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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் கண்ட பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. சிந்வததவனத் ததேிேித்துச் சிேமாக்கி
2. பிறோவம தந்த இவறேன்
3. உள்ேம் தபருங்வகாயில்
4. ஞானம் தபற என்ன தசய்ய வேண்டும்?
5. சாதிகுலம் பிறப்தபன்னும்

6. பிறப்தபன்னும் வபவதவம நீங்க
7. சித்ததமனும் திண்கயிற்றால்
8. கடவுவேக் காண முடியுமா?
9. அகத்தேப் பயன்கள்
10. ஐம்புல அறிவு

1.சிந்வததவனத் ததேிேித்துச் சிேமாக்கி
கங்வக நதி தபருக்தகடுத்து ஓடிக்தகாண்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு
படகு. படகில் ஓடக்காரனும் சில பயணிகளும். பயணிகளுள் ஓர்
அவரகுவற பண்டிதர்.
தான் படித்தவதப் பிறருக்குப் வபாதித்தாவல அேர் இன்னும்
பலேற்வறக் கற்றிருக்க முடியும்.
ஆனால் கற்று ேிட்வடாம் என்ற கர்ேம் அேவர அதிகம் அலட்டிக்க
வேத்தது. அேர் ஓடக்காரனிடம் தனது அறிவே பவறசாற்றத்
ததாடங்கினார்.
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‘ஏய் ஓடக்காரா, இப்படி நீ தற்குறியாக இருக்கிறாவய?
பகேத்கீ வதவய நீ படித்திருக்கிறாயா? என்று ஏேனமாக வகட்டார்’ .
‘ஐயா, சாமி என் அப்பன் கூட அவத படித்ததில்வலவய?’ என்றான்
ஓடக்காரன்.
‘உனது ோழ் நாேில் கால் பங்கு வமாசமாக வபாச்சு’ என பண்டிதர்
சாபம் தருேது வபால் தசான்னார்.
‘சரி திருக்குறோேது படித்திருக்கிறாயா?’ என வகட்டார். அதற்கு
ஓடக்காரன் ‘அவத நான் ததாட்டது கூடகிவடயாவத, சாமி’
என்றான்.
‘தண்டவம இரண்டு பங்கு உன் ோழ்க்வகவய ேணாக்கி
ீ
ேிட்டாவய,
வபாகட்டும் பாகேதமாேது ோசித்திருக்கிறாயா’ ? என்றார்.
சிரமத்துடன் படகு தசலுத்திக் தகாண்டிருந்த ஓடக்காரன் தவல
குனிந்து நின்றான்.
‘அதுவும் இல்வலயா? உன் ோழ்க்வகயில் முக்கால்ோசி நஷ்டமாகி
ேிட்டது. இனி நீ என்ன தசய்யப் வபாகிறாய்? கடவுளுக்குதான்
தேேிச்சம்’ என்று பண்டிதர் தசால்லி முடித்தார்.
அப்வபாது கவர புரளும் தேள்ேம். அவலயடித்து படகு கேிழ்ந்து
ேிடும் என்ற நிவலயில் நீந்தத் ததரிந்தேர்கள் நதியில் குதித்து
நீந்திக் கவரவயறினர்.
ஓடக்காரனும், பண்டிதரும் மட்டும் தத்தேிக்கும் படகில் இருந்தனர்.
‘குதிங்க சாமி. இல்வலன்னா மூழ்கிடுேங்க.’
ீ
என்று ஓடக்காரன்
தசால்ல, ‘ஐவயா, எனக்கு நீச்சல் ததரியாவத...’ என்று பண்டிதர்
தசான்னார்.
அந்த அேசரத்திலும் ஓடக்காரன், பண்டிதரிடம், ‘சாமி, எனக்கு கீ வத,
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பாகேதம் திருக்குறதேன்று எதுவும் ததரியாது. ஆனால் நீச்சல்
ததரியும். இததல்லாம் ததரிஞ்ச நீங்க இப்வபா முழு
ோழ்க்வகவயயும் இழக்கப் வபாறீங்கவே’ என்று கூறி நதியில்
குதித்துக் கவர வசர்ந்தான். பலேற்வறக் கற்ற பண்டிதர்
பரிதேித்தார்.
இந்தக் கவத பகோன் ராமகிருஷ்ணர் கூறியது. இன்று மனிதர்களுள்
பலரும் இப்படித்தாவன தசய்திகவே சுமக்கும் தபாதி மாடுகோக
உள்ேனர்.
உலவகப்பற்றிய, இயற்வகப்பற்றிய, பிறவரப்பற்றிய தசய்திகள்
ஏராேம் அேர்களுக்குத் ததரியும். அனால் மனிதனுக்கு தன்வனப்
பற்றிய அறிவும், ஞானமும் அதிகமில்வல என்பது ேருத்தப்பட
வேண்டிய ஒன்று.
சிலருக்கு பால் எங்கிருந்து ேருகிறது என்று ததரியும். சிலர்
பாவலப் பார்த்திருக்கிறார்கள். சிலர் பாவல ததாட்டிருக்கிறார்கள்.
ஏவதா ஒரு சிலவர பாவல பருக முடிகிறது.
அது வபால சாஸ்திரங்கவேச் சிலர் படித்திருக்கிறார்கள். சிலர்
வமற்வகாள் காட்டுகிறார்கள். ஒரு சிலவர சாஸ்திரம் கூறும்
ஞானத்வதயும், ததய்ே சக்திவயயும் உணர்கிறார்கள். பிறருக்கும்
உணர்த்துகிறார்கள்.
ராம கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கும், துறேிகளுக்கும் கூறும் வபாது
முதலில் கடவுள். பிறகு உலகம். இந்த ேவகயில் தான் மனிதனின்
கற்றலும், கேனமும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்.
அவ்ோவற அேர் ோழ்ந்தும் காட்டினார். வலாக மாதாவேத்
தரிசிப்பதிலும், ததய்ே ஞானத்வத தபறுேதற்கும் தமது ஆரம்ப கால
ோழ்க்வகயின் 12 ஆண்டுகவே தசலேிட்டார்.
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இவறேனிடத்தில் தன்வன முற்றிலுமாக கவரத்துக் தகாண்டதால்
ஊரார் ராமகிருஷ்ணவர வபத்தியம் என்றும், பித்தர் என்றும் ஏேனம்
தசய்தனர்.
அப்வபாது அேர் சுோமி ேிவேகானந்தர் வபான்ற தமது சீடர்கேிடம்
புன்னவகயுடன் ‘உலக மக்கள் ஒவ்தோருேரும் ஒவ்தோரு
ேிஷயத்தில் வபத்தியமாக இருக்கிறார்கள்.
சிலர் பணத்தின் மீ து, சிலர் உடல் இன்பத்தின் மீ து, வேறு சிலர்
தபயர், புகழ் மீ து வபத்தியமாக இருக்கிறார்கள்.
நான் இவறேன் மீ து வபத்தியமாக இருக்கிவறன். இந்த எல்லா
வபத்தியங்களுள் எது சிறந்த வபத்தியம்... தசால்லுங்கள்? என்று
வகட்டு அேர்கவே சிந்திக்க வேப்பார். சிரிக்க வேப்பார்.
இவறேவன பற்றிய ஞானம் அதி முக்கியமானது. எவதப் தபற்றால்
எல்லாம் தபற்றதற்குச் சமவமா அந்த அறிவேப் தபறுேதில் தான்
ராமகிருஷ்ணரின் ஆர்ேம் இருந்தது.
எந்த அறிவேயும் தபறாமல் ோழ்ேில் தசாத்து, சுகம் என்று ஏவனய
அவனத்தும் தபற்றிருந்தும் மனிதன் நிவறோன நிவலவயயும்,
நிம்மதிவயயும் அவடய முடியாவதா, அதில் ராமகிருஷ்ணர் கூடுதல்
கேனம் காட்டச் தசால்கிறார்.

“இந்திரிய ேயம் மயங்கி இறப்பதற்வக காரணமாய்

அந்தரவம திரிந்துவபாய் அருநரகில் ேழ்வேற்குச்
ீ
சிந்வததவனத் ததேிேித்துச் சிேமாக்கி எவன ஆண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம் அணிதகாள் தில்வல கண்வடவன.” (பா.475)


ஐம்தபாறிகேின் ேசப்பட்டு. அறிவு மயங்கி,



அதுவே இறப்புக்குக் காரணமாய் அவமய,



பின்னர் இறந்து. ஆகாயத்தில் சுற்றித் திரிந்து,
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மீ ேமுடியாத நரகத்தில் ேிழ இருந்த,



என் அறிேில் ததேிவே உண்டுபண்ணி,



என்வன சிேமாம் தன்வம அவடயுமாறு தசய்து ஆட்தகாண்ட,



வபரின்ப மயமானேவன,



அழகிய தில்வல அம்பலத்தில் கண்வடன்.

அறிேின் முழுவம நிவல – வேதாத்திரியம்
“அறிவு உடலில்உயிரில் புலன்கள் மூலம்

அனுபேத்தால் ேேர்ந்து, அகத்தேம் ஆய்ோற்றி,

அறிவு உயர்ந்தகன்று. “தமய் தபாருள்” நான் என்று
அனுபேமாய் உயர்ந்தவமதி தபற்ற காவல,

அறிவு அகத்ததுோயும், ஆதிதேேி நிவலயாயும்
அதனின்நுண் சுழல் அணோய் இயங்கும் உண்வம

அறிவு உணர்ந்துணர்ந்து, பிரபஞ்சம் தன்னுள்

அடங்கி இயங்கல் அறிய, நிவற வபறாகும்.”

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுடன்.

2.பிறோவம தந்த இவறேன்
தென் ஞானி ஒருேரின் மவனேி இறந்து ேிட்டார்.
துக்கம் ேிசாரிக்க ஊவர திரண்டு ேந்திருந்தது.
எல்வலார் முகத்திலும் ேருத்தம்,கண்ண ீர்.
ஆனால் ஞானிவயா வககோல் தாேம் வபாட்டபடி
பாடிக் தகாண்டிருந்தார், சர்ேசாதாரணமாக!
ேந்தேர்களுக்கு அதிர்ச்சி.
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ஒருேன் துணிந்து வகட்டான்,
''குருவே, நீங்கவே இப்படி தசய்யலாமா? என்ன இருந்தாலும்
இவ்ேேவு காலம் உங்களுடன் ோழ்ந்த உங்கள் மவனேி
இறந்திருக்கும் வபாது, நீங்கள் கேவலயின்றி பாடிக்
தகாண்டிருக்கிறீர்கவே?''..
ஞானி தசான்னார்,
''பிறப்பில் சிரிக்கவோ, இறப்பில் அழுேதற்வகா
என்ன இருக்கிறது?

பிறப்பும் இறப்பும் நம் வகயில் இல்வல.
என் மவனேிக்கு முன்பு உடவலா,உயிவரா இல்வல.
பிறகு உயிரும் உடலும் ேந்தன.
இப்வபாது இரண்டும் வபாய்ேிட்டன.
இவடயில் ேந்தவே இவடயில் வபாயின
இதில் ேருத்தப்படுேதற்கு என்ன இருக்கிறது?''..என்றார்.

பிறப்பு ஒன்று இருந்தால் அதனுடன் இறப்பு
ஒன்றும் இருக்கிறது.
பிறப்பும், இறப்பும் ோழ்க்வகயின் இரண்டு பக்கங்கள்.
பிறப்பு எப்படி இன்றியவமயாதவதா
அது வபால் தான் இறப்பும்.
பிறப்பு மகிழ்ச்சிவய தகாடுக்கிறது..
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இறப்பு துக்கத்வதக் தகாடுக்கிறது.
மனிதன் எத்தவன காலங்கள் ோழ்ந்தான்
என்பது முக்கியமில்வல
அேன் எப்படி ோழ்ந்தான் என்பது தான் முக்கியம்.
இவத அறிந்து ேேமாக ோழலாம்..

“ேிவனப்பிறேி என்கின்ற வேதவனயில் அகப்பட்டுத்

தவனச்சிறுதும் நிவனயாவத தேர்வு எய்திக் கிடப்வபவன
எவனப்தபரிதும் ஆட்தகாண்டு என் பிறப்பு அறுத்த இவணஇலிவய
அவனத்து உலகும் ததாழுந்தில்வல அம்பலத்வத கண்வடவன.” (பா.476)


ேிவனயாக ேரும் பிறேி என்னும் துன்பத்துள் சிக்கி,



இவறேவன ஒரு சிறிதேவும் நிவனக்காது,



வசார்வுற்று இருந்த என்வனப் தபரிய அேேில் ஆட்தகாண்டு,
பிறப்வப அறுத்த ஒப்பற்றேவன,



எல்லா உலகங்களும் ேணங்கும் தில்வல அம்மபலத்தில்
கண்வடன்.

பிறப்பு இறப்பு எனும் கடவல நீந்த - வேதாத்திரியம்
“பிறப்பு இறப்பு எனும் கடவல நீந்ததேன்றால்,
தபருேிழிப்பாய் இருேழியில் தேற்றி வேண்டும்.
பிறப்புஎழாமல் பதிதாய்க் குருேின் மூலம்
வபணிப் பாலுறவு அறவே தடுக்க வேண்டும்.
பிறப்பதவனப் தபருக்குகின்ற தன்முவனப்பு,
தபரும்பாேப் பதிவுகளும் பற்றும் வபாக்கி,
பிறப்பறுக்கும் அகத்தேமும் அறமும் ஆற்றி,
வபரறிோய் அறிேறிந்து நிவலக்க வேண்டும்” (ஞாக.பா.1314)
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுடன்.

3. உள்ேம் தபருங்வகாயில்
வகாயிலுக்குச் தசல்கிறவபாது இவறேனின் அருவே
வேண்டுகிவறாம். அங்குள்ே சிற்பங்கேின் அழகில் மயங்குகிவறாம்.
ஆனால் ஆலய அவமப்பு முவறயில் ஓர் அற்புதமான தத்துேம்
இருப்பவத எல்வலாரும் அறிேதில்வல.

கடவுவே மட்டுமல்ல, அேன் உவறயும் வகாயிவலக் கூட

மனிதவனப் வபாலவே அவமத்திருக்கிறார்கள் முன்வனார்கள்
. .
உள்ேம் தபருங்வகாயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
ேள்ேற் பிரானுக்கு ோய் வகாபுர ோயில்

ததள்ேத் ததேிந்தார்க்குச் சீேன் சிேலிங்கம்
கள்ேப் புலவனந்தும் காோமணி ேிேக்வக‘
என்பது திருமூலர் அருட்பாடல்.
அேர் உடவல வகாயில் என்றார். உடம்வப வகாயிலாய் எழுந்துள்ேது
என்பவத‚ க்ஷத்திரம் சரீரப் பிரஸ்தாரம்‘ என்கிறது ஆகமச்
தசாற்தறாடர்.
உடம்பில் பாதங்கள் வகாபுரமாகவும், முழங்கால் ஆஸ்தான
மண்டபமாகவும், ததாவட நிருத்த மண்டபமாகவும், தகாப்பூழ்
(ததாப்புள்) பலி பீடமாகவும், மார்பு மகா மண்டபமாகவும், கழுத்து
அர்த்த மண்டபமாகவும், சிரம் (தவல) கருேவறயாகவும்
வகாயிலாய் எழுந்துள்ேது என்பது ஆகம மரபு.
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வகாயில் அவமப்பில், உடலில் அன்னமய வகாசம், பிரணமய

வகாசம், மவனாமய வகாசம், ேிஞ்ஞானமய வகாசம், ஆனந்த மய

வகாசம் ஆகிய ஐந்து உள்ேது வபால வகாயிலில் ஐந்து பிரகாரங்கள்
உள்ேன.
தூல சரீரம், சூட்சும சரீரம், குண சரீரம், அஞ்சுக சரீரம், காரண
சரீரம் வபால ஐந்து சவபகள் உள்ேன.

உடலில் உள்ே மூலாதாரம் முதலான ஆறு ஆதாரங்கள் வபாலக்
கருேவற, அர்த்த மண்டபம் முதலான ஆறு நிவலகள் உள்ேன.
இவதத்தான் இவறேன் தன் உடலிலும் உள்ேத்திலும்

உவறந்துள்ோன் என்பவத திருோசகமும் தசால்லுகிறது.
“உருத்ததரியாக் காலத்வத உள்புகுந்து என் உேம்மன்னிக்
கருத்து இருத்தி ஊன்புக்குக் கருவணயினால் ஆண்டுதகாண்ட
திருத்துருத்தி வமயாவனத் தித்திக்கும் சிேபதத்வத
அருத்தியினால் நாயடிவயன் அணிதகாள் தில்வல கண்வடவன”
(பா.477)








இவறேனது ேடிேத்வத நான் அறியாதவபாவத,

அேன் என் உள்ேத்திலும் உடம்பிலும் புகுந்து தங்கி.
அங்வகவய நிவலத்து இருந்து,
தன் வபரருள் திறத்தால் ஆட்தகாண்டான்.
அேன் திருத்துருத்தி என்னும் தலத்தில் எழுந்தருேி
இருப்பேன்.
இன்பம் தரும் மங்கலமானேன்.
அேனது திருேடிவய நாய் வபான்ற கவடயவனன், ஆவச
மிகுதியால் தில்வல அம்மபலத்தில் கண்வடன்.

ஞானத்வதத்தான் வபாதிப்பது மனேேக்கவல
மனிதன் இன்பமான ோழ்க்வகவய ேிரும்புகிறான். உயிர் இன்ப
துன்பத்வத அனுபேித்தாலும், இந்த உடவலக் கருேியாகக்
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தகாண்வட அனுபேிக்கிறது.

ஆவராக்கியத்துடன் இருந்தால்தான் ோழ்ேில் இன்பம் நிலவும்.

உடல் நலம் குன்றினால் துன்பவம ேந்து வசரும். வநாயின் தாக்கம்
அதிகம

கும்

வபாது எதிர்கால ோழ்வேவய பாதித்துேிடும்.

பிறப்பின் வநாக்கத்வதவய தகடுத்துேிடும்.
இவதவய திருமூலர்
“உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிேர்

திடம்பட தமய்ஞ்ஞானம் வசரவும் மாட்டார்
உடம்வப ேேர்க்கும் உபாயம் அறிந்வத

உடம்வப ேேர்த்வதன் உயிர் ேேர்த்வதவன” என்கிறார்.
உடல் வநாய்ோய்ப்பட்டால், உடவலப் பாதிப்பவதாடு

கடவமகவேயும், தசயல் திறத்வதயும் பாதிக்கிறது. நம் சமுதாயப்
பணிகவேயும் தகடுத்து ேிடுகிறது.

உடலுக்கும் உயிருக்கும் இவடவய ஏற்படும் பிணக்கு வநாய். உடலும்
உயிரும் இவணந்து தசன்றால் ோழ்க்வக. உடலுக்கும் உயிருக்கும்
பிரிவு ஏற்பட்டால் மரணம்.

மனிதப் பிறேியின் வநாக்கவம தன்வன முழுவமயாக உணர்ந்து,
இயற்வக இன்பங்கவே அேவுடன் துய்த்து, அறிேிவல முழுவமப்
தபற்று தனக்கும் பிறருக்கும் துன்பம் தராமல் ோழ்ந்து இவறநிவல
அவடேது.

இந்த ஞானத்வதத்தான் வபாதிப்பது மனேேக்கவல.
ஐந்தறிவு ேிலங்குகளுக்கு ோழ்ேின் வநாக்கம் கிவடயாது.
இயற்வகயில் நடக்கும் அழுத்தம், ஒலி, ஒேி, சுவே, மணம் ஆகிய
ஐந்து நிகழ்ச்சிகவே மட்டுவம உணர்கின்றன. அேற்வறச் சார்ந்வத
ோழ்ந்து மடிகின்றன.
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ஆனால் மனிதனுக்கு மட்டுவம ஆறறிவு உள்ேது. ஆறாேது
அறிோகிய அனுமான அறிேின் பயன் என்ன

தேன்றால், ஐந்து

நிகழ்ச்சிகவே உணர்ேவதாடு மட்டுமல்லாது, இந் நிகழ்ச்சிகள் ஏன்?
எவ்ோறு நவடதபறுகின்றன? மூலம் எது? என மனிதனால்
அறிய முடிேதுதான்.

இப்பிரபஞ்சத் வதாற்றங்கள் அவனத்திற்கும் காரணப் தபாருோக
உள்ேது இவறநிவல எனும் சுத்ததேேிவய.

அது அவமத்துள்ே தன்மாற்றத்தின் உச்சநிவலவய நாம். எனவே
இந்த சுத்ததேேியின் தன்வமவய உணர்ந்து, தூய்வம தபற்று
அதுோதவல முழுவமப்வபறு. மீ ண்டும் நமது மூல நிவலவய
அவடதவல ேடுவபறு
ீ
ஆகும்.
இதவனவய வேதாத்திரியம்
“பிறேியின் வநாக்கம் அறிந்தவபாது அவடந்த

வபரின்பத்வத எவ்ோறு உவரக்க முடியும்” என்கிறது.
அது அேரேர்கவே உணர்ந்து அனுபேிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும்.
அவத முடிோக அவடந்தால் அது எவ்ோறு இருக்கும் என்று
நிவனத்துப் பார்ப்பதாகும்.

அப்வபாது அறிவு அவடயும் ேிடுதவல வபரானந்தம். சுருங்கச்
தசால்ல வேண்டுமானால், மனிதன் இவற உணர்வு
தபற வேண்டும்.

இவற உணர்வு தபறுேது என்பது இதுேவர கடினமானதாகவும்,
அஞ்சத்தக்கதாகவும் இருந்து ேந்தது.
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள்
இவ்வுணர்வேப் தபறுேது எப்படி என்று எேிவமயாகக்
கூறியுள்ோர்கள்.

பிறேியின் வநாக்கத்வத அறிந்தவபாதும்
பின் அந்த் எல்வலயிவன அவடேதற்கு
அறதநறி ேிழிப்வபாடு தபாறுப்புணர்ந்து
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ஆற்றி மனம், தசயல், தூய்வம ஆனவபாதும்

உறவுகேிடம் உண்வம நிவலஉணர்ந்து ஆற்றி
உயர்ோன துறவுநிவல உணர்ந்தவபாதும்

துறவுநிவல முடிோக தபற்றவபாதும்

துய்த்த வபரின்பம் எவ்ோறு உவரப்வபன்” (வேதாத்திரியம்)

முழுவமப்வபறு அவடய வேண்டுதமனில் நமது ஆன்ம கேங்கங்கள்
கழிக்கப்பட வேண்டும்.

அதற்கு இவறநிவல மாறாத நிவலயில் இருந்து தகாண்டு அறச்
தசயல்கள் தசய்தல் ஒன்வற ேழியாகும். அறதநறியில் தானும்

ோழ்ந்து பிறருக்கும் நன்வம தசய்ய வேண்டுதமனில் நல்ல உடல்
நலம் வதவே.

உடல் நலம் காக்காது ேிட்டுேிட்டால் ோழ்ேில் அவமதியும்
இனிவமயும் இருக்காது.

ோழ்ேின் வநாக்கத்வதயும் அவடய முடியாது. எனவே

ஒவ்தோருேரும் உடல் நலம் காத்தல் அேசியம். ோழ்க ேேமுடன்.

4. ஞானம் தபற என்ன தசய்ய வேண்டும்?
புகழ்தபற்ற ஞானி ஒருேர் இருந்தார். அேர் தபயர், இக்கியு. கண்
மூடி தியானத்தில் இருந்த அேரிடம் ஒருேர் ேந்தார்.

‘சுோமி! சுருக்கமான ஞான தமாழி ஒன்வறக் கூறுங்கள்’ என்றார்.
உடவன ஞானி, ‘பார்!’ என்ற தசால்வல மட்டும் ஒரு காகிதத்தில்
எழுதிக் தகாடுத்தார்.
ஞான தமாழிவயத் வதடி ேந்தேருக்கு ஏமாற்றம். ‘என்ன சுோமி!
இவ்ேேவுதானா? இன்னும் ஏதாேது எழுதிச் வசர்க்கலாமா?’ என்று
வகட்டார்.
ஞானி மீ ண்டும் அந்த காகிதத்வத ோங்கி, ‘பார், பார்’ என்று இரு
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முவற எழுதிக் தகாடுத்தார்.
ேந்தேருக்கு தபரிய ஏமாற்றம். ‘சுோமி! இதில் ேிவசஷம் எதுவும்
இருப்பதாக எனக்குத் ததரியேில்வல. இதற்கு என்ன அர்த்தம்
சுோமி?’ என்றார்.

ஞானிவயா, ‘பார்!’ என்று தசால்லி ேிட்டு அங்கிருந்து
தசன்றுேிட்டார்.

‘பார்த்தல்’ என்பது தென் மதத்தின் வமயம். எது ஒன்றுக்கும்,

முன்வன, பின்வன, உள்வே, தேேிவய என்று பல வகாணங்கள்

உண்டு. அவத உன்னிப்பாக கேனிக்க வேண்டும் என்பவத இதன்
தபாருள்.
அரசன் ஒருேனுக்கு ஞானம் தபற வேண்டும் என்ற எண்ணம்
எழுந்தது. அேன் உடனடியாக குருமார்கவேத் வதடி அவலயத்
ததாடங்கினான்.
அதில் அேனுக்கு மனநிவறவு ஏற்படேில்வல. ஒரு நாள் தனது
குதிவரயில் மனம் வபான வபாக்கில் சுற்றத் ததாடங்கினான். ஒரு
மவலக் குவகயில் தமய்ஞான குரு ஒருேவரச் சந்தித்தான்.
குருவே ேணங்கிய மன்னன், அேர் முன்பாக அமர்ந்தான். ஆனால்
குருவோ கண் மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்.
அேர் கண் ேிழிப்பார் என்று காத்திருந்த மன்னனுக்கு ஏமாற்றம்தான்
மிஞ்சியது. பல மணி வநரம் கடந்தும், ஞானி கண் திறக்கேில்வல.
இறுதியாக தாவன வபசி ேிடுேது என்று முடிவு தசய்து, ‘சுோமி!
நான் ஞானத்வத அவடய வேண்டும். புத்தர் வபால் ஆக வேண்டும்’
என்று தனது வகாரிக்வகவய முன் வேத்தான்.
குரு கண் ேிழித்தார்.
அரசன் ஏறி ேந்த குதிவரவய உற்றுப் பார்த்தார். பிறகு,
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‘குதிவரவயத் வதடாமல், எதற்காக ஞானத்வதத் வதடி ேந்தாய்?’
என்று வகட்டார்.

மன்னனுக்கு குழப்பம், ‘சுோமி! என்னிடம் குதிவர இருக்கிறது?
அவதா பாருங்கள்’ என்று குதிவரவயச் சுட்டிக்காட்டினான்.

குரு வலசாக புன்னவகத்தபடி, ‘நீ ஏன் குதிவரவயத் வதடிப் பிடிக்கக்
கூடாது?’ என்றார்.

மன்னனுக்கு கடுவமயான வகாபம் ேந்தது. ‘என்ன சுோமி!

ேிவேயாடுகிறீர்கோ? என்னிடம் தான் குதிவர இருக்கிறவத!

அதில்தாவன ஏறி ேந்வதன். பிறகு எதற்காக நான் மறுபடியும்
குதிவரவய வதட வேண்டும்’ என்றான்.
சிறிது வநரம் சிரித்தபடிவய இருந்தேர், பிறகு எழுந்து குவகக்குள்
தசன்று ேிட்டார்.
ஞானியின் உபவதசம் முடிந்து ேிட்டது.
அதாேது தன்னிடம் இருக்கும் குதிவரவய எப்படி, மன்னனால் வதட
முடியாவதா, அவத வபால்தான் ஒவ்தோரு மனிதனுவம புத்தனாக,
ஞானம் உவடயேனாக இருக்கும்வபாது, தேேியில் வபாய்

ஞானத்வதயும் வதட முடியாது. அேனுக்குள்தான் வதடிக்தகாள்ே
வேண்டும்.

“கல்லாத புல்லறிேில் கவடப்பட்ட நாவயவன
ேல்லாே னாய்ேந்து ேனப்தபய்தி இருக்கும் ேண்ணம்
பல்வலாரும் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தாவன
எல்வலாரும் இவறஞ்சுதில்வல அம்பலத்வத கண்வடவன.” 478




ஞானம் இல்லாத கீ ழான அறிவுவடய கவடப்பட்ட நாய் வபால்
இருந்த என்வன,
அறிவுத் திறவம உவடயேனாய் ேந்து,
பலரும் காணுமாறு,
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என்னுவடய பாசத்வதயும், பசுத் தன்வமவயவயயும்
கவேந்து,

அழகு எய்தி இருக்கும்படி தசய்தேவன,
எல்வலாரும் ேணங்கும் அழகிய தில்வல அம்பலத்தில்
கண்வடன்.

ஞானம் என்றால் – வேதாத்திரியம்
“ஞானம் என்றால் மனஇயக்க இயல்பறிந்து,

நான்என்ற இயற்வகத் தத்துேம் உணர்ந்து,

வமானதமன்ற ஒன்றாயும், வமாகமாதி
மூேிரண்டு குணங்கோய்ப் பரிணா மத்தால்

ஆனதபாருள் அவனத்திலும், தான் அறிந்து நிற்கும்
அேோயும்அவமயும் அறிதேல்வல கண்டு

மானம், மரியாவத, உடல் ஓழுக்கம் காத்து,

மனிதரிவட மனிதராய் ோழ்தல் ஆகும்.”

(ஞாக.பா.1387)
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

5. சாதிகுலம் பிறப்தபன்னும்
மனிதர்கேிவடவய காணப்படும் பாகுபாடு வேற்றுவமவய
ேேர்க்கின்ற சாதி, இன வேற்றுவமவய இவயசு, நபிகள், புத்தர்,
மாணிக்கோசகர், இராமானுெர், சித்தர்கள், ேள்ேலார், தாயுமானேர்,
முதலான ஆன்வறார்கள் பலர் முயன்றுள்ேனர்.
இந்த ேரிவசயில் மாணிக்கோசகரின் சாதி சிந்தவனகள் சற்று
ேித்தியாசமானதாக அவமந்துள்ேது.
ஆனால், வேதாத்திரி ம

கி ர

ஷிவயா சாதி ஒழிய வதவேயானத்

திட்டங்கவே முன்தமாழிந்து புதிய ேரலாற்றிவனப் பவடத்துள்ோர்.
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“சாதிகுலம் பிறப்தபன்னும் சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்

ஆதமிலி நாவயவன அல்லல் அறுத்து ஆட்தகாண்டு

வபவதகுணம் பிறர் உருேம் யான்எனது என்னும் உவரமாய்த்துக்
வகாதில்அமுது ஆனாவனக் குலாவுதில்வல கண்வடவன.” 479





சாதி, குலம், குடி என்னும் சுழலில் சிக்கி,
ஆதரவு இன்றி நிவல குவலந்து இருந்த என்வன
ஆட்தகாண்டு,

துன்பம் தரும் பிறேிவய அறுத்து.

அறியாவம, பிறரது உருேம், “யான், எனது” என்னும்

அகப்புறப் பற்றுக்கள் என்று எல்லாேற்வறயும் அழித்து



ஒழித்த,

குற்றமற்ற அமுதம் வபான்றேவன,
ேிேங்குகின்ற தில்வல அம்பலத்தில் கண்வடன்.

சாதி ஒழிய – வேதாத்திரியம்
“கருோன நாத ேிந்தில் ொதிவயது?
கற்பவனயால் நாம்மிரண்டு வபசுகின்வறாம்.
ேருநாேில் கல்ேிவயாடு தபாருோதாரம்

ேேர்ச்சிதபற்றால் ொதிதயலாம் ஒழிந்திடாவோ?” (ஞாக.பா.588)

வேதாத்திரி மகரிசியின் சாதீய ஒழிப்பிற்கான தீர்வுகள்
சாதிவயப் தபாறுத்தேவரயில் மகரிஷியின் பார்வே
ேித்தியாசமானது. நிரந்தரத் தீர்வே அேிக்க ேல்லது.
இயற்வகயானது மனிதன் ோழ்க்வகக்குத் வதவேயான
அவனத்வதயும் அேிக்கேல்ல ஒரு கருவூலம்.
ோழ்க்வகக்கு வேண்டிய தபாருவேப் தபாதுவுவடவம ஆக்குேதால்
உலகில் ஏவழ, பணக்காரர்

என்ற பாகுபாடு வதான்றாது.

17

அவனேரும் தபாருோதார நிவறவு தபற்று தபாதுத் ததாண்டில்
ஈடுபடுேர்.

தபாருட்கவேயும். ோய்ப்பு நலங்கவேயும் ஏற்படுத்திக்

தகாள்ேதற்காக ஒவ்தோருேருக்கும் கட்டாயம் கல்ேிவயக்
கற்பித்து கற்றேர்கோக்க வேண்டும்.
பின்னர் ததாழில் நுட்ப அறிேிலும் பயிற்சி அேிக்க வேண்டும்.
தேிர்க்க முடியாத வதவேகவே இயற்வக வதாற்றுேித்தால் ஒழிய,
ஒரு மனிதன் பிறரின் உவழப்வபயும், பணத்வதயும் சுரண்டிப்
பிவழத்து ோழக்கூடாது என்கிறார் வேதாத்திரியார்.

சமுதாயத்தில் உள்ே அவனத்து மக்களுக்கும் தசாத்வதச் சமமாக
பங்கிட வேண்டும் என்று தபாது உடவம தத்ததுேோதிகள்

எண்ணுேதற்குப் பதிலாக ஒவ்தோரு தனிமனிதனும் அேவனச்
சமுதாயத்தின் தசாத்தாக கருத வேண்டும் என்கிறார் மகரிஷி.
“தசல்ேர்கவே ஆட்சியிவன ஆளும் மட்டும்
சீர்திருத்தம் தபாருள் துவற யில் மலர மாட்டா
தசல்ேர்கவோ வடவழகளும் கலந்து ஆே

தசழித்துேரும் நாடு தபாருள் மிகுதியாகும்

தசல்ேர்கேின் அடிவமகோய் அவழப்வபார் ோழும்
சீர்வகடு மாறிேிடும் சுரண்டல்வபாகும்
தசல்ேமிலார் என்ற ஒரு தனித்த சாதி
சில நாேில் மவறந்து ேிடும் சமவம எல்லாம்.” (ஞா.க.186)
தசல்ேமும் ஆதிக்கமும் ேேர்ந்தபின் சாதியவமப்பில் இப்
புல்லுருேிகள் வசருகின்றனர்.

இதனால் இயல்பாய் இயங்கும்

சாதியம், சிக்கலாய் மாறி மானுட வநயத்வதச் தசயலிழக்கச்
தசய்கின்றன.
தனியார் தசாத்து தேர வேண்டுமாயின் சமூகம் தபாருள்
உற்பத்திவயத் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வேத்தல் இன்றியவமயாதது.
இச்சாதி வபதங்கள் மவறய,
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“குலமுதலாய் வபதங்கள் தகாள்ளும் நிவலமாற்றி

பலரும்கூடி உவழத்து. பகிர்ந்துண்டு ோழ்ந்திடுவோம்.
உலகில் பிறந்துேிட்ட ஒவ்தோர் மனிதனுக்கும்

நிலஉலகம் தசாந்தம் என்ற நீதிநிவல நாட்டிடுவோம்.”

(ஞா.க.357)

என்கிறார்.
சாதி ஒழிப்பிற்கு பாரதியார், அம்வபத்கார் வபான்றேர்கள் சமூக
அணுகு முவறயில் வபராடினார்கள்.
பயன் கிவடத்தது.

அதனால் ஒரேேிற்குத்தான்

முழுவமயான பயன் கிவடக்க வேண்டுமானால் வேதாத்திரி மகரிஷி
குறிப்பிடுகின்ற

பற்றற்ற குடும்ப, சமூக ோழ்க்வகவய

நவடமுவறயில் தகாண்டுேர வேண்டும். இந்த சீரிய கருத்வத சாதி
ஒழிப்பிற்கு மகரிஷி வேக்கும் உயர்ந்த திட்

டாகு ம்.

“இனம் சாதி வதசம் தமாழி மதம் பற்றற்று

இயற்வக யவமப் பறிவு நிவலயறிந்து வமலாம்

மனிததனன்ற ஒரு நிவனேில் பாசம் பற்வற
மறந்து ததாண்டாற்றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும்

புனித உள்ேம் தசயலுவடவயார் எண்ணிறந்வதார்
புேிமீ து அதிகரிக்க அதிகரிக்க
கனிவு மிகும் அருள் தபருகும் சமுதாயத்தின்
கேங்கங்கள் மவறந்துேிடும் உலகம் உய்யும் “ (ஞா.க.339)

சாதி ஒழிய வேதாத்திரியத்தின் புதுவமக் கருத்து தசால்கிறார்.
“சமுதாயப். தபாருட்கள் உற்பத்தி வயற்று
தக்கபடி நிர்ேகித்தால் தனியார் தசாத்வதன்?
சமுதாயம் குழந்வத ேேர்ப்பதவன ஏற்றால்
தரம் பிரிக்கும் சாதி, பரம்பவரச் சடங்வகன்?
சமுதாயம் ததாழில் துவறவய நிர்ேகிக்கத்
தனியார்க்கு வேவலயில்லாத் ததால்வலவயது?
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சமுதாய ோழ்ேின் நலங்கள்

குவலக்க ஏற்ற

தரம் குவறந்த தபாருள் வதான்ற ோய்ப்பு ஏது? (ஞா.க.303)

இச்சமுதாயவம குழந்வத ேேர்ப்பு ஏற்க முன்ேருதல் புதுவமயான
கருத்து.

நவடமுவறக்கு ேர ஒவ்ோதது அல்ல.

சாதி என்பது ஒழிக்க முடியாதது அல்ல.

அதவன ஒழிக்க ஒரு

கருத்வதத் ததரிேித்தல் அதன் தசயல்பாட்டிற்குத் திட்டம் ேகுத்
தல், பயன் பாட்வடத் ததேிவு தசய்தல் வேதாத்திரியத்தின்
தனிச்சிறப்பாகும்.

என்று வேதாத்திரிய கேிவத தசால்கிறது.

எவ்ேேவு சிறப்பான

திட்டமானாலும் தனிமனிதன் மட்டும் புரிந்து தகாண்டால் வபாதாது.
அத்திட்டத்வத சமதாயமும் அறிந்து தகாண்டால்தான் முழுப்
பயவனப் தபற முடியும். பாமரனுக்கும் அதன் பயவன தகாண்டு
தசல்ல இயலும்.
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

6.பிறப்தபன்னும் வபவதவம நீங்க
பலப்பல பிறேிகவே எடுத்த ெீோன்மா இறுதியில் இவறயருோல்
பிறப்பில்லாத நிவலவய அவடகிறது. இந்நிவல உண்டு என்பவத
ேள்ளுேம் ஒப்புக் தகாள்கிறது.
பிறேி எண்ணற்றது. கடல் வபான்றது. அந்தப் பிறேிப்தபருங்கடவல
நீந்திக் கடந்து இனிப் பிறோத நிவலவய அவடய வேண்டுமானால்
இவறேன் திருேடிவயச் சரணவடய வேண்டும் என
ேலியுறுத்துகிறார் ேள்ளுேப் தபருந்தவக.
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‘‘பிறேிப் தபருங்கடல் நீந்துேர் நீந்தார்
இவறேனடி வசரா தார்’ ’

(குறள் எண் 10).

இவறேன் அடிகவே நிவனப்பேர் பிறேியாகிய தபரிய கடவல
நீந்திக் கடப்பர். இவறேன் அடிகவேச் வசராதேர் பிறேிப்
தபருங்கடவலக் கடக்க மாட்டார். மீ ண்டும் மீ ண்டும்

பிறக்காமலிருக்க என்ன தசய்ய வேண்டும் என்பவதயும் ேள்ளுேம்
ேலியுறுத்துகிறது.
‘‘ேழ்நாள்
ீ
படாஅவம நன்றாற்றின் அஃததாருேன்
ோழ்நாள் ேழியவடக்கும் கல்.’ ’
(குறள் எண் 38)

ஒருேன் அறத்வதத் தேறாமல் நாள்வதாறும்

பின்பற்றுோவனயானால் அது அேன் மீ ண்டும் பிறக்கும் ேழியிவன
அவடக்கும் கல்லாக அவமயும். எனவே பிறோவமவய
ேிரும்புகிறேர்கள் அறதநறிவயப் பின்பற்ற வேண்டும்.
‘‘கற்றீண்டு தமய்ப்தபாருள் கண்டார் தவலப்படுோர்
மற்றீண்டு ோரா தநறி.’ ’ (குறள் எண் 356)
கல்ேி வகள்ேிகோல் தமய்ப்தபாருவே உணர்ந்வதார் மீ ண்டும் இந்த
உலகில் பிறந்து துன்பம் அவடேதில்வல. அேர்கள் பிறோத
தன்வமவய அவடகிறார்கள்.
‘‘பிறப்தபன்னும் வபவதவம நீங்கச் சிறப்தபன்னும்
தசம்தபாருள் காண்ப தறிவு.’ ’
(குறள் எண் 358)
பிறேித் துன்பத்திற்குக் காரணமான அறியாவம நீங்குமாறு, முக்தி
என்று தசால்லப்படும் சிறந்த நிவலக்குக் காரணமான தசவ்ேிய
தபாருவேக் காண்பவத தமய்யுணர்வு.
‘‘வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறோவம மற்றது
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வேண்டாவம வேண்ட ேரும்.’ ’ (குறள் எண் 362)
ஒருேன் ஒன்வற ேிரும்புேதானால் அேன் பிறோத நிவலவய
ேிரும்ப வேண்டும். அோ அற்ற நிவலவய ேிரும்பினால் பிறோத
நிவல உண்டாகும்.

இவ்ேிதம் பல குறட்பாக்கேில் இந்த மண்ணுலகில் மீ ண்டும்
பிறோத நிவலவய அவடேவத இறுதி லட்சியம் என்பவத
ேள்ளுேர் ேலியுறுத்துகிறார்.
இவறேவனச் சார்ந்து ோழ்ேவத அதற்கு ேழி என்றும்
ததரிேிக்கிறார்.

“பிறேிதவன அறமாற்றிப் பிணிமூப்தபன்று இவேயிரண்டும்
உறேிதனாடும் ஒழியச்தசன் உலகுவடய ஒருமுதவலச்

தசறிதபாழில்சூழ் தில்வலநகர்த் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி
மவறயேரும் ோனேரும் ேணங்கிடநான் கண்வடவன.” 480





அதனால் வநாய், முதுவம, உறவு என்று இேற்றில் இருந்து
என்வன ேிடுேித்த ஒரு தனி மூலத்வத

அடர்ந்த வசாவலகோல் சூழப்பட்ட தில்வல நகரிலுள்ே
சிற்றம்பலத்தில் நிவலத்து இருப்பேவன.
வேதியர்களும் ோன உலகத்தேரு

ம ேணங்கி நிற்க,

அப்தபாழுது நானும் கண்வடன்.

பிறேி ததாடரும் காரணம் என்ன? வேதாத்திரியம்
“ேிரும்பிய பல்தபாருள்தவம, தசயல்கள் தம்வம
வேண்டிய ோறுஉலகில் துய்த்து அவமதிகாணாப்
தபரும்குவறயால், புலன்மயக்கில் பழிச்தசயல்கள்
வபரழுத்தம், புறமனத்தில் நடுமனத்தில்
சுருங்கியநற் பதிவுகவே அழிக்காப் வபாக்கால்,
சுகதுக்கச்சூழல் இயக்க உயிர் மூலத்வத
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தநருங்கி உணர்ந்துஅதில் இவணய அறிந்திடாத

நிவல, இேற்றால் மனிதஉயிர் பிறேிநீளும்.” (ஞாக.பா.1305)

வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

7. சித்ததமனும் திண்கயிற்றால்
இவறநிவலயின் தன்மாற்ற சரித்திரத்தில் கவடசியாக
ேந்தேன்தான் மனிதன்.
இவறநிவல (Space):

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் எனும் நான்கு
ேேங்கவேயும் உள்ேடக்கியது இவறநிவல.
இவறத்துகள் (Format i ve Dust )

இவறநிவலக்கு தன்னிறுக்க சூழ்ந்தழுத்தும் தன்வம உள்ேது.
அவ்ோறு தன்வனத்தாவன இறுக்கிக் தகாள்ளும் வபாது இவறநிவல
தநாறுங்கி இவறத் துகள்கோகிறது.
காந்தம்(Magnet ):
பிரபஞ்சம் முழுேதும் நிரம்பியுள்ே காந்த அவல தற்சுழற்சி தகாண்ட
இந்த இவறத்துகள்கவே.
ேிண்
இவறத் துகள்கேின் கூட்வட ேிண்ணாகும்(Energy Part i cl e).
பஞ்ச பூதங்கள்
ேிண்கேின் கூட்வட பஞ்ச பூதங்கோகும்.
உலகம்
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பஞ்ச பூதங்கேின் கூட்வட , பிரபஞ்சத்தில் உள்ே வகாள்களும்,

ேிண்மீ ன்களும், நாம் ோழும் இந்த பூமியும், உயிரற்ற தபாருட்களும்
ஆகும்.

உயிரினங்கள்
பஞ்ச பூதங்கள் ஒரு சரியான, இவசோன ேிகிதத்தில் வசர்ந்த வபாது
அதில் ஓர் இணக்கமான காந்தக் கேம் உருோகியது.

அதில் தனித்து ேிண்துகள்கவே சுற்வறாட்டமாக நுவழந்வதாடும்
தன்வம தபற்று ேிேங்கியது. இவ்ோறு சடப் தபாருள்கேில்

ஒழுங்கவமப்பு தபற்று ஓடத் ததாடங்கியவபாது உயிர் எனப்பட்டது.
இவ்ோவற சடப்தபாருள் உயிர்ப்தபாருோக தன்மாற்றம் தபற்றது.

இவறநிவல இலட்சக்கணக்கான ஆண்டுகோக தாேரம், புழு, பூச்சி,
பறவே, ேிலங்கு என தன்மாற்றம் அவடந்து பரிணாமத்தில்
சிறப்புற்று கவடசியாக எடுத்த உடவல மனிதன்.
இவறநிவலயின் வபரறிோல் “அறிவு என்னும் ேலிய கயிற்றால்
தன் திருேடிகேில் என்வனக் கட்டி வேத்துள்ே திறவம

உவடயேன்” என்று இவறநிவலயின் தன்வமயான வபரறிவேப்
புகழ்கிறது திருோசகம் இந்தப் பாடலில்.

“பத்திவமயும் பரிசும் இலாப் பசுபாசம் அறுத்துஅருேிப்
பித்தன் இேன் எனஎன்வன ஆக்குேித்துப் வபராவம

சித்ததமனும் திண்கயிற்றால் திருப்பாதம் கட்டுேித்த
ேித்தகனார் ேிவேயாடல் ேிேங்குதில்வல கண்வடவன.” 481





என்னுவடய பசுத்தன்வமவயயும் மலக்க கட்டுகவேயும் நீக்கி
அருள் தசய்து,
அன்பு குணமும் இல்லாத பித்தன் என்று உலகர் என்வனப் பழி
தூற்றும்படி தசய்து,
இந்நிவலயில் இருந்து நான், மாறுபடாத ேவகயில்
அறிவு என்னும் ேலிய கயிற்றால் தன் திருேடிகேில்
என்வனக் கட்டி வேத்துள்ே திறவம உவடயேனின்
திருேிவேயாடவல,
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ேிேங்குகின்ற தில்வலயில் கண்வடன்

வபரறிவு

-

வேதாத்திரியம்

எந்ததபாருேிலும் உள்ே இயக்க ஒழுங்கு அதாேது
ேடிேம். துல்லியம், காலம் இவே மூன்றும்

தேறுேதில்வல. இதுவே அறிவு என்னும் தத்துேமாகும்.
இந்த அறிவு இவறநிவலயின் இயல்பாக
அடங்கியுள்ேது.

இதுவே, இவறநிவலயின் தன்மாற்ற ேிவேவுகோன
வகாடிக்கணக்கான தபாருட்கேில் நிகழ்ந்து
தகாண்டிருக்கும் வபரறிோக உள்ேது.

இவறநிவலயின் தன்மாற்றம் தான் பிரபஞ்சம்:
“இவறநிவலயிலிருந்து பிரபஞ்சம் வதான்றியது என்ற
கருத்வத எல்லா ேழுக்கல்களுக்கும் காரணம்!.

உண்வமயில் இவறநிவலவய பிரபஞ்சமாக தன்மாற்றம்
(’’’’’’’’’’’’’’) அவடந்து இயங்கிக் தகாண்டிருக்கிறது.
இவறநிவல வேறாகவும், பிரபஞ்சப் தபாருட்கள்
வேறாகவும் இருக்கின்றன என்பவத தேறான கருத்து
ஆகும்.
இவறநிவலவய சில அவடயாேங்கவோடு ததேிோகப்
புரிந்து தகாள்ே வேண்டும்.
சாதாரணமாக ஐம்புலனறிவோடு இயங்குகின்ற
மனிதர்கட்கு இவற நிவலவயப் பற்றிய உண்வமகளும்,
ேிேக்கங்களும் எேிதில் பிடிபடா.
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என்றாலும், ஆறாேது அறிவு நிவலயில்

முதிர்ச்சியவடந்தேர்கள் அகத்தேப் பயிற்சியினால்

இவறநிவலவயாடு கலந்து அதன் உண்வம நிவலகவே
உணர முடியும்; உணர்ந்தும் உள்ோர்கள்.

அந்த அனுபேங்கவே அவடயாேங்கோகக் காட்டி
மற்றுமுள்ே மனித குலத்திற்கு அந்த
அருட்வபராற்றவலப் பற்றி ேிேக்குேது எேிவதயாகும்.

சாதாரணமாக மனிதருக்குள் அறிவு 'ஆராய்ச்சி'
நிவலயில் சில ேழுக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன.

இதற்குக் காரணம் அேர்களுக்கு ஆறாேது அறிவு
இயங்கேில்வல என்வறா குவறோக உள்ேது என்வறா
கருத்து அன்று.
அறிேின் கூர்வமயும் நீடித்த சிந்தவனயும்
மவறதபாருட்கவே ஆராய்ேதற்கு மிகவும் அேசியம்.
எந்தப் தபாருவேப் பற்றி உணர வேண்டுமானாலும்
அந்தப் தபாருவேேிட நுண்ணிய நிவலயில் அறிவு
இயங்கப் பழகிக் தகாள்ே வேண்டும்.

அந்த அேேில் பண்பட்டு பக்குேப்படுேதற்கான
முவறயான உேப்பயிற்சி அேசியம். அத்தவகய
உன்னதமான அகத்தே பயிற்சி தான் உலக சமுதாய
வசோ சங்கத்தின் “குண்டலினி வயாகம் (’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’ ’’’’) ஆகும்”.

வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
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ஆனந்தமாக ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

8.கடவுவேக் காண முடியுமா?
மவல உச்சியில் அமர்ந்திருந்தார் - கடவுள்.
'தேறுங்வகவயாடு பார்க்கப் வபாகாவத... ஏதாேது தகாண்டு வபா' என்றார்கள்!

குவசலனின் அேல் வபால்... இருந்தவத முடிந்து தகாண்டு
கிேம்பிவனன்.

மவலத்து நின்வறன் - மவலயடிோரத்தில்..
தராம்ப உயரம் இருக்கும் வபாலவே...ஏற முடியுமா என்னால்?
மவலவயச் சுற்றிலும் பலப்பல ேழிகள் - வமவல வபாேதற்கு.



அவமதியான ேழி..

ஆழ்ந்த தியானத்திி்ன் ேழி..



சாஸ்திர ேழி...



சம்பிரதாய ேழி..



மந்திர ேழி..



தந்திர ேழி..



கட்டண ேழி..



கடின ேழி...



சுலப ேழி...



குறுக்கு ேழி..



துரித ேழி...



சிபாரிசு ேழி...



தபாது ேழி..



பவழய ேழி..



புதிய ேழி..
27



இன்னும்...இன்னும்...கணக்கிலடங்கா... ஏகப்பட்ட ேழிகள்.
அவடங்கப்பா.. என மவலக்க வேக்கும் மவலயின் ேழிகள்...?
ஒவ்தோன்றிலும் ஒரு ேழிகாட்டி..
கண்டுதகாள்ேேில்வல சில ேழிகாட்டிகள்..
'என் ேழியில் ஏற உனக்குத் தகுதியில்வல' - ஒதுக்கினர் சிலர்..
'நான் கூட்டிப் வபாகிவறன் ோ...
கட்டணம் கூடத் வதவேயில்வல..
என் ேழியிி்ல் ஏறினால் வபாதும்..
எத்தவன வபர் என் ேழியில் ஏறினர் என கணக்குக் காட்ட வேண்டும்
எனக்கு...'
என வக பிடித்து இழுத்தனர் சிலர்.
'வமவல ஏறும் சிரமம் உனக்கு வேண்டாம்
உனக்குப்பதில் நான் வபாகிவறன்..
கட்டணம் மட்டும் தசலுத்து'...என சிலர்..

'பார்க்கணும் அவ்வோதாவன...
இங்வகயிருந்து காட்டுகிவறன் பார்..!
அது வபாதும்.....
அததல்லாம் நாங்க மட்டும்தான் ஏறமுடியும்...' உன் தமாழி
அேருக்குப் புரியாவத.. என்ன தசய்ோய்..?' - என
ஆணே அதிகாரத்துடன் சிலர்....
'அங்வகதயல்லாம் உன்னால் வபாகமுடியாது..
உன்னால் ஏறமுடியாது...
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தூரம் அதிகம்.. திரும்பிப்வபா...
அேவர என்னத்துக்குப் பார்க்கணும்..
பார்த்து ஆகப்வபாறது என்ன..'
அவதரியப்படுத்தினர் சிலர் ...

'உண்வமயில் நீ பார்க்கும் தூரம் இல்வல..
ஏறினால் ஏறிக்தகாண்வட இருக்கவேண்டும்
அது ஒரு ேழிப்பாவத...
ஒரு முவற ஏற ஆரம்பித்தால் திரும்ப முடியாது...அப்படிவய
வபாவேண்டியதுதான்...'
பயமுறுத்தினர் சிலர்...

'சாமியாேது...பூதமாேது..
அது தேறும் கல்..
அங்வக ஒன்றும் இல்வல..
தேட்டி வேவல...
வபாய் பிவழப்வபப் பார்...'
பாவதவய அவடத்து வேத்துப்
பகுத்தறிவு வபசினர் சிலர் ...
என்ன தசய்ேது...
ஏறுேதா...
திருப்பிப் வபாேதா...
குழம்பி நின்ற என்னிடம்
வக நீட்டியது.. ஒரு பசித்த ேயிறு..
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கடவுளுக்தகன்று தகாணர்ந்தவத
அந்தக் வகயில் வேத்வதன் ..
“ மேராசனா இரு...! “
ோழ்த்திய முகத்திவனப் பார்த்வதன்..
நன்றியுடன் எவன வநாக்கிய
அந்தப் பூஞ்சவடந்த கண்கேிலிருந்து
புன்னவகத்தார்….
கட வுள் ..!!!!
ஆம்… கடவுவேதான்..!
உணர்ந்த ேியப்பிலிருந்து ேிலகியபின் வகட்வடன்..
' இங்தகன்ன தசய்கிறீர்..?'
“நான் இங்வகதாவன இருக்கிவறன்...”
'அப்வபா அங்கிருப்பது யார்..?'
மவல உச்சிவய வநாக்கிக் வக நீட்டிவனன்..
“ம்ம்ம்...அங்வகயும் இருக்கிவறன்...
எங்வகயும் இருப்பேனல்லோ நான்!
இங்வக எவனக் காண முடியாதேர்
அங்வக ேருகிறார்...
சிரமப்பட்டு!!!!...”
'ஆனால்'..திணறிவனன்...
'இது உமது உருேமல்லவே...'
* “அதுவும் எனது உருேமல்லவே...
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எனக்தகன்று தனி உருேமில்வல..
நீ என்வன எதில் காண்கிறாவயா
அது நானாவேன்...”
அப்படிதயன்றால்..??'
“ோழ்த்திய கண்கேில் உனக்குத் ததரிபேனும் நாவன....
பசித்த ேயிற்வறாடு வகநீட்டியேன்,
உணேேித்த உன் கண்கேில்
காண்பதும் எவனவய..
தருபேனும் நாவன...
தபறுபேனும் நாவன...
நான் எங்கும் எதிலும்
இருக்கிவறன்...
என் தரிசனம் தபறக் கண்
வதவேயில்வல..
மனதுதான் வேண்டும்...”
' அப்வபா உவனப் பார்க்க
மவல ஏற வேண்டாம் என்கிறாயா??'..
குழப்பத்துடன் வகட்வடன்..
“தாராேமாக ஏறி ோ...
அது உன் ேிருப்பம்...
அங்கும் நான் இருக்கிவறன் என்வறவன..
அங்கு ேந்தாலும் எவனப் பார்க்கலாம்..”
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'கடவுவே'...ேிழித்வதன்...
'எனக்குப் புரியேில்வல...'
“புரிந்து தகாள்ேது அவ்ேேவு கடினமல்ல...
உனக்காக மட்டுவம நீ ோழ்ந்தால்..
“ என்வனக் காண, நீ சிரமப்பட்டு
மவலவயறி உச்சிக்கு ேரவேண்டும்...
பிற உயிர்களுக்காகவும் ோழ்ந்தாய் என்றால்...
நீ இருக்குமிடத்திவலவய
எவனக் காண்பாய்.”
புன்னவகத்தார் கடவுள்!”
ோனேரும் ததாழும் தில்வலயில் இவறேவன கண்டதாக
திருோசகம் பாடுகிறது.
“அேேிலாப் பாேகத்தால் அமுக்கு உண்டு இங்கு அறிவுஇன்றி
ேிவேவு ஒன்றும் அறியாவத தேறுேியனாய்க் கிடப்வபனுக்கு
அேேிலா ஆனந்தம் அேித்ததன்வன ஆண்டாவனக்

கேேிலா ோனேரும் ததாழும்தில்வல கண்வடவன ” திரு.482





அேேற்ற எண்ணங்கோல் அழுத்தப்பட்ட,
இன்னது தசய்தால் இன்னது ேிவேயும் என்ற அறிவு
இல்லதாதேனாய்
தேறுமவன கிடந்த என்வன,
ேஞ்சவன அற்ற எல்வல இல்லா இன்பத்வதத் தந்து
ஆட்தகாண்டேவன,



ோன உலகத்தேரும் ேணங்கும் தில்வலயில் கண்வடன்.

ததய்ேநிவல

உணர்வோம் – வேதாத்திரியம்
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“எங்கும் நிவறோக இருக்கிறார் கடவுதேன்பீர்!இங்குநம்
உடல்உள்ேத்தது உவறந்தும் இருப்பாரன்வறா?

அங்கங்வக வபாய்த்வதடி அவலோவனன்? அேர்க்காக
தங்கநம் உயிர்க்குயிராம் தேநிவலயில் அேவர நாம்!
(ஞாக.பா.1123)

வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

9.அகத்தேப் பயன்கள்
சுோமி ேிவேகானந்தரும் அேரது சவகாதரத் துறேிகளும் எதற்கு
அவ்ேேவு தேம் வமற் தகாண்டார்கள்?
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்தான் ஏற்கனவே அேர்கவேதயல்லாம்
சித்தியவடந்த ேர்கோக உயர்நிவலக்கு அவழத்துப் வபாய்ேிட்டாவர!
அப்படியிருந்தும், உணவு, தூக்கம் இேற்வறதயல்லாம் துறந்து
எதற்கு அவ்ேேவு கடுவமயான தேம் தசய்தார்கள்?

கடவுவே அவடந்த பிறகும் அேர்கள் ஏன் தேம் தசய்கிறார்கள்
என்றால், தாம் தபற்ற இவறயுணர்வேத் திடப்படுத்திக்
தகாள்ேதற்காக என்பதுதான் பதில்.
புராணத்தில் படித்திருக்கிவறாம், முசுகுந்த மகாராொ இவறயனுபேம்
கிட்டிய பிறகும் தேம் வமற்தகாண்டார் என்று. ஏன்?
அந்த உயர் அனுபே நிவலக்குப் பிறகும் அேருக்கு மனம்
அவமதியற்றுச் சலித்துக் தகாண்வட இருந்தது. அதனாவலவய
அேருக்கு, தேம் தசய் என்ற ஆவண கிவடத்தது.
அவல பாய்ேது மனதின் சுபாேம்; அவதத் தேத்தின் மூலம்
அவமதிப்படுத்த முடியும்.இன்தனாரு காரணம்.
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இவறயுணர்வே அனுபேத்தில் அவடந்த பின்னும் அதிலிருந்து

சறுக்கி ேிழ ோய்ப்புண்டு. ஏன் தினமும் தியானம் தசய்கிறீர்கள்?
என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், தமக்கு அத்வேத சாதவனவயக் கற்றுத்
தந்த குருோன வதாதாபுரிவயக் வகட்டார்.

அதற்கு வதாதாபுரி, பாத்திரத்வதத் தினமும் துலக்க வேண்டும்;
இல்லாேிட்டால் அதில் கேிம்பு ஏறிக் கறுத்துேிடும் என்றார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ேிடாமல், பாத்திரமாக இருந்தால்தாவன தினம்
தினம் துலக்க வேண்டும்? அதுவே தங்கமாகிேிட்டால் தினமும்
துலக்க வேண்டியதில்வல அல்லோ? என்று வகட்டாராம்.

உண்வம என்னதேனில், எல்வலாராலும் தங்கப் பாத்திரமாய்

ஆகிேிட முடியாது. ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் ஓர் அேதார புருஷர்; அேர்
தசாக்கத் தங்கம்தான்.
எல்வலாவரயும் அேர் நிவலக்கு ஒப்பிட முடியுமா?

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணவரச் சரணவடந்தேர்கள் முக்தியவடோர்கள் என்பது
உண்வமதான்.
இதுபற்றி அன்வன ஸ்ரீசாரதாவதேி ஒரு சாதுேிடம் ேிேக்குவகயில்,
கவடசி மூச்வச ேிடுவகயில், குருவதேர் ேந்து அவழத்துப் வபாோர்
என்பதில் ஐயமில்வல;
ஆனால், நீ உயிவராடிருக்கும்வபாவத, சாந்தியில் நிவலதபற்று
இருக்க வேண்டுமானால், தேம் தசய்ய வேண்டும்; குருவதேவரத்
தியானிக் கத்தான் வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
தபாதுோக, தேம் தசய்பேனுக்வக இவறேனின் கருவண
கிட்டுகிறது. தேத்தின் மூலம் மனம் தூய்வமயாகிறது; அதன் மூலம்
கடவுேின் கருவணக்குப் பாத்திரமாேது எேிதாகிறது.
அவத சமயம், கடவுேின் கருவண கிட்டுேதற்கு எந்தச்
சட்டதிட்டமும் கிவடயாது என்பதும் உண்வமவய. அேர்
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நியதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டேர்; அருளுேதும் அருோதிருப்பதும்
அேரது ேிருப்பம்.

அப்படிதயன்றால் என்னதான் ேழி? தசய்தால் அேவர ேவேத்துப்
வபாட்டு ேிட முடியும் என்ற கணக்கு ஏதும் வபாடாமல், தேம்

தசய்ய வேண்டும்.அப்படியானால், ோழ்நாள் பூராவும் ஒருேன் தேம்
தசய்து தகாண்வட இருக்க வேண்டுமா?

படவகாட்டி, பயண தூரம் முழுேதும் துடுப்பு வபாட்டுக் தகாண்வட
இருக்க வேண்டியதுதானா? அப்படியல்ல.

அவல அதிகமாகப் தபாங்குவகயில், காற்று வேகமாகச்
சுழன்றடிக்வகயில், படவகாட்டி துடுப்வபக் கேனமாகப் வபாடத்தான்
வேண்டும்.

சற்று வநரம் தபாறுத்து, கடல் அவமதியாகும்; காற்று சாதகமாய்
ேசும்.
ீ
அப்வபாது, படவகாட்டி பாய்மரத்வதச் சரியாகக் கட்டிேிட்டு
அவமதியாக உட்கார்ந்து தகாண்டு புவகபிடிக்கிறான்.
படகு, தாவன ஒழுங்காகப் பயணிக்கிறது. இப்வபாது படவகாட்டிக்கு,
ஓய்வு, அவமதி, ஆனந்தம்தான்.
அதுவபாலவே ஒரு சாதகன், மனதின் தகாந்தேிப்புகவேயும்,
ஆசாபாசங்கவேயும் சமாேிக்கக் கடுந்தேம் தசய்கிறான்;
மனம் அவமதியாகும்வபாது தேமும் முடிவுக்கு ேருகிறது.
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஓர் அேதாரபுருஷராக இருந்தும், அேவர எத்தவன
தேம் தசய்தார்! எத்தவன ேித ஆன்மிகச் சாதவனகள், எத்தவன
பெவன!
சாதுசங்கத்தின் அேசியத்வதத் திரும்பத் திரும்ப உபவதசித்த அேர்,
தாவம சாதுக்கவேயும் உருோக்கித் தந்தார். தன் அந்தரங்கச்
சீடர்கவேப் பூரணத்துேம் அவடந்தேர்கோக ஆக்கித் தந்தார்.
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இவறேவன உருேமுள்ேேராகவும் உருேமற்றேராகவும் காணும்
அனுபேத்வத அேர்களுக்கு ேழங்கினார்.

அப்படியிருந்தும், அேர்கவே இப்படி கடும் தேத்துக்கு ஏன்

உட்படுத்தினார் என்றால், அதற்கு மற்தறாரு முக்கிய காரணம்,
அடுத்தேர்களுக்கு முன்மாதிரியாக அேர்கள் இருக்க வேண்டும்
என்பதால்தான்.

அேர்கவேப் பார்த்துத்தான் பிறரும் சாதவனயும் தேமும் தசய்யக்
கற்றுக் தகாள்ோர்கள். குருவதேரின் மவறவுக்குப் பிறகு, தனித்து
ேிடப்பட்ட அந்த இேம் சாதுக்கள், பாராநகர் மடத்தில் எத்தவகய

ேிவேக வேராக்கியத்வதாடு தேம் வமற்தகாண்டார்கள் என்பவதக்
கண்கூடாகப் பார்த்திருக்கிவறவன.
அேர்கள் இடுப்பில் வகாேணம் மட்டும்தான் இருந்தது. நாள்
முழுேதும் ெபத்திலும் தியானத்திலும் மூழ்கிக் கிடப்பார்கள்.
உடம்வபப் பற்றிவயா, உணவேப் பற்றிவயா கேவலவய

படமாட்டார்கள். சில நாட்கள் ததாடர்ந்து உண்ண ஒன்றுவம
இருக்காது.
அேர்கேிடம் தமாத்தத்தில் உருப்படியாய் இருந்தது ஒரு வேஷ்டியும்
ஒரு துண்டும்தான்.
அேர்கேில் யாருக்கு தேேிவய வபாகும் வேவல இருக்கிறவதா,
அேர்கள் அவத உடுத்திக் தகாண்டு வபாய் ேருோர்கள். அேர்கள்
உலகுக்வக உபவதசிக்கப் பிறந்தேர்கள்.
ஒரு முவற கண்டேர்கள் என்ற தகுதி அதற்குப் வபாதாது.
பிரம்மஞானத்தில் நிவலதபற்றேர்கோக அேர்கள் உறுதி தபற
வேண்டியிருந்தது.
அதற்குத்தான் இத்தவன கடின தேம். ப்ரம்மாஸ்மி (நான்
பிரம்மமாக இருக்கின்வறன் என்வறா கல்ேி

த ம் பிரம்மா

(இருப்பததல்லாம் பிரம்மம் ஒன்வற) என்வறா, தேறுமவன
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கிேிப்பிள்வேவபால் ோயால் தசால்லாமல், அவத அனுபேப்

பூர்ேமாக, எல்லாேற்றிலும் இவறேவனக் கண்டு ேணங்கும்
நிவலவயப் தபறுேதற்குத்தான் இத்தவன கடினமான தேம்.

தமாத்தத்தில், ஆரம்ப நிவலயில் கடவுவே அவடேதற்குத் தேம்
வேண்டியிருக்கிறது; அடுத்த நிவலயில், அனுபூதியில் தபற்றவத
நிவலத்த ஆனந்தமாக ஆக்கவும், தாம் தபற்ற ஆனந்தத்வத
அடுத்தேர்களுக்கு ேழங்கும் தகுதிவயப் தபறவும் தேம்
அேசியமாகிறது.
பாங்கிதனாடு பரிசு ஒன்றும் அறியாத நாவயவன

ஓங்கி உேத்து ஒேிேேர உலப்பிலா அன்பு அருேி
ோங்கிேிவன மலம்அறுத்து ோன்கருவண தந்தாவன

நான்குமவற பயில்தில்வல அம்பலத்வத கண்வடவன.” 483








இவறேவன அவடயும் முவறயும் அதனால் உண்டாகும்
பயனும்

ஒரு சிறிதும் அறியாத நாய் வபான்ற இழிந்த தன்வம உவடய
என் உள்ேத்தில் ஞான ஒேி தவழக்குமாறு தசய்து,

முடிேில்லாத அன்பு தசய்ேதற்கு எனக்கு அருள் தசய்து,
எனது ேிவேகவேத் தான் ஏற்றுக் தகாண்டு,
மும்மலக் கட்வட அறுத்து,

உயர்ந்த வபரருள் புரிந்தேவன,
நான்கு வேதங்கள் முழங்குகின்ற தில்வல அம்பலத்தில்
கண்வடன்.

அகத்தேப் பயன்கள் – வேதாத்திரியம்
“அறிேதவனக் கருேினிவல இவணத்து தேம் ஆற்ற
ஐம்புலன்கள் அவமதி தப

றுி், அறுகுணமும் சீராம்.

அறிவுதன் ேிழிப்புநிவல பிறழாத ததேிேில்,

ஐந்துதபரும் பழிச்தசயல்கள் ேிவேய ேழிவயது?

அறிவுஉயிரில்அடங்கி அந்நிவலயில் வமலும்,
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ஆழ்ந்து ஒடுங்கிி்த் துரியம் நிற்க முன்ேிவனகள் வபாவம.

அறிவு துரியாதீத நிவல நிற்க நிற்க,

ஆதியாம், தமய்தபாருோம், அறும்பிறேித் ததாடவர” (ஞாக.பா.1489)

வேதாத்திரிய திருோசக சிந்வதவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுடன்.

10.ஐம்புல அறிவு
ஐம்புலன்கவே உவடயது நம் உடம்பு. 'தமய், ோய், கண், மூக்கு,
தசேி’ என அந்த ஐம்புலன்கள் ேவகப்படுத்தப் படுகின்றன. தமய்
என்னும் உடலால் ததாடு உணர்வே அறிகிவறாம்.

ோயால் அறியப்படுேது சுவேயுணர்வு. கண் ஒேியுணர்வே

உவடயது, கண், ஒேியாவலவய பார்வே தபறுகிறது, ஒேியற்ற
இடத்தில் கண் இயங்காது. மூக்கு ோசவனவய முகர்கிறது. தசேி
ஒலிவயக் வகட்கிறது.

இந்த ஐம்புலன்கவேப் பற்றியும் வபசுகிறது திருக்குறள்.
'தபாறிோயில் ஐந்தேித்தான் தபாய்தீர் ஒழுக்க
தநறி நின்றார் நீடு ோழ்ோர்.’ (குறள் எண் 6)
ஐம்தபாறிகோல் ஏற்படும் ஆவசகவே ேிட்டுேிட்டு தபாய்யில்லாத
ஒழுக்க தநறியில் நிற்பேர்கள் நீண்ட ஆயுவேப் தபற்று
ோழ்ோர்கள்.
'உரன் என்னும் வதாட்டியான் ஓவரந்தும் காப்பான்
ேரன் என்னும் வேப்பிற்வகார் ேித்து!’ (குறள் எண் 24)
ஐம்தபாறிகோகிய யாவனகவே அறிவு என்னும் அங்குசத்தால்
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எேதனாருேன் அடக்கி ஆள்கிறாவனா அேன் ேிண்ணுலக
நிலத்திற்கு ேிவத வபான்றேன் ஆகிறான்.
'சுவே ஒேி ஊறு ஓவச நாற்றம்

என்றிவ்வேந்தின் ேவக ததரிோன் கட்வட உலகு’ (குறள் எண் 27)
சுவே, ஒேி, ததாடு உணர்வு, ஓவச, ோசவன என்னும் ஐந்தின்
ேவககவே ஆராய்ந்து அறிய ேல்லேனின் ேசப்பட்டது இவ்வுலகு.
குழந்வதகவே அள்ேி அவணப்பதிலும் அேர்கவே முத்தமிட்டுக்
தகாஞ்சுேதிலும் உடலுக்குத் தனி இன்பம் கிட்டுகிறது என்கிறார்
ேள்ளுேர்:

'மக்கள் தமய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றேர்
தசாற்வகட்டல் இன்பம் தசேிக்கு!’ (குறள் எண் 65)
காமத்துப் பாலில், உடல் இன்பம் பற்றிய கற்பவனயில், தாம்
நீதிநூல் ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, கேிஞரும் கூட என்பவதப்
புலப்படுத்துகிறார். தவலேியின் வதாள், அமிழ்தத்தால்

தசய்யப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுகிறானாம்

தவலேன். ஏதனன்றால் அேள் வதாவேத் தழுவும் வபாததல்லாம்
அேன் உயிர் புதிதாய்த் தேிர்க்கிறதாம்.
'உறுவதாறும் உயிர்தேிர்ப்பத் தீண்டலால் வபவதக்கு
அமிழ்தின் இயன்றன வதாள்!’
'கண்டுவகட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும்
ஒண்தடாடி கண்வண உே’ (குறள் எண் 1101)
ஐம்புலன்களுக்கும் இன்பம் தரும் ஆற்றல் தபண்ணிடம் மட்டுவம
உண்டு என்கிறது ேள்ளுேம். உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இவடவய
உள்ே ததாடர்பானது முட்வட ஓட்டிற்கும் அதன் உள்வே உள்ே
பறவேக் குஞ்சிற்கும் இவடவய உள்ே ததாடர்வபப் வபான்றது
என்பதும் ேள்ளுேம் தசால்லும் கருத்து.
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முட்வட ஓட்வட உவடத்துக் தகாண்டு பறவேக் குஞ்சு பறப்பவதப்

வபான்றுதான் உடவல ேிட்டு உயிர் பிரிகிறது என்கிறார் ேள்ளுேர்.
`உடல் அழியக் கூடியது, ஆனால் ஆன்மா அழிேில்லாதது’ என்ற
நம் பாரம்பரிய ஆன்மிகக் கருத்து இந்தக் குறோல்
உறுதிப்படுத்துேவதப் பார்க்கிவறாம்.

'குடம்வப தனித்ததாழியப் புட்பறந் தற்வற
உடம்வபாடு உயிரிவட நட்பு.’ (குறள் எண் 338)
தவலேிக்கும் தவலேனுக்கும் இவடவய உள்ே ததாடர்பானது

உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இவடவய உள்ே ததாடர்வபப் வபான்றது
என்கிறார். ஒன்வற ேிட்டு ஒன்று ோழாது என்பவதச் தசால்லாமல்
தசால்கிறார்.

'உடம்வபாடு உயிரிவட அன்ன மற்றன்ன
மடந்வதவயாடு எம்மிவட நட்பு.’ (குறள் எண் 1132)
ஆன்மிகத்தில், மனிதவன தேேிப்புறத்தில் அவலய ேிடாமல்
உள்வநாக்கி இழுப்பதற்காக ஐம்புலன்கவேயும் ஈர்க்கும் ேவகயில்
பூவெ தநறிகள் அவமந்துள்ேன. கண்ணால் ததய்ேச் சிவலவயக்
'காண்கிவறாம்’. காதுகோல் அேன் நாமங்கவேக் 'வகட்கிவறாம்’.
ஊதுேத்தி, சாம்பிராணி வபான்றேற்வறக் காட்டி அந்த இனிய

நறுமணத்வத 'முகர்கிவறாம்’. மலர்கோல் இவறேவன ேழிபடுேது,
கண்ணாலும் நாசியாலும் ஏற்படும் அனுபேத்திற்காகத்தான்.
திருநீறு, குங்குமம், சந்தனம் வபான்றேற்வறத் ததாட்டு இட்டுக்
தகாள்ேதால் 'ததாடு உணர்ோலும்’ஆன்மிகத்தில் வதாய்கிவறாம்.
மலர்கவேயும் ததாட்டுத் தாவன அர்ச்சிக்கிவறாம்! பிரசாதமாகத்
தருேவத 'உண்டு’ நிவறேவடகிவறாம்.
மனிதனின் ஐம்புலன்கவேயும் முழுவமயாக ஆன்மிகத்தில்
பழக்கப்படுத்துேதற்காகவே இத்தவகய முவறகள்
அனுசரிக்கப்படுகின்றன.
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“பூதங்கள் ஐந்தாகிப் புலனாகிப் தபாருோகிப்

வபதங்கள் அவனத்துமாய்ப் வபதமில்லாப் தபருவமயவனக்
வகதங்கள் தகடுத்து ஆண்ட கிேர் ஒேிவய மரகதத்வத

வேதங்கள் ததாழுது ஏத்தும் ேிேங்குதில்வல கண்வடவன.” 484



ஐம்பூதங்கோகவும் ஐம்தபாறிகேின் ேழி அறியப்படும் ஐம்புல
அறிோகவும்,

எல்லாப்தபாருள்கோகவும், வேறுபாடுகள் அவனத்துக்கும்
காரணமாகவும், தனது இயல்பில் மாறாத தன்வம




உவடயேனாகவும்,

எனது துன்பங்கவேத் ததாவலத்து ஆட்தகாண்ட தாவன
ஒேிரும் ஒேியானேனாகவும்,

மரகத மணி வபான்றேனாகவும் (உமா வதேியின் நிறம்),
ேிேங்குபேவன.



வேதங்கள் ேணங்கிப் வபாற்றும் ேிேங்குகின்ற தில்வலயில்
கண்வடன்.

புலன் மயக்கமும் உண்வம உணர்வும் – வேதாத்திரியம்
“புலனுணர்வு அனுபேங்கள் நாம் ததாடர்பு தகாள்ளும்
தபாருட்கேிவல இருந்ததேர்க்கும் ேருேதில்வல. இல்வல!

புலன்ததாடர்பு தகாள்தபாருட்கள் வதாற்றம்தன்வமக் வகற்பப்
புதிரான சீேகாந்தம் தன்மாற்றம்அவடயும்.
புலன்மூலம் நிழல்ேிண்ணாம் சPேகாந்த மாற்றம்,
தபாருந்தும் கணக்குக்வகற்ப, இன்பம்துன்பம் நல்கும்.
புலன்ததாடரும் தபாருட்கள், சீே காந்தத்வதத் தூண்டும்.
புலன்ேழிவய மனம்உணரும் அவனத்தும் காந்தக்கூத்து!
(ஞாக.பா.1755)
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்வதவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுடன்.
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வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்ட பத்து
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17. சித்ததமனும் திண்கயிற்றால்

ht t ps://yout u.be/sFB_Tf 3_Zxw

18. கடவுவேக் காண முடியுமா? ht t ps://yout u.be/gS-urEMg0us
19. அகத்தேப் பயன்கள்
20.

ஐம்புல அறிவு

ht t ps://yout u.be/l 4K9mSJ x3Cg

ht t ps://yout u.be/t 0-xm0AxA3M

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்பேனாந்தர், திருப்பராய்த்துவற.
2. திருோசகம்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிெயா

பதிப்பகம்,

வகாவே.
3. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிெயா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
7. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

தசன்வன
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8. ராமகிருஷ்ணரின் அமுத தமாழிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,
தசன்வன

9. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்,
மன்னார்குடி பானுகுமார். ேிெயா பதிப்பகம், வகாவே.
10. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(145 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவே தேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரலாறு
1. தநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராெனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

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

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இலக்கணம்
என்ன தசால்கிறது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுோனால் அதுவே தசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் தசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்லாம் ேல்ல ததய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)
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1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

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

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

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

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவொமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
தபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

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

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

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

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

தென்னும் வேதாத்திரியமும்
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1. தென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. தென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. தென்னும்
4. தென்னும்
5. தென்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் தெகத்தீவர

2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் தமய்ப்தபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயதநறி

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

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

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

13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் ததய்ேதமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

25.

கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

21. இன்பம் தபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?

26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்
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27. தாயுமானேர் எவத பலி தகாடுக்கச் தசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

தென்னும் திருோசகமும்
1. தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

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

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. தடன்சவன தேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. தசயவல ேிவேவு
2. தேம்
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ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவலப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனலில்
வகட்டு மகிழலாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

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

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. தபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய தேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம்
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவொ மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம்
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
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21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து

26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசத்திலா பத்து

27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து

28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக தேேியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1

35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.தென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.தென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.தென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45தென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.தென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலதமல்லாம் வேதாத்திரியம்
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் தசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி
51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம் ெூன்
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56.தினசரி தியானம் ெூவல

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

58.தினசரி தியானம் தசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்

62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1

63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.தென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.தென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.தென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.தென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராெனார்

77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
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91.தபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத

93.திருமூலர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்

95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்

98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ேலாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.தபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech
108. Audio speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவலயில் ோசி வயாகமா?
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