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வேதாத்திரியப் பாரவ்ேயில் 

பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

 
அருள்நிதி மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

 
 

இதனுள்வள 
 

 பிரம்மஞானம் தந்த பிரம்மஞானிகள். https://youtu.be/5q4R6_mZNQA 

 அறிவோன்வே வதய்ேம்?  https://youtu.be/P9sVO6s_HEk 

 .பரசிே வேள்ளமும் காந்தமும். https://youtu.be/dEZBs1vWaRo 

 வமானநிவலயின் வபருவம  https://youtu.be/e5PNfdRUQdQ 

 பவகேனுக்கு அருள்ோய்  https://youtu.be/eT4Usnoetj0 

 கடவம வெய்வோம் https://youtu.be/BXtUsb0fgio 

 எண்ணமவத ேலிவம வபேெவ்ெய்வோம் https://youtu.be/-

Dg2DGXH_3Y 

 ேறுவமவய மண்மிவெ மாய்ப்வபன் https://youtu.be/zHlcx9P9UYc 

 நான் என்ே ததத்ுேவம நாமா யுள்வளாம் https://youtu.be/XU8jVXDs-i0 

 வெத்த பிேகு சிேவலாகமா? வேகுந்தமா? 

https://youtu.be/9GpJpQreON4 
 

 

1.பிரம்மஞானம் தந்த பிரம்மஞானிகள் 

    

பாரதியின் கவிததகளிலும் மகரிஷியின் வவதாத்திரியத்திலும் 
பல்வவறு சிந்ததனகளின் பரிணாமங்களின் உணர்வாய் திகழ்வது 
அவர்களது ஆன்மிக அறிவவயாகும். 

இவர்களது பதைப்புகளில் வவதங்களின் பிழிவும் பக்தியின் 
பரவசமும் கலந்திருந்தாலும் அவற்றின் ஊவை ஒளிர்வது பிரம்ம 
ஞானமாகும். 

 

https://youtu.be/5q4R6_mZNQA
https://youtu.be/P9sVO6s_HEk
https://youtu.be/dEZBs1vWaRo
https://youtu.be/e5PNfdRUQdQ
https://youtu.be/eT4Usnoetj0
https://youtu.be/BXtUsb0fgio
https://youtu.be/-Dg2DGXH_3Y
https://youtu.be/-Dg2DGXH_3Y
https://youtu.be/zHlcx9P9UYc
https://youtu.be/XU8jVXDs-i0
https://youtu.be/9GpJpQreON4


3 

 

பிரம்மஞானம்-ஒரு பார்தவ 

 

பிரபஞ்ச இயக்கங்களின் பிரமிக்கத்தக்க வபருண்தமகள் காலம் 
காலமாக வியப்பானதாகவவ இருந்து வந்திருக்கின்றன.  

      

உலகில் வதான்றிய ஞானியர்கள் அதனவரும் காலந்வதாறும் 
பிரம்மம் குறித்து சிந்தித்து வந்துள்ளனர். 
 

விஞ்ஞானிகள் பிரம்மம் குறித்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.  
மமய்ஞ்ஞானிகள் உணர்ந்து வருகின்றனர். 
 

விஞ்ஞானி நியூட்ைன்,  பிரபஞ்சமானது  மவளி, காலம், மபாருள், 
ஆற்றல் எனும் நான்கு மபாருள்களானது என்றார். 
 

பின்வந்த ஐன்ஸ்தைன் மவளி- காலம், மபாருள்-ஆற்றல், என்று 
இருகூறுகளாக்கி உதரத்தார். 
 

பிரம்மத்தத உணர்ந்த மமய்ஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான ஆதிசங்கரரின் 
அத்தவதம், காசக்கிருத்சுநர் மமாழிகளில் சிவன் பிரம்மத்தினின்று 
வவறுபட்ைதன்று என்று மவளியிை ப்படுகின்றது. 
 

சீவன் பிரமத்தினினின்றும் விடுமபறும் நிதல வதர வவறுபட்ைது. 
 
ஆயினும் முக்தி நிதலயில் பிரம்மத்துைன் அது ஒன்றுபடுகின்றது. 
என்ற ஔைவலாமியின் கருத்து ராமானுஜரின் விசிட்ைாத்தவதவம. 
 

எங்கும் நிதறந்த ஆன்மாவவ நான் எனும் உபநிைத கருத்தத தன் 
ஆன்ம அனுபவத்தில் உணர்பவவன பிரம்மஞானி எனும் 
விவவகானந்தரின் சிந்ததனவய, 
 

”ஐயப் பைாஅ தகத்த துணர்வாதனத் 

மதய்வத் மதா மைாப்பக் மகாளல்”  

 

என்ற வள்ளுவரின் வாக்காக ஒலிக்கிறது. 
 

பிரம்மத்தத உணர்ந்த பிரம்மஞானிகளின் உணர்விற்வகற்ப பிரம்மம் 
எல்தலயற்றது.   
 



4 

 

சுத்த அறிவாய் விளங்குவது. வபராற்றல் மிக்கது.  உயிர்களின் 
அகத்தும் புறத்தும் இருப்பது. எங்கும் நீக்கமற நிதறந்தது.  

 

சீவன்களில் ஆன்மாகவாக இருப்பது. இயக்கமாகவும் 
இயக்கமற்றதாகவும் இருப்பது. ஒன்றாக இருப்பது. பலவாகத் 
வதான்றுவது என்று எல்தலயற்ற பிரம்மத்தின் தன்தமதய 
எல்தலயில்லாது விவரித்துக் மகாண்வை வபாகலாம். 
 

பிரம்மத்ததயும், வாழும் வழிதயயும் சரியாக அறிந்து மகாண்ைவன் 
பிரம்மஞானி. 
 

பாரதி தந்த பிரம்மஞானம். 
     

மமய்ஞ்ஞானிகள் விளக்கம் தரும் பிரம்மத்தின் தன்தமயும் 
உணர்வும் பாரதியிைம் ஆன்ம ஒளியாக சுைர்வதத அவரது 
பாைல்களில் பார்க்கலாம். 
 

பாரதியின் பிரம்மஞான உணர்தவ, 1. சிவவவ பிரம்மம் 2. காளிவய 
பிரம்மம் 3. சக்தி பிரம்மம் 4. கண்ணவன பிரம்மம் 5. ஆன்ம-ஆன்ம 
உணர்வவ பிரம்மம் 6. பிரம்மஞான உணர்வு நிதல 7. ஆன்ம 
விழிப்பணர்வு என பகுத்துக் காணலாம். 
 
வவதாத்திரி மகரிசி தந்த பிரம்மஞானம். 
 

இந்திய தத்துவஞானியான வவதாத்திரியார் பிரம்ம ஞானத்தின் 
வழிவய பிரபஞ்ச இயக்கத்ததப் பற்றி எளிதமயாகப் பாமரனும் 
புரிந்து மகாள்ளும் வதகயில் தந்திருக்கிறார். 
 

இதறநிதலவய தன்னிைம் வந்து ”பிரம்ம ஞானத்தத எழுதுக” என்று 
கூறியதாகவும் கூறியுள்ளார். 
 

மதறமபாருட்கதள உணரும் நிதல    

 

பிரம்ம ஞானத்தத இரகசியமாக தவத்துக் மகாண்டும், ஒரு 
சிலருக்வக (அவர்கள் பார்தவயில் தகுதியுதையவர்களுக்கு மட்டும்) 
அததக் கற்ப்பிக்க வவண்டும் என்ற மகாள்தக இன்று தகர்ந்துள்ளது   
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பிரம்மஞானம் உலகில் மக்கள் அதனவருக்கும் பரவாமல் 
ததைப்பட்ைதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் உண்டு.. 

அதத உணர்ந்து மகாண்டு,  தக்க முதறயில் அந்தத் ததைகதளக் 
கதளய வவண்டும். ததைக்குக் காரணங்களாவன:  

அதனத்தியக்க அருட்வபராற்றலான இதறநிதல – பிரம்மம், 

அதிலிருந்து வதான்றிய விண், விண் சுழலிலிருந்து வதான்றிய 
காந்தம், காந்தத் தன்மாற்றங்களாகிய அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுதவ, 

மணம் – இவற்றின் கதைசி அதல இயக்கமாகிய மனம். 

இதவயதனத்தும் மதற மபாருட்கள். இதவ இல்தலமயன்று 
மறுத்துக் கூற முடியாது.  இவ்வாறு உள்ளன என்று புலனறிவுக்கு 
எடுத்துக் காட்ைவும் முடியாது.  

ஆயினும்,  இவற்தற அறிவதற்காகவவ ஆறாவது அறிவு எனும் 
சிந்ததனயாற்றல் மனிதனிைம் அதமந்திருக்கிறது. ஐந்து புலன்கள் 
மூலம் வதாற்றப் மபாருட்கதள உணர்வது ஐயறிவு. 

புலன்கள் மூலம் உணரப் மபறும் மபாருட்களுக்கு மூலமான மனம், 

காந்தம், விண், மமய்ப்மபாருள் இவற்தற உணரக்கூடிய அறிவு தான் 
ஆறாவது அறிவு. 

புலன்களால் மபாருட்கதள உணரும்வபாது மன அதலச்சுழல் மிகவும் 
விதரவாக இயங்குகிறது. அந்த விதரவு நிதலயில் 
மதறமபாருட்கள் விளங்கா.  

மன அதலச்சுழல் விதரதவ அகத்தவச் சாததனயால் குதறத்து, 

அந்த நுண்ணிய நிதலயில் தான் மதறமபாருட்கதள உணர 

முடியும். 

மனிதனாக வாழும் எல்வலாருவம முடிவாக வநாக்கிச் மசல்லும் 
கதைநிதலக் குறிப்பு பிரம்ம ஞானவமயாகும். வாழ்க வளமுைன். 
 

2 அறிவோன்வே வதய்ேம்? 
 
 

"மனதின் அவலவய குண்டலினிவயாகத்தின் மூலம் 
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குவேத்து, அவதக் வகாஞ்ெம் வகாஞ்ெமாக நிவலக்குக் வகாண்டு 

ேந்து, இேவன அதுோனால் தான் அந்த நிவலயில்தான் அறிவே 

வதய்ேம் ஆகும்". 

 

."அறிவேதான் வதய்ேவமன்ோர ்தாயுமானார,் 

   அகத்ததுதான் வமய்ப்வபாருள் என்வேடுத்துக்காட்டி 

அறிேதவன அறிவித்தார ்திருேள்ளுேர;் 

   அே்ேறிவே அறிேதே்கு முவேகள் வொன்னார ்

அறிஞர ்திருமூலர,் அே்ேறிவில் ஆழ்ந்து 

   ஆனந்தக் கவியாத்தார ்இராமலிங்கர,் 

அறிவில் அறிோய் நிவலத்து அேம்ேகுத்வதார ்

   அவத ோழ்ந்து காட்டிவனார ்நிவனவு கூரவ்ோம்". (ஞாக.பா.7) 

 

அறிவேதான் வதய்ேம் என்பவத பாரதியார ்மிகத ்வதளிோகவும் 

விரிோகவும் தம் பாடலில் பதிவு வெய்துள்ளார.் 

 
 

ஆயிரந் வதய்ேங்கள் உண்வடன்று வதடி 

அவலயும் அறிவிலிகாள்!-பல் 

லாயிரம் வேதம் அறிவோன்வே வதய்ேமுண் 

டாவமனல் வகளீவரா?  

 

மாடவனக் காடவன வேடவனப் வபாே்றி 

மயங்கும் மதியிலிகாள்!-எத 

னூடும்நின் வோங்கும் அறிவோன்வே வதய்ேவமன் 

வோதி யறியீவரா?” (பாரதியார)் 

அறிவுத் தத்துவம் வவதாத்திரியம் 

வவதாத்திரியத்தின் தத்துவச் சிந்  ததகள் அதனத்திலும் அறிவுத் 
தத்துவம் அடிப்பதையாகக் இருப்பததக் காணலாம் 

மனிதனுக்கு ஆறாவது அறிவு உண்டு என்பதும், இதறமவளிதயயும், 
அதன் உள்ளாற்றலான அறிதவயும். அறிவின் புற இயக்கமான 
மனத் ததயும் அறியத்தக்க அறிவுதான் ஆறாவது அறிவு என்பது 
வவதாத்திரியாரின் கருத்தாகும் 

அறிவு என்பது ஒரு இயக்க ஒழுங்கு என்றும், எங்கும் 
நிதறந்திருக்கின்ற ஒரு மவகான்னதமான சக்தி, வவகத்தத 
ஒழுங்குபடுத்தி முதறயாக இயங்கச் மசய்யும் ஓர் அற்பதமான 
ஆற்றல்தான் அறிவு என்றும் மகரிஷி குறிப்பிடுகின்றார். 
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மகரிஷியின் அறிவுத் தத்துவத்தின் குறியைீாக பதறசாற்றிக் 
மகாண்டிருப்பவத மபாள்ளாச்சி அழியாறு பகுதியில் ”ஓம்” என்னும் 
வடிவில் அவரால் வடிவதமக்கப் பட்டிருக்கும அறிவுத் 
திருக்வகாயில் ஆகும். 

பாமர மக்களின்  தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவச் 
சிந்ததனகள் தனித்துவமான சிற்    பபுு்கள் உதையதாக 
விளங்குகிறது. 

மகரிஷியின் சில சிந்ததனகள் இந்திய தத்துவ ஞானத்திற்குப் புதிய 
வரவாகவும், புத்மதாளி ஊட்டுபனவாகவும் விளங்குகின்றன. 

இன்பநிதல எய்த வாரீர்! - வவதாத்திரியம் 

”அறிவினது நிவேநிவலவய ஆதியாக 

   அவமதி நிவலயில் உயரந்்து, அதுோம்வபாது  

அறிவு உயரந்்தகன்று, அவமதிப் வபரின்பத்தில் 

   அணுமுதலாய் அண்டவகாடி தாவனயாக,  

அறிவே அே்ேந் நிவலயில் ஒழுங்கியக்க 

   அவமப்பாகி, முவே பிேழாது இயங்கும் வமலாம் 

அறிவின் வபருவம உணரந்்த இன்ப வேள்ளத்து 

   ஆனந்தத்தில் திவளக்க ோரீர ்ோரீர.்” ஞாக.பா.1236) 

 

உடவலா பல அணுக்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு வதாே்ேம். அணுவோ 

எல்லாம் ேல்ல அருட்வபராே்ேலின் நுண்ணிய சுழலவல. அணுவினால் 

கட்டப்பட்ட வதாே்ேம்.  

 

இந்த உடல். உடலுக்குள் அந்த நுண்ணிய வபாருளாக உள்ள அணுவோ 

உயிர.் அணுதிரட்சியில் உடலாகவும் இருக்கிேது. 

 

உயிருக்கு மத்தியில் வதாடங்கி வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் 

விரிந்து எல்வலயே்ே விரிவு உவடய ஒரு அரூபநிவலவய அறிவு. 

 

நீ உன் உடவல நிவனத்துப் பார.் நீ புலன்கள் ேவரயில் உன்வன 

எல்வல கட்டிக் வகாண்டு உடவல நான் என்று எண்ணுகிோய்.  

 

உடலில் உள்ள உயிவர நிவனத்து பார.் உலகிலுள்ள எல்லா 

உயிரக்வளாடும் வபரியக்க மண்டலத்தில் ஆே்ேல் களமாக 

நிவேந்துள்ள பரமாணு மண்டலத்வதாடு ஒன்றுபட்டிருக்கிோய்.  
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இந்த நிவனவில் நீ ஆன்மாோய் வபரியக்க மண்டலம் முழுேதும் 

பரவியுள்ள ெக்தியாக உணரக்ிோய். 

 

அதே்கும் வமலாக நுணுகி நின்று உன் அறிவே வநாக்  கு. 

உயிராே்ேலின் வமயத்தில் வதாடங்கி, உடலிவல பரவி வபரியக்க 

மண்டலம் முழுேதும் பரவி அதே்கு அப்பாலும் உள்ள பிரம்ம 

நிவலயாய், சுதத்வேளியாய் உள்ளவத உணரே்ாய்.  

 

உனது அறிவின் உண்வம நிவலவய உணரந்்த பின் உனது அறிவின் 

விரிவே அன்பாக மலரந்்து உயிரக்டக்ு உதவி வெய்து, உயிரத் ்துன்பம் 

வபாக்கவும், எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தராமல் வெயவல 

ஒழுங்குபடுத்திக் வகாள்ளவேண்டும், என்ே விழிப்பு நிவலயும் 

ேந்துவிடும். 

 

இந்த அறிவு நிவலயிவலவய உன்வன உடலாகவும், உயிராகவும், 

அறிோகவும் உணரே்ாய். உனது அறிவு எல்வலயே்ேது, விரிந்து 

அரூபமாக உணரும் நிவலயில் அறிவேதான் பிரம்மம் என்ே 

உண்வமவய உணரே்ாய். 

 

இந்த உள்வளாளியில் தன் முவனப்பு என்ே இருள் மவேந்துவிடும். 

 

ஒரு தவலப்படெ்ம், வேறுப்புணரெ்ச்ி, வபாோவம, கடும்வொல் நீக்கி நீ 

உன்வன உத்தமப் வபாருளான இவேேனாகவே காண்பாய். உன் 

அறிவே அறிந்த வபரறிோல் எந்த ஒன்வேயும் குறிப்பால் உணரந்்து 

தக்கபடி கடவமயாே்ே முடியும். 

 

உன்னுவடய நிவலவய உனக்கு உடவ்பாருளாக உள்ள ஆன்மாவே 

உணரந்்து வகாண்டால் உடல், உயிர,் மனம் என்ே மூன்வேயும் அறிந்து 

வகாள்ளும் அறிவு உண்டாகும்.  

 

அந்த அறிவேக் வகாண்டு எேருள்ளத்தும் எழும் எண்ணங்கவளயும் 

வெயல்கவளயும் உணரந்்து தக்கபடி வேே்றிவயாடு உன் 

கடவமயாே்ேலாம்.  

 

அகம் என்பது ஆன்மாவேக் குறிப்பதாகும். அது மனிதனுவடய 

கருவமயத்தில் இவேநிவலவயயும் அதன் அளேே்ே ஆே்ேவலயும் 

சுருக்கி வேத்திருக்கும் வதய்வீக நிவலயம். 

 

ஆன்மாவே உணரந்்தேர ்ஆன்மாவில் இயங்கும் அறிவே வதய்ேமாக 

உணரே்ார.்  

 

ஆவகயால் ஆன்மாவே அதன் இருப்பு, இயக்கம், விவளவு 

இவேகவள சிறிது கூட ெந்வதகமின்றி உணரந்்து வகாள்ள ேல்லேர ்

இவேேனாகவே மதிக்கப்படத்தக்கேர.் ோழ்க ேளமுடன் 
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3.பரசிவ மவள்ளமும் காந்தமும். 
 
 

எல்தலயற்றது நீங்கும் நீக்கமற நிதறந்துள்ள மவளியின் தன்மாற்ற 
மவளிப்பாவை இப்பிரபஞ்சம். 
 

நாம் வாழுகின்ற இப்பிரபஞ்சம் மட்டுமன்றி அதற்கப்பாலும் 
எலதலயற்று விரிந்த வபரறிவாகவும் வபராற்றலாகவும் எங்கும் 
நிதறந்த அரூபமாக இதறயாற்றல் நிதறந்திருக்கிறது. 
 

மவளிக்கு உருவமில்தல.  ஆனால் மவளியில் எத்ததன 
உருவங்கள். மண், மரம், மனிதன் என்பன அரூபத்தின் உருவ 
மவளிப்பாடுகவள. 
உருவமில்லாத ஒன்று எத்ததன உருவங்களாக வருகிறது என்று 
உணர்ந்த நிதலயில், 
 

”உருவன்றிவய நின்று உருவம் புதணக்கும் 

கருவன்றிவய நின்றுதான் கருவாகும்” 

 

என்றார் திருமூலர்.  அதனத்துப் மபாருள்களிலும் உள்ளும் 
புறமுமாக நிதறந்திருப்பது இதறநிதலயாகும். 
 

”உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளமதல்லாம் தானாகும் 

மவள்ளம் ஒன்றுண்ைாம் அததன  

மதய்வம் என்பார் வவதியவர” 
 

என்ற பாரதியாரின் மமாழியிலுள்ள மவள்ளம் என்பது 
மபருமவளியான மதய்வவமயாகும். 
 

மவளி ஒன்றுதான். அதற்கு நாம் தவத்த மபயர்கள்தான் பல.  
மவளிக்கு ஒரு மபயர் பிரம்மம். இன்மனாரு மபயர் பிதா. மற்மறாரு 
மபயர் அல்லாஉற். இன்னும் எத்ததன எத்ததன வய மபயர்கள்! 
 

மவள்ளம் என்பதற்கு வவதாத்திரி மகரிஷி சரியான விளக்கத்ததத் 
தருகிறார்கள். 
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மவள்+அம் = மவள்ளம்.  ”மவள்”  என்றால் தூய்தமயானது.  ”அம்” 
என்றால் இதறநிதலயும் அதன் அதலயுமாகிய காந்தம். 
 

”அம்” என்ற இதறநிதல மிக நுண்ணிய காந்த அதலயாக 
இருப்பதனால் எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவி பாய்ந்து நிரம்பும் 
தன்தமயாக இருக்கிறது. 
 

பாய்மப் மபாருளாக இல்தல என்றால் எல்லாப் மபாருட்கதளயும் 
காத்து வரும் தன்தமயில்லாத ஒன்றாகிவிடும். 
 

இதறநிதல பாய்மப் மபாருளாக இருந்து அதனத்திலும் ஊடுருவி 
பாய்ந்த நிரம்பும் தன்தம மகாண்ைதாதகயால் அது இல்லாத 
மபாருவளா, துகவளா இல்தல. 
 

அதனால் தான் தூணிலும் இருக்கிறான்.  துரும்பிலும் இருக்கிறான் 
என்ற பழமமாழி வழக்தக உறுதி மசய்வதற்குக் காரணமாகிறது. 
 

புலன்களால் உணர முடியாத, அதனத்தைக்கமான, இக்காந்த  

ஆற்றவல மதள்ளத் மதளிவான பாய்மப்மபாருள் 

என்று வவதாத்திரியம் கூறுகிறது.  
 

  
மவள்ளம் என்ற பாய்மப் மபாருதளவய முன்வனார்கள் பிரணவம் 
என்ற வார்த்ததயினால் வழங்கி வந்தார்கள். 
 

இதறநிதல எல்லாவற்றிலும் புகுந்த நிதறயும் பாய்மப் மபாருள்.  
(Mighty Transparent fluid)   
 

பாய்மப்மபாருள் நீருமன்று. தீயுமன்று. வாயுமன்று. இதவ 
அதனத்தும் அல்லாத ஒரு மபாருள். 
 

அது பயிறுக்குள் நீரும் நீருக்குள் பயறும் வபான்றது. எல்லா 
இைங்களிலும் ஊடுருவிப் பாயத்தக்க, எல்லாவற்தறயும் ஊடுருவிப் 
பார்க்கத்தக்க தங்கு ததையில்லாத மபாருள். 
 

அது எதுவாக இருக்க முடியும்.?  இதறநிதல ஒன்றுதான் எல்லா 
இைங்களிலும் ஊடுருவிப் பாயத்தக்கது. அதலயாக இருந்தாலும் சில 
இைங்களில் ஊடுருவிப் பாயும்.  சில இைங்களில் தங்கிவிடும். 
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இது எப்படி என்றால்.....காற்றடிக்கிறது.  ததை இருந்தால் காற்று 
ஊடுருவிப் பாய முடியாது.  ததைபடுகின்ற இைத்தில் அது சுற்றி 
வதளத்துப் வபாகும். 
 

ஆனால் சுத்தமவளிவயா தனக்கு எதுவுவம ததையாக இல்லாமல் 
எங்கும் ஊருவிப் வபாகக் கூடியது. எங்கும் நிதறந்த ஒரு மபாருள் 
அது. 
 

இததத்தான் தாயுமானவர் ”அங்கிங்மகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் 
நீக்கமற நிதறந்த மபாருள்” என்று சுத்தமவளிதய வர்ணிப்பார். 
 

ஆதலால்தான் மதய்வத்தின் எங்கும் நிதறந்த தன்தமதய மவள்ளம் 
என்று குறிப்பிட்ைார் பாரதியார். 
 

வமலும் எந்தப் மபாருதளயும் ஊடுரூவிச் மசல்ல அனுமதிக்கும் 
சுத்தமவளி. 
 

பயிறுக்குள் நீரும், பயதறச் சுற்றி நீரும்  இருப்பதுவபால் உள்ளும் 
புறமுகமாய் இருப்பது சுத்தமவளிவய. இததத் மதளிவாக 
விளக்குகிறார் பாரதியார். 
 

இந்த சுத்தமவளி எத்ததகயது என்பதத உணர்ந்தவர்கள் 
அறிந்தவர்கள் அதத வார்த்ததகளால் விளக்க முடியாமல் 
தவித்தனர்.  
 

அதற்வகற்றவாறு நல்ல வார்த்ததகளும் தமிழ் மமாழியில் அதிகம் 
அப்வபாது உருவாகவில்தல. 
 
அதனால்தான் உலகம் அததன மதரிந்து மகாள்ளாமல் இதுவதரயில் 
தளர்ச்சி நதையில் இருந்திருக்கிறது. 
 

சுத்தமவளிக்கு Highly Transparent Mighty Divine Fluid  என்று அதற்மகாரு 
மபயர் தவத்தார் வவதாத்திரியார். 
 

பாரதியார் தனது கவிததகளில் இரண்டு இைங்களில் மவள்ளம் 
என்று குறிப்பிடுகின்றார். 
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 உள்ளும் புறமுமாய் உள்ளமதலாந் தானாகும். 
மவள்ளமமான்றுண் ைாமததனத் மதய்வமமன்பார் வவதியவர 

 

காணுவன மநஞ்சில் கருதுவன உட்கருத்ததப் 

வபணுவன யாவும் பிறப்பதந்த மவள்ளத்வத 

 

எல்தல பிரிவற்றதுவாய் யாமதனும் ஓர் பற்றிலதாய் 

இல்தல உளமதன்று அறிஞர் என்றும் மயல் எய்துவதாய். 
 

மவட்ைமவளி யாய் அறிவாய் வவறு பல சக்திகதளக் 

மகாட்டு முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுவாய். --- - - - - - - - - 

 

நித்தசிவ மவள்ளம் என்னுள் வழீ்ந்து நிரம்புது என்றுள் 

சித்தமிதசக் மகாள்ளுஞ் சிரத்தத ஒன்வற வபாதுமைா!” 
(பாரதியாரின் பரசிவ மவள்ளம்.) 
 

 

 

என்று பரசிவ மவள்ளம் என்ற ததலப்பில் பாரதியார் பாடியுள்ளார்.  

 

பாரதியாரின் பரசிவமவள்ளம் என்ற கவிதய தன்னுதைய 
தகமயழுத்தில் எழுதிப் பார்த்து, படித்து இரசிப்பது மட்டுமின்றி 
அந்தப் பாைதலப் பற்றி தனது அருளுதரயில் வவதாத்திரியார் 
அடிக்கடி குறிப்பிடுவதுண்டு. 
 

பாரதியாரின் தத்துவத்திற்கு மகரிசியின் விளக்கம். 
 

பிரபஞ்சம் முழுவதும் இயங்கிக் மகாண்டிருப்பனவற்றின் மபாருள் 
நிதல எது? நிகழச்சி நிதல எது? 

  

ஆப்பிள் பழம் என்பது மபாருளா நிகழ்ச்சியா?  ஐம்புலன்களால் 
காணப்படும் உணரக்கூடிய அதனத்ததயும் மபாருட்கள் என்றுதான் 
மசால்வவாம்.  அது மமாழி வழக்கு. 
  

வதாற்றப் மபாருட்கள் அதனத்தும் மபாருள் எனக் மகாள்வது 
சாதாரண மனப்வபாக்கு.  ஆனால் உண்தமயில் அதவ மபாருளா 
என சிந்திக்க வவண்டும்.  ஆராய வவண்டும். 
 

”உருவம் மலர்தான். உட்மபாருள் 
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   உணர விண்மணனும் நுண்ணணுவவ! 
அருவம் ஆதி அதசந்த நிதல, 
   அணுமுதல்அகண்ை வபரண்ைம்!”  (ஞாக.பா.1649) 
 

புலனறிதவத் தாண்டி விண்ணறிவுக்குப் வபாக வவண்டும்.  பழத்தத 
மநருப்பில் வபாட்ைால் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும். 
 

பழம் என்ற காட்சி மதறந்துவிட்ைது.  அப்படியானால் பழம் என்பது 
அணுக்கள் இதணந்த ஒரு காட்சி-நாைகம்.  பழத்தில் நின்ற 
அணுக்கள் அழிந்துவிட்ைதா என்றால் இல்தல. 
  

அணுக்கள் என்பது நுண்ணியக்க மூலக்கூறான இதறத்துகளின் 
மதாகுப்பு.  இதறத்துகவளா இதறநிதலயின் பின்னம் ஆகும்.  

 

அதசந்து மகாண்டிருக்கும் மபாருட்கள் அதனத்தும் தன்னுதைய 
நிதலயில் மாறிக் மகாண்வை இருக்கின்றன. அததன நிகழ்ச்சி 
என்கிவறாம் 

 
சித்தர்கள் வரிதசயில் பத்மதான்பதாவது மற்றும் இருபதாவது 
சித்தர்களாக காட்சி தருகிறார்கள் என்றால் அது மிதகயில்தல. 
 

நம்வமாடு வாழ்ந்து உதரயாடி ஞானவிளக்கம் தந்த தற்கால 
சித்தர்கள் பாரதியும் வவதாத்திரியும் ஆவார்கள். வாழ்க வளமுைன். 
 
 
 

 4.வமானநிவலயின் வபருவம 

 
ஊரில்  ஒரு வபரிய பணக்காரன் இருந்தான் அேனுக்கு எல்லாம் 

இருந்தாலும் மனதில் நிம்மதி இல்லாமல் ஒவர குழப்பதிவல இருந்தான்  

ஒரு வென் குருவே ெந்தித்து  ஐயா எனக்கு வென் கே்க ஆவெ 

வொல்லிக்வகாடுங்கள் என்ோன்.  

 

இேனின் அேெரமான வபெவ்ெ கேனித்த குரு, இவதா பாரப்பா உன் 

மனம் ஒரு நிவலயாக இல்வல, நான் என்னதான் கே்றுக் 

வகாடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது நீ வபாயிடட்ு அப்பேம் ோ என்கிோர.் 

 

இருந்தாலும் இேன் விடவில்வல  
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ஐயா என்னால் வபாகமுடியாது தயவுவெய்து எனக்கு நீங்க வென் 

வொல்லித்தவரனும் மே்றும் எனக்கு நிவேய குழப்பங்களும் 

ெந்வதகமும் இருக்கு அவதல்லாம் நீங்கதான் தீரத்்து வேக்கணும் 

என்கிோன் . 

அப்படிவயன்ோல் ெரி நான் உன்வன எனது சீடனாக 

ஏே்றுக்வகாள்கிவேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தவன இங்வக நீ ஒரு 

ஆறுமாதம் வமௌனவிரதம் கவடபிடிக்கவேண்டும் ெரியா? 

 

ஆறு மாதம்மா ெே்று வயாசித்து ெரிங்க ஐயா இருக்கிவேன் என்று 

ெம்மதம் வதரிவித்தான்  

 

ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து எனது ெந்வதங்கவள நீங்க வபாக்கணும் 

ெரியா? 

 

ெரி ெரி அவதல்லாம் உன் மனதில் ேெச்ிக்வகா நான் ஆறு மாதம் 

கழித்து உனது அவனதத்ு குழப்பங்கவளயும் நீக்குகிவேன் என்ோர ்

குரு.  

 

அதன்பின் அந்த பணக்காரன் ஆசிரமத்தில் வெரந்்து வமௌன 

விரதத்வத கவடபிடிக்கிோர.்  

 

அடுத்தடுத்து அேருவடய வநரங்கள் முழுேதும் தியானம், மந்திரம் 

வெபிப்பது, ஆன்மீக வொே்வபாழிவே வகட்பது இப்படிவய நாட்கள் 

ஓடியது  

 

வமல்ல வமல்ல அேருவடய மனம் வதளிந்த  து , முன்பு குழம்பிருந்த 

விஷயங்கள் எல்லாவம வதளிோக புரிய ஆரம்பித்தது. 

 

ஆறுமாதம் கழிதத்ு குரு அேவர அவழத்தார,் நீ வமௌன விரதம் 

இருந்தது வபாதும் இப்வபாது உனது ெந்வதகங்கவள வகள் என்ோர.் 

 

உடவன அந்த பணக்காரன் அவமதியான குரலில் வகட்பதே்கு ஒன்றும் 

இல்வல குருவே எல்லா குழப்பங்களும் எனக்கு நீங்கியது இப்வபாது 

நான் மகிழ்ெச்ியாக இருக்கிவேன் என்று. 

 

இந்த கவத நமக்கு உணரத்்துேது என்னவேன்ோல் ” சும்மா வகள்வி 

வகட்டால் மடட்ுவம நமக்கு பிரெெ்வனகள் நீங்காது  மே்றும் 

ஆன்மீகத்தில் ேளரெ்ச்ி அவடயமுடியாது வொல்லும் விெயங்கவள 

வகடட்ு சில மாதங்கவளா அல்லது ேருடங்கவளா வமௌனபயிே்சி 

வெய்யவேண்டும் . 

 

மனம் குழப்பம் என்றால் அப்படியேதான் இருக்கும் , சிலயேரங்கள் 

மமௌனமாக  மனதத கவனியுங்கள்  
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அப்வபாதுதான் மனம் வதளிேவடயும் மனம் வதளிந்தால் தானாக 

எல்லாவம புரியேரும்  

”பாரதியாரும் நிவனக்கும் வபாழுதும் வமௌனநிவல ேரவேண்டும்” 

என்று கணபதியிடம் வேண்டுகிோர.் 

” 

எனக்கு வேண்டும் ேரங்கவள 

இவெவபன் வகளாய் கணபதி! 

மனத்திே் ெலன மில்லாமல், 

மதியில் இருவள வதான்ோமல், 

நிவனக்கும் வபாழுது நின்மவுன 

நிவலேந் திடநீ வெயல்வேண்டும். 

கனகுஞ் வெல்ேம்,நூறுேயது: 

இவேயும் தரநீ கடோவய.”  (பாரதியார ்வி.நா.மா) 

 

வமௌனம் - வேதாத்திரியம் 
 

நாம் கருதவ்தாடராய்ப் வபே்ே விவனப் பதிவுகவளயும், பிேவி எடுத்த 

பின் ஆே்றிப் வபே்ே விவனப் பதிவுகவளயும் தன்வமகளாகப் 

வபே்ேேரக்ளாவோம்.  

 

நம் விவனப்பதிவுகள் அவனத்தும் புவதயல் வபால உயிர ்எனும் 

இயே்வக கம்ப்யூட்டரில் அடங்கியுள்ளன.  

 

காலத்தால் மலரும் அப்பதிவுகளின் வேளிப்பாடுகவள எண்ணங்கள், 

வெயலாரே்ம், வநாய்கள், இன்ப துன்பங்கள் யாவுமாகும். 

. 

ஒரு வதாழிலதிபர ்அல்லது ேணிகர ்மாதந்வதாறும் அல்லது 

ஆண்டுவதாறும் இருப்பிலுள்ள வபாருள்கவள கணக்வகடுப்பது வபால 

எல்லாருவம மாததத்ிே்கு ஒரு நாவளா அல்லது ஆண்டுக்குெ ்சில 

நாட்கவளா ஒதுக்கிக் வகாண்டு நம் இருப்வபக் கணக்வகடுக்க வமௌன 

வநான்பு அேசியம். 

. 

இந்தக் கருத்வதாடு, தேத்தால் அறிவே அவமதிக்கும் கூரவ்மக்கும் 

வகாண்டு ேந்து, அகத்தாய்ோல் நமது இருப்புகவளக் கணக்வகடுத்து, 

புதிய திட்டங்கள், ஆக்க ோழ்வுக்கு ேழி வெய்து வகாள்ள வேண்டும். 

 

வமௌன வநான்பின் உண்வம வநாக்கமறிந்து விழிப்புடன் காலத்வதப் 

பயன்படுத்தி, ஆன்ம தூய்வமயும், ோழ்வின் ேளமும் வபறுவோம். 

 

தான், குடும்பம், உே்ோர,் ஊர,் உலகம் என்ே ஐந்து பிரிவுகவளயும் பல 

தடவே ோழ்த்தி அவமதி காண்வபாம். 

. 
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"வமானநிவலயின் வபருவம யார ்எேரக்்கு 

   முன்படரந்்து ோயாவல வொல்லக்கூடும்? 

வமானவம அறிவினது அடித்தளம் ஆம், 

   மிகவிரிவு. எல்வலயில்வல, காலமில்வல; 

வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிேந்தால் 

  முன்விவனயும் பின்விவனயும் நீக்கக் கே்கும் 

வமானநிவல மேோது கடவமயாே்ே 

  வமன்வம, இன்பம், நிவேவு, வேே்றி அவமதியுண்டாம்"(ஞாக.பா.1640) 

 

வமௌன காலம் 

 

"வபொ வநான் பாே்றுங்கால் அறிவு தன்வனப் 

  பழக்கங்கள் எே்ோறு ேலுோய் வமாதி 

வபொ வநான்வபக் கவளத்துப் வபெவேக்கப் 

  வபரும் வபாவர நடத்துகின்ேவதன உணரவ்ோம்; 

வபொ வநான்பு இயே்வகக்கும் உயிரக்்கும் உள்ள 

  பிவணப்வப நன்குணரந்்திட ஓர ்நல்ோய்ப்பாகும்; 

வபொ வநான் வபன்பது ோய் மூடல் அல்ல, 

  வபரியமவே வபாருள் மனவத அறியும் ஆய்வே." (ஞாக.பா.1638) 

 

வமௌனத்தில் பழகிப் பழகித ்தான் எண்ணங்கவள வேே்றி வகாள்ள 

வேண்டும். வமௌனத்தில் கிவடக்கக் கூடிய நல்ல எண்ணங்கள், முன் 

வெய்த நல்ல வெயல்களின் பதிவுகள் எல்லாேே்வேயும் 

குறிப்வபடுத்துக் வகாண்டு அேே்வேெ ்வெயல்படுத்தி 

விட்வடாமானால், ோழ்க்வகயில் வமம்பாடு ேரும்.... 

 

இவேகவள எல்லாம் அனுபேத்தில் நீங்கள் பாரக்்கலாம்.  

 

நாம் வபசிக் வகாண்டிருக்கும் வபாது, உணரெ்ச்ிேயப்பட்ட நிவலயில் 

இருக்கிவோம். நமக்கு யார ்யாருவடய கருத்துக்கள் ோன் 

காந்தத்திலிருந்து ேரும் என்ோல், உணரெ்ச்ிேயப்பட்ட நிவலயில் 

உள்ளேரக்ளின் கருத்து தான் ேரும். அவே நமது மூவளவயாடு 

ொரந்்து நமது எண்ணங்களாக ேரும். 

 

ஆனால், வமௌனத்தில் வபரவமதி நிவலக்கு ேந்தால், அவமதியாக 

இருந்து ஆரய்ெச்ி வெய்து, இவேநிவலவய உணரந்்து, அவதாடு 

வதாடரப்ு வகாண்டால், அந்த நிவலவய உணரந்்த வபரும் மகான்கள், 

அேரக்ளுவடய ஆே்ேல்கள், எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்முவடய 

எண்ணங்களாக ேரும். அவத எல்லாம் அனுபவித்துப் பாரக்்கலாம். 

அனுபவித்துப் பாரப்்பதே்கு ஏே்ே காலம் தான் 'வமௌன காலம்'. 

 

எே்ேளவு காலம் மவுனம் வமே்வகாள்ளலாம்? 

 

நீங்கள் ஒரு நாள் வமௌனம் இருக்கலாம். இரண்டு நாளும் இருக்கலாம்.  
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ஆனால், அந்த மவுன காலத்தில் கிவடத்த பயன்கவள நிவனவில் 

பதிய வேத்துக் வகாள்ளுங்கள். ோழ்க்வகயில் அேே்வேப் 

பயன்படுத்திக் வகாள்ளவும் வேண்டும். 

 

வபாகப் வபாக ஒரு மணி வநரம் மவுனம் இருந்தால் கூடப் வபாதும். 

ஆனாலும் அந்த ஒரு மணி வநரமும் வேே்றி அளிப்பதாக இருக்கும். 

இங்வகயும் அங்வகயும் மனவத ஓடவிடாது இருக்க முடியும். 

 

அப்படி இருந்து பழகி விட்வடாம் என்று வேத்துக் வகாள்ளுங்கள். 

எந்தெ ்வெயல் வெய்தாலும் பதிோகி அந்தந்தப் பதிவுகள் அே்ேப்வபாது 

எண்ணங்களாக ேருகின்ேன அல்லோ?  

 

அவதவபால வமௌன காலத்தில் நீங்கள் இவேநிவலயில் இருந்து 

ஏே்படுத்திக் வகாண்ட மவுனப் பதிவும் ொதாரண காலங்களில் கூட 

வமவல ேந்து அே்ேப்வபாது அவமதி நிவலக்கு உங்கள் மனவத 

அவழத்துெ ்வெல்லும். 

 

5 பவகேனுக்கு அருள்ோய் 
 
 

 தமக்குத ்தீங்கு வெய்தாவரத் தண்டிக்கும் முவேயாேது தீவம 

வெய்தேர ்வேடக்ப்படும் அளவுக்கு நன்வமவயெ ்வெய்ேதுடன் அேர ்

வெய்த தீவமயயும் தாம் வெய்த நன்வமவயயும் மேந்து விடுதலாகும்.  

 

பிேர ்வெய்த தீவமவய நிவனப்பதால் பவகவம உணரவ்ும், தாம் 

வெய்த நன்வமவய நிவனப்பதால் தன் முவனப்பும் துளிரக்்கும். 

அதனால் மேந்து விடுக என்ோர.்  

 

உளவியல் அடிப்பவடயில் ஒருேவரத் திருத்த, உடன்பாடட்ு 

முவேயிவல அணுகுதல் வேண்டும்.  

 

பழிோங்கும் உணரவ்ில் நின்ே ஒருேவன "ஒறுத்தல்" "நாண" என்ே 

வொே்களின்ேழி, பழி ேங்குதலுக்கு உடன்படட்ு நிே்பார ்வபாலக் 

காட்டி அேன் வேகுளிவயத் தணிய வேத்துப் பின் நன்னயம் வெய்யும் 

வநறியில் ஆே்றுப்படுத்தும் நிவலயில் இக்குேள் அவமந்திருப்பவதக் 

காணலாம்.. 

 

இன்னா மெே்தாதர ஒறுத்தல் அவர் 

ோண ேன்னேம் மெே்துவிடல் 
 

பவகேனுக்கும் அருள்ோய் என்கிோர ்பாரதி. பவக நடுவினில் பரமன் 

ோழ்கின்ோன் என்கிோர ்பாரதி. 
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”பவகேனுக் கருள்ோய்-நன்வனஞ்வெ! 

பவகேனுக் கருள்ோய்! 

புவக நடுவினில் தீயிருப்பவதப் 

பூமியிே் கண்வடா வம-நன்வனஞ்வெ! 

பூமியிே் கண்வடா வம. 

பவக நடுவினில் அன்புரு ோனநம் 

பரமன் ோழ்கின்ோன் -நன்வனஞ்வெ!” (பாரதியார)் 

 

வேதாத்திரியத்தில் பவகேரக்வளயும் ோழ்க ேளமுடன் என 

ோழ்த்தும் பயிே்சி ேழங்கப்படுகிேது. 

 

ோழ்த்து: 

 

"ோழ்க ோழ்கவேன் ோழ்க்வகத் துவணேர ்

ோழ்க ோழ்கவேன் குழந்வதகள் எல்லாம் 

ோழ்க ோழ்க என்னுடன் பிேந்வதாரக்ள் 

ோழ்க ோழ்கவேன் நண்பரக்ள் அவனேரும் 

ோழ்க ோழ்கவேன் வதாழில்துவே அனபரக்ள் 

ோழ்க பவகேரக்ள் ேளவமாடு திருந்தி 

ோழ்க இே்வுலகில் ோழ் மக்கவளல்லாம் 

ோழ்க ோழ்க இே்வேயகம் ோழ்க 

ோழ்க அேவநறி ோழ்க வமய்ஞ்ஞானம்!" (ஞாக.பா.1500-8) 

 

நமக்கு தீவம வெய்தேரக்வளயும் ஏன் ோழ்த்த வேண்டும்?  

 

ோழ்த்தும் வபாது வதய்வீக நிவலயில், அவமதி நிவலயில் இருந்து 

வகாண்டு ோழ்த்த வேண்டும்.  

 

இந்த முவேயில் ோழ்த்தின் மூலம் உலகத்வதவய மாே்றி அவமத்து 

விடலாம்.  

 

நமக்குத ்தீவம வெய்தேவரயும் ஏன் ோழ்த்த வேண்டும் என்ோல், 

"அேர ்அறியாவமயினாவல தான் அே்ோறு வெய்தார,் நம்முவடய 

கரம்ெ ்சுவமயின் விவளவு அேவரத் தீவம வெய்ய இயக்கியது.” 

 

எனவே அேர ்வெய்தார,் அேருக்கு உள்ளாக இயங்கிக் 

வகாண்டிருப்பதும் எல்லாம் ேல்ல முழுமுதே் வபாருவள. 

 

எனவே, அேவர மனதார ோழ்த்தி எனது தீய பதிவு ஒன்வே அகே்ே 

உதவிய அேருக்கு நன்றியும் வெலுத்துவேன்" என்ே ததத்ுே விளக்கம் 

நம் வெயலுக்கு ேந்து இயல்பாகி விட்டவதன்ோல், நாம் ஆன்மீகப் 

பாவதயில் திடமாக முன்வனறிெ ்வெல்கிவோம் என்பதே்கு அதுவே 

அறிகுறியாகும். 
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ோழ்க பவகேரக்ள் எதிரிகள் என்று ோழ்த்த ோழ்த்த என்ன நிகழும் 

வதரியமா? 

 

ோழ்த்து எல்லா மந்திரங்கடக்ும் வமலான திருமந்திரமாகும். ஒருேவர 

நாம் ோழ்த்தும் வபாது அந்த உயிருக்கும் நம் உயிருக்கும் ஒரு உயிரத் ்

வதாடரப்ு - ெங்கிலித் வதாடரப்ு ஏே்படட்ு ோழ்த்து அதன் மூலம் பாய்ந்து 

வேவல வெய்யும். ஒருேவர நாம் ோழ்த்தும் தகுதிவயப் வபறுகிவோம்.  

 

அந்த அளவுக்கு நமது வபருந்தன்வம தாவன ேளரெ்ச்ியவடகிேது. 

இந்த ோழ்த்து வபரறிவில் பதிோகி அதன் மூலம் அடி மனத்திே்கும் 

பரவி நாளாக நாளாக நட்புணரெ்ச்ி ேளர உதவும். வேறுப்புணரெ்ச்ி 

தாவன மவேந்துவிடும். 

 

ோழ்க ேளமுடன் என்ே மந்திரத்திே்கு ேலு அதிகம். தேம் வெய்து 

முடிக்கும் வபாது வொல்லும் ோழ்த்துக்கு இன்னும் ேலிவம கூடுகிேது.  

உதாரணமாக ஒரு வில்லில் அம்பு எய்ேதே்கு எே்ேளவு தூரம் நாவண 

இழுக்கிவோவமா, அந்த அளவுக்கு அம்புக்கு வேகம் கூடும். 

அதுவபான்று மனம் எே்ேளவு அவமதி நிவலயிலிருந்து 

ோழ்த்துகிேவதா அந்த வேகத்தில் அந்த ோழ்த்து வெயலுக்கு ேரும். 

ோழ்த்து என்பது வேறும் வொல் மடட்ுமல்ல. அது ஒரு ஜீேகாந்த அவல. 

இந்த அவலக்கு ஐந்து ேவகயான இயக்கங்கள் உள்ளன. 

1 வமாதுதல் (Clash) 

2 பிரதிபலித்தல் (Reflection) 

3 சிதறுதல் (Refraction) 

4 ஊடுருேதல் (Penetration) 

5 இரண்டிே்கும் இவடவய ஓடிக் வகாண்டிருத்தல் (Interaction) 

ஒருேர ்மே்ேேவர ோழ்த்தும்வபாது அந்த ோழ்த்து இருேருக்கிவடவய 

இந்த ேவகயான அவலயிவன எழுப்பிவிடும். அேர ்உங்கவள 

பாரத்்தாலும், பாரக்்காவிட்டாலும் அேரது உயிரிலிருந்து நன்வமயான 

அவல வீசிக் வகாண்வட இருக்கும். 

ெமுத்திரத்தின் மத்தியில் வதான்றும் அவல கவரவயத் வதாடுேது 

வபால் ோழ்த்துபேரிடம் வென்று மீளும். ோழ்த்தும் வபாது நாம் 

அன்வபயும் நல்வலண்ணங்கவளயும் விவதத்தால், நாம் 

ோழ்த்தியேரிடம் அதவனக் வகாண்டு வெரக்்கும் ோழ்த்து அவல, 

அதவன மீளக் வகாண்டு ேருவகயில் அதவன வமலும் விரிோக்கி 

நமக்குக் வகாண்டு ேந்து வெரக்்கும். 

இதனால் நமது பவகேரக்ளும் நமக்கு தீவம வெய்தேரக்ளும் மனம் 

மாறி நம்முடன் இணக்கமாக இருப்பாரக்ள்.   
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ஒே்றுவமயின்றி பிணங்கி நிே்கும் ஒரு மகவனத ்தந்வத தினெரி 

ோழ்த்திக் வகாண்வட இருப்பாரானால் இருேருக்கும் இவடவயயுள்ள 

உயிரத் ்வதாடர ்மூலம் அே் ோழ்த்துப் பரவி மகனுவடய மூவளயில் 

பதிந்து அேவனெ ்சிறுகெ ்சிறுகத ்திருத்தி தகப்பன் விருப்பப்படி 

நடக்கும்படி வெய்துவிடும்.  

 

கணேன் மவனவியிவடவயயும் இப்படித்தான். இது நான் அனுபேமாக 

பல குடும்பங்களில் கண்ட உண்வமயாகும்.  

 

ோழ்த்தின் மூலம் வதவேயான நன்வமகளும் கிடட்ும். ஆதலால்தான் 

கடவுவளக் கூட ோழ்த்தும் பக்தரக்வளயும் பக்திப் பாடல்கவளயும் 

நாம் பாரக்்கிவோம்.  

 

கடவுவள ோழ்தத்ுேதன் மூலம் எல்வலாவரயும் ோழ்தத்ும் 

நே்பழக்கத்வத மனிதன் ஏே்படுத்திக் வகாண்டான். இதனால் 

'மனேளம்' வபருகுேது நிெெ்யம். 

 

"அருட்வபராே்ேல் கருவணயினால், 

உடல் நலம், நீளாயுள், நிவேவெல்ேம், 

உயரப்ுகழ், வமய்ஞானம் ஓங்கி ோழ்க ேளமுடன்" 

என்று ோழ்த்தி பயன்வபறுவோம். 

. 

"உண்ணும் உணவு உடல் மடட்ும் பாயும் 

எண்ணும் எண்ணங்கள் எங்குவம பாயும்." 

. 

" எண்ணம், வொல், வெயலால் எேருக்கும் 

எப்வபாழுதும் நன்வமவய விவளவிக்க 

நாட்டமாயிரு". 

 

6.நிவலயே்ே ோழ்க்வகயிவல கடவம வெய்வோம் 

மன்னர ்ஒருேர ்முனிேரிடம், “கீவதயிவல, 'கடவமவயெ ்வெய், பலவன 

எதிரப்ாராவத' என்று கூேப்படட்ுள்ளது. நல்ல முவேயில் ஆட்சி 

வெய்யவேண்டியது என் கடவம. அதவன மக்கள் பாராட்டவேண்டும் 

என்று நிவனப்பது தேோ?” என்று வகட்டார.் 

 

முனிேர ்அதே்கு, “உன் வகள்விக்குப் பதில் வொல்ல, நீ ஒரு ோரம் என் 

ஆசிரமத்தில் ொப்பிட வேண்டும்” என்ோர.் 

 

மன்னரும் அே்ோவே அங்கு ொப்பிடட்ு ேந்தார.் ொப்பாடு மிகவும் 

சுவேயாக இருந்தது. அவத இரசித்து அேர ் ொப்பிட்டார.் 
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ஒரு ோரம் முடிந்தவுடன் முனிேர ்வகட்டார,் “இங்கு ொப்பாடு எப்படி 

இருந்தது?” 

 

மன்னவரா, “நாவன வொல்லவேண்டும் என்று நிவனத்வதன். ொப்பாடு 

மிகவும் அருவமயாக இருந்தது. இவதெ ்ெவமத்த ெவமயல்காரவர 

என் அரண்மவனக்கு அவழத்துெ ்வென்று, தவலவமெ ்

ெவமயல்காரராக நியமிக்கப்வபாகிவேன்'' என்ோர.் 

 

முனிேர ்வொன்னார,் “சுவேயாக ெவமக்க வேண்டியது, ஒரு 

ெவமயல்காரரின் கடவம. இந்தெ ்ெவமயல்காரர ்தன் கடவமவயெ ்

வெய்தார.்  

 

இப்வபாது அேருக்கு அரண்மவனயில் வேவல கிவடத்துவிட்டது. 

கடவமவயெ ்ெரியாக வெய்தேருக்கு அதே்கான பலன் கண்டிப்பாகத ்

வதடிேரும்” 

 

ஆம். ஆவெயின் அடுத்த நிவலதான் எதிரப்ாரப்்பு. ஆவெக்கு 

அளவில்வல. பலவன எதிரப்ாரக்்கத் வதாடங்கிவிட்டால், நம்மால் 

அந்தெ ்வெயலில் நிெெ்யம் வேே்றிவபே இயலாது. ெரியாகெ ்வெய்தால் 

அதே்கான பலன் நமக்குக் கிவடப்பவத, யாராலும் தடுக்க முடியாது. 
 

கடவமவயப் பே்றி பாரதியார ் என்ன வொல்லுகிோர?்  ”பிேர ்துயர ்

தீரத்்தல், பிேர ்நலம் வேண்டுதல்” என்ே வொல்லுகிோர.் 

 

”கடவம யாேன தன்வனக் கடட்ுதல், 

பிேர ்துயர ்தீரத்்தல், பிேர ்நலம் வேண்டுதல், 

விநாயக வதேனாய், வேலுவடக் குமரனாய் 

நாராயணனாய், நதிெெ்வட முடியனாய், 

பிே நாட்டிருப்வபார ்வபயர ்பல கூறி,”   (பாரதியார)் 

 

கடவமயும் வேதாத்திரியமும். 
 

"ஒரு பிடி உணவில் உலக ஒே்றுவம கண்டிடு 

உவழப்பினால் பதில் உலகுக்குத ்தந்திடு" (ஞாக.பா.) 

 

என்பது வேதாத்திரி மகரிஷி அேரக்ளின் ெத்திய ோக்காகும். 
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தன்வன உருோக்கி ேளரத்த்ு காதத்ு ோழ வேக்கும் ெமுதாயத்திே்கு 

அரப்்பணிப்பு உணரவ்ுடன் வதவேக்கும் ோய்ப்புக்கும் ஏே்ப 

அறிோே்ேவலயும் உடலாே்ேவலயும் வகாண்டு உவழப்பின் மூலம் 

கடவனத ்தீரக்்க எடுக்கும் முயே்சிவய கடவமயாகும். 

 

ெமுதாயத்தின் வெல்ே ேளம் வபருக ஒே்வோருேரும் உவழப்வபயும் 

அறிவேயும் பயன்படுத்த வேண்டியவத கடவம எனப்படும். 

 

”கடவமவய உணரந்்திடு காலத்தில் வெய்திடு 

உடம்புக்  கு  ம நல்லது உள்ளமும் அவமதியாம்.” (ஞாக.பா.400)  

 

ஐேவகக் கடவமகள் 
 

தான், குடும்பம், சுே்ேம், ஊர,் உலகம் என்ே ஐேவகக் கடவமகள் 

ேயது நிரம்பிய ஒே்வோருேருக்கும் உண்டு. 

 

தனது உடல்நலம், வபாருள்ேளம், கல்வியறிவு, திேவம, 

சூழ்நிவலயவமப்பு இேே்வேக் கணித்துக் வகாண்டு மனிதன் 

ஐேவகக் கடவமகவளெ ்வெய்துதான் ஆகவேண்டும்.  

 

தன்வனயும் காதத்ுக்வகாண்டு, குடும்பத்திே்கும், சுே்ேத்தாருக்கும், 

ஊருக்கும், உலகதத்ிே்கும் நலம் வெய்ய வேண்டும். 

 

"உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் 

நிவனப்பதும் வெய்ேதும் நித்தியக்கடன்" (ஞாக.பா.412) 

 

குறுகிய எண்ணதவ்தாடு வபாருட்பே்றுதவல அடிப்பவடயாகக் 

வகாண்டு பயன்கருதிெ ்வெயல் வெய்ேது காம்யகரம்ம் ஆகும். 

 

அகண்ட அறிவின் நிவலயில் உயிரினங்களின் வதவேகவள 

யுணரந்்து இன்ப துன்ப இயல்பறிந்து நே்பயன் கருதிெ ்வெயலாே்றும் 

வபரறிவின் திேவம மிக்க வெயல் நிஷ்காம்ய கரம்ம் எனப்படும். 

 

நிஷ்காம்ய கரம்தத்ால் நல்ோழ்வு, இன்பம், அறிவு, திடம், பண்பு 

முதலியன ஏே்படுகின்ேன.  

 

ெமுதாயத்தில் எல்வலாரும் நலத்வதாடும் ேளத்வதாடும் 

மகிழ்ெச்ிவயாடும் அவமதிவயாடும் ோழ வேண்டுமானால் நிஷ்காம்ய 

கரம்ம் என்னும் கடவம வநறிவய சிேந்த ோழ்க்வக ேழியாகும். 

 

”ஆக்கமுவே யால் அன்றிப் பிேர ்அவழத்து 

ஆக்கிவேத்த வபாருள் கேரந்்து பிவழக்க மாட்வடாம். 

நீக்கமே நிவேந்தநிவல நிவனவிே் வகாண்வட 

நிவலயே்ே ோழ்க்வகயிவல கடவம வெய்வோம்.” (ஞாக.பா.406) 
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'ெமுதாயத்திே்கு நன்வம வெய்ய வேண்டும்' என்று வபசினால் மடட்ும் 

வபாதுமா? அது வெயலிலும் இருக்க வேண்டுமா என்பவத, 

விவேகானந்தர ்கவத மூலம் விளக்கியிருக்கிோர.் 

 

அரென் ஒருேன் இருந்தான். அேன் அரெவேயில் அதிகாரிகள் பலர ்

இருந்தாரக்ள். அேரக்ள் ஒே்வோருேரும், “நான் தான் அரெனிடம் 

ஈடுபாடு வகாண்டிருக்கிவேன். அரெனுக்காக என் உயிவரயும் 

வகாடுப்பதே்குத ்தயாராக இருக்கிவேன்” என்று கூறிக் 

வகாண்டிருந்தாரக்ள்.  

 

அரெவேக்கு துேவி ஒருேர ்ேந்தார.் அரென் அேரிடம், “இந்த அளவுக்கு 

ஈடுபாடு உவடய அதிகாரிகவளப் வபே்ே அரென் என்வனப்வபால் 

வேறு யாரும் இருக்க இயலாது” என்ோன். 

 

துேவி புன்சிரிப்புடன், “நீ வொல்ேவத நான் நம்பவில்வல,” என்ோர.் 

அரென், “நீங்கள் வேண்டுமானால் அவதெ ்வொதித்துக் வகாள்ளலாம்” 

என்ோன்.  

 

சிறிய ஒரு வொதவன வேத்தார ்துேவி. ''அரெனின் ஆயுளும் ஆட்சியும் 

பல்லாண்டுகள் நீடிப்பதே்கு, நான் வபரிய ஒரு வேள்வி வெய்யப் 

வபாகிவேன். அதே்குத் வதவேயான பாலுக்காக ஓர ்அண்டா 

வேக்கப்படும். அதில் அதிகாரிகள் ஒே்வோருேரும் இரவில் ஒரு குடம் 

பால் ஊே்ே வேண்டும்,” என துேவி கூறினார.்  

 

அரென் புன்முறுேலுடன், “இதுதானா வொதவன?” என இகழ்ெச்ியாகக் 

வகட்டான். 

 

பால்-தண்ணீர:் பின் அரென், அதிகாரிகவள அவழத்து நடக்க 

இருப்பவதக் கூறினான். அந்த வயாெவனக்கு அதிகாரிகள் 

அவனேரும் தங்களின் மனபூரே்மான ெம்மதத்வதத் வதரிவித்தனர.் 

 

நள்ளிரவில் எல்வலாரும் அந்த அண்டாவின் அருகில் வென்று, தங்கள் 

குடங்களில் இருந்தவத அதே்குள் ஊே்றினாரக்ள்.  

 

மறுநாள் காவலயில் பாரத்்தவபாது அண்டா நிவேயத் தண்ணீரத்ான் 

இருந்தது! திடுக்கிட்ட அரென் அதிகாரிகவள அவழத்து விொரித்தான்.  

 

அப்வபாது, 'எல்வலாரும் பாவலத்தான் ஊே்ேப் வபாகிோரக்ள். நான் 

ஒருேன் மடட்ும் அதில் தண்ணீர ்ஊே்றினால், அது மே்ேேரக்ளுக்கு 

எப்படித் வதரியப் வபாகிேது?' என்று ஒே்வோருேரும் நிவனத்து, 

எல்வலாரும் தண்ணீவரவய ஊே்றினாரக்ள் என வதரிய ேந்தது.  

 

துரதிரஷ்்டேெமாக நம்மில் பலருக்கும் இவத எண்ணம்தான் 

இருக்கிேது.  
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உலகத்தில் ெமதத்ுேக் கருத்து நிவேந்திருக்கும்வபாது, நான் ஒருேன் 

மடட்ும் வகாண்டாடும் தனிெெ்லுவக யாருக்குத ்வதரியப் வபாகிேது 

என்கிோர ்ஒருேர.்  

 

எனவே எல்லா மக்கவளயும் ெமமாக நிவனக்கும் ஞானத்வதப் வபே 

முயே்சிக்க வேண்டும். 

 

நம்முன் இருக்கும் கடவமகவளெ ்வெய்ேதுதான், உயரவ்ு வபறுேதே்கு 

ஒவர ேழி.  

 

நம் கடவமகவளெ ்வெய்ேதன் மூலம் நம்மிடம் இருக்கும் 

ேலிவமவயப் வபருக்கிக்வகாண்வட வென்று, இறுதியில் உயரந்்த 

நிவலவய அவடந்து விடலாம். சுோமி விவேகானந்தர ்காட்டிய 

ேழியில் வீறுநவட வபாடுவோம்.. 

 

7. எண்ணமவத ேலிவம வபேெவ்ெய்வோம். 
 

”எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார ்

திண்ணியர ்ஆகப் வபறின்” (திருக்குேள் 666) 

 

எண்ணத்தின் ேலிவம பே்றி Dr.M.S.உதயமூரத்்தி வொல்லுகிோர.் 

  

சூரிய கதிரக்வள ஒருமுகப்படுத்தினால் அது தீயாக உருவபறுகின்ேது 

 

எண்ணங்கவள ஒருமுகப்படுத்தினால் அவே ேலிவம வபறுகிேது  

ஒே்வோரு காரியத்திே்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிேது. 

 

காரணம் காரியதத்ில் முடிகிேது  

எண்ணம் ஒரு காரணம். .பலன் காரியம் 

 

எண்ணங்கள் தான் உணரெ்ச்ியாக, ெக்தியாக உடலில் மாறுகின்ேன.  

எண்ணங்கள் நமது உடலின் ரொயன அவமப்வபவய மாே்றும் 

ேல்லவம பவடத்தவே 

 

மனிதனின் எண்ணம் நம்பிக்வகயாக வேரவ்ிடும் வபாது அொதாரண 

ெக்தி வபறுகிேது.  

 

அந்த ெக்தி எவதெ ்ொதிக்க விரும்புகிவோவமா அவத ொதிக்கின்ேது.. 

எண்ணம்தான் நம்பிக்வகயாய், ெக்தியாய், உடலில் மாே்ேத்வத 

வதாே்றுவிக்கின்ேது 

 

நமக்கு நாவம எண்ணங்கவள வொல்லிக் வகாள்ேதன் மூலம்(auto 

suggestions ) நாம் ேளர முடியும், முன்வனே முடியும்  
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எண்ணங்களுக்கு ஏே்ப ோழ்க்வக மலரக்ிேது  

 

நம் எண்ணங்கள் எப்படிவயா அப்படிதான் நாம் ஆகிவோம் 

நாம் எப்படிவயா அப்படிவயயான எண்ண அவலகள் நம்மிடமிருந்து 

உே்பத்தி ஆகின்ேன  

 

ஒே்வோரு நாளும் உேங்கெ ்வெல்லும் முன்  

""நான் எல்லா ேவகயிலும் முன்வனவிட சிேந்து ேருேவத 

உணரக்ிவேன்” என்று நம் மனதிே்குள் வொல்லிக் வகாள்ளும் வபாது 

அந்த எண்ணங்கள் வியத்தகு மாே்ேங்கவள ஏே்படுதத் ேல்லது. 

 

எண்ணங்கள் மகதத்ான ெக்தி வகாண்டவே. நிவனத்தவத 

முடிப்பவே. எண்ணத்வத ேலிவமயாக இவெத்துக் வகாண்டு தின்று 

விவளயாடி இன்புே்று ோழ்வீரக்ளாக” என்று பாடுகிோர ்பாரதி. 

 

“இன்று புதிதாய்ப் பிேந்வதாம் என்று நீவீர ்

எண்ணமவதத் திண்ணமுே இவெத்துக் வகாண்டு 

தின்று விவளயாடி இன்புே்று இருந்து ோழ்வீர ்

தீவம எல்லாம் அழிந்து வபாம் திரும்பிோரா” (பாரதியார)் 

 

எண்ணத்தின் ேலிவம - வேதாத்திரியம் 

 

 "எண்ணம் வேறு, நீ வேறு அல்ல, சிந்தித்துப் பார,் அது காலம், இடம், 

பருமன், இயக்கம் என்ே நான்கு வித தன்வமகவளாடு இயங்கிக் 

வகாண்டும், அேே்வேக் கடந்து வமௌன நிவலயவடந்தும் மாறி மாறி 

நிே்கும் மாயாொலப் வபாருள், உள் எண்ணத்தின் நிவலவய அறிந்து 

வகாண்டால் நீ உன்வன அறிந்து வகாண்டாய் என்பது தான் வபாருள்.  

 

அது ேவரயில் ெந்தரப்்பங் கிவடக்கும் வபாவதல்லாம் எண்ண த்வதப் 

பே்றி ஆராய்ந்து வகாண்வட இரு. எண்ணத்வத நிறுத்த முயலாவத, அது 

அதிகமாக அவலயும், அவத அறிய முயன்ோல் அப்வபாது தான் அது 

தாவன சிறுகெ ்சிறுக அவமதி வபறும். 

 

எண்ண இயக்கம் தான் ோழ்வு. அது உடலில் இரத்த ஓட்டம் இருக்கும் 

மடட்ும், நித்திவர காலம் தவிர மீதி வநரத்தில் இயங்கிக் வகாண்வட 

தான் இருக்கும்.  

 

எண்ணத்வதப் பண்படுத்தவும் பயன்படுத்தவும் ேழிகாண வேண்டும், 

பழக வேண்டும். அந்தப் வபரு நிதிவய அழிக்க வேண்டுவமன்று நீ 

வீணான முயே்சி வகாள்ளாவத!  

 

அது தான் மரணம் என்ே இடத்தில் தானாகவே நின்று விடப் 

வபாகின்ேவத! எண்ணம் நின்றுவிட்டால் நீ என்பது தனிதத்ு ஏது? . 
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பல ேருடங்களில் எண்ணிேந்வதாரக்ளால் வெய்து முடிக்கக் கூடிய 

காரியங்கவள நீ ஒரு நிமிஷத்தில் எண்ணத்தால் திட்டமிடலாம்.  

 

இத்தவகய ெக்தியுவடய நீ எப்வபாதுவம எதிகாலத்வதப் பே்றி 

திட்டமிடட்ுக் வகாண்டிருக்காவத.  

 

இதனால் அே்ேப்வபாது வெய்ய வேண்டிய கடவமகவள மேந்து 

விடுோய். வெயவலாடு சிந்தவனவய இவணத்து நிே்பவத மிகவும் 

உயரே்ாகும்.  

 

அது நழுோமல் இருப்பதே்கு விழிப்வபாடு பல நாட்கள் பழக 

வேண்டும்.  

 

உனது உடல் இன்பங்கவளயும், குடும்பத்வதயும் மடட்ும் ஞாபகத்தில் 

வகாண்டு வெயலாே்றினால், உனக்கு ோழ்வில் ெலிப்பும், 

துன்பங்களும் ஏே்படட்ுக் வகாண்வட இருக்கும். 

 

இயே்வக அவமப்வப, நிகழ்ெச்ிகவள, எண்ணத்தின் ஆே்ேவல, 

ெமுதாயத்வத, உலகத்வத, ஆகாயத்தில் மிதந்து உலவிக் 

வகாண்டிருக்கும் பலவகாடி அண்டங்கவள அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் 

வகாள்.  

 

இவேகவளாடு உனது அறிவே, இன்ப துன்ப அனுவபாகங்கவள 

அடிக்கடி ஒப்பிடட்ுப் பார.் இதனால் உடலுக்கும் அறிவுக்கும் ஒருங்வக 

அவமதி தரும் இவடயோத இன்ப ஊே்று வபருக ஆரம்பித்துவிடும். " 

 

 எண்ணம்: 

 

"எண்ணவம ஒரு நாடக மன்ேம் வபால். 

எண்ணவம அதில் எண்ணே்ே நடிகரக்ள், 

எண்ணவம அவதப் பாரப்்வபார,் ரசிப்வபாராம். 

எண்ணவம அதன் நிரே்ாகி, உவடயேன்." ."(ஞாக.பா.1525) 

 

எண்ணம் நே்பயனாக : 

 

"எண்ணத்வத எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி 

   எண்ணத்தின் இருப்பிடமும் இயல்பும் கண்டு, 

எண்ணத்வத எண்ணத்தில் நிவலக்கெ ்வெய்தால், 

   எண்ணவம பழக்கத்தால் வதளிந்து வபாகும்; 

எண்ணமது எழும்வபாவத ”இது ஏன்?” என்று 

   எண்ணத்தால் ஆராய்ந்தால், சுலப மாக 

எண்ணத்தின் காரணமும் விவளவும் காணும் 

   எழும்எண்ணம் யாவும் நே்பயனாய் மாறும்." ."(ஞாக.பா.1529) 

 

 எண்ணத்தின் சிேப்பு : 
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"எண்ணம்,வொல், வெயல்கவளல்லாம் ஒன்றுக்வகான்று 

   இவணந்துள்ள தன்வமயவதக் காணும்வபாது, 

எண்ணவம அவனத்துக்கும் மூலமாகும் 

   இன்பதுன்பம் விருப்பு வேறுப்பு உயரவ்ு தாழ்வு; 

எண்ணத்தின் நாடகவம, பிரபஞ்ெத்தின் 

   இரகசியங்கள் அவனத்துக்கும் ஈவத வபட்டி; 

எண்ணவம இல்வலவயனில் ஏதுமில்வல 

   எண்ணத்துக் கப்பாலும் ஒன்றுமில்வல."(ஞாக.பா.1531) 

 

ோழ்க ேளமுடன். 

 

8.ேறுவமவய மண்மிவெ மாய்ப்வபன் 

சுோமி விவேகானந்தர,் பரிே்ராெகராக பாரதம் முழுதும் 

பயணித்தவபாது லட்ெக் கணக் கா ன் மனிதரக்ள் எலும்பும் வதாலுமாக 

உடலில் வதம்பு இல்லாமல், உள்ளதத்ில் வொரவ்ேெ ்சுமந்து வகாண்டு 

நவடப் பிணங்களாக இருப்பவதக் காண்கிோர.்  

சுோமிஜியின் கனிந்த இதயத்தில் இரக்கம் சுரக்கிேது. அேரக்ளுவடய 

நிவல கண்டு ரத்தக் கண்ணீர ்ேடிக்கிோர.்(பாரதியார)் 

“கஞ்சி குடிப்பதே்கு இலார ்அதன் 

காரணங்கள் இவே என்னும் அறிவும் இலார ்

பஞ்ெவமா பஞ்ெம் என்வே -நிதம் 

பரிதவித்வத உயிர ்துடி துடித்துத ்

துஞ்சி மடிகின்ோவர இேர ்

துயரக்வளத ்தீரக்்க ஓர ்ேழி இல்வலவய…” (பார) 

என்று மகாகவி பாரதி பரிதவிப்பது விவேகானந்தரின் 

எதிவராலியாகத ்தான். 

“விததவயின் கண்ணதீரத் துதடக்க முடிோத, ஓர் அனாததயின் 

வாே்க்கு ஒரு மராட்டி துண்டு மகாடுக்க முடிோத கடவுயளா, 

மதயமா என் ேம்பிக்தகக்கு பாத்திரமானதல்ல..” என்ே வொே்கள் 

விவேகானந்தரின் ோக்கிலிருந்து ேருகிேது என்ோல், நமது 

ஆஷாடபூதிகள் மதம், ொஸ்திரம் என்ே வபயரால் ெமூகத்தில் 

ஏே்படுத்தியிருந்த குழப்பங்களால் தாவன? 

“இரந்தும் உயிரே்ாழ்தல் வேண்டின் பரந்து 

வகடுக உலகியே்றி யான்” 
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-என்ே திருேள்ளுேரின் (குேள்- 1062) ோக்கல்லோ இரண்டு ஆயிரம் 

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர ்விவேகானந்தரின் திருோக்காக 

வேளிப்படுகிேது? 

”ேறுவம நிவலக்குப் பயந்து விடாவத 

ேறுவம நிவலக்குப் பயந்து விடாவத  

திேவம இருக்கு பயந்து விடாது!”  என்று பாடினான் ஒரு புலேன். 

 

ோழ்க்வகயில் முன்வனறுேதே்கு ேறுவம ஒரு காரணமல்ல. 

ேறுவமவய அயராத உவழப்பினால் விரட்டி விடலாம். 

ேறுவமவயெ ்வெம்வமயாக்கிெ ்ொதவனகள் பவடத்தேரக்வளப் 

பாருங்கள். 

 

 ஏவழ வநெவுத் வதாழிலாளி வேதாதத்ிரி மகரிஷி ேறுவமவய 

தனது உவழப்பால் வபாக்கியேர.் 

 எடிென், வரட் ெவொதரரக்ள், வமரி கயூரி, வமக்வகல் பாரவட, 

கலிலிவயா வபான்ே விஞ்ஞானிகள் ேறுவமயில் ோழ்ந்து – 

ேறுவமவய உவழப்பால் தகரத்்தேரக்ள். 

 வென்றிவபாரட்ு, ஜி.டி.நாயுடு (ஓட்டல் ெரே்ர)் ேறுவமவயெ ்

ெந்தித்தேரக்ள். 

 ”டி” வயக் கண்டுபிடித்த லிப்டன் ே  ேவம யில் உழன்ேேர.் 

 ொதாரண மீனேக் குடும்பத்தில் பிேந்தேரத்ான் அப்துல்கலாம். 

 படுக்கக்கூட இடம் இல்லாத வீட்டில் ேசித்தேர ்டா ்க  டர ்

அம்வபத்கார.் 

 லண்டன் வதருக்களில் உண்ண உணவின்றி ஒவர ஒரு கிழிந்த 

ஆவடவய உடுத்திக் வகாண்டு திரிந்த வபரன்ாடஷ்ா 

ேறுவமயில் உழன்ேேர.் 

 அவமரிக்க முன்னாள் குடியரசுத ்தவலேர ்உட்வரா வில்ென், 

ஆண்டர்ு ொன்ென் வகாடிய ேறுவமயில் இருந்தேரக்ள். 

 உலகக் வகாடீஸ்ேரர ்”ராக்வபல்லர”் கிளாரக்்காகக் 

கஷ்டப்பட்டேரத்ான். 

 ”தாய்” என்ே புகழ்வபே்ே நூவலப் பவடத்தேர ்ரஷ்ய எழுத்தாளர ்

மாக்சிம் காரக்்கி வெரு ப்ப த் வதக்கும் கவடயில் வேவல 

பாரத்்தேர.் 

 இளவமயில் கஷ்டப்படட்ு காப்பிக் கவட நடத்தியேரத்ான் 

மவலசியப் பிரதமர ்டாக்டர ்மாதீர ்முகமது காய். 

 மவலசிய அவமெெ்ர ்டத்வதா ொமிவேலு கூலியாளின் புதல்ேர.் 

முதலாளி வீட்டில் கார ்கழுவுதல் வபான்ே எடுபிடி வேவல 

வெய்தேர.் 

 ரஷ்யப் புரட்சியாளர ்”வலனின்” ேறுவமயான குடும்பதத்ில் 

வதான்றியேர.் 

 ோல்ட் டிஸ்னி ரயிலில் வெய்தித்தாள் விே்றும், ஆம்புலன்சில் 

உடல் சுமப்பேராகவும் கஷ்டப்பட்டேரத்ான்.  
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 முன்னாள் பிரதமர ்லால்பகதூர ்ொஸ்திரி கல்வி கே்கக்கூட 

ேெதியில்லாத ேறுவமயில் ோழ்ந்தேர.்  

 முன்னாள் முதல்ேர ்காமராெ் சிறிய ேயதில் வபட்டிக் கவடயில் 

வேவல பாரத்்தேர.் 

 முன்னாள் முதல்ேர ்எம்.ஜி.ஆர.் இளவமயில் ேறுவமயில் 

ோடியேர.் 

 ோனதி பதிப்பகம் திருநாவுக்கரசு, வி.ஜி.பன்னீரத்ாஸ் 

வபான்ேேரக்ள் ேறுவமவய எதிர ்வகாண்டேரக்ள். 

 நீதிமன்ேத்தில் பியூனாக இருந்தேரத்ான் மகாராஷ்டிர மாநில 

முன்னாள் முதல்ேர ்சுசீல்குமார ்ஷிண்வட. 

 வொவியத் அதிபர ்வகாரப்ெவ்ெே் வம்ககானிக்காகத் தான் 

ோழ்க்வகவய வதாடங்கினார.் 

 ஆனந்தவிகடன் அதிபர ்எஸ்.எஸ்.ோென் வகாடிய ேறுவமயில் 

ோழ்ந்தேரத்ான். 

 மகாகவி பாரதியார ்ேறுவமயாகவே ோழ்ந்தேரத்ாவன! 

 

இதனால் தான் வேதாத்திரி மகரிஷி வொல்கிோர.் ”ெமுதாயத்தில் 

வபாருள் ேறுவம கிவடயாது… அறிவு ேறுவமதான் இருக்கிேது.” 

 

9.  நான் என்ே ததத்ுேவம நாமா யுள்வளாம் 

  
உலகத்தின் காட்சி மபாய்வயா மமய்வயா? மிக உயர்ந்த தத்துவ 
ஆராய்ச்சியின் கண் மவளிப்பட்ை இந்தக் வகள்விக்கு பாரதியார் 
சரியானமதாரு விதைதயயும் மபறுகிறார். 
 

மதய்வநிதலயில் கதைசி வடிவம் மனிதன்.  மதய்வவம காற்றாக, 
கனலாக, வகாளாக, மண்ணாக, புல்லாக, புழுவாக விலங்கினமாக, 
தானுமாக இருப்பதத உணர்ந்து மகாள்கிறார். 
 

அந்த உணர்வில் மதய்வவம அதனத்துமாக இருக்கிறது என்பதற்குப் 
பதிலாக, அதனத்துமாக வந்து கதைசியாக தானுமாக இருப்பதால் 
அதனத்துத் வதாற்றமும் நாவன என்கிறார். 

ோனில் பேக்கின்ே புள்வளலாம் நான்; 

மண்ணில் திரியும் விலங்வகலாம் நான்; 

கானிழல் ேளரும் மரவமலாம் நான், 

காே்றும் புனலும் கடலுவம நான் 
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விண்ணில் வதரிகின்ே மீவனலாம் நான் 

வேட்ட வேளியின் விரிவேலாம் நான், 

மண்ணில் கிடக்கும் புழுவேலாம் நான், 

ோரியிலுள்ள உயிவரலாம் நான் 

 

கம்பனிவெத்த கவிவயலாம் நான், 

காருகர ்தீடட்ும் உருவேலாம் நான்; 

இம்பர ்வியக்கின்ே மாட கூடம் 

எழில் நகர ்வகாபுரம் யாவுவம நான் 

 

இன்னிவெ மாத ரிவெயுவளன் நான்; 

இன்பத் திரள்கள் அவனத்துவம நான்; 

புன்னிவல மாந்தர ்தம் வபாய்வயலாம் நான்; 

வபாவேயருந் துன்பப் புணரப்்வபலாம் நான் 

 

மந்திரங் வகாடி இயக்குவோன் நான், 

இயங்கு வபாருளின் இயல்வபலாம் நான், 

தந்திரங் வகாடி ெவமத்துவளான் நான், 

ொத்திர வேதங்கள் ொே்றிவனான் நான் 

 

அண்டங்கள் யாவேயும் ஆக்கிவனான் நான், 

அவே பிவழயாவம சுழே்றுவோன் நான்; 

கண்டநே் ெக்திக் கணவமலாம் நான், 

காரண மாகிக் கதித்துவளான் நான் 

 

நாவனனும் வபாய்வய நடத்துவோன் நான்; 

ஞானெ ்சுடரே்ானில் வெல்லுவோன் நான் 

ஆனவபாருள்கள் அவனத்தினும் ஒன்ோய் 

அறிோய் விளங்குமுதே் வொதிநான்! (பாரதியார)்  

வேதாத்திரிய சிந்தவனகள்- "நாவன நாம்" :- 
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நான் என்ே ததத்ுேவம நாமா யுள்வளாம் 

   நாடுகள் பலேே்றில் ோழுகின்வோம் 

ஊன் உருேம் ேவரயில் அறிவேல்வல யாக்கி 

   ஒருேருக் வகாருேர ்இன, வதெ, ொதி, 

தான், தனது எனும் வபதம் வகாண்டு ோழ்வில் 

   தனித்தியங்கித் துன்புே்வோம், ஆழ்ந்தா ராய்ந்து, 

ஆன்மநிவல யறிந்ததனால், வபதமே்ே 

   அரூபெக்தி நிவலயில் நாம் ஏகனாவனாம்.” (ஞாக.பா.876) 

 

 இருப்புநிவல என்ே பரம்வபாருளும் அதன் எழுெச்ி நிவலயாகிய 

விண்ணும் இவணந்வத எல்லா வதாே்ேங்களும், எல்லா 

உயிரினங்களும், மனிதன் உட்பட என்பவத நாம் உணரவில்வல.  

 இந்தக் காரணதத்ால், தான், தனது என்று அறிவு குறுகிய 

நிவலயில் எல்வல கட்டி இயங்குேதால் ொதி, மதம், வமாழி, 

வதெம் என்ே நிவலயில் நம்வமத் தனிப்படுத்தி ோழ்க்வகயில் 

     துன்பப் படுகின்வோம். 

 

 நமது வபே்வோர,் அேரக்ள் வபே்வோர,் அேரக்ள் வபே்வோர.்.. 

என்று பின்வனாக்கி ஆராய்ந்து பாரத்்தால் நாம் அவனேரும் 

ஒருேரின் பிள்வளகவள என்ே உண்வம வதரியேரும்.  

 அேருக்கு மூலம் இரண்டு விலங்கினங்கள் ஆகும். 

விலங்கினங்கள் ஐந்து அறிவு. அவேகளுக்கு முன் நான்கு, 

மூன்று, இரண்டு, ஓர ்அறிவு தாேரம்ேவர வெல்லும். 

 அவேகளுக்கு மூலம் பஞ்ெ பூதங்கள். இதில் முதல் தத்துேம் 

     விண். விண்ணுக்கு மூலம் சுதத்வேளி எனும் பரம்வபாருள். 

 இந்த நிவலயில் நாம் நம்வம வநாக்கிப் பாரத்்வதாமானால் 

     நம் எல்வலாருக்கும் மூலம் ஒன்வே.  

 இப்வபாது நாம் அவனேரும் ஒருேவர என்ே உண்வம 

அறிகிவோம். 

 

உருே நிவலயில் நாம் வேறுவேறு. அருே நிவலயில் 

நாம் ஒன்வே. அதுவே இவேநிவல.. 

 
பாரதியாரின் இதறயில் வகாட்பாடு சுருக்கமும் மதளிவும் நுட்பமும் 
ஆழமும் உண்தமயும் எளிதமயும் மகாண்ைது. 
 

மதய்வம் ஒன்வற.  அத்மதய்வவம மவட்ைமவளி. அவ்மவளிவய 
அறிவாக எல்லா மபாருள்களுடும் உள்ளும் புறமுமாக நிதறந்து 
ஓங்கி ஆட்சிப்படுகிறது.  அந்த ஆட்சியில் பிரபஞ்ச் மபாருட்கள் 
அதனத்திலும் தன்தனக் காண்கிறார் 
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”இதறயுணர்வால் எவ்வுயிரும் ஒன்மறன் றாகும் 

   ஈசனிவல தான். தன்னிவல ஈசனான 

இதறயுணர்வவ தத்துவத்தின் முடிந்த வபறு, 
   இப்வபவற அகத்தவத்தின் முடிவு மாகும்.”(ஞா.க.1492) 
 

என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி. 
 

மவட்ைமவளி என்ற தனிப்பரம் மபா ருவள உணர்ந்து மகாண்ை 
பாரதியார், அது எவ்வாறு இருக்க வவண்டும் என்பதத அந்தப் 
பரம்மபாருவள அருள வவண்டும் என்று வவண்டுதல் மசய்கிறார். 
 

”அறிவிவல மதளிவு. மநஞ்சிவல உறுதி, 
   அகத்திவல அன்பிவனார் மவள்ளம், 
மபாறிகளின் மீது தனியர சாதண 

  மபாழுமதலாம் நினதுவப ரருளின் 

மநறி யவல நாட்ைம்,கரும வயாகத்தில் 

   நிதலத்திைல் என்றிதவ யருளாய் 

குறி குணமுதும் இல்லதாய் அதனத்தாய்க் 

  குலவிடு தனிப்பரம் மபாருவள!” (பாரதியார்) 
 

சூரியன் வரவால் இருள் நீக்கம் வபாலப் பாரதியாரின் இதறயியல் 
சிந்ததனத் மதளிவு கவிதத மமாழியால் மவளிச்சமாகிறது.  
அவத சிந்ததனயில் மவளிப்பாடு சற்று ஆழமாக வவதாத்திரியாரிைம் 
மவளிப்படுகிறது. 
 

”இதறவா உன் இருப்புநிதல முற்றறிவாய், மவளியாய், 
   இயக்கநிதல சுழதலயாம் விண்மயனவும்  காட்டி 

மதறமபாருளாம் இருப்வபாடு இயக்க அதல கூை, 
   இவ்விரண்டும் இதணந்த நிதல வான்காந்தமமன்று, 
நிதறந்து உள்ள காந்தமவத, விண் கூட்டுக்வகற்ப, 
   வநரழுத்தம் ஒலி, ஒளி,சுதவ மணமும் மனமாய்ப் 

புறநிதலயில் அகநிதலயில் உதனயறிவாய்க் காட்டி 

   வபாததன மசய் உலகுக்கிவ் வுண்தம என்னுள் ஏற்வறன்.” 
(ஞா.க.1703) 
 

என்ற மமய்பமபாருள் உணர்தவல வமலானக் கைதமயாகக் 
மகாள்கிறார் வவதாத்திரி மகரிஷி. 
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சித்தர்கள் என்று கூறிப் படித்திருக்கிவறாம்.  ஒரு சித்ததரக் கூை 
நாம் பார்த்தது இல்தல. 
 
ஆனால் நம்வமாடு வாழ்ந்து உதரயாடி ஞானவிளக்கம் தந்த தற்கால 
சித்தர்கள் பாரதியும் வவதாத்திரியும் ஆவார்கள். 
 
சித்தர்கள் வரிதசயில் பத்மதான்பதாவது மற்றும் இருபதாவது 
சித்தர்களாக காட்சி தருகிறார்கள் என்றால் அது மிதகயில்தல. 
 

    

 10. வெத்த பிேகு சிேவலாகமா? வேகுந்தமா? 
 

ஒரு நாள், ஒரு வென் துேவிவயப் பாரக்்க ஒரு ொமுராய் ேந்து 

இருந்தார.் 

நான் வொரக்்கம் மே்றும் நரகத்வதப் பே்றி அறிய விரும்புகிவேன்,” 

என்று ொமுராய் அந்த வென் துேவியிடம் கூறினார.் இவேகள் 

உண்வமயில் இருக்கிேதா என்றும் வகட்டார.் 

அந்த வென் துேவி அேவரப் பாரத்்து, “நீங்கள் யார?்” என்று வகட்டார.் 

“நான் ஒரு ொமுராய்” என்று வபருவமமிக்க அந்த வபாரவ்ீரன் 

வொன்னார.் 

உடவன அந்த வென் துேவி, 

”ொ!. இதுவபான்ே நுண்ணறிவுள்ள விஷயங்கவள நீங்கள் புரிந்து 

வகாள்ள முடியும் என்று நீங்கள் நிவனப்பது எப்படி?  

நீங்கள் ஒரு வகாடூரமான, மிருகத்தனமான வபாரவ்ீரன்! உங்கள் 

முட்டாள்தனமான வகள்விகளால் என் வநரத்வத வீணாக்காதீரக்ள்,” 

என்று அந்த துேவி கூறி, ொமுராவய தன் இடத்வத விடட்ு விரட்ட தன் 

வகவய அவெத்தார.் 

வகாபமவடந்த ொமுராய் துேவியின் அேமானங்கவள தாங்கி 

வகாள்ள முடியாமல். தன் ோவள எடுத்து அேவரக் வகாவல வெய்ய 

ஓங்கினார.்  

“உடவன, இது நரகம் என்று அந்த துேவி அவமதியாக பதில் அளித்தார”். 
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ொமுராய் அதிரெ்ச்ியவடந்தார.் அேன் முகம் வமன்வமயாகி விட்டது. 

அந்த வென் துேவியின் ஞானத்தால் தாழ்த்தப்பட்ட அேர,் தனது 

ோவள விலக்கி அேர ்முன் ேணங்கினார.் 

அப்வபாழுது , 

“இது வொரக்்கம்,” என்று வென் துேவி அவமதியாக கூறினார.் 

பாரதியின் பாடல்களிவல எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் இது.   

வெத்த பிேகு சிேவலாகம் வேகுந்தம் 

வெரத்்திடலாம் என்வே எண்ணி இருப்பார ்

பித்த மனிதர ்அேர ்வொல்லுஞ் ொதத்ிரம் 

வபயுவர யாவமன்றிங்கு ஊவதடா ெங்கம்!!! 

 

இத்தவர மீதினிவல இந்த நாளினில் 

இப்வபாழுவத முக்தி வெரத்்திட நாடிெ ்

சுத்த அறிவு நிவலயிே் களிப்பேர ் 

தூயே ராவமன்றிங்கு ஊவதடா ெங்கம்!!! 

 

வபாயுறு மாயவய வபாய்வயனக் வகாண்வட 

புலன்கவள வேட்டிப் புேத்தில் எரிந்வத 

ஐயுேல் இன்றி கழித்திருப்பார ்அேர ்

ஆரிய ராவமன்றிங்கு ஊவதடா ெங்கம்!!! 

 

வமயுறு ோள்விழி யாவரயும் வபான்வனயும்  

மண்வணனக் வகாண்டு மயக்கே் றிருந்தாவர  

வெய்யுறு காரியம் தாமன்றிெ ்வெய்ோர ்

சிதார ்களாவமன்றிங்கு ஊவதடா ெங்கம்!!!  (பாரதியார)் 

  

 வெத்த பிேகு சிேவலாகம் வேகுந்தம் என்று பித்த மனிதரக்ள் 

ோழ்ந்து வகாண்டிருக்கின்ேனர.்   

 ோழும் காலத்தில் சுத்த அறிவு நிவலயில் களிப்பேரக்வள தூய 

ோழ்க்வக நடத்துபேரக்ள். 

 ோழும் காலத்தில் முக்தி வபே ோழ்ேதுதான் ோழ்வு.. 

 ஐமபுலன்களில் உழன்று வகாண்டிருக்கும் மானுடம். 

வபான்வனயும் மண்வணயும் உண்வமவயன்று ோழ்ந்து 

வகாண்டிருக்கின்ேனவர?   

அறிவின் முழுவமவய வொரக்்கம். அறிவின் ேறுவமவய நரகம். 

 அறிவின் உயரந்ிவலயில் அன்பும் கருவணயுமாய் ோழ்ேவத 

வெரக்்கம். அறிவின் ேறுவம தரும் ஆணேம், கன்மம், 

மாவயயில் ோழ்ேது நரகம். 

 உடலாவலா. மனதாவல யாருக்கும் துன்பம் தராமல் ோழ்ேதும், 

துன்பத்வதக் காணுமிடத்து அவத முடிந்த அளவு வபாக்குன்ே 
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அன்வபப் வபருக்குேதும் வொரக்்கம். இதே்கு மாறுபடட்ு 

ோழ்தவல நரகம். 

 மூலத்வதப் பே்றிய ஞானத்வதத ்தருகிேது வேதாத்திரியம். 

வேதாத்திரியத்தில் இவேத் தத்துேம் நமக்கு முக்திவயத் 

தரேல்லது. 

 ”தத்துேத்திே்கு விஞ்ஞானப் பாரவ்ே தருேது அே்ேளவு 

எளிதல்ல.  

 தத்துேத்வத விஞ்ஞானப் பூரே்மாக உணரும் துணிவும், 

வமய்ஞானத்வத தத்துோரத்த்மாக அலசி ஆராய்க்கிே அறிவுத் 

திேனும் வகாண்ட ஒரு மகான்தான் இந்த இவணப்வபத் 

தரமுடியும். அவதத் தருபேவர வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 ஞாலத்தின் மூலத்திவன உணரந்்த அதன் தன்வமகவள 

ஆராய்ந்தறிேது ஞானத்தில் முதல்நிவல. 

 அத் தன்வமகளுவடய மூலம் எே்ோறு ஞாலமாகிேது என்னும் 

தன்மாே்ேெ ்ெரித்திரத்வதத் வதளிந்து உணரே்து ஞானத்தில் 

இரண்டாம் நிவல. 

 ஞானத்தின் இரு நிவலகவளயும் கடந்து. எள்துவணயும் 

வபதமுோது எே்வுயிரும் தம்முயிரவ்பால பாவித்து 

அவனத்துயிருக்கும் ஒதத்ும் உதவியும் ோழ்கின்ே பக்குேத்வத 

வபறுதல் ஞானத்தின் மூன்ோம் நிவல. 

 ஞானத்தின் மூன்ோேது நிவலயில் மனித அறிவு 

முழவமயவடகிேது. ”அறிவின் முழுவம அது முக்தி” என்பது 

வேதாத்திரியம். 

 முக்தியின் வேளிப்பாடு அன்பு. அறிவின் முழவமயாகிய முக்தி 

என்பது நாம் முயன்று முயன்று அவடயவேண்டிய நிவல. 

 ோழ்கின்ே வபாதுதான் முக்தி என்ே வொல்லுக்கு அரத்த்முண்டு.  

 ோழ்க்வக முடிந்து ெடப்வபாருளான பிேகு, அேவர இல்வல 

என்ோகிவிட்ட பிேகு, அேர ்முக்தி அவடந்தார ்என்ோல் அதில் 

என்ன வபாருளிருக்க முடியும்? 

 ோழ்கிேவபாது முக்தி அவடயவில்வல என்ோலும் அேர ்இேந்த 

பிேகு அேவரப் வபருவமப்படுத்தும் விதத்தில் முக்தி 

அவடந்தார ்என்று வொல்ேது உலகியல் மரபு. 

 மூலத்வத உணரந்்து. மும்மலங்கவள அகே்றி அன்பின் 

முழவமயாய், தேோழ்வும் அேவநறியும் ோழ்ேவத முக்தி. 

ோழ்க ேளமுடன். 
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துவணநின்ே நூல்கள். 

 
1. பாரதியார ்பாடல்கள், உமா பதிப்பகம், வென்வன. 

2. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு 

3. இவணயதள தகேல்கள். 

4. ஞானக்களஞ்சிய கவிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், வபாள்ளாெச்ி 

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000, மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விெயா பதிப்பகம், வகாவே. 

6. ஞாலம் வபாே்றும் ஞானிகள், மன்னாரக்ுடி பானுகுமார,் விெய 

பதிப்பகம், வகாவே 

7. பாரதியார ்பாடல்கள், பாரதியார ்இவணயதளம் 

8. வென் கவதகள், இவணயதளம் 

9. தத்துே சிகரங்கள், முவனேர ்அழகர ்ராமானுெம் 

 

 
 
 


