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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் அருள் பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
அருள் பத்து. அதாேது, சிேபபருமானின் அருவை ேிரும்பிப் பாடும்
பாடல்கள் இவே.
திருப்பபருந்துவையில் அருைப்பட்டவே.
பத்து பாடல்கவைக் பகாண்ட பதாகுப்பு.
பபரும்பாலான பாடல்கள் 'அபதந்துவே என்று அருைாவய' என்று
அவமந்துள்ைன.
‘அபதந்துவே’

என்ை பசால் கன்னடத்திலும் மவலயாைத்திலும்

உள்ைது. கன்னடத்தில் இதன் பபாருள், ‘பயப்படாவத’ .
மவலயாைத்தில் இதன் பபாருள், ‘அது என்ன?’ அல்லது ‘அது
எதற்காக?’

என்பது.

இதனுள்வை
1. அவைத்தால் அருளும் இவைநிவல.
2. மூன்ைாேது கண் சில உண்வமகள்!
3. நல்பலாழுக்க ோழ்க்வக முவை
4. என் மனத்துள்வை எழுகின்ை வ ாதிவய
5. ஆண்டேன் கணக்கு
6. இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க ேிட்டு
7. காலவன எட்டி உவதத்த இவைேன்
8. அன்வப கடவுள்
9. அருவை ேடிோனேன்
10. பிைேியாகிய அவல ேசும்
ீ
கடல் நடுேில்
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1.அவைத்தால் அருளும் இவைநிவல
தூய பக்தியின் மூலம் இவைேவன அவடயலாம். பக்தியுடன்
அவைத்தால் இவைேன் ஓவடாடி ேருோன் என்பதற்கு பிரகலாத
சரித்திரம் ஒரு சான்று.
பூமியிவலா, ோனத்திவலா எனக்கு மரணம் வநரக்கூடாது. ேட்டுக்கு
ீ
உள்வைவயா, பேைியிவலா, இரேிவலா, பகலிவலா உயிர்
பிரியக்கூடாது.
வதேர், மனிதர், அரக்கர், மிருகம், பைவே ேிஷ

ந்துக்கள் மூலம்

மரணம் சம்பேிக்க கூடாது. எந்த ஆயுதத்தாலும் என் உயிர் வபாகக்
கூடாது என்று பல நிபந்தவனகவை ேிதித்து ேரம் பபறுகிைான்
இரண்யன்.
அதனால் உண்டான கர்ேம், மமவத, ஆணேம் தவலக்வகைியது.
வதேர்கள், முனிேர்கள், ரிஷிகள், அரசர்கள் உள்பட எல்வலாவரயும்
துன்புறுத்தினான். துன்பமவடந்த அவனேரும் திருமாலிடம்
முவையிட்டனர்.
இதற்கிவடயில், இரண்யனின் மவனேி கர்ப்பமானாள். கலகமூட்டி
நன்வமவய ஏற்படுத்தும் நாரத மகரிஷிக்கு இது பதரியாமல்
வபாகுமா? அங்கு பசன்ைார்.
இரண்யனுக்கு பதரியாமல், கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசுவுக்கு
நாராயண மந்திரத்வத உபவதசித்து ேந்தார்.
இரண்யனின் மவனேிக்கு அைகிய ஆண் குைந்வத பிைந்தது.
பிரகலாதன் என்று பபயரிட்டு சீராட்டி, பாராட்டி சகல கவலகைிலும்
வதர்ச்சி பபைச் பசய்தான் இரண்யன்.
ஆனால் அேனது எண்ணம், எதிர்பார்ப்புக்கு வநர் மாைாக இருந்தான்
பிரகலாதன்.
இரண்யன் பரம ேிவராதியாக கருதும் திருமால் மீ து மிகுந்த பக்தி
வேத்து ேைிபட்டு ேந்தான்.
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‘அப்பா! உங்கள் மீ து எனக்கு பக்தி, பாசம், அன்பு, மரியாவத
எல்லாம் உள்ைது. ஆனால் அதற்காக பதய்ே நிந்தவன பசய்ய
மாட்வடன்.
உங்கவையும் என்வனயும் பவடத்து காப்பேன் அந்த பரந்தாமன்
மகாேிஷ்ணுதான். ஹரி ஓம் நம என்று பசால்லும் ோயால்
இரண்யாய நம என்று பசால்ல மாட்வடன்’ என்று தீர்மானமாக
பசால்லி ேிட்டான்.
‘இந்த உலகில் வேறு பதய்ேங்கவை கிவடயாது. நான்தான்
சகலமானேற்வையும் ஆட்டிப் பவடக்கும் கடவுள். என்வனத்தான்
எல்வலாரும் ேைிபட வேண்டும்’ என்று ஊர் உலகத்வதவய மிரட்டி
வேத்திருக்கும் இரண்யன், மகவன தனக்கு எதிராக இருக்கிைாவன
என்பதால் ஆத்திரம் அவடந்தான்.
பிரகலாதனுக்கு பல்வேறு ேிதமான வசாதவனகவை ஏற்படுத்தினான்.
கல்வலக் கட்டி கடலில் எைிந்தான்.
யாவனவய ேிட்டு துன்புறுத்தினான். பாம்பு, துஷ்ட

ந்துக்கவை

ஏேினான். அக்னி ஜ்ோவலயில் தள்ைினான். எதற்கும் பிரகலாதன்
கலங்கேில்வல.
‘ஹரி ஓம் நம’ என்ை மந்திரத்வத பக்தியுடனும், நம்பிக்வகயுடனும்
உச்சரித்துக் பகாண்வட இருந்தான்.
சீற்ைம் அவடந்த இரண்யன், ‘ஹரி, ஹரி என்கிைாவய அேன் எங்வக
இருக்கிைான்?’ என்று வகட்க, ‘தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும்
இருப்பார். எங்கும் இருப்பார் ஏகமூர்த்தி’ என்ைான் பிரகலாதன்.
இரண்யனுக்கு வகாபம் பல மடங்கு அதிகரித்தது. அருவக இருந்த
தூவண காட்டி, ‘இந்த தூணில் உன் ஹரி இருக்கிைானா?’ என்ைான்.
‘சத்தியமாக இருக்கிைார்’ என்று பிரகலாதனிடம் இருந்து தீர்க்கமாக
பதில் ேந்தது.
வகயில் வேத்திருந்த கவதவய எடுத்த இரண்யன் அந்த தூவண
ஓங்கி அடித்தான். உண்வமயான பக்தன் ோக்கு பபாய்த்துப் வபாக
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திருமால் ேிடுோரா? தாமதிக்காமல் தூவணப் பிைந்துபகாண்டு
பேைிவய ேந்தார் நரசிங்க பபருமாள்.
மனிதனும், ேிலங்கும் கலந்த உருேம். ஆவேசத்துடன் கவதவய
உயர்த்திய இரண்யன் அேவரயும் அடிக்கப் பாய்ந்தான்.
பகலும் இரவும் இல்லாத அந்தி வேவை அது. உள்வையும்
இல்லாமல் பேைிவயயும் இல்லாமல் ோசல்படிக்கு அேவன
பகாண்டு பசன்ைார் நரசிம்மர்.
தவரயிவலா, ஆகாயத்திவலா, வமவலா, கீ வைா எந்தேித
ஆயுதத்தாலும் மரணம் வநரக் கூடாது என்று ேரம் ோங்கி
இருக்கிைாவன.
அதனால் தன் மடியிவலவய அேவன கிடத்தி, தனது கூரிய
நகத்வதவய ஆயுதமாக்கி அேவன சம்ஹாரம் பசய்தார் நரசிம்மர்.
அவைத்தால் இவைேன் ஓடிேந்து அருள்ோன் என்று
திருோசகத்தில் மாணிக்கோசகர் பாடுகிைார்.

“வசாதிவய சுடவர சூழ் ஒைி ேிைக்வக
சுரி குைல் பவண முவல மடந்வத
பாதிவய பரவன பால் பகாள் பேண் நீற்ைாய்
பங்கயத்து அயனும் மால் அைியா
நீதிவய பசல்ே திருப்பபருந்துவையில்
நிவை மலர்க் குருந்தம் வமேிய சீர்
ஆதிவய அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.458)





ஒைிமயமானேவன! (சூரிய சந்திரர்கைாய்)

இரு சுடராய்

ேிைங்குபேவன!
இருவை ேிலக்கி ஒைிவய பரேச்பசய்யும் ேிைக்வக!
சுருண்ட கூந்தலும் பருத்த முவலகளும் உவடய இைவம
பபாருந்திய உவமயின் பாகவன!
வமலான பபாருவை!
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பால் வபான்ை பேண்வம நிைமுள்ை திருநீற்வைப் பூசி
இருப்பேவன!

தாமவர மலரில் ேற்ைிருக்கும்
ீ
பிரமமனும் திருமாலும் வதடி
அைிய முடியாத பமய்ப் பபாருவை!

பசல்ேச் பசைிப்புள்ை திருப்பபருந்துவையில் மலர்கள் நிவைந்த
குருந்த மரத்தின் கீ ழ் எழுந்தருைிய மூலவம!

அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால் என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயாக!

Fract i on Demands Tot al i t y Suppl i es. வேதாத்திரியம்
“அேனில்தான் நீ. உன்னில் அேன்,

அேன் யார்? நீ யார்? பிரிவேது.” (வேதாத்திரியம் ஞாக.பா.2)

உனக்குள்ைாக பதய்ேமும், பதய்ேத்திற்குள்ைாக நீயும் இருப்பவத
உணரும்வபாது, பதய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ை நிவலயில்
ஒன்ைாகிேிட முடியும்.

பதய்ே நிவலவய நீ
மைந்தவபாது, மனிதன் என்ை
சிைிய நிவலவய
அவடகிைாய்,
பதய்ேத்வதாடு
இவணந்திருக்கும்வபாது
எல்லாப் பபருட்கைிலும் தன்வனயும் தன்னில் எல்லாப்
பபாருட்கவையும் உணரலாம்.
எனவே மாணிக்க ோசகர் பசான்னது வபால் உதேிக்கு அவைத்தால்
இவைநிவல உடனடியாக உதேி பசய்யும்.
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முழுவமயின் பின்னம் தாவன நீ? ’’’’’’’’ ’’’’’’’ ’’’’’’’’ ’’’’’’’’.
பின்னம் வகட்டால் முைவம தருவம.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேைமுடன்.

2.மூன்ைாேது கண் சில உண்வமகள்!
ேைிேைியாக, நம் பாரம்பரியத்தில் பநற்ைியில் அந்தக் கண்

அவமந்திருப்பதாக பசால்ேவதன்? ஏபனனில், கிரகித்துக்பகாள்ளும்
திைவனாடு பதாடர்புவடய ஆக்ஞா சக்கரம் பநற்ைியில்
அவமந்திருக்கிைது.

பார்ேதிக்கு சிேவன திருமணம் பசய்ய தணியாத ஆர்ேம். அதனால்
மன்மதனான காமவதேவன அனுகினார். பபாதுோக, மன்மதர்கைின்
வேவலயில் அத்தவன சாதுர்யத்வத காண முடியாது.

நம் காமவதேனும் மரத்திற்கு பின்னால் ஒைிந்துபகாண்டு சிேன் மீ து
காமபாணம் ேசினான்.
ீ

அந்த மலர் அம்பு சிேவன

தீண்டியது. தியானத்திலிருந்து
கண்திைந்த சிேனின் கண்முன்வன
அைகு பசாரூபமான பார்ேதி
அமர்ந்திருந்தார்.

திடீபரன சிேனுக்குள் ஆவச
பிைந்தது. பார்ேதி மீ து காதல்
பிைந்தது. கிடுகிடுபேன சுதாரித்துக் பகாண்டேருக்கு வகாபம் பீைிட்டு
எழுந்தது. “யார் எவன தூண்டியது?”

அங்வக மரத்திற்கு பின்னால் நின்று, தன் பேற்ைிவய வேடிக்வகப்
பார்த்துக் பகாண்டிருந்த காமவன கண்டார் சிேன்.
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“நீ என் சாதனாவே கவலத்து, எனக்குள் ஆவச மூட்டி ேிட்டாயா?”
என்று கூைி, தன் பநற்ைிக்க ண்வண திைந்து, அேவன
சாம்பலாக்கினார்.

ஆவசகளும், தாபங்களும், காமமும் பேைியிலிருந்து ேருேதில்வல,
அவே நமக்குள் இருந்வத எழுகின்ைன. சிேன் பேைிவய இருக்கும்
காமவன எரிக்கேில்வல,

மாைாக, தனக்குள் இருந்த காமவன எரித்தார் என்பவதவய இந்தக்
கவத பசால்கிைது. ஆவசயும் தாபமும் எழும்வபாவத தன்

மூன்ைாேது கண்வன திைந்து, அதவன பஸ்பமாக்கினார் சிேன்.
நமக்கு ேைங்கப்பட்டிருக்கும் இரு கண்களும் உலவக காண்பதற்கு.

அேற்ைால் பபாருள் தன்வமயில் இருப்பேற்வை மட்டுவம கிரகித்துக்
பகாள்ை முடியும்.

பபாருள்தன்வம அல்லாத ஒன்வை நீங்கள் புரிந்துபகாள்ை
நிவனத்தால், உள்முகமாய் திரும்புேது ஒன்வை ேைி. உள்முகமாய்
திரும்ப ஒரு கண் இருந்தால், அதவனத்தான் மூன்ைாேது கண்
என்கிவைாம்.

பநற்ைியில் புவடத்துக் பகாண்டிருக்கும் ஒரு உறுப்வப நாம்
மூன்ைாேது கண் எனச் பசால்ேதில்வல.

ேைிேைியாக, நம் பாரம்பரியத்தில் பநற்ைியில் அந்தக் கண்
அவமந்திருப்பதாக பசால்ேவதன்?

ஏபனனில், கிரகித்துக் பகாள்ளும் திைவனாடு பதாடர்புவடய ஆக்ஞா
சக்கரம் பநற்ைியில் அவமந்திருக்கிைது.

அவனேரது ோழ்ேிலும் மூன்ைாேது கண் – அனுபே உண்வமயாய்
ஆேதில்வல, ஒரு சாத்தியமாய் மட்டுவம இருக்கிைது. அது நமக்கு
அனுபேப்பூர்ேமான உண்வமயாக வேண்டுபமன்ைால், அவத
பமல்ல பமல்ல ேைர்க்க வேண்டும். மூன்ைாேது கண்
தூண்டப்படாமல் இது சாத்தியமில்வல.
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திருோசகத்தில் மாணிக்கோசகர், இவைேவன “பநற்ைிக்கண்
உவடயேவன” என்று பாடுகிைார்.

“நிருத்தவன நிமலா நீற்ைவன பநற்ைிக்
கண்ணவன ேிண் உைார் பிராவன

ஒருத்தவன உன்வன ஓலமிட்டு அலைி
உலகு எலாம் வதடியும் காவணன்
திருத்தம் ஆம் பபாய்வக திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்

அருத்தவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.459)







கூத்தவன மலமற்ைேவன!
திருநீறு பூசி இருப்பேவன!
பநற்ைியில் கண் உவடயேவன!
ேிண்உலகில் உள்ைேர்களுக்கும் தவலேவன!
ஒரு தனி முதல்ேவன!

திருந்திய நீர்நிவல உவடய திருப்பபருந்துவையில்
பசழுவமயான மலர் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ்




எழுந்தருைிய பபாருவை!

ஒலமிட்டு பபரும் சத்தத்துடன் கூேி அவைத்து. உலகம்
முழுேதும் வதடியும் உன்வனக் காண முடியேில்வல.

அடிவயன் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும் என்று
வகட்டு அருளுோயகா!

பநற்ைிக்கண் ஆக்கிவன தீட்வசப் பபற்று பயிற்சி பபை
மனேைக்கவல மன்ைங்கள் வநாக்கி ோருங்கள்.
பநற்ைியில் உச்சியில் ஞாபகமாயிரு
உற்றுற்றுப் பார்த்திடு உன்வன உலவகபின்
கற்ைபடி நட கருத்து ேிைிப்புடன்
பற்ைற்று ோழும் பைக்கம் உண்டாகிடும். (வேதாத்திரி மகரிஷி)
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேைமுடன்.
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3. நல்பலாழுக்க ோழ்க்வக முவை
சிேபபருமானும் பார்ேதி வதேியும் ஒரு முவை பார்ேதி வதேியார்
ேிவையாட்டுக்காக சிேபபருமானின் கண்கவை மூடியதால் உலகம்
முழுேதும் இருள் சூழ்ந்ததாக ஒரு கவத உண்டு.
சிேபபருமானின் இரண்டு கண்கள் சூரியன் மற்றும் சந்திரன் என்று
கூைப்படுகிைது. ஆகவே பார்ேதி வதேி சிேபபருமானின் கண்கவை
மூடியதும் இந்த பிரபஞ்சவம இருைில் மூழ்கியது.

ஆகவே பிரபஞ்சத்திற்கு ஒைிவய ேைங்க சிேபபருமான் தனது
மூன்ைாேது கண்வண திைந்ததாக கூைப்படுகிைது.

வயாகிகைின் ேைிகாட்டி சிேபபருமானின் பநற்ைிக்கண் ஞான ஒைி
மற்றும் ேிைிப்புணர்வேக் குைிக்கும்.
எல்லாேற்வையும் அைிந்த வயாகியாக சிேபபருமான்
அைியப்படுகிைார். அேருக்கு பின்னால் ேந்த வயாகிகள் மற்றும்
துைேிகளுக்கு அேர் ஒரு உத்வேகத்வதக் பகாடுக்கிைார்.
சிேபபருமான் ஒரு வயாகியாக இருந்து பல ஆண்டுகள் கடுவமயான
தேத்திற்கு பிைகு ஞான ஒைிவயப் பபற்ைார். இந்த மூன்ைாேது கண்
என்பது ஞானம் மற்றும் நீதியின் கண்ணாகும்.
அேருக்கு பின்னால் ேரும் துைேிகள் மற்றும் முனிேர்களுக்கு ஒரு
ேைிகாட்டியாக அேர் ேிைங்குகிைார். உண்வமயான எழுச்சி மற்றும்
ேிைிப்புணர்வு இேர்கைின் குைிக்வகாைாக இருக்க வேண்டும்.
சிேபபருமானின் மூன்ைாேது கண் கடந்த காலம் மற்றும்
எதிர்காலத்வத அேர் பார்க்க உதவுகிைது. அேவரப் பின்பதாடர்ந்து
ேரும் துைேிகளும் எதிர்காலத்வதப் பற்ைிய ஞானத்வத அைிந்து
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பகாள்ளும் நிவலவய அவடய வேண்டும். அதிகரித்த ஞானம் மற்று
சித்திவய குைிப்பதாக இந்த மூன்ைாேது கண் அவமகிைது.

ஒரு சாதாரண மனிதனின் ேைிகாட்டி பபாருள் சார்ந்த இந்த

பூவலாகத்தில் எல்லாேற்வையும் அவடந்திட நமது கண்கள் நமக்கு
உதவுகிைது.
இந்த கர்ம வஷத்திரத்தில் நாம் ோழ்ேதற்கு கண்கள்
அேசியமாகிைது. கேர்ந்து இழுக்கும் இந்த உலகின் பபாருட்கள்
நமது ஆன்மீ க சிந்தவனக்கு இவடயூைாக இருக்கும்.

இந்த ஆன்மீ க பாவத நம்வம பசார்க்கத்திற்கு அவைத்து பசல்லும்.
இந்த பாவதவய நாம் வதர்ந்பதடுக்கும் வபாது பல இவடயூறுகள்
நம்வம பாதிக்கும்.

அந்த வநரத்தில் நமது சிந்தவன ஒரு நிவலப்பட வேண்டும். நம்வம
நாவம ேைி நடத்தி சரியான பாவதயில் பயணிக்க வேண்டும். இந்த
எழுச்சி மற்றும் ேிைிப்புணர்வேக் குைிப்பது சிேபபருமானின்
மூன்ைாேது கண்.

கேனச் சிதைல் உண்டாகும் வநரத்தில் சற்று நிதானித்து நமது

உண்வமயான குைிக்வகாள் என்ன என்பது பற்ைி சிந்தித்து பசயல்பட
வேண்டும்.
எனவே, ஒவ்போரு மனிதனுக்கும் ஒரு மூன்ைாேது கண் உள்ைது,
அதாேது ஒழுக்கபநைிக்கான ேைிகாட்டுதல் வதவேப்படும் சமயத்தில்
அேர் ேிைிப்புடன் இருக்க அதவனப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
“எங்கள் நாயகவன என் உயிர் தவலோ
ஏல ோர் குைலி மார் இருேர்
தங்கள் நாயகவன தக்க நல் காமன்
தனது உடல் தைல் எை ேிைித்த
பசம் கண் நாயகவன திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்
அம் கணா அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
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அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.460)






எங்கள் தவலேவன!
என் உயிர் நாயகவன!

மயிர்ச்சாந்து அணிந்த கூந்தவல உவடய இருேருக்கு (உவம,
கங்வக) கணேவன!

அைகில் சிைந்த மன்மதன் உடல், பநருப்பில் வேகுமாறு
பநற்ைிக் கண்வணத் திைந்த பபருமாவன!

திருப்பபருந்துவையில் பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த
குருந்த மரத்தின்கீ ழ் எழுந்தருைிய அைகிய கண்வண



உவடயேவன!

அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயகா!

அைிவேப் பயன்படுத்தாத மனிதர்கள் மிருக குணம்
பகாண்டேர்கைாக இருக்கிைார்கள். அேர்களுவடய இச்வச, வகாபம்,
பகட்ட உணர்வுகள் ஆகியேற்வை அேர்கைால் கட்டுப்படுத்த
முடியாது.

புத்திசாலியாக இருப்பேன் அேற்வைக் கட்டுப்படுத்தி அைவு
முவைவயாடு உபவயாகிக்கிைான்.

இப்படிக் கட்டுப்பாட்டுடன் ோழ்ேதற்குப் பபயர்தான் பிரம்மச்சரியம்.
இன்று நாம் பபண் உைவே மறுப்பவத பிரம்மச்சரியம் என்று
பசால்லி ேருகிவைாம்.
இது தேறு. மனவதக் கட்டுப்படுத்தி எல்லா ேிதத்திலும்
தன்னுவடய சக்திகவை சுய கட்டுப்பாட்டிற்குக் பகாண்டு ேந்து,
அேற்ைின் மூலம் சிைந்த பலன்கவை அவடேதுதான் பிரம்மச்சரியம்.
மனிதனின் உடல் சக்தி, அேனுக்கு ஆண்வமவயயும்,
இைவமவயயும் தரும் ேரியம்
ீ
இவேபயல்லாம் அேனுவடய
நல்ோழ்ேிற்காக இவைேன் அைித்த பசல்ேங்கள்.
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இேற்வைப் பாதுகாத்து, அைவுடன் பசலேிடுபேவன மிகச் சிைந்த
பலவனப் பபறுகிைான்.

அேனிடம்தான் பபாலிவும், பசயல் வேகமும், புத்திசாலித்தனமும்
குடி பகாள்கின்ைன. அேவன உண்வமயான பிரம்மச்சாரி என்ைார்.
(இேற்வைப் பாதுகாத்து அைவுடன் பசலேிடுபேவன என்ை

ோக்கியத்வதக் கேனிக்கவும்.) ஞானிகள் என்றும் இயற்வகக்கு
முரணான காரியங்கவை ஆதரிப்பதில்வல.



வேதாத்திரியத்தில் உடல்நலம் காக்க உடற்பயிற்சியும்,

ேித்து சக்திவயப் பபருக்கி, அதில் உயிர் சக்திவயத் திணிவு
பபைச் பசய்து, அந்த உயிர் சக்திவயப் பிரித்பதடுத்து




வமவலற்ை காயகல்பப் பயிற்சியும்,

மனேைம் காக்க அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகளும்,
கருவமயத் தூய்வம பபற்று ேிவனகவை அைித்து ஆன்ம
ஈவடற்ைம் பபைத் தேப்பயிற்சிகளும் தரப்படுேதால்,

இல்ோழ்ேில் உள்ைேர்களும் குண்டலினி தேத்தில் பேற்ைி பபற்று
ேடுவபற்வைப்
ீ
பபை முடியும் என்பவத உணர்ந்திடுங்கள்.
“மண்மீ து பபண்துவணயால்
பபான் பகாண்வட ோழ்கின்வைாம்
மாற்றுேவதன் மூோவச?
மதிபகாண்வட பயன்பகாள்வோம்”.
.

இச்வசயின் ேலிவு: வேதாத்திரியம்
“எச்பசயலும் மூலபமனும் நிவனப்பாலாகும்.
இன்ப துன்பக் காரணமு மதுவே வதர்வோம்,
இச்வசஎனும் தீபயழுந்து எரியும்வபாது
இயங்கு முடற் கருேிகைா லைிவேக் பகாண்டு
அச்சமை அனுபேித்வத அவணக்கலாகும்;
அதற்கு ஒரு மாற்ைமில்வல யதனால் வமவலார்
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நச்சுேிவை இச்வசகவை ேிவைேிக்காத

நல்பலாழுக்க ோழ்க்வக முவை ேகுத்துள்ைார்கள்”.
வேதாத்திரி மகரிஷி.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேைமுடன்.

4. என் மனத்துள்வை எழுகின்ை வ ாதிவய
தனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக பபரும் வசாதியில்

இருந்து பேைிப்பட்ட என் தந்வதவய” என்று திருோசகம் பாடுகிைது,
திருோசகத்தில் வ ாதி

என்ை ோர்த்வதவய 42 இடங்கைில்

மாணிக்கோசகர் பயன்படுத்தியுள்ைார்.
1. மாசற்ை வ ாதி மலர்ந்த மலர்ச்சடவர 1-62
2. வ ாதியவன, துன்இருவை வதான்ைாப் பபருவமயவன 1-72
3. தூண்டு வ ாதி வதாற்ைிய பதான்வமயும் 2-74
4. கருஆர் வ ாதியில் கரந்த கள்ைமும் 2-55
5. தூயவமனி, சடர் ேிடு வ ாதி 2-112

6. அருக்கனில் வ ாதி அவமத்வதான் 3-20
7. பரம்பரம் வ ாதிபட பரவன வபாற்ைி 4-222
8. பரஞ் வ ாதி 88
9. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பபரும் வ ாதிவய 155
10. பாசம் பரஞ் வ ாதிக்கு என்பாய் 156
11. வகைில் பரஞ் வ ாதி வகைில் பரங்கருவண 162
12. வ ாதி திைம்பாடி, சூழ்பகான்வைத்தார் பாடி 168
13. வ ாதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு 214
14. மாஏறு வ ாதியும் ோனேரும் தாம்அைியா 215
15. பேமாயம் காத்து என்வன ஆண்டுபகாண்ட பரஞ்வ ாதி 238
16. பத்திக் கடலுள் பதித்த பரஞ்வ ாதி 246
17. தங்குலவு வ ாதித் தனிஉருேம் ேந்தருேி 335
18. வ ாதி மணிமுடி 346
19. என் உள் எழு பரஞ்வ ாதி 386
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20. என் மனத்துள்வை எழுகன்ை வ ாதிவய 391
21. ஆனந்தமாக்கும் என் வ ாதி 393

22. வ ாதியாய் வதான்றும் உருேவம 394
23. பாவரார் ேிண்வணார் பரேிஏத்தும் பரவன பரஞ்வ ாதி 422
24. கடிஆர் வ ாதி கண்டு பகாண்டு 424

25. முத்து மாமணி மாணிக்க ேயிரத்த பேைத்தில் முழுச்வ ாதி 432
26. எழுதரு சுடர்ச்வ ாதி 433

27. வ ாதிவய! சுடவர! சூழ்ஒைி ேிைக்வக! 456
28. இருள் நீங்க வ ாதி இனித்தான் துணியாவய 489
29. கதிவர மவைத்தன்ன வ ாதி 525

30. ஈண்டிய மாயா இருள்பகட எப்பபாருளும் ேிைங்கத் தூண்டிய
வ ாதிவய 529

31. துன்பவம பிைப்வப இைப்பபாடு மயக்காம் பதாடக்பகலாம் அறுத்த
நற்வ ாதி 543

32. பரஞ்வ ாதி, பசுபதீ! 555
33. யாேர் ஆயினும் அன்பர் அன்ைி அைிஓணா மலர்ச் வ ாதியான் 577
34. பபாய்தவன ஒைிேித்திடும் எைில்பகாள் வ ாதி 584
35. முத்தவன முதலர் வ ாதிவய முக்கண் அப்பவன 586
36. மவை பயின்ை ோசகன் மாமலர் வமவ ாதி 587
37. ஒைிேைர் வ ாதி எம் ஈசன் 593
38. தூபேள்வை நீைணி எம்பபருமான் வ ாதி மவயந்திரநாதன் 595
39. பமய்யடியார்க்கு அருள்துவை அைிக்கும் வ ாதிவய 602
40. இன்பம்பபருக்கி இருள் அகற்ைி எஞ்ஞான்றும் துன்பம்
பதாடர்ேறுத்துச் வ ாதியாய் 625
41. துண்என என்உைம் மன்னியவ ாதி 639
42. அரிய பரஞ்வ ாதீ 647

“கமல நான்முகனும் கார் முகில் நிைத்துக்
கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய
ேிமலவன எமக்கு பேைிப்படாய் என்ன
ேியன் தைல் பேைிப்பட்ட எந்தாய்
திமில நான்மவை வசர் திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்
அமலவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
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அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.461)


தாமவர மலரில் எழுந்தருைி இருக்கும் பிரம்மனும் கரிய
நிைமுவடய திருமாலும் பநருங்குதற்கு அருவம உவடய




மலமற்ைேவன!

எமக்கு பேைிப்பட்டு அருை வேண்டும் என்பதற்காக, பபரும்
வசாதியில் இருந்து பேைிப்பட்ட எம் தந்வதவய!

நான்கு வேதங்கள் ஒலிக்கும் திருப்பபருந்துவையில்
பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ்



எழுந்தருைிய பாசம் அற்ைேவன!

அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயகா!

வ ாதி என்ைால் என்ன? ேிவடயாக ேருகிைார் மகரிஷி.
உண்வமயான சிேம் பேட்டபேைிதான் (சுத்தபேைி) என்ைால், அது
எல்லாேற்ைிலும் ஊடுருேிப் பாயக் கூடியது.
அது ேற்ைாயிருப்பு, வபராற்ைல், வபரைிவு, காலம் என்கின்ை நான்கு
தன்வமயும் உவடயதாக இருக்கிைது.
அவத வேத்து நீங்கள் எந்தக் கணக்கு வேண்டுமானாலும்
வபாடுங்கள். ஆனால் தாயுமானேர் “அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும்
பிரகாசமாய்” என்ை ோர்த்வதகைில் ேிைக்கினார்.
பிரகாசம் என்பவத வ ாதி என்று அந்தக் காலத்தில் பசான்னார்கள்.
அைிவேக் குைிப்பதற்காகத்தான் அந்த ோர்த்வதவயவய
வபாட்டிருந்தார்கள்.
வ ாதி என்ைாலும், ேிைக்கு என்ைாலும் ஒன்வை. “ேிைக்கம்”
என்பதிலிருந்துதான் “ேிைக்கு” என்ை ோர்த்வதவய ேந்திருக்கிைது.
ேிைக்குேதுதான் அைிவு. அதனால், அந்த அைிவே “சுடர்” என்றும்,
வ ாதி என்றும், ேிைக்கு என்றும் பசால்ோர்கள்.
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ேள்ைலார் கூட வ ாதி என்று அைிவேத்தான் பசால்கிைார்.

இவைநிவல அைிோக இருப்பதானால், அது வ ாதி ேடிேமானது
என்று பசால்கிைார்கள்.

அந்த முவையில் இவைநிவலவய உணர்ந்து பகாண்டீர்கைானால்,
அதிலிருந்துதான் பசயல்ேிவைவு தத்துேத்திற்கு ேரலாம்.
அங்கிங்பகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் இருப்பதனால், அது
எல்வலாருள்ளும் இருக்கிைது.
அதனால்தான் எல்வலார் பசயவலயும் கண்காணிப்பதற்கு அதனால்
சுலபமாக முடிகிைது.

உங்களுக்குள்வைவய உள்ைதால், பசயலுக்குத் தக்க ேிவைவே

நீங்கவை பபற்றுக் பகாள்கிைீர்கள் என்கிைார் வேதாத்திரி மகரிஷி.
மாணிக்கோசகர் பசான்னவத ேிைக்கமாகச் பசான்னார் மகரிஷி.
பிரபஞ்சத்தின் காரணப் பபாருைாகவும் காரண கர்த்தாகவும் இருப்பது
வபரைிவு மற்றும் வபராற்ைலுமான சுத்தபேைிவய என்ை மாபபரும்
உண்வமவய மானுடத்திற்கு தந்தேர் நமது அருட்தந்வத வேதாத்திரி
மகரிஷிவய.

ோவையடி ோவைபயன ேந்த சித்தர் மரபில் ேந்தேர்கவை
மாணிக்கோசககரும் மகரிஷியும்.
மாணிக்கோசகரின் கருத்திவன உள்ோங்கி, அவதாடு
ேிஞ்ஞானத்வதயும் வசர்த்து, மகரிஷி உலபகங்கும் உள்ை மக்கைின்
இதயத்வத தமது புத்தம்புது கருத்துக்கைால் பதாட்டார்
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேைமுடன்.
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5. ஆண்டேன் கணக்கு
காசியபர் எனும் அந்தணர், கல்ேி வகள்ேிகைில் சிைந்தேர். என்ன
காரணத்தாவலா, அேருக்கு பார்வே குவை ஏற்பட்டு, ஒரு
கட்டத்தில், முழுேதுமாகவே பதரியாமல் வபானது.

இதனால், பார்வே திரும்ப கிவடக்க வேண்டி, திருச்பசந்தூர்
முருகப்பபருமாவன சரணவடந்தார்.
அதிகாவலயில் எழுந்து, கடல் மற்றும் நாைிக்கிணற்ைில் நீராடுேதும்,
அேன் நாமத்வத பாராயணம் பசய்ேதுமாக திருச்பசந்தூரான்
சன்னிதிவய கதிபயன்று கிடந்தார்.

பிரார்த்தவனயின் பலனாக, திடீபரன்று ஒரு நாள், அேருக்கு
மங்கலாகப் பார்வே பதரியத் துேங்கியது.
மகிழ்ச்சியில் கூத்தாடினாலும், 'திருச்பசந்தூரா... உன் அருைால், என்
பார்வே முழுவமயாகத் பதரியாதா...' என வேண்டி, கண்ண ீர்
ேிட்டார்.

அப்வபாது, வகாேிலுக்கு ேந்த பக்தர் ஒருேர் அருைாடி, 'காசியபா...
என் பக்தனும், இந்நாட்டு அரசனுமான

கேரன்
ீ
இங்கு ேருகிைான்;

அந்த உத்தம பக்தனின் வக, உன் மீ து பட்டதும், உனக்குப் பார்வே
முழுவமயாகத் பதரியும்...' என்ைார்.
அவதக் வகட்டதும், அைவு கடந்த மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டாலும்,
அவதசமயம் கலக்கமாகவும் இருந்தது. காரணம்,
பார்வேயற்ைேர்கவை அரசர் பார்க்க கூடாது என்பது அக்கால
சம்பிரதாயம். இந்த மனப் வபாராட்டத்தில் காசியபர் அமர்ந்திருக்க,
சிைிது வநரத்தில், வகாேிலுக்கு ேந்தார் அரசர்

கேரன்.
ீ

அேரிடம் அருள் ோக்கு பற்ைிய தகேல் எடுத்துவரக்கப்பட்டது.
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ஆனால், அரசவரா, 'நான் அரசன் என்பதால், அதிகாரம்

வேண்டுமானால் என்னிடம் இருக்கலாவம தேிர, அற்புதம் பசய்யக்
கூடிய அைேிற்பகல்லாம் என்னிடம் சக்தி கிவடயாது...' என்று
பசால்லி, சாமி தரிசனம் பசய்ேதில் முவனப்பாக இருந்தார்.
அன்ைிரவு, அரசர்

கேரன்,
ீ
வகாேிலிவலவய தங்க வேண்டி

இருந்ததால், சண்முக ேிலாச மண்டபத்தில் ேந்து அமர்ந்தார்.
திடீபரன்று அேருக்கு என்ன வதான்ைியவதா, 'அந்த

பார்வேயற்ைேவர அவைத்து ோருங்கள்...' என்ைார்.
அரசு பணியாைர்கள், சம்பிரதாயத்வத எடுத்துச் பசால்லி மறுத்த

வபாதும், பிடிோதமாக அேவர அவைத்து ேரச் பசான்னார் அரசர்.
காசியபவரப் பார்த்ததும், மனம் கசிந்த அரசர், 'நீங்கள் நாவைக்
காவல நீராடி, முருகன் சன்னிதிக்கு ோருங்கள்; அேன்
திருேருள்படி நடக்கட்டும்...' என்ைார்.
மறுநாள் காவலயில், 'முருகா... உன் பசாற்படி இேருக்குப் பார்வே
ேராேிட்டால், நான், என் தவலவய அறுத்துக் பகாண்டு

இைப்வபன்...' என்று கூைி, ேிபூதிவய எடுத்து காசியபரின் கண்கைில்
ஊதி, அேர் கண்கவை, தன் வககைால் பமல்ல ேருடினார் அரசர்.
அடுத்த ேினாடி, காசியபருக்கு பார்வே திரும்பியது. அவனேரும்
அரசவர ோழ்த்த, அேவரா, 'முருகன் எனக்கைித்த உயிர்ப்பிச்வச
இது; ஆறுமுகனின் அருள் இவத ேிடப் பபரியது...' எனக் கூைி,
அவமதியாக பேைிவயைினார்.
“துடி பகாள் வநர் இவடயாள் சுரி குைல் மடந்வத .
துவண முவல கண்கள் வதாய் சுேடு
பபாடி பகாள் ோன் தைலில் புள்ைி வபால் இரண்டு
பபாங்கு ஒைி தங்கு மார்பினவன
பசடி பகாள் ோன் பபாைில் சூழ் திருப்பபரு ந்துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்
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அடிகவை அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்

அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.462)



உடுக்வக வபான்ை இவடயிவனயும் சுருண்ட கூந்தவலயும்
உவடய உமாவதேி கம்வப நதியில் பேள்ைம் பபருகி ேர,
தான் பூசித்த இலிங்கத் திருவமனிவய இறுகத் தழுேிக்

பகாள்ை தனது முவலயின் சுேட்வட இரண்டு புள்ைிகைாய்


திருநீறு பூசிய தன் மார்பில் ஏற்றுக் பகாண்டேவன!

அைகிய உயர்ந்த வசாவலகள் சூைந்த திருப்பபருந்துவையில்
பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ்



எழுந்தருைிய கடவுவை!

அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயாக!

ஆண்டேன் கணக்கு வேதாத்திரியம்
தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்வை எதிர்ப்பார்த்தால்

ஒப்புவமா இயற்வகேிதி? ஒழுங்கவமப்புக் வகற்ைபடி
அப்வபாவதக் கப்வபாவத அைிக்கும் சரிேிவைவு
எப்வபாதும் கேவலயுற்று இடர்படுேர் இவதயுணரார்!
(மாக்வகாலம்)

ஆண்டேவனக் வகட்டு இனிவமல் எதுவும் ோங்கிட முடியும் என்று
நீங்க கணக்குப் வபாட்டால் அேன் ஏமாந்தேன் அல்லன். அேனிடம்
ஒரு நியதி இருக்கிைது.
நீங்கள் என்ன பசய்தீர்கவைா அந்தச் பசயலின் ேிவைோக,
நல்லவதவயா, பகட்டவதவயா, உங்கள் வநாக்கத்திற்குத் தக்கோறு,
பசய்யும் திைனுக்குத் தக்கோறு அேன் பசயல் ேிவைோகத்
தருோன். அதுதான் அேன் பகாடுக்கக்கூடிய ேரம் என்று எடுத்துக்
பகாள்ை வேண்டும்.
இந்த இடத்தில் சமுதாயத்திற்கு நலம் தர வேண்டும், கடவம
பசய்கின்வைாம் என்பது ஒன்று ஆயிற்று, இரண்டாேது நல்லவதவய
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ஒவ்போரு பசயலிலும் பசய்து பகாண்வட ேந்தால் இவைேனுவடய
ஆற்ைல் நாம் காணக்கூடிய அைவுக்கு ஒரு ேிைிப்பு நிவல
ேந்துேிடுகிைது.

ஆக இவைேவன உணர்ந்து பகாள்ேது என்பது சமுதாயத்திற்கு
நலம் தருேதாகும்.
இந்த வநாக்கம் பேற்ைிபபை வேண்டுமானால் ஒவ்போருேரும்
நல்ல பசயவல பசய்யப் பைகிக் பகாள்ை வேண்டும்.
அதன் பிைகு அவ்ோறு பசய்து பலன் காண வேண்டும். அவத
மற்ைேர்களுக்கும் பரப்ப வேண்டும்.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோைத்பதரிந்திடில்

ஆனந்தவம. ோழ்க ோைமுடன்.

6. இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க ேிட்டு
மவலகைின் ஆைத்துக்குள், ஒரு மாபபரும் வகாயில்
மணி ஒலிக்கப்படுகிைது. காவலக் காற்ைில், அது அதிர்ந்து
பகாண்டிருப்பவத நீங்கள் வகட்கிைீர்கள்.
உங்கள் மனத்தில் உள்ை எண்ணங்கள் எல்லாம் மவைந்து
வபாகின்ைன. அங்கு நீங்கைாக இருக்கும் எதுவும் இல்வல; நீங்கள்
அல்லாத எதுவும் இல்வல. முழுப் பிரபஞ்சத்வத நிவைக்கும்
மணியின் ஓவச மட்டுவம இருக்கிைது.
ேசந்த காலம் ேருகிைது.
நீங்கள் பூக்கள் மலர்ேவதயும், பட்டாம்பூச்சிகள் பைப்பவதயும்
பார்க்கிைீர்கள். பைவேகள் பாடுேவதக் வகட்கிைீர்கள். இதமான
பருேத்வதச் சுோசிக்கிைீர்கள். இந்த ேசந்தகாலம் என்பது
உங்கள் மனம் மட்டும்தான். இது ஒன்றுவம இல்வல.
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நீங்கள் நயாகரா அருேிக்குச் பசல்கிைீர்கள். அங்வக படவக
எடுத்துக்பகாண்டு அருேிக்குக் கீ வை பசல்கிைீர்கள். அருேியிலிருந்து
ேிழும் நீரானது உங்கள் முன்னால் இருக்கிைது. உங்கவைச் சுற்ைி
இருக்கிைது. உங்களுக் குள்ளும் இருக்கிைது. உடனடியாக, நீங்கள்
ஆஆஆஆ! என்று கத்துகிைீர்கள்.
இந்த அனுபேங்கைில் எல்லாம், புைமும் அகமும் ஒன்ைாகின்ைன.
இதுதான் ப ன் மனம்.
உண்வமயான இயல்பில் எதிர்நிவலகள் இல்வல. வபச்சும்
பசாற்களும் வதவேயில்வல. வயாசிக்காமவலவய, எல்லா ேிஷயங்க
ளுக்கும் எப்படி இருக்கின்ைனவோ, அப்படிவய சரியாக இருக்கின்ைன.
உண்வமயும் இது வபான்ைதுதான். பிைகு, ஏன் நாம் பசாற்கவைப்
பயன்படுத்துகிவைாம்? ஏன் புத்தகத்வத உருோக்குகிவைாம்?
கீ வைத்வதய பாரம்பரிய மருத்துேத்தில், உங்களுக்கு பேப்பம்
பதாடர்பான வநாய் இருந்தால், நீங்கள் பேப்பமான மருந்து
எடுத்துக்பகாள்ை வேண்டும். பசாற்கள், வபச்சு ஆகிய இரண்டிலும்
பபரும்பாலானேர்கள் மிகுந்த பற்றுடன் இருப்பார்கள். அதனால்,
இந்த வநாவயச் பசால்-வபச்சு மருத்துேத்தின் மூலவம குணப்படுத்த
வேண்டியிருக்கும்.
பபரும்பாலானேர்களுக்கு இந்த உலகத்வதப் பற்ைிய மயக்கமான
வதாற்ைவம இருக்கும்.
அேர்கள் அது எப்படி இருக்கிைவதா, அப்படி அவதப் பார்க்க
மாட்டார்கள். அேர்கள் உண்வமவயப் புரிந்துபகாள்ை மாட்டார்கள்.
நல்லது என்ன, பகட்டது என்ன? யார் நல்லவத
உருோக்குகிைார்கள், யார் பகட்டவத உருோக்குகிைார்கள்? அேர்கள்
தங்கள் கருத்துகளுடன் தங்கைது முழுவமயான ேலிவமவயாடு
ஒட்டிக்பகாள்கிைார்கள்.
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ஆனால், ஒவ்போருேரின் கருத்தும் ேித்தியாசமானது. உங்கள்
கருத்துச் சரியானது, வேபைாருேரின் கருத்துத் தேைானது என்று
உங்கைால் எப்படிச் பசால்ல முடியும்? இதுதான் மாவய.
உண்வமவயப் புரிந்துபகாள்ை வேண்டுபமன்ைால், உங்கள் சூழ்நிவல,
உங்கள் நிவல, உங்கள் எல்லாக் கருத்துகவையும் ேிட வேண்டும்.
பிைகு, உங்கள் மனமானது வயாசித்தலுக்கு முன் இருப்பதாக மாறும்.
“வயாசித்தலுக்கு முன்” என்பது பதைிோன மனம். பதைிோன
மனத்துக்கு அகமும் புைமும் கிவடயாது. இப்படி இதுோக இருத்தல்
பகாள்கிைது. “இப்படி இது இருக்கிைது” என்பவத உண்வம.
“நீங்கள் இந்த ோயிவலக் கடந்து பசல்ல வேண்டுபமன்ைால்,
சிந்திக்க இடம் பகாடுக்காதீர்கள்” என்று ஒரு புகழ்பபற்ை ஆசிரியர்
பசால்லியிருக் கிைார்.
நீங்கள் வயாசித்துக் பகாண்டிருந்தால், ப ன்வனப் புரிந்துபகாள்ை
முடியாது என்று இதற்கு அர்த்தம். வயாசித்தலுக்கு முன் இருக்கும்
மனத்வதத் தக்கவேத்துக் பகாண்டால், அதுதான் ப ன் மனம்.
மற்பைாரு ப ன் குரு, “புத்தர் கற்பித்த எல்லாவம உங்கள்
சிந்தவனவயச் சரி பசய்யத்தான். ஏற்பகனவே சிந்தவனவய
நிறுத்திேிட்டால், புத்தரின் பசாற்களுக்குத் வதவேவய இல்வல.”
என்று பசால்கிைார்.
“ேடிேம் என்பது பேறுவம, பேறுவம என்பது ேடிேம்” என்று
இருதய சூத்திரம் பசால்கிைது.
“ேடிேம் இல்லாேிட்டால், பேறுவம இல்வல” என்று இதற்கு
அர்த்தம்”. ஆனால், “ேடிேம் இல்லாேிட்டால், பேறுவம இல்வல”
என்பதன் உண்வமயான அர்த்தம், “ேடிேம் ேடிேம் தான், பேறுவம
பேறுவம தான்”.
நீங்கள் வயாசித்துக்பகாண்டிருந்தால், உங்கைால் இந்தச் பசாற்கவைப்
புரிந்துபகாள்ை முடியாது. நீங்கள் வயாசிக்காமல் ‘அதன் இயல்பில்’
இருந்தால், அதுதான் புத்தரின் இயல்பு.
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‘புத்தரின் இயல்பு என்ன?’
மவலகைின் ஆைத்துக்குள், ஒரு மாபபரும் வகாயில்
மணி ஒலிக்கப்படுகிைது.
உண்வமயும் பேறுமவன இது வபாலதான்.
“நிவனப்பேர் மனதில் மிகுந்த சுவேவயத் தரும் அமிழ்தம்
வபான்ைேவன! “ என்கிைது திருேசாகம்.
“துப்பவன தூயாய் தூய பேண்ண ீறு

துவதந்து எழு துைங்கு ஒைி ேயிரத்து

ஒப்பவன உன்வன உள்குோர் மனத்தில்
உறு சுவே அைிக்கும் ஆர் அமுவத

பசப்பம் ஆம் மவை வசர் திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்

அப்பவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.463)







பேைம் வபான்ை சிேந்த வமனியவன!
தூய்வம உவடயேவன!
தூய்வமயான திருநீற்வைப் பூசி இருப்பேவன!
ஒைியால்

சிைந்து ேிைங்கும் வேரம் வபான்ைேவன!

நிவனப்பேர் மனதில் மிகுந்த சுவேவயத் தரும் அமிழ்தம்
வபான்ைேவன!
வேதங்கள் பசப்பமுை ஒலிக்கும் திருப்பபருந்துவையில்
பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கிழ்



எழுந்தருைிய எம் தந்வதவய!
அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயகா!

இவைநிவலவயாடு மனவத கலக்கேிட்டால் மனம் அமிழ்தம் வபால
இருக்கும் என்ை திருோசகத்வத வேதாத்திரியம் எப்படி பசால்கிைது
பாருங்கள்.
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நிவைநிவல:

வேதாத்திரியம்

“இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க ேிட்டு
ஏற்படும் ஓர் அவமதியிவல ேிைிப்பாய் நிற்க,

நிவைநிவலவய தானாக உணர்ேதாகும்

நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்கு மட்டும்;

உவைந்து உவைந்து இந்நிவலயில் பைகிக்பகாள்ை
உலக இன்பங்கைிவல அைவு கிட்டும்,

கவைநீங்கி அைிவு பமய்ப்பபாருைாய் நிற்கும்

கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு; காணும் பதய்ேம்.”(வேதாத்திரியம்)

இவமப்பபாழுதும் பநஞ்சில் நீங்காமல் இவைநிவலவயாடு மனவத
கலக்கேிட்டு ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோைத்பதரிந்திடில்

ஆனந்தவம. ோழ்க ோைமுடன்.
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7. காலவன எட்டி உவதத்த இவைேன்
நம் ோழ்க்வகயின் முழுக் கேனத்வதயும் எவ்ேைக்பகவ்ேைவு
எல்வலக்குட்பட்ட பபாருள்கைின் வமல் நாம் பசலுத்துகிைவைாவமா,
அவ்ேைவுக்கவ்ேைவு ேிவரோக நாம் மரணத்வத வநாக்கிச் பசன்று
பகாண்டிருக்கிவைாம்.
நம் ோழ்க்வகவய, மற்ைேர்கள் ோழ்க்வகவயாடும் பிரபஞ்ச
ோழ்க்வகவயாடும் ஐக்கியப்படுத்திக் பகாள்ளும்வபாதுதான் நாம்
உண்வமயில் ோழ்கிவைாம்.
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நாம் ோழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் இந்த அற்பமான எல்வலக்குட்பட்ட
ோழ்க்வகதான் மரணம், மரணவமதான்,

இதனால்தான் நமக்கு மரண பயம் ஏற்படுகிைது.

இவ்வுலகில் ஒவர

ஒரு உயிர் ோழ்ந்திருக்கும்ேவர நானும் ோழ்கிவைன் என்று

உணரும்வபாதுதான் அேனால் மரண பயத்வத பேல்ல முடிகிைது.
(ேிவேகாந்தரின் ஞானதீபம்-சுடர் 4–பக்.44-45)

“எமவனக் காலால் உவதத்து தண்டித்தேவன!” என்று மரணத்வத
வபாக்கிய இவைேவன புகழ்ந்து பாடுகிைது திருோசகம்.
“பமய்யவன ேிகிர்தா வமருவே ேில்லா
வமலேர் புரங்கள் மூன்று எரித்த

வகயவன காலால் காலவனக் காய்ந்த
கடும் தைல் பிைம்பு அன்ன வமனிச்
பசய்யவன பசல்ேத் திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்

ஐயவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.464)







பமய்ப்பபாருவை!
பல்வேறு ேடிேம் பகாள்பேவன!
பவக பகாண்டு முப்புரமாய் நின்ை அரக்கர்கவை அைிக்க
வமருமவலவய ேில்லாக ஏந்திய வகவய உவடயேவன!
எமவனக் காலால் உவதத்து தண்டித்தேவன!
கடுவமயான பநருப்புப் பிைம்பு வபான்ை சிேந்த வமனி
உவடயேவன!
பசல்ே ேைம் மிகுந்த திருப்பபருந்துவையில் பசழுவமயான
மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ் எழுந்தருைிய



தவலேவன!
அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயகா!
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மரணத்திற்கு எேரும் அஞ்சார் வேதாத்திரியம்
“மரணத்வத நிவனத்து அஞ்சி நடுங்கும் வகாவை
மனிதவனா அன்வைது?

யாே வரனும்

மரணம் அவடந்வதார் சேத்வதப் பார்த்துப் பார்த்து
மனங்கலங்கி. உைம்உருகி, அழுோ வரது?

“மரணம்தான்

ே
ீ இனம்இன்ப துன்ப

மாகடவலத தாண்டும்உயர் நிகழ்ச்சி” என்று,

மரணத்தின் நிவலயைிந்து, அதற்கு அஞ்சா

மனநிவலயில், பதைிேடவன ோழ்ோர் மக்கள்.” (ஞாக.பா.1000)

பிைப்பு இைப்பு இயற்வகவய.

மரணத்தின் நிவலயைிந்து அஞ்சாமல்

ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோைத்பதரிந்திடில்

ஆனந்தவம. ோழ்க ோைமுடன்.

8. அன்வப கடவுள்
ஒரு துைேி கங்வகயில் குைித்துேிட்டுக் கவரவயறும் சமயம்,
அவ்ேிடத்தில் ஒரு குடும்பத்வதச் வசர்ந்த உறுப்பினர்கள், சத்தம்
வபாட்டு ஒருேவர ஒருேர் திட்டிக் பகாண்டிருக்கிைார்கள்.

அவதப் பார்த்த துைேி, தன் சீடர்கைிடம் திரும்பி சிரித்துக்பகாண்வட
வகட்கிைார்?

ஏன் மனிதர்கள் வகாபத்தில் இருக்கும்வபாது ஒருேவர ஒருேர்
பார்த்து சத்தம்வபாட்டு சண்வட பிடிக்கிைார்கள்?

சீடர்கள் சில நிமிடங்கள் சிந்திக்கிைார்கள்.....பின்னர்..
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சீடர்கைில் ஒருேர்: வகாபத்தில் நாம் அவமதிவய இைக்கிவைாம்!
அதனால் சத்தமிடுகிவைாம்!
துைேி: ஆனால், உனக்கு மிக சமீ பத்தில் இருக்கும் நபரிடம், ஏன்
சத்தமிடுகிைாய்?

அேர்கள் உன்னருகில்தாவன நிற்கிைார்கள்!
நீ பசால்ல வேண்டியவத அேர்களுக்கு மட்டும் வகட்கும் ேிதமாக
எடுத்துவைக்கலாவம!

ஒவ்போரு சீடரும் ஒரு காரணம் பசால்கிைார்...... ஆனால் எந்த
காரணத்திலும் அடுத்தேர்களுக்கு உடன்பாடில்வல!

கவடசியாக துைேி பதில் கூறுகிைார்..... எப்பபாழுது இரு மனிதர்கள்,
ஒருேர் மீ து ஒருேர் வகாபம் பகாள்கிைார்கவைா, அப்பபாழுது
அேர்கைின் மனது இரண்டும் பேகு பதாவலவுக்குச்
பசன்றுேிடுகிைது!

எனவே தூரத்தில் இருக்கும் மனதுக்கு வகட்க வேண்டும்
என்பதற்காகவே, சத்தமிடுகிைார்கள்!

மனது எவ்ேைவு தூரம் ேிலகி இருக்கிைவதா, அவ்ேைவு தூரம்
இேர்கள் தங்கள் ஆற்ைவல உபவயாகித்து சத்தம்வபாட
வேண்டியிருக்கும்!

அப்பபாழுது தாவன தங்கள் கருத்து பேகு பதாவலேில் இருக்கும்
மனவதச் பசன்ைவடயும்!

ஆனால் இதுவே, இரு மனிதர்கள் ஒருேர் மீ து ஒருேர் அன்பாக
இருக்கும்வபாது என்ன நடக்கிைது?

அேர்கள் ஒருேவரப் பார்த்து ஒருேர் சத்தமிடுேதில்வல!
அவமதியாகவும், அன்பான முவையிலும் தங்கள் கருத்துகவை
பேைிப்படுத்துோர்கள்!
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காரணம் அேர்கைின் மனது இரண்டும் பேகு சமீ பத்திவல இருக்கும்!
மனதிற்கு இவடவயயான தூரம், மிகக் குவைோக இருக்கும் அல்லது
மனதிரண்டும் ஒன்வைாடு ஒன்று இவணந்வத இருக்கும்!

துைேி பதாடர்ந்து கூறுகிைார்.....இவதேிடவும் அதிகமாக ஒருேர்
மீ து ஒருேர் அன்பு பசலுத்தும்வபாது என்ன நடக்கும்?

அேர்கள் ஒருேருக்பகாருேர் சத்தமாக வபச வதவேயிருக்காது!
அேர்கைின் மனதுகள் இரண்டும் கிசுகிசுப்பாக வபசுேதில் இருந்வத,
அேர்கைின் கருத்துகள் பரிமாைப்படும்!

இன்னும் இன்னும் அன்பு அதிகமாகும்வபாது ோர்த்வதவய
வதவேப்படாது!

அேர்கள் கண்கள் ஒருேவர ஒருேர் பார்க்கும்வபாவத, மனதின்
எண்ணங்கள் பேைிப்பட்டுேிடும்!

துைேி கவடசியாக சீடர்கவைப் பார்த்து கூறுகிைார்........ அதனால்
நீங்கள் ஒருேருடன் ஒருேர் ோதிடும்வபாது,

“உங்கள் மனதுகள் இரண்டும் பதாவலோகப் வபாய்ேிடாமல்
பார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்!

மனதின் பதாவலவே அதிகப்படுத்தும் ோர்த்வதகவை
உபவயாகப்படுத்தாதீர்கள்!”

அப்படி பசய்யாமல் வபானால், ““ஒருநாள் உங்கள் மனங்கைிரண்டின்
தூரம் பகாஞ்ஞம் பகாஞ்ஞமாக அதிகமாகி, கவடசியில் ஒன்று
வசரும் பாவதவய அவடக்கப்பட்டுேிடும் நிவல ேந்துேிடும்.!!!
இவதத்தான் “உள்ைத்தில் அன்பு மிகுமாறு நிவைந்து
ேணங்குபேருக்கு, வமலான ேட்டின்பத்வதத்
ீ
தந்து அருளும்
ஞானமயமானேவன!” என்று திருோசகம் பாடுகிைது.
“முத்தவன முதல்ோ முக்கணா முனிோ
பமாட்டு_அைா மலர் பைித்து இவைஞ்சிப்
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பத்தியாய் நிவனந்து பரவுோர் தமக்குப்
பரகதி பகாடுத்து அருள்பசய்யும்

சித்தவன பசல்ே திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்

அத்தவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.465)






ேடுவபறு
ீ
அருளுபேவன!
எல்லா உலகங்களுக்கும் மூலவம!
மூன்று கண்கவை உவடயேவன!
தே வேடம் உவடயேவன!

மலரும் பருேத்தில் உள்ை மலர்கவைப் பைித்துத்
திருேடிகைில் தூேி, உள்ைத்தில் அன்பு மிகுமாறு நிவைந்து

ேணங்குபேருக்கு, வமலான ேட்டின்பத்வதத்
ீ
தந்து அருளும்


ஞானமயமானேவன!

பசல்ே ேைம் உவடய திருப்பபருந்துவயில் பசழுவமயான
மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ் எழுந்தருைிய எம்



தந்வதவய!

அடிவயனாகிய நான் உதேிக்கு அவைத்தால், என்ன வேண்டும்
என்று வகட்டு அருளுோயாக!

அன்பு ேைியில் இன்பம் பபருகும் – வேதாத்திரியம்
“இயற்வகயாக அவமந்துள்ை உடல் பலத்வத
இரும்பு முதல் பலேிதமாய் உவலாகத் தாலாம்
பசயற்வகக் கருேிகைின் மூலம் பபருக்கிக் பகாண்டு
சிந்தவனயில் அேரேர்கள் உயர்ந்த மட்டில்.
பயிற்சியினால் ஒருேர்பலர் ோழ்ேின் ஊவட,
பா

கம், சாதகம் ேிவைக்கும் ஆற்ைல் பபற்வைாம்.

முயற்சிவயாடு மனிதஇனம் ஒன்ைாய் என்றும்
முவையுடவன ோைஅன்பு ேைியில் நிற்வபாம்.” (ஞாக.பா.523)
அன்பு ேைியில் நிற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

அன்பு ேைியில் ோழ்வோம்.
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம ோைத்
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பதரிந்திடிடல் ஆனந்தவம!

9.. அருவை ேடிோனேன்
அருள் என்ைால் என்ன? எங்குள்ைது?
“அருள்” பற்ைி ேள்ைலார் என்ன பசால்கிைார்?
எல்லா சன்மார்க்கங்கைிலும் முக்கிய பசால் “அருள்” ஆகும்.
அேரேர் சமய மத மார்க்க கடவுைரின் அருள் வேண்டி
பிரார்த்தவன பசய்ேர்.

எல்லா மார்க்கங்கைிலும் எல்வலாரும் தங்களுக்கு வேண்டியவத,
இவைேன் தருேவதவய “அருள்” என்கிவைாம்.

பபாதுோக, நல்ல ோழ்க்வக, படிப்பு, பதேி, ேசதி,
ேயதானால், வநாய் குணமாதல், நீண்ட ஆயுள்,

முடிபான காலத்தில்,

நல்லபடியாக மரணம், பசார்க்கம் வேண்டுதல்,

பக்தி முதிர்ேில், சமாதி, முக்தி அவடய முயற்சித்தல்,

முதலிய இவேகவை, இவைேன் அருை வேணுமாய் வேண்டுகிைார்கள்.

1. “அருள்க, அருள்க, பமய் ஞானம் முழுேவதயுவம”
2. “உலகில் அருள் ேிைக்கல் வேண்டும்.”
3. “இடர்தீர் பநைிவய அருள்ோய்”
4. “அைிவுைா அருள் உடல் உறுமாவை”

ஆனால், சுத்த சன்மார்க்கத்தில், “அருள்” பற்ைிய உண்வம குைித்து
ேள்ைலார் பசால்லும் வபாது:

1. இவ்ோறு அருள் பற்ைிய ேிைக்கம் ேள்ைலார் தருகிைார்.
ஆக, சுத்த சன்மார்க்கத்தில், அருள் என்பது, இவைேனிடம் நமக்கு
வேண்டியவத வகட்பது மட்டுமில்வல, இயற்வக உண்வமயைிதலும்,

33

இவைேன் உண்வம நிவல காண்பதும் ஆகும்.

வமலும், இவைேன் அருள் எத்தவகயது, எங்குள்ைது? எனப்

பார்க்கும் வபாது, அகம், புைம் எங்கும் நிவைந்திருக்கும் அருள் ஒைி
ேண்ணம்.

எல்லா நிவலகளும் தன் அருள் பேைியில் நிவலக்க வேக்கும்
தனிக் கடவுள் ஒருேவர என்கிைது சுத்தசன்மார்க்கம்.

இந்த உண்வம பதரிந்து அைிந்து அனுபேிக்க ஆவசப்படும் அைிவே
சத்திய அைிவு.

“நின் அருள் வமல் உற்ை வபராவச”

“பகாடுத்தருள் நின் அருள் ஒைிவய” என்கிைார் ேள்ைலார்.
வமலும், “ஆவச உண்வடல் ேம்மீ ன்” என்கிைார்.

அருள் பேைி உண்வமவய நம் உள்ைத்திலிருந்து உணர்த்தி,
உண்வம அைிேினில் ேிரித்துக் காட்டுேது ஆண்டேரின்
திருேருவை.

“பசயல் அவனத்தும் அருள் ஒைியால் காண்க,.. “(6ம் திருமுவை).
சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இவைேனிடம் வேண்டுேது:
இத்வதகத்திற்கு வநருகின்ை மரணம், பிணி, மூப்பு, பயம், துன்பம்
முதலிய அேத்வதகவை நீக்கி வபரின்ப பபருோழ்வே “அருை”
வேண்டும்.

இந்த அருவை (நன்வமகவை) பபை கடவுைது திருேருட் சுதந்திரம்
ஒன்ைாவல பபறுதல் கூடுபமன்கிைார் ேள்ைலார்.
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ஆக, கடவுள் நிவல காண நன்முயற்சி இவடேிடாது பசய்தல்
வேண்டும் என்கிைது சுத்த சன்மார்க்கம்.

“பவர பேைிக்கு அப்பால் ேிைங்கு தனி பேைியில்…அருட்வசாதி “
என்கிைார்.

பமாத்தத்தில், சுத்த சன்மார்க்கத்தார் ஒழுக்கம் நிரப்பி,
தவய உவடயேராகவும், உண்வம பதரிந்து பகாள்ை ஆவச

உவடயேராகவும் இருந்து, இவடேிடாது கருவண நன்முயற்சியில்
இருப்பவத அருள் (நன்வமயும், உண்வமயும்) பபறுேதற்கான ேைி
ஆகும்.


“தவய உவடயார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் சார்ந்தேவர”



“அருளுவடயார் எல்லாரும் சமரச சன்மார்க்கம் அவடந்தேவர”

என்கிைார் ேள்ைலார்.

“மருைவனன் மனத்வத மயக்கு_அை வநாக்கி
மறுவமவயாடு இம்வமயும் பகடுத்த

பபாருைவன புனிதா பபாங்கு ோள் அரேம்
கங்வக நீர் தங்கு பசம் சவடயாய்
பதருளும் நான்மவை வசர் திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்
அருைவன அடிவயன் ஆதரித்து அவைத்தால்
அபதந்துவே என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.466)


மருண்ட உள்ைம் உவடய எனது அைியாவமவயப் வபாக்கி,
இம்வம மறுவம என்ை இரண்வடயும் ஒைித்த ஒரு பபாருள்




ஆனேவன!
தூயதன்வம உவடயேவன!
சீறுகின்ை ஒைி உவடய பாம்பும் கங்வகயும் தங்கி இருக்கும்
சிேந்த சவடவய உவடயேவன!
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பேைிவே உண்டு பண்ணும் நான்கு வேதங்கள் முழுங்குகின்ை
திருப்பபருந்துவையில் பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த



குருந்த மரத்தின் கீ ழ் எழுந்தருைிய அருவை ேடிோனேவன!
அடிவயனாகிய நான் உதேி வகட்டு அவைத்தால், என்ன
வேண்டும் என்று வகட்டு அருளுோயாக!

அருள் என்பவத திருேருைின் தன்வம வேதாத்திரியம்
“அருைமுதம் பபைவேண்டி அகத்தேம் புரிந்வதன்.
அைிேதனின் மூன்றுநிவல அற்புதம் உணர்ந்வதன்
திருேருைாம் பதய்ேநிவல ஆதிபேைி யாச்சு.

வதர்ந்து பகாண்வடன் அந்தத் திருேருைின் தன்வம,

இருபநைியாம் அைிவு அவசபேன்னும் மவைபபாருைாய்,
இவணயற்ை இப்பபாருவை பமய்யும் உயிராக,

உருேேைி கருேைி என்ைிரண்டு பிரிோகி,

உலகங்கள் உயிர்ேவககள் மனிதனுமாய்க் கண்வடன்!”.
(ஞாக.பா.708)
அருவை ேடிோனது இவைநிவல. இவைநிவலயிலிருந்து ேந்த
நாமும் நம்வமச் சுற்ைி இருக்கும் அவனேரும் நடமாடும்

பதய்ேங்கவை என எண்ணி அன்பு பாராட்டி அன்பு பசலுத்தி
அன்புடன் ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோைத்பதரிந்திடில்

ஆனந்தவம. ோழ்க ோைமுடன்.

10.பிைேியாகிய அவல ேசும்
ீ
கடல் நடுேில்
அது ஒரு பபரிய குரு குலம். அங்கு தவலவம குருோக இருந்தேர்,
இன்னும் சில ஆண்டுகைில் தனது இறுதி காலத்வத எட்ட
இருப்பவத நிவனத்துக் பகாண்டார்.
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அேருக்கு ஒரு ஆவச பிைந்தது. மறு பிைேியில் நாம் என்னோக
பிைக்கப் வபாகிவைாம் என்று அைிந்து பகாள்ை அேர் ஆவச
பகாண்டார்.

மறுபிைேிவயப் பற்ைி பதரிந்து பகாள்ை வேண்டும் என்பதற்காக
தேம் இயற்ை முன்ேந்தார். அந்த தேத்தின் பலனாக அேர் ஐந்து
ஆண்டுகைில் இைக்கப் வபாேவதயும், மறு பிைேியில் அேர்
பன்ைியாக பிைக்கப் வபாேவதயும் அைிந்தார்.

தன்னுவடய அடுத்தப் பிைேி பன்ைி என்பவத அேரால்

ர
ீ ணித்துக்

பகாள்ை முடியேில்வல. அது ஒரு இைிபிைேி வபால் அேருக்குத்
வதான்ைியது.

எனவே தன்னுவடய சீடர்கைில் முதன்வமயானேனும், தனக்குப்
பிரியமானேனுமான ஒரு சீடவன அவைத்தார்.

அேனது வகயில் ஒரு ோவைக் பகாடுத்தார். அந்த சீடன் என்ன
ஏபதன்று பதரியாமல் ேிைித்தான். இருந்தாலும் குரு தருேவத
எப்படி ோங்க மறுப்பது? ோங்கிக் பகாண்டான்.
இப்வபாது குரு வபசத் பதாடங்கினார்.
‘சீடவன! என்னுவடய இறுதி காலம் எனக்குத் பதரிந்து ேிட்டது.
ஆனால் நான் எடுக்கப்வபாகும் மறுபிைேி அவ்ேைவு சிைப்பானதாக
இல்வல. அடுத்தப் பிைேியில் நான் பன்ைியாக பிைப்பபடுக்க
உள்வைன்.
எனவே நீ இப்வபாவத புைப்படு. இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகைில் நான்
பிைந்திருக்கும் ஊவர அவடோய். அங்கு பன்ைியாக இருக்கும்
என்னுவடய பநற்ைியில், தற்வபாவதய என்னுவடய உருேம்
வதான்ைி மவையும்.
அவத வேத்து நான் தான் அது என்பவத புரிந்து பகாண்டு, என்வன
ோைால் பேட்டிக் பகான்றுேிடு’ என்ைேர், மறுபிைேியில் தான்
பிைக்கப்வபாகும் ஊவரயும் பசால்லி அனுப்பினார்.
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கால்நவடயாக தன்னுவடய பபரும் பயணத்வத அந்த சீடன்

பதாடர்ந்தான். அேனது பயணம் ஐந்து ஆண்டுகைின் முடிேில்,
அேனது குரு பசான்ன இடத்திவலவய வபாய் முடிந்தது.
அங்கு தன் கண்ணில் பட்ட சில பன்ைிகவை உற்று வநாக்கினான்.
ஆனால் அதில் தன் குரு இல்வல என்பவத உணர்ந்தான்.

பின்னர் அங்கிருந்த ஒருேரிடம், ‘இங்வக அதிகமான பன்ைிகள்
எங்வக இருக்கிைது?’ என்று வகட்டார்.

சீடனின் வகள்ேிவயக் வகட்டதும், அேவன ஒரு மாதிரியாகப்
பார்த்தார் அந்த நபர். இருப்பினும் அந்த இடத்வதச்
சுட்டிக்காட்டினார்.

அங்கு பசன்ை சீடன், பன்ைிக்கூட்டத்தின் நடுவே தன்னுவடய
குருவேத் வதடினான். அப்வபாது ஒரு பன்ைியின் பநற்ைியில்
குருேின் உருேம் பதன்பட்டது. அந்தப் பன்ைிவய மட்டும் தனியாகப்
பிடித்து ேந்து, ோைால் பேட்ட முயன்ைான்.

அப்வபாது அந்தப் பன்ைி வபசத் பதாடங்கியது.

‘சீடா! நான் இந்த ோழ்ேில் ஆனந்தமாக இருக்கிவைன். அவதக்
பகடுத்துேிடாவத’ என்ைது.
சீடன் அதிர்ச்சியில் ேிக்கித்து நின்றுேிட்டான்.
ஆம்! யார்.. எந்த நிவலயில் இருக்கிைார்கவைா.. அேர்களுக்கு அந்த
நிவல சிைப்பானதாகவே வதான்றும்.
மனிதனாக இருந்தவபாது, கீ ழ்நிவல பிைேியாக வதான்ைிய பன்ைி,
அந்த குருேிற்கு இப்வபாது மகிழ்ச்சியான பசார்க்கபுரியாக
வதான்றுகிைது. இது எல்லா

ே
ீ ராசிகளுக்கும் பபாருந்தக்கூடியது

என்பதுதான் இவைேனின் அைகிய பவடப்புத் திைன்.
“பிைேியாகிய அவல ேசும்
ீ
கடல் நடுேில் நிற்கும் என்வன,
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கயிவலக்குச் பசல்லும் ேைி இதுதான். ேருக! என்ை கூேி அவைத்து
அருள் பசய்ோயாக!” என்று திருோசகம் பாடுகிைது.
திருந்து ோர் பபாைில் சூழ் திருப்பபருந் துவையில்
பசழு மலர் குருந்தம் வமேிய சீர்

இருந்தோறு எண்ணி ஏசைா நிவனந்திட்டு
என்னுவட எம்பிரான் என்றுஎன்று

அருந்தோ நிவனந்வத ஆதரித்து அவைத்தால்
அவல கடல்-அதன் உவை நின்று

பபாருந்த ோ கயிவல புகு பநைி இது காண்

வபாதராய் என்று அருைாவய” (திருோசகம் பா.467)




அரிய தேம் உவடயேவன!
திருந்திய பபரிய வசாவல சூழ்ந்த திருப்பபருந்துவையில்
பசழுவமயான மலர்கள் நிவைந்த குருந்த மரத்தின் கீ ழ்



எழுந்தருைிய தன்வமவய,
பலமுவை நிவனந்து “பபருமாவன பபருமாவன!”
ேருந்தி, உதேிக்கு அவைத்தால்,

என்று

பிைப்பு இைப்பு எனும் கடவல நீந்த - வேதாத்திரியம்
“பிைப்பு இைப்பு எனும் கடவல நீந்தபேன்ைால்,
பபருேிைிப்பாய் இருேைியில் பேற்ைி வேண்டும்.
பிைப்பு எைாமல் புதிதாய்க் குருேின் மூலம்
வபணிப் பாலுைவு அைவே தடுக்க வேண்டும்.
பிைப்பதவனப் பபருக்குகின்ை தன்முவனப்பு,
பபரும்பாேப் பதிவுகளும் பற்றும் வபாக்கி,
பிற்பறுக்கும் அகத்தேமும் அைமும்ஆற்ைி,
வபரைிோய் அைிேைிந்து நிவலக்க வேண்டும்.” (ஞாக.பா.1314)
பிைப்பறுக்கும் அகத்தேவதயும் அைத்வதயும் நாள்வதாறும் ஆற்ைி
ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவை ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோைத்பதரிந்திடில்

ஆனந்தவம. ோழ்க ோைமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருள் பத்து
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2. மூன்ைாேது கண் சில உண்வமகள்!

ht t ps://yout u.be/NvoSbrKMo-0

3. நல்பலாழுக்க ோழ்க்வக முவை ht t ps://yout u.be/t mSwh9-l eg4
4. என் மனத்துள்வை எழுகின்ை வ ாதிவய ht t ps://yout u.be/t mSwh9l eg4
5. ஆண்டேன் கணக்கு ht t ps://yout u.be/8TAFRkFaqog
6. இவைநிவலவயாடு எண்ணத்வதக் கலக்க ேிட்டு
ht t ps://yout u.be/f QbCNy25YTA
7. காலவன எட்டி உவதத்த இவைேன் ht t ps://yout u.be/Td699q1j Z8k
8. அன்வப கடவுள் ht t ps://yout u.be/0gJ nOwqyxCg

9. அருவை ேடிோனேன் ht t ps://yout u.be/HAUvJ qi N0RM
10. பிைேியாகிய அவல ேசும்
ீ
கடல் நடுேில்
ht t ps://yout u.be/sPE94D51W4k

துவணநின்ை நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்பேனாந்தர், திருப்பராய்த்துவை.
2. திருோசகம், புலேர் ே.சிேஞானம்,
ீ
ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
3. ஞானக்கைஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதை தகேல்கள்.
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5. மாக்வகாலம்,

வேதாத்திரி

மகரிஷி,

வேதாத்திரி

பதிப்பகம்,

ஈவராடு.
6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
7. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
8. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீ பம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

பசன்வன
9. இராமலிங்க ேள்ைலார் பாடல்கள்
.

பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.in
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பைக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அைிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவை பேன்ை இவடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரலாறு
1. பநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகரா னார்)
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
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1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது 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 பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேைமுடன்” என்ை ோர்த்வத! சரியா? தேைா? இலக்கணம்
என்ன பசால்கிைது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் பசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கைஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேைமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
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26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத
27. வேதாத்திரியம் ஒரு

ஒப்பாய்வு

ே
ீ
யாத்திவர

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ைலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும்.
7. கிைக்கும் வமற்கும்

8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கைின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்

13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கைிப்பும் வபரின்பக் கைிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்

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

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைந்த
பபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
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7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி

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

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேைர்க் காதலி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கைின் பகாட்டம்
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவைேைிபாடு
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேைிபாடு ஏன்,

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

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திலாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.
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7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

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

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

ப ன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. ப ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. ப ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

4. ப ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

3. ப ன்னும்
5. ப ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

3
5
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தாயுமானேர்

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் ப கத்தீவர

2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயபநைி

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

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

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

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

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அைம்
18. அைிவேதான் பதய்ேபமன்ைார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

21. இன்பம் பபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாடல்கைில் மனம்

23.தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிைேி உண்டா?

26.

கடவுைின் ேிலாசம் தருகிைார் தாயுமானேர்

25.

கல்லாத வபர்கவை நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவைேைிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்
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ப ன்னும் திருோசகமும்
1. ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

2. ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகரா னார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

3. புலேர் தியாகரா னார் அரிய பசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகரா னார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. பசயவல ேிவைவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்
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vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவலப்புகைில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ை யூடியூப் வசனலில்
வகட்டு மகிைலாம்.
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. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. பபன்ஞமின் பிராங்கைினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

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

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திலா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
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30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பேைியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2

36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3

37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.ப ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.ப ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.ப ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ப ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.ப ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலபமல்லாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம்

ூன்

56.தினசரி தியானம்

ூவல

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் பசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
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65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.ப ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.ப ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.ப ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கைிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்

73.ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.ப ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகரா னார்

77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்ைம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூலர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்
95.திருமைிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குைை; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
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100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ைலாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.பபாருள் ேறுவமயா? அைிவு ே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 பசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேைக்கவலயில் ோசி வயாகமா?
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