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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் குயில் பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. சுத்தவேேிவய வமய்ப்வபாருள்:
2. ேட்டின்பம்
ீ
ேழங்கியேன்
3. .பிரம்ம ஞானம்
4. ஆட்வகாண்ட ேள்ேல்

5. அடியேர் ஆவசவய அறுப்பான்
6. ஆனந்தவம பிரம்மம்

7. எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன்
8. மகான்கேின் பார்வேயில் வேட்டவேேி
9. பாசம் அறுத்து எவன ஆண்டேன்

10. பிரம்மவம அறிவு, அதுவே “நான்”

ஒரு வபண் சிேவபருமாவன தவலேனாக எண்ணுகிறாள்.

அேவரக்

காணேில்வல என்ற ஏக்கத்தால் குயிலிடம் புலம்புகிறாள். “அேர்
இங்வக ேரவேண்டும். அதற்காக நீ கூவு” என்கிறாள்.
பகுதியில் பத்து பாடல்கள் உள்ேன.

இந்தப்

இவே திவலயில்

அருேப்பட்டவே.

1.சுத்தவேேிவய வமய்ப்வபாருள்
சுத்தவேேி (Absolute SPACE) ஒரு வேற்றிடம் இல்வல, அதுவே
எல்லாம் ேல்ல, பிரபஞ்சத்தில் உள்ே எல்லாேற்வறயும் ேிட சக்தி
ோய்ந்த ஒரு வபாருள். அதன் இயல்பான ஆற்றல் தன்னிறுக்கம்,
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அது எப்வபாழுதும் தன்வனத் தாவன இறுக்கிக் வகாள்ளும்

தன்வமயுவடயது. இந்த இறுக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ேியில்

குேியும் வபாழுது, அந்த புள்ேியில் இறுக்கம் அதிகரித்து, ஒரு
கட்டத்தில் அவத வமலும் இருக்க முடியாத நிவல ேரும் வபாழுது,
சுத்தவேேி அந்த புள்ேிவய வமயமாகக் வகாண்டு சுழலத்
வதாடங்குகிறது.
அதாேது ஒரு புள்ேியில் குேிந்து வகாண்வட இருக்கும் ஆற்றல்
வமலும் அந்த புள்ேியில் குேிய முடியாமல், பிதுங்கி தன் திவசவய
மாற்றி, அந்த புள்ேியில் இருந்து ேழிந்து, திரும்பி வசல்கிறது.
திரும்பிய ஆற்றல் வநராக வசல்ல முடியுமா? முடியாது,
ஏவனன்றால் சுத்தவேேியிலிருந்து சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் ேந்து
வகாண்வட இருக்கிறது.

ஆவகயால் ேழிந்து ேரும் அந்த ஆற்றல் சுழன்று சுழன்று வேேிவய
வசல்கிறது. ஆவகயால் அந்த இடம் சுழலத் வதாடங்குகிறது.
உதாரணம்: ஒரு கால் பந்வத எடுத்துக்வகாள்வோம், அது நிவலயாக
ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது, ஒரு குழாயின் மூலம் தண்ண ீவர
வேகமாக இந்த பந்தின் எதாேது ஒரு பக்கத்தில் வசலுத்தினால்
என்ன ஆகும்?
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பந்து தண்ணர்ீ ேந்த திவசயிவலவய உருண்டு வசல்லும்.

இப்வபாழுது, அவத பந்வத எல்லா திவசகேிலும் ஒவர அேவு
ேிவசயுள்ே தண்ணவர
ீ
வகாண்டு தாக்கினால் என்ன ஆகும்?
பந்து, அந்த இடத்திவலவய சுழல ஆரம்பித்துேிடும். இவத தான்
சுத்தவேேியிலும் நடக்கிறது.

சரி, சுத்தவேேி சுழல ஆரம்பித்து ேிட்டது, அடுத்த கட்டம் என்ன?
வதாடர்ந்து ேந்து வகாண்வட இருக்கும் சூழ்ந்தழுத்த ஆற்றல் அந்த
சுழவலவய மிக மிக சிறிய அேேிற்கு இறுக்கி ஒரு நுண்ணிய
சுழவலயாக மாற்றுகிறது.
இந்த நுண்ணிய அதி வேக தற்சுழற்சி வகாண்ட சுழவலவய ேிண்
துகள் (அல்லது) பரமாணு என்று மதிக்கப்படுகிறது.
இவத பரமாணு உயிர்கேிடத்தில் உயிராகவும் இயங்கிக்
வகாண்டிருக்கிறது.

இந்த ஒரு துகவேத்தான் நேன
ீ
அறிேியலாேர்கள் “GOD part i cl e”

என்று வபயர் வேத்து வதடிக்வகாண்டு இருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த
பரமாணு எந்த ஒரு அறிேியல் கருேிக்கும் அகப்படாது,
ஆற்றலிலிருந்து தள்ளும் ஆற்றல்:
சுத்தவேேி வதாடர்ந்து தன்வன இறுக்கிக்வகாண்வட இருக்கிறது, இது
ேவர ஒரு புள்ேியில் குேிந்த ஆற்றல் முழுேதும் இறுகி குறுகி
நுண்ணிய தற்சுழற்சி ேிவரவு வகாண்ட ேிண் துகோக
மாறிேிட்டது,
இதற்கு வமலும் ேந்து வகாண்வட இருக்கும் அந்த இறுக்க ஆற்றல்
சுழலும் ேிண் மீ து ஒரு உரசவல ஏற்படுத்துகிறது, ஒரு கத்திவய
சாணம் பிடிக்கும் வபாழுது வகாடானு வகாடி வநருப்பவலகள்
உருோேது வபால், ேிண் துகளுக்கும் சுத்தவேேிக்கும் ஏற்படும்
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உரசலினால் வகாடானு வகாடி ேிரிேவலகள் சுழலும் ேிண்
துகேிலிருந்து பிறந்து ேிரிந்து சுத்தவேேியில் கலக்கிறது.

ேிண்ணின் சுழற்சியால் எப்வபாழுதும் ேந்து வகாண்வட இருக்கும்
இந்த ேிரிேவலகள் தள்ளும் சக்தியாக இயங்குகிறது, மற்வறாரு
ேிண் துகவே தன் அருவக வசர்க்காமல் தள்ேி நிறுத்துகிறது.
சுத்தவேேியின் இறுக்க ஆற்றவல தள்ளும் சக்தியாகவும்
பரிணமித்துள்ேது. (ஒன்வற பலோச்சு). (வேதாத்திரி மகரிஷி)
சுத்தவேேி என்ற சிேனின் தன்வமவய திருோசகம் இந்தப் பாட்டில்
வசால்கிறது.

“கீ தம் இனிய குயிவல

வகட்டிவயல் எங்கள் வபருமான்

பாத மிரண்டும் ேினேில்
பாதாேம் ஏழினுக்கு அப்பால்
வசாதி மணிமுடி வசால்லில்

வசால் இறந்து நின்ற வதான்வம

ஆதி குணம் ஒன்றும்
இல்லான் அந்தமி லான்ேரக் கூோய்”. (திருோ.பா.348)










இனிய குரலுவடய குயிவல!
எங்கள் வபருமாவனப் பற்றிக் வகட்பாவயல்,
அேனது திருேடிகள் இரண்டும் கீ ழ் ஏழ் உலகங்கவேயும்
கடந்து நிற்பன.
ஒேி வபாருந்திய அழகிய திருமுடி பற்றிக் வகட்பாயானால்,
அது வசால் அேவேக்கு அப்பாற்பட்டு நிற்பது.
மிகவும் பழவமயானேன்.
வதாடக்கம் இல்லாதேன்.
முக்கண ேசபபடாதேன்.
அேனுக்கு முடிவும் இல்வல என்பவத எல்லாம் வதரிந்து
வகாண்டு, அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயாக!

“அழுத்தம் என்னும் உந்தாற்றல் ஒன்வறக் வகாண்வட
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அணுமுதலாய் அண்டவகாடி அவனத்தும் ஆக்கி

ேழுத்துவமார் அறிவுமுதல் ஐந்தும் ஆறும்

ேவகேவகயாய் உயிரினங்கள் வதாற்றுேித்து

முழுத்திறனுடன் காத்து முடிக்கும் வமலாம்

முழுமுதற்வபாருவே நம்மறிோய் ஆற்றும்” (ஞாக.பா.3)

என்ற வேதாத்தரிய ேரிகள், காத்தல், முடித்தல் ஆகிய முத்வதாழி
லவகள் புரிகின்ற முழுமுதற் வபாருவே நம்மில் அறிோக

இயங்குகிறது என்ற வேதாத்திரிய ஞானம் “சத்தியம், ஞானம்,
அனந்தம், பிரம்மன்,

“அகம் பிரம்மாஸ்மி” வபான்ற வேதாந்த

சத்தியங்கவே நமக்கு வதேிோக்குகிறது.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

2. ேட்டின்பம்
ீ
ேழங்கியேன்
“மனிதன் பிறந்தது முதல் முடிவு ேவரயில் மகிழ்ச்சிவயாடும்
மனநிவறவோடும் ோழ்ேதற்கு அறம், வபாருள், இன்பம், ேடுவபறு
ீ
என்ற நால்ேவகப் வபறுகளும் அவடயவேண்டும்.
புலனின்பம் வகடாமல் காக்க மக்கவோடு வகாள்ளும் உறேில்
அேவுமுவற கண்டு ேிழிப்புடன் வசயலாற்ற வேண்டும்.
இவ்ோறு அறவநறி ேழுோத முவறயில் வபாருளும் இன்பமும்
வபற்று ோழ்ந்தால் அறிவு நாளுக்கு நாள் சிறப்புற்று வமவலாங்கி
இவறயுணர்வு வபற்று நிவறோன ோழ்க்வக எய்த முடியும்.
சுருக்கமாக வசால்ேவதன்றால் அறம், வபாருள், இன்பம், ேடு
ீ
என்னும் நான்கு ேவகப் வபறுகளும் மனிதன் ோழ்ேின்
நிவறவுக்காகப் வபற வேண்டும்.
ஆயினும் இந்த நான்கில் ஒன்றால் மற்வறான்று வகடாமல் பார்த்து
வபற்று துய்க்க வேண்டும்.
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ேடு
ீ வபறு எனும் வசால்லின் வபாருள், ேடு
ீ எனில் இடம் என்று
வபாருள். நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிவறாம் உலகத்தின் மீ து
உலகம் உயிர்கட்கு இடமாக இருக்கிறது.
உலகம், எங்கு எந்த இடத்தில் இருக்கிறது. அது சூரிய குடும்பத்தில்
உருண்டு, மிதந்து உலேிக் வகாண்டிருக்கிறது.

சூரிய குடும்பம் எங்வக இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் இருக்கிறது.
சுத்தவேேியான இருப்பு நிவலவய சூரிய குடும்பத்துக்கு இடம்.

ேடில்லா
ீ
ேடு
ீ சுத்தவேேி. இவ்வேேிவய எல்லாப் வபாருட்கேிலும்
நிவறோகவும் இயக்க ஒழுங்கான அறிோகவும் இருக்கிறது.
.

மனிதனின் அறிவு உயர்ந்து தன்வன அறிந்து வகாள்ளும் நிவலயில்
அறிவே வமய்ப்வபாருோக இருப்பு நிவலயாகக் காட்சியாகும்.
ேடில்லா
ீ
ேட்டின்
ீ
வேட்ட வேேிவய அறிோக அறிவே தானாக

உணரும் வபாது தான் ேடுவபறு.
ீ
ேடுவபறு
ீ
வபற்ற நிவலயில் அறம்
இயல்பாகும். அறேழியில் வபாருளும் இன்பமும் வபற்று துய்க்கும்
வபாது தான் அறிேிற்கு ேடுவபறு
ீ
கிட்டும்.
இவ்ோறு அறமும் ேடுவபறும்
ீ
மனித அறிேில் ஒன்வறாடு ஒன்றாக
ஒன்றில் ஒன்றாகத் வதாக்கி நிற்கின்றன.
பிறேியின் வபருவநாக்கத்வத எய்த அறத்தின் மூலவம வபாருள்,
இன்பம், ேடுவபறு
ீ
இவேகவேப் வபறுவோம். ேேமுடனும்
நலமுடனும் நிவறவுடனும் ோழ்வோம் என்கிறார் - தத்துேஞானி
வேதாத்திரி மகரிஷி.
ேடு
ீ வபரின்பம் குறித்து மாணிக்கோசகர் இந்த திருோசகப் பாடலில்
பாடுகிறார்.
“ஏர்தரும் ஏழுலகு ஏத்த
எவ்வுரு வும் தன் உருோய்
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ஆர்கலி சூழ்வதன் இலங்வக

அழகமர் ேண்வடா தரிக்குப்

வபரருள் இன்பம் அேித்த

வபருந்துவற வமய பிராவனச்

சீரிய ோயால் குயிவல

வதன்பாண்டி நாடவனக் கூோய்.” (திருோச.பா.349)


ஏழு உலகங்கேிலும் காணப்படும் புகழும்படியான அழகிய
உருேங்கள் அவனத்தும் தன்னுவடய உருேமாகக்



வகாண்டேன்.

ஒலிக்கும் கடலால் சூழப்பட்ட வதன் திவசயிலுள்ே

இலங்கவயில் அழகிய மண்வடாதரிக்கு அருள் பாலித்து,




ேட்டின்பம்
ீ
ேழங்கியேன்.

திருப்வபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் வபருமான்.
வதன்பாண்டி நாட்டுக்கு உரியேன்.

குயிவல! நீ அேவனக் கூேி அவழப்பாயாகா!
யயய

அறிேின் அக வநாக்குப் பயணம் - வேதாத்தரியம்
“ஆன்மிகத் துவறவயன்ற அகல ேழிப்பாவதயிவல
அடிவேத்து வமன்வமலும் முன்வனறிப் வபாகுங்கால்
அறிவுவபறும் அனுபேங்கள் ேியப்பாகும், இனிவமயாம்
ஆன்மஒேி சுடர்ேிட்டு உள்ளுணர்வுப் வபறாகும்.”
.
“திறந்துவகாள் தான் தனது என்று வசால்லும்
சிற்றவறவய, வேேிவயோ, அகன்று வநாக்கி
பறந்துலவு உலக சமுதாயத்தின் பரப்பகத்தில்
பற்று அறும் கடவமயினால் பழுக்கும் ஞானம்.”
.
“வதய்ே அறிவே திருந்திய அறிோம்;
உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர் தேவம;
வசய்யும் ேிவனகவேச் சீரவமத்திட
ஐயமில்வல அறும் பிறேித்வதாடர்.” (ஞாக.பா.1431)
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

3.பிரம்ம ஞானம்
வதய்ேம்¸ இவறநிவல¸ கடவுள்¸ பரம்வபாருள்¸ பிரம்மம் எனும்

வசாற்கள் யாவும் பிரபஞ்சத்தின் மூலப்வபாருோன ஒவர
தத்துேத்வதக் குறிப்பன ஆகும்.
நுண்ணணு முதலாக அேற்றின் கூட்டுத் வதாற்றங்கள்

அவனத்தவதயும் ஒருவசரக் குறிக்கும் ோர்த்வததான் வபரியக்க
மண்டலம்.
இந்தப் வபரு மண்டலத்தின் வதாற்றங்கவேயும்
ஆற்றல்கவேயும் புலன்கோல் தனித்தனிவய எல்வல கட்டியும்
அேற்றுக்குத் தனித்தனிவய வபயர் வேத்தும் அவழப்பது

மனிதனிடம் அவமந்துள்ே ஆறாேது அறிேின் சிறப்பு ஆகும்.
மரம்

என்ற

கிவேகள்¸

ஒரு

வதாற்றத்வதப்

இவலகள்¸

பூக்கள்¸

வபயர்கோல் அவழக்கிவறாம்.

பகுத்துணர்ோல்
காய்கள்¸

அடித்

பழங்கள்

தண்டு

என்று

பல

இவேவயல்லாம் மரம் என்ற ஒவர வதாற்றத்தின் உறுப்புகவேயாகும்.
அவேயவனத்வதயும் வசர்த்து முழுவமயாக ஒரு வசால்லில் கூறும்
வபாது மரம் என்று கூறுகிவறாம்.
இவத வபான்று அணுக்கள்¸ பஞ்சபூதம்¸
உயிர்கள்

என்று

பரிணாமத்தால்
கூறுகவேயாகும்.

கூறுேவதல்லாம்
மலர்ந்துள்ே
எந்தத்

வகாள்கள்¸ சூரியன்¸ உலகம்¸

ஒவர

ஒரு

வபரியக்க

வதாற்றமானாலும்

ஒரு

இவற

நிவலயின்

மண்டலத்தின்
ேடிேம்

அதற்கு உட்வபாருோக அவமந்த சில தன்வமகளும் உண்டு.

உண்டு.

எந்தப் பரு உருேத் வதாற்றம் ஆனாலும் அது அவமேது முதல்தர
நுண்ேிண்

எனும்

வேதான்கேினது

கூட்டுச்

வசர்க்வகயால்

தான்.

அவ்ோறு அவமந்துள்ே ஒவ்வோரு ேடிேத்திலும் உட்வபாருோகத்
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தன்வமகவே

அவமப்பது

இரண்டாம்

வயாகான்கள் தான்.
இரண்டாம்

நிவல

சூழ்ந்தழுத்த

நுண்ேிண்

ஆற்றவலத்

இவறவேேிவயாடு

ஆற்றலாக மாறுகிறது.

நுண்ேிண்கோன

வயாகான்கள்தான்

தாங்கிக்

கலந்து

கட்ட

வகாள்ே

ேிடும்வபாது

இவறவேேியின்

முடியாமல்

கவரந்து

அக்கலவேதான்

காந்த

இக்காந்த ஆற்றலானது எல்லாச் சடவபாருட்கேிலும் அழுத்தம்¸ ஒலி¸
ஒேி¸

சுவே¸

மணம்

எனும்

தன்

மாத்திவரகோகச்

அேற்றின் உள்ேவமந்த தன்வமகோக ேிேங்குகிறது.

சிறப்புற்று

இவத காந்த ஆற்றல் உயிர் உடல்கேில் வமவல ேிேக்கிய ஐேவக
மாற்றங்கவோடு
தன்னிறுக்கச்

மனமாகவும்

சூழ்ந்தழுத்தும்

இயங்குகின்றது.

ஆற்றலால்

அதன்

இவறவேேிவய

நுண்பகுதி

மடிப்பு

ேிழுந்து அதுவே தனது சூழ்ந்தழுத்தும் தன்வமயால் தற்சுழற்சி வபற்று
இயங்கிக்

வகாண்டு

இருக்கின்றது.

இந்த

நுண்துகள்தான்

வேதான்

எனும் நுண்ணணுோகும்.
இதுதான்

ேிஞ்ஞான

ேழங்கப்படுகிறது.

வமாழியில் முதல்நிவல

நுண்ேிண்

என்று

இந்த வேதான் ேிண் ேிவரோகத் தற்சுழற்சிவயாடு இயங்கும்வபாது
அவதச்சுற்றியும்

சூழ்ந்தும்

இருப்பது

என்ன

என்று

பார்த்தால்

தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் இவறவேேிதான் எனத் வதரியேரும்.
இவ்ேிரண்டு தத்துேங்களுக்கிவடவய அேற்றின் உரசலால் நிகழும்
ேிவேவு

தான்

ேிஞ்ஞானிகட்கும்

தத்துேஞானிகட்கும்

புலப்படாத நுண்ணவலகோகிய ோன்காந்தம்.
இந்த

நுண்ணவலகோனவே

எழுந்தவபாதும்
இவறவேேியின்
வேதான்

எனும்

தன்னிறுக்கச்
அழுத்தத்தால்
முதல்நிவல

முதலில்

நுண்ணிய

சூழ்ந்தழுத்தும்
வகாேேடிேம்
ேிண்வபான்வற

எேிதில்

அவலகோக
ஆற்றலாகிய

வபற்று

இவேயும்

தற்சுழற்சிவயாடு

இயங்குகின்றன.
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எனினும்
தற்சுழல்

காலத்தில்

வேதான்

எனும்

ேிவரேில்
அவே

முதல்

மிகவும்

நிவல

ேிண்கவேேிட

குவறந்தவேயாவகயால்

ேிவரவு

குவறந்து

இவறவேேிவயாடு கலந்து மவறந்துேிடும்.

நிவல

இவே

குறுகிய

வபாருோகிய

இக்காரணத்தினால் இரண்டாம் நிவல ேிண்வண நிழல் ேிண் என்று
அவழக்கிவறாம்.

நமது

ேிஞ்ஞானக்

குழுேினர்

இந்த

ேிண்ணுக்கு

வயாகான் என்ற வபயரிவன வேத்து இருக்கிறார்கள்.
பூரணம் வபராற்றல் வபரறிவு எனும் மூன்வறயும் இருப்பு நிவலயாகக்
வகாண்ட

இவறநிவலயின்

வபராற்றல்

பரிணாமச்

சிறப்பால்

இறுதியாக முழுவமத்தகுதி வபற்றேன் மனிதன்.
வபராற்றல்

எனும்

தத்துேம்

பரிணாமத்தின்

நியதியால்

அணுேிலிருந்து பஞ்ச பூதங்கோகி அண்டங்கள் பலோகி உலகமாகி
முடிேில் உருே அவமப்பில் உறுப்புகள் சிறப்வபாடு அவமந்துள்ேது
மனித உருேம்.
வமலும்

இவறநிவலயில்

அணுமுதலாக

இருப்பாக

பஞ்சபூதங்கள்

இருந்த

அண்டங்கள்

வபரறிோனது
அவனத்துத்

வதாற்றங்கேிலும் இயக்க ஓழுங்கு என்னும் தன்வமயாகவும் பஞ்சதன்
மாத்திவரகள் எ

ன ம் அழுத்தம்¸ ஒேி¸ ஒலி¸ சுவே¸ மணம்

இவேயாகவும் ேிேங்கிக் வகாண்டிருக்கிறது.
அதுவே மனிதனிடத்தில் இவறநிவல¸ ேிண்நிவல¸ மனம் ஆகிய
மூன்று மவற வபாருள்கவேயும் அறியும் ஆறாம் நிவல அறிவே
உவடய எண்ணமாகவும் திகழ்கிறது.
வபரியக்க

மண்டலத்தில்

காணும்

எல்லாத்

வதாற்றங்கேிலும்

பரு

உருே ேடிேங்கள் அவனத்தும் வேதான் எனும் முதல் ேிண்கள்
கூட்டுத்தான் அேற்றினது உட்வபாருோக ஆன்மாோக தன்வமகோக
ேிேங்குேது வயாகான் என்னும் இரண்டாம் நிவல நிழல் ேிண்கேின்
தன்மாற்ற அவல நிகழ்ச்சிகவே!
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சுருக்கமாகக்
பரிணாமம்

கூறுமிடத்து

வேதான்

இவறநிவலயின்

முதல்

அவல

வபராற்றலினுவடய

ேடிே

வதாற்றங்கள்

அவனத்துமாம். வபரறிவோ வயாகான் ேிண் முதலான அவனத்துத்
தன்வமகளுமாகும்.
முதல் நிவல ேிண்கோன ேிவரோன தற்சுழற்சியுவடய வேதான்
என்கின்ற

நுண்ணணுக்களுக்கும்

இவறவேேியின்

தன்னிறுக்கச்

சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலுக்கும் இவடவய ஏற்படும் உரசலால் ேிவேந்த
அவலகள்தாம்.
நிழல்

ேிண்கள்

எனும்

காந்தம்.

இவறவேேியின்

சூழ்ந்தழுத்த

ஆற்றவலத் தாங்க முடியாமல் அவே சூழ்நிவலகளுக்கு ஏற்ப ஒரு
குறிப்பிட்ட காலத்தில் இவறவேேிவயாட கலந்து ேிடுகின்றன.
இந்தக்

கவரதல்

அழுத்தமாகவும்
ஒேியாகவும்

எனும்
காற்றில்

நீரில்

நிகழ்ச்சியானது
ஒலியாகவும்

சுவேயாகவும்

ேிண்வேேியில்

அமுத்தக்

வகட்டிப்

காற்றில்

வபாருட்கேில்

மணமாகவும் சீே இனங்கேில் மனமாகவும் தன்மாற்றம் வபறுகிறது.
அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிலான ஆறு இயக்கங்களும் ஆன்மா
என்று கருதப்படுகின்றன. இதனால் முதல்நிவல ேிண்கூடினால் பரு
உருேங்கள் உண்டாகின்றன என்றும் இரண்டாம் நிவல நிழல்

ேிண்கோல் அந்த உருேங்களுக்குத் தன்வமகள் அவமகின்றன
என்றும் அறிந்து வகாள்வோம்.
“ஞானம் ேிேங்க இருந்த நாயக வனேரக் கூோய்”

என்று

திருோசகம் இப்பாடலில் வசால்லுகிறது.
“நீல உருேின் குயிவல
நீள்மணி மாடம் நிலாவும்
வகால அழகின் திகழும்
வகாடிமங்வக உள்ளுவற வகாயில்
சீலம் வபரிதும் இனிய
திரு உத் தரவகாச மங்வக
ஞானம் ேிேங்க இருந்த
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நாயக வனேரக் கூோய்”







(திருோச.பா.350)

நீலநிற ேடிேில் காணப்படும் குயிவல!
அழகிய மாடங்கள் நிவறந்ததும்.
அழகில் சிறந்து ேிேங்குேதும்,

பூங்வகாடி வபான்ற உவம எழுந்தருேி இருப்பதும்.
ஒழுக்கம் உவடயார் நிரம்ப ோழ்ேதும்.

ஆகிய திரு உத்தரவகாச மங்வகயில் உலகறிய ேற்றிருக்கும
ீ
சிேவபருமாவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயாக!

வபரியக்க மண்டல பரிணாமச் சரித்திரத்வத எேிதில் பதிவு வசய்து
வகாள்ேவும்

ஏற்ற

ேவகயில்

எழுதப்

வபற்ற

இரண்டு

கேிகவே

வேதாத்திரியம் தந்துள்ேது.

இவறவேேிவய தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல்
இதன்திணிவு மடிப்புேிழச் சுழலும்நுண் ேிண்ணாம்.

நிவறவேேியில் ேிண்சுழல வநருக்குகின்ற உரசல்

நிவலவேேியில் எழுப்புகின்ற வநரவலகள் காந்தமாம்.

மவறவபாருோம் காந்தம்தன் மாத்திவரகள் ஐேவக.
மவலக்காதீர் ேிண்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம்.

முவறயாய்அக் காந்தஅவல மனமாம்உயிர் உடல்கேில்
மதிஉயர்ந்திவ் வுண்வமவபற மாபிரம்ம
ஞானமாம்!(ஞாக.பா.1719)

வேதாத்திரிய பிரம்ம ஞானம்
வபரியக்க மண்டலத்தவதத் தத்துேங்கள்
பத்தாக ேிேங்கிக் வகாள்வோம்.
வபரியசுவம மனதிலிருந் திறங்கிேிடும்
மனம்அறிோம் சிேமு மாகும்.
ஓரியக்க மற்றநிவல வேட்டவேேி
இருப்ப துவே; ஆதி யாகும்.
உள்ேவமந்த ஆற்றவல உருண்டியங்கும்
ேிண்ணாகும். அதிவல ழந்த
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வநரியக்க ேிரிவுஅவல வநடுவேேியில்
கலப்புறோன் காந்த மாச்சு.

நிகழ்காந்தத் தன்மாற்றம் அழுத்தம்ஒலி
ஒேிசுவேயும் மணம்மனம்ஆம்.

சீரியக்கச் சிறப்புகவே ேிவேவுகவே
உள்ளுணர்ந்தால் அதுவமய்ஞ் ஞானம்.

சிந்திப்வபாம் உணர்ந்திடுவோம். வசர்ந்திருப்வபாம்

இவறநிவலவயா வடன்றும் எங்கும்! (ஞாக.பா.1674)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

4. ஆட்வகாண்ட ேள்ேல்
ேிழுப்புரத்துக்கு அருகில் கல்பட்டு என்ற அழகிய சிற்றூர் உள்ேது.
இந்த ஊரில் பிறந்தேர் கல்பட்டு ஐயா என்ற ஞானி.
அேரது இயற்வபயர் ராமலிங்கம். சின்னஞ்சிறு ேயதிவலவய
ேட்வடேிட்டு
ீ
வேேிவயறி தமிழகவமங்கும் சுற்றித் திரிந்தார்.
ேழிகாட்டும் குரு எேரும் இேருக்கு ோய்க்கேில்வல.

அப்புறம்தான், குருவேத் வதடி வேவறங்கும் வசல்லவேண்டாம் என்ற
ஞானம் அேருக்கு ேந்தது. ேிருத்தாசலம் அருவக திருநறுங்
குன்றத்தில் இருந்த குன்றுகேில் ஒன்றில் குடிவச வபாட்டுக்வகாண்டு
நிட்வடயில் அமர்ந்தார்.
தன்வன நாடிேரும் அன்பர்கேிடம் தனது ஞானாசிரியன் இன்ன
மாதத்தில், இன்ன கிழவமயில், இன்ன நாழிவகயில் ேருோர் என்று
வசால்லிேிட்டு காத்திருக்கிறார். பலரும் கூடி நிற்கின்றனர்.
எங்வகங்கு இருந்து ஏவதது வேண்டினும் அங்கங்கு அருளும்
அருட்வபருஞ்வ ாதி - என்று பாடிய ேள்ேல் வபருமான் தமது
சீடவரத் வதடிப் புறப்பட்டார்.
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மாட்டுேண்டி வசல்கிறது. ேண்டிவயத் திருக்வகாேிலூருக்கு

அனுப்பிேிட்டு தாம் மட்டும் நறுங்குன்றத்திற்கு நடந்வத வசல்கிறார்
ேள்ேல் வபருமான். குன்றின் மீ வதறிச் வசல்கிறார். அங்கிருந்த
குடிவசயின் உள்வே குனிந்து நுவழகிறார்.

கல்பட்டு ஐயா கண்ேிழித்தவபாது ேள்ேல் வபருமானின் அழகிய

திருேடிகள் கண்ணில் படுகின்றன. வநடுஞ்சாண் கிவடயாகக் காலில்
ேழ்ந்த
ீ
கல்பட்டு ஐயாவே வகவதாட்டுத் தூக்கினார் ேள்ேலார்.
‘ஆட்வகாள்ே வேண்டும் ஐயவன’ என்று அரற்றினார் கல்பட்டு ஐயா.
‘உத்தரவு ேரும் காத்திரு¸ என்று கூறிேிட்டு புறப்பட்டு ேிட்டார்
ேள்ேலார்.
கருங்குழி ேந்தது
ேடலூரில் சத்திய தருமச் சாவல வதாடங்கப்படாத காலம்.
ஆனாலும் தம்வமத் வதடி ேள்ேலார் ேந்து வசன்ற சிறிது
காலத்துக்வகல்லாம் புறப்பட்டுேிட்டார் கல்பட்டு ஐயா.

ஆம், இராமலிங்கத்வதத் வதடி இராமலிங்கம் புறப்பட்டுேிட்டது.

வகாவடக் காற்றிவல தாடி பறக்க, கண்கள் அடிோனத்திற்கு அப்பால்
லயிக்க, வகயிவல கம்புடன் சுடுமணலில் கால் வகாப்பேிக்க
வேகமாக ேிவரகிறது; ோட்ட சாட்டமான அந்தச் சிேந்த உருேம்.
இவடயில் ஒரு சிற்றாவட, வதாேிவல துண்டு, வகயிவல கம்பு.
கல்பட்டு ஐயாவே ேவரந்துகாட்ட ஒரு ேரி வபாதும்.
பசிவயா ோட்டுகிறது. தாகம் நாவேச் சுருட்டுகிறது. ‘வபா,
வதடிச்வசல்¸ - உந்தித் தள்ளுகிறது மனம். வதடலில் வதேிந்தது
திவச. கருங்குழி ேந்தாயிற்று.
அதற்கு முன்னவர ேள்ேல் வபருமான் தமது வதாண்டர்கவேக் கூழ்
கவரத்து வேக்குமாறு கூறியிருந்தார். வதாண்டர்களுக்குப்
புரியேில்வல. யாருக்காக? வகள்ேி எல்வலார் மனத்வதயும்
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குவடகிறது.
வநராக உள்வே நுவழந்த அந்த உருேம் கருவண ேள்ேலின்
காலடியில் ேழ்ந்தது.
ீ
அழுதது, சிரித்தது.
இருகரம் நீட்டி ேள்ேல் ோர்த்த கூழிவன ோங்கிப் பருகியது.

பருகிக் வகாண்வட இருந்தது. ேயிறு நிவறந்தும் நிறுத்தேில்வல.

ஊற்ற, ஊற்ற இன்னும் இன்னும் என்று ோங்கி குடித்துக் வகாண்வட
இருந்தார் கல்பட்டு ஐயா.
‘வபாதாதாங்காணும்?¸ என்று வகட்டு கூழ் ோர்ப்பவத நிறுத்தினார்
வபருமான்.

வபாதும் என்று வசால்ல மனம் ேரேில்வல. கண்ண ீர் ேழியத்

தவலயாட்டுகிறார் கல்பட்டு ஐயா. முடிந்தது பயணம்தான், வதடல்
அல்ல. சத்திய தருமச்சாவல பக்கத்தில் ஒரு குடிவசயில்
தேமிருக்கலானார் கல்பட்டு ஐயா.
அக்காலத்வத வேப்ப மிகுதியால் அேருக்கு உடம்வபல்லாம் சிரங்கு
கண்டது. ஆனால், சாவல அன்பர்கள் அேருக்கு உணவு தரவும்
மறந்தனர்.
வேேியூர் வசன்றிருந்த ேள்ேலார் திரும்பியதும் ‘கல்பட்டுக்கு
உணவு வபாயிற்றா?¸ என்று வகட்டார்.
எல்வலாரும் கல்லாய்ச் சவமந்தனர். உண்வம புலப்பட்டது. தாவம
உணவுக் கிண்ணத்துடன் கல்பட்டு ஐயாேிடம் வசன்று கல்பட்டு
ஐயாேின் வகயில் தாமவர இவலவேத்து தமது வகயால் உருட்டி
வசாற்றுக் கேேங்கவே வேத்தார். ோங்கி ோங்கித் தின்றார்
கல்பட்டு ஐயா.
‘ேள்ேல் வபருமானுக்குத் வதால்வல தந்துேிட்வடவன¸ என்ற
ஆற்றாவமயிலும் துடித்தார் கல்பட்டு ஐயா. ‘அடியாருக்கு
சிேஞானிகள் வதாண்டு வசய்ேது உண்டுங்காணும்¸ என்று
ேள்ேலார் சிரித்தபடிக் கூறினார்கள்.
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ஒரு நாள் மாட்டுேண்டி ஒன்றில் ேள்ேலாரும் கல்பட்டு ஐயாவும்
பயணம் வசய்து வகாண்டிருந்தனர். சற்று தூரம் வசன்றதும்

ேள்ேலார் கல்பட்டு ஐயாவே வநாக்கி ‘கிடக்க ேிரும்புதுங்காணும்¸
என்று வசான்னார்கள்.

உடவன எம்வபருமான் தவலவய தன் மடியில் தாங்கி தூங்க
உதேிவசய்தார். வபருமானும் தூங்கலானார். ேண்டி வபாய்க்
வகாண்டிருந்தது.
அச்சமயம் ேள்ேல் வபருமானின் திருமுகத்வதக் குனிந்து பார்த்த
கல்பட்டு ஐயா திடுக்கிட்டுப் வபானார்.

வபருமானாரின் மூடிய கண்கேிலிருந்து கண்ண ீர் வபருக் வகடுத்து
ேழிந்து வகாண்டிருந்தது. வபருகி ேந்த கண்ண ீர் வதாவடவய
நவனத்து பின்னும் ேழிந்து ேண்டிப் பலவகவய நவனத்தது.
கல்பட்டு ஐயாேின் மனம் பவத பவதத்தது. உடலில் வநாவு ஏதும்
கண்டவதா என்று எண்ணி கலங்கினார். எழுப்பவும் துணிவு
ேரேில்வல. அடுத்த ஊர் ேந்தது.
வபருமான் கண் ேிழித்து எழுந்தார். என்ன குவற என்று வசால்ல
வேண்டும் என்று கல்பட்டு ஐயா ேிநயமுடன் வேண்டிக்
வகாண்டார்.‘ப்ச்...அதற்கில்வலங்காணும் இந்த உலகவமல்லாம்
இப்படி இருக்கிறவத என்கிறதுக்குத் தாங்காணும்!¸ என்றார்
வபருமான்.
ேள்ேல் வபருமானுக்கு வதாழுதூர் வேலாயுதம், கலு

ங்குழி

புருவடாத்தமன், காரணப்பட்டு கந்தசாமி என்று எத்தவனவயா
அணுக்கத் வதாண்டர்கள் இருந்தாலும் உலகுக்காக அேர் ேடித்த
ஏக்கக் கண்ணவர
ீ
ஏந்தும் பாக்கியம் கல்பட்டு ஐயாவுக்கு மட்டுவம
கிவடத்தது.
இவதத்தான் “மனிதவர ஆட்வகாண்ட ேள்ேல்” என்று பாடுகிறது
திருோசகம்.
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“வதன்பழச் வசாவல பயிலும்
சிறுகுயி வலஇது வகள்நீ

ோன்பழித்து இம்மண் புகுந்து

மனிதவர ஆட்வகாண்ட ேள்ேல்

ஊன்பழித்து உள்ேம் புகுந்து என்
உணர்ேது ோய ஒருத்தன்

மான்பழித்து ஆண்ட வமன் வநாக்கி
மணாேவன நீேரக் கூோய்.” (திருோச.பா.351)




வதனும் பழங்களும் நிவறந்த வசாவலகேில் பழகும் சிறு
குயிவல!

நீ இதவனக் வகட்பாயாக!

ோனுலகத்வதேவர இகழந்து ஒதுக்கி ேிட்டு,

இம்மண்ணுலகத்தேவர ஆட்வகாண்ட ேள்ேல் தன்வம




உவடயேன்.
உடம்பு இகழ்ச்சிக்கு உரியது என்று ஒதுக்கிேிட்டு, உள்ேத்ததுே
புகுந்து, உணர்ோய் ஒன்றிய ஒப்பற்றேன்.

மானின் பார்வேவய இகழும் அேவுக்கு வமன்வமயான
பார்வே உவடய உவமயின் கணேன்.
அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயாக!

ஞானமும் முக்தியும் வேதாத்திரியம்
““தேபலமும்,தவனயறிந்த நிவலயும் வகாண்டு
தவனயவடந் வதார்க்கருள்புரியும் தவகவம யுள்ே
சிேநிவலவயான் வமய்ஞ்ஞானி குருோய் நின்று,
சீடனது புருேவமயம் ேிரலால்தீண்ட,
அேனிலேன் லயமாகி ஆசான் வதாட்ட,
அவ்ேிடத்வத ஞாபகத்வத ஒன்றி ஒன்றி,
உேவமயிலாப் வபரின்பம் உள் உணர்ந்து.
ஒருவமத் தத்துேம் அறிந்தால், அதுவே முக்தி. (ஞாக.பா.1464) ே
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

5.அடியேர் ஆவசவய அறுப்பான்
சுோமி ேிவேகானந்தர் ஒரு சிறந்த சந்நியாசி. இேர் உலகுக்கு
காதல், அன்பு, அவமதி மற்றும் புரிதல் குறித்து எடுத்துவரத்துள்ோர்.
ஆனால், சுோமி ேிவேகானந்தருக்வக காதல் மற்றும் இவணப்பு
குறித்து ஒரு ேிவலமாது பாடம் எடுத்துள்ோர் என்றால் உங்கோல்
நம்ப முடிகிறதா?

வ ய்பூர்! சுோமி ேிவேகானந்தர் அவமரிக்கா வசல்ேதற்கு முன்னர்
சிறிது காலம் வ ய்ப்பூரில் தங்கியிருந்தார்.
அப்வபாது வ ய்பூர் மகாரா ா ஒரு வபரும் நடன ேிழாவே ஏற்பாடு
வசய்திருந்தார். அந்த ேிழாேில் பங்குக் வகாள்ளுமாறு சுோமி
ேிவேகானந்தருக்கும் அவழப்பு ேிடுத்திருந்தார்.
ேிவலமாது தான் ஏற்பாடு வசய்திருந்த அந்த நடன ேிழாேில்
கலந்துக் வகாள்ே பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் அவழப்பு
ேிடுத்திருந்தார் வ ய்பூர் அரசர்.
சுோமி ேிவேகானந்தர் பங்வகடுத்துக் வகாள்ேேிருந்த அவத
ேிழாேில் ஒரு பிரபலமான ேிவே மாதுவும் பங்கு வபறேிருந்தார்.
ேிழா துேங்கிய சிறிது வநரத்திவலவய தனது தேவற உணர்ந்தார்
வ ய்பூர் அரசர்.
ஒரு சந்நியாசி பங்கு வபற்றுள்ே இந்த ேிழாேில் ேிவலமாது
பங்குவபறுேது சரியானதாக இருக்காது என்பவத அறிந்தார்.
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ஆனால், அரசர் சற்று தாமதமாகவே இவத அறிந்தார். அேர்

ஏற்கனவே ேிவலமாதுவே அவழத்துேிட்டார். வமலும், ேிவலமாது
அங்கு ேருேதற்கான அவனத்து ஏற்பாடுகளும் வசய்து
முடிக்கப்பட்டிருந்தது.
இேம் ேயது... அப்வபாது சுோமி ேிவேகானந்தர் மிகவும் இேம்
ேயது சந்நியாசியாக இருந்தார். தான் பங்கு வபற்றுள்ே நடன

ேிழாேில் ேிவல மாது பங்கு வபற்றுள்ே வசய்தி அறிந்து மன
குழப்பத்திற்கு ஆோனார் ேிவேகானந்தர்.
முழுவமயான சந்நியாச நிவல அவடந்திருந்தால், இது வபரும்
மாற்றத்வத உணர வசய்திருக்காது.

ஆவச! சுோமி ேிவேகானந்தர் தனது ஆவசகவே அடக்கிக் வகாள்ே
வேண்டும் என்பதற்காக, அந்த ேிழா நடந்து ேந்த இடத்தில், ஒரு
அவறயில் தன்வனத் தாவன பூட்டிக் வகாண்டார்.
வமலும், அந்த அவறயில் இருந்து வேேிேர மறுத்துேிட்டார்.
பலரும் அவழத்தும், சுோமி ேிவேகானந்தர் அந்த பூட்டிய
அவறயில் இருந்து வேேிேரவே இல்வல.
வ ய்பூர் அரசர் சுோமி ேிவேகானந்தர் பூட்டிக் வகாண்ட அவறயின்
அருவக ேந்து அேரிடம் மன்னிப்புக் வகாரினார். ஓர் சந்நியாசி பங்கு
வபறும் ேிழாேில் எத்தவகய ஏற்பாடுகள் வசய்ய வேண்டும்
என்பவத நான் அறிவயன் என்றும். நீங்கள் ேந்து அவழக்கப்பட்ட
நடன கவலஞர்கவே சந்திக்க வேண்டும் என்றும் வகாரினார்.
சுோமி ேிவேகானந்தரின் பதட்டம் அேரது முகத்திவலவய
வதரிந்தது. (சுோமி ேிவேகானந்தர் பூட்டிய அவறவயேிட்டு
வேேிவய ேரவே இல்வல.)
அந்வநரம் ேிழாேில் இருந்த ேிவல மாது ஒரு பாடவல பாடத்
துேங்கினார்.

20

அந்த பாடலின் வபாருோனது, உன்வன வபாலவே நானும், நானாக
சாதாரணமாக தான் இருக்கிவறன். நீ உன் மனதின் எண்ணங்கள்
வகாண்டு அச்சம் வகாள்ே வதவேயில்வல, என்பதாக இருந்தது.

சுோமி ேிவேகானந்தரின் அச்சத்திற்கு காரணம் அந்த ேிவலமாது
அல்ல, அேரது மனதில் ஏற்பட்ட குழப்ப எண்ணங்கவே ஆகும்.
கதவுகள் திறந்தன... ேிவல மாதுேின் பாடல் ேரிகேின் அர்த்தம்
புரிந்து சுோமி ேிவேகானந்தர் தான் பூட்டிய அவறகேின் கதவுகவே
தாவன திறந்து வேேிவய ேந்தார்.

அந்த ேிவல மாதுவே வநரில் கண்டு தனது ோழ்த்துக்கவேயும்
வதரிேித்துக் வகாண்டார்.
அந்த ேிவல மாதுேிடம் தூய்வமயான மனது இருக்கிறது. அேர்
அலட்சியத்தின் உண்வம வபாருள் என்ன என்பவத தனக்கு
வதேிோக புரிய வேத்துேிட்டார் என்றும் சுோமி ேிவேகானந்தர்
கூறினார்.
ேிவல மாதுவுடனான இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு சுோமி
ேிவேகானந்தர் மிகவும் வதரியமாகவும், அச்சம் இன்றியும்
மாறினார்.

நம் அவனேருக்குள்ளும் இது வபான்ற ஆவசகளும், அந்த ஆவசகள்
சார்ந்த அச்சங்களும் இருக்கும். முதலில் அந்த ஆவசகவே பூட்டி
வேக்காமல் திறந்து ேிட வேண்டும்.
பிறகு, நமது மனவத திறந்தபடியாக வேத்திருக்க வேண்டும். இது
வதவேயற்ற ஆவசகவே நம்வமேிட்டு வேேிவயறவும்,
வதவேயான ோய்ப்புகவே தேற ேிடாமல் இருக்கவும் உதவும்.
ஒரு ோய்ப்பு அல்லது சூழவல எதிர்வகாள்ோமல், அதில் வேற்றிப்
வபற யார் நமக்கு சிறந்த ேவகயில் உதவுோர்கள் என நம்மால்
அறியமுடியாது.
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“சுந்தரத்து இன்பக் குயிவல

சூழ்சுடர் ஞாயிறு வபால

அந்தரத்வத நின்று இழிந்து இங்கு
அடியேர் ஆவச அறுப்பான்

முந்தும் நடுவும் முடிவும்
ஆகிய மூே ரறியாச்

சிந்துரச் வசேடி யாவனச்

வசேக வனேரக் கூோய்”. (திருோச.பா.320)






அழகிய இனிய குரவல உவடய குயிவல!

ஒேியால் சூழப்பட்ட சிேவலாகத்திலிருந்து இங்வக இறங்கி
ேந்து அடியார்கேது பற்றுக்கவே அறுப்பேன்.
முதலும் நடுவும் முடிவுமாக இருப்பேன்.

இந்த மூன்றுக்கும் அதிகாரிகோக ேிேங்கும் (பவடத்தல்,
காத்தல், அழித்தல்) பிரம்மா, திருமால், குணி உருத்திரன்

ஆகிய மூேராலும் அறிய முடியாத குங்குமம் வபான்ற சிேந்த
திருேடிகவே உவடயேன்.

அப்படிப்பட்ட ேரவன
ீ
ேருமாறு

கூேி அவழப்பாயாக!

ஆவசவயச் சீரவமப்வபாம் - வேதாத்தரியம்.
“இச்வச எழும்வபாவத காரணம் கண்டிடு.
இச்வச முடித்திடச் சூழ்நிவல பார்த்திடு.
இச்வச முடிந்தால் எழும்ேிவேவே யூகி.
இச்வச முவறயாய் இயங்கும் அவமதியிவல.

ோயு வேகம், மவனா வேகம் என்று வசால்ோர்கள். மனம்
வேகுவேகமாக இயங்கக்கூடியது. ஒரு வநாடியில் பல நூறு
ஆவசகவே உருோக்கிக் வகாள்ே முடியும். அவ்ேேவு
ஆவசகவேயும் உடவலக் வகாண்டு தாவன நிவறவேற்ற வேண்டும்?
அவதாடு அந்த ஆவசகளுக்குச் சமுதாய ஒப்புதல், இயற்வகயின்
ஒத்துவழப்பு ஆகியனவும் வேண்டும்.
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ஆவசப்பட்டுக் வகாண்டு இருப்பதனாவலவய நாளுக்கு நாள் மனம்
தேர்ச்சி அவடந்து வகாண்வட வபாகிறது; ோழ்க்வகயில் வேற்றி
கிட்டுேதில்வல. ேிரக்தி, வேறுப்பு ஆகியவே உண்டாகின்றன.
ஆவசவயச் சீரவமத்துக் வகாள்ளும் வபாது, மனம் மிகவும்

இவலசாகி ேிடுகின்றது. ஆயிரமாயிரம் ஆவசகவே உருோக்கி,

அடக்கி வேத்துக் வகாண்டு, உள்பாரம் வகாண்டிருந்த நிவலமாறி,
அந்தப் பளு இல்லாததனால் மனம் அவமதியாக இருக்கும்.
ஆவசயின் மறுமலர்ச்சிவய அறுகுணங்கள். ஆவச தவடப்படும்வபாது
அத்தவடவய நீக்க எழும் ஆர்ேவம சினம்.

ஆவசயுள்ே வபாருட்கவேத் தனக்கு வேண்டுவமனவும் பிறர்
கேராமலும் பாதுகாத்துக் வகாள்ளும் வசயவல கடும் பற்று.

ஆணுக்குப் வபண் மீ வதா, வபண்ணுக்கு ஆண்மீ வதா முவறயற்ற
ேிருப்பம் எழுேது அதுவே வமாகம்.
ஆவச வபாருள், வசல்ோக்கு, புகழ் இேற்றின் மீ து அழுந்தி, அவதக்
வகாண்டு மக்கவே உயர்ோக அல்லது தாழ்ோகக் கருதுேது மதம்.
சினத்வத முடிக்க ேலுவேயும் ோய்ப்வபயும் நாடி நிற்கும்
ஆவசதான் ேஞ்சம்.
வபராவச, சினம், கடும்பற்று, முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி, உயர்வு
தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்சம் ஆகியன அறுகுணங்கள் எனப்படும்.
ஆவசயின் இயல்பறிந்து, அவத நலம் ேிவேக்கத் தக்க ேவகயில்
பண்படுத்தி-ஒழுங்குபடுத்தி ேிட்டால், அதுவே ஞானமாக மலரும்.
ஆவசவயச் சீரவமப்பது எப்படி? ஒவ்வோருேருக்கும் முக்கியமான
சில ஆவசகள் இருக்கலாம். சின்னஞ்சிறிய ஆவசகள் பலவும் ேந்து
வபாகும்.
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இந்த ஆவசகள் வதவேதானா? நிவறவு வசய்து வகாள்ே ேசதி
இருக்கிறதா? வதவே இல்லாத ஆவச எழுந்து, அவத நிவறவு
வசய்தால் பல துன்பங்கள் ேரும்.

எனவே, ‘வதவேயில்லாத ஆவசவய ேிட்டு ேிடுவேன்¸ என்று
எண்ணிச் சங்கல்பம் வமற்வகாள்ே வேண்டும்.
மீ ண்டும் ஒரு முவற அவத ஆவச எழுவமயானால், முன்வப எடுத்து
வேத்திருக்கும் முடிவும் கூடவே ேந்து, அந்த ஆவச

காலப்வபாக்கில் மவறந்து ேிடும். வதவேயும் ேசதியும் ஒருங்வக

இருந்தவபாதிலும் கூடப் பின்ேிவேவு தீங்கு அேிக்குவமனில், அந்த
ஆவசவயயும் ேிட்டு ேிட வேண்டியதுதான்.

நிவறவு வசய்ய முடியாத நூறு ஆவசகவேக் குப்வபவயப் வபால
மனத்தில் வபாட்டு வேத்துக் வகாள்ேதால் நன்வம இல்வல.

மனஅவமதி வபாய் ேிடும். மனத்தில் உள்ே பலம் வபாய்ேிடும்.
வசயல்திறன் குன்றிப் வபாகும். உடல் நலம் குன்றிப் வபாகும்.
நற்குணங்கள் வபாகும். எரிச்சலும், வகாபமும் அடிக்கடி ேரும்.
முகத்தில் வதேிவுவபாய், வசாகம் படிந்து ேிடும். மனம் கலகலப்பாக
இருக்காது. ஆவசவய அடக்கினால், அது பிதுங்கிக் வகாண்டு
வேவ்வேறு துன்பங்கோக உருோகும்.
ஆராய்ந்தால், பிறந்த இடத்திவலவய அது ஒடுங்கும். ஆவச நிவற
மனமானால் மற்ற எல்லா நலன்கவேயும் வபறுேது எேிதாகி
ோழ்ேின் இலட்சியவம நிவறவேறிய ஓர் உணர்வு உண்டாகும்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

6.ஆனந்தவம பிரம்மம்
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இவறேனும் இயற்வகயும் வேறு என்ற கருத்து நிலவுகிறது. நம்
வேதங்களும், உபனிஷத்களும், இதிஹாச புராணங்களும் இரண்டும்
ஒன்வற என்று உணர்த்துகின்றன. அதற்கு இக்கவத ஒரு சான்று.

ப்ருகு முனிேர் தன் தந்வத ேருண பகோனிடம் (நீருக்கு அதிபதி)
பிரம்மத்வத உணரும் ேித்வதவய வபாதிக்குமாறு பணிவுடன்
வகட்கிறார்.
ேருண பகோன் “தியானம், தேம் ஆகியேற்றின் மூலம்
பிரம்மத்வத சுயமாக உணரமுடியும்” எனக்கூறி சில குறிப்புகவே
அேித்தார்.

பிரம்மத்திலிருந்வத

ே
ீ ராசிகள் பிறக்கின்றன, ோழ்ந்து மடியும்வபாது

அந்த பிரம்மத்திடவம வசன்றவடகின்றன, எனவே ஆழ்ந்த
தியானத்தில் ஈடுபடுமாறு ப்ருகுவே வகட்டுக் வகாண்டார்.
தந்வத வசால்படி வசய்த ப்ரஹு



முதலில் “அன்னவம பிரம்மம்” என உணர்ந்தார். அதில் முழுத்
திருப்தி இல்லாததால், வதாடர்ந்து தியானத்தில் மூழ்கினார்.

இப்வபாழுது “ப்ராணவம பிரம்மம்” என உணர்ந்தார். அதிலும்
முழுத் திருப்தி இல்லாததால், வதாடர்ந்து தியானத்தில்



மூழ்கினார்.

வமலும் மனம், ேிஞ்ஞானம் என்ற நிவலகவேத் தாண்டி
“ஆனந்தவம பிரம்மம்” என்பவத உணர்ந்தார்.

ப்ருகு ஒவ்வோரு கட்டத்திலும் உணர்ந்தது நமக்கு அடிப்பவட
உண்வமவய உணர்த்துகிறது.
அன்னம் (உணவு) நம் உடலின் எரிவபாருள். ப்ராணம் (மூச்சுக்காற்று)
இருக்கும் ேவர நாம் ோழ்கிவறாம், அது நாம் ோழும் சூழவல
குறிக்கிறது. நாம் நன்றாக ோழ தரமான உணவும் காற்றும்
அத்யாேசியங்கள்.
மனம் என்பது எண்ணங்கவேயும் குறிக்வகாள்கவேயும்
உணத்துகிறது. ேிஞ்ஞானம் ஆழ்ந்த அறிவே குறிக்கிறது.
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ஒருேருக்கு அத்யாேசிய வதவேகள் பூர்த்தியாகும் வபாழுவத

எண்ணங்கள், குறிக்வகாள்கள், அறிவே ேேர்த்துக் வகாள்ளும்

ஆர்ேம் உண்டாகும். இறுதியாக ஆனந்தம் என்ற நிவல இவே
அவனத்வதயும் உணர்ேவத. வதாடக்கத்தில் உள்ே ஸ்வலாகம்
ப்ருகுேின் சுய உணர்தவல.

வேதாந்தம் எனப்படும் தத்துேம் உபநிடதங்கேின் சாரம்.

வேதங்கேின் அந்தமாக ேிேங்கும் உபநிடதங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சம்
குறித்தும் அதன் ஆதாரம் குறித்தும் வதடவல வமற்வகாள்கின்றன.

இந்தத் வதடலில் பல்வேறு தத்துேங்களும் கருது வகாள்களும் முன்
வேக்கப்படுகின்றன.

கேித்துேமான முவறயில் மிகச் சுருக்கமாகச் வசால்லப்படும் இந்தக்
கருத்துகள் பல ேிதமான ேிோதங்களுக்கும் ேிேக்கங்களுக்கும்
ேழி ேகுக்கின்றன.

மனித ோழ்வேயும் இந்தப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதற்கும் உள்ே
வதாடர்வபயும் பற்றிச் சிந்திக்க ேிரும்புபேர்களுக்குப் பல
ேிஷயங்கவே அள்ேித் தருேது வேதாந்தம்.
“ஆனந்வதா ப்ரஉற்வமதி வ்ய ானாத்!
ஆனந்தாத்த்வயே கல்ேிமானி பதானி
ஆனந்வதன

ாதானி

ே
ீ ந்தி!

ாயந்வத!

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

நத்திவலவய ோழ்ந்திருக்கின்றன.

இறுதியில் ஆனந்தத்திவலவய லயமவடகின்றன.
ஆனந்தவம பரம்வபாருள்.

அது யாருக்கும் தனியுரிவமயாகாது.

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

திருக்க முடியும்?

ஆனந்தமில்லாது யார் உயிர் ோ

உலப்பில்லா ஆனந்தத்தில்

ஒன்றுபட்டிருப்பேர் பரமவன அவடந்தேர் ஆகின்றனர்.

“இன்பந் தருேன் குயிவல
ஏழுல கும்முழு தாேி
அன்பன் அமுது அேித்து ஊறும்

ஆனந்தன் ோன்ேந்த வதேன்

நன்வபான் மணிச்சுேடு ஒத்த

நற்பரி வமல்ேரு ோவனக்

வகாம்பின் மிழற்றும் குயிவல

வகாகழி நாதவனக் கூோய்.” (திருோச.பா.353)










மரக்கிவேயில்

அமர்ந்து இவசக்கும் குயிவல!

எல்லா உயிர்களுக்கும் இன்பம் தருபேன்.

மூவேழு உலகங்கள் முழுேவதயும் ஆளுபேன்.
அன்பர்கேிடம் அன்பு உவடயேன்.
அமுதத்வத உள்வே ஊறுமாறு வசய்து. இன்பம் வசய்பேன்.

சிேனுலகிலிருந்து இறங்கி ேந்த வதேர்களுக்கும் வமலானேன்.
வபான்னும் மணியும் வபான்ற நல்ல சிறப்பிவன உவடய
குதிவரகேின் மீ து எழுந்தருேி ேந்தேன்.
திருப்வபருந்

தவறத் தவலேன்.

அேவனக் கூேி அவழப்பாயாக!

இன்பநிவல எய்த ோரீர்!

வேதாத்திரியம்

“அறிோனது நிவற நிவலவய ஆதியாக


அவமதி நிவலயில் உணர்ந்து, அதுோம் வபாது

அறிவு உயர்ந்தகன்று, அவமதிப் வபரின்பத்தில்
அணுமுதலாய் அண்ட வகாடி

தாவனயாக,

அறிவே அவ்ேந் நிவலயில் ஒழுங்கியக்க
அவம்

பாப கி, முவறபிறழாது இயங்கும் வமலாம்,
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அறிேின் வபருவம உணர்ந்த இன்பவேள்ேத்து

ஆனந்தத்தில் திவேக்க ோரீர்! ோரீர்! (ஞாக.பா..1236)

ஆனந்தத்தில் திவேக்க ஊவரங்கும் உள்ே மனேேக்கவல
மன்றங்கேில் பயிற்சி எடுத்து இன்பமாக ோழ்வோமாக.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

7. எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன்
ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு காலம் எனம் ேேம் நான்கும்
ஒன்றிவணந்த வபருவேேிவய வதய்ேம் என்பது வேதாத்திரியக்
வகாட்பாடாகும்.

இவறவேேிக்கு தன்வனத் தாவன இறுக்கிக் வகாள்ளும் தன்வம
உண்டு.

இவற வேேியின் இந்தத் தன்னிறுக்கம்தான் அதன்

தன்மாற்றத்திற்கான முழுமுதற் காரணம்.

எனவே இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் நாம் காண்கின்ற காணாத அவனத்தும்
சுத்த வேேியின் தன்மாற்ற ேடிேங்கவே என்கிறது வேதாத்திரியம்.







சுத்தவேேி என்ற இவறநிவல வநாறுங்கி இவறத்துகள்
ஆயிற்று.
இவறத்துகள்கேின் வதாகுப்பு தான் ேிண்.
ேிண்கேின் வதாகுப்புகள்தான் வதாற்றப்வபாருட்கள் அவனத்தும்
ஆகும்.
ேிண்கேின் சுற்வறாட்டம் வதாற்றப் வபாருட்கேில் சீரான
முவறயில் அவமந்தவபாது உயிரினங்கள் வதான்றின.
ஓர் அறிவு தாேரம் முதல் ஆறறிவு மனிதன் ேவர
உயிரினங்கள் வதான்றின.
முடிேில் சிறப்பான அறிவுவடய மனிதன் வதான்றினான்.
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இதுவே சுத்தவேேி எனும் இவறநிவலயின் தன்மாற்ற
ேரலாறு ஆகும்.

வேதாத்திரியம் ேிேக்கும் தத்துேம் இதுோகும்.
வேட்டவேேிவயப் பற்றி பாரதியார் பாடுகிறார். . . .
“வேட்ட வேேியாய் அறிோய் வேறுபல சத்திகவேக்
வகாட்டு முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுோய்
தூல அணுக்கோய் சூக்குமமாய் சூக்குமத்தில்

சாலவுவம நுண்ணியதாய் தன்வமவயலாம் தானாகி
தன்வம ஒன்றில்லாததுோய் தாவன ஒருவபாருோய்

தன்வம பலவுவடத்தாய் தான்பலோய் நிற்பதுவே” (பாரதியார்)
இவதத்தான் “எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன்” என்று திருோசகம்
பாடுகிறது
“உன்வன உகப்பன் குயிவல
உன்துவணத் வதாழியும் ஆேன்
வபான்வன அழித்தநன் வமனிப்
புகழில் திகழும் அழகன்

மன்னன் பரிமிவச ேந்த
ேள்ேல் வபருந்துவற வமய
வதன்னேன் வசரலன் வசாழன்
சீர்ப்புயங் கன்ேரக் கூோய்”. (திருோச.பா.354)







குயிவல!
உன்வன நான் ேிரும்புவேன்.
உனக்கு உதேி வசய்யும் வதாழியாகவும் ேிேங்குவேன்.
வபான்வன ேிடவும் சிறப்புவடய புகழ் வபாருந்திய
திருவமனிவயாடு அழகுடன் ேிேங்குபேன்.
எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன்.
குதிவரமீ து எழுந்தருேி ேந்த ேள்ேல் தன்வம உவடயேன்.
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திருப்வபருந் துவறயில் எழுந்தருேி உள்ே பாண்டியன்,
வசரன், வசாழன்.

பாம்பிவன அணிகலனாக அணிந்திருப்பேன்.
அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயாக!

பிரபஞ்ச இரகசியங்கள் - வேதாத்திரியம்
“வபரியக்க மண்டலத்வதத் தத்துேங்கள்
பத்தாக ேிேங்கிக் வகாள்வோம்.
வபரியசுவம மனதிலிருந் திறங்கிேிடும்.
மனம்அறிோம் சிேமு மாகும்.

ஓரியக்க மற்றநிவல வேட்டவேேி
இருப்பதுவே; ஆதியாகும்.

உள்ேவமந்த ஆற்றவல உருண்டியங்கும்
ேிண்ணாகும். அதிவல ழுந்த
வநரியக்க ேிரிவுஅவல வநடுவேேியில்
கலப்புறோன் காந்த மாச்சு.

நிகழ்காந்தத் தன்மாற்றம் அழுத்தம்ஒலி
ஒேிசுவேயும் மணம்மனம்ஆம்.
சீரியக்கச் சிறப்புகவே ேிவேவுகவே
உள்ளுணர்ந்தால் அதுவமய்ஞ் ஞானம்.
சிந்திப்வபாம், உணர்ந்திடுவோம், வசர்ந்திருப்வபாம்
இவறநிவலவயா வடன்றும் எங்கும்!” (ஞாக.பா.1674)
முதலில் வதான்றிய ேிண் மகன். முதல் ேிண்ணிலிருந்து
இரண்டாேதாகத் வதான்றிய நிழல்-ேிண்வணா இவறவேேிக்குப்
வபரன்.
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வபரன் எங்வக வபானாலும் தாத்தாவுடன் வசர்ந்து வகாண்டான். நிழல்
ேிண் இவறவேேிவயாடு கலந்துேிட்டது தான் காந்தம்.

அப்படியானால் தாத்தாவும், வபரனும் அதாேது இவறவேேியும்,
நிழல் ேிண்ணும் ஆடும் கூத்துத் தான் பிரபஞ்சம்.

இவறவேேியில் நிழல் ேிண்கவரந்த நிவல காந்தம். காந்தம் தான்
அழுத்தமாக, ஒலியாக, ஒேியாக, சுவேயாக, மணமாக, மனமாகப்
பிரபஞ்சம் முழுேதிலும் எல்லாப் வபாருேிலும் இருக்கிறது.
இவறவேேி என்ற தாத்தாவும், நிழல் ேிண் என்ற வபரனும் ஆடுகிற
கூத்துத் தாவன இவேயவனத்தும்!

இவறவேேி புலன்களுக்கு எட்டாது இருந்ததனால் அவத ேிேரித்துச்
வசால்ல முடியேில்வல.

ஆனால், எப்படித் தத்துேஞானிகள் கண்டு பிடித்தார்கள்? மனம்
சுழல் ேிவரவு அதிகமாயிருக்கிறவபாது அது அவல. அவலக்கு

அடித்தேமாக இருப்பது இவறநிவல. இவற நிவலயிலிருந்து அவல
ேிலகி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும்.
ஆனால், மன அவலச் சுழல் ேிவரவு குவறயக் குவறய,
இவறயுணர்வும் இவறயாற்றலும் அந்த மனத்திற்கு ேலுவேத்
தருகின்றன.
அப்படிவய அந்த இவற நிவலவயாடு வநருங்கி இருக்கிறவபாது,
மனம் இவற நிவலவயத் வதரிந்து வகாள்கிறது.
இவற நிவலயிலிருந்து தாவன எல்லாவம ேந்தன? எல்லா
இயக்கங்களும், பதிவுகளும் ோன்காந்தத்தில் தான் இருக்கின்றன.
அவதாடு மனம் இவணகிறவபாது அங்கிருக்கக்கூடிய உண்வமகள்
எல்லாம் வதரிகின்றன. வநற்று நடந்த வசயவல நிவனத்தால்
நிவனேிற்கு ேருகிறது வபாலத் தனக்குள்ோகவே பிரபஞ்ச
ரகசியங்கள் வதரியும்.
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

8. மகான்கேின் பார்வேயில் வேட்டவேேி.
வேதாத்திரி மகரிஷி பார்வேயில் வேட்டவேேி





அறிவும் ஆற்றலுமான வேட்டவேேிவய வதய்ேம்
வேட்டவேேி ஒன்வற சுயம். சுயத்திற்குப் பலபல வபயர்கள்
உண்டு.

வேட்டவேேியின் தன்னிறுக்கவம அதன் எழுச்சிக்கு
முழுமுதற்காரணம்.

எழுச்சியவடந்த வேட்டவேேியின் பின்னவம துகள்.
துகள்கேின் சுழற்சியால் வேட்டவேேியில் எழும் அவலகவே
காந்த அவலகோகும்.

வேட்டவேேி சக்தி என்பதில்வலயானால்
வேறு எந்தப்வபாருள் ேலிது பிரபஞ்சத்தில்?
வதாட்ட, வதாடப்பட்ட இரு வபாருட்களூவட
வதாட, வதாட்டதாய் என்னும் அரூபம் யாது?

பட்டப் பகலில் ோனில் மீ ன்கள் வதான்றா.

பார்வேயில்லார்க்கவே எந்த நாளும் காணா,
எட்டேில்வல அறிேிற்கு என்றால், உள்ே
தத்துேம் எங்வக ஒேிந்து வகாள்ளும்?.”(ஞாக.பா.1417

அழுகணி சத்தர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“மூலப் பதியடிவயா மூேிரண்டு ேடதிவல
ீ
வகாலப்பதிப்பாடிவயா குதர்க்கந்வதரு நடுவே
சாலப்பதிதனிவல தணலாய் ேேர்ந்தகம்பம்
வமல்பதிதனிவல – என் கண்ணம்மா
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ேிவடயாட்வடப் பாவரவனா”
வேட்டுண்ட சக்கரத்தால் வேணதனமேித்துக்
குட்டுண்டு நின்வறண்டி வகாடிமனு முன்னாவல
குட்டுண்டு நில்லாமற் வகாடிமன முன்னாக

வேட்டுண்டு பிணி நீக்கி – என் கண்ணம்மா
ேிழித்து வேேிக்காட்டாவயா”

கடுவேேிச் சித்தர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“வமய்ஞ்ஞானப் பாவதயிவலறு – சுத்த
வேதாந்தவேட்ட வேேியிவனத் வதறு”

“எட்டு மிரண்வடயும் வமார்ந்து – மவற

எல்லா முனக்குள்வே ஏமாய்த் – வதர்ந்து
வேட்ட வேேிவனச் சார்ந்து – ஆனந்த
வேள்ேத்தின் மூழ்கி மிகுகேி கூர்ந்து”
குதம்வபச் சித்தர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“வேட்ட வேேிதன்வன வமய்வயன்று இருப்வபார்க்குப்
பட்டயம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பட்டயம் ஏதுக்கடி?”

“வேகாமல் வேந்து வேேிவயாேி கண்வடார்க்கு
வமாகாந்த வமதுக்கடி - குதம்பாய்
வமாகாந்த வமதுக்கடி.”
“ோனகத்தில் நாட்டம் வகாண்டால் உனக்கு என்றும்
வகாண்டாட்டம்.” (ோனகம் - வேட்டவேேி.)
இவடக்காட்டுச் சித்தர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“பாழ்வேேிவய வநாக்கிவய தும்பீபற – மாவயப்
பற்றற்வறா வமன்வறாநீ தும்பீபற
வேோ திருந்திடப் பால்கற – வேறு
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வேட்ட வேேிக்குள்வே பால்கற.

அண்ணாேின் வமல்ேரும் பால்கற –வபர்
அண்டத்திலூறிடும் பால்கற.”

அகப்வபய் சித்தர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
““ேடும்
ீ
வேேியாவமா அகப்வபய்
வமய்யாக வேண்டாவோ.

பரத்துக் கருத்தேிடம் அகப்வபய்
பாழது கண்டாவய.

வதான்றமற் வதான்றிடும் அகப்வபய்”

தாயுமானேர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“நித்தியமாய் “நிர்மலமாய் நிட்கேமாய் நிராமயமாய்
நிவறோய் நீங்காச்
சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ச் சமீ பமுமாய்த் துரியநிவற
சுடராய் எல்லாம்

வேத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
மனோக் வகட்டாச்

சித்துருோய் நின்ற வோன்வறச் சுகாரம்பப்
வபருவேேிவயச் சிந்வத வசய்வோம்.”
“வபருவேேியாய் ஐம்பூதம் பிற்பிபிடமாய்ப் வபசாத
வபரிய வமானம்
ேருமிடமாய் மனமாதிக் வகட்டாத வபரின்ப
மயமாய் ஞானக்
குருேருோற் காட்டிடவும் அன்புவரக்வகாத் தர ேிழுங்கிக்
வகாண்டப் பாலுந்
வதரேரிதாய்க் கலந்வதந்தப் வபாருேந்தப் வபாறுேிவணயாஞ்
சிந்வத வசய்வோம்.”
இராமலிங்க ேள்ேலார் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“அண்டபகி ரண்டவமல்லாம் வேண்ணிலாவே – ஐயர்
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ஆட்டவமன்று வசால்ேவதன்ன வேண்ணிலாவே”
இரமணர் பார்வேயில் வேட்டவேேி
“வபாக்கும் ேரவுமில் வபாது வேேியினிலருப்
வபாரட்டங்காட் டருணாசலா

வமாட்வடயடித் வதவன வேட்ட வேேியி நீ
நட்ட மாடிவன வயன் னருணாசலா

ராப்பகலில்லா வேறு வேேி ேட்டில்
ீ
ரமித்தடுவோம் ோேருணாசலா”

வேட்ட வேேிவயத்தான் “ அண்டம் கடந்து ேிரிசுட ராய்நின்ற
வமய்யன்” என்று திருோசகம் புகழ்கிறது.
ோஇங்வக நீகுயிற் பிள்ோய்
மாவலாடு நான்முகன் வதடி
ஓேியேர் உன்னி நிற்ப
ஒண்தழல் ேிண்பிேந்து ஓங்கி

வமேிஅன்று அண்டம் கடந்து

ேிரிசுட ராய்நின்ற வமய்யன்
தாேி ேரும்பரிப் பாகன்

தாழ்சவட வயான்ேரக் கூோய்.” (திருோச.பா.355)








இேம் குயிவல! இங்வக ோ!
திருமாலும் பிரம்மனும் அடிக்காண முடியாது, நீங்கி, ேியந்து
நிற்கும் ேண்ணம் ஒேி மிக்க தூணாய்,
ோவனப் பிேந்து.அண்டங்கவேக் கடந்து நின்ற, ேிரியும்
ஒழப்பிழம்பான உண்வமயன்.
பாய்ந்து ேரும் குதிவரவயச் வசலுத்தி ேந்த பாகன்.
நீண்ட சவடயிவன உவடயேன்.
அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாபாயகா!

வேட்டவேேிவய வபராற்றல் உவடய இவறநிவல
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“வேட்டவேேி சக்திவயன்பது இல்வல. ஆனால்,

வேறுஎந்தப் வபாருள் ேலிது பிரபஞ் சத்தில்?

வதாட, வதாடப்பட்ட இருசீேர்களுக் குள்வே,

வதாட வதாட்டதாய் எண்ணும் அறிவு யாது? வேேிதான்!

பட்டப்பகலில் ோனில் ேிண்மீ ன் வதான்றா.

பார்வே இல்லார்க்கு அவே எப்வபாதும் காணா

எட்டேில்வல அறிவுக்கு என்றால், அந்த
இயற்வகத்

அறிவோம்!

த

தத்துேம் எங்வக ஒேிந்து வகாள்ளும்?

வேட்டவேேிவய அவனத்தும்.

வேட்டவேேிவய நாம் காணும்

காணாத அவனத்து அவனத்து உருேங்களும். வேட்டவேேி

இரகசியத்வத உணர்ந்து வதேிந்து ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக. ோழ்க
ேேமுடன்.

9. பாசம் அறுத்து எவன ஆண்டேன்
வகாேிலில் வதங்காய் உவடப்பதில் உள்ே தத்துேம் – அறியாத
புராண கவத

ேிநாயகருக்கும், சிேனுக்கும் மூன்று கண்கள் இருப்பவதப் வபாலத்
வதங்காய்க்கும் மூன்று கண்கள் இருப்பது, அதற்குரிய மிக முக்கிய
மான சிறப்பு. ேழிபாட்டுக்குப் பயன்பட இது முக்கிய காரணம்.
ேழி பாட்டில் வதங்காவய பயன்படுத்த எந்தேித ேரம்புகளும்
இல்வல . இதவன இந்து சமயத்தேர் அவனேரும்
பயன்படுத்துகின்றனர்.
மக்கள் இரு கண்களுடன், நன்கு பக்குேப்பட்ட பின்னர் அகக்கண்
அல்லது ஞானக் கண்வணப் வபறுகின்றனர்.
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பக்குேமுவடய மனவம இவற

ே வன ேழிபடத்தக்கது. பக்குே

நிவலயறிதல், வதங்காய்க்கும், மனத்திற்கும் வபாது. பக்குேம்
குவலந்தால் வதங்காயும், மனமும் அழுகிேிடும்.

நம்முவடய வேண்டுதல் நிவறவேற வகாேிலுக்கு வசன்று வதங்காய்
உவடத்து அர்ச்சவன வசய்து இவறேவன ேழிபடுகிவறாம்.
எதனால் இந்த ேழிபாடு என்பதற்கான காரணம் ேியப்பிற்குரியது.
ேிநாயகர் ஒருமுவற தன் தந்வதயிடம் உன் தவலவய எனக்கு பலி
வகாடு என்று வகட்டாராம், இதன் காரணமாகவே தனது அம்சமாக
மூன்று கண்கவே வகாண்ட வதங்காவய சிேன் பவடத்தார்
என்கிறது புராண கவத.
இதன் காரணமாகவே வேண்டுதல் ேிவரேில் நிவறவேற பக்தர்கள்
ேிநாயகருக்கு சிதறு வதங்காய் உவடக்கின்றனர்.
வதங்காய்-மும்மலம், நீர்-உயிர். வதங்காயின் மட்வட, நார், ஓட்டு
ப்பகுதிகள் என்ற மூன்றும் மும்மலங்கள் ஆகும்.

இவே படிப்படிவய கவேயப்பட்டவுடன், இறுதியில் அகங்கார ஓடும்
வநாறுங்க, உடவன வேண்வம தூய்வம பிரகாசிக்கிறது.

வதங்காய்-இதயம்; மூன்றாம் கண்-ஞானக் கண், வேண்வம-சத்துே
குணம். “சத்துே குணத்துடன் சஞ்சலமில்லாமல், ஞானக் கண்ணால்
இவறேவன தரிசிக்கும்வபாது, வதான்றும் பக்தி உணர்வுகவே
இதயம் உணர்கிறது.” என்ற உட்வபாருவேத் வதங்காய்
உணர்த்துகிறது
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“ஆனவத பதியது அற்றவத பசுபாசம்

வபானவே மலங்களும் புலன்களும் ேிவனகளும்
கானகத்தி லிட்டதீயிற் காற்றுேந் தடுத்தவதா

ஊனகத்தில் ோயுேன்னி வயான்றிவய யுலாவுவம.”
சிேோக்கியர் பாடல்கள் – 453

ஞான வயாகத்தால் நம் உடலில் உள்ே சுத்த தீயும் ோயுவும்
ஒன்றாகி உலேினால், காற்றுடன் வசர்ந்த காட்டுத்தீ வபால

உடவலங்கும் பரவும். பதி, பசு, பாசம் ஆகிய மூன்றில் பதியாம்
ஈசன் எப்வபாதும் உடலில் உள்ேது.

பசுோம் ஆன்மாவும், பாசமாம் மனமும் அற்றுப் வபாய்ேிடும்.
ஆணேம், கன்மம், மாவய ஆகிய மும்மலங்கள் வபாய்ேிடும்.

ஐம்புலன்கள் ஒடுங்கிேிடும். ேிவனகள் அவனத்தும் ேிலகிேிடும்.
“காருவடப் வபான்திகழ் வமனிக்
கடிவபாழில் ோழும் குயிவல
சீருவடச் வசங்கம லத்தில்

திகழுரு ோகிய வசல்ேன்

பாரிவடப் பாதங்கள் காட்டிப்
பாசம் அறுத்து எவன ஆண்ட

ஆருவட அம்வபானின் வமனி

அமுதிவன நீேரக் கூோய்.” (திருோச.பா.356)


வபான் வபான்ற நிறமுவடய மகரந்தமும். மணமும் உவடய
பூக்கள் நிவறந்த வசாவலயில் ோழும் கரிய நிறமுவடய








குயிவல!
சிறந்த வசந்தாமவர மலர் வபான்ற வமனி நிறமுவடய
வசழிப்பானேன்.
இந்நிலவுலகில் எழுந்தருேி ேந்து, தன்னுவடய திருேடிகவே
நான் காணுமாறு காட்டியேன்.
என்னுவடய மும்மலங்கவேக் கழுேியேன்.
என்வன ஆட்வகாண்டேன்.
ஆத்திமாவல சூடிய வபான்வபான்ற திருவமனிவய உவடயேன்.
அமுதம் வபால இனிவம வசய்பேன்.
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அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயகா!

பழிச்வசயல் தூய்வம வபறுவோம் – வேதாத்திரியம்
“தேம், அறம், உடற்பயிற்சி, இயற்வக, உண்வம,
தத்துேங்கள், உலக சமாதானம் எல்லாம்

தே உலகீ ர், வபசுதற்கு மட்டும் அல்ல!

நாம்நலமாய் ோழ்ந்திடவே வதவே! வதவே!

பே ேிவனகள் எண்ணற்றதாற்றி, ோழ்ந்த

பதிவுகோல் உடல் வநாய்கள், மனக்குழப்பம்,

அே ரேர்கள் வசயல்மூலம் திருத்தம்வபற்று,

அறிவு ேிழிப்பில் ோழ, எேர்க்கும் வதவே!” (ஞாக.பா.1619)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

10. பிரம்மவம அறிவு, அதுவே “நான்”
நான் யார்? வபாருோ? சக்தியா? உடலா? அறிோ? உயிரா? இவே
ஒன்றிலிருந்து ஒன்வறப் பிரிக்க முடியுமா? என ஆழ்ந்து சிந்தித்தால்
இேற்றில் எதுவும் தனித்து இல்வல.
எல்லாம் வசர்ந்த ஒரு இயக்கச் சிறப்வப “நான்” என அறிவோம்.
உடல் ேவரயில் எல்வல கட்டி அது ேவரயில் “நான்” என்று
எண்ணியிருந்த காலமும் உண்டு. அன்றுேவர அறிவு அறிந்திருந்த
பக்குே நிவல அது.
உருேத்வத ஆராயுங்கால் அது அணுக்கேின் கூட்டமாகத்
வதான்றுகிறது. அறிவே வநாக்கி ஆராயுங்கால் அது உடலியக்க
சக்தியின் ஒரு பிரிவு இயக்கம் என ேிேங்குகின்றது.
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சக்தி என்பது என்ன என ஆராயுங்கால் அது எங்கும் நிவறந்த ஒரு
அகண்டாகாரப் வபருவேேியின் எழுச்சி அணுேின் மூலம் இயக்க
வேகமான நிவல எனத் வதேிோகி ேிடுகின்றது.
ஆகவே அகன்ற வபருவேேியாக, அணுோக, இயக்கச் சக்தியாக,
அறிோக இருக்கும் பல்வேறு நிவலகளும் ஒன்றாகக் காட்டும் ஒரு
வபரியக்கவம “நான்” எனப்படுேது.
ஒேி அல்லது ஒலி எழுச்சி வபறும் வபாருட்கேின் நிவல, இயக்கம்
இவேகளுக்வகற்ப பலவபத அேோக இருந்த வபாதிலும் ஒேி, ஒலி
என்ற தத்துேத்தில் வேறுபட்டவே அல்ல.
அதுவபாலவே எல்லா சீேன்கேிலும் உள்ே அறிவு பலவபத
நிவலகேில் இயங்கிய வபாதிலும் அறிவு என்ற தத்துேத்தில்
ஒன்வற.
ஆகவே “நான்” பரவேேி என்ற நிவலயில் எங்கும் நிவறந்த
பூரணமாகவும், சக்தி என்ற நிவலயில் அணுக்கேின் கூட்டுப் பக்குே
பரிணாம சந்தர்ப்பச் சந்திப்புகளுக்வகற்ப பலேித இயக்க
வேறுபாடுகோகவும்,
அறிவு என்ற நிவலயில் அந்தந்த

ே
ீ ராசிகேின் புலன் அவமப்பு,

வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவல, அனுபேம் இவேகளுக்குப் பல
வபதப்பட்ட நிவலகோகவும் உருேம் என்ற நிவலயில்
அணுக்கேின் கூடுதலுக்வகற்ப பலேித அவமப்புகோகவும்
இருக்கிவறன் எனக் வகாள்ளுதல் சரியான முடிோகும்.
எனவே நான் வேறு, பிரபஞ்சம் வேறு அல்ல. நான் வேறு, இயற்வக
வேறு அல்ல. நான் என்பவத எதிலிருந்தும் பிரித்து எடுக்கவோ,
பிரித்துப் வபசவோ முடியாது. ஒன்றாகவும் பலோகவும் எல்லாமாக
ஏகத் வதாடர் நிவலயில் இருப்பவத “நான்” என்பதாகும்.
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அரூப நிவலயில் ஏகனாக, உருே நிவலயில் சிதறுண்டு வதான்றும்
பலோக, அரூபத்தில் உருேங்கள் அவனத்தும் அடக்கம் வபற்றும்,
உருேங்கள் அவனத்திலும் அரூப நிவல நிவறந்தும் ஒன்றிலிருந்து
ஒன்வறப் பிரிக்க முடியாத அகன்ற வபரியக்கமாகிய தத்துேவம
“நான்” என்பதாகும்.
.

தன்வன யறிந்தால் கடவுவே அறியலாம் வேதாத்திரியம்
“உன்வனவயா கடவுவேவயா அறிய வேன்றால்
ஒரு குறுக்கு ேழியுண்டு; உள்ளுணர்ந்து
தன்வனயறிந் தந்நிவலயில் நிவலத்து ோழும்
தனிக்கருவண ேடிோன குரு ேவடந்தால்
அன்வன ேயிற்றவடந்துருோய் உடலாய் ேந்த
ஆதி கருவேப் புருேத்திவடயுணர்த்தப்
பின்வன நீ அவ்ேிடத்தில் நிவலக்க, உந்தன்
வபதமற்ற நிவல, கடவுோகி நிற்கும்”..
வேதாத்திரி மகரிஷி
இந்த தத்துேத்வத உணர்ந்த மாணிக்கோசகர் “ எந்தம ராம்இேன்
என்று இங்கு என்வனயும் ஆட்வகாண்டு” என்று திருோசகத்தில்
பாடுகிறார்.
“வகாந்தணவும் வபாழில் வசாவலக்
கூங்குயி வலயிது வகள்நீ
அந்தண னாகி ேந்து இங்வக
அழகிய வசேடி காட்டி
எந்தம ராம்இேன் என்று இங்கு
என்வனயும் ஆட்வகாண்டு அருளும்
வசந்தழல் வபால்திரு வமனித்
வதேர் பிரான்ேரக் கூோய்.” (திருோச.பா.357)
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வகாத்தாக மலர்ந்திருக்கும் மலர்கவே உவடய வபரிய
வசாவலகேில் கூவும் குயிவல!
இவத நீ வகட்பாயாக!

அந்தணர் வேடத்தில் ேந்து. இங்கு தனது அழகிய சிேந்த
திருேடிகவேக் காட்டியேன்.

“இேனும் என் உறேினர்ளுள் ஒருேன்” என்று என்வனயும்
ஆட்வகாண்டு. அருள் வசய்தேன்.

சிேந்த வநருப்புப் வபான்ற திருவமனிவய உவடய வதேர்
பிரான்.

அேவன ேருமாறு கூேி அவழப்பாயாக!

பிரம்மவம அறிவு, அதுவே “நான்” – வேதாத்திரியம்
““நான்யார்?” யார்என்றறியும் வபரர்ேத் தாவல,

நாட்கள் மாதம் ஆண்டு பலப்பல கழித்வதன்.

ஊன்உருேில் உள்ேியங்கும் சூக்குமத்வத, உயிராய்
உணர்ந்தபின்னர். உயிர்ச்சுழலின் அவலகாந்தம் கண்வடன்.

ோன்வபாருோம் காந்தமது பஞ்சதன் மாத்திவரயாய்
ோழும்உயிரில்மணமுமாய் இயங்கக் கண்வடன்!

வமன்வமயான இவ்ேரிவசகேின்காந்தஆற்ற லுக்குள்,

மிகச்சிறந்த இவறநிவலயும் அறிவும் ஒன்றாய்க் கண்வடன்!”

(ஞாக.பா.1726)
பிரம்மவம நான் என்ற இவறயுணர்வுடன் ோழ்க்வகயில்
பயணித்தால் எப்வபாழுதும் ஆனந்தவம!

ஆனந்தம்! ஆனந்தவம!!

ோழத் வதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயில் பத்து

YOUTUBE LI NKS
இதனுள்வே
1. சுத்தவேேிவய வமய்ப்வபாருள்

ht t ps://yout u.be/uoqFaUDwEOo
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2. ேட்டின்பம்
ீ
ேழங்கியேன் ht t ps://yout u.be/J CPo9J Et n1I
3. .பிரம்ம ஞானம் ht t ps://yout u.be/5378pX9u2eY
4. ஆட்வகாண்ட ேள்ேல்

ht t ps://yout u.be/KExYG6exEP0

5. அடியேர் ஆவசவய அறுப்பான்
6. ஆனந்தவம பிரம்மம்

ht t ps://yout u.be/qEl 9zSYBpag

ht t ps://yout u.be/mk-ByO81mx4

7. எல்லா உயிர்களுக்கும் அரசன் ht t ps://yout u.be/HU7z_Z5Ui Qg
8. மகான்கேின் பார்வேயில் வேட்டவேேி
ht t ps://yout u.be/dCbU99m-d-k

9. பாசம் அறுத்து எவன ஆண்டேன் ht t ps://yout u.be/UHzQs0_hE8o

10. பிரம்மவம அறிவு, அதுவே “நான்” ht t ps://yout u.be/gmj Q00qWVnQ

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய்த்துவற.
2. திருோசகம், புலேர் ே.சிேஞானம்,
ீ
ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
3. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
7. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

வசன்வன
8. ராமகிருஷ்ணரின் அமுத வமாழிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,
வசன்வன

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

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
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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 வேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்

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

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. வடன்சவன வேல்ேது 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 வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
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4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

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

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

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

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

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

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

18. என்வனச் வசதுக்கிய 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 வதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

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
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
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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 வபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
வபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

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 வசத்திலாப் 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.
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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 வசன்னிப்பத்து
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

வ ன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. வ ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. வ ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. வ ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. வ ன்னும்
4. வ ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
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தாயுமானேர் தாயுமானேர்
1. வசரோரும் வ கத்தீவர

2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் வமய்ப்வபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயவநறி

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

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், வபாருள், 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 வதய்ேவமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

21. இன்பம் வபறும் ே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 வகாடுக்கச் வசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

வ ன்னும் திருோசகமும்
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1. வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

2. வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகரா னார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலேர் தியாகரா னார் அரிய வசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகரா னார்

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

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

சிறுகவதகள்
1. வசயவல ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்
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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
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. வபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய வேல்லியும் 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 வமௌனகுரு ேணக்கம்
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபாருள் ே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 வசத்திலா பத்து
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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 வேேியீடு

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.வ ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.வ ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.வ ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45வ ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.வ ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலவமல்லாம் வேதாத்திரியம்

48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் வசதுக்கிய 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 வசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
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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.வ ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.வ ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.வ ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்

73.வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.வ ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகரா னார்

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.வடன்சவன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.வடன்சவன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.வடன்சவன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.வபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூலர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்
95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
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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.வபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech

108..Audi o 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 வசன்னிப்பத்து

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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