் ோழ்க்வகவய அவமத்துக் தகாள்ேவதாடு, 
இததல்லாம் ததரியாமல் துன்பத்தில் உழலும் மற்ற மனிதர்களும் 
அறிவு வமம்பாடு தபற அருள் ததாண்டாற்றுேதற்கு அந்தச் சிறந்த 
மனிதன் முன்ேரும்வபாது மாமனிதனாகிறான். 
 
 
“இப்பிறப்பினில் இவணமலர் தகாய்துநான் 
  இயல்தபாடு அஞ்தசழுத்து ஓதித் 
தப்பிலாது தபாற் கழல்களுக்கு இடாது 
   நான் தடமுவல யார் தங்கள் 
வமப்பு உலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு  
   கிடப்வபவன மலைடி இவணகாட்டி 
அப்பன் என்வனேந்து ஆண்டு தகாண்டு 
   அருளிய அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.575)  
 

 இந்தப் பிறப்பில்  இவறேனுக்கு ேிருப்பமான மலர்கவளப் 
பறித்து, தேறாது அேைது தபான் வபான்ற திருேடிகளுக்குச் 
சாத்தாதும்,   

 திருவேத்ததழுத்வத முவறப்படி ஓதாதும்,  
 தபரிய முவளயிவன உவடய தபண்களின் வமபூசிய 

கண்ணின் பார்வேயால், தாக்குண்டும் கிடந்வதன். 
 அப்படிப்பட்ட என்வன. என் தந்வத, தனது இவணயான மலர் 

வபான்ற திருேடிகவளக் காட்டி, ஆட்தகாண்டு அருள் 
தசய்தான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
 

நல்ேிவன தீேிவன – வேதாத்திரியம் 
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“புலன்கேர்ச்சி மயக்கத்தால் உணர்ச்சி மீறி, 
   புறத்தாற்றும் தசயல்கதளல்லாம் ேழீ்ச்சி காட்டும். 
புலன்கள்தவம அறிோவல ஆளக் கற்கும் 
   தபாறுப்பவடய ோழ்க்வகதநறி ஆக்கம் நல்கும். 
புலன்மயக்கம் தன்முவனப்புப் பழிச் தசயல்கள், 
   புகழ்வபாக்கும் தபாருட்கள் உயிர்ப் பற்றுயர்த்தும். 
புலன் அடக்கம் இம்மூன்று களங்கம் வபாக்கி, 
   புேிோழ்ேில் நிவறவுதரும், பிறப்பறுக்கும்”  (ஞாக.பா.1507) 
 
புலன் அடக்கம் தபற்று, களங்கள் வபாக்கும் ேழியில் பயணித்து 
ோழ்வோமாக.  திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். 
ஆனந்தமாக ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 

 
8. ேிவன நீங்கும் முவறவம 

 
“ஏன்றேிவன உடவலாடு ஏகும்; இவடவயறும் ேிவன 
வதான்றில் அருவள சுடும்.”  (திருேருட்பயன்) 
 
இப்பிறப்பில் நுகர்தற்கு என்று முகந்து தகாண்டு ேந்த பிைாைத்த 
ேிவனகள் சீேன் முத்தர்க்கு இவ்வுடம்பு இருக்கும் ேவையில் 
இருந்து, அேைால் பற்றின்றி நுகைப்பட்டு இவ்வுடம்பு நீங்குங் 
காலத்தில் முடிந்ததாழியும்.  
 
அேர் பிைாைத்த ேிவனவய நுகரும்வபாது புது ேிவனயாகிய 
ஆகாமியம் வதான்றுமாயின் அதவனத் திருேருவள எரித்துேிடும். 
 
ேிவன வதான்றி ேளரும் முவற:  
 
இப்பிறப்பில் நாம் நல்லனவும், தீயனவும் ஆகிய தசயல்கவளச் 
தசய்கின்வறாம்.  
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அச்தசயல்கவளச் சில பயன்கவள ேிரும்பிச் தசய்கின்வறாம். 
நன்வமகவள ேருேித்தற்காகச் சில தசயல்கவள தசய்கின்வறாம். 
தீவமகவளப் வபாக்கிக் தகாள்ேதற்காகச் சில தசயல்கவளச் 
தசய்கின்வறாம். இப்படிச் தசய்யும் தசயல்கள் ஆகாமியம் எனப்படும்.  
 
அவே உடவன அழிந்து ேிடுேதாக நாம் நிவனக்கிவறாம். 
அப்படியன்று. அவே நிகழும் தபாழுது கண்ணுக்குப் புலப்படுகின்ற 
நிவலயில் உள்ளன. பின், புலப்படாத நிவலவய அவடந்து 
நிற்கின்றன.  
 
எனவே அவே அடிவயாடு இல்லாமல் அழிந்து வபாய் ேிடேில்வல. 
புலப்படுகின்ற தூல நிவலயிலிருந்து நீங்கிப் புலப்படாத சூக்கும 
நிவலயில் உள்ளன என்பவத உண்வமயாகும். 
 
புலப்படாத அந்நிவலயில் அவே சஞ்சிதம் எனப் தபயர் 
தபறுகின்றன. பலப்பல பிறப்புக்களில் தசய்யப்பட்டுக் கிடக்கும்  
 
ேிவனகளின் ததாகுப்வப சஞ்சிதம் ஆகும். 
 
சஞ்சிதம் முழுதும் ஒவை பிறப்பில் பயனாய் ேருதல் இல்வல. 
அத்ததாகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறு பகுதிவய முகந்து தகாண்டு ஒரு 
பிறப்புத் வதான்றும். அவ்ோறு பழேிவனயினின்றும் முகந்து 
தகாண்ட ேிவனகள் பிைாைத்தம் என்ற தபயவைப் தபறும்.  
 
அவே இன்பத் துன்பமாகிய பயவன ேிவளேிக்கும். இவ்ோறு 
ேிவனகள் ஆகாமியமாய்த் வதான்றி, சஞ்சிதமாய்க் கிடந்து, 
பிைாைத்தமாய் ேந்து பயன் தகாடுக்கும். 
 
பிைாைத்தம் இப்பிறப்பில் நன்வமயாகவோ, தீவமயாகவோ ேந்து 
தபாருந்தும் தபாழுது, நாம் முன்பு தசய்த தசயவல இவ்ோறு 
பிைாைத்தமாய் ேிவளகிறது என்று யாரும் எண்ணுேதில்வல. 
அதவன இவறேன் ஊட்டுகிறான் என்றும் எண்ணுேதில்வல.  
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அந்த வநைத்தில் அதற்குக் காைணமாய் நிற்பேர் யாவைா அேர் வமல் 
ேிருப்வபா தேறுப்வபா தகாள்ளுதல் மாந்தர் இயல்பு. அவ்ேிருப்பு 
தேறுப்புக்கள் தசால்லாய் தேளிப்படும். தசயலாய் நிகழும். 
அவேவய ஆகாமிய ேிவனயாய்ப் பின் சஞ்சிதமாகும்.  
 
இவ்ோறு ேிவனகள் ஏறிக் தகாண்வட வபாகும். பிைாைத்தத்வத 
ேிருப்பு தேறுப்வபாடு அனுபேிக்கின்ற நிவலயில் ஆகாமியம் 
வதான்றும் என அறிந்வதாம்.  
 
இங்வக ஓர் ஐயம் எழலாம். ஞானிகளாகிய சீேன் முத்தர்க்கு உடம்பு 
உள்ள ேவையில் பிைாைத்த ேிவன இருக்கும்.  
 
அஃது இருக்கின்ற ேவையில் அதனது தாக்கமும் இருக்கும். 
அங்ஙனம் பிைாைத்த ேிவன தாக்கும்தபாழுது அதவன 
அனுபேிக்கின்ற நிவலயில் ஆகாமியம் வதான்றவே தசய்யும்.  
 
அவ்ோறாயின் ஞானிகள் ேிவனத் ததாடர்பிலிருந்து எங்ஙனம் நீங்க 
முடியும் என்பவத அவ்ஐயம்.  
 
அேர்கள் தமக்கு ேரும் பிைாைத்தத்வத எப்படி அனுபேிப்பார்கள் 
என்பவதத் ததரிந்து தகாண்டால் இதற்கு ேிவட கிவடத்து ேிடும். 
 
பிைாைத்த ேிவனயின் தாக்கம்  
 
இங்வக ஒன்வறத் ததரிந்து தகாள்ளுதல் வேண்டும். பிைாைத்தம் வநவை 
உயிவைத் தாக்குேதில்வல. அஃது உடலில் வநாய் முதலியேற்வறத் 
வதாற்றுேித்து உடல் மூலமாகவே உயிவைத் தாக்கும்.  
 
ஒருேர் ஒழுக்கமாக ோழ்க்வக நடத்துகிறார். ஒழுங்கான உணவுப் 
பழக்கம் வேத்திருக்கிறார். எந்தத் தீய பழக்கமும் அேரிடம் 
இல்வல. ஆயினும் அேருடலில் எப்படிவயா வநாய் ேந்து 
பற்றுகிறது; அேவை ோட்டி ேருத்துகிறது.  
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முன்வன ேிவனயாகிய பிைாைத்தம் இப்தபாழுது இவ்ோறு ேந்து 
தாக்குகிறது என்று தசால்ேவதத் தேிை வேறு என்ன காைணம் 
தசால்ல முடியும்?  
 
பட்டினத்தார் அவ்ோறுதான் நிவனத்தார். அேர் அறிய எந்தத் 
தேறும் தசய்யேில்வல. ஆயினும் அேர்வமல் திருட்டுக் குற்றம் 
சாட்டப்பட்டது. அந்தத் துன்பத்வத அனுபேிப்பதற்குரிய எந்தச் 
தசயவலயும் இந்தப் பிறேியில் அேர் தசய்ததாகத் ததரியேில்வல.  
 
ஆகவே முந்திய பிறேியிற் தசய்த ேிவனவய இதற்குக் காைணமாக 
இருக்கவேண்டும் என்று ததளிந்தார்.  
 
இவறேவன, என் தசயதலன ஒன்றும் இல்வல. எல்லாம் உன் 
தசயல் என்று உணர்ந்து தகாண்வடன்.  
 
இந்த உடம்பு எடுத்த பிற்பாடு நான் தசய்த தீேிவன ஒன்றும் 
இல்வலவய. நான் முன் பிறேியிற் தசய்த தீேிவனவய இப்படி ேந்து 
மூண்டது வபாலும் என்று கூறினார். 
 
 
உயிர் ஊழாய்க் கழிதல்:  
 
முன்வன ேிவனயாகிய பிைாைத்தம் இவ்ோறு உடலுக்கு ஊறு 
ேிவளேிக்கும் தபாழுது உடம்வப நாம் என்று மயங்கியிருப்பேர்கவள 
உடலுக்கு ேந்த துன்பத்வத உயிைாகிய தமக்கு ேந்ததாகக் கருதித் 
துேண்டு வபாோர்கள்.  
 
பிைாைத்தம் உடல் ேழியாக இப்படி உயிவைத் தாக்குகிறது. இங்ஙனம், 
ேிவனகள் உயிவைத் தாக்கித் தம் பயவனக் தகாடுத்து நீங்குதவல 
உயிர் ஊழாய்க் கழிதல் என்பார்கள். 
 
உடல் ஊழாய்க் கழிதல்: 
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சீேன் முத்தைாகிய ஞானிகள் உடல் நாமல்ல எனத் ததளிந்து, 
உடலில் பற்றின்றி யிருப்பர். அதனால் பிைாைத்தம் அேைது உடவல 
நலிகின்ற வபாது அேர் கேவலயற்றிருப்பர்.  
 
வமலும் அேர் பிைாைத்தம் ேிவளயும் வபாது நன்வமவயக் கண்டு 
ேிரும்புதலும் இல்வல; துன்பத்வதக் கண்டு தேறுத்தலும் இல்வல.  
 
அப்படிப்பட்ட அேவைப் பிைாைத்தம் எப்படித் தாக்கும்? இங்ஙனம் 
பிைாைத்தம் உயிவைத் தாக்க மாட்டாது அேைது உடல் அளேில் 
பயவனக் தகாடுத்து நீங்குதவல உடல் ஊழியாய்க் கழிதல் 
என்பார்கள். 
 
மூேவக ேிவனயும் ஒழிதல் : 
 
இவ்ோறு ஞானிகள் பிைாைத்தேிவன வதான்றினால் அதவன 
அேனது அருளாகவே கருதி அனுபேிப்பதல்லது இன்பத்தில் 
மகிழ்ச்சிவயா, துன்பத்தில் ோட்டவமா தகாள்ேதில்வல.  
 
இங்ஙனம் பற்றின்றி அனுபேிக்கவே, அஃது உடல் ஊழாய்க் கழியும். 
அஃது அேர்களது உணர்வேத் தாக்காது உடல் அளோய் ஒழிதலால், 
ஆகாமியத்வத உண்டாக்காது.  
 
எப்வபாதாயினும் வசார்வு காைணமாக ேிருப்பு தேறுப்புத் வதான்றி 
அது காைணமாக ஆகாமியம் தவலதயடுக்குமானால், அருவள 
அதவனச் சுட்டழித்து ேிடும்.  
 
மூேவக ேிவனயுள், சஞ்சிதமாகிய கிவடேிவன முழுதும், முன்வன 
ஞானகுரு நிருோண தீக்வக தசய்து ஞானத்வத அளித்த காலத்தில் 
அேைது அருட் பார்வேயால் எரிக்கப்பட்டு ஒழிந்தது.  
 
சஞ்சிதம் வபாக, பிைாைத்தமும் ஆகாமியமும் உள்ளன.  
 
அவ்ேிைண்டின் நிவல என்ன என்பவத இச் தசய்யுளில் கூறியுள்ளார் 
ஆசிரியர். ஏன்றேிவன என்றது பிைாைத்த ேிவனவய. இவடவயறு 
ேிவன என்றது ஆகாமியத்வத. பிைாைத்தம் அனுபேத்தால் தீரும். 
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அதவன ேிருப்பு தேறுப்பின்றி அனுபேிப்பதனால் ஆகாமியம் 
வதான்ற ேழியில்வல.  
 
ஒருக்கால் வதான்றுமாயின் அருவள அதவனச் சுட்டழிக்கும் என்பது 
இச்தசய்யுளில் கூறப்பட்டது.  
 
ேிவனயினால் உண்டாேவத பிறப்பு. சீேன் முத்தர்க்கு மூேவக 
ேிவனயும் வமற்கூறியோறு தீர்தலின், அேர்கள் உடம்பு நீங்கிய 
பின் அவடேது ேடீு வபவறயன்றிப் பிறேி யன்று என்பது இதனால் 
ேிளங்கும். 
 
 
“ஊசல் ஆட்டும் இவ் வுடல் உயிர்  
   ஆயின இருேிவன அறுத்து என்வன 
ஓவசயால் உணர்ோர்க்கு உணர்வு அரியன் 
   உணர்வுதந்து ஒளியாக்கிப் 
பாச மானவே பற்றறுத்து 
   உயர்ந்ததன் பைம்தபருங் கருவணயால் 
ஆவச தீர்த்து அடி யார் அடிக்  
   கூட்டிய அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.576)  
 
 

 இந்த உடம்பும், இதவனாடு தபாருந்தி நிற்கும் உயிரும், 
ஊஞ்சல் வபால வமலும் கீழும் தசல்லுமாறு தசய்து ேந்த. 
இருேிவனகவளக் கவளந்து, ஆைோைத்தால் அறிய முடியாத 
அருவம உவடயேன், எனக்கு ஞானத்வதத் தந்து, தன்வன 
அறியுமாறு தசய்தான்.   

 வமலான தனது வபைருள் திறந்தால், என்னுவடய மும்மலக் 
குற்றங்களின் பற்வற நீக்கினான்.   

 ஆவச எனப்படும் நிகழ்ேிவனவயயும் கவளந்து, தனது 
அடியேர்களின் திருேடிகளில் என்வனச் வசர்த்துக் 
தகாண்டான். 

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
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வேதாத்திரியம் என்ன தசால்கிறது? 
 

 “எப்வபாதும் ேிழிப்வபாடும் சிந்தவனவயாடும் ஆற்றும் 
தசயல்களினால் முன்ேிவனயின் தீவமகள் தடுக்கப்படும்” 

 இதுேவை நம் கருவமயப் பதிவுக்வகற்றோறு தசயல்கள் 
தசய்து  ஆற்றி ேந்வதாம்.  அதில் எழும் தீய 
ேிவளவேத்தடுக்க உரிய பயிற்சிகவளச் த  தசய்து மீண்டும் 
அந்தப் பதிவுக்கு வமல் நல்ல பதிவு தகாடுக்க வேண்டும். 

 
தேத்தாலும் தற்வசாதவனயாலும் உடற்பயிற்சியினாலும்  நமது 
ேிவனகவள கழித்து ோழ்வோமாக.   

 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம 

 
9.பழிச்தசயல் பதிவு நீக்கம் 

 
 
தனக்வகா, பிறர்க்வகா துன்பம் தரும் தசயல் யாவும் பழிச் 
தசயலாகும். 

மனம், தமாழி, தசயல் எதுோயினும் ஒவ்தோன்றுக்கும் உயிரிலும் 
பதிவுகள் உண்டு. 

ேிவனகளின் தன்வமகளுக்கும், ேிவளவுகளுக்கும் ஏற்ப அவே 
ஆகாமியம்,  

பிைாைப்தம், சஞ்சிதம் என்னும் மூன்றுேித பழிச் தசயல் பதிவுகளாக 

  

1) உறுப்புப் புலன்களிலும்,  

2)மூவளயிலும்,  

3)ேித்திலும் பதிோகின்றன.  
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இவேயவனத்தும் ஆன்மாேின் சூக்குமப் பதிவுகளாகிப் பிறேித் 
ததாடைாக மனிதனுக்குத் துன்பங்கவள அளிக்கின்றன. 

 
4) ேிழிப்பு நிவல தபறவும், மனேலிவு தபறவும் ஏற்ற உளப் பயிற்சி 
ஏற்று எல்லாப் பழிச் தசயல்கவளயும் பிைாயச்சித்தம், உணர்ந்து 
திருந்தி அழித்தல், ததய்ே நிவலத் ததளிோல் முறித்தல் என்ற 
மூேவகயில் வபாக்கி ேிவனத் தூய்வமயும், மனத் தூய்வமயும் 
தபறலாம். 

 
5) எந்த பழிச் தசயலானாலும் மீண்டும் அத்தவகய தசயல்கவளச் 
தசய்யாதிருக்கும் ேழியில் முடிவு கண்ட பின்னர் தான், மனேலிவு 
தபற்ற பின்னர் தான் அவத முயற்சியால் பயிற்சியால் முவறயாகப் 
வபாக்கி நலம் காணலாம் என்பவத நிவனேில் இருத்திக் தகாள்ள 
வேண்டும். 

ஆகவே மனேிரிவு, ேிளக்கம், ேிழிப்புநிவல என்ற நிவலகளும், 
கூர்ந்துணர்தல், கிைகித்தல், ஒத்துப் வபாதல், தபருந்தன்வம, ஆக்கச் 
தசயல்களில் ஈடுபாடு ஆகியவேகவள எந்த அளவுக்கு நாம் 
ேளர்த்துக் தகாள்கிவறாவமா அந்த அளவுக்குத் தான் மகிழ்ச்சியும் 
நிவறவும், அவமதியும் தபறலாம். 

 

அவமதி தபறுேரீ் - வேதாத்திரியம் 
“அறிவு என்பவதா களங்கமற்றது 

அன்பு ஒன்வற அதன் இயல்பாகும்; 

அனுபேம் வதவேகள் என்னும் இைண்டால் 

அதுவே குணங்களாய்க் களங்கமுற்றது, 

அறிவு அகம் வநாக்கித் தன்னிவல கண்டிட 

அகன்று வபாகும் களங்கம். சுயமாகும் 

அன்பு ததாண்டு அறம் இயல்பாகிேிடும் 

அந்த நிவலநாடி அவமதி தபறுேவீை.” வேதாத்திரி மகரிஷி. 
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“தப்பிக்க முடியாத தன்வம உவடய காடு) வபான்ற பிறேி என்னும் 
துன்பத்தில், புழுத்த நாய்வபால் கிடந்து அவலந்வதன்” என்று 
மாணிக்கோசகர் திருோசகத்தில் பாடுகிறார்.. 

 
“தபாச்வச யான இப் பிறேியில்  
   கிடந்துநான் புழுத்தவல நாய்வபால 
இச்வச யாயின ஏவழயர்க்வக 
   தசய்து அங்கு இணங்கிவய திரிவேவன 
இச்ச கத்து அரி அயனும் எட்  
   டாததன் ேிவைமலர்க் கழல்காட்டி 
அச்சன் என்வனயும் ஆண்டுதகாண்டு 
  அருளிய அற்புதம் அறிவயவன.” (திருோச.பா.577)  
 

 (தப்பிக்க முடியாத தன்வம உவடய காடு) வபான்ற பிறேி 
என்னும் துன்பத்தில், புழுத்த நாய்வபால் கிடந்து அவலந்வதன். 

 தபண்களின்மீது ஆவச வேத்து, அேர்கள் ேிரும்பியபடி நடந்து 
தகாண்வடன்.   

 ஆனால் எம் தந்வத, திருமாலுக்கும் பிைம்மனுக்கும் காட்டாத 
மணம் தபாருந்திய மலர் வபான்ற திருேடிகவள, இவ்வுலகில் 
எனக்குக் காட்டி, என்வனயும் ஆட்தகாண்டான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல. 
 
அகத்தேப் வபறு: 

“அகத்தேத்தால் “ஆ” லயமாம் சிறந்த ேழிபாடு 

ஆைாய்ச்சி அறிவுவடவயார்க் வகற்ற உயிர்ப் வபறு 

அகத்தேத்தால் தவனயறிந்து பழிச்சுவமகள் வபாக்கி 

அறதநறியில் பிறழாது ஆற்றி ோழலாகும்; 

அகத்தேவமா தவனயறிந்த ஞான ஆசானின்றி 

அறிந்திடவோ பழகிடவோ முயல்ேது கூடாது 

அகத்தேத்வத தமய்ேிளக்க மன்றங்கள் மூலம் 
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அறிந்ததளிதில் பயின்றுபயன் தபற்றுய்ய ோரீர்.”வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 

 
பிறேித் ததாடர் எப்வபாது அறும் – வேதாத்திரியம் 
 
“தற்வசாதவன மூலம் தனது பாேப் பதிவுகவள உணர்ந்து 1. 
பிைாயச்சித்தம் 2. கடவமயறத்தால் அழித்து ஒழித்தல் 3. பைம் 
தபாருளுணர்ோல் தூய்வம ஆக்குதல் என்ற மூன்று ேழிகளால் 
பாேப்பதிவுகவள நீக்கித் தூய்வம தபற்றால்தான் பிறேித் ததாடர் 
அறும்” வேதாத்திரியம் 
 

10. பிறப்பு இறப்பு நிவனயாது இருந்வதன் 
 
மாணிக்கோசகவைப் வபால் இவறயுணர்வு தபறும் ஆற்றல் 
எல்லாருக்கும் உண்டு  
. 
“அறிவு ஒரு மவற தபாருள். அவதக் தகாண்டு தான் வபரியக்க 
மண்டலப் தபாதுோன மவறதபாருள் ததய்ே நிவலவய உணை 
முடியும். எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில்தான் 
வமாதவேண்டும்.  
 
அதில்தான் முடியவும் வேண்டும். இங்வக உணர்ந்து தகாள்ேது எது? 
அவலயாக இயங்கி வமாதுேதா? 
  
அல்லது இருப்பாக இருந்து தாங்குேதா? இருப்புதான் உணர்கிறது. 
எல்லாத் வதாற்றங்களிலுள்ள இயக்க அவலவய எங்கும் 
நிவறோயுள்ள நிவலதபாருள் இருப்பு நிவல - இவறதேளிதான் 
உணர்ோகப் தபறுகிறது.  
 
ஆகவே இவறதேளியான இருப்பு நிவல வபைறிவு - (PPPPP 
PPPPPPPPPPPPP) எனவும் அகண்டாகாைமாக அது நிவறந்திருப்பதால் 
(PPPPPP - PPPPPPPPPPPPP) ோணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது. 
. 
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அறிவுதான் நான் என்னும் தபாருளாக உள்ளது என்றும் அதுதான் 
இருப்பு நிவலயாக ததய்ேமாகவும் உள்ளது என்றும் உணரும் 
தபரும் வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிேிட்டால் அேன் ததய்ேமாகவே 
திகழும் தபருவமயுவடயேனாகிறான்.  
 
ஆதி முதல் அணுேவையில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன 
நிவறந்த தபாருளாக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று 
உணர்ந்து அதுவே ததய்ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபைறிேில் 
அேன் எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் தபற்றேனாகிறான். இதவன 
அறிேறிந்த தபரியார் 'ேள்ளுேப்' தபருந்தவக 
. 
“ஐயப்படாது அகத்தது உணர்ோவனத் 
ததய்ேத்வதா தடாப்பக் தகாளல்”. 
என்ற கேி மூலம் ேிளக்கியிருக்கிறார். 
. 
இந்தப் வபைறிேில் ேிழிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப் பற்றி 
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிளக்கம் இவறேவன வபசுேது 
வபால இருக்கும். 
 
இந்த மனநிவலயில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக் 
கிட்டும். அறிவே அறியும் ேவை அது குவறயுவடயதாகவே 
இருக்கும்.  
 
அந்த நிவலயில் தபாருள், புகழ், அதிகாைம், புலனின்பம் என்ற 
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் தகாண்டு இன்னும் வேண்டும், 
இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவடயதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்சியதாகவே இருக்கும்.  
 
அறிவேயறியும் ஆற்றல் அவனேரிடமும் உண்டு. அதற்கு பயிற்சி 
ேழி அகத்தேமும் (PPPPPPPPPP PPPPPPPPP PPPP), அறதநறி பற்றி ோழும் 
முவறயும் ஆகும். 
 
“தநருங்கி வமலும் வமலும் ேரும். இந்தப் பிறப்பு இறப்பு குறித்து 
கேவலப்படாது, அடர்ந்த கூந்தல் உவடய மகளிர் தசய்யும் 
ேஞ்சவனவயயும், கீழ  வமகவளயும் (கீழான தசயல்கள்). 
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தகண்வட மீன் வபான்ற அழகிய கண்கவளயுவம, நிவனத்துக் 
தகாண்டு இருந்வதன்” என்று ேருந்துகிறார் மாணிக்கோசகர் இந்தப் 
பாடலில்.  
. 
 
“தசறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவே  
   நிவனயாது தசறிகுழ லார்தசய்யும் 
கிறியும் கீழ்வமயும் தகண்வடய அம்  
   கண்களும் உன்னிவய கிடப்வபவன 
இவறேன் எம்பிைான் எல்வலஇல்  
  லாததன் இவணமலர்க் கழல்காட்டி 
அறிவு தந்து எவன ஆண்டுதகாண்டு  
  அருளிய அற்புதம் அறிவயவன.”  (திருோச.பா.578)  
 

 தநருங்கி வமலும் வமலும் ேரும். இந்தப் பிறப்பு இறப்பு 
குறித்து கேவலப்படாது, அடர்ந்த கூந்தல் உவடய மகளிர் 
தசய்யும் ேஞ்சவனவயயும், கீழவமகவளயும் (கீழான 
தசயல்கள்). தகண்வட மீன் வபான்ற அழகிய கண்கவளயுவம, 
நிவனத்துக் தகாண்டு இருந்வதன்.   

 அப்படி இருந்த என்வன. இவறேனாகிய எமது தவலேன், 
எல்வலயற்ற தமது இைண்டு திருேடி மலர்கவளக் காட்டி, 
அறிவு புகட்டி, ஆட்தகாண்டு அருள் தசய்தான்.   

 அந்த அற்புதத்வத, என்னால் புரிந்து தகாள்ள முடியேில்வல.    
 

பிறேிக் கடவல கடக்க என்ன தசய்ய வேண்டும்? அறுகுண 
சீைவமப்பு வேண்டும் என்கிறது  வேதாத்திரியம். 
 
“தன்முவனப்பு, பழிச்தசயல்கள்  பதிவு, மாவய, 
  தவளமூன்றும் மனிதஉயிர்க் களங்க மாகும். 
ேன்முவறயில் இவே அறிவேப் புலன்கள் மூலம் 
   ேழுக்கிப் பிறேிக்கடவல நீள வேக்கும். 
உன்ேயமாம் அகத்தேத்தால், அகத்தா ைாய்ோல், 
  உண்வமயுணர்ந்து அறுகுணத்வதச் சீைவமத்து, 
இன்முவறயில் உயிர்கட்குத் ததாண்டு ஆற்றி, 
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   இவறநிவலயில் உவனஇவணக்கத் தூய்வம உண்டாம்.” 
(ஞாக.பா.1595) 
 
அகத்தேமும் அற ோழ்வும்”. 
 
“மவறதபாருளாம் அறிவு சிேம் இைண்டும் ஒன்றாய் நானாய் 
   மனிதன் ததய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால் 
இவறயுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபைறிோய் மாறும் 
   எப்வபாதும் ஈசன் குைல் உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்; 
குவறயறிேில் தபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேற்றில் 
   தகாடிய ேறுவம தபருகும். நிவறவு கிட்டா ோழ்ேில் 
நிவறநிவலவய எேதைனினும் முயற்சித்தால் தபறலாம் 
   வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிவறயற ோழ்ோகும்”.(ஞாக.பா.1671) 
 
இருக்கிறது என்று கூறினால் எடுத்துக்காட்ட முடியாது.  எடுத்தக் 
காட்ட முடியாததால் இல்வல என்று மறுத்துக் கூற முடியாதது 
மவறதபாருள் எனப்படும்.   
 
அறிவும், ததய்ேமும் மவறதபாருட்கள் ஆகும்.  அறிவுதான் “நான்” 
என்னும் தபாருளாக உள்ளது என்றும் அதுவேதான் 
இருப்புநிவலயான ததய்ேமாகவும் உள்ளது என்று உணரும்வபறு 
மனிதனுக்கு கிட்டிேிட்டால் அேன் ததய்ேமாகவே திகழும் 
தபருவம  உவடயேனாகிறான். அதுவே இவறயுணர்வு 
நிவலயாகும்.  
 
இவறயணர்ேினால் மனிதனில் எழும் தன்மு வன்  பானது 
வபைறிோகவே மாறும். எப்வபாதும் இவறநிவலயின் குைல் 
உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்.   
 
இந்தப் வபைறிேில் ேழிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப்பற்றி 
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிளக்கமானது இவறேவன 
வபசுேதுவபால இருக்கும்.  
 
அறிவே அறியும்ேவை அது குவறபாடுவடயதகாவே இருக்  கம் . 
அந்த நிவலயில் தபாருள், புகழ், அதிகாைம், புலன் இன்பம் என்ற 
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நான்கில் தன்வன இவணத்துக் தகாண்டு இன்னும் வேண்டும் 
வமலும் வேண்டும் என்ற குவறயுவடயதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்சியதாகவே இருக்கும்.   
 
அறிவே அறிந்து முழுவம தபறுேதற்கான ஆற்றல் 
அவனேரிடமும் உள்ளது.  
 
முயற்சி தசய்பேர்கள் அந்நிவலவய எய்தலாம்.  அதற்கு, பயிற்சி 
ேழி அகத்தேமும், அறதநறி சார்ந்து ோழும் முவறயும் 
உதேியாகும். 
 
இத்தவகய பயிற்சிவய இந்நாளில் எங்கு தபறலாம்.  ஊதைங்கும் 
உள்ள மனேளக்கவல மன்றங்களில் இந்த பயிற்சி தபற்று 
தசயல்படுத்தி ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.  ோழ்க ேளமுடன். 
 
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். 
 
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்ததரிந்திடில் ஆனந்தவம! 
 

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப் பத்து 

YOUTUBE LI NKS 
1. இனிவமயான அவமதியான ோழ்க்வக 

ht t ps://yout u.be/xz7RI51mf TY 
2. அன்பும் கருவணயும் தகாண்ட இவறநிவல 

ht t ps://yout u.be/1uORD6UNToE 
3. வபரின்பம் எனும் சர்க்கவை ht t ps://yout u.be/h9cmEnGvhPU 
4. மனத்ததூய்வமவய ேழி ht t ps://yout u.be/a6f w67pSqL0 
5. தீய ேிவனகள் கழிய ht t ps://yout u.be/ovYTW4eEeT0 
6. காயகற்பத்தால் காமத்வத கழிக்கலாம் 

ht t ps://yout u.be/LAOW3m2pCCM 
7. மிருகம், மனிதன், மாமனிதன் ht t ps://yout u.be/R9NB7l 28VxA 
8. ேிவன நீங்கும் முவறவம ht t ps://yout u.be/9eOgpDhf0aA 
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9. பழிச்தசயல் பதிவு நீக்கம் ht t ps://yout u.be/XaqVHbGMuaU 
10. பிறப்பு இறப்பு நிவனயாது இருந்வதன் 

ht t ps://yout u.be/LkFGJ vt6f i c 
 
 

துவணநின்ற நூல்கள். 
1. திருோசகம், சுோமி சித்பேனாந்தர், திருப்பைாய்த்துவற. 
2. திருோசகம், புலேர் ே.ீசிேஞானம், ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
3. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவைாடு. 
4. இவணயதள தகேல்கள். வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி 

பதிப்பகம், ஈவைாடு. 
5. ஞானமும் ோழ்வும், வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 

5000, மன்னார்குடி பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
6. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 

பானுகுமார். 
7. சுோமி ேிவேகானந்தரின் ஞானதீபம், ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணமடம், 

தசன்வன 
8. இவணயதள தகேல்கள். 
9. வசேசிந்தாந்த திருேருட்பயன். 

  

பானுகுமார் பவடப்புலகம் 
(164 புத்தகங்கள்) 

PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள் 

http://www.banukumar.in/
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2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் 
3. வகாள்கவள தேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்வக ேைலாறு 

1. தநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகைாஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள். 
2. தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக 

 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 

 

1. இந்திய தத்துே ேைலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேளமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இலக்கணம் 
என்ன தசால்கிறது? 
9. பன்முகப்புைட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
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12. எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே தசால்லும் 
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்வனச் தசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மவனேிக்கு மரியாவத 
24. எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல. 
26. அேதாைப் புருஷர் அருட்தந்வத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திவை 

 

ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகைஷி) 

1. ேள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேைீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகைஷியும்) 
10. பாமைமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும் 
 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பைம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த 

தபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகைக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிளிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபான்வன மாதவை 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகாை புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேளர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்களின் தகாட்டம் 
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 பைாபைக்கண்ணி பாகம் 1 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 2 
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26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 
3 
 

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவைப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசத்திலாப் 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. 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிைார்த்தவனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுைாணம் 
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 தசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பைேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

பாைதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 
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3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் மானுட சிந்தவனகள் 
 

தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் 

1. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசைோரும் தஜகத்தீவை 
2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் தமய்ப்தபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயதநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் தபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அைசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், தபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிைபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் ததய்ேதமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பைநவடயும் உலக நவடயும் 
21. இன்பம் தபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
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22. தாயுமானேர் பாடல்களில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவள நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுளின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எவத பலி தகாடுக்கச் தசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேவமகள் 100 

 

தஜன்னும் திருோசகமும்  

1. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

புலேர் தியாகைாஜனார் 

1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புலேர் தியாகைாஜனார் அரிய தசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகைாஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய தசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
3. மன்னார்குடி ேைலாறு 

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள். 
2. தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக 
6. தன்னம்பிக்வக மலர்கள் 
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சிறுகவதகள் 

1. தசயவல ேிவளவு 
2. தேம் 

ஆைாய்ச்சி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள் 

 
vethathiriam Banukumar (Youtube channel) 

2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119 
தவலப்புகளில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனலில் 
வகட்டு மகிழலாம். 

1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1  
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ைாமகிருஷ்ணர் கவதகளும் 
8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. தபன்ஞமின் பிைாங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய தேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைசிே ேணக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூைாணானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பைம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம் 
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம் 
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம் 
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு 
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
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22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிைார்த்தவனப்பத்து 
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து 
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து 
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து 
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசத்திலா பத்து 
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவைப் பத்து. 
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுைாணம் 
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக தேளியடீு  
34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1 
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4 
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாைதியாரின் மானுட சிந்தவனகள் 
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துே பாடல்கள் 
42.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47.காலதமல்லாம் வேதாத்திரியம் 
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்வனச் தசதுக்கிய நூல் 
50.தினசரி தியானம் சனேரி  
51.தினசரி தியானம் பிப்ைேரி  
52.தினசரி தியானம் மார்ச்  
53.தினசரி தியானம் ஏப்ைல்  
54.தினசரி தியானம் வம  
55.தினசரி தியானம் ஜூன் 
56.தினசரி தியானம் ஜூவல  
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57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினசரி தியானம் தசப்டம்பர் 
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 இலக்கியம்  
68.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1 
69.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2 
70.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3 
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு 
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள் 
73.தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
74.தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
75.தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 
76.புலேர் தியாகைாஜனார் 
77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் பாகம் 1 
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் பாகம் 2 
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 
87.சுயமுன்வனற்றம் 
88.பத்திைகிரியார் சிந்தவனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆைாய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு 
91.தபாதுோனவே 
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92.மவனேிக்கு மரியாவத 
93.திருமூலர் சிந்தவனகள். 
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள் 
95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள் 
96.திருக்குறள; சிந்தவனகள் 
97.அப்பர் சிந்தவனகள் 
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள் 
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள் 
101.ஔவயார் சிந்தவனகள் 
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள் 
103.திருமங்வகயாழ்ோர்  
104.ேள்ளலாரின் சிந்தவனகள்  
105.பசி என்னும் பாேி 
106.தபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா? 
107. Retirement Speech 

108..Audio speech part 1 

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 தசன்னிப்பத்து 
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பைேசம் 
119. மனேளக்கவலயில் ோசி வயாகமா? 
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