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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

கருணாகரக் கடவுள்
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. சர்ே காலமும் நிவனேவனா?
2. ஆனந்த நிர்த்தமிடு கருணாகரக்கடவுவே.
3. கதிக்கு ேவக ஏதுபுகலாய்?

4. நான் என்று நீ என்று இரண்டு இல்வல
5. பபாய்யும் பமய்யும்
6. பண்வணன் உனக்கான பூவை

7. சகமீ து இருந்தாலும் மரணம் உண்டு
8. சதாகால பூவையா ஒப்புேித்வதன்
9. அன்பர் அன்புக்கு எேிவய

10. நல்லறிஞர் எக்காலமும் உதவுோர்.

1. சர்ே காலமும் நிவனேவனா?
இவமப்பபாழுதும் என் பநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் ோழ்க” என்று
திருோசகத்தில் மாணிக்கோசகர் பாடுகிறார்.

சிறு வநரம் கூட (இவமப்பபாழுதும்) என் உள்ேத்வதேிட்டு (என்
பநஞ்சில்) அகலாமல் இருப்பேன் (நீங்காதான்) திருேடிகவேப்
பணிவோம் (தாள் ோழ்க)
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இவமப்பபாழுது என்பது, நாம் கண் சிமிட்டும் அேேிலான

காலத்துேி. இவமப்பபாழுது என்பவதயும்ேிட, காலம் வமலும்
துல்லியமாகவும் அேக்கப்படக் கூடியதுதான்.

எனினும், மனிதர்கோகிய நமக்கு, இவமப்பபாழுது என்பவத,
அனுபேத்தில் காணக்கூடிய துல்லிய காலம்.

எனவேதான் மாணிக்கோசகர், இவமப்பபாழுது எனும் கால

அேவேக் காட்டி, அந்த இவடபேேியிலும் கூ ட நம்வம ேிட்டு
ேிலகாமல் நம்முள்வேவய இவறேன் இருக்கின்றான் எனக்
கூறுகின்றார்.

அந்த இவறேன் நம்முள்வே எங்வக இருக்கிறான்?
‘அகப்படும் சிேம்’ அல்லோ, அதனாவல, சிேன் எல்வலாரின்
பநஞ்சிலும் இருக்கின்றான்.

‘ஹ்ருதயம்’ எனும் சம்ஸ்கிருதச் பசால், தவசகோலான ‘இதயம்’
எனும் உறுப்பிவன காட்டுேது அல்ல.

அதன் பபாருள், உள்ேமாகிய வமயம்; அதுவே பநஞ்சம், நமக்குள் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் ஆதாரமாய் இருப்பது.
நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப
நிர்ேிடய வகேல்யமாம்
நிஷ்கே அசங்கசஞ் சலரகித நிர்ேசன
நிர்த்பதாந்த நித்தமுக்த

தற்பரேிஸ் ோதீத வ்வயாமபரி பூரண
சதானந்த ஞானபகே
சம்பு சிே சங்கர சர்வேச என்றுநான்
சர்ேகா லமும்நிவனேவனா?

அற்புத அவகாசர நிேிர்த்திபபறும் அன்பருக்கு
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ஆனந்த பூர்த்தியான
அத்வேத நிச்சய பசாரூபசா சஷாத்கார
அநுபூதி அநுசூதமும்

கற்பவன அறக்காண முக்கணுடன் ேடநிழல்
கண்ணூடு இருந்தகுருவே
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.47)


முக்குணங்கள் அற்றேவன!



குவறேற்றேவன!



கேங்க மற்றேவன1



எதவனயும் பற்றி நில்லாதேவன!



கண்களுக்குப் புலனாகாதேவன!



வமாட்ச ேடிேினவன!



ேடிேமற்றேவன!



எதவனாடும் வசராதேவன!



அவசேற்றேவன!



பசால்லால் ேிேக்க முடியாதேவன!



இரண்டு என்று பசால்ல முடியாதேவன!



எப்பபாழுதும் நிவலத்திருப்பேவன!



உலகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்பேவன!



அறிவுப் பபருவே



முழுவமயாக எல்லாேற்றிலும் நிவறந்து ேிேங்குபேவன!



எப்பபாழுதும் இன்பமுற்று இருப்பேவன!



ஞானமயமானேவன!



பதய்ேத் தன்வம பபாருந்தியேவன!



அன்பவன!



மங்கேமானேவன!



நன்வம பசய்பேவன!

ேிவய!
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இவறேவன!

என்று நான் எல்லாக் காலங்கேிலும் உன்வன நிவனத்துக் பகாண்டு
இருப்வபவனா?

(இருக்க வேண்டும் என்பது கருத்து.)”

“இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்கேிட்டு,
ஏற்படும்ஓர் அவமதியிவல ேிழிப்பாய் நிற்க,

நிவறநிவலவய தானாக உணர்ே தாகும்.

நித்தம் நித்தம் உயிர்உடலில் இயங்கு மட்டும்

உவறந்து உவறந்து இந்நிவலயில் பழகிக்பகாள்ே,
உலக இன்பங்கேிவல அேவு கிட்டும்.

கவறநீங்கி அறிவு பமய்ப்பபாருோய் நிற்கும்.

கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு. காணும் பதய்ேம்.”

நிவனப்வப நடப்பு என்பார்கள்.

(ஞாக.பா.1487)

உங்கள் மனதில் எப்பபாழுதும்

இவறசிந்தவனயில் இருந்தீர்கள் என்றால் “இவமப்பபாழுதும்
நீங்காத இவறேனடிவய எண்ணிக் பகாண்டிருந்தால்
கிவடக்கும்.

மகரிஷி பசால்கிறார்.

என்ன பலன்

ஒவ்போரு பநாடிப்பபாழுதம் இவறநிவலவயாடு கலந்திருந்தால்,
நிவறநிவல தானாக ேந்துேிடும்.

ேிழிப்பு நிவல இயற்வகயாக அவமந்துேிடும். உயிர் உடலில்
இயங்கும் மட்டும் இந்த எண்ணத்தில் பழகி, ோழக் கற்றுக் பகாள்ே
வேண்டும்.

அதனால்- உலக இன்பங்கேில் அேவுமுவற ஏற்படும்.
கன்மம், மாவய என்ற மும்மலங்கள் நீங்கிேிடும்.

ஆணேம்,

தன்முவனப்பு என்ற ஆணேம் கவரந்துவபாகும். ஆனந்தமான
பரம்பபாருவோடு நாமும் ஆனந்தமயமாக ோழலாம்.

இந்த ஆனந்த ோழ்வுக்கு, மாணிக்கோசகவரயும் வேதாத்திரி

மகரிஷிவயயும் மனதில் நிறுத்திக் பகாள்ே உள்வே ோருங்கள்.

5

இந்த மகான்கவேப் வபால் இவறயுணர்வும் ஆனந்தமும் பபற்று
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

2.ஆனந்த நிர்த்தமிடு கருணா கரக்கடவுவே.
வேதாந்தம் எனப்படும் தத்துேம் உபநிடதங்கேின் சாரம்.
வேதங்கேின் அந்தமாக ேிலங்கும் உபநிடதங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சம்
குறித்தும் அதன் ஆதாரம் குறித்தும் வதடவல வமற்பகாள்கின்றன.

இந்தத் வதடலில் பல்வேறு தத்துேங்களும் கருதுவகாள்களும் முன்
வேக்கப்படுகின்றன.
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கேித்துேமான முவறயில் மிகச் சுருக்கமாகச் பசால்லப்படும் இந்தக்
கருத்துகள் பல ேிதமான ேிோதங்களுக்கும் ேிேக்கங்களுக்கும்
ேழி ேகுக்கின்றன.

மனித ோழ்வேயும் இந்தப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதற்கும் உள்ே
பதாடர்வபயும் பற்றிச் சிந்திக்க ேிரும்புபேர்களுக்குப் பல
ேிஷயங்கவே அள்ேித் தருேது வேதாந்தம்.
“ஆனந்வதா ப்ர

உற்வமதி வ்யைானாத்!

ஆனந்தாத்த்வயே கல்ேிமானி பதானி ைாயந்வத!
ஆனந்வதன ைாதானி ைீேந்தி!

ஆனந்தம் ப்ரயன்த்யபிஸம்ேிசந்தி! (வதத்திவயாசநிஷதம் 3 – 6)
ஆனந்தம் பிரம்மம் என்ற (சாதகன்) ஞானத் பதேிேவடந்தான்.
ஆனந்தத்திலிருந்வத நிச்சயமாக உயிர்கள் வதான்றியுள்ேன.
பிறந்தவேபேல்லாம் ஆனந்த

நத்

திவலவய ோழ்ந்திருக்கின்றன.

இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமவடகின்றன.
ஆனந்தவம பரம்பபாருள்.

அது யாருக்கும் தனியுரிவமயாகாது.

அண்டங்கள் அவனத்தும் ஆனந்தத்தில் வதான்றி, ஆனந்தத்தில்
நிவலத்திருந்து, ஆனந்தத்தில் ஒடுங்குகின்றன.
ஆனந்தத்வத அறியாதார் யார்?
ோழந்திருக்க முடியும்?

ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர்

உலப்பில்லா ஆனந்தத்தில்

ஒன்றுபட்டிருப்பேர் பரமவன அவடந்தேர் ஆகின்றனர்.
ஆத்மா, பிரம்மம் ஆகிய ேிஷயங்கள் பற்றியும் உபநிடதங்கள்
ஆழமாகப் வபசுகின்றன.

உபநிடத சிந்தவனகள் ஆத்மாவேப் பற்றி ேிேக்குேதற்கு முன்பு நம்
உடவலப் பலோறாகப் பகுக்கின்றன.

மனித உடவல ஐந்து வகாசங்கோகப் பிரித்துப் பார்க்கும் ஒரு பகுதி
வதத்ரிய உபநிடதத்தில் ேருகிறது.
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பஞ்ச வகாசங்கள் என்று இவே குறிப்பிடப்படுகின்றன. வகாசம்
என்றால் உவற; பஞ்ச என்றால் ஐந்து.

அன்னமய வகாசம், பிராணமய வகாசம், மவனாமய வகாசம்,

ேிஞ்ஞானமய வகாசம், ஆனந்தமய வகாசம் ஆகியவேவய இந்த
வகாசங்கள். இேற்வறப் பற்றிச் சுருக்கமாகப் பார்ப்வபாம்.

அன்னமய வகாசம்
நம் ஸ்தூல உடல் அன்னம் அதாேது உணோல் வதான்றி,

உணோல் ேேர்ந்து, உணேின் மூலமாகிய மண்ணில் சிவதந்து
அழிகிறது.

இதுவே அன்னமய வகாசம் எனப்படுகிறது. உடலுக்கும் ோழ்வுக்கும்
உணேின் முக்கியத்துேம் என்னபேன்பவத இது உணர்த்துகிறது.

பிராணமய வகாசம்
ோயு (காற்று) உடலின் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறது. உடலுக்குள்
இது மூச்சுக் காற்றாக உள்ேது.

இதன் இயக்கத்தாவலவய உடலின் எல்லா உறுப்புகளும்
இயங்குகின்றன. இதன் மூலம் பசயலாற்றும் புலன்கள், உயிர்

ோழ்ேதற்கு அவ்சியமான உள் உறுப்புகள், அேற்றின் இயக்கங்கள்,
ஆகியவே பிராணமய வகாசம் என ேவகப்படுத்தப்படுகின்றன.

மவனாமய வகாசம்
உணர்ச்சிகள், உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதாரமான மனம், அதன் பல்வேறு
அடுக்குகள், பசயல்பாடுகள் ஆகியவே மவனாமய வகாசம்
எனப்படும்.

ேிஞ்ஞானமய வகாசம்
எது சரி, எது தேறு? எவதச் பசய்யலாம், எவதச் பசய்யக் கூடாது?
எது உண்வம, எது பபாய்? எது நிவலக்காது, எது நிவலக்கும்?
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இதுவபான்ற தர்க்க ரீதியான வதடல்கவே நம் பகுத்தறிவும்
சிந்தவனத் திறனும் வமற்பகாள்கின்றன.

அறிேின் இந்த இயல்புகளும் பசயல்பாடுகளும் அடங்கிய உவற
ேிஞ்ஞானமய வகாசம் எனப்படும்.

ஆனந்தமய வகாசம்
ஆனந்தமய வகாசம் என்பது இந்த அடுக்குகளுக்பகல்லாம்
அப்பாற்பட்டு இருக்கும் நிவல. இந்த நிவலவய உணர்ேதும்
அவடேதும் ஆன்மிகத்தின் லட்சியம் என்று பசால்லலாம்.

மனித ோழ்வு என்பது இவே ஐந்வதயும் உள்ேடக்கியது. ஐந்தாேது
வகாசம் நம் புலன் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது.

மற்ற நான்கு வகாசங்கவேயும் நாம் உணரவும் அறியவும் முடியும்.
ஒவ்போருேரும் உடல், மனம், அறிவு இதில் ஏவதனும் ஒன்றுடன்
தம்வம அவடயாேப்படுத்திக் பகாள்கிறார்கள்.

அதற்கு மாறாக இவே ஒவ்போன்றும் ஒவர உடலின், ஒவர
ோழ்ேின் பேவ்வேறு அடுக்குகள் என்பவத உணர்ந்தால்
ஒருங்கிவணந்த ேிதத்தில் நம்வம நாவம அணுகிப்
புரிந்துபகாள்ேலாம்.

எல்லாவம வசர்ந்ததுதான் நம் ோழ்வு என்பவதயும் எந்த
ஒன்றுடனும் நாம் நின்றுேிடக் கூடாது என்பவதயும்
அனுபேபூர்ேமாக உணர்பேர் எல்லாக் வகாசங்கவேயும் தாண்டி

ஆனந்தமய வகாசத்வத உணர முடியும் என்பது இதன் உட்பபாருள்.
வதத்ரிய உபநிடதத்தில் எது பிரம்மம் என்னும் வதடலில் அன்னவம
பிரம்மம் என்று முதலில் உணரப்படும்.

பிறகு இது படிப்படியாக நகர்ந்து பிராணவன பிரம்மம், மனவம

பிரம்மம், ேிஞ்ஞானவம பிரம்மம் என்ற முடிவுகள் எட்டப்படும்.
கவடசியில் ஆனந்தம் பிரம்மவணா ேியைானாத் (ஆனந்தவம
பிரம்மம் என அறிக) என முடியும்.
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ஆனந்தம்

இல்லாத இடமில்வல
ஆனந்தம் முடிேில்லாதது.

ஞானத்துடன், அறிவுடன் பார்த்தால்
எல்லாேற்வறயும் ஆனந்தமாகவே
பார்ப்வபாம்.

உண்வமயாக அறிந்தால் எல்லாம்
ஆனந்தம் என்று காண்வபாம்.

ஆனந்தம் எல்வலயில்லாதது.
அது இல்லாத இடமில்வல.

மண்ணாதி ஐந்பதாடு புறத்தில்உே கருேியும்,
ோக்காதி சுவராத்ராதியும்,
ேேர்கின்ற சப்தாதி. மனமாதி கவலயாதி
மன்னுசுத் தாதி உடவன

பதாண்ணூற்பறாடு ஆறுமம், மற்று உள்ேனவும் பமேனியாய்ச்
பசான்ன ஒரு பசாற்பகாண்டவத,
தூபேேிய தாய்அகண்

ஆனந்த சுகோரி

வதாற்றுமவத என்பசால்லுவேன்?

பண்ஆறும் இவசயிபனாடு பாடிப். படித்து, அருள்
பான்வமபநறி நின்று தேறாப்
பக்குே ேிவசடராய் பநக்குபநக் குருகிப்
பணிந்து எழுந் து, இருவக கூப்பிக்.
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கண்ஆறு கவரபுரே நின்றஅன் பவர எலாம்
வகேிடாக் காட்சி உறவே
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.48)


நிலம் முதலிய பூதம் ஐந்திபனாடு.



புறத்தில் ேிேங்கும் ோக்கு முதலிய பதாழிற் கருேிகள்
ஐந்தும்.



காது முதலிய அறிவுக் கருேிகள் ஐந்தும்.



ஓவச முதலிய தன்மாத்திவர ஐந்தும்.



மனம் முதலிய அகக் கருேிகள் நான்கும்.



கவல முதலிய ேித்யா தத்துேம் ஏழும்.



சுத்தேித்வத முதலிய சிேதத்துேம் ஐந்தும்.



ஆக முப்பத்தாறு தத்துேங்களுடன், அறுபது தாத்துேிகங்களும்
கூடி நிற்க.



ேரும் பதாண்ணூற்று ஆறிவனயும், கடந்து, வபசாத நிவலயில்
பசான்ன ஒரு பசால் பகாண்டு,



அதுவே தூயபேேியாய் நிற்பது கண்டு.



வபரின்பப் பபருங்கடலாய் இன்பம் ேிவேேிப்பது குறித்து
எவ்ோறு ேிரித்துவரப்வபன்?

(ேிரித்துவரக்க இயலாது என்பது

கருத்து)
வபரின்பப் பபருங்கடலாய் இன்பம் ேிவேேிப்பது குறித்து எவ்ோறு
ேிரித்துவரப்வபன்?

என்று இவறநிவலவய தாயுமானேர்

வபாற்றுகிறார். அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரி \p

வயா…..

“வபரண்டப் பபருபேேிவய நிவனக்குந் வதாறும்
பபருகிேரும் இன்பத்வத யான் என் பசால்வேன்”

(ஞா.க.1419)
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என்று பல இடங்கேில் “பரம்பபாருள் ஆனந்தமயமானது” என்று
வபாற்றுகிறார் மகரிஷி.
“இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ - எங்கும்
இன்ப ஊற்றாய்ப் பபருகும் இவறோ!

அன்பு ஊற்றாய்ப் பபருகி அவனத்துயிர்க்குள்ளும் அறிோய்
இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ” (ஞா.க.பா.1648-1)

உடல், உயிர் மனம் மூன்றும் ஒன்றிவணகின்றவபாது அறிோனது
ேிரிேவடந்து, தன்னிவல எல்லாேற்வறயும் எல்லாேற்றிலும்
தன்வனயும் காணக்கூடிய உணர்வுநிவல வபரின்ப நிவல ஆகும்.
இவறநிவலயானது அறிோக வதாற்றங்கள் அவனத்திலும் ஊடுருேி
நிவறந்து. ஒன்வறாடு ஒன்று இவணத்துக் பகாண்டுள்ேது.
அந்த அறிோனது அன்வப ஊற்றுப்வபால சுரந்து பகாண்டும்
பபருகிக் பகாண்டும் உள்ேது. பரம் ஆனந்தமாக இன்ப ஊற்றாக
உள்ேது என்கிறார் அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

3. கதிக்கு ேவக ஏதுபுகலாய்?
.

வசாழநாடு வசாறுவடத்து என்னும் ோக்கிற்கிணங்க பநல்லும் கரும்பும்
ஏராேமாக ேிவேயும் நாடு வசாழநாடு. உவறயூர் நகரில் ஒருநாள்
சூரியன் உதிக்கும் வபாவத மிகப் பிரகாசமாக உதித்தான்.
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பறவேகள் எல்லாம் உற்சாகமாகப் பாடின. நல்ல நிமித்தங்கள்
வதான்றின.

அந்நகரில் ோழ்ந்த பாணர் குலத்தில் பிறந்த ஒரு பாணன் பநல்
ேயலின் பக்கமாக நடந்து பசன்றான்.

திடீபரன்று ஒரு குழந்வத அழுகுரல் வகட்டது. பநற்பயிவர ேிலக்கிப்
பார்க்க அங்வக பயிரின் ஊவட ஒரு அழகிய ஆண் குழந்வத கிடக்கக்
கண்டு அவத எடுத்து உச்சி வமாந்தான். பிள்வேயில்லாத தனக்கு

ஆண்டேவன அேித்த பரிசு என மிக மகிழ்ந்தான். அேன் மவனேியும்
தனக்கு அமுதவம கிவடத்தது வபால மகிழ்ந்தாள்.

திருமால் அருோல் கிவடத்த குழந்வத என மிகவும் சீராட்டிப்

பாராட்டி

ேேர்த்தனர். இேரும் தாம் புகுந்த குலத்துக்கு ஏற்ற யாழ் பாடலில்
சிறப்புற்று ேிேங்கினார்.

எனவே பாணர் குலத்தார் யாேரும் இேவர பாணர் குலத் தவலேர்

என ஏற்றுக் பகாண்டனர். இேரின் சிறப்புக் கருதி இேவர திருப்பாணர்
என அவழத்தனர்.
திருப்பாணர் திருேரங்கத்துத் திருமாலான திருேரங்கன் மீ து மாறாத
அன்பு பூண்டிருந்தார். அேர் மீ து பாக்கள் பாடவேண்டும் என்ற
எண்ணத்தினால் திருேரங்கம் ேந்து வசர்ந்தார்.

இேர் தன்வனத் தாழ்ந்த குலத்தினன் என்று எண்ணிய காரணத்தால்
திருேரங்கத்திற்குள் அடியிடாமல் காேிரியாற்றின் பதற்குக்

கவரயிவலவய நின்று அரங்கனின் திருக்வகாயிலின் வகாபுரத்வத
தரிசித்து ேந்தார்.

சிலநாட்கள் கழிந்தன. தினமும் வேகவறயில் காேிரிக் கவரயில்
நின்று “ரங்கா, ரங்கா,” என்றவழத்தவதாடு வகட்பேர் உள்ேம் குேிரவு ம்
இவறேன் மனம் மகிழவும் பக்தியால் உள்ேம் பரேசமவடயப்
பாடினார்.

இவ்ோறு தினமும் இேரது வசவே பதாடர்ந்து நடந்தது.
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ஒருநாள் வேகவற வநரம் திருப்பாணர் வகயில் யாழ் மீ ட்டிக்பகாண்டு
இவறேவனக் குறித்துப் பாடிக் பகாண்டு இருந்தார்.

அப்வபாது உவலாகசாரங்க முனிேர் காேிரியில் நீராடித் திருமண்
அணிந்து துேசி மாவலயும் தாமவரமணி மாவலயும் அணிந்து

பகாண்டு வகயில் பபாற்குடத்வத ஏந்திக் பகாண்டு அங்கு ேந்தார்.
திருேரங்கன் திருோராதனம் பசய்யும் பபாருட்டு காேிரியில் நீர்

பகாண்டு வபாக அவ்ேிடம் ேந்தேர் திருப்பாணர் தன்வன மறந்து

பாடிக்பகாண்டு இருப்பவதப் பார்த்து அேவர “ஏய்! தூர ேிலகிப் வபா”
என்று கூக்குரலிட்டார்.

உலவகவய மறந்து இவறேவனப் பற்றிப் பாடிக்பகாண்டிருந்த
திருப்பாணனின் காதில் இேரது கூக்குரல் ேிழேில்வல.

அதனால் இேவரத் தூர ேிலக்குேதற்காக உவலாகசாரங்கர் ஒரு சிறு
கல்வல எடுத்து இேர் மீ து ேசினார்.
ீ
அது பாணரின் பநற்றியில்

பட்டது. பதேிவு பபற்ற பாணர் தன் எதிவர முனிேர் நிற்பவதப் பார்த்து
உடல் நடுங்க கரம் குேித்து அவ்ேிடம் ேிட்டகன்றார்.

பின்னர் முனிேர் பபாற்குடத்தில் நீர் முகந்து பகாண்டு வகாேிலுக்கு
ேந்தார். அரங்கனுக்கு அந்நீவர அபிவஷகம் பசய்யும் பபாருட்டு
அருகில் பசன்றார். அருவக பசன்றேர் திடுக்கிட்டார்.

அரங்கநாதனின் பநற்றியிலிருந்து ரத்தம் பபருகி ேந்து பகாண்டிருந்தது.
இச்பசய்தி மன்னருக்கும் பதரிேிக்கப் பட்டது.

உடவன மன்னன் மந்திரி பிரபுக்கள் புவடசூழ அங்குேந்து வசர்ந்தான்.
இவறேனின் பநற்றியிலிருந்து குருதி பபருகக் காரணம் அறியாது
அவதப் வபாக்கவும் ேழியறியாது அவனேரும் திவகத்தனர்.
மன்னவனா “இவறோ! அரங்கப் பபருமாவன அடிவயவனா என்நாட்டு
மக்கவோ அறியாது ஏவதனும் பிவழ பசய்திருந்தால் பபாறுத்து

அருேவேண்டுகிவறன். இக்குவற தீர ேழி எவதனும் காட்டியருே
வேண்டும்” என்று வேண்டிக் பகாண்டான்..
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அவனேரும் கேவலயுடன் பசன்றனர்.
இவறேன் திருப்பாணருக்கு அருள் பசய்ய எண்ணம் பகாண்டான் .
அத்துடன் அேரது அன்வபயும் பபருவமவயயும் உலகுக்கு உணர்த்த
வும் முடிவு பசய்தான். இவறேனின் திருேருள் பபற அன்வப

முதன்வமயானது என்பவத உலகத்தார் அறியச் பசய்ய வேண்டும்
என்று திருவுேம் பகாண்டான்.

அன்று இரவு உவலாகசாரங்க முனிேரின் கனேில் வதான்றிய

இவறேன் “எனது அன்பனாகிய திருப்பாணவன அேன் இழிந்தேன் என
எண்ணாமல் அேவன உன் வதாள் மீ து தூக்கி எம்முன் பகாணர்க”
எனக் கட்டவேயிட்டான்.

இக்கனவே எண்ணி ேியப்பவடந்த உவலாகசாரங்க முனிேர் இவறேன்
கட்டவேப் படிவய திருப்பாணனின் இருப்பிடம் பசன்றார்.

பல அன்பர்கள் புவடசூழ முனிேர் ேருேவதக் கண்டு திவகத்தான்
பாணன்.

அேவர பநருங்கிய முனிேர் தன் தவலவமல் கரங்குேித்து அேவர
ேணங்கி இவறேனின் கட்டவேவயக் கூறித் தன் வதாள் மீ து
அமருமாறு வேண்டிக் பகாண்டார்.

ஆனால் பாணன் மறுத்தான். இழிந்த குலத்தேன் இவறேனின்

வகாயிலின் உள்வே ேருேது தகாது. அத்துடன் உம்வமத் தீண்டுேதும்
தகாது. உ

ம வதாள் மீ து ஏறுேதா! அபசாரம் என்று மறுத்தான்.

ஆனால் முனிேர் அரங்கனின் கட்டவேக்குக் கீ ழ்ப் படிதவல
அடியார்க்குக் கடன் என்பவத எடுத்துக் கூறி திருப்பாணவன சம்மதிக்க
வேத்தார்.

உவலாகசாரங்க முனிேர் பாணவரத் தன் வதாேில் வேத்துத் தூக்கிக்
பகாண்டு இவறேன் முன் நிறுத்தினார்.
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திருேரங்கன் சன்னதியில் நின்ற திருப் பாணன் அேனது அழகிய
வகாலத்வதப் பாடல்கோகப் புவனந்தான். மக்கள் அவனேரும்
திருப்பாணாழ்ோர் ோழ்க என்று ோழ்த்தினர்.

மக்கள் அவனேரும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கும் பபாழுவத இவறேனின்
திருேடிவய ேணங்கி அதிவலவய மவறந்து வபரின்ப நிவலவய
அவடந்தார் திருப்பாணாழ்ோர்.
உவலாகசாரங்க முனிேர் மனதுக்குள் அழுதார். ோழ்நாள் முழுேதும்

இவறேனுக்கு வசவே பசய்து ேந்த தனக்கு நற்கதி கிட்டேில்வலவய
என ஏங்கினார்.

“உயர்ந்த குலத்பதான் என்ற எண்ணம் சிறிதும் இன்றி திருப்பாணவரத்
தூக்கிக் பகாண்டு ேந்தவமயால் உன் அன்பு உள்ேம் புரிகிறது.

அதனால் உன்வனயும் ஆட்பகாண்வடாம்” என்று அேருக்கும் வபரின்ப
நிவலவய அருேினார் இவறேன்.

இவறேன் அன்புருோனேன் அன்பு எங்கிருக்கிறவதா அங்கு இவறேன்
இருப்பான். உயர்ந்த ைாதி தாழ்ந்த ைாதி என்பது இவறேன் முன்
கிவடயாது.

எல்லாம் உன் அடிவமவய. எல்லாம் உன் உவடவமவய
எல்லாம் உன் னுவடய பசயவல
எங்கணும் ேியாபிநீ என்றுபசாலும் இயல்பு என்று
இருக்கு ஆதி வேதம் எல்லாம்

பசால்லால்

முழக்கியது. மிக்க உப காரமாச்

பசால் இறந்தேரும் ேிண்டு
பசான்னவேயும் இவே நல்ல குருோன வபரும்
பதாகுத்த பநறி தானும் இவேவய

அல்லாமல் இல்வல என நன்றா அறிந்வதன்.
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அறிந்தபடி நின்று.சுகம்நான்
ஆகாத ேண்ணவம இவ்ேண்ண ஆயிவனன்
அதுவும் நினது அருள் என்னவே

கல்லாத அறிஞனுக்கு உள்வே உணர்த்திவன
கதிக்குேவக ஏ துபுகலாய்
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.49)


அறிவுவடய உயிர்கள் அவனத்தும் உனது அடிவமகள்.



அறிேில்லாத உலகியல் பபாருள்கள் அவனத்தும் உனது
உவடவமகள்.



உலகில் நடக்கும் அவனத்து நிகழ்வுகளும் உனது பசயல்கள்.



எங்கும் நீக்கமற நிவறந்திருப்பதும் நீவய, என்பதால் இருக்கு
முதலிய வேதங்கள் அவனத்தும் இவதவய முழங்கின.



இதன் துவண பகாண்டு வபசாப் பபருநிவலயில் நின்ற
ஞானிகள் ேிேக்கிக் கூறியதும் இதுவே.



குருோய் எழுந்தருேி ேந்தேர்கள் ேகுத்தேித்த பநறியும்
இதுவேயாகும்.



இவே அன்றி வேற உண்வம இல்வல என்பவத நன்றாக
அறிந்து பகாண்வடன்.



ஆயினும் அதனால் பபறும் இன்பம் மட்டும் பபறாதேனாய்,
அதவனப் பபறாத உ



அறிந்தபடி நின்வறன்.
தன்வமயுடவன இருந்து ேிட்வடன்.

அதுவும் நினது திருேருவே என்று எண்ணி இருக்வகயில்,
கல்ேி கல்லாத நுண்ணறிவு இல்லாத, என்னுள் புகுந்து.
என்வனயும் உணருமாறு பசய்தாய்!



அதனால் உனது திருேடிப் வபற்றுக்கு உரிய ேழி
ேவகவயயும், நீவய கூறி அருளுோயாயாக!
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“உனது திருேடிப் வபற்றுக்கு உரிய ேழி ேவகவயயும், நீவய கூறி
அருளுோயாயாக!”

என்று வகட்ட தாயுமானேருக்கு வேதாத்திரியம்

ேழி பசால்லுகிறது. எப்படி,

வதர்ந்த ேழியில் ஆன்மிகச் சாதவன பசய்ய வேண்டும்
வேதாத்திரியம்

“மூச்சுபயிற்சியினால் உடல்நலம்
காக்கலாம், முவறயாய்ச் பசய்தால்,
முழுதுணர்ந்த குரு மூலம் இக்கவலவயக் கற்று
அேோய்ப் பயில வேண்டும்.

வபச்சுப் பிவழயில்லா மந்திரங்கள்
உண்டேற்வறப் பிவழயாய்ச் பசான்னால்
பபறேிரும்பும் பயன் கிட்டா. சிக்கல்
பல ோழ்ேில் எழும். பிவழ பசய்யாதீர்!

பாச்சுேதும் நிறுத்துேதும் உயிர்க்காற்வறப் பின்
பேேிேிடலும் எேிது அல்ல.
பலவகாடி உடல் பசல்கள், உயிர் காந்தம்
மன இயல்புக்கு எதிர் மாறான

நீச்சல் அறிேின்வமயாம். கற்பவன,
வபராவசயாம். நி வோ

ய்க் கூர்ந்து
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நீங்கள் வேண்டுேபதன்ன? வநர்முவற
கண்டதவனப் பழகுேர்,”(ஞாக.பா.1448)
ீ

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

4. நான் என்று நீ என்று இரண்டு இல்வல
மயிர்க் கூச்பசடுத்து கண்கேில் ஆனந்தக் கண்ண ீர் பபருகுவமா
அேனுக்கு அது தான் கவடசிப் பிறேி.

படகு தண்ணரில்
ீ
இருக்கலாம். ஆனால் தண்ண ீர் படகினுள்
நுவழயக் கூடாது.
மனிதன் உலகத்தில் ோழலாம். ஆனால் உலக ஆவச அேனிடத்தில்
இருக்கக் கூடாது.
சம்சார ோழ்க்வகயில் இருந்தால் என்ன? அவனத்வதயும்
அேனுக்வக அர்ப்பணம் பசய்து அேனிடம் சரணமவடந்து ேிடு.
அதன் பிறகு உனக்கு எவ்ேிதக் கஷ்டமும் இருக்காது.
யாவும் அேனது அருோவல நவட பபறுகிறது என்பவத அறிோய்
காந்த ஊசி எப்வபாதும் ேடக்குத் திவசவயவய காட்டுமாதலால்
கடலில் பசல்லும் கப்பல்கள் திவச தேறிப் வபாேதில்வல.
மனிதனுவடய மனம் இவறேவன நாடியிருக்கும் ேவரயில் அேன்
உலக ோழ்க்வகயாகிய கடலில் திவச தப்பிப் வபாக மாட்டான்.
ஒருேர் சிரமப்பட்டு ேிறகும் பிறவும் வதடி பநருப்பு
உண்டாக்குகின்றார். அதன் உதேியால் பலர் குேிர் காய்கின்றனர்.
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அது வபால மிகவும் சிரமப்பட்டுத் தேம் பசய்து இவறேவன

அவடந்த மகான்கவோடு பழகுேதால் பலர் இவறேனிடத்தில்

சுலபமாக மனத்வத வேக்க முடிகிறது. (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உபவதசம்)

பட்டப் பகல் பபாழுவத இருள் என்ற மருேர்தம்
பட்சவமா எனதுபட்சம்
பார்த்தேிடம் எங்கணும் வகாத்தநிவல குவலயாது
பரமபேேி யாகஒருபசால்

திட்டமுடன் பமேனியாய் அருள்பசய்து இருக்கவும்
வசராமல் ஆராக நான்
சிறுேடு
ீ கட்டி. அதின்.

அடுவசாற்வற உண்டுஉண்டு.

வதக்கு சிறி யார்கள் வபால

நட்டவனய தாக்கற்ற கல்ேியும் ேிவேகமும்
நல் நிவலயம் ஆகஉன்னி.
நான் என்று நீ என்று இரண்டு இல்வல என்னவே,
நடுவே முவேத்த மனவதக்

கட்ட அறி யாமவல ோடிவனன் எப்வபாது
கருவணக்கு உரித்தாேவனா?
கருதரிய சிற்சவபயில்ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.50)


நடுப்பகல் பபாழுவத இரவு என்று பசால்லும் அறியாவம
(மயக்கம்) உவடயேர் பக்கவமா எனது பக்கம்?



பார்த்த இடங்கள் வதாறும் எல்லாப் பபாருள்கேிலும் பிவணந்து
நிற்கும், நிவல தடுமாறாத வமலான பேேிப்பவடயத்
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தன்வமயுவடய ஒரு பசால்வல (சும்மா இரு), முவறப்படி
பமௌனியாய் இருந்து பகாண்டு அருேிச் பசய்தாய்.


அவ்ோறு இருக்கவும் உன்வனாடு வசராது, வேற யாவராடு
வசர்ந்து நான், சிறுேடு
ீ கட்டி,



அதில் மணல்வசாறு சவமத்து, உண்டு,



பதேிட்டி, நடிக்கும் சிறுேரது பசயல் வபான்றபதாரு நிகழ்வேச்
பசய்வதன்.



நடுவுநிவல தேறாது நிற்கக் கற்ற கல்ேியும் அறிவும், நல்
நிவலவபற உவடய இடமாகக் கருதி.



நான் என்று, நீ என்று, இரண்டு இல்வல என, மனம்
நடுநிவலயில் நின்று பசால்ல. அதவனக் கவடபிடிக்க
முடியாது, ேருந்தி நின்வறன்.



அவ்ோறிருக்க இனி எப்பபாழுது நினது திருேருளுக்கு
உரியேன் ஆவேவனா?

நான் என்று, நீ என்று இரண்டு இல்வல - வேதாத்திரியம்
“நான் யார்?” என்ற வகள்ேிக்கு உள்

நாடி, உண்வம ேிவட கண்வடார்,

“நான் நிவறோன பரம்” என்றார்
நாோல் மட்டும்பிறருக்கு

“நான்பதய்ேம்” என்றுவரத்து. பதில்
நல்ல உணவேப் பபறுேர் பலர்!

“நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்தறிந்த

நல்வலார் உலகுக்கு ஒேி வபால்ேர்!”

நான் யார்?

(ஞாக.பா.1132)

என்ற வகள்ேி ஒவ்போரு மனிதரிலும் ஏவதனும் ஒரு

சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுேது இயல்பு.
அகவநாக்கு தேப்பயிற்சியின் மூலம், உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு, அந்த அறிவே பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்பவத
உணர்ந்தேர்கள் “நான் எங்குவம நிவறோன பரம்” என்று
உணர்ந்தவத உணர்ந்தோறு கூறினார்கள்.
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ஆனால் ோய் ோர்த்வதயாக நான் கடவுள் என்று பலரும் கூறி
அதற்குப் பிரதியாக நல்ல உணவேப் பபற்று உண்பார்கள்.
இவறநிவலயாகிய பிரம்மவம எல்லாமாக ஆகி, எல்லாேற்றிலும்
இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே நானாகவும் இருக்கிறது என்ற கருத்வத உணர்ந்த
நல்லேர்கள் உலகுக்கு ஒேி காட்டும் உயர்ோனேர்கள் ஆேர்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

5. பபாய்யும் பமய்யும்
சமாதானத்வத உண்டாக்கும் பபாய்யா?, சச்சரவுகவே உண்டாக்கும்
பமய்யா? எது வமலானது?
வேற்று நாட்வடச் வசர்ந்த, வேறு பமாழி வபசுகிற குற்றோேிகவேப்
பிடித்து ேந்தேர்கள், அேர்கேின் குற்றங்கவே ேிேக்கிச் பசால்லச்
பசால்ல, அரசர் தண்டவன ேிதித்துக் பகாண்டிருந்தார்.
ஒருேருக்கு, அரசர், தூக்குத் தண்டவன ேழங்கியவபாது, அந்தக்
வகதி, அேர் பமாழியில், மன்னவர வமாசமாகத் திட்டினார்.
அேர் பசால்ேது புரியாது, அருகில் இருந்த அவமச்சரிடம் மன்னர்
ேிேக்கம் வகட்க, அவமச்சர் அேரிடம், ''அரவச, வகாபத்வத அடக்கி
பிறவர மன்னிப்பேர்க்குச் பசார்க்கம் உண்டு என்கின்றான்', என்றார்.
அரசர் உடவன மனம் மாறி, தூக்குத் தண்டவனவய மாற்றி
மன்னித்துேிட்டார்.
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பக்கத்தில் நின்றிருந்த மற்வறார் அவமச்சர் அரசர் காதில், ''அரவச!
இந்த அவமச்சர் உங்கேிடம் பபாய் பசான்னார். அந்தக் வகதி
உண்வமயிவலவய உங்கவே மிகவும் திட்டினான்'' என்றார்.

அரசர் புன்னவகவயாடு அேரிடம், ''நீங்கள் கூறிய உண்வமவய
ேிட, அேர் கூறிய பபாய் எனக்கு மகிழ்ச்சி
அேிக்கிறது. சமாதானத்வத உண்டாக்கும் பபாய், சச்சரவுகவே
உண்டாக்கும் பமய்வய ேிட வமலானது' என்று பசான்னார்.

பமய்ேிடா நாஉள்ே பமய்யர் உள் இருந்துநீ
பமய்யான பமய்வய எல்லாம்
பமய் என உணர்த்தியது பமய். இதற்கு ஐயம்இவல.
பமய்ஏதும் அறியாபேறும்

பபாய்ேிடாப் பபாய்யிவனன் உள்ேத்து இருந்து, தான்
பபாய்ஆன பபாய்வய எல்லாம்
பபாய் எனா ேண்ணவம புகல வேத்தாய் எனில்
புன்வமவயன் என்பசய்குவேன்.

வமேிடாது ஏழுநீல கண்டகுருவே ேிஷ்ணு
ேடிோன ஞானகுருவே
மலர்வமேி மவற ஓதும் நான்முகக் குருவே
மதங்கள்பதாறும் நின்ற குருவே

வகேிடாவத என்ற அன்பருக்கு அன்பாய்க்
கருத்தூடு உணர்த்து குருவே
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.51)
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பமய்வய ேிட்டு நீங்காத நாேிவன உவடய பமய்யன்பர் தம்
உள்ேத்தில் இருந்து,



நீ பமய்யன்பர் தம் உள்ேத்தில் இருந்து,



நீ பமய் என்று பசான்ன பமய்வய எல்லாம்,



பமய் என்று உணருமாறு பசய்தது பமய்வய.



இதில் எனக்கு எந்தேித சந்வதகமும் இல்வல.



பமய் எதவனயும் அறியாது.



பபாய்யான உலவகப் பற்றி நிற்கும் பபாய்யனாகிய என்
உள்ேத்தில் எழுந்தருேி, பபாய் எனப்படும் பபாய்வய எல்லாம்
பபாய் என்று அறியாேண்ணம் பமய் எனவே நிவனக்குமாறு
பசய்துேிட்டாய்.



இதனால் ஏமாந்துவபான இழிதவகவம உவடயேனாகி நான்,
இதிலிருந்து மீ ே என்ன பசய்வேன்??

பமய்ப்பபாருவே அறிவே ேிேக்கும் – வேதாத்திரியம்
“அத்துேிதம், துேிதம், சத்து சித்தானந்தம்,

அகம் உணர்ந்வதார் ேிரித்துவரக்க ேிசிட்டாத் வேதம்

இத்தவனயும் அறிவுஉயிர் பரம் உணர்ந்தால்
இவணந்தஒவர கருத்தாக ேிேக்க மாகும்.
சித்தநிவல உணர்ந்வதார்கள் உதிர்த்த பசாற்கள்.
சிறப்பறியாரால் ேிேக்கம் பசய்படுங்கால்
எத்தவனவயா குழப்பங்கள் உண்டு பண்ணும்.
இவறயுணர்ேர்!
ீ உம்மறிவே ேிேக்கம் கூறும்.” (ஞாக.பா.1125)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.
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6. பண்வணன் உனக்கான பூவை
மனத்தின் வேகம் எேராலும் கணிக்க முடியாதது. எந்தச்
பசயவலயும் ஒரு கணத்தில் மனக்கண் முன் நிறுத்தும் ேலிவம
பபாருந்தியது.

அத்தவகய மனத்வத பமள்ே நிறுத்தி, ஒவ்போரு பசயலாகக் காண
வேப்பது அரிய பசயல். அத்தவகய பசயவலப் பூசலார் பசய்யத்
துணிந்தார்.

அந்த ஊரில் லிங்கத்
திருவமனியாக
எழுந்தருேியிருந்த
ஈசனுக்குக் கூவரயில்வல.

பேயிலும் மவழயும் அேன்
வமல் ேிழுந்து பதரித்தன.
அவதக் கண்டும் காணாமல்
இருந்த அடியேர்கள் பலர்.
ஆனால், ஒருேரால் அவ்ோறு பசல்ல முடியேில்வல. அகிலம்
பவடத்த அந்த ஆலோயனுக்கு ஓர் ஆலயம் எழுப்ப ேிரும்பினார்.
வகயில் பசல்ேம் இல்லாததால், பசல்ேத்வத வதடித்தி ரிந்தார்.
திருப்பணிக்காகக் வககவே ஏந்திய அந்த அடியேருக்கு, அள்ேிக்
பகாடுக்க அல்ல கிள்ேிக் பகாடுக்கக்கூட ஒருேரும் இல்வல.
மனமும் உடலும் வசார்ந்து நின்றவபாது, ஈசன் அேரது மனத்தில்
தன் திருவமனி வதான்ற நின்றார். 'புறத்வத வகாயில் எழுப்பத்தாவன
பபாருள் வதவே. இனி அகத்வத அேவன நிறுத்திக் வகாயில்
பசய்குவோம்' என்று முடிவு பசய்தார்.
அந்த அடியேர், பூசலார் என்னும் நாயன்மார். திருநின்றவூர்
திருத்தலத்தில் ோழ்ந்து ேந்த பூசலார் இேம் ேயதுமுதல்
இவறேன் வமல் பபரும் பக்தி பகாண்டேராக இருந்தார்.
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அன்றாடம் அேர் பசன்று ேணங்கும் லிங்கத் திருவமனிக்குத்
திருக்வகாயில் கட்ட அேர் ேிரும்பினார். அது இயலாமல் வபாகவே,
மனத்தில் வகாயில் கட்ட முடிவு பசய்தார்

மவறயேர் குலத்தில் வதான்றிய அந்த மகான். மனத்தின் வேகம்
எேராலும் கணிக்க முடியாதது. எந்தச் பசயவலயும் ஒரு கணத்தில்
மனக்கண் முன் நிறுத்தும் ேலிவம பபாருந்தியது.

அத்தவகய மனத்வத பமள்ே நிறுத்தி, ஒவ்போரு பசயலாகக் காண
வேப்பது அரிய பசயல். அத்தவகய பசயவலப் பூசலார் பசய்யத்
துணிந்தார்.

நாளும் ஒரு பணி. ஒருநாள்
இடத்வத சுத்தம் பசய்ோர்.
ஒருநாள் கட்டுேதற்கான
பபாருள்கவேக் பகாண்டுேந்து
வசர்ப்பார்.

பமள்ே பமள்ே ஒவ்போரு
கல்லாக அடுக்கிக் வகாயிவல
எழுப்புோர்.

நிைத்தில் ஒரு வகாயில் எழுப்பும் பணி நவடபபறுேது வபாலவே
அன்றாடம் அேர் மனத்தில் பணிகள் நிகழும்.
ஒவ்போரு நாளும் சிேபூவை முடிந்ததும் மீ ண்டும் திருக்வகாயில்
பணிகேில் மனத்வதச் பசலுத்தி ேிடுோர்.
ஒருநாள் வகாயில் திருப்பணிகள் மனதுக்குள்வேவய முடிந்துேிட்டன.
இனி கும்பாபிவஷகம் பசய்து இவறேவனக் குடிபகாள்ேச்
பசய்துேிட்டால் வபாதும். அதற்கு ஒரு நல்ல நாள் குறித்தார். அந்த
நாளுக்காகக் காத்திருந்தார்.
இவத காலத்தில், காஞ்சிபுரத்வத ஆண்டு ேந்த பல்லே மன்னன்
ஒருேன் ஈசனுக்குக் வகாயில் எழுப்பினான்.
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மிகவும் பிரமாண்டமாக எழும்பிய அந்தக் வகாயிலுக்குக்
கும்பாபிவஷகம் பசய்ய நாள் குறித்தான்.
அன்வறய இரவு அேன் உறங்கும்வபாது அேன் கனேில் இவறேன்
வதான்றினார்.
'திருநின்றவூரில் ோழும் என் பக்தனான பூசலார் கட்டிய
திருக்வகாயிலில், நீ குறித்த அவத நாேில் கும்பாபிவஷகம். அன்று

நான் அங்வக குடிபகாள்ேப் வபாகிவறன். எனவே, நீ கும்பாபிவஷகம்
பசய்ய வேறு ஒரு நாள் குறித்துக்பகாள்' என்று பசால்லி
மவறந்தார்.

மன்னனுக்வகா ஆச்சர்யம். 'தான் எழுப்பியிருக்கும் வகாயிவலேிட
அந்த பூசலார் எழுப்பிய வகாயில் எத்தவன உயர்ந்ததாக இருந்தால்
ஈசன் அங்கு குடிபகாள்ே முடிவுபசய்ோர். உடவன அந்த

ஆலயத்வதக் காண வேண்டும்' என்று ேிரும்பி, மறுநாள் சூரிய
உதயமானதும் திருநின்றவூருக்குக் கிேம்பினான்.
மன்னன் தன் பரிோரங்கவோடு அந்த ஊவர அவடந்தான். அங்கு
வகாயில்கள் எதுவும் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு கும்பாபிவஷகம் பசய்யத்
தயாராக இல்வல என்பவத ேிசாரித்து அறிந்தான்.

ஈசன் உச்சரித்த 'பூசலார்'
என்னும் திருப்பபயர்

நிவனவுக்கு ேந்தது. பூசலார்
இருப்பிடம் ேிசாரித்து,
அங்கு பசன்று தன்வன
அறிமுகப்
படுத்திக்பகாண்டான்.
கனேில் அந்த கனகசவபசன்
பசான்னேற்வறச் பசால்லி, ேிேக்கம் வகட்டு நின்றான்.
பூசலாருக்வகா பசாற்கள் எழேில்வல. மாறாகக் கண்ண ீர் பபருகியது.
பிள்வே ேிவேயாட்டு வபால தான் கட்டிய மனக் வகாயிவலப்
பபரிபதன மதித்து, அந்த பிவறசூடன் குடிபகாள்ே ேிரும்பியவத
எண்ணிப் பூரித்தார்.
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பின்பு மன்னனிடம், “மன்னா, நான் வகாயில் எழுப்பியது
உண்வமதான். அதில் கும்பாபிவஷகம் பசய்ய முடிவு பசய்ததும்
உண்வமதான்.

ஆனால், அது புறத்வத எழுப்பிய வகாயில் இல்வல. என் அகத்வத
என் இவறேனுக்கு எழுப்பிய அந்தரங்கமான வகாயில். அதில் என்
இவறேன் ேந்து ோசம் பசய்ய முடிவு பசய்தார் என்று வகட்கும்
வபாவத எனக்கு சிலிர்க்கிறது” என்று பசால்லி பணிந்து நின்றார்.
பூசலாரின் பசால் வகட்டு ேியந்த மன்னன், இவறேனின்
மகத்துேத்வத உணர்ந்து பகாண்டான்.

அேன் ேிரும்புேது பக்தர்கேின் மனக் வகாயிவலவய என்று
பதரிந்து பகாண்டான்.
பூசலாரின் பக்திவய பமச்சி அேவரப் பணிந்து பகாண்டான். அேர்
உத்தரவேப் பபற்று தன் ஊர் திரும்பிச் பசன்றான்.
பூசலார் தன் மனக் வகாயிலில் கும்பாபிவஷகம் பசய்தார். தான்
ோழும் காலம் ேவர ஆகம ேிதி ேழுோமல் பூவச பசய்தார்.
அதன் பலனாக, ஒரு ஐப்பசி மாத அனுஷ நட்சத்திர தினத்தில் அந்த
ஆடலரசனின் திருேடிவய அவடந்தார்.
பண்வணன் உனக்கான பூவை ஒரு ேடிேிவல
பாேித்து இவறஞ்ச, ஆங்வக
பார்க்கின்ற மலரூடு நீவய இருத்தி அப்
பனிமலர் எடுக்க மனமும்

நண்வணன், அலாமல்இரு வகதான் குேிக்க எனின்
நாணும். என

உேம் நிற்றிநீ.

நான் கும்பி டும் வபாது அவரக்கும்பிடு ஆதலால்
நான்பூவை பசய்யல் முவறவயா?
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ேிண்வண ேிண் ஆதியாம் பூதவம நாதவம
வேதவம வேதாந்தவம
வமதக்க வகள்ேிவய வகள்ேியாம் பூமிக்குள்
ேித்வதஅ ேித்தின் முவேவய

கண்வண கருத்வத என் எண்வண எழுத்வத
கதிக்கு ஆன வமானேடிவே
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.52)


நான் உன்வன நிவனந்து, ேழிபாடு எதுவும் பசய்யேில்வல



ஒருேவயால் ஆழமாக சிந்தித்து, ேணங்க நிவனத்து, மலர்
பறிக்க முற்படின் அம்மலரில் நீவய இருக்கிறாய்.



ஆவகயால் அந்த குேிர்ந்த மலவரப் பறிக்க மனம்
ஒப்புேதில்வல.



அது அன்றி இரண்டு வககவேயும் தவலவமல் கூப்பி
ேணங்கலாம் என்றால், அதற்கும் தயங்குகிவறன்.



ஏபனனில், என் உள்ேத்தில் நீ நிற்பதால், நீ பாதி, நான்
பாதியாக, என் கும்பிடு அவரக் கும்பிடு ஆகிேிடும்.

ஆதலால்

நான் உன்வன ேழிபடுேது முவறயான பசயல் ஆகுவமா?

வேதாத்திரியம் தரும் இவறேழிபாடு
இயற்வகயின் இருப்வப உணர்தல், முயற்சிவய நல்ல முவறயிவல,
பேற்றியான ேழியிவல பசலுத்துதல், உயிர்களுக்குத் தீவம
இல்லாத முவறயில் ஆக்கத் துவறயில் ோழ்வே பசலுத்திக்
பகாள்ேது என்பது 'அறம்'.
மற்பறான்றான அகம் வநாக்கிச் பசய்யும் இவற ேழிபாட்வடத்தான்
'தேம்' (’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’) என்று பசால்கின்வறாம்.
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எந்த பமய்ப்பபாருவே, எந்த உண்வமவய உணர்ந்து எந்த இயற்வக
ேழிபாட்வட உணர்ந்து அவத மதித்து நடக்கின்வறாவமா, அவத
நிவனேில் வேத்துக் பகாள்கின்வறாவமா, அவத எப்பபாழுதும்
ேிழிப்வபாடு பார்த்துக் பகாள்கின்வறாவமா, அது தான்
'இவறேழிபாடு'.

இயற்வக என்பது மனிதன் அறிவுக்கும் ோழ்வுக்கும் ஏற்றமேிக்கும்
ஒரு மாபபரும் ஆற்றலுவடய தத்துேம் இது:

1) இருப்பு நிவலயான ஆதியில் இவறபேேியாக,
2) இயக்க மூலமான ஆற்றலில் ேிண்துகோக,

3) ேிண்துகள்கள் கூடிய கூட்டு இயக்கத்தில் பஞ்சபூதங்களும்
அவே கூடிய அண்டங்கள் பலோக,

4) இயற்வகயின் ேிவேவுகவே உணரும் ரசிக்கும் நிவலயில்

ஓரறிவு தாேரம் முதல் ஆறறிவு மனிதன் ேவரயிலும் நான்கு
நிவலகேிலும் இயங்கிக் பகாண்டிருக்கின்றது.
.
இயற்வகயின் பபருவமவய, சிறப்புகவே, ேிவேவுகவே உணர்ந்து
பகாள்ே மனிதன் எடுக்கும் முயற்சியில் மன அவலச்சுழல் (’’’’’’
’’’’’’’’’) ேிவரவேக் குவறத்து, அவலகள் - நிவலயாக,
அதுவே - அறிோக, அவதவய - தானாக, அவ்ேறிோக இருக்கும்
வபராற்றவல எல்லாம் ேல்ல இவறபேேியாக, உணர்ந்து முழுவம
பபறும் முயற்சிதான் 'தேம்' (குண்டலினி வயாகம் - ’’’’’’’’’’
’’’’’’’’’ ’’’’) ஆகும்.
தேத்தால் கண்ட உண்வமகவே மறோமல் ோழ்ேில் ஒழுகி
தனக்கும் பிறர்க்கும் ஆக்கவம தரும் ேழியில் ஒத்தும் உதேியும்
ோழும் பநறிவய 'அறம்' ஆகும்.
'தேமும் அறமும்' இவறநிவலயுணர்ந்து அவ்ேழிவய ோழத்
திறவமயேிப்பதால் இவேவய “இவறேழிபாடு” எனப்படுகின்றது.
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மனிதவன இன்ப துன்பச் சுழலால் பாதிக்கப்படாத அவமதி

நிவலக்குக் “குண்டலினி வயாகம்” (’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’ ’’’’)
உயர்த்துகிறது.

உணர்வோம் ேேவமாடு ோழ்வோம்.

முழுவமயும் அவமதியும்- வேதாத்திரியம்
“அறிவுஆறாம் நிவலவய எய்த பின்னர்

அதுமுழுவம பபற்றுத் தவனயறியும் மட்டும்

அறிவுக்கு அவமதிகிட்டா; அவ்ேப்வபாது

அதுவதவே, பழக்கம், சூழ்நிவலகட் பகாப்ப

அறிவேதான் காம முதல் ஆறுகுணங்கள்
ஆகிேிவேோய் இன்பதுன்பம் துய்த்து
அறிவுதன் மூலநிவல வநாக்கி நிற்கும்
அதன்பிறவக முழுவமபபறும் அவமதி உண்டாம்.”(ஞாக.பா.1229)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.
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7.சகமீ து இருந்தாலும் மரணம் உண்டு
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மரணமில்லாப் பபருோழ்வு கண்ட மகான்!

இவ்வுலகத்தில்

ஆறறிவுள்ே உயிர் உவடத்தாகிய வதகத்வதப் பபற்ற ேள்ேலார்

வதகத்திற்கு இவடயிவட வநருகின்ற மரணம், பிணி, மூப்பு, பயம்,
துன்பம் ஆகிய அவனத்வதயும் நிேர்த்தி பசய்து பகாண் டு அ ந் த்
வதகத்வதவய நித்திய வதகமாக்கத் திருவுள்ேம் பகாண்டார்
ேள்ேலார்.

அவனேரும் ேியக்கும் ேண்ணம்
தான் அறிேித்தபடிவய ஒேி உடலாக
மாறி, நித்திய வதகியாக இருக்கிறார்.
சரித்திரம் அறிேியல் பூர்ேமாகக்
கண்ட உண்வம இது.
அேர் மரணமில்லாப்
பபருோழ்வேச் சித்திக்கலாம் என்று
பசால்லில் மட்டும் பசால்லாது

அவதச் பசய்து காட்டிய மாபபரும்
மகான்.

பசிப் பிணி நீக்குதல் முதல் தர்மம்
என்றார் அேர்.

இந்த வதகத்வதப் பிணியிலிருந்து ேிடுேித்து ஆவராக்கியமாக நீண்ட
காலம் ோழப் பல அறிவுவரகவேயும், குறிப்புகவேயும் அேர்
தந்துள்ோர்.

ஆன்மீ கத்வதாடு ஆவராக்கியத்வதயும் நீண்ட ோழ் நாவேயும் பபற
ேிரும்புவோர் நாட வேண்டிய ஒவர சந்நிதானம் ேள்ேலார்
சந்நிதானம் தான்.

அேரது ஏராேமான சிறு சிறு குறிப்புகள் ஒவ்போன்றும் நீண்ட

ோழ்நாவேயும் ஆவராக்கியத்வதயும் பபறுேதற்கான இரகசியங்கள்.
ஏராேமாவனாவர பல்வேறு ேியாதிகேிலிருந்து அேர்
குணப்படுத்தியுள்ோர்.
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எடுத்துக்காட்டாக பதாழுவூர் வேலாயுத முதலியார் கூறியுள்ே இரு
நிகழ்ச்சிகவே மட்டும் இங்கு குறிப்பிடலாம்.

கருங்குழியில் இருந்த பாலு பரட்டியார் என்பேர் குஷ்ட வநாயினால்
துன்பமுற்றார். அேர் சுோமிகவே அணுகவே ேள்ேலார் திருநீறு
பகாடுத்து அவதத் தீர்த்தார்.

முத்து நாராயண பரட்டியார் என்பேருக்கு கண் பார்வே

பாதிக்கப்படவே அேரது கண் மவறேிவனயும் தீர்த்தருேினார்.
இது வபால அேர் வநாய் தீர்த்த சம்பேங்கள் ஏராேம்.
அவனேரும் அனுசரிக்க வேண்டிய எேிய குறிப்புகவே அேர்
பதாடர்ந்து ேலியுறுத்திய ேண்ணம் இருந்தார்.

சூரிவயாதயத்திற்கு முன்னர் எழுந்திருப்பவத அேர் பேகுோக

ேலியுறுத்தினார்.

“புத்தி அதற்குப் பபாருந்தும் பதேிேேிக்கும்
சுத்த நரம்பினறற் றூய்வமயுறும் – பித்பதாழியும்
தாலேழி ோதபித்தம் தத்தநிவல மன்னுமதி
காவல ேிழிப்பின் குணம்”

என்று பதார்த்த குண சிந்தாமணி காவல எழுந்திருப்பதன்
பலன்கவேக் கூறுகிறது.

புத்தி மனதுடன் பபாருந்தும்.
பதேிவு உண்டாகும்.
நரம்புகள் எல்லாம் தூய்வம அவடயும்.
பித்தம் ஒழியும். ோத பித்த சிவலத்துமங்கள் தம் தம் நிவலயில்
வசரும்.

இது அதிகாவல எழுந்திருப்பதன் பலன்.
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பகல் உணவுக்குப் பின் சிறிது துயில் பகாள்ே வேண்டும். இந்த
உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கமாக இருக்கக் கூடாது. சற்றுப் படுத்து
எழுந்திருப்பதாக மட்டுவம அவமய வேண்டும்.

இரவு உணவுக்குப் பின்னர் சற்று உலாே வேண்டும்.
சத பதம் என்று ஆயுர் வேதம் கூறும். உணவுக்குப் பின்னர் நூறு
அடிகள் நட என்பது அறவுவர.

புலாவலப் புசிக்காவத – எந்நாளும்.
சன்மார்க்க உணவே எடுத்துக் பகாள். (இவதப் பற்றி மிக ேிரிோக
அேர் எழுதியுள்ோர்)

இவேபயல்லாம் அேரது அறிவுவரகள்.
மரணமில்லாப் பபருோழ்வேப் பபறுதவல மனிதனின்
குறிக்வகாோகச் பசய்ேதற்பகன அபூர்ேமாக தமிழகத்தில் அேதரித்த
சித்தர் ேள்ேலார்.
சந்ததமும் வேதபமாழி யாது ஒன்று பற்றினது
தான்ேந்து முற்றும் எனலால்,
சகமீ து இருந்தாலும் மரணம் உண்டு என்பது
சதாநிட்டர் நிவனேதில்வல.

சிந்வத அறி யார்க்கு ஈது வபாதிப்பது அல்லவே
பசப்பினும் பேகுதர்க்கமாம்.
திவ்யகுண மார்க்கண்டர். சுகர் ஆதி முனிவோர்கள்
சித்தாந்த நித்யர் அலவரா?

இந்த்ராதி வதேவதகள் பிரமாதி கடவுேர்,
இருக்காதி வேதமுனிேர்,
எண்ணரிய கணநாதர் நேநாத சித்தர்கள்
இரேிமதி ஆதிவயார்கள்,
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கந்தருேர், கின்னரர்கள், மற்வறயர்கள் யாேரும்
வககுேித் திடுபதய்ேவம
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.53)


எப்பபாழுதும் எந்த ஒன்வற நிவனத்துக் பகாண்டு
இருக்கிவறாவமா, அதுதாவன ேந்து வககூடும்” என்பது
மவறபமாழி.



இருப்பினும் எப்பபாழுதும் தியானத்தில் இருப்பேர் இந்த
உலகில் இருந்தாலும், தங்களுக்கு மரணம் உண்டு என்பவத
அோா்கள், நிவனத்துப் பார்ப்பது இல்வல. (ஏபனனில்
அேர்களுக்கு மரணம் ஏற்படுேதில்வல)



இதவன அறியாதேர்க்கு அறிவுறுத்த முற்படின், வபச்சு நீண்டு
தர்க்கமாய் முடியும்.



பதய்ேத்தன்வம பபாருந்திய மார்க்கண்டர், சுகர் முதலிய
முனிேர்கள் சித்தாந்த முத்தி பபற்று, நிவலத்து ோழ்பேர்
(சிரஞ்சீேி) அல்லவரா?

மரணமில்லா நிவல – வேதாத்திரியம்
“மனம் புலன் உணர்ேினில் மயங்கிட மாவய ஆம்.
மனம் உயர் பேேியினில் மருேித் வதாய்ந்திட!
மனம் ேிரிந்து அறிபேனும் மாபதம் எய்திடும்!
மனம் அறிோகிய மனிதனும் பதய்ேவம.

மனம் மாய என்பார்கள் மனநிவல மாற்றத்வத,
மனம் மாய்ேவத இல்வல, மனம் பமய்ப்பபாருோகி,
மனவம அறிோக மறுபிறப்பு எய்திடும்!
மனம் அறிோன பின் மரணமில்லா நிவல!
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மனமது இயற்வகயின் மாபபரும் நிதியவலா!

மனமவதத் தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பவம!

மனமவத உயர்ந்தினால் மட்டில்லா இன்பமாம்!
மனத்திவல உேஎல்லாம், மற்பறங்குத் வதடுேர்?
ீ

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

8. சதாகால பூவையா ஒப்புேித்வதன்
பகலிலும் சூரிய ஒேி உள்வே ேராத அேவு ஓர் அடர்ந்த காடு அது.
அதன் ேழிவய நான்கு ேழிவபாக்கர்கள் பசன்று
பகாண்டிருக்கிறார்கள்.

அதில் ஒருேன் தீேட்டி ஏந்தியேன். அேன் பின் பூக்கூவடவய
ஏந்தியேன். அதற்கடுத்து ஒரு ேண்ணான். கவடசியாக ஒரு
சந்நியாசி.
இேர்கள் பசன்று பகாண்டிருக்கும்வபாது மரங்கள் ேிலகியவுடன்
படிகளுடன் கூடிய குேம் ஒன்று பதரிந்தது.

பேேிச்சம் ேந்து குேத்தில் நீவரக் கண்டதும் தீேட்டி ஏந்தியேன்
அவத நீரில் அவணத்து ேிடுகிறான்.
பூக்காரவனா, பூக்கள் ோடி ேிடாமலிருக்க நீர் பதேித்து அேற்வறப்
பார்த்துக் பகாள்கிறான்.
ேண்ணாவனா, துணிகவேத் துவேத்துக் பகாண்டிருக்கிறான்.
சந்நியாசிவயா, அதில் மூழ்கி அனுஷ்டானங்கவே முடித்துக்
பகாண்டு ைபமும் தியானமும் பசய்கிறார்.
பரப்பிரம்மம் என்பதும் ஒரு குேம் வபால் யாேருக்கும்
பபாதுோனது.
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பல சமயங்களும் தங்களுக்வகற்ற உருேங்கவே ேிரும்பி ேணங்கி
ேருகிறது.

உருேமற்ற பரப்பிரம்மத்வத உருேம் பகாடுத்து ேணங்குேது மனித
மனவம. மனம் என்பது அடர்ந்த காடு.
காம, குவராத, வலாப, மத, மாச்சர்யம் என்னும் பகட்ட குணங்கள்
உள்ேிருக்கும் ஆத்மாவேத் திவர வபால் மவறத்துக்
பகாண்டிருக்கின்றன.

குேம் என்பது பகோனின் கருவண, கருவண எல்வலாருக்கும்
பபாதுோனதுதாவன.
படிகள் யாவும் சமயங்கவேயும் குறிக்கும் என்று பகாள்ேலாம்.
ஆத்ம சாதகர்கோக ேழிப் வபாக்கர்கவே எடுத்துக்பகா ள்ேலாம்.
தீேட்டி ஏந்தியேன் அேனது பக்குேத்திற்குத் தகுந்தோறு, அேன்
வதவே முடிந்தவுடன் தீேட்டிவய அவணத்து ேிடுகிறான்.

பூக்காரவனா அவ்ேப்வபாது பகோவன நிவனத்துத் தன்வன
தூய்வமபடுத்திக் பகாள்கிறான்.

ேண்ணாவனா, துணிகவேத் துவேத்து அழுக்குகவேப் வபாக்குேது
வபால் தியானித்துத் தன்வன புதுப்பித்துக் பகாள்கிறான்.
சந்நியாசிவயா, பகோனிடத்தில் தன்வன முழுவமயாக ஒப்பவடத்து
சரணாகதி மூலமாகத் தன் பிறேிச் சுழவல முடித்துக் பகாள்கிறார்.
சரணாகதியில் இரண்டு தினுஸு பசால்ேதுண்டு:'மர்கட கிவசார
ந்யாயம்' என்றும். மர்கட கிவசாரம் என்றால் குரங்குக் குட்டி,
மார்ைார கிவசாரம் என்றால் பூவனக்குட்டி.
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குரங்கு ைாதியில் குட்டிதான்

தாவயக் பகட்டியாகப் பிடித்துக்
பகாண்டிருக்கும். அப்படி பக்தன்
தன் முயற்சியால் பகோவனப்

வபாய்ப் பிடித்துக் பகாள்ேணும்

என்பது மர்கட கிவசார ந்யாயம்.
பூவன ைாதிவயப் பார்த்தாவலா, குட்டி தன்வன ரக்ஷித்துக்பகாள்ே
வேண்டும் என்ற கேவலவய இல்லாமல் அது பாட்டுக்குக்
கிடக்கிறது.

தாய்ப் பூவனதான் அவத ோயால் பகௌேிக் பகாண்டு இடம்

இடமாக எடுத்துப் வபாகிறது. இப்படி ஸ்ேய ப்ரயத்னம் இல்லாமல்
பகோவன பார்த்துக் பகாள்ேட்டும் என்று இருப்பதுதான் மார்ைார
கிவசார நர்யம்.
பகோனிடத்திவல தன்வன பூவை, தியானம் மூலமாக முழுவமயாக
ஒப்பவடத்துக் பகாள்ே வேண்டும்.

இவத சரணாகதி என வேணேம் கூறுகிறது.. மர்கட பக்திவயப்
வபால இவறேனின் பாதத்வதக் பகட்டியாகப் பிடித்துக்பகாண்டு
அேனிடம் தன்வன முழுவமயாக ஒப்பவடத்தால் அேன்
அவனத்வதயும் பார்த்துக் பகாள்ோன்.

துள்ளும் அறி யாமனது பலிபகாடுத் வதன்.கர்ம
துஷ்ட வதேவதகள் இல்வல
துரியநிவற சாந்தவத ேவதயாம் உனக்வக
பதாழும்பன்அன்பு அபிவஷகநீர்.

உள் உவறயில் என் ஆேி வநவேத்தியம் ப்ராணன்
ஓங்கும்தி தூபதீபம்
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ஒருகாலம் அன்று இது சதாகால பூவையா
ஒப்புேித் வதன். கருவணகூர்

பதள்ேிமவற ேடியிட்ட அமுதப் பிழம்வப
பதேிந்த வதவன சீனிவய
திவ்யரசம் யாவும் திரண்டு ஒழுகு பாவக
பதேிட்டாத ஆனந்தவம

கள்ேன் அறி வூடுவம பமள்ேபமே பேேியாய்க்
கலக்கேரு நல்லஉறவே
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.54)


அடிவயன் எனது தளும்புகின்ற மனத்வத நினது
முன்னிவலயில் பலிபகாடுத்து ேிட்வடன்.



அதனால் ேி

வேக ோகிய பகாடிய வதேவதகள் இப்பபாழுது

என்னிடம் இல்வல.

(மனம் இல்வல. எனவே ேிவன

இல்வல)


துரியத்தில் சாந்தவம ேடிோய் ேற்றிருக்கும்
ீ
உனக்வக நான்
அடிவம.



என்னுவடய அன்வப திருமஞ்சன நீர், என்னுள் உவறயும்
உயிவர திருேமுது,



உயிர்ப்வப மணம் கமழும் தூபதீபம்,



அறிவே ஒேி,



இப்படியாகச் பசய்யும் அகேழிபாடு ஒருமுவற அன்று



பலமுவற.

அதாேது எல்லாக் காலங்கேிலும் நிகழும்

ேழிபாடாக நினது திருேடிக்கு ஒப்பவடத்வதன்.

சரணாகதி வேதாத்திரியம்
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இவறநிவலயிடம் தன்வன முழுவமயாகக் பகாடுத்து
சரணாகதியாகிறார் தாயுமானேர். சரணாகதி என்னும் சாந்தபநறி
பற்றி வேதாத்திரியம் வபசுகிறது.
இவறநிவலவய அவடக்கலமாக் பகாண்டு, தன்வன இவறநிவலக்கு
ஒப்புக்பகாடுத்துப் பணிதல் சரணாகதி எனப்படும்.
இவறநிவலவய தன் நிவலயில் மாற்றம் பபற்று அவனத்து
பிரபஞ்சத் வதாற்றங்களுமாகியுள்ேது.
அதனால் எல்லாேற்றிலும் இருப்பாக இயக்கமாக, ேிவேோக
பசயல்படுகிறது.
“தவனயடக்கித் தவலேவனவய

முன்வேத்து, ஒழுகும் பநறி
சரணா கதிபயனும்

சாந்தபநறி. இந்பநறியில்
தவனத் தவலேனாய் காணும்
தன்வம இயல்பாய் ேேரும்.
தருக்பகாழியும். ஆசிரியன்
தேக்காப்பி

ல உயிர் உய்யும்.” (ஞாக.பா.802)

மனிதன் ஐந்து புலன் உணர்வுகவேயும் அடக்கி அறிவு என்பவத
உணர்ந்து, அந்த அறிவே வபரறிோக எல்லாேற்றிலும் உள்ேது
என்பவத உணர வேண்டும்.

அதுவே பிறேியின் வநாக்கமாகும்.
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தன் முவனப்வப நீக்கி
இவறநிவலயாகிய தவலேவனவய
முன் வேத்து, இவறமுவனப்பில்
ோழ்கின்ற ோழ்ேியல் பநறி
சரணாகதி என்னும் அவமதி
பநறியாகும்.
இந்த பநறியில் ோழும்
மனிதர்க்குத் தனது உடலுக்குள்
உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு அந்த அறிவே பதய்ேமாகவும் உள்ேது
என்ற உண்வமகள் உணரப்படும்.
தன்னிவல எல்லாேற்வறயும், எல்லாேற்றிலும் தன்வனயும் காணும்
தன்வமயானது இயல்பாகவே ேேரும்.
ஆணேம் என்னும் அகங்காரம் ஒழியும்.

இக்கவலவயக்

கற்றுக்பகாடுத்த ஆசானின் தேக்காப்பின் மூலம் உயிர் ஈவடறி
உய்யும்.
ஆகவே தன்முவனப்வப ஒழித்து இவற முவனப்பில் தன்வனவய
இவறநிவலயாக உணரும் சரணாகதி என்னும் சாத்ேக
ீ ோழ்ேின்
மூலம் அகங்காரம் ஒழித்து ஆசானின் தே காப்பின் மூலம் உயிர்
ஈவடறும்.
நாமும் அந்த இவறநிவலயிடம் சரணாகதி அவடந்து ஆனந்தமாக
ோழ்வோமாக.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

9 அன்பர் அன்புக்கு எேிவய
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ஓர் இேம் தாய் பதரு ேழியாகச் பசன்று பகாண்டிருக்கிறாள்.
அேவேப் பார்த்து ஒரு நாய் குவரக்கிறது. அேள் பயந்து
அருகிலுள்ே ேட்டில்
ீ
தஞ்சம் புகுகிறாள்.

மறுநாள் அவத தாய் தன் குழந்வதயுடன் பசன்று பகாண்டிருக்கிறாள்.
திடீபரன ஒரு சிங்கம் அேள் குழந்வதயின் மீ து பாய்கிறது.
அேள் அப்வபாது என்ன பசய்ோள்?
சிங்கத்தின் ோயில் தன்வன

அர்ப்பணித்தாேது அேள் குழந்வதவயக்
காப்பாற்றுோள் அல்லோ?

இவ்வுதாரணத்வதக் கூறி சுோமி

ேிவேகானந்தர் உண்வமயான அன்பின்
இலக்கணத்வத ேிேக்குகிறார்:

அன்பு பயம் அறியாதது. பயத்திற்குக் காரணம் சுயநலவநாக்கம் தான்.
சுயநலத்திற்கும், சிறுவமத்தனத்திற்கும் அடிவமப்படும் அேேிற்கு
பயம் அதிகரிக்கிறது.

தான் ஒன்றுக்கும் உதோதேன் என்று ஒருேன்

நிவனப்பாவனயானால் பயம் அேவனப் பற்றிக் பகாள்ேது நிச்சயம்.
தான் அற்பன் என்ற எண்ணம் குவறயக் குவறய பயமும் குவறயும்.
துேியேவு பயம் இருந்தால்கூட அங்வக அன்பு இருக்க முடியாது.
அன்பும், பயமும் இவணந்து இருக்க முடியாதவே. கடவுவே
வநசிப்பேன் அேரிடம் பயப்படக்கூடாது.
பயத்தின் காரணமாக இவறேவன வநசிப்பேர்கள் மனிதர்கேில்
கவடப்பட்டேர்கள்.; பக்குேப்படாதேர்கள். தண்டவன கிவடக்கும்
என்ற பயத்தினால் இேர்கள் இவறேவன ேழிபடுகிறார்கள்.
இப்படி தண்டவனக்கு பயந்து இவறேவன ேழிபடுேது, ேழிபாடு
என்பவதவய தரம் தாழ்த்துேதாகும்.
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அத்தவகய ேழிபாடு சற்றும் பக்குேப்படாத தாழ்ந்தநிவல
ேழிபாடாகும்.

மனத்தில் பயம் இருக்கும்ேவர அங்வக அன்பு எப்படி ேர முடியும்?
பயங்கள் அவனத்வதயும் பேற்றி பகாள்ேது அல்லோ அன்பின்

இயல்பு!…கடவுள் மீ து நாம் பகாள்கின்ற பயம் மதத்தின் துேக்கவம;
அேர் மீ து பகாள்ளும் அன்வப மதத்தின் முடிவு. இங்கு பயம்

அவனத்தும் ஓடிேிட்டது. அன்பின் மூலம் ேழிபாடு பசய்ேவத
உண்வமயான ஆன்மிக ேழிபாடு.

கடவுள் இரக்கமுள்ேேரா என்ற வகள்ேிவய இங்கு எழுேதில்வல.
அேர் கடவுள், அேர் எனது அன்பர். அேர் எல்லாம் ேல்லேரான
சர்ே சக்தி ோய்ந்தேரா, ஓர் எல்வலக்கு உட்பட்டேரா,
உட்படாதேரா என்ற வகள்ேிகளுக்கும் இங்வக இடமில்வல.
அேர் நல்லது பசய்தால் நல்லது. தீவம பசய்தாலும் அதனால்
என்ன? எல்வலயற்ற அந்த அன்வபத் தேிர மற்ற எல்லா
குணங்களும் மவறகின்றன…
கடவுவே அன்பு, அன்வப கடவுள்…பதய்ேக
ீ அன்பாக
மாறிேிடுேதுதான் உண்வமயான ேழிபாடு..
அன்பின் உருேமாக எண்ணி அேவர ேழிபடுங்கள். எல்வலயற்ற
அன்பு என்பவத அேரது பபயர். இது ஒன்வற அேவரப் பற்றிய
ேிேக்கம்…
தகப்பன் அல்லது தாய்க்குக் குழந்வதயின்மீ து உள்ே பாசம்,
கணேனுக்கு மவனேிமீ தும், மவனேிக்குக் கணேன்மீ தும் உள்ே
காதல், நண்பர்களுக்கிவடவய உள்ே நட்பு இவேயவனத்தும்
ஒன்றாகத் திரண்ட வபரன்வபக் கடவுள் மீ து பசலுத்தவேண்டும்…
கடவுள் மீ து நாம் அன்பு பசலுத்த வேண்டிய முவற இதுவே:
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எனக்கு பசல்ேம் வேண்டாம், உவடவம வேண்டாம், கல்ேி
வேண்டாம், முக்தியும் வேண்டாம்…

ஆனால் ஒன்றுமட்டும் அருள்ோய் நான் உன்வன வநசிக்கவேண்டும்.
அதுவும் அன்பிற்காக அன்பு பசலுத்த அருள்ோய்…இவறமகிவம
ஓங்கட்டும்! அன்பின் ேடிோன அேன் புகழ் ஓங்கட்டும்!
உடல்குவழய.

என்பு எலாம் பநக்கு உருக, ேிழிநீர்கள்

ஊற்று என பேதும்பி ஊற்ற
ஊசிகாந் தத்திவனக் கண்டு அணுகல் வபாலவே
ஓருறவும் உன்னிஉன்னிப்,

படபபடன பநஞ்சம் பவதத்து உள் நடுக்குறப்
பாடி ஆ டிக் குதித்துப்
பனிமதி முகத்திவல நிலவு அவனய புன்னவக
பரப்பிஈ ஆர்த்து ஆர்த்து எழுந்து.

மடல் அேிழும் மலர் அவனய வகேிரித்துக் கூப்பி.
ோவன அவ் ோனில் இன்ப
மவழவய மவழத்தாவர பேள்ேவம நீடூழி
ோழிஎன ோழ்த்தி ஏத்தும்

கடல்மவட திறந்தவனய அன்பர் அன் புக்கு எேிவய
கல் பநஞ்சனுக்கு எேிவயவயா?
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.” (தா.பா.50)


உடம்பானது பமலியவும், எலும்புகள் எல்லாம் பநகிழ்ந்து
உருகவும், கண்கேிலிருந்து கதகப்பான நீர் பபருகவும்,
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காந்தத்வதக் கண்ட ஊசி பநருங்கிச் பசன்று ஒட்டிக்
பகாள்ேதுவபால ஓர் உறோக ஒட்டிக் பகாள்ே நிவனந்து
நிவனந்து மனம் படபட எனப் பவதப்பவும்,



உள்ேத்தில் நடுக்கம் வதான்றவும், பாடியும் ஆடியும் குதித்தும்,



குேிர்ந்த சந்திரன் வபான்ற முகத்தில் நிலபோேி வபால
புன்னவக வதான்றவும்.



ஆரோரம் பசய்து,



மடல்ேிரியும் மலர் வபால வகவய ேிரித்தும்,



பின்னர் கூப்பியும்,



“வமகவம!

அம்வமகத்திலிருந்து பபாழியும் இன்பம் தரும்

மவழவய!


அம்மவழ நீாா் திரண்டு ஓடும் பேள்ேவம!



நீ நீடுழி ோழ்ோயாக!”

என ோழ்த்திப் வபாற்றும், கடல் மவட

திறந்தாற் வபால அன்பிவனப் பபாழியும் அன்பரது அன்புக்கு
எேிவய!


கல் வபான்ற பநஞ்சம் உவடய எனக்கும் எேிவயவயா?
அன்பு அல்லது கருவணகடவுள்

கல் வபான்ற பநஞ்சம் உவடய எனக் கும் எேிவயவயா?!” என்கிறது
திரு

ோ சகம்.

அன்பும் கருவணயும் பகாண்டது இவறநிவல

என்கிறது வேதாத்திரியம்.

நமது உடவல பாதுகாக்கச் பசய்யும் பசயல் இவறேழிபாடு
இல்வலயா!. அதுவபால் மற்றேவரயும் பாதுகாக்க நாம் பசய்யும்
பசயலும் உதேியும் இவறேழிபாடுதான் என்ற பதேிவேயும் பபற
வேண்டும்.
அதற்கு ஏற்பப் பிறவர மதித்து நடத்தவும் வேண்டும். இந்த
முவறயில் இவறேவன அறிந்தால் அன்பு மலரும். ஏபனன்றால்
இவறநிவல என்பது இறுக்க ஆற்றல். எல்லாேற்வறயும் ஈர்த்துப்
பிடித்துக் பகாண்டு இருக்கிறது.
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இந்தப் வபரியக்க மண்டலத்தில் உள்ே வகாடான வகாடி

நட்சத்திரங்கவே எல்லாம் கட்டிப் பிடித்து ஒன்வற ேிட்டு ஒன்று
பிரியாமல் வேத்துக் பகாண்டிருக்கிறவத இதுதான் அன்பு. அன்பு
என்றால் ஈர்த்துப் பிடித்துக் பகாண்டிருப்பது, கேர்ந்து பிடித்துக்
பகாண்டிருப்பது.

அந்த அன்புக்கு வமலாக எல்லாம் நலமாக இருக்க வேண்டி உதேி
பசய்ேது கருவண. இந்த இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. அன்வப
உணர்ந்தால் தானாகவே கருவண பிறக்கும்.
உதாரணமாக:
ஒரு குழந்வதவயத் தாய் தன்வனாடு இவணத்துக் பகாண்டிருப்பது,
ேிடாமல் பார்த்துக் பகாள்ேது அன்பு(’’’’). அதற்கு வமலாக அவத
ஊட்டி ேேர்ப்பது கருவண (Compassi on).

இவறேனின் தன்மாற்றத்தில் தாேரம் முதல் எல்லா இடங்கேிலும்
இந்த அன்வப பார்க்க முடியும்.
மாமரத்தில் ஒரு பிஞ்சு பதாங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது. அது ேிழாது
இருப்பதற்குக் காம்பு அவதப் பிடித்துக் பகாண்டு இருக்கிறது.
அது வமலும் ேேரும்வபாது அதனுவடய கேனத்திற்கு தகுந்தோறு
காம்பு பபரிதாகி அவத ேிழாமல் பிடித்துக் பகாண்டிருக்கிறவத
அதுதான் அன்பு.
அதற்கு வமலாக அது ேேர்ேதற்கு வேண்டிய இரசத்வத ஊட்டி
பாதுகாத்து பபரிதாக்கி பழமாக ேேரச் பசய்கிறது. அதுதான்
கருவண.
அன்பும் கருவணயும் இவறநிவலயின் தன்வம. இது சீேகாந்தத்தின்
மூலமாக எழும் இவறநிவலயின் மலர்ச்சி.
“கருவுக்குள் முட்வடக்கும் கல்லுக்குள் வதவரக்கும்
உணவே வேத்த இவறேன் என்வன மட்டும் ேிட்டு ேிடுோனா?”
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என்று பவழய பாடல் ஒன்றின் மூலம் அறிகிவறாம்.
நாம் வதான்றுேதற்கு முன் நமக்குத் வதவேயானேற்வற இவறேன்
பூமியில் பவடத்திருக்கிறான் என்பவத நாம் அறிவோம்.
ஒருேருக்கு ோழ்க்வகத் துவண வதவே என்றால் உடவன தயார்
பசய்யோ முடியும்?

எவ்ேேவு கருவணவயாடு நமக்காக உலகில் பவடத்து ேேர்த்து நம்
ேேர்ச்சிக்காகவும், மகிழ்ச்சிக்காவும் அருள்புரிகிறது.

சிந்தித்தால், ஒவ்போரு ேிஷயத்திலும் சமுதாயத்திலிருந்வத நமக்கு
உதேி ேருகிறது என்பவத அறிய முடியும்.
எனவே, அன்வப நாம் பபற வேண்டுபமனில் முதலில் அன்வப நாம்
தந்தாக வேண்டும்.
அன்பும் கருவணயும் தன்வன உணர்ந்த உயிருக்கு எேிதில் புரியும்.
தன்வன உணர நிவனப்பேர்க்கு அன்பும் கருவணயும் நிவறந்த
மனம் இவறநிவலவயாடு இவணத்து வேக்கும்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.
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10. நல்லறிஞர் எக்காலமும் உதவுோர்.

பிறருக்கு உதவுதல் என்பது குணமல்ல... ேரம்! - பநகிழ்ச்சிக் கவத
`நம்வமச் சுற்றியிருப்பேர்களுக்கும், உதேி வதவேப்

படுபேர்களுக்கும் உதேவேண்டிய பபாறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது’
என்று பசால்லியிருக்கிறார் அபமரிக்க நடிவக ேர்ைினியா
ேில்லியம்ஸ்.

பிறருக்காக இரக்கப்படும் சுபாேம், மற்றேர்களுக்கு உதவும்
மனப்பான்வம மனிதர்களுக்கு அவமேது மாபபரும் ேரம்.
பிறரின் கனவுகவே அவடய நாம் உதேினால், நம் இலக்வக நாம்
எேிதாக அவடந்துேிட முடியும் என்பது இயற்வக ேிதி.
ஏவதா ஒரு ேழியில் அதற்கான உதேி நமக்குக் கிவடத்வத தீரும்.

நம்மால் பிறருக்கு புது ோழ்க்வக அவமயலாம், பசல்ேம் வசரலாம்,
வதரியம் தரலாம், புது நம்பிக்வகயேிக்கலாம்.
இவேபயல்லாம் இரக்கத்தின் மூலமாகத்தான் சாத்தியமாகும்.
பிரதிபலன் எதிர்பாராமல் உதேி பசய்ேது சிலரின் குணமாகவேகூட
இருக்கும்.
அப்படிப்பட்ட, ேணக்கத்துக்குரிய மனிதர்கள் நம்வமச்சுற்றி
இருக்கத்தான் பசய்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதவர
அவடயாேம் காட்டும் கவத இது.
அபமரிக்காேின் நியூயார்க் நகரம். அது ஒரு மருத்துேமவனயின்
பிரத்வயக ோர்டு. உள்வே இருந்த படுக்வகயில் முதியேர் ஒருேர்
படுத்திருந்தார்.
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அேருக்கு ேந்திருந்தது உயிவரக் பகால்லும் ஒருேவக புற்றுவநாய்.
இன்னும் ஓரிரு நாள்கள்கூட அேர் தாங்க மாட்டார் என்று
மருத்துேர்கவே வபசிக் பகாண்டிருந்தார்கள்.

அன்று மாவல வநரத்தில், அந்த முதியேரின் ோர்டுக்கு, அேவர
கேனித்துக் பகாள்ளும் நர்ஸ் ேந்தார்.
``சார்... உங்கவேப் பார்க்க உங்க மகன் ேந்திருக்கார்.’ ’
கிழேர் கண்வணத் திறந்து பார்த்தார். ேலி நிோரணி மாத்திவரகள்,
மயக்க மருந்துகள் அதிக அேேில் அேருக்குக்

பகாடுக்கப்பட்டிருந்ததால், கண்கவேவய பமதுோகத்தான் அேரால்
திறக்க முடிந்தது.

நீர்த் திவரயிட்ட கண்கோல், எதிவர மங்கலாக நர்ஸுக்கு அருவக
ஓர் உருேம் இருந்தவதப் பார்த்தார்.

அேருக்கு எதிவர 20 ேயதுக்குள் இருக்கும் ஓர் இவேஞன்
நின்றுபகாண்டிருந்தான். சீருவட அணிந்திருந்தான்.
அேன் அணிந்திருந்த சீருவட `யூத் மவரன்’ (’’’’’ ’’’’’’) என்கிற,
அபமரிக்க அரசு நடத்தும் இவேஞர்களுக்கான ஒரு
திட்டத்துக்கானது.
படுக்வகயில் இருந்த முதியேர், நர்ஸிடம் தன் மகன் `யூத் மவரன்’
புவராக்ராமில் இருக்கிறான் என்று பசால்லியிருந்தார். அதனால்தான்,
நர்ஸ் அேவனச் சரியாகக் கண்டுபிடித்து அேர் முன்வன
நிறுத்தியிருந்தாள்.
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இவேஞன் படுக்வகக்கு
அருவக வபாய்

நின்றான். அேர், தன்
வககோல் அேன்

வககவேப் பிடிக்கத்
துழாேினார்.
அவதப் பார்த்ததும்
இவேஞன் தன்

வகவய அேர் வகக்கு

அருவக நீட்டினான். நடுங்கும் தன் கரங்கோல் முதியேர்
பாசத்வதாடும் ோஞ்வசவயாடும் அேன் வககவேப்
பற்றிக்பகாண்டார்.

பிறகு கண்கவே மூடிக்பகாண்டார். நர்ஸ், ஒரு நாற்காலிவயக்
பகாண்டுேந்து, முதியேரின் படுக்வகக்கு அருவக வபாட்டாள்.
இவேஞன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்துபகாண்டான். அன்று இரவு

முழுக்க அேர், அேனுவடயக் வககவேப் பிடித்தபடிவய இருந்தார்.
அவ்ேப்வபாது அந்த நர்ஸ், அேர் உடல்நிவல எப்படியிருக்கிறது

என்று பார்ப்பதற்காக உள்வே ேருோர். இவேஞன், முதியேரின்
வககவேப் பற்றியபடி இருப்பான்.
ஒருமுவற பபாறுக்க முடியாமல் நர்ஸ் பசான்னார்... ``தம்பி... நீங்க
வேணும்னா பகாஞ்ச வநரம் பேேிவய வபாய் பரஸ்ட் எடுங்கவேன்.
எவ்ேேவு வநரம்தான் இப்படிவய உட்கார்ந்திருப்பீங்க?’ ’
``வேண்டாம். பரோயில்வல’’ என்று பசால்லிேிட்டான் அந்த
இவேஞன். நர்ஸின் ேற்புறுத்தலால் ஒவர ஒரு கப் காபி மட்டும்
வகட்டு ோங்கிப் பருகினான்.
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அடுத்த நாள் அதிகாவலயில்
நர்ஸ் ேந்தவபாது அந்த
இவேஞன் சில நல்ல

ோர்த்வதகவே, முதியேரின்
காதில் பசால்ேவதக்
கண்டாள்.
ஆனாலும் அேர் கண்
திறக்கேில்வல. அேர் வககள்

மட்டும், இவேஞனின் வகவய இறுகப் பற்றியிருந்தது.

ேிடிந்தது. கிழேர் இறந்துவபாயிருந்தார். இவேஞன், அேருவடய
தேர்ந்த வகவயத் தன் வகயிலிருந்து பேகு ைாக்கிரவதயாக

ேிடுேித்து, பமள்ே படுக்வகயில் வேத்தான். பேேிவய ேந்தான்.
நர்ஸிடம் ேிஷயத்வதச் பசான்னான்.

``பராம்ப சாரி தம்பி... உங்க அப்பாேின் மரணத்துக்கு என் ஆழ்ந்த
அனுதாபங்கள்...’’ என்றார் அந்த நர்ஸ்.
``நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அேர் என் அப்பா இல்வல. இதுக்கு
முன்னாடி நான் அேவரப் பார்த்ததுகூட இல்வல.’ ’
``அேர் உங்க அப்பா இல்வலன்னா, நான் அேர்கிட்ட உங்கவேக்
கூட்டிட்டு ேந்தப்வபாவே பசால்லியிருக்கலாவம... ஏன்
பசால்லவல?’ ’
``நீங்க அேர்கிட்ட என்வனக் பகாண்டு ேந்து நிறுத்தினப்பவே தப்பா
என்வனக் கூட்டிட்டு ேந்துட்டீங்கனு பதரிஞ்சுடுச்சு. நீங்க பராம்ப
அேசரத்துல இருந்தீங்க. அவதாட அந்தப் பபரியேவரப் பார்த்ததும்,
அேர் தன் மகனுக்காக ஏங்குறார்ங்கிறதும், அேன் இப்வபா
இல்வலன்னும் புரிஞ்சுது.
அவதாட அேர் என் வகவயப் பிடிச்சதும், அேரால நான்தான்
அேவராட மகனா, இல்வலயான்னு பசால்ல முடியாத அேவுக்கு
வநாய்ோய்ப்பட்டிருக்கார்னு புரிஞ்சுது. அேவராட அந்தக் கவடசி
53

நிமிஷத்துல அேருக்கு எந்த அேவுக்கு அேவராட மகனின்
அருகாவம வதவேப்படுதுனு புரிஞ்சுது. அதான் அப்படிவய
உட்கார்ந்துட்வடன்.’ ’

நர்ஸ் பதில் வபச முடியாமல் பார்த்துக்பகாண்டிருக்க, அந்த
இவேஞன் பமள்ே நடந்து பேேிவய வபானான்.
இங்குஅற்ற படிஅங்கு ம் என அறியும்

நல்லறிஞர்

எக்காலமும் உதவுோர்.
இன்பசால் தேறார். பபாய்வம யாம் இழுக்கு உவரயார்
இரங்குோர்.

பகாவலகள் பயிலார்.

சங்கற்ப சித்தர் அேர் உள்ேக் கருத்தில் உவற
சாட்சிநீ,

இகபரத்தும்

சந்தான கற்பகத் வதோய் இருந்வத?
சமஸ்த இன் பமும் உதவுோய்.

சிங்கத்வத ஒத்துஎன்வனப் பாயேரும்

ேிவனயிவனச்

வசதிக்க ேருசிம்புவே
சிந்தா குலத்திமிரம் அகலேரு பானுவே
தீனவனன் கவரவயறவே

கங்கு அற்ற வபராவச பேள்ேத்தின் ேேர் அருள்
ககன ேட் டக் கப்பவல
கருதரிய சிற்சவபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுவே.”

(தா.பா.56)
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இவ்வுலகில் பற்வற ேிட்டது வபாலவே அவ்வுலகிலும் பற்வற
ேிட வேண்டும என அறியும் நல்லறிேவடவயார், எல்லாக்
காலங்கேிலும் பிறருக்கு உதேி பசய்வத ோழ்ேர்.



இன்பசால் வபசேதிலிருந்து தேறமாட்டார்.



பபாய் என்னும் இழுக்வகப் வபசமாட்டார்.



பிறர் துன்பம் கண்டு இரக்கம் காட்டுேர்.



பகாவலகள் பசய்யார்.



பகாண்ட பகாள்வகயிலிருந்து மாறுபடாத சித்தர்கேது
உள்ேத்தில் சான்றாய் உவறபேன் நீ,



இம்வமயிலும் மறுவமயிலும சந்தானம், கற்பகம் வபான்ற
பதய்ேத் தன்வம பபாருந்திய மரம் வபால் இருந்து, எல்லா
இன்பமும் தந்து உதவுோய்!

வேதாத்திரியம் தரும் அறேழி ோழ்க்வக
மனிதனுக்கு ஆக்க ோழ்வுக்காக நமது முன்வனார்கள் அவமத்துக்
பகாடுத்திருக்கும் இன்றியவமயாத வதவேகள் நான்கு

1அறம் 2. பபாருள் 3. இன்பம் 4. ேடு
ீ வபறு. அறேழியில்

பபாருே ீட்டி அதன் மூலம் இன்பம் துய்த்தால், தானாகவே அறிவு
தவடயற்ற ேேர்ச்சி பபற்று முழுவமப் வபறாகிய ேடுவபறு
ீ
கிட்டும்.
எனவே மனிதன் பசய்யும் பதாழில் இந்த நான்கில் ஒன்வறக் குறி
வேத்துச் பசயல் புரியும்வபாது மற்ற மூன்றும் சிறிதும் பகடாதோறு
காத்து ேிழிப்பு நிவலயில் ஆற்ற வேண்டும்....
இந்த முவறயில் தான் மனித ோழ்வு பகடாமலும்
சீர்குவலயாமலும் இனிவம காக்கப்படும்.
அறம் என்றால் உங்கள் அவனேருக்கும் நன்றாகத் பதரியும்.
ஒழுக்கம், கடவம, ஈவகபயனும் மூன்றுறுப்புக்கள் ஒன்றிவணந்த
எந்தச் பசயலும் அறவமயாகும்.
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இவ்ேறோழ்ேில் பபாருே ீட்டி ோழ்ேது மனிதனுக்குள்ே இயல்பான
ஆற்றல்தான். இதவனப் பழக்கப்படுத்திக் பகாள்ே வேண்டும்.

அறபநறி இயல்பாகவும் எேிதாகவும் அவமந்து ேிடும். அறேழியில்
பபாருே ீட்டி ோழ்வே நடத்தி மிஞ்சிய பபாருவேச் வசர்த்து

வேப்பதும் மனித சமுதாயச் சூழ்நிவலயில் ஒப்புக் பகாள்ேப்பட்ட
நீதிவயயாகும்.

மரணம் பநருங்கும்வபாது அறேழியில் ஈட்டிப் பபாருள் வசர்த்து
வேப்பேரிடம் அறிேில் ஒரு பதேிவு பிறக்கிறது.

அேன் வசர்த்து வேத்திருக்கும் பபாருள் தனக்குப் பின்னால் நல்ல
ேழியில் மனித சமுதாயத்திற்கும் பயன்பட ேழி ேகுத்து
ேிடுகிறான்.

பபாருள்பற்று என்ற தவேயிலிருந்து தன்வனத்தாவன ேிடுேித்துக்
பகாள்கிறான்.
அந்த அேேிற்கு அருள் பற்று மலர்ந்து ேிடுகிறது. மனம்
இனிவமயான அவமதியில் இவணகிறது. மரணம் பநருங்க பநருங்க
அந்த இன்ப பேள்ேத்திவலவய மிதந்து பகாண்டு இவறநிவலவயாடு
கலந்து ேிடுகிறான்.

அறபநறி மறந்து பபாருள் வசர்த்தேன் மரணம் பநருங்கும் வபாது
அப்பபாருவே எண்ணி ேருந்துகிறான்.
இவ்ேேவு பபாருவேயும் தேிர்க்க முடியாமல் ேிட்டு ேிட்டுப் வபாக
வேண்டியிருக்கிறவத என்று மனம் கலக்கம் அவடகிறான்.
அறிேில் இருள் சூழ்ந்து பகாள்கிறது. மரணம் பநருங்க பநருங்க
நிமிடந்வதாறும் அதிர்ச்சிவயாடு அச்சப்படுகிறான்.
இந்த அச்சத்தின் அதிர்ச்சிவயாடு அவமதியற்ற மரணம் அவடகிறான்.
பபாருள்பற்று என்ற இருேிலிருந்து அேனால் மீ ே முடியேில்வல.
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அந்வதாபரிதாபம் இேன் வசர்த்து வேத்த பபாருவோ அறம்
பதரியாத குருடர்கேிடவம வசருகிறது.

சூது, குடி, ேிபசாரம் என்னும் மூன்று ேழியில் இந்தப் பபாருள்கள்
அவனத்தும் சூவர ேிடப்படுகிறது.

சூவர ேிடுபேர்களும் அேர்கள் புரியும் பாேச் பசயல்கோல்

தீேிவனப் பதிவுகவே ஏற்றுத் தவலமுவற தவலமுவறயாக உடல்,
மனவநாய்கேில் சிக்கித் தேிக்கிறார்கள்
எனவே அன்பர்கவே அறேழியில் பபாருே ீட்டுங்கள். பபாருள்
பசழிப்பு நிச்சயமாக உண்டாகும்.

மீ தமுள்ே பபாருேில் ஈட்டும் வபாவத பிறர் நலத்துக்காக ஒரு
சதேதம்
ீ
ஒதுக்கிச் பசலவு பசய்து பழகிக் பகாண்டு எஞ்சிய
பபாருவே நல்ல முவறயில் பங்கிட்டுக் பகாடுங்கள்.
எப்வபாதும் மனம் பளுேற்றதாகவும் இனிவமயாகவும்,

அவமதியாகவும் இருக்கும். நிவலயான ோழ்வு பபறலாம்.
நீங்கள் ேிட்டுச் பசல்லும் பபாருள்கள் பலருக்கும் நலமேிக்கும்
ேழியில் பசலோகும் அதன் பயன் இன்பம் இன்பம் இன்பம்

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் கருணாகரக் கடவுள்
YOUTUBE LI NKS
1. சர்ே காலமும் நிவனேவனா? ht t ps://yout u.be/MTD6y-J 2N-w
2. ஆனந்த நிர்த்தமிடு கருணா கரக்கடவுவே
ht t ps://yout u.be/VI KaY7sTguI
3. கதிக்கு ேவக ஏதுபுகலாய்? ht t ps://yout u.be/_VAi MoRf 4wA
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4. நான் என்று நீ என்று இரண்டு இல்வல ht t ps://yout u.be/t GLpGc-zOqI
5. பபாய்யும் பமய்யும்

ht t ps://yout u.be/7LDW7W9C3Bg

6. பண்வணன் உனக்கான பூவை ht t ps://yout u.be/dBf Dl Unq6Ss
7. சகமீ து இருந்தாலும் மரணம் உண்டு ht t ps://yout u.be/bURK8j t bNkk
8. சதாகால பூவையா ஒப்புேித்வதன் ht t ps://yout u.be/pqZaFu5-nSU
9. அன்பர் அன்புக்கு எேிவய ht t ps://yout u.be/OPZ8RwI u2YY

10. நல்லறிஞர் எக்காலமும் உதவுோர் ht t ps://yout u.be/4b5gghUkj Qw

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிையா

பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. தாயுமானேர்

நூல்கள்,

சுோமி

சித்போனந்தர்,

திருப்பராய்த்துவற.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன.
6. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிையா பதிப்பகம், வகாவே.
7. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிையா பதிப்பகம், வகாவே
8. ஞானதீபமும் ஞானஒேியும், மன்னார்குடி பானுகுமார். ேிையா
பதிப்பகம், வகாவே
9. ேள்ோரும் வேதாத்தரி மகரிஷியும். மன்னார்குடி பானுகுமார்.
ேிையா பதிப்பகம், வகாவே
10. ஞானதீபம்,

சுோமிக

ேிவேகானந்தர்,

ராமகிருஷ்ணமடம்,

பசன்வன.
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பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

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

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

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

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

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

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
59

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

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

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இலக்கணம்
என்ன பசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்வனச் பசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் 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 பதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ைீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

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
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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 பபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவைாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
பபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி

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

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேேர்க் காதலி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் பகாட்டம்
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18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன்,

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

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

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 பசன்னிப்பத்து
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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

பைன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. பைன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. பைன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. பைன்னும்
4. பைன்னும்
5. பைன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் பைகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயபநறி
5. தாயுமானேரின் உடல் பபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், பபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
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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 பதய்ேபமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

21. இன்பம் பபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

25.

கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

பைன்னும் திருோசகமும்
1. பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

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

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. பசயவல ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube 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
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9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

10. பபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்

13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

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

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவைா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள் ேணக்கம்

19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து

21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

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

27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பேேியீடு
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.பைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.பைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
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44.பைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45பைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.பைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலபமல்லாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம

55.தினசரி தியானம் ைூன்
56.தினசரி தியானம் ைூவல

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

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

62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68.பைன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.பைன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.பைன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.பைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராைனார்
77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
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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.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுோனவே

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.பபாருள் ே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
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114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து

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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