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வேதாத்திரியப் பார்வேயில் 

தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைகின்ை பபாருள் 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

இதனுள்வே 

1. அேனன்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது 
2. இவைேனின் கருவை ேிவேயாட்டு 
3. ஏது பாேித்திடினும் அதுோகி ேந்தருள்பைய் 
4. மனமாவயவய என்னால் அடக்கேைவமா? 
5. முக்திநிவை ஈபதன்று உைர்த்திவய 
6. நின்வனாடு இருக்கும் நாள் எந்தநாள் 
7. பரிபாக காைம் பிைக்க இவைவயா? 
8. மாதேர்க்கு ஏேல்பைய்து ைித்திபபைைாமா? 
9. எப்படிப் பிவைப்பது உவையாய்? 
10. வபரின்ப முத்திபபறுேது வபாைாட்டமா? 
11. ஆனந்த நிவைவே 

 
 

1.அேனன்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது 

ஒரு ஊரில் ஒரு அைைன் இருந்தான்; அேன் ோரி ேைங்கும் 
ேள்ேல்; கேிஞர்களுக்கும் அைிஞர்களுக்கும் பகாடுத்தான். 
அேனிடம் பரிசு பபற்ை பைர் அேவனப் பாைாட்டினர்.  
 
ஆனால் அைிஞர் பபருமக்கவோ எல்ைாம் இவைேன் பையல் என்று 
தனி மனிதன் துதியில் இைங்கேில்வை. 
 
பரிசு ோங்கியேர்கேில் ஒருேர் அைைவன இந்திைவன, ைந்திைவன, 
பாரிவய, ஓரிவய, காரிவய என்று புகழ்ந்தார்.  
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வேறு ஒரு அைிஞர் ‘’அேனின்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது — 
எல்ைாம் ஈைன் பையல் — ஈஸாோஸ்யம் இதம் ைர்ேம் என்று 
பைான்னார். 
 
‘ஈஸாோஸ்யம் இதம் ைர்ேம் யத் கிஞ்ை ஜகத்யாம் ஜகத் 
வதன த்யக்வதன புஞ்ைீதா மாக்ருதஹ கஸ்யஸ்யத்ேித்தனம்’  
(ஈஸாோஸ்ய உபநிஷத்தின் முதல் மந்திைம்) 
 
இதன் பபாருள் என்ன பதரியுமா? 
 
இந்த உைகம் முழுேதும் இவைேனால் ேியாபிக்கப்பட்டுள்ேது; 
எல்ைாம் அேன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ேது; அேைேர்f fளுக்கு உரியவத 
அனுபேியுங்கள்; பிைருவடய பைல்ேத்துக்கு ஆவைப் படாதீர்கள் 
எத்தவன முவை பரிசு பகாடுத்தாலும் இவத கவததான்.  
 
அைைவனா தன்வனப் புகழ்ேவதவய ேிரும்பினான். இவைேன் பற்ைிய 
புகழ்ச்ைிவய அேன் ேிரும்பேில்வை. ஆனால் அைிஞர் 
பபருமக்கேிடம் என்வனப் புகழ்ந்து வபசுங்கள், பாடுங்கள் என்று 
பைால்ைத் துைிவும் இல்வை. 
 
ஒரு முவை இவத அைிஞருக்கு குைிப்பால் உைர்த்துவோம் என்று 
கருதி இருேவையும் அவைத்தான்; தன்வன எக்காைமும் 
முக்காைமும் புகழும் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பூைைிக்காய்க்குள் ைத்தினக் 
கற்கவே நிைப்பிக் பகாடுத்தான்  
 
அவத ோங்கியேர் பேறும் பூைைிக்காய் என்வை நி ன  த்தார். 
குவைந்த மதிப்புள்ே இைண்டு நாையங்கவே அைிஞரிடம் 
பகாடுத்தார். இருேரும் புதிய பரிசுப் பபாருட்களுடன் 
அைண்மவனயிைிருந்து ேடீு பைன்ைனர். 
 
பூைைிக்காய் ோங்கியேருக்குக் பகாஞ்ைமும் திருப்தி இல்வை. அேர் 
ேடீ்டின் ேைியாகச் பைன்ை அைிஞவை அவைத்து நீங்கவே இந்தப் 
பூைைிக்காவயயும் எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள் என்ைான்;  
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அேரும் அவத மனமுேந்து ஏற்று, என்னிடமுள்ே இைண்டு 
காசுகவே நீங்கள் எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள் என்ைார். 
 
அைிஞர் பபருமகன் ேடீ்டிற்குச் பைன்று மவனேியிடம் 
பூைைிக்காவயக் பகாடுத்து ைவமக்கச் பைான்னார். அேள் அவத 
பேட்டிய அடுத்த நிமிடம் ைத்தினக் கற்கள் கீவை ேிழுந்தன.  
 
உடவன அந்த அைிஞர் நமக்குத் வதவேயானதற்கு வமல் 
எதுகிவடத்தாலும் அதற்கு ஆவைப்படக்கூடாது;  
 
‘ஈஸாேஸ்யம் இதம் ைர்ேம்’ என்ை உபநிஷத மந்திைத்வதச் 
பைால்ைி, அைைனிடவம அந்த ைத்தினக் கற்கவேக் பகாடுத்து 
பூைைிக்காய் ேிஷயத்வதச் பைான்னார். அைைனுக்கு பபரும் ேியப்பு!! 
 
நான் இந்த ஆளுக்குக் பகாடுக்கக் கூடாது என்பதற்காக காய்க்குள் 
மவைத்து ைத்தினக் கற்கவே வேறு ஒருேருக்குக் பகாடுத்வதன். 
நான் ஒன்று நிவனக்க பதய்ேம் ஒன்று நிவனக்கிைவத’ என்று 
ேியந்தான்.  
 
பின்னர் அ’ேனின்ைி ஒரு அணுவும் அவையாது’ என்பது 
உண்வமவய என்பவத ஏற்று தனது தேவையும் உைர்ந்தான். 
 
அேனுவடய ஆைேம் அகன்ைது; யார் யாருக்கு என்ன 
என்னபேன்பவத இவைேன் ஏற்கனவே நிச்ையித்து ேிட்டான்; நான் 
ஒரு கருேி மட்டுவம என்ை ஞாவனாதயம் ஏற்பட்டது. 
இவைேனின் கைக்குப்படிவய எல்ைாம் நடக்கும் என்பவத 
உைர்ந்தான் 
 

அேனின்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது எனத் திருமூைர் பல்ைாயிைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்வப பாடினார். இதற்குக் காைைம் அேர் அணுேின் 
அவைவே ைிேனாகப் பார்த்தார்.  

நாம் காைங் காைமாக ேைங்கி ேரும் நடைாஜர் ைிவையில் 
அணுேியல் துகள்கள் நகரும் அவமப்பின் சூட்ைமம் அடங்கியுள்ேது. 
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ஓர் அணு என்பது புவைாட்படான், நியூட்வைான் மற்றும் 
எபைக்ட்வைான்கோல் ஆனவே. புவைாட்வடானும் நியூட் வைானும் 
ஒன்வைாடு ஒன்ைாய் பிவைந்திருப்பவத நியூக்ைியஸ் என்ைவைப்பர். 

இந்த நியூக்ைியவஸ சுற்ைி 
ேரும் எபைக்ட்வைான் 
சுைன்று ஒரு 
சுற்றுப்பாவதவய 
உருோக்குகிைது.  

இதுவே அணுநகர்வு. இந்த 
அணு நகர்வுதான் நடைாஜர் 

ைிவையின் ேடிேம். 
 
இந்த அணுக்கவே இயக்கும் ஒரு உப அணு கண்டிப்பாக இருக்க 
வேண்டும் என ேிஞ்ஞானிகள் கருதினர்.  

இதற்குக் காைைம் பபரு பேடிப்பு. அதாேது ‘Bi g-Bang’  தத்துேத்தின் படி 
பை பில்ைியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த அண்டம் என்பது ஒரு 
தீப்பிைம்பாக இருந்தது.  

இந்த தீப்பிைம்பானது ேிரியத் பதாடங்கவே பேப்பம் தைிந்த ோயுக்கள் 
ஆங்காங்வக நட்ைத்திைக் கூட்டமாகவும் வகாள்கோகவும் உருோகின.  

இந்த அண்டம் இன்னும் ேிரிந்துக் பகாண்வடதான் வபாகின்ைது. 
 
இந்த அணுக்கவேயும் அணுக் கூட்டங்கவேயும் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக 
கட்டிப் வபாடும் புேியரீ்ப்பு ைக்திவயக் கைித்தால் நிவை ஒன்று 
கிவடக்கும்.  

அதுதான் ஆங்கிைத்தில் ‘ Mass’.  

இந்த நிவை என்பது ேிஞ்ஞானிகளுக்கு பை காைமாக புரியாத புதிர்! 
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இந்திய ேிஞ்ஞானி ைத்வயந்திை நாத் வபாஸ் இந்த ஆைாய்ைி பதாடர்பாக 
1924ல் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்கு ஆைாய்ச்ைி கட்டுவை அனுப்பினார்.  

இேர்கேின் ஆைாய்ைிவய அடிப்பவடயாக பகாண்வட இந்த கடவுள் 
அணுவேக் கண்டுபிடிக்கும் ஆைாய்ச்ைி பதாடங்கப்பட்டது. இதற்கு 
ஆங்கிைத்தில் ‘ HIGGS BOSON’ . 
 
இவதத்தான் திருமூைர் முன்னவம ‘ஈைன்’  என்ைார். இந்த ஈைனின் 
உருேம்தான் கடவுள் அணுேின் உருேம்! 
 
“கைந்துங் கைந்திைன் கண்ணுக்குங் வதான்ைான் 
பைந்த ைவடயான் பசும்பபான் நிைத்தான் 
அருந்தேர்க் கல்ைால் அணுகலு மாகான் 
ேிவைந்து பதாைப்படும் பேண்மதி யாவன” 
 
கருத்த பைந்த ைவடயின் நடுவே பபான்னிைத்தில் ஒரு உருேமில்ைா 
ஒேிவயக் கற்பவன பைய்துப் பாருங்கள் அதுவே ‘ HIGGS BOSON அதுவே 
உருேமுள்ே நடைாஜர் ைிவை, ஒேியின் ேடிோய் கடவுள் அணு ‘ HI GGS 
BOSON. 
 
இந்தப் பிைபஞ்ைத்தின் வதாற்ைம் பரிமாைம் என பிைபஞ்ை ைகைியத்வதக் 
கூறும் ேல்ைவம உள்ேதாவை இவத கடவுள் அணு என்கிைார்கள்.  

இந்தக் கடவுள் அணுவே முழுவமயாகக் கண்டுபிடிப்பதில் 
ேிஞ்ஞானிகள் பநருங்கிேிட்டனர். 
 
இதன் முயற்ைிகள் அவனத்தும் அணுைக்தி பதாடர்பான ஐவைாப்பிய 
ஆைாய்ைி நிவையமான பைர்னில் (CERN) நடந்தது.  

இந்த அணு நகர்வுக்கும் நடைாஜர் ைிவைக்கும் உள்ே பதாடர்பிவன 
அைியவே இந்த ஆய்வுக் கூடத்தின் ோைைில் இந்தியா ேைங்கிய 6 அடி 
உயை ைிதம்பை நடைாஜர் ைிவை வேக்கப்பட்டுள்ேது. 
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இந்த கடவுள் அணுேின் எவ்ேேவு பபரியது பதரியுமா?  

அணு என்பவத நம் கண்களுக்கு புைப்படாத ஒன்று. இந்தக் கடவுள் 
அணுவே ேர்ைிக்கிைார் திருமூைர் இவ்ோறு, 
 
“வமேிய ைீேன் ேடிேது பைால்ைிடில் 
வகாேின் மயிபைான்று நூறுடன் கூைிட்டு 
வமேிய கூைது ஆயிைம் ஆயினால் 
ஆேியின் கூறுநா ைாையிைத்து ஒன்வை”  
 
பசுேின் முடியில் ஒன்வை எடுத்து, அவத நூைாக கூைிட்டு, பின் அதில் 
ஒன்வை ஆயிைமாக கூைிட்டு, அவத நான்காயிைமாக பிரித்தால் அதுவே 
இந்த கடவுள் அணுேின் ேடிேம்! 
 
இந்த பிைபஞ்ை ைகைியத்வதக் கூறும் இந்த கடவுள் அணுேிற்கு இந்து 
ைமய தத்துே அடிப்பவடயில் நடைாஜர் ைிவையில் காைப்படும் உேவம 
என்ன? 
 
இந்த அணு நுகர்வே பற்ைியும் நடைாஜர் ைிவைவயப் பற்ைியும் எழுதிய 
முதன் முதைாக ப்ரிட்ஜாப் காப்ைா ‘The Tao of  Physi cs’  எனும் நூைில் 
எழுதினார். 
 
‘ஒவ்போரு அணுநகர்வும் ஒரு ஆற்ைல்மிக்க நடனத்வத ேைங்குேது 
மட்டுமில்ைாமல் அதுவே ஒரு ஆற்ைல் மிக்க நடன உருோக உள்ேது.  

இது ஆக்கல் மற்றும் அைித்தல் காரியத்வத திரும்பத் 
திரும்பத் பைய்து பகாண்டுதான் இருக்கிைது.  

இதுவே இந்து ைமய அடிப்பவடயில் இந்து ைமயம் ேைங்கும் ைிேனின் 
நடனம். பிைபஞ்ைத்வத உோக்குபேனும் அைிப்பேனும் அேவன! இது 
முடிேில்ைாத் பதாடர்’  என்கிைார். 
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ைிேனின் ேைது வகயில் இருக்கும் உடுக்வக ஓம் என்ை மந்திைத்வதத் 
ஒைிக்கும். இதுவே பிைபஞ்ை ஒைி எனக் கூைப்படுகிைது.  

இடது வகயில் இருக்கும் தீ அைிவு மற்றும் ஒரு ேடிேத்வத கவைத்து 
புதிய உைகம் உைகம் உருபேடுக்க ேைி ேகுக்கும்.  

கீைிறுக்கும் ேைது வக அபய முத்திவை. பயம், தீயைக்திகேிலுருந்து 
ேிடுதவை பகாடுக்கிைது. இடது காவை சுட்டிக் காட்டும் ேைது வக 
இைட்ைிப்வபயும் ஞானத்வதயும் குைிக்கிைது. 
 
ைிேனின் காைில் இருக்கும் அபஸ்மாைா என்பேன் அைிக்க முடியாதேன் 
ஆனால் ைமாேிக்க முடிந்தேன்.  

இது அைியாவமவய ைிேன் ஆட்பகாள்ேவதயும் சுற்ைியுள்ே தீப்பிைம்பு 
பிைபஞ்ைத்வதயும் குைிக்கிைது. ைிேனின் இடுப்பில் இருக்கும் பாம்பு 
அவனேரிடத்திலும் பதய்ேகீ ைக்தி அதாேது குண்டைினி ைக்திவயக் 
குைிக்கிைது.  

பைந்து கிடக்கும் ைவடயானின் தவையில் இருக்கும் கங்வக நதி 
ஆகாயத்திைிருந்து பூமிக்கு ேைவே உைகம் அைியும் என்றும் 
குைிக்கப்படுகிைது. 
 
574 அடி ஆைத்தில் 27 கி.மி. நீேம் உள்ே சுைங்கப்பாவதயில் Large 
Hadron Col l i der ஒன்ைில் பபரு பேடிப்பு வபான்ை ஒன்வை உருோக்கி 
அதன் மூைம் கண்டுபிடிக்க முயற்ைிக்கும் இந்த அணு ைகைியத்வத, 
 
“அணுேின் அணுேிவன ஆதிப்பிைாவன 
அணுேின் அணுேிவன ஆயிைங் கூைிட்டு 
அணுேின் அணுேிவன அணுகேல்ைார்க்கு 
அணுேின் அணுேிவன அணுகலுமாவம” (திருமந்திைம்) 
 
ஆனால் இந்து ைமயத்திற்கும் அைிேியல் வகாட்பாடுகளுக்கும் இவடவய 
பிவைக்கப்பட்டுள்ே ைகைியங்கள் பேறும் ைகைியமாய் இல்ைாமல் 
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பேேிச்ைத்திற்கு ேந்தால் மட்டுவம பை அர்த்தங்கள் புரியும், அைியாவம 
நீங்கும்! 

 

அேனன்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது எனும்பபரிய 
     ஆப்தர்பமாைி ஒன்றுகண்டால் 
   அைிவு ஆேதுைிை அைியாவம ஏது. இவே 
     அைிந்தார்கள் அைியார்கள் ஆர்? 

 
பமேனபமாடு இருந்தது ஆர் என்வபால் உடம்பு எைாம் 
     ோயாய்ப் பிதற்றுமேர் ஆர்? 
   மனது எனவும் ஒருமாவய எங்வக இருந்துேரும்? 
     ேன்வமபயாடு இைக்கம் எங்வக? 

 
புேனம் பவடப்பது என்? கர்த்தேியம் எவ்ேிடம்? 
     பூதவப தங்கள் எவ்ேிடம்? 
   பபாய்பமய், ஹிதம் அஹிதவம, ேரும் நன்வம தீவமபயாடு 
     பபாவை பபாைாவமயும் எவ்ேிடம்? 

 
எேர்ைிைியர். எேர்பபரியர். எேர் உைேர் எேர்பவகஞர். 
     யாதும் உவன அன்ைி உண்வடா? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும்நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.89)  

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 ” (அேன் முழுமுதற் கடவுள்) அன்ைி ஓர் அணுவும் 
அவையாது!” என்னும் பமய்ஞ்ஞானியைது மகாோக்கியம் 
ஒன்வை, ஆைாய்ந்து கண்டால்,  

 அைிவு என்பது எது?   
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 அைியாவம என்பது எது?  
 அைிந்தேர்கள் யார்?   
 அைியாதேர்கள் யார்?  
 பமௌனமாய் இருந்தேர் யார்?  
 என்வனப் வபாை உடம்பு முழுேதும் ோயாய்ப் பிதற்றுபேர் 

யார்?   
 மனம் என்ை ஒரு மாவய எங்கிருந்த ேரும்?  
 ேன்வம எங்வக?  
 இைக்கம் எங்வக?  
 உைவகப் பவடப்பது என்பது எது?  
 ஒத்து இன்பம் பைய்ேது எது?   
 ஒவ்ோது துன்பம் தருேது எது?  
 நன்வம எது?  தீவம எது?  
 பபாறுத்துக் பகாள்ளும் தன்வம எவ்ேிடத்தது?   
 பபாறுத்துக் பகாள்ோத தன்வம எவ்ேிடத்து?  
 ைிைியேர் யார்?  
 அவனத்தும் உன்வன அன்ைி வேறு உேவோ? (இல்வை 

என்பது பதியேரும்) 

இவைநிவை இல்ைாத அவைவே இல்வை - வேதாத்திரியம் 

இவைநிவைவய பற்ைித் பதரிந்து பகாள்ே வேண்டும் 
காட்டாற்று பேள்ேத்வத ஓர் அவைக்கட்டாகக் கட்டி கால்ோயில் 
ேிட்டு பாைனேைதி பைய்தால் எவ்ேேவு நன்ைாக இருக்கும்? 
 
அந்த மாதிரி மனிதனின் ஆற்ைவை ஒழுங்குபடுத்திக் பகாள்ே 
வேண்டுமானால் "இவைநிவைவய" பற்ைித் பதரிந்து பகாள்ே 
வேண்டும்.  
 
இவைநிவை இல்ைாத மனித ேேம் என்பவதா மனித பையல் 
என்பவதா இல்வை. இவையாற்ைல் இல்ைாத இடவம இல்வை. 
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இவைநிவை இல்ைாத 
அவைவே இல்வை. 
அேனன்ைி அணுவும் 
அவையாது என்பது தான் 
உண்வம.  
 
அப்படியானால் 
உடலுக்குள்ோகவும் அந்த 

ஆற்ைல் இருக்கத்தாவன வேண்டும்.  
 
உடலுக்குள்ோக இவைநிவைவய கண்டுபிடிக்க 
முடியேில்வைபயன்ைால் வேறு எங்வக வபாய் கண்டுபிடிப்பது? 
 
 
என்ை ைிந்தவனவயச் பைலுத்த முடியுவமயானால் பேகு ைீக்கிைத்தில் 
இவைநிவைவய பற்ைி உைர்ந்து பகாள்ே முடியும். 

 
அதற்கான ேைி - 
"இவைநிவைவய" உைர்ந்த 
குருேின் மூைம் 
கிவடக்கும் தத்துே 
ேிேக்கங்களும், 
முவையான 'அகத்தேப் 
பயிற்ைியும்', ைிந்தவனயுடன் 
கூடிய 'அகத்தாய்வு 

பயிற்ைியும்' கற்று பயன் பகாள்ே வேண்டும். 
 
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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2.இவைேனின் கருவை ேிவேயாட்டு 

 
ஆைிைமம் ஒன்ைிற்கு ேந்த பக்தன் ஒருேன், அங்கிருந்த ைீடர்கேிடம் 
கடவுவே காை பை வமல் தூைம் பயைம் பைய்து ேந்துள்ே எனக்கு 
நீங்கள் உதே முடியுமா? என்று வகட்டான். 
 
அேவன ைீடன் ஒருேன் வகப்பிடித்து அவைத்து பைன்று 
ஆைிைமத்வத வைர்ந்த வகாயில், ைிற்பங்கள், தூய்வமயான 
மவடப்பள்ேி, அைகானவதாட்டம் என் அவனத்வதயும் காட்டி 
ேிேக்கம் தந்தான். 
 
இது வபான்று நிவைய பார்த்து ேிட்வடன். இங்வக நான் கடவுள் 
இருப்பதாக எனக்கு பதரியேில்வை. நான் கிேம்புகிவைன் என்ைான் 
பக்தன். 
 
அச்ைமயம் அங்கு ேந்த குருநாதர், ைீடனிடம் ேிருப்பத்வதாடு 
வேண்டி அவைக்கிை எந்த இடத்திலும் கடவுள் ஓட்வடாடி ேருோர்.  
 
ஆனால் நீவயா இந்த ஆைிைமத்தில் பக்தன் நுவையாதபடி தூய்வம, 
பபருவம என ைட்டத் திட்டங்கள் வபாட்டு அேனது ேருவகவய 
தவட பைய்து ேிட்டாய்.  
 
அடுத்த முவை கடவுவே வதடி யாைாேது ேந்தால் அேர்கேிடம் 
வபாைியாய் நீ எழுப்பியுள்ே வேைிகவே காட்டாவத. அன்பு, எேிவம 
இேற்வைாடு இவைேவன புரிய வேக்க முயற்ைி பைய் என்ைார். 
 
இவையருள் பபை.... 
 
ஆன்மிக ேிஷயங்கேில் ஈடுபாடு உவடய இவேஞன் ஒருேன், ஒரு 
ைமயம் குருநாதர் ஒருேவை ைந்தித்து, சுோமி நான் பிைப்பற்ை 
நிவைவய அவடேதற்கு நல்ேைி காட்டுங்கள் என வேண்டினான். 
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நான் உனக்கு ஒரு மந்திைத்வத பைால்ைி தருகிவைன். நீ அவமதியாக 
தனிவமயில் அமர்ந்து அவத தியானம் பைய்து ோ என மந்திைத்வத 
குரு உபவதைிக்க, அேன் ேடீு திரும்பினான். 
 
ேடீ்டில் குைந்வதகள் ேிவேயாடி பகாண்டிருந்தனர். அக்கம் பக்கத்து 
ேடீுகேில் ஒருேருக்பகாருேர் வபைிக்பகாண்டிருந்தனர். 
 
எங்கும் இவைச்ைைாக இருந்ததால் ேடீ்டில் தியானம் பைய்ய 
முடியாது என்ை முடிவுக்கு ேந்தேன் ஊருக்கு பேேிவய ஒரு 
பபரிய அைை மைம் இருந்தது. அங்வக வபாய் உட்கார்ந்தான்.  
 
அங்கும் அேனால் தியானத்தில் அமைமுடியேில்வை. இவைச் 
ைருகுகள் காற்ைில் அவைேதும், பைவேகள் கூச்ைைிடுேதும் 
அேருக்கு எரிச்ைவை உண்டாக்கின.  
 
உைகில் எங்குவம அவமதி இல்வை என்ை முடிவுக்கு ேந்தேன் 
மீண்டும் குருநாதரிடவம ேந்தான். 
 
சுோமி தனிவம ேடீ்டிலும் இல்வை. காட்டிலும் இல்வை என 
ேருந்தினான். 
 
புன்னவக பூத்த குரு, எந்த இவடஞ்ைல் ேந்தாலும் அவதபயல்ைாம் 
கடந்து ஒரு பையைில் ஆழ்கிைேவன, இவைேனின் அருவே பபை 
முடியும். இவையருவே பபறுபேவன பிைப்பற்ை நிவைவய அவடய 
முடியும் என்ைார். 
 

அன்வன அவனஎனும் ைிைைமயம் நின்வனவய 
     ஐயாஐயா என்னவே 
   அைைிடும்  ைிைைமயம் அல்ைாது வபய்வபாை 
     அைைிவய ஒன்றும் இைோய்ப் 

 
பின்ஏதும் அைியாமல் ஒன்வைேிட்டு ஒன்வைப் 
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     பிதற்ைிடும் ைிைைமயம். வமல் 
   வபைரிய ஒேி என்றும் பேேி என்றும் நாதாதி 
     பிைவுவம நி     ையம்  என்றும் 

  
தன்வநர் இைாதவதார் அணு என்றும் மூேிதத் 
     தன்வமயாம்  காைம் என்றும் 
   ைாற்ைிடும் ைிைைமயம். இவே ஆகி வேைதாய்ச் 
     ைதாஞான ஆனந்தமாய், 

 
என்வன எவனகருவை ேிவேயாட்டு இருந்தோறு! 
     எம்மவனார் புகைஎேிவதா? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்குநிவை கின்ை பபாருவே. (தா.பா.90) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 உன்வன ைிை ைமயங்கள் தாவய! என்று கூறும்!  
 ைிை ைமயங்கள் தந்வதவய! என்று கதைி அவைக்கும்.   
 இவே அல்ைாது, வபய்வபால் கதைி, ஒன்றும் கூை முடியாதும், 

ஒன்றும் அைிய முடியாதும், ைிை ைமயங்கள் ஒன்வை ேிட்டு 
ஒன்வைப் பற்ைிப் பிதற்றும்.   

 ைிை ைமயங்கள் பைால்ை அரிய ஒேி என்றும்,  
 வேறு ைிை ைமயங்கள் பேேி என்றும்,  
 நாதம் முதைிய தத்துேங்கவே என்றும் கூறும்.   
 தனக்கு நிரில்ைாத அணுவே பதய்ேம் என்று ைிை 

ைமயங்களும்,  
 மூன்று காைங்கவே கடவுள் என்று ைிை ைமயங்களும் கூைிடும். 
 ஆனால் இேற்ைின் வேைாக, எப்பபாழுதும் வபைைிவும் 

வபரின்பமும் உவடயதாய் இருந்த உமது அருள் ேிவேயாட்டு 
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இருந்தோறு என்வன!  அதவன எம்வபான்வைார் ேிேக்கிக் கூை 
எேிவமயாவமா? 
 

ேற்ைாயிருப்பு, வபைாற்ைல், வபைைிவு, காைம் – வேதாத்திையம் 

 
இவையுைர்வு பபற்ைேர்கள் இதுேவையில் பதேிோக பமாைி 
ேைியிலும், பயிற்ைி ேைியிலும் பகாடுத்துள்ே உண்வம ேிேக்கம் 
என்னபேன்ைால்,’சுத்தபேேியாகிய இவைநிவைவய முடிோன 
அருட்வபைாற்ைைான பதய்ேமாகும்’ என்பதாகும். 
 
சுத்தபேேியானது (1) ேற்ைாயிருப்பு, (2)வபைாற்ைல், (3)வபைைிவு, 
(4)காைம் என்கின்ை நான்கு ேேங்கவே உவடயதாக இருக்கிைது. 
 
ேற்ைாயிருப்பு 
 
சுத்தபேேியாகிய பபருபேேியில் இருந்து அணு முதைாக 
அண்டங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் எவ்ேேவு வதான்ைினாலும் 
சுத்தபேேிவயா, அதனுவடய ஆற்ைவைா எந்த அேேிலும் 
குவைவுபடாது. இந்த உண்வமவய ேிேக்குகின்ை ோர்த்வததான் 
ேற்ைாயிருப்பு ஆகும் 
 
வபைாற்ைல் 
 
பைவகாடி சூரியக் குடும்பங்கவே உவடய இந்த வபரியக்க 
மண்டைத்தில் உைவுகின்ை அவனத்வதயும் இவத சுத்தபேேிதான் 
தாங்கிக் பகாண்டு இருக்கிைது. இதனால் சுத்தபேேிவய வபைாற்ைல் 
என்று கூறுகிவைாம். 
 
வபைைிவு 
 
எந்தப் பபாருேிலும், எந்த இயக்கத்திலும் இவத சுத்தபேேிதான் 
ஊடுருேி நிவைந்து ஒழுங்காற்ைைாக, பையல் புரிந்து ேருகிைது.  
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இந்த ஒழுங்காற்ைல்தான் அைிவு என்று கூைப்படுகிைது. ஒவ்போரு 
வதாற்ைத்திலும்,உருே அவமப்பு,குைங்கள் மற்றும் காைத்தால் 
காைம் என்ை அதிர்ோல் ஏற்படக்கூடிய மாற்ைங்கள் அவனத்தும் 
நிகழ்கின்ைன.  

இதனால் சுத்தபேேியானது வபைைிவு என்று ேிேக்கப்படுகிைது. 
 
காைம் 
 
சுத்தபேேியானது தன்னிறுக்க அழுத்தமாக உள்ேதால், அது 
தன்வனத்தாவன ேிட்டுேிட்டு அழுத்தும்வபாது, அதுவே 
நுண்ைதிர்ோகச் பையல்புரிகிைது.  

இந்த நுண்ைதிர்வு என்ை காைத்தின் நுண்ைிய அைகானது 
கண்ைிமிட்டும் வநைம்வபாை மிகக் குவைோனதாகும்.  

இந்த அதிர்வு இவைநிவையில் அடங்கி இருப்பதனால் எல்ைாப் 
பபாருள்களுக்கும் வதாற்ைம், ேேர்ச்ைி, முடிவு என்ை பையல்கள் 
உண்டாகின்ைன. இதனால் இவையாற்ைவை காைம் என்று 
பைால்கிவைாம். 
 
ஆகவே இவையாற்ைல் என்ை பபருபேேி ேற்ைாயிருப்பாக 
இருக்கிைது. வபைாற்ைைாக இருக்கிைது. வபைைிோக இருக்கிைது. 
அதுவே காைமாகவும் இருக்கிைது. 
 
 
இவைநிவை 
 

ேற்ைாயிருப்பு, வபைாற்ைல், வபைைிவு, காைம் எனும் 
   ேேம் நான்கும் ஒன்ைிவைந்த பபருபேேிவய பதய்ேமாம் 
ேற்ைாத இந்நான்கும் ேிண்முதல் ஐம்பூதங்கள் 
   ோன்வகாள்கள், உைகம், உயிரினம் ஓைைிவு முதல் ஆைாம் 
ேற்ைாது பபருகிேரும் ேேர்ச்ைிவய பரிைாமம் 
   ேந்தவே அவனத்திலும் ைீரியக்கம் இயல்பூக்கம் 
ேற்ைாது பபருகும் வபைண்டத்தில் உயிர்ேவகயில் 
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   ேழுோத பையல்ேிவேவு நீதிவய கூர்தைைம் உண்வம,உண்வம” 
(ஞா.பா.1666) 
 
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

3. ஏது பாேித்திடினும் அதுோகி ேந்தருள்பைய் 

 

ஒரு பபரிய மடாையத்தில் ைீடர்கள் ேட்டமாக உட்கார்ந்து வபைிக் 
பகாண்டிருக்வகயில் திடீபைன ோக்குோதம் எழுந்தது.  
 
“திருடனாக இருப்பேனுக்கு எப்வபாதும் பகட்டது தான் நடக்கும்’ 
என்று ஒரு பக்கமும், இன்பனாரு பக்கம் “இல்வை, நல்ைதும் 
நடக்கும்’ என்றும் ோதாடிக் பகாண்டிருந்தனர்.  
 
அப்வபாது அேர்கேது குைவைக் வகட்டு ேந்த பஜன் குரு, என்ன 
பிைச்ைிவன என்று வகட்டார்.  
 
அதற்கு அேர்கள் அந்த ோக்குோதத்வத கூைினர். ஆகவே அதில் 
உள்ே உண்வமவய புரிய வேப்பதற்கு, அேர்களுக்கு ஒரு 
கவதவயக் கூை ஆைம்பித்தார். 

 
“ஒரு வபார் ேைீன், 
தன்னுவடய உயர் 
அதிகாரியின் மவனேிவய 
காதைித்தான்.  
 
அது உயர் அதிகாரிக்கு 
பதரியேை... மைை 
தண்டவனக்கு பயந்தேனாய் 

அந்த அதிகாரியின் உவடவமகவே எடுத்துக்பகாண்டு, அேருவடய 
மவனேியுடன் ஓடிேிட்டான்.  
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பின்னர், இருேரும் ைந்வதாஷமாக ோழ்ேதற்கு திருடர்கோக 
மாைினர். ைிைிது காைம் நிவைத்த ைந்வதாஷம் ேிவைேிவைவய 
முடிவுக்கு ேந்தது. 
 
ஒரு நாள் வபார் ேைீவன உதைிேிட்டு அந்த பபண் ஓடிேிட்டாள். 
மனமுவடந்த ேைீன், அருகில் இருந்த ஊரில் பிச்வைபயடுக்க 
ஆைம்பித்தான்.  
 
தனது ோழ்நாேில் பைய்த பாேங்களுக்கு பரிகாைமாக, ைிை நல்ை 
காரியங்கவே பைய்ய முடிபேடுத்தான்.  
 
அப்வபாது ஒரு குன்ைின் மீது ஓர் ஆபத்தான ைாவை இருப்பதும், 
அதனால் பை வபர் மைைமவடேதும் இேனுக்கு பதரியேந்தது. 
 
அதனால் அங்கு அந்த மவை ேைியாக ஒரு சுைங்கம் பேட்ட 
எண்ைினான். பகல் வநைங்கேில் உைவுக்கு பிச்வை எடுப்பதும், 
இைவு வேவேயில் சுைங்கம் வதாண்டுேவத வேவையாகவும் பைய்து 
ேந்தான்.  
 
முப்பது ஆண்டுகள் உருண்டு ஓடியது. சுைங்கப்பாவதயும் 
அகைமானது. வேவை முடியும் இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
பபரிய ஆபத்தில் ைிக்கிக்பகாண்டான். 
 
அதாேது உயர் அதிகாரியின் மவனேிவய கேர்ந்து ேந்தான் 
அல்ைோ? அேனது மகனின் கண்கேில் அகப்பட்டான். தந்வதக்கு 
துவைாகம் பைய்தேவன பைிதீர்க்கும் வகாபம் அேனது கண்கேில் 
பகாளுந்துேிட்டு எரிந்தது. உடவன ைைைவடந்தான், வபார் ேைீன்.  
 
உன்னுவடய வகாபம் நியாயமானதுதான். ஆனால் இந்த சுைங்கத்வத 
பேட்டி முடித்ததும் என்வன பகான்றுேிடு’ என்று உருக்கமாக 
வகாரிக்வக வேத்தான். 
 
அதன்படி... எஞ்ைியிருக்கும் சுைங்க வேவைகவே வேகமாக பைய்ய 
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ஆைம்பித்தான். எத்தவன காைம் தான் பைிோங்கும் வகாபம் 
இருக்கும்.  
 
அதனால் வகாபம் படிப்படியாக குவைய ஆைம்பித்தது. வபார் 
ேைீனுடன் வைர்ந்து அேனும் சுைங்க வேவைகவே 
துரிதப்படுத்தினான்.  
 
கவடைியாக சுைங்கப்பாவத முடிந்தது. மக்களும் பாதுகாப்பாக அந்த 
சுைங்கத்தில் பயைித்தனர். 
 
வபார் ேைீன் கத்தியுடன் ைைைவடந்தான். என்வன பகான்று 
ேிடும்படி வகட்டுக் பகாண்டான்.  
 
அப்வபாது அதிகாரியின் மகன் வகாபத்தினால் ைிேந்த கண்கள், 
கண்ைைீால் ைிேக்க ஆைம்பித்தது.  
 
“என் அன்வனவய ஏமாற்ைிய வபார் ேைீனுக்கும், மற்ை உயிர்கவே 
காப்பாற்ை நிவனக்கும் உனக்கும் நிவைய ேித்தியாைங்கள் 
இருக்கிைது. இவடப்பட்ட நாட்கேில் நிவையவே மாைிேிட்டாய். 
இப்வபாது நான் உன்வன பகான்ைால் பைியும் பாேமும் என் 
வதாள்கேில் ேிழுந்துேிடும். அவத என்னால் சுமக்க முடியாது. 
ஆகவே மற்ைேர்களுக்கு நல்ை காரியங்கவே பைய்து உன்னுவடய 
பாேங்கவே வபாக்கிக்பகாள்’ என்று கூைிேிட்டு கிேம்பினான். 
 
இறுதியில் பஜன் குரு ைீடர்கேிடம் “திருடனாக இருந்து, திருந்தியப் 
பின் நல்ைவத நிவனத்தால், அேனுக்கு நல்ைவத நடக்கும்’ என்பவத 
இந்த கவத பதேிோக ேிேக்குகிைது அல்ைோ..? என்ைார். 

வேதமுடன் ஆகம புைாை இதி காைமுதல் 
     வேறும் உே கவைகள் எல்ைாம் 
   மிக்காக அத்வேத துேிவத மார்க்கத்வதவய 
     ேிரிோ எடுத்துவைக்கும் 
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ஓதரிய துவேதவம அத்துேித ஞானத்வத 
     உண்டுபணு ஞானம் ஆகும். 
   ஊகம்அனு பேம் ேைனம் மூன்றுக்கும் ஒவ்வும்ஈது. 
     உாயோ திகள்ைம்மதம் 

 
ஆதைின் எனக்கு இனிச் ைரிவய ஆதிகள் வபாதும். 
     யாது ஒன்று பாேிக்கநான் 
அது ஆதைால் உன்வன நான் என்று பாேிக்கின் 
    அத்துவேத மார்க்கம் உைைாம். 

 
ஏது பாேித்திடினும் அதுோகி ேந்தருள்பைய் 
     எந்வதநீ குவையுமுண்வடா? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.91)  

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 வேதம், ஆகமம், புைாைம், இதிகாைம் முதைாக உள்ே 
கவைநூல்கள் அவனத்தும் மிகுதியும்  

 உயிரும் இவையும் இைண்டன்று என்றும், இைண்டு என்றும், 
ஆக இந்த இைண்டு பநைிவகவேவய எடுத்துவைக்கும்,  

 பைால்லுதற்கு அருவம உவடய இைண்டு என்று பைால்லும் 
பநைிதான், இைண்டற்ைது என்ை ஞானத்வத உயிர்களுக்கு 
உண்டு பண்ணும்,  

 அனுமான அேவே, காட்ைி அேவே, உவை அேவே ஆகிய 
மூன்று அேவேகோலும் இந்த இைண்டு பகாள்வககளும் 
உைத்தாைால் ஏற்றுக் பகாள்ேப்படும்.   

 ஆவகயால் எனக்கு இனி ைரிவய, கிரிவய, வயாகம், ஞானம் 
என்னும் நான்கு பநைிகவே வபாதுமானது.   
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 எந்த ஒன்வை பதாடர்ந்து நிவனவு பைய்கிவைாமா, அதுோகவே 
ஆவோம் என்பது நியதி.   

 அதன்படி நான், உன்வன நானாகவே நிவனத்தால், 
”இைண்டற்ைது” என்னும் பநைிவய அவடயைாம்.   

 எதுோக உன்வன நான் பாேித்தாலும் அதுோக ேந்து, அருள் 
பைய்யும் எமது தந்வத நீ!  ஆவகயால் எனக்கு ேரும் 
குவையும் உண்வடா?   

இயல்பூக்க நியதி – வேதாத்திரியம் 
எப்பபாருவே எச்பையவை எக்குைத்வத 
   எவ்வுயிவை ஒருேர் அடிக்கடி நிவனத்தால் 
அப்பபாருேின் தன்வமயாய் நிவனப்வபார் ஆற்ைல் 
   அைிேினிலும் உடைினினும் மாற்ைங்காணும்; 
இப்பபருவம இயல்பூக்க நியதியாகும் 
   எேபைாருேர் குருவே மதித்து ஒழுகினாலும் 
தப்பாது குருயுர்வு மதிப்வபார் தம்வமத் 
   தைத்தில் உயர்த்திப் பிைேிப்பயவன நல்கும். (ஞாக.பா.10) 

எந்த ஒரு பபாருள், பையல், குைத்வத, உயிவை ஒருேர் மறுபடி, 
மறுபடி எண்ை, அந்தப் பபாருேின் தன்வமகள், அேரில் பிைதிபைிக்கும்.  

அவ்ோவை, ைீடர் ஒருேர் மீண்டும் மீண்டும் குருேின் பாவதவய, குரு 
ோைச் பைான்ன, குரு ேைிகாட்டிய பாவதவய மறுபடி, மறுபடி நிவனவு 
கூர்ந்து, குருேின் பாதச்சுேடுகவே பின்பற்றுகிைாவைா, அேர் குரு 
அவடந்த உச்ைகட்ட பிைேிப் பபருங்கடவை கடப்பதவன,பிைேிப் 
பபரும்பயவன அவடோர்.  

அேரும் குருவேப் வபால் முழுவமப் வபறு அவடந்து, மற்ை 
ைீடர்களுக்கு குருோக, ேைிகாட்டியாகத் திகழ்ோர். 

குரு மட்டுமல்ை, ஏவதனும் ஒரு பபரிய அைிேியல் அைிஞர், பபரிய 
ஒரு எழுத்தாேர், பபரிய ஒரு இவை வமவத என்று ஒருேர் தனது 
ஆதர்ஷ புருஷவைத் பதாடர்ந்து எண்ை எண்ை, அந்த ஆதர்ஷ 
புருஷரின் குைாதிையங்கள் அேருக்கு பரிமேிக்க பதாடங்கும்.  
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உதாைைமாக ஒருேர் தினந்வதாறும் ேிவோகானந்தவை எண்ைத் 
பதாடங்கினால், ேிவேகானந்தவைப் வபான்று வைவே பைய்ய வேண்டும் 
என்ை எண்ைங்கள் அேர் மனதில் உதிக்கத் பதாடங்கிேிடும்.  

ேிவேகானந்தவைப் வபான்ை அைிோட்ைித்திைன்(’’’’’’’’’’’), நுண்மாண் 
நுவைபுைன்(’’’’’’’’’’’’) வபான்ை குைாதிையங்கள் அேருக்கு ஏற்படத் 
பதாடங்கும். 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

4. மனமாவயவய என்னால் அடக்கேைவமா? 

 
புத்தர் தனது ைீடர்களுடன் ஒரு ஊரிைிருந்து மற்பைாரு ஊருக்குச் 
பைன்ைார். ேைியில் அேர்கள் ஒரு ஏரிவயக் கடக்க வநரிட்டது.  

ஏரிவயக் கடந்து பைன்ை பிைகு, புத்தர் தனது ைீடன் ஒருேனிடம், 
“எனக்குத் தாகமாக இருக்கிைது. ைிைிது நீர் பகாண்டுோ!’ என்ைார். 

ஏரிக்குத் திரும்பிச் பைன்ை ைீடன், 
அதில் ைிைர் துைிகள் 
துவேப்பவதயும் ஒரு 
மாட்டுேண்டி இைங்கிச் 
பைல்ேவதயும் கண்டான்.  

ேண்டி பைன்ைதாலும் துைிகள் 
துவேத்ததாலும் ஏரி நீர் 

கைங்கிப் வபாய் அழுக்கவடந்து காைப்பட்டது. 

கைங்கிய நீவை எப்படிக் குருவுக்குக் பகாடுக்கக் பகாண்டு பைல்ேது 
என எண்ைித் திரும்பிச் பைன்ைான். 
 

புத்தரிடம் ஏரி நீர் கைங்கியிருப்பது பற்ைிக் கூைினான். 

http://www.sirukathaigal.com/wp-content/uploads/2013/05/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4-%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D.jpg
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ைிைிது வநைம் கைித்து, புத்தர் மீண்டும் ைீடவனக் கூப்பிட்டு, “இப்வபாது 
வபாய் ஏரியிைிருந்து குடிக்க நீர் எடுத்துக் பகாண்டு ோ!’ என்ைார். 

குைம்பியிருந்த ஏரி நீர் பதேிேதற்கு ஒரு மைி வநைம் ஆனது. 

பின்னர் அழுக்பகல்ைாம் கீவை படிந்து நீர் பதேிந்து காைப்பட்டது. 

பாத்திைத்தில் அந்த நீவை எடுத்துக் பகாண்டு புத்தரிடம் பகாண்டு 
ேந்து பகாடுத்தான் ைீடன். 

நீவையும் ைீடவனயும் பார்த்த புத்தர், “குைம்பியிருந்த நீவை நீயா 
பதேிோக்கினாய்? அவத அப்படிவய ேிட்டுேிட்டதால் தானாகவே 
அது பதேிந்துேிட்டது அல்ைோ?  

உன் மனமும் அப்படித்தான்… ேிட்டுேிடு! அது தானாகவே அடங்கி, 
பதேிேவடந்து ேிடும்.  

இதுதான் இயற்வகயின் இயல்பு. ோழ்ேின் எல்ைா நிகழ்வுகவேயும் 
உைர்ந்து பகாள்ேப் பைகிேிட்டால் மனம் பதேிவு பபற்று ோழ்வே 
ஆனந்தமாகிேிடும்’ என்ைார். 

 
பைால்ைான தில் ைற்றும் ோைாத பிள்வேவயத் 
     பதாட்டில்வேத்து ஆட்டிஆட்டித் 
   பதாவடயிவனக் கிள்ேல்வபால் ைங்கற்பம் ஒன்ைில் 
     பதாடுக்கும் பதாடுத்து அைிக்கும். 

 
பபால்ைாத ோதவன எனும்ைப்த பூமியிவட 
     வபாந்துதவை சுற்ைி ஆடும். 
   புருஷனில் அடங்காத பூவேவபால் தாவன 
     புைம்வபாந்து ைஞ்ைரிக்கும் 

 
கல்வைாடு இரும்புக்கும் மிகேன்வம காட்டிடும் 
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     காைாது வகட்ட எல்ைாம் 
   கண்டதாக காட்டிவய அணுோச் சுருக்கிடும். 
     கபடநா டக ஜாைவமா? 

 
எல்ைாமும் ேைது இந்த மனமாவய ஏவையாம் 
     என்னால் அடக்கேைவமா? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.92) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 அவைத்த மாத்திைத்தில் அருகில் ேைாத பிள்வேவயத் 
தாயானேள் பதாட்டிைில் இட்டு ஆட்டுேதும்,  

 ஆட்டி உைங்க முற்படும்வபாது, உைங்காதிருக்கத் பதாவடயில் 
கிள்ளுேதும் வபாை  

 மனமமாகிய மாவயயானது ேிருப்பத்வதாடு கூடிய எண்ைம் 
ஒன்வை முதைில் உண்டாக்கும்.   

 பிைகு அதுவே அந்த எண்ைத்வதக் வகேிட்டுேிடும்.   
 பகாடிய துன்பம் என்னும் ஏழு நிவையங்கேில் பைன்று,  

அவைந்து திரியும்.  
 கல்வையும் இரும்வபயும் ேிடத் தமக்கு ேைிவம 

இருப்பதாய்க் காட்டிக் பகாள்ளும்.   
 வநரில் காைாது, காதால் வகட்டவத, கண்ைால் கண்டதாகக் 

கூறும்.   
 உயிவை அதன் ேியாபகம் பதரியாதபடி அணு அேோகச் 

சுருங்கி நிற்கச் பைய்யும்.   
 ேஞ்ைவன பபாருந்திய மாயேித்வதவய நிகழ்த்தும்.   
 இப்படி எல்ைா ேல்ேவமவயயும் ஒருங்வக பபற்ைது இந்த 

மனமாகிய மாவய.   
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அைிேிைியாகிய என்னால் இதவன அடக்க முடியுவமா?  என்று 
ேருந்திய தாயுமானேருக்கு வேதாத்திரியம் ேைி பைால்கிைது. 

  

மனவத அைிய வேண்டும் வேதாத்திரியம் 

 

மனிதனின் அைிோட்ைித் தைம் என்பது அேனிடம் உள்ே மனதின் 
தன்வமவயயும், குைத்வதயும் பபாறுத்தது.  

 

மனவம தன்னிடம் உள்ே அனுபேங்கவேத் தீர்மானித்து, அதன் 
குைத்வதப் பபறுகிைது.  

 

மனவத அைியவும், மனம் என்ை கருேி மூைம் தான் முடியும். 
 

வேறு எந்தக் கருேியின் மூைமும் அவத அேேிட முடியாது 
.மனவத அேேிட மனவத உள்வநாக்கிச் பைலுத்தி கேனித்தால் 
மனதில் வதான்றும் எண்ைங்கவேயும், அவே பையல்படும் 
ேிதத்வதயும், அதன் மூைத்வதயும் அைியைாம். மனதின் 
உள்வநாக்கிய பயைவம அகத்தேமாகும். 

 

மனம் ஒரு ேியப்புக்குரிய இயக்கம் – வேதாத்திரியம் 
’பிைப்பு ைிைப்வபாடு ேிவேவு உைர்வு நான்கும், 

   வபைண்டத்தில் பதாடர்ந்த நிகழ்ச்ைி ஆகும். 

இைப்பு எனும் மவைவு எதற்கும் எேர்க்கும் இல்வை. 

   எல்ைாவம அணுக்கள் கூடல் பிரிதல் ஆகும். 

திைப்பு பபற்ைால், மனிதமனம் அவனத்தும் அதனில் 

   பதேிோகும். அவனத்துைக உண்வம யாவும். 

மைப்பும் நிவனப்பும் உைக்கம் ேிைிப்புப் வபான்வை. 

   மாைிமாைி மனம் அவடயும் ேிந்வத! காண்பரீ்.” (ஞாக.பா.1184) 
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தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 

5. முக்திநிவை ஈபதன்று உைர்த்திவய 
 
மனம் படிப்படியாகமாைி, முன்வனைி அதன் தன்வமயில் பதேிவு 
மிகும்வபாது ஆன்மாவே நன்ைாகப் பிைதிபைிக்கிைது. 
 
இப்படிவய பதேிவு மிகுந்து மிகுந்து ஆன்மாேின் தன்வம 
முழுேவதயும் பிைதிபைிக்கும் அேேிற்குத் பதேிவு பபற்று 
ேிடுதவை பபற்று ேிடுகிைது மனம்.  
 
இந்த நிவையில் ஆன்மா ேிடுதவை பபறுகிைது.  இதுதான் 
ஆன்மாேின் இயல்பு.  

குைிக்வகாள் என்ன?  இந்தியாேில் உள்ே பை ேவகச் ைமயப் பிரி  
ேினரும் ஆன்மாவுக்குக் கூறும் குைிக்வகாள் ஒன்ைாகவே 
இருக்கிைது.  அதுவே முக்தி.” (ஞானதீபம், சுோமி ேிேகானந்தர், பாகம் 
6., பக்.227-228) 
 
 
கண்ைாை நீர்மல்கி உள்ேம்பநக்கு உருகாத 
     கள்ேவனன் ஆனாலுவமா 
   வககுேித்து ஆடியும் பாடியும் ேிடாமவை 
     கண்பனித் தாவைகாட்டி, 

 
அண்ைா பைஞ்வைாதி அப்பா உனக்கு அடிவம 
     யான் எனவும் வமல்  எழுந்த 
   அன்பு ஆகி நாடகம்  நடித்தவதா குவைவு இல்வை 
     அகிைமும் ைிைிது அைியுவமல் 
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தண்ைாரும் நின்னது அருள் அைியாதது அல்ைவே. 
     ைற்வைனும் இனிது இைங்கிச் 
   ைாசுேத முக்திநிவை ஈபதன்று உைர்த்திவய 
     ைகஜநிவை தந்து, வேறு ஒன்று 

 
எண்ைாமல் உள்ேபடி சுகமாய் இருக்கவே 
     ஏவைவயற்கு அருள்பைய்கண்டாய். 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ை பபாருவே.  (தா.பா.93) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 கண் நிவைய நீரிவனப் பபருக்கி, உள்ேம் பநகிழ்ந்து உருகாத 
கள்ேத்தனம் உவடயேன் ஆனாலும்,  

 வககவேத் தவைக்கு வமல் கூப்பி, ஆடியும், பாடியும், ேிட்டு 
நீங்காமலும், கண்கேில் நீவைத் தாவையாக ஒழுகேிட்டு, 

 ”அண்ைா!” என்றும், ”வமைான வைாதிவய!” என்றும், ”அப்பா!” 
என்றும் ”உனக்கு அடிவம நான்!” என்றும், 

 வமபைழுந்த ோரியாக அன்பு பைலுத்தி,  
 நாடகம் நடித்ததில் குவைேில்வை.  இதவன உைகமும் 

ைிைிதேவு அைியும்.   
 இது குேிர்ச்ைி பபாருந்திய திருேருோல் அைியப்படாதது 

அல்ைவே!   
 இனி ஒரு ைிைிதேவேனும் இைக்கம் காட்டி ”நிவையான முத்தி 

நிவை” இது என்று உைர்த்தி, இயல்பான நிவைவயத் தந்து, 
வேை எதவனயும் நிவனயாதபடி இன்பமுற்று இருக்க, இந்த 
அைிேிைிக்கு அருள் பைய்ோயாக! 
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அைிேில் பதேிவு பபற்ைால் கைக்கமில்வை என்கிைது 
வேதாத்திரியம்.  

அைிேில் பதேிவு பபறுேவத "முக்தி" 
 
"ோழ்ேில் "மனம்" தான் மிகவும் மதிப்புவடய ஒன்ைாகும். மனவம 
உயிரின் படர்க்வக ஆற்ைல்தான்.  
 
உயிவைா பமய்ப் பபாருேின் இயக்கச் ைிைப்பாகும். மனம், உயிர், 
பமய்ப்பபாருள் என்ை மூன்றும் மவை பபாருள்கோகும்.  
 
இவே நிவையால் வேறுபாடாக இருக்கின்ைனவே தேிை, பபாருோல் 
ஒன்வையாகும்.  
 
இந்த மவை பபாருள்கேின் இருப்பு, இயக்கம், ேிவேவுகள் 
இேற்வை உைர்ேதற்கு பின்பற்றும் 'மனேேக்கவையிவன' 
அகத்தேம் என்றும் 'வயாகம்' என்றும் ேைங்கப்படுகிைது. 
 
மனதின் மூைம் வநாக்கி ஆைாயும் பயிற்ைியிவன 'வயாகம்' என்றும், 
ஆைாய்ந்த பின் கண்ட ேிேக்க ேைியில் ோழ்வே நடத்தும் 
பநைியிவன 'ஞானம்' என்றும் ேைங்குகிவைாம். 
. 
ேிவேேைிந்த ேிைிப்வபாடு ஒழுக்கம், கடவம, ஈவக என்ை மூன்று 
பையல் ேைிகவேயும் நன்கு பைகி அேற்ைிைிருந்து ேழுோது தானும் 
ைிைப்வபாடு ோழ்ந்து பிைவையும் ோை வேக்கும் ேிேக்க ேைி 
ோழ்வே 'ஞான பநைியாகும்'.  
 
எள்ளுக்குள் எண்வைவயப் வபான்று பிைபஞ்ைம் எங்கும் 
எல்ைாேற்ைிலும் நீக்கமை நிவைந்து நின்று இயங்கும் ஆன்மா, 
ஜேீன், கடவுள், இயற்வக, ைக்தி என்று பைோைாகச் பைால்ைப்படும் 
அரூப ைக்தி நிவைவய (’’’ ’’’’’’ ’’ ’’’ ’’’ ’’’’’’) அைிோல் 
அைிந்து, ோழ்ேில் அவமதி பபறுேவத, அைிேில் பதேிவு பபறுேவத 
"முக்தி" எனப்படும்".ோழ்க ேேமுடன். 
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தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

6. நின்வனாடு இருக்கும் நாள் எந்தநாள் 

ஔவேயார் இயற்ைிய ேிநாயகர் அகேல் 

’ைத்தத்தின் உள்வே ைதாைிேம் காட்டி 
ைித்தத்தின் உள்வே ைிேைிங்கம் காட்டி” 
 
அந்த ைிேவமதான் எழுச்ைி பபற்று, பரிைமித்து நீங்கோகவும், 
நானாகவும், ஜேீன்கோகவும், ைித்தாகவும் இருக்கிைது என்று 
பைால்ைி இைதியாக ’அஞ்சுகைத்தின் அரும் பபாருள் தன்வன’ எனத் 
பதாடங்கி, ’ேிவைகைல் ைைவை’ என அகேல் முடிகிைது. 
 
நான் உன்வனாடு இைண்டைக் கைந்து நிற்கும் நாள், எந்த நாவோ?  
இந்நாேில் அது முற்றுப் பபைாவதா?” என ஏங்குகிைார் தாயுமானேர் 
இந்தப் பாடைில். 
 
காகம் ஆனதுவகாடி கூடிநின் ைாலும் ஒரு 
     கல்ைின்முன் எதிர் நிற்குவமா? 
   கர்மம் ஆனதுவகாடி முன்வனபைய் தாலும்நின் 
     கருவைப்ை ோக அருவேத் 

 
தாகமாய் நாடினவை ோதிக்க ேல்ைவதா? 
     தமியவனற்கு அருள் தாகவமா 
   ைற்றும் இவை என்பதுவும் பேேியாச்சு. ேிவனபயைாம் 
     ைங்வகத மாய்க்கூடிவய 

 
வதகம் ஆனவதமிகவும் ோட்டுவத துன்பங்கள் 
     வைைாமல் வயாகமார்க்க 
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   ைித்திவயா ேைேில்வை. ைஹஜ நிட்வடக்கும்என் 
     ைிந்வதக்கும் பேகுதூைம். நான் 

 
ஏகமாய் நின்வனாடு இருக்கும் நாள் எந்தநாள் 
     இந்நாேில் முற்று உைாவதா? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.94) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 ஒரு வகாடி காகம் ஓர் இடத்தில் கூடி இருந்தாலும், ஒரு கல் 
பகாண்டு ேைீ, அங்கு ஒரு காகவமனும் எஞ்ைி நிற்குவமா? 

 அதுவபாை முன்பைய்த ஒரு வகாடி ேிவனகள் திைண்டு 
நிள்ைாலும், நினது அருள் பேள்ேத்தின் முன் எதிர்நிற்கும் 
எல்ைவம உவடயனவோ அவே?  

 நினது திருேருவேப் பபை வேண்டும் என்னும் தாகம் 
பகாண்டேர்க்கு, அவ்ேிவனகோல் ேரும் துன்பமும் 
உண்வடா? 

 எந்த ஆதைவுமின்ைித் தைிந்து நிற்கும் எனக்கு நின் அருவேப் 
பபை வேண்டும் என்னும் தாகம் ஒரு ைிைிதும் இல்வை. இது  
பேேிப்பவட.   

 முன் பைய்த ேிவனகள் அவனத்தும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுடன் 
ஒன்றுகூடி என் உடம்வப மிகவும் ோட்டி ேவதக்கிைவத! 

 வமலும் வமலும் துன்பங்கள் ேந்து அணுகாது இருக்க உதவும் 
வயாக பநைியும் வககூட ேில்வைவய!   

 ஞானியர்கள் கூடும் இயல்பான நிட்வடக்கும் எனக்கும் உள்ே 
இவடபேேி மிகவும் பபரியது.   

 நான் உன்வனாடு இைண்டைக் கைந்து நிற்கும் நாள், எந்த 
நாவோ?  இந்நாேில் அது முற்றுப் பபைாவதா? 

நான் என்பது பிைம்மம் என்கிைது வேதாத்திரியம் 
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நீங்களும் நானும் ஒரு மைமும் ஒரு பைடியும், ஒரு ைிங்கமும் ஒவை 
மூைத்தின் பேேிப்பாடுகள் தான்.  பேேியின் பேேிப்பாவட 
பிைபஞ்ைம்.   

 அவனத்துக்கும் மூைமாக இருப்பது ஒன்வை ஒன்றுதான், எது? 
இந்த சுத்தபேேிதான்.   

 இந்தப் சுத்தபேேி தன் பைத்வத ஆைம்பித்து முதைாேதாக 
ேிண்ைாக மாைியது.  

 பிைகு காற்ைாக ேந்தது.  பிைகு பயைத்வதத் பதாடர்ந்து 
பதாடர்ந்து பநருப்பாக ேந்தது.  பிைகு நீைாக ேந்தது, நிைமாக 
ேந்தது.   

 பிைகு பஞ்ை பூதங்கவே கூட்டிக் கூட்டி உயிைனிங்கோக 
ேந்தது.  அந்த உயிரினங்கேிலும் முதைில் புழுோக ேந்தது. 

 புழுோய், பூடாய், பல் ேிருகமாகி ேேர்ந்து ேேர்ந்து 
ேிைங்கினமாக ேந்தது.   

 ேிைங்கினமாக ேந்ததற்குப் பிைகு மனிதைாய் ேந்தது.  ஆக, 
ஒன்வை ஒன்ைாக இருந்த அந்த பதய்ேம், ஆதியாக இருந்த 
சுத்தபேேியாகிய ைிேம் அவனத்துமாகி அவனத்து 
மனிதர்கோக ேந்துேிட்டது.   

 மனிதர்கோக உருோகி உருோகி ஒரு காைகட்டத்தில் எனது 
தாத்தாோக ேந்தது.  எனது பாட்டியாக ேந்தது.   

 ஆதியாகிய சுத்தபேேியாகிய பதய்ேவமதான் ஒவ்போன்ைாக 
மாைி மாைி எனது தாத்தாோக பாட்டியாக ேந்தது.  

 வமலும் அது தன் பயைத்வதத் பதாடர்ந்த பதாடர்ந்து எனது 
அப்பாோகவும் அம்மாோகவும் ேந்திருப்பது அவத சுத்தபேேி 
தான்.   

 அது தன் பைத்வத இன்னும் பதாடர்ந்து. அப்பா, அம்மா 
மூைமாக நாானக ேந்திருக்கிைது.   

 ஆக நான் யார்?  சுத்தபேேியாகிய பமய்ப்பபாருவே நான்.   
 ைரி இப்வபாது நீங்கள் நிவனத்துப் பாருங்கள்.  உங்கள் பயைம் 

எங்வக ஆைம்பித்தது?   
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 நீங்களும் அந்த சுத்தபேேியாகிய பமய்ப்பபாருவே. 
 சுத்தபேேி தன் பைத்வத பதாடங்கி ஒவ்போரு இையில்வே 

நிவையத்திலும் ஆக,  
 முதைில் பஞ்ைபூத ஸ்வடஷனில் பதாடங்கி, அப்புைம் பஞ்ை 

பூதங்கள் ஒன்ைாக வைர்ந்து உயிரினங்கோகி புழுோக ஒரு 
ஸ்வடஷன்,  

 பூச்ைியாக ஒரு ஸ்வடஷன்,  
 பைவேயாக ஒரு ஸ்வடஷன்,  
 பாம்பாக ஒரு ஸ்வடஷன்,  
 ேிைங்கினமாக ஒரு ஸ்வடஷைன் ேந்து ேந்து பபருகிப் பபருகி 

அப்பா அம்மா மூைமாக நானாக ேந்திருக்கிைது.  
 இப்வபாது நீங்க யாருன்னு வகட்டா என்ன பைால்ைணும்? 
 அந்த சுத்தபேேிவய நானாக ஆகியிருப்பதால், அந்த 

சுத்தபேேிவய நான். அவத ைிேம் என்ைால் நானும் 
ைிேமயம்தான்.  அவத பிைம்மம் என்ைால் நானும் பிைம்மத்தின் 
துேிதான்.   

 ஆகவே தத்துேம் பைாெ்ால்ைியது ”அஹம் பிர்மாஸ்மி” .  ஆனால் 
அைியாவமயால் புரியாவமயால் நாம் என்ன பைால்கிவைாம் 
என்பவத ைிந்திப்வபாம். 

 நீங்கள்   மதுவை ஸ்வடஷனில் நிக்கிைஙீ்க.   
 ஒரு நண்பர் பைன்வனயிைிருந்துேருகிைார். அேவை ேைவேற்க 

நீங்க மதுவை ையில்வே ஸ்வடஷனில் நிக்கிைஙீ்க.  அேைது 
ையில் ேந்துகிட்டு இருக்கு.   

 உங்க பக்த்திவை நிற்கிை ஒருேர் வகட்கிைார், ”ைார் இந்த ையில் 
எங்கிருந்து ேருகிைது?” என்று, நீங்கள் பைால்கிைரீ்கள் தாம்பைம் 
ஸ்வடஷனில் இருந்து ேருகிைது என்று.  அது உண்வமயா? 
பபாய்யா? அது முழுவமயான உண்வமயும் இல்வை.  
முற்ைிலுமான பபாய்யும் இல்வை.   

 என்ன பைால்ைி இருக்க வேண்டும்?  பைன்வனயில் இருந்து 
புைப்பட்ட தாம்பைம் ேைியாக ேந்திருக்கு, இல்வையா? 
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 அவதமாதிரியதான் உங்கவே நான், நீங்கள் யார்? அப்படின்னு 
வகட்டா, நீங்க என்ன பைால்ைஙீ்க? ைாமகிருஷ்ைருவடய 
பிள்வேன்னு பைால்ைஙீ்க.  என்ன பைால்ைியிருக்க வேண்டும்.  
நான் சுத்தபேேியில் இருந்து புைப்பட்டு, ைாமகிருஷ்ைரின் 
மூைமாக நானாக ேந்திருக்கிவைன், அது தாவன உண்வம. 

 
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

7. பரிபாக காைம் பிைக்க இவைவயா? 
 

மைபரிபாகம் என்பது யாது? 
 
ஆைேமைத்தின் ஆற்ைல், ஆன்மாேின் அைிவு இச்வை பையல்கவே 
மவைக்க இயைாமல், நிற்கும் நிவைவய, “மைபரிபாகம்" எனப்படும்.  
 
(மைம் - ஆைேமைம், பரி - உபைர்க்கம்; பாகம் - திரிவு; பக்குேம்) 
அ’தாேது ஆைேமைத்தின் காரியங்கள் ஆகிய வமாகம், மதம், 
இைாகம், கேவை, தாபம், ோட்டம், ேிைித்திைம், என்னும் பகட்ட 
குைங்கள் ஆன்ம அைிவே ேிட்டு நீங்குதல். மைபரிபாகத்தின் பயன் 
இருேிவன ஒப்பு. 

 

மைபரிபாகம் காைம் எது பதரியுமா?  இவைநிவைவய உைர்ந்து 
பகாண்ட காைம்தான் மைபரிபாகம்.  

தாயுமானேர், தனக்கு இன்னும் மைபரிபாகம் காைம் 
ேைேில்வைவயா? என ேருந்துகிைார் இப்பாடைில்.   

ஒருவம மனது ஆகிவய அல்ைல் அை நின் அருேில் 
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     ஒருேன்நான் ேந்திருக்கின் 
   உைகம் பபாைாதவதா? மாயாேிைித்ைம் என 
     ஓயுவமா?  இடம் இல்வைவயா? 
 

அருளுவடய நின அன்பர் ைங்வகபைய் திடுேவைா? 
     அைதுகிர்த் திய கர்த்தைாய் 
   அகிைம் பவடத்து எம்வம ஆள்கின்ை வபர்ைிைர் 
     அடாது என்பவைா?  அகன்ை 

 
பபருவமபபறு பூைைம்  குவையுவமா பூதங்கள் 
     வபய்க்வகாை மாய் ேிதண்வட 
   வபசுவமா? அைதுதான் பரிபாக காைம் 
     பிைக்க இவைவயா? பதால்வையாம் 

 
இருவமபைைி ஜடேிவன எதிர்த்துோய் வபசுவமா? 
     ஏது உேவு ைிைிது புகைாய். 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.95) 

 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!   

 (உன்னிடம் வேத்த மனத்வதப் பின்ோங்காது) ஒருப்பட்ட 
மனத்துடன் நினது திருேருோல் நான் ஒருேன், உன்னுடன் 
கூடி இருந்தால் உயர்ந்வதார் பபாறுத்துக் பகாள்ே மாட்டாவைா? 

 (இது மாவயின் இயல்புக்கு மாைான) மாயா ேிவனாதம் என்று 
மாவய ஓய ேைி பைய்து ேிடுவமா?   

 மாவயயின் ேிவேயாட்டில் இதற்கு ோய்ப்வப இல்வைவயா? 
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 நினது திருேருேில் திவேத்திருக்கும் பவைய அடியார்கள் 
தவட பைய்ோர்கவோ?   

 அல்ைது பவடத்தல் முதல் ஐந்பதாைில் இயற்றும் பிைம்மா 
முதைிய கடவுேர்கேில் ைிைர் இதவனத் தகாத பையல் என்று 
கூைிேிடுேவைா?   

 யாண்டும் நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்கும் நுமது பபருவம 
பபாருந்திய பூைைத் தன்வமக்கு குவை ேருவமா?   

 நும்மிடத்தில் பைிபைய்து பகண்டிருக்கும் (ைிே) பூத ங்க ேே  
வபய் வபால் மாறுபட்டு நின்று, ேணீ் ோர் த்வத வபசுவமா? 

 அல்ைது அடிவயனுக்கு இன்னும் மைபரிபாகம் ேந்து 
எய்தேில்வைவயா?   

 துன்பம் தருேதும், அடர்ந்து நிற்பதும், அைிேற்ைதுமாகிய 
இருவம ேிவன எதிர்த்துப் வபசுவமா?   

 இேற்ைில் எது உண்வம என்று ைிைிதேவேனும் கூறுோயாக!  

மைபரிபாகம் காைம் எப்வபாது ேரும்?  இவை நிவைவய உைர்ந்து 
பகாண்ட காைம்தான் மைபரிபாகம்.   

வேதாத்திரியம் - இவைநிவைவய உைர்ந்து பகாண்டது பற்ைி 
ேிரிோகவும் ேிேக்கமாகும் பைால்கிைது. 

இவையுைர்வு பபறும் ஆற்ைல் எல்ைாருக்கும் உண்டு :வதவே 
அகத்தமும் அைோழ்வும். 

 

"அைிவு ஒரு மவை பபாருள். அவதக் பகாண்டு தான் வபரியக்க 
மண்டைப் பபாதுோன மவைபபாருள் பதய்ே நிவைவய உைை 
முடியும். எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவையில்தான் 
வமாதவேண்டும். 

அதில்தான் முடியவும் வேண்டும். இங்வக உைர்ந்து பகாள்ேது எது? 
அவையாக இயங்கி வமாதுேதா?  

அல்ைது இருப்பாக இருந்து தாங்குேதா? இருப்புதான் உைர்கிைது. 
எல்ைாத் வதாற்ைங்கேிலுள்ே இயக்க அவைவய எங்கும் 
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நிவைோயுள்ே நிவைபபாருள் இருப்பு நிவை - இவைபேேிதான் 
உைர்ோகப் பபறுகிைது. 

ஆகவே இவைபேேியான இருப்பு நிவை வபைைிவு - (’’’’’ 
’’’’’’’’’’’’’) எனவும் அகண்டாகாைமாக அது நிவைந்திருப்பதால் 
(’’’’’’ - ’’’’’’’’’’’’’) ோைைிவு எனவும் வபாற்ைப்படுகிைது. 

அைிவுதான் நான் என்னும் பபாருோக உள்ேது என்றும் அதுதான் 
இருப்பு நிவையாக பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்றும் உைரும் 
பபரும் வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிேிட்டால் அேன் பதய்ேமாகவே 
திகழும் பபருவம யுவடயேனாகிைான். 

  

ஆதி முதல் அணுேவையில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன 
நிவைந்த பபாருோக இருப்பதால் அைிவே தான் நான் என்று 
உைர்ந்து அதுவே பதய்ேமாகவும் இருக்கிைது என்ை வபைைிேில் 
அேன் எல்ைாம் உைரும் ஆற்ைல் பபற்ைேனாகிைான். இதவன 
அைிேைிந்த பபரியார் 'ேள்ளுேப்' பபருந்தவக 

"ஐயப்படாது அகத்தது உைர்ோவனத் 

பதய்ேத்வதா படாப்பக் பகாேல்". 

என்ை கேி மூைம் ேிேக்கியிருக்கிைார். 

இந்தப் வபைைிேில் ேிைிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப் பற்ைி 
நிவனத்தாலும் அதிைிருந்து ேரும் ேிேக்கம் இவைேவன வபசுேது 
வபாை இருக்கும். 

இந்த மனநிவையில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக் 
கிட்டும். அைிவே அைியும் ேவை அது குவையுவடயதாகவே 
இருக்கும்.  

அந்த நிவையில் பபாருள், புகழ், அதிகாைம், புைனின்பம் என்ை 
நான்கில் தன்வன இவைத்துக் பகாண்டு இன்னும் வேண்டும், 
இன்னும் வேண்டும் என்ை குவையுவடயதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்ைியதாகவே இருக்கும்.  

அைிவேயைியும் ஆற்ைல் அவனேரிடமும் உண்டு. அதற்கு பயிற்ைி 
ேைி அகத்தேமும் (’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’), அைபநைி பற்ைி ோழும் 
முவையும் ஆகும். 
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அகத்தேமும் அை ோழ்வும்". 
"மவைபபாருோம் அைிவு ைிேம் இைண்டும் ஒன்ைாய் நானாய் 

   மனிதன் பதய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபைானால் 

இவையுைர்ோல் தன்முவனப்புப் வபைைிோய் மாறும் 

   எப்வபாதும் ஈைன் குைல் உள்ளுைர்ோய்க் வகட்கும்; 

குவையைிேில் பபாருட்கள் புகழ் புைன் இன்பம் இேற்ைில் 

   பகாடிய ேறுவம பபருகும். நிவைவு கிட்டா ோழ்ேில் 

நிவைநிவைவய எேபைனினும் முயற்ைித்தால் பபைைாம் 

   வநர்ேைிவயா அகத்தேமும் நிவையை ோழ்ோகும்". (ஞாக.பா.1671) 

 

இருக்கிைது என்று பைான்னால் எடுத்துக் காட்ட முடியாது.  எடுத்துக் 
காட்ட முடியாதததால் இல்வை என்று மறுத்துக் பைால்ைவும் 
முடியாதது மவைபபாருள் எனப்படும். 

   

அைிவும்,பதய்ேமும் மவைபபாருட்கள் ஆகும்.  அைிவுதான் ’நான்’ 
என்னும் பபாருோக உள்ேது என்றும் அதுவேதான் இருப்பு 
நிவைவயான பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்று உைரும்வபறு 
மனிதனுக்கு கிட்டிேிட்டால் அேன் பதய்ேமாகவே திகழும் 
பபருவம யுவடயேனாகிைான் .அதுவே இவையுைர்வு நிவையாகும்.   

 

இவையுைர்ேினால் மனிதனில் எழும் தன்முவனப்பானது 
வபைைிோகவே மாறும்.  எப்வபாதும் இவைநிவையின் குைல் 
உள்ளுைர்ோய்க் வகட்கும். 

இந்தப் வபைைிேில் ேிைிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப்பற்ைி 
நிவனத்தாலும் அதிைிருந்து ேரும் ேிேக்கமானது இவைேவன 
வபசுேது வபாை இருக்கும்.   

 

அைிவே அைியும்ேவை அது குவைபாடுவடயதாகவே இருக்கும்.  
அந்த நிவையில் பபாருள், புகழ், அதிகாைம், புைன் இன்பம் என்ை 
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நான்கில் தன்வன இவைத்துக் பகாண்டு இன்னும் வேண்டும்.  
வமலும் வேண்டும் என்ை குவையுவடயதாகவே, ேறுவம 
மிஞ்ைியதாகவே இருக்கும். 

அைிவே அைிந்த முழுவம பபறுேதற்கான ஆற்ைல் அவனேரிடமும் 
உள்ேது.  முயற்ைி பைய்பேர்கள் அந்நிவைவய எய்தைாம்.  அத்தகு, 
பயிற்ைி ேைி அகத்தேமும், அைபநைி ைார்ந்து ோழும் முவையும் 
உதேியாகும். 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 

8. மாதேர்க்கு ஏேல்பைய்து ைித்திபபைைாமா? 
     
பதாண்டு என்பது மற்ைேர்கள் துன்பம் அல்ைது உதேி வதவேப்படும்  
வபாது அத் துன்பத்திவனப் வபாக்க இயன்ை உதேிகவேத் தருேது. 
 
அந்தப் பண்வப வைவே என்பதாகும்.  மறுபயன் கருதாது பிைர்க்கு 
உதேி பைய்யும் பண்பு நல்ை ைமுதாயத்வத உருோக்கும். 
  . 
”தன்னைமற்ை ைமூக வைவேவய உயர்ந்த பதய்ேகீப்  பைியாகும். 
நாம் ஒவ்போருேரும் நம்வம சுற்ைியுள்ே ைமூகத்தில் துன்பப்படும் 

உயிர்களுக்கு நம்மால் இயன்ை அேவு ைிைிது வநைத்வதயும், 

ைக்திவயயும், பபாருளுதேிவயயும் அேிக்க வேண்டும்.      
 
'மக்கள் வைவேவய மவகைன் வைவே' என்கிை உயரிய ேிைிப்புைர்வு 
இந்த வதைத்திற்கு ஏற்பட வேண்டும்.”  என்று சுோமி ேிவேகானந்தர் 
கூறுகிைார். 
 
மக்கள் வைவேவய மவகைன் வைவே” என்பது ேிவேகானந்தரின் தாைக 
மந்திைங்கேில் ஒன்று.   
 
இதவன ேிேக்க ைாஸ்ைங்கேிைிருந்து ஒரு கவதவய தனது 
பைாற்பபாைிவுகேில் அடிக்கடி பைால்ேதுண்டு. 
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ஒரு பைக்காைனுக்குத் வதாட்டபமான்று இருந்தது.  அதில் இைண்டு 
வதாட்டக்காைர்கள் இருந்தார்கள். 
 
ஒருேன் வைாம்வபைி, வேவைவய பைய்ய மாட்டான்.  ஆனால் 
ஏஜமான் வதாட்டத்திற்கு ேந்தால் வபாதும், உடவன எழுந்து வபாய் 
கூப்பிய வககளுடன் அேரிடம், ” என் எஜமானின் முகம் எவ்ேேவு 
அைகாக இருக்கிைது”என்று புகழ்பாடி அேர் முன்னால் பல்வை 
இேித்துக் பகாண்டு நிற்பான். 
 
மற்ைேன் அதிகம் வபசுேவத இல்ை.  ஆனால் கடினமான 
உவைப்பான்.  பைேவகயான பைங்கவேயும் காய்கைிகவேயும் 
ைாகுபடி பைய்து. பநடுந்பதாவைேில் ேைிக்கின்ை அந்த எஜமானின் 
ேடீ்டிற்கு சுமந்து பகாண்டு பைல்ோன். 
 
இந்த இைண்டு வதாட்டக்காைர்களுள் யாவை எஜமான அதிகம் 
ேிரும்புோர்? 

 
ைிேபபாருமான்தான் அந்த எஜமான்.  இந்த உைகம் அேைது 
வதாட்டம்.  இங்வக இைண்டு ேவகயான வதாட்டக்காைர்கள் 
இருக்கிைார்கள். 
 
ஒரு ேவகயினர் வைாம்வபைிகள். .  எமாற்றுக்காைர்கள்.  அேர்கள் 
எதுவும் பைய்ேதில்வை.  ைிேபபருமானின் அைகான கண்கவேயும் 
மூக்வகயும் மற்ை குைநைன்கவேயும் பற்ைிப் வபைிக் 
பகாண்டிருப்பார்கள். 
 
ஏவைகோன, பைேனீர்கோன எல்ைா மனிதர்கள், ேிைங்குகள் 
மற்றும் அேருவடய பவடப்பு அவனத்வதயும் மிகுந்த கேனத்வதாடு 
பைாமரிப்ப   தேர்கள் மற்பைாரு ேவகயினர். 
 
இேர்களுள் யார் ைிேபபருமானின் அன்பிற்கு உரியேர்கள்? 

நிச்ையமாக அேைது பிள்வேகளுக்குச் வைவே பைய்பேர்கவே. 
 

 தந்வதக்குச் வைவே பைய்ய ேிரும்புபேர்கள். முதைில் 
பிள்ேகளுக்குச் வைவே பைய்ய வேண்டும்.  ைிேபபருமானுக்குச் 
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வைவே பைய்  ய் ேிரும்புபேர்கள், அேைது பிள்வேகோகிய 
இந்த உைக உயிர்கள் அவனத்திற்கும் முதைில் வைவே பைய்ய 
வேண்டும். 

 கடவுேின் பதாண்டர்களுக்குச் வைவே பைய்பேர்கவே அேைது 
மிகச் ைிைந்த பதாண்டர்கள்.  

 
 கடவுளுக்கு பதாண்டு பைய்ேதற்குச் ைிைந்த ஒரு ேைி 

இருக்கிைது.  ”ஏவைகள், ஒதுக்கபட்டேர்கள், வநாயாேிகள், 
பைித்தேர்கள், அநாவதகள் பபா    ன்  ைேர்களுககுத் பதாண்டு 
பைய்ேதுதான் அந்தச் ைிைந்த ேைி”  

 

      
 
நில்ைாது வதகம் எனும் நிவனவு உண்டு,  வதகம்நிவை 
     நின்ைிடவும் பமேனியாகி 
   வநவை உபாயம் ஒன்று அருேிவன. ஐவயாஇதவன 
     நின்று அனுஷ் ட்டிக்க என்ைால் 

 
கல்ைாத மனவமா ஒடுங்கி உப ைதிபபைக் 
     காைஇவை ஆவகயாவை 
   வகஏற்று உணும்புைிப்பு ஒவ்ோது எந் நாளும்உன் 
     காட்ைியில் இருந்து பகாண்டு 

 
ேல்ைாே ைாய்இமய நியமாதி வமற்பகாண்ட 
     மாதேர்க்கு ஏேல்பைய்து 
   மனதின் படிக்பகைாம் ைித்திபபை ைாம் ஞானம் 
     ோய்க்கும் ஒரு மனு எனக்கு. இங்கு 

 
இல்ைாவம ஒன்ைிவனயும் இல்ைாவம ஆக்கவே 
     இப்வபாது இைங்கு கண்டாய். 
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   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும்நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.96) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 இந்த உடல் நிவைத்து நிற்காது என்ை ஒரு நிவனவு 
எப்பபாழுதும் உண்டு.   

 இருப்பினும் பமௌனகுருோய் ேந்து. இவ்வுடம்வப நிவை 
நிறுத்திக் பகாள்ேவும் ஒரு ேைி ேவகயிவனக் கூைி 
அருேினாய்!   

 அந்வதா!  அவ்ேைியில் நின்று அதவனக் கவடபிடித்து 
ஒழுகைாம் என்ைால், ஞான நூல்கவேக் கற்காத மனம் 
ஒருநிவைப்பட்டு, உைகப் பற்றுக்கவேக் வகேிடும் நிவைவயக் 
காை முடியேில்வை.   

 ஆவகயால் வகயில் ோங்கி உண்ணும் பிச்வை உைவு, 
ஒருநாளும் ஒத்துக் பகாள்ேதில்வை.   

 எனவே, நாள்வதாறும் உன்வனவய காணும் காட்ைிவயப் பபற்று. 
ேல்ைவம உவடயேைாய் இயமம், நியமம் முதைாகச் 
பைால்ைப்பட்ட அட்டாங்க வயாகம் பயில்வோர்க்குப் பைிேிவட 
பைய்து. மனேிருப்பத்தின்படி ைித்தி பைய்ய ஒரு ேிண்ைப்பம் 
உண்டு.   

 அது இல்ைாவம என்ை ஒன்வை இல்ைாமல் பைய்ய வேண்டும் 
என்பவத!   

 இதற்கு இப்பபாழுது நீ மனம் இைங்கி உதவுோயாக! 
 
”ோழ்ேதவன முற்றுைர்ந்து அவத அவமதி பேற்ைி 
ேைிகண்டு ோைவேக்கும் வபைைவம பதாண்டு” என்பார் வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 
 
பதாண்டுக்குத் தியாகவம உவைக்கல்” என்கிைார் வேதாத்திரி. 
பதாண்டிவனச் பைய்ேதற்குப் பாைாட்வடவயா பைத் தவன வயா 
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எதிர்ப்பார்ப்பது வைவேக்கு இழுக்கானது என்பது வேதாத்திரியின் 
கருத்தாகும். 
 
இதவன தனது அனுபேத்தால் உவைக்கிைார் சுோமி ேிவேகானந்தர். 
 
”உைகமாகிய இந்த நைகத்தில் ஒவை ஒரு நாோேது, ஒவை ஒருேனின் 
இதயத்திற்காேது ைிைிதேவு இன்பமும், மகிழ்ச்ைியும் அேிக்க 
முடியுமானால் அது மட்டுவம நிஜமான வைவேயாகும். இந்த 
உண்வமவய ோழ்நாபேல்ைாம் பட்ட கஷ்டங்களுக்குப் பிைகு நான் 
உைர்ந்து பகாண்வடன். மற்ைவேபயல்ைாம் பபாருேற்ை பேறும் 
பகல் கனவுகள் என்றுதான் பைால்ை வேண்டும். என்பார் சுோமி 
ேிவேகானந்தர்.     
 
இவைநிவை உைர்ந்த ஞான ஆைிரியர்கள்- பயிற்ைியாேர்கள் 
பதாண்டு என்ை அருட்பைிக்குத் தம்வம அர்ப்பைித்துக் பகாண்டு 
ைாதவனயாக்க முற்படுதல் உைகில் அவமதி- வநர்வமயிவன 
நிவைபபைச் பைய்யும் என்கிைார் வேதாத்திரி. 
 
”நீதிபநைி உைர்மாந்தைாகி ோழும் 
நிவையுைர்ந்து பதாண்டாற்ைி இன்பம்காண்வபாம்”   
 
வேதாத்திரியார் கூறுேதற்கு வமவை பைன்ை ேிவேகானந்தர் நம்வம 
தூய்வமப்டுத்திக் பகாள்ேவும் வைவே முக்கியம் என்கிைார் 
 

 பிைருக்காகச் பைய்கின்ை வைவேயால், நம்வமத் 
தூய்வமப்படுத்திக் பகாள்ே முடியும். 

 
பதாண்வட  கேங்கங்கள் ம   வை ஏற்ை ேைியாகும் என்பதவன 
வேதாத்திரி தமது கேிவதயில்- 
 
”அகவநாக்குப் பயிற்ைியால் ஆைாய்ந்தும் பைம்பபாருவே 
   அைிோயும் உேபதன்று அைிந்திடைாம் எனினும் நாம் 
இகோழ்ேில் பைக்கத்தால் ஏற்றுள்ே கேங்கங்கள் 
   இனிதாய் மாைத் பதாண்வட ஏற்ை ேைி அவதச் பைய்வோம்” (6)   
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உரிவம, கடவம, ஒழுக்கம் என்ை மூன்று ேவகவயயும் அைிந்து. 
தன்வன உருோக்கி, ோைவேத்து ேரும் ைமுதாயத்திற்கு எண்ைம், 
பைால், பையல்  இவேகவேக் காைம், இடம் , ைந்தர்ப்பம் 
இவேகளுக்வகற்ைபடி பயன்படுத்தும் பையல்முவை பதாண்டு என்று 
ைிைப்பாக வபைப்படுகிைது.   
 
பதாண்வட பதாழுவகயாக ோழ்ந்த மகான்கள் பைரும் பதாண்டின் 
பபருவமவய ேிேக்கமாக மானுடத்திற்குத் பதரிேித்துள்ோர்கள். 
 
”அன்பர் பைி பையஎன்வன ஆோக்கி ேிட்டு ேிட்டால்  
 இன்ப நிவை தாவன ேந்பதய்தும் பைாபைவம” 
  
என்று தாயுமானேரும்,  
 
”தனி உடவம பகாடுவமகள் தீைத் பதாண்டு பச்  யயடா நீ பதாண்டு 
பைய்யடா”  என்று பட்டுக்வகாட்வட கல்யாைசுந்தைமும் கூறுகிைபடி 
பதாண்டின் மூைமாகத் தான் ைமுதாயப் பைட்ைியிவன ஏற்படுத்த 
முடியும். 
 
எல்ைா ேேமும் ஓங்கிய உைகுக்கு உள்ே ஒரு குவைபாடு ஆன்மீக 
ேிேக்கம் இன்வம. 
 
இதவன முழுவம பைய்து மனித குைத்துக்குத் பதாண்டாற்ை நீங்கள் 
ஒவ்போருேரும் முவனந்து நில்லுங்கள் 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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9. எப்படிப் பிவைப்பது உவையாய்? 
 

ஒரு ைமயம் ஓர் இவேஞன் மிகவும் பதற்ைத்துடன் 
இைாமகிருஷ்ைரிடம் ேந்து ” சுோமி! காமம் எப்படி ேிைகும்?  ைிை 
ைமயங்கேில் கீைான ஆவைகளும் பேறுக்கத்ததக்க உைர்ச்ைிகளும் 
என் மனவத அவைக் கைிக்கின்ைன. அதனால் நான் அவமதிவய 
இைந்து தேிக்கிவைன்” என்ை பைான்னார். 

 

அதற்கு இைாமகிருஷ்ைர் அேனிடம், 
”கடவுேின் காட்ைிவயப் பபைாத 
ேவையில் காமம் அடிவயாடு 
ேிைகுேதில்வை.  அதன் பிைகும் 
உடல் இருக்கும் ேவை அதன் சுேடு 
ைிைிது இருக்கவே பைய்யும்.  ஆனால் 
அதனால் எந்தத் பதாந்தைவும் 

இருக்காது. 

”என்னிடமிருந்து முழுவமயாகக் காம ோைவன வபாய்ேிட்டபதன்ைா 
நிவனக்கிைாய்? காமத்வத பேன்றுேிட்டதாக நான் ஒரு ைமயம் 
நிவனத்வதன். 

அதன்பிைகு ஒரு நாள் பஞ்ைேடியில் அமர்ந்திருந்த பபாழுது என்வன 
மீைி காம உைர்ச்ைி எழுந்தது. 

என்னால் அவத அடக்க முடியாது வபால் வதான்ைியது.   நான் 
ஆடிப் வபாய்ேிட்வடன்.   

உடவன கீவை ேிழுந்து மண் தவையில் முகத்வதத் வதய்த்துக் 
பகாண்டு அழுதபடிவய அன்வன காேியிடம், ”அம்மா, நான் பபரிய 
தேறு பைய்துேிட்வடன்.  காமத்வத பேன்று ேிட்டதாக இனி 
கருதமாட்வடன்.” என்று பைால்ைி முவையிட்வடன். 
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நீவயா ோைிபத்தில் நிற்கிைாய்.  அதனால் உன்னால் அந்த 
வேகத்வத அடக்க முடியேில்வை.  பபரிய பேள்ேம் புைண்டு 
ேரும்வபாது அது கவைவயப் பற்ைிக் கேவைப்படோ முடியும்! 

கவைவயா, எதுவோ ேைியிைிருக்கும் எல்ைாேற்வையும் அது 
உவடத்து பகாண்டு முன்வனறுகிைது.  ேயைில் புகுந்து பபரும் 
உயைத்திற்குத் தண்ைரீ் வதங்குகிைது. 

”ஆனால், கைியுகத்தில் மனதினால் பைய்யும் பாேம், பாேவம 
இல்வைவய என்று பைால்ைப்பட்டிருக்கிைது.  ஏவதா ஒருமுவை உன் 
மனதில் பகட்ட எண்ைம் எழுந்ததற்காக ஏன் படபடக்கிைாய்? 

உடைில் இயற்வகப்படி இந்த உைர்ச்ைிகள் ைிை ைமயம் ேந்து 
வபாகத்தான் பைய்யும்.  இவதயும் மைம் கைிப்பது வபான்ை ைாதாைை 
உைர்ச்ைியாகவே நிவனத்துக் பகாள்ே வேண்டும். 

மைம் கைிக்க வேண்டியிருக்கிைது என்பதற்காக யாைாேது 
கன்னத்தில் வக வேத்துக் பகாண்டு கேவைப்படுகிைார்கோ? 

”அதுவபாைவே இவதப் வபான்ை உைர்ச்ைிகவேயும் 
இயல்பானவேயாக, அற்பமானவேயாகக் கருதி, அேற்றுக்கு 
முக்கியத்துேம் பகாடுக்காவத. 

”வமலும் இவைேனிடம் மன்ைாடி மனமுருகப் பிைார்த்தவன பைய். 
உைரி நாமத்வத ஜபம் பைய். பிைைது பபருவமயில் ஈடுபடு.   

பகட்ட எண்ைங்கள் ேைட்டும்.  வபாகட்டும்.  அேற்வைக் கண்டு 
பகாள்ோவத.  இப்படிச் பைய்தால் தாமாகவே அவே கட்டுக்குள் 
அடங்கிேிடும். 

இந்த ேவகயில் ஒர் இவேஞன் மற்பைார் இவேஞனுடன் வபசுேது 
வபால் இைாமகிருஷ்ைர் வபைினார். 

”வேறு எந்தேிதமான துன்பமுமின்ைி, இைவுபகல் என எந்வநைமும் 
பபண்கவோடு இன்பம் துய்த்து ோழ்ந்வதன். இேற்ைில் இருந்து 
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தப்பிப் பவைப்பது எப்படி?”  என தாயுமானேர் வகட்கிைார் 
இப்பாடைில். 

 
மைவுரி உடுத்தும் மவை ேனபநல் பகாைித்தும் உதிர் 
     ேனைருகு ோயில்ேந்தால் 
   ேன்பைி தேிர்த்தும் அனல் பேயில் ஆதி மவையால் 
     ேருந்தியும் மூைஅனவைச் 

 
ைிைம் அேவு எழுப்பியும் நீரினிவட மூழ்கியும் 
     வதகம் நமது அல்ை என்று 
   ைிற்சுக அவபவஷயாய் நின் அன்பர் வயாகம் 
     பைலுத்தினார்.  யாம் பாேிவயம் 

 
ேிைவும்அறு சுவேயிவனாடு வேண்டுே புைித்து, அவையில் 
     வேண்டுே எைாம் உடுத்து 
வமவட மாேிவக ஆதி ேடீ்டினிவட வேகிவய. 
     வேபைாரு ேருத்தம் இன்ைி 

 
இைவுபகல் ஏவையர்கள் வைவயாகம் ஆயிவனாம் 
     எப்படிப் பிவைப்பது உவையாய்? 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.97) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே! 

 மைப்பட்வடவய ஆவடயாக உடுத்து, மவைக்காடுகேில் 
ேிவேயும் மவைபநல்வைக் பகாைித்துத் தின்று,  

 முதிர்ந்த காட்டு மைங்கேின் காய்ந்த இவை, ேைிய ோயில் 
ேந்து ேிைின், அதவன உைோக உண்டு.  
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 பகாடிய பைிவயப் வபாக்கி,  
 பேயில் மவை முதைியேற்ைால் ேருத்தமுற்று, 
 மூைாதாைத்தில் சூட்டிவன உண்டுபண்ைி, குண்டைினி 

ஆற்ைவை எழுப்பி, உச்ைிேவை பகாண்டு பைன்று,  
 புனித தீர்த்தங்கேில் நீைாடி, உடம்பு தம்முவடயது அன்று 

என்று உைர்ந்து,  
 ஞான ஆனந்தம் பபறும் ேிருப்பமுடன் நினது அன்பர்கள் 

வயாகபநைியில் நின்ைார்கள்.   
 ஆனால் பாேியாகிய நான் அறுசுவேவயாடு கூடிய உைவே 

வேண்டும் அேவு உண்டு,  
 இடுப்பில் ேிருப்பமான ஆவடவய உடுத்தி,  
 மாடமாேிவக முதைிய ேடீுகேில் தங்கி,  
 வேறு எந்தேிதமான துன்பமுமின்ைி, இைவுபகல் என 

எந்வநைமும் பபண்கவோடு இன்பம் துய்த்து ோழ்ந்வதன். 
 இேற்ைில் இருந்து தப்பிப் பவைப்பது எப்படி? 

எடுத்துவைப்பாயாக! 

காமத்வத கட்டுப்படுத்தைாம் – வேதாத்திரியம். 

உைவு, உைக்கம், உவைப்பு, உடலுைவு, எண்ைம் என்ை ஐந்திலும் 
அேவு முவை வேண்டும் என்பது வேதாத்திரிய வகாட்பாடு. 

காமத்தின் ேிவேோக ேரும் எண்ைத்தில் அேவுமுவை வேண்டும் 
என்கிைார் மகரிஷி.  

அம்மா, அப்பா இருேைது காமத்தால் எடுத்த இந்த உடம்பும், 
காமத்தால் உண்டானதுதாவன என்று வதேிமகாத்மியம் கூறுகிைது. 

காமத்வதக் கட்டுப்படுத்த ைித்தர் வயாகமாகிய ”காயகல்பப் 
பயிற்ைிவய” மகரிஷி மானுடத்திற்குத் தந்துள்ோர். 

காமத்திற்கு அடிப்பவடயான ேிந்துவே பால் சுைப்பியிைிருந்து 
வமல்வநாக்கி எழுப்பி ேிடுேதால், காமத்வத கட்டுப்படுத்தைாம். 
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காமத்வத ஆக்க ைக்தியாக மாற்ைைாம். இது வபான்ை 
இைகைியங்கவேச் பைால்ைித் தருகிைது மகரிஷியின் காயகற்பப் 
பயிற்ைி.    

’ேிவனப்பதிோம் சுவமவய ேிடுத்துத் தூய்வம பபைவே 
நிவனோய் உடபைடுத்வதன் நிைம் மீது ேிழுந்த பின்வன 
எவன மைந்வதன் எந்தன் ேிவன மைந்வதன் இவைோ 
உவன மைந்வதன் ஆனால் நீ உள்ளுைர் எவன மீட்டு”(ஞாக.பா. 1646-5) 

 

முயற்ைியும் பயிற்ைியும் பைய்து காமத்வத கட்டுக்குள் வேக்கைாம்.  

ோருங்கள் மனேேக்கவை மன்ைத்திற்கு.  காயகல்பம் பயில்வோம்.  
காம உைர்வுகவே ஆக்க உைர்வுகோக மாற்றுவோம். ோழ்ேில் 
ேேமும் அவமதியும் வபரின்பமும் அவடவோம். 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 

10. வபரின்ப முத்திபபறுேது வபாைாட்டமா? 

அது ஒரு பபரிய குருகுைம். பை பஜன் துைேிகள் அங்கு 
தங்கியிருந்து கல்ேி பயின்று ேந்தனர்.  
 
குருகுைத்தில் இருந்த தவைவம குருவுக்கு மிகவும் 
ேயதாகிேிட்டது. அதனால் அேர் படுத்த படுக்வகயாக இருந்தார். 
அேரிடம் தவைவம ைீடன் ஒருேர் இருந்தார்.  
 
ஒரு நாள் தனது கடவமகள் அவனத்வதயும் முடித்துேிட்டு, 
அவமதியாக அமர்ந்திருந்தார், தவைவம ைீடன். 
 
அப்வபாது தவைவம குரு, அேவை அவைப்பதாக தகேல் ேந்தது. 
இவதயடுத்து அேர், குருேின் அவைவய வநாக்கிச் பைன்ைார். 
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அவைக்குள் குேிவை தாங்க முடியாமல், வபார்வேயால் வபார்த்திய 
நிவையிலும் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் குரு. அேருக்கு எதிரில் 
ேிைகுகள் குேித்து, பநருப்பு எரிந்து பகாண்டிருந்தது. 
 
தனது ைீடவனப் பார்த்ததும், ‘உட்கார்’ என்று வைவக காட்டினார், 
குரு. பதாடர்ந்து அேரும், படுக்வகயில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தார். 
 
குருோனேர் வபச்வைத் பதாடர்ந்தார். ‘என்வன ேவயாதிகம் ோட்டி 
எடுக்கிைது.  
 
உடைில் தள்ோவம ஏற்பட்டுேிட்டது. என்னுவடய ைீடர்கேிவைவய நீ 
தான் முதன்வமயானேன்.  
 
எனவே எனக்குப் பிைகு, இந்த குருகுைத்வத ஏற்று நடத்தும் 
பபாறுப்வப நீதான் ஏற்றுக்பகாள்ே வேண்டும்’ என்ைார் தவைவம 
குரு. 
 
அவத ஏற்றுக்பகாள்ேது வபால், தவைவம ைீடன் அவமதியாக 
தவையாட்டினார். இவதயடுத்து குரு தன் அருகில் இருந்த 
புத்தகத்வத எடுத்து ைீடனிடம் நீட்டினார். 

 
‘இவத ோங்கிக்பகாள். இது 
ஒரு அரிய பபாக்கிஷம். 
உனக்கு இந்த புத்தகம் 
நல்ேைிவயக் காட்டும்’ 
என்று கூைி அவத 
ேைங்கினார். 
 

ஆனால் தவைவம ைீடவனா, அவத ோங்க மறுத்தார். ‘எனக்கு இது 
வேண்டாம் குருவே’ . 
 
தன் ைீடன் இந்த புத்தகத்தின் ேைிவம பதரியாமல் மறுக்கிைான் 
என்று நிவனத்த குரு, மீண்டும் அேனிடம் புத்தகத்வதப் பபற்றுக் 
பகாள்ளும்படி ேைியுறுத்தினார். 
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அதற்கு தவைவம ைீடன், ‘இல்வை குருவே.. எனக்கு 
வதவேயானவத பயல்ைாம் தாங்கள் எப்வபாவதா கற்பித்து 
ேிட்டீர்கள். இது எதற்கு?’ என்று கூைி மீண்டும் மறுத்தார். 
 
ஆனால் குரு, ‘அப்படிச் பைால்ைாவத. இது வேத நூல். பை 
தவைமுவைகோக இந்த புத்தகம், நம்முவடய மடத்தில் 
பாதுகாக்கப்பட்டு ேருகிைது’ என்ைார். 
 
தவைவம ைீடன் அப்வபாதும் குரு பகாடுத்த புத்தகத்வத 
ஏற்கேில்வை. 
 
உடவன குரு, தன்னுவடய ைீடவனப் பார்த்து வகட்டார். ‘பைி ேந்தால் 
உைவுக்கு என்ன பைய்ோய்?’ . 
 
‘பாத்திைத்வத எடுத்துக் பகாண்டு யாைகம் பபை புைப்படுவேன்’ 
என்ைார் தவைவம ைீடன். 
 
‘ைரி.. ஒருேர் பிட்வையிடும்வபாது என்ன வேண்டும் என்று 
வகட்பாய்?’ என்று அடுத்த வகள்ேிவய முன் வேத்தார் குரு. 
 
தவைவம ைீடவனா, ‘எதுவும் வகட்கமாட்வடன். அேர்கள் இடுேவத 
பபற்றுக்பகாள்வேன்’ என்ைார். 
 
‘அப்படி உன் பாத்திைத்தில் இடப்பட்ட பிட்வையாக இவத வேத்துக் 
பகாள்’ என்று கூைி புத்தகத்வத நீட்டினார், அந்த மடத்தின் குரு. 
 
பமௌனமாக அந்த புத்தகத்வதப் பபற்றுக் பகாண்ட தவைவம ைீடன், 
அடுத்த பநாடிவய தன் வகயில் இருந்த புத்தகத்வத அருகில் எரிந்து 
பகாண்டிருந்த பநருப்பில் தூக்கிப் வபாட்டார். 
 
பதைிப்வபானார் குரு. ‘அடப்பாேி.. என்ன காரியம் பைய்து ேிட்டாய்?’ 
என்று அைைினார். 
 
இப்வபாதும் அவமதியாக பதிைேித்தார் தவைவம ைீடன். ‘பிட்வை 
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அேித்த யாருவம, தாங்கள் வபாட்ட பிச்வை என்ன ஆனது என்று 
பார்ப்பதில்வை குருவே.  
 
அதுவும் இல்ைாமல் ஞானம் என்பவத பநருப்புதாவன. பநருப்பு 
பநருப்புடன் வைர்ந்துேிட்டது. வேதம் என்பது பேறும் எழுத்துக்கள். 
இேற்ைிைா இருக்கிைது ஞானம்?’ என்ைார் தவைவம ைீடன். 
 
தன்னுவடய ைீடன் தன்வன ேிடவும், பபரும் ஞானம் அவடந்தேன் 
என்பவத அந்த ோர்த்வதகேில் இருந்து உைர்ந்து பகாண்டார் குரு.  
 
இத்தவகய ஞானம் முதிர்ந்தால் ேடீுவபறு வககூடும் என்பவத 
தாயுமானேர் இப்பாடைில் பைால்லுகிைார்.   

 

முத்தவனய மூைலும் பேேோய் இன்பைாலும் 
     முகத்து இைகு பசுமஞ்ைளும் 
   மூர்ச்ைிக்க ேிைகைன் னதம் ஏற்ை இருகும்பம் 
     முவையின் மைி மாவைநாை 
 
வேத்து எவம மயக்கி இரு கண்ேவைவய ேைீிவய 
     மாயா ேிைாைவமாக 
ோரிதியில் ஆழ்த்திடும் பாைான ைிற்ைிவட 
     மடந்வதயர்கள் ைிற்ைின்பவமா 

 
புத்தமிர்த வபாகம் புைித்துேிைி இவமயாத 
     பபான் நாட்டும் ேந்தது என்ைால் 
   வபாைாட்டம் அல்ைவோ வபரின்ப முத்திஇப் 
     பூமியில் இருந்துகாை 

 
எத்தவன ேிகாைம்ேரும் என்றுசுகர் பைன்ைபநைி 
     இவ்வுைகம் அைியாதவதா. 
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   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்குஉஉயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ைபபாருவே. (தா.பா.98) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 முத்துப் வபான்ை பேண்வம நிைப் பல்ேரிவையும், பேேம் 
வபால் ைிேந்த உதடுகளுடன் கூடிய ோயில் இருந்து 
பேேிப்படும் இன்பைாற்களும்,  

 முகத்தில் ேிேங்கும்பூைிய மஞ்ைள் பூச்சும்,  
 பபருமூச்சு ேிடுமாறு காமபேைிவயத் தூண்டும் கைைம் 

வபான்ை இருமுவைகேின் மீது மாைிக்க மைிமாவை பதாங்க, 
 அதுபகாண்டு எம்வம ேைப்படுத்தி,  
 இைண்டு கண்கோகிய ேவைவய ேைீி.  
 மாவயின் ேிவேயாட்டாய் ேிேங்கும் பபருமயக்கமாகிய 

பபருங்கடைில் மூழ்கச் பைய்யும், பாைாய்ப்வபான ைிைிய 
இவடவயாடு கூடிய மகேிர் தரும் ைிற்ைின்பவமா எனில்,  

 அது புதிய அமிெ்ார்தத்வத உண்டு, வபாகம் துய்க்கும், கண் 
இவமக்காத வதேர்கள் ோழும் பபான்னுைகில் உண்டு 
என்ைால்,  

 இவ்ோழ்க்வக ைண்வடக்கேமாக மாைி ேிடும் அல்ைோ? 
 இம்மண்ணுைகயில் இருந்தபடிவய வபரின்பமுத்தி அவடய 

வேண்டுமாயின் எத்தவன தவடகள் ேரும்?  என்பது அைிந்து 
சுகர் என்னும் முனிேர் துைவுபநைிவய வமற்பகாண்டாவை!  
அது இந்த உைகம் அைியாத பநைியா? 
  

”வபாைாட்டம் அல்ைவோ வபரின்ப முத்திஇப் பூமியில் இருந்துகாை?” 
எனக் வகட்கிைார் தாயுமானேர். ”ஞானமும் – முக்தியும்” ஒருவமத் 
தத்துேம் அைிந்தால் கிவடத்துேிடும் என்கிைது வேதாத்திரியம். 

”தேபைமும், தவனயைிந்த நிவையும் பகாண்டு  
   தவனயவடந் வதார்க்கருள்புரியும் தவகவம யுள்ே 
ைிேநிவைவயான் பமய்ஞ்ஞானி குருோய் நின்று. 
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   ைீடனது புருேவமயம் ேிைைால் தீண்ட, 
அேனிைேன் ையமாகி ஆைான் பதாட்ட, 
   அவ்ேிடத்வத ஞாபகத்வத ஒன்ைி ஒன்ைி, 
உேவமயிைாப் வபரின்பம் உள் உைர்ந்து, 
   ஒருவமத் தத்துேம் அைிந்தால், அதுவே முக்தி.”   (ஞாக.பா.1464) 
 
அைிவே அைிோல் அைிந்த பதேிவே ஞானம் ஆகும். தன்னிவை 
எல்ைாேற்வையும் எல்ைாேற்ைிலும் தன்வனயும் உைைக் கூடியதான 
வபைைிேில் ைிற்ைைிவு அடக்கம் பபற்ை நிவை முக்தி, வமாட்ைம், 
முழுவமப்வபறு ஆகும்.   

தேத்தின் மூைம் அந்நிவை வகேைப்பபற்று, தன்வன அைிந்த 
நிவையும் பகாண்டு, தன்வன அண்டியேர்க்கும், அந்நிவைவய 
உைாெ்ாத்தக்கூடிய தவகவம உவடயேவை ைிேநிவை அவடந்த 
பமய்ஞானி ஆோர்.   

அப்படிப்பட்ட பமய்ஞான அருட்குரு ைீடனது புருேவமயத்வத 
ேிைைால் பதாட, ைீடனானேன், தன்னில் தாவன ையமாகி ஆைான் 
பதாட்ட இரு புருே வயத்தில் எந்வநைமும் நிவனவே நிறுத்தி 
ஒன்ைி ஒன்ைி இருக்க வேண்டும்.   

அவ்ோறு பைய்துேந்தால், உேவம கூை முடியாத வபரின்ப 
நிவைவய உள் உைர்ோகப் பபற்று ஒன்வை எல்ைாமாகவும், எல்ைா   
ேற்ைிலும் அந்த ஒன்வை இருக்கிைது என்ை ஒருவமத் தத்துேத்வத 
அைிந்து அனுபேமாகக் பகாண்டால் அந்நிவைவய முக்தி, வமாட்ைம், 
முழுவமப்வபறு ஆகும்.   

ஞானம் என்பது அைிந்து பகாள்ேது.  அைிந்து பகாண்டவத அனு                                                                                  
பேமாக்கிக் பகாள்ேது முக்தி ஆகும். 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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11.ஆனந்த நிவைவே 

 

ஆனந்தவம பைம்பபாருள்.  அது யாருக்கும் தனி உரிவமயாகாது .  
அண்டங்கள் அவனத்தும் ஆனந்தத்தில் வதான்ைி ஆனந்தத்தில் 
நிவைத்திருந்து ஆனந்தத்திவைவய ஒடுங்குகின்ைன. 

“ஆனந்வதா ப்ைஉற்வமதி வ்யஜானாத்! 

ஆனந்தாத்த்வயே கல்ேிமானி பதானி ஜாயந்வத! 

ஆனந்வதன ஜாதானி ஜேீந்தி! 

ஆனந்தம் ப்ையன்த்யபிஸம்ேிைந்தி! 

வதத்திவயாைநிஷதம் (3 – 6) 

ஆனந்தம் பிைம்மம் என்று ைாதகன் ஞானத் பதேிேவடந்தான்.  
ஆனந்தத்திைிருந்வத நிச்ையமாக உயிர்கள் வதான்ைியுள்ேன.  

பிைந்தவே எல்ைாம் ஆனந்தத்திவைவய ோழ்ந்திருக்கின்ைன.  
இறுதியில் ஆனந்தத்திவைவய ையமவடகின்ைன. 

ஆனந்தத்வத அைியாதார் யார்?   

ஆனந்தமில்ைாது யார் உயிர் ோழ்ந்திருக்க முடியும்? 

ஆனந்தத்தில் ஒன்றுபட்டிருப்பேர் பைமவன அவடந்தேர் 
ஆகின்ைனர். 

வபரின்பமாக ேிேங்கும் வமைான பபாருோன சுத்தபேேிவய 

ஆனந்த நிவைவே என்று அவைக்கிைார் தாயுமானேர்.   

 
உன் நிவையும் என் நிவையும் ஒருநிவை எனக்கிடந்து 
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     உேைிடும் அேத்வத ஆகி 
   உருவுதான் காட்டாத ஆைேமும் ஒேிகண்டு 
     ஓேிக்கின்ை இருபேன்னவே 

 
தன்நிவைவம காட்டாது ஒருங்கஇரு ேிவனயினால் 
     தாவுசுக துக்கவேவை 
   தட்டைிய முற்றும் இல்ைா மாவய அதனால் 
     தடித்து அகிை வபதம் ஆன 

 
முன்னிவை ஒைிந்திட அகண்டிதா காைமாய் 
     மூதைிவு வமல் உதிப்ப 
   முன்பிபனாடு கீழ்வமல் நடுப்பக்கம் என்னாமல் 
     முற்றும் ஆனந் தநிவைவே 

 
என் நிவைவம யாய் நிற்க இயல்புகூர் அருள்ேடிேம் 
     எந்நாளும் ோைிோைி 
   இகபைம் இைண்டினிலும் உயிரினுக்கு உயிைாகி 
     எங்கும் நிவை கின்ை பபாருவே. (தா.பா.99) 

 இம்வமயிலும் மறுவமயிலும் உயிருக்கு, உயிைாகி, எங்கும் 
நீக்கமை நிவைந்து ேிேங்குகின்ை பமய்ப்பபாருவே!  

 வபைைிவு உவடய உன்னுவடய நிவையும், ைிற்ைைிவு உவடய 
என்னுவடய நிவையும், ஒவை நிவை உவடயதுதான் எனப் 
பிதற்ைித் திரியும் ஒரு துன்பத்துக்கு ஆோகி.   

 தன் உருேம் இப்படிப்பட்டது என்று காட்டிக் பகாள்ோத 
ஆைே மைமும், ஒேிவயக் கண்டு ஒேிந்து பகாள்ளும் 
இருவேப் வபான்று தன் நிவைவயக் காட்டாது ஒடுங்கி நிற்க. 

 இருேிவனயாகிய அவைேசீும் இன்பதுன்பமாகிய கடல் 
தடுமாற்  றும் அவடய.   
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 முற்ைிலும் சூனியமாய் முடியும் மாவயயானது தடித்து, பை 
உைகங்கோகத் வதான்ைித் தன்வன வேறுபடுத்திக் காட்டி,  

 அதன்பின்னர் சுட்டிக் கூைமுடியாதபடி அைிவு எய்த. 
 பிரிப்பில்ைாத எங்கும் நிவை முழுேடிோய்த் வதான்றும் 

திருேடி உைர்வு (மூதைிவு) வமவைாங்க, முன்பின், கீழ் 
வமல்நடு ஆகிய பக்க வேறுபாடுகள் இன்ைி, முழுேதும் 
வபரின்ப மயமாய் நிவைந்துள்ே நிவைவே!   

 இந்நிவைவம என் நிவைவமயாய் நிற்குமாறு, அருள்பாைித்த 
நினது திருேருோனது என்றும் ோழ்க, ோழ்க! 
 

இவைநிவை ஆனந்த நிவைவு என்று தாயுமானேர் பைான்னவத 

வபரின்ப ஊற்று என்பார் வேதாத்திரி மகரிஷி.  

அண்டங்களும் வபைண்டங்களும் உன்னுள் அடங்குமாறு, ஒப்பற்ை 

நிவைோய், வபரின்பமயமாய் ேிேங்கும் வமைான பபாருவே என்று 

இவைநிவைவய தாயுமானேர் வபாற்றுகிைார். அருட்தந்வத 

வேதாத்திரி மகரிஷிவயா….. 

’வபைண்டப் பபருபேேிவய நிவனக்குந் வதாறும் 
பபருகிேரும் இன்பத்வத யான் என் பைால்வேன்”  (ஞா.க.1419)   

என்று பை இடங்கேில் ’பைம்பபாருள் ஆனந்த நிவைோனது’ என்று 

வபாற்றுகிைார் மகரிஷி.  

’இன்ப ஊற்ைாய் நிவைந்த இவைோ - எங்கும் 
இன்ப ஊற்ைாய்ப் பபருகும் இவைோ! 
அன்பு ஊற்ைாய்ப் பபருகி அவனத்துயிர்க்குள்ளும் அைிோய் 
இன்ப ஊற்ைாய் நிவைந்த இவைோ”  (ஞா.க.பா.1648-1) 
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உடல், உயிர் மனம் மூன்றும் ஒன்ைிவைகின்ைவபாது அைிோனது 

ேிரிேவடந்து, தன்னிவை எல்ைாேற்வையும் எல்ைாேற்ைிலும் 

தன்வனயும் காைக்கூடிய உைர்வுநிவை வபரின்ப நிவை ஆகும்.   

இவைநிவையானது அைிோக வதாற்ைங்கள் அவனத்திலும் ஊடுருேி 

நிவைந்து. ஒன்வைாடு ஒன்று இவைத்துக் பகாண்டுள்ேது.   

அந்த அைிோனது அன்வப ஊற்றுப்வபாை சுைந்து பகாண்டும் 

பபருகிக் பகாண்டும் உள்ேது. பைம் ஆனந்தமாக இன்ப ஊற்ைாக 

உள்ேது என்கிைார் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் 

தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைகின்ை பபாருள் 

YOUTUBE LI NKS 

1. அேனன்ைி ஓர் அணுவும் அவையாது 
ht t ps://yout u.be/B1aq46Fv918 

2. இவைேனின் கருவை ேிவேயாட்டு ht t ps://yout u.be/GOoz7-cGXsw 
3. ஏது பாேித்திடினும் அதுோகி ேந்தருள்பைய் 

ht t ps://yout u.be/BuKtVyg2RBA 
4. மனமாவயவய என்னால் அடக்கேைவமா? 

ht t ps://yout u.be/GPS0zzOGYmk 
5. முக்திநிவை ஈபதன்று உைர்த்திவய ht t ps://yout u.be/0cdLNMJ 3Crw 
6. நின்வனாடு இருக்கும் நாள் எந்தநாள் ht t ps://yout u.be/evOX0l 8DI8s 
7. பரிபாக காைம் பிைக்க இவைவயா? ht t ps://yout u.be/j 1KNzpI i 9QQ 
8. மாதேர்க்கு ஏேல்பைய்து ைித்திபபைைாமா? 

ht t ps://yout u.be/530ZhMUPmGI  
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9. எப்படிப் பிவைப்பது உவையாய்? ht t ps://yout u.be/B1zOVVGCl kU 
10. வபரின்ப முத்திபபறுேது வபாைாட்டமா? 

ht t ps://yout u.be/TGO8Ci b6FY4 
11. ஆனந்த நிவைவே ht t ps://yout u.be/XT1vt sR3TFo 

 

  

துவைநின்ை நூல்கள். 
1. தாயுமானேர் பாடல்கள், புைேர் ே.ீைிேஞானம், ேிஜயா 

பதிப்பகம், வகாவே. 
2. ஞானக்கேஞ்ைியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவைாடு 
3. தாயுமானேர் நூல்கள், சுோமி ைித்போனந்தர், 

திருப்பைாய்த்துவை. 
4. இவையதே தகேல்கள். 
5. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். 

அைகுப் பதிப்பகம், பைன்வன. 
6. ேிநாயகர் அகேல், வேதாத்திரியப் பார்வே, அைகர் ைாமானுஜம் 
7. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 
8. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000, மன்னார்குடி 

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே 
9. மாக்வகாைமாய் ேிவேந்த மதி ேிருந்து, வேதாத்திரி மகரிஷி, 

வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவைாடு 
 

 

பானுகுமார் பவடப்புைகம் 
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(164 புத்தகங்கள்) 

PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பைக 100 தியான ைிந்தவனகள் 
2. அைிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் 
3. வகாள்கவே பேன்ை இவடக்காட்டுச் ைித்தர் 

 
ோழ்க்வக ேைைாறு 

1. பநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகைாஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
 

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள். 
2. படன்ைவன பேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ைங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்வக 

 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 

 

1. இந்திய தத்துே ேைைாற்ைில் 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 )  

http://www.banukumar.in/
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6. தினைரி தியானம். 
7. ேைைாறு வபாற்றும் குரு ைீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்’ என்ை ோர்த்வத! ைரியா? தேைா? 
இைக்கைம் என்ன பைால்கிைது? 
9. பன்முகப்புைட்ைியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிைனங்கள் 
12. எல்ைாம் ேல்ை பதய்ேமது 
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுோனால் அதுவே பைால்லும் 
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்வனச் பைதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்ைியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ைங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மவனேிக்கு மரியாவத 
24. எல்ைாம் ேல்ை பதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை. 
26. அேதாைப் புருஷர் அருட்தந்வத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திவை 

 

ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகைஷி) 

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேைீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிைக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ைரும் வேதாத்திரி மகைஷியும்) 



65 
 

10. பாமைமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்ைில்) 
11. ைித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாைிக்க ோைகரும் வேதாத்திரியும்  
13. ைிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூைியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும் 
 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பைம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேைக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைந்த 

பபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைச்திதானந்த ைிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருைாகைக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புைி 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிேிக் கண்ைி 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபான்வன மாதவை 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகாை புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ைி 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைித்தர் கைம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேைக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேேர்க் காதைி 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் பகாட்டம் 
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய 
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள் 
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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 பைாபைக்கண்ைி பாகம் 1 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ைி பாகம் 2 
26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ைி பாகம் 3 

 

 
 

திருோைகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் யாத்திவைப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அவடக்கைப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பைத்திைாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குவைத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோைகத்தின் பிைார்த்தவனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுைாைம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆவைப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அன்வனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பைன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் புைர்ச்ைிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ோைாப்பத்து 
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21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பைேைம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குைாப்பத்து 

 

பாைதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் மானுட ைிந்தவனகள் 
 

பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் 

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

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வைைோரும் பஜகத்தீவை 
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள் 
4. தாயுமானேரின் ைமயபநைி 
5. தாயுமானேரின் உடல் பபாய்யுைோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அைைியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், பபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
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13. தாயுமானேரின் இைட்ைியப் பயைம் 
14. தாயுமானேரின் பிைபஞ்ைக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அைம் 
18. அைிவேதான் பதய்ேபமன்ைார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பைநவடயும் உைக நவடயும் 
21. இன்பம் பபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிைேி உண்டா? 
25. கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிைாைம் தருகிைார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எவத பைி பகாடுக்கச் பைான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இவைேைிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேவமகள் 100 

 

பஜன்னும் திருோைகமும்  

1. பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 1 
2. பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 2 
3. பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 3 

புைேர் தியாகைாஜனார் 

1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேைைாறு வபாற்றும் குரு ைீடர்கள் 
3. புைேர் தியாகைாஜனார் அரிய பைய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகைாஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பைய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
3. மன்னார்குடி ேைைாறு 
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தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள். 
2. படன்ைவன பேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ைங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்வக 
6. தன்னம்பிக்வக மைர்கள் 

 

ைிறுகவதகள் 

1. பையவை ேிவேவு 
2. தேம் 

ஆைாய்ச்ைி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்ைிந்தவனகள் 
 

 

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel ) 
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119 
தவைப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ை யூடியூப் வைனைில் 
வகட்டு மகிைைாம். 

1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் பாகம்  
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1  
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ைாமகிருஷ்ைர் கவதகளும் 
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8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீைாமகிருஷ்ைரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. பபன்ஞமின் பிைாங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய பேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைைிே ேைக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூைாைானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பைம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேைக்கம் 
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம் 
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேைக்கம் 
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த குரு 
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து 
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிைார்த்தவனப்பத்து 
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அவடக்கைப் பத்து 
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குவைத்த பத்து 
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆவைப் பத்து 
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பைத்திைா பத்து 
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து 
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் யாத்திவைப் பத்து. 
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து 
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம் 
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுைாைம் 
32.மாைிக்கோைகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக பேேியடீு  
34.வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
35.வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 4 
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாைதியாரின் மானுட ைிந்தவனகள் 
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துே பாடல்கள் 
42.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1 
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43.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47.காைபமல்ைாம் வேதாத்திரியம் 
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்வனச் பைதுக்கிய நூல் 
50.தினைரி தியானம் ைனேரி  
51.தினைரி தியானம் பிப்ைேரி  
52.தினைரி தியானம் மார்ச்  
53.தினைரி தியானம் ஏப்ைல்  
54.தினைரி தியானம் வம  
55.தினைரி தியானம் ஜூன் 
56.தினைரி தியானம் ஜூவை  
57.தினைரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினைரி தியானம் பைப்டம்பர் 
59.தினைரி தியானம் அக்வடாபர் 
60.தினைரி தியானம் நேம்பர் 
61.தினைரி தியானம் டிைம்பர் 
62.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
64.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
65.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 4 
66தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 5 
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்  
68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1 
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2 
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3 
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு 
72.மாைிக்கோைகர் ைிந்தவனகள் 
73.பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 1 
74.பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 2 
75.பஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 3 
76.புைேர் தியாகைாஜனார் 
77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
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78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
80.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
81.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.படன்ைவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84.படன்ைவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85.படன்ைவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 
87.சுயமுன்வனற்ைம் 
88.பத்திைகிரியார் ைிந்தவனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆைாய்ச்ைி நன்மக்கட்வபறு 
91.பபாதுோனவே 
92.மவனேிக்கு மரியாவத 
93.திருமூைர் ைிந்தவனகள். 
94.ஆண்டாள் ைிந்தவனகள் 
95.திருமைிவைஆழ்ோர் ைிந்தவனகள் 
96.திருக்குைே; ைிந்தவனகள் 
97.அப்பர் ைிந்தவனகள் 
98.பட்டினத்தார் ைிந்தவனகள் 
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.ைிேோக்கியார் ைிந்தவனகள் 
101.ஔவயார் ைிந்தவனகள் 
102.ைித்தர்கள் ைிந்தவனகள் 
103.திருமங்வகயாழ்ோர்  
104.ேள்ேைாரின் ைிந்தவனகள்  
105.பைி என்னும் பாேி 
106.பபாருள் ேறுவமயா? அைிவு ேறுவமயா? 
107. Retirement Speech 

108. Audio speech part 1 

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து 
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அன்வனப்பத்து 
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கண்டபத்து 
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113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து 
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பைன்னிப்பத்து 
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் புைர்ச்ைிப்பத்து 
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ோைாப்பத்து 
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குைாப்பத்து 
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பைேைம் 
119. மனேேக்கவையில் ோைி வயாகமா? 

 

 

 


