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1.

அகத்தேப்பயன்கள்

இவ ேன் அன்புக்கு அடிபணிந்தேன். க ந்த பாவைேிட
தூய்வமயான அன்வப நாம் அேன் மீ து செலுத்தும்வபாது நாம்
அேனுக்கு மிக முக்கியமான பக்தன் ஆகிவ ாம்.
வகாடானு வகாடி மக்கவள சபற் ிருக்கும் இவ ேனுக்கு
எல்வைாரும் ஒன்றுதான்.
2

இவ ேவன வநாக்கி ேரம் வேண்டி தேம் புரிபேன் பக்தியில்

தூய்வமயாகவும் உள்ளத்தில் சதளிவேயும் சகாண்டால் வபாதும்.
வேண்டியவத இவ ேன் அப்படிவய ேழங்கி அருள்புரிோர்.
இரண்டு பக்தர்கள் இவ ேவன வேண்டி அவடந்த பைன்கவளப்
பார்க்கைாம்.

முதைாமேன் சபரும் கஞ்ென். ொப்பிடும் வபாது கூட ேயி ார
ொப்பிட மாட்டான்.
செல்ேம் நிவ ந்திருந்தாலும் ேயிற்றுக்வக ேஞ்ெவன செய்பேன்.
ஆவடகள் அணிேதிலும், இன்ன பி

செைவுகவளயும் கூட ேழித்து

ேழித்து செய்ோன். எச்ெில் வகயால் காகம் கூட ஓட்டாதேன்.
சபட்டி நிவ ய செல்ேம் ேழிந்த நிவையில் அேனுக்கு ேிபரீத
ஆவெ உருோனது.
ேடு
ீ முழுக்க தங்கத்தாலும் வேரத்தாலும் இவழத்து அதில்
ோழ்ந்தால் எப்படியிருக்கும்.
கற்பவனவயத் தினமும் கனவுகளாகக் கண்டான். கனவே நனோக்க
என்ன செய்ேது என்று வயாெித்தான்.
நம் கனவேசயல்ைாம் கடவுளால் மட்டுவம தீர்க்க முடியும் என்று
இவ ேவன நிவனத்து தேம் இருக்க முடிவு செய்தான்.
ஏற்கனவே கஞ்ெக் கருமி என்பதால் அேனுக்கு தேம் இருப்பது
ஒன்றும் பிரச்வனயாக இருக்கேில்வை.
கடவுள் ஒன்றும் அ ியாதேரா… அேனுக்குத் தகுந்த பாடம் கற்பிக்க
வேண்டும் என்று அேவன அதிகம் காக்க வேக்காமல் அேன் முன்
வதான் ினார்.
அேனுக்கு ஒவர ெந்வதாஷம்.“என்ன வேண்டும் வகள்.ஆனால் ஒரு
ேரம் மட்டுவம சகாடுப்வபன்.அவத மீ ண்டும் மாற் ித்தர
இயைாது.உனக்கு ஒரு நிமிடம் அேகாெம்” என் ார்.
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அேன் மனம் முழுக்க தங்கமாக இருந்ததால், “நான் எந்தப்
சபாருவளத் சதாட்டாலும் அது உடவன தங்கமாக மா வேண்டும்”
என் ான்.“நன் ாக வயாெித்தாயா” என் ார் இவ ேன்.

“என்ன ொமி இவதத் தாவன
எந்த வநரமும்

நிவனச்சுட்டிருக்வகன்
உங்களுக்கு எந்தேிதமான
ெந்வதகமும் வேண்டாம் நீங்க

இந்த ேரம் மட்டும் சகாடுங்க
ொமி” என் ான்.
புன்னவகத்த கடவுள் ேிதி
ேைியது என்று சொல்ைி அப்படிவய ஆகட்டும் என்று ேரமளித்து
மவ ந்தார்.
நம்மாள் ேட்டுக்குப்
ீ
வபானான். ேட்டுக்குப்
ீ
வபாகும்வபாது கூட
ேழியில் யாவரயும் சதாடேில்வை.
தங்கம் ஆகிேிட்டால் என்ன செய்ேது என்று தனித்து ேட்டுக்கு
ீ
ேந்தான்.
கடவுள் உண்வமயிவைவய ேரம் சகாடுத்துேிட்டாரா என்று ேட்டில்
ீ
இருந்த உப்பு டப்பாவே சதாட்டான். தங்கமாக மின்னிற்று.
உற்ொகத்தில் மவனேிவயக் கட்டிப்பிடித்தான் அேளும்
தங்கமாகிேிட்டாள்.
சேளிவய இருந்து ஒடி ேந்த குழந்வத இேவனக் கண்டதும் அப்பா
என்று வதாள் மீ து எம்பியது.
பதட்டத்தில் இேன் தள்ளிேிட குழந்வதயும் தங்கமாயிற்று.
“ஐவயா தப்பு செய்து ேிட்வடவன… வேண்டியவதயும், வதவேக்கும்
மட்டுவம தங்கமாக்க செய் என் ல்ைோ வகட்டிருக்க வேண்டும். .
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இனி நம்மால் தண்ணவரக்
ீ
கூட குடிக்க முடியாவத.இனி என்ன
செய்வேன்..பகிர்ந்து சகாடுக்காத நமக்கு பகோன் சகாடுத்த இந்தத்
தண்டவன வதவேதான்” என்று சநாந்துசகாண்டான்.

இனி அேன் என்ன ஆனான் என்பவதச் சொல்ை வேண்டியதில்வை..
இரண்டாமேன் ேறுவமக்கு பி ந்தேன்.வொறு என்

ோர்த்வதக்

கூட செல்ேந்தர்களுக்குத்தான் என்று நிவனப்பேன்.
எப்படியும் பட்டினியில்தான் இருக்கிவ ாம். கடவுள் காரணமின் ி
நம்வம பவடத்திருக்க மாட்டார். பெியால் வபாகி

உயிர்

பகோனுக்காகோது வபாகட்டும் என்று தேமிருந்தான்.
இேனது நிவைவயக் கண்டு மனமி ங்கிய இவ ேன் இேன் முன்
வதான் ி முதைாமேனிடம் சொன்னது வபாைவே இேனிடம் ஒரு
ேரம் மட்டும் என் ார்.
இேனும் ெரி என்று ஒப்புக்சகாண்டு நான்… 10 அடுக்கு மாளிவகயில்
என் மவனேி தங்கக் கிண்ணத்தில் என் மழவைச் செல்ேத்துக்கு
உணவூட்டுேவத அனுதினமும் பார்த்து ரெித்து என் உவழப்வப
உைகுக்கு நிரூபிக்க வேண்டுசமன்று வகட்டான்.
அேனது பக்திவயயும், அ ிவேயும் சமச்ெிய கடவுள் அப்படிவய
ஆகட்டும் என்று ேரமளித்து மவ ந்தார்.

பதியுண்டு, நிதியுண்டு, புத்திரர்கள், மித்திரர்கள்,
பக்கம் உண்டு

எக்காைமும்

பேிசுண்டு, தேிசுண்டு, திருஷ்டாந் தம் ஆகயம்
படர்எனும் திமிரம் அணுகாக்

கதி உண்டு, ஞானம்ஆம் கதிர்உண்டு ெதிர்உண்டு
காய ெித்திகளும் உண்டு
கவ

உண்ட கண்டர்பால் அம்வமநின் தாளில்

கருத்து ஒன்றும் உண்டாகுவமல்
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நதி உண்ட கடல் எனச் ெமயத்வத உண்டபர
ஞான ஆனந்த ஒளிவய
நாதாந்த ரூபவம! வேதாந்த வமானவம!
நான் எனும் அகந்வத தீர்த்து என்

மதிஉண்ட மதிஆன மதிேதன ேல்ைிவய!
மதுசூ தனன் தங்வகவய
ேவரரா ஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காத ைிப்சபண்உவமவய. (ஞாக.பா.578)


நதிகவள தன்னதத்வத உள்ோங்கிக் சகாள்ளும் கடல் வபாை
ெமயங்கள் அவனத்வதயும் உள் ோங்கிக் சகாண்ட வமைான
அ ிவுமயப் வபரின்பப் வபசராளிவய!



நாத தத்துேத்வதயும் கடந்த உருேவம!



வேத முடிபாய் ேிளங்கும் சமௌனவம!



” நான்” என்னும் தன்முவனப்வப நீக்கி, தற்வபாதம் அ ச்செய்த,
வபர ிோய் ேிளங்கும், ெந்திரன் வபான்
ேல்ைிக்சகாடி வபான்

முகப்சபாைிவு சபற்

ேிளங்கும் உவமவய!



நாராயணனுக்குத் தங்வகவய!



இவமயமவை அரெனுக்கு கண்ணின் மணிவபால்
ேந்துதித்தேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு
ேிருப்பம் மிக ேளர்ந்த சபண்ணுமாகிய பார்ேதி வதேிவய!



ேிடக்கவ

சபாருந்திய கண்டம் உவடயேரின் வதேியாகிய

நினது திருேடியில் ெிந்வத செல்லுமாயின்.


இருக்க இடம் கிவடக்கும்.



செல்ேம் கிவடக்கும்.



பிள்வளகளும் நண்பர்களும் உ ேினர்களும் கிவடப்பார்கள்.



எப்சபாழுதும் தி வம பளிச்ெிடும்.



நல்ை உ க்கம் கிவடக்கும்.
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உண்வமயாக, எமதூதர் என்னும் அ ியாவம இருள்ேிைகி,
ேடுவபறு
ீ
கிவடக்கும்.



ஞான ஒளி உண்டாகும்.

உடம்பு அழியாத தன்வம சபறும்.

வமலும் பை வமைான தவகவமகளும் ேந்துவெரும்.

அகத்தேப்பயன்கள் - வேதாத்திரியம்
” அ ிவு உயிவர வநாக்கும் அகத் தேத்தால்,
ஐந்துபுைன் சேன்று ஆட்ெி வயறும்.

அ ிேின் ஆற் ல் சபருகும். அகன்று ேிரிந்து
ஆராயும்நட்பும் ஓங்கும்.

அ ிவு தன்னிவை உணரும் அந்நிவையில்,
அதுவே சமய்ப் சபாருளாய் நிற்கும்!

அ ிவு உயர்வுக்வகற்ப அன்புகருவண ஈவக

சதாண்டிவே தன்னியல்பாய் ஓங்கும்.” (ஞாக.பா.1494)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.

2.மட்டிவை மனது செை நினது அருளும் அருள்வேவயா?
ெீடன் ஒருேன் தன்னுவடய குருேிடம் தன் மனதில் இருந்த
சநடுநாள் ெந்வதகத்வத வகட்டான்.
“குருவே! கடவுவள காண முடியுமா?”
ெீடனின் வகள்ேிக்கு பதிைளிக்க ேிரும்பிய குரு, ஒரு பாத்திரத்தில்
தண்ணவரயும்,
ீ
வகயில் ெி ிது உப்வபயும் எடுத்தார். வகயில்
இருந்த உப்வப ெீடனிடம் காட்டி, “இந்த உப்வப உன்னால் பார்க்க
முடிகி தா?” என் ார்.
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“ஆம்” பதிைளித்தான் ெீடன்.
இப்வபாது குரு வகயில்
இருந்த உப்வப, தண்ண ீர்
நிரம்பிய பாத்திரத்தில்

வபாட்டு, கைக்கி ேிட்டார்.
“இப்வபாது உன்னால் உப்வப
பார்க்க முடிகி தா?”
ெீடனிடம் இருந்து “பார்க்க முடியேில்வை” என்

பதில் ேந்தது.

“அப்படியானால் இந்த தண்ண ீரில் உப்பு இல்வையா?” குரு வகட்டார்.
“உப்பு தண்ணவராடு
ீ
கைந்துேிட்டது. அதனால் கண்களால் காண
முடியேில்வை” என் ான் ெீடன்.
இப்வபாது குரு ேிளக்கத் சதாடங்கினார், “எப்படி உப்பு இருந்தும்,

அவத கண்களால் காண முடியேில்வைவயா அவதவபாைத் தான்,
கடவுள் பிரபஞ்ெத்தில் எல்ைாேற் ிலும் இரண்ட க் கைந்திருக்கி ார்.
அேவர கண்களால் காண முடியாது.”
ேிளக்கமளித்த குரு, உப்பு கைந்த தண்ண ீர் இருந்த பாத்திரத்வத
சூடாக்கினார். பாத்திரத்தில் இருந்த நீர் முழுேதும் ேற் ி, உப்பு
மட்டும் மீ தம் இருந்தது.
“இப்வபாது உப்வப பார்க்க முடிகி தா?”
“ஆம்.. பார்க்க முடிகி து”
“தண்ணரில்
ீ
உப்பு கைந்தவபாது உப்வப காண இயைாதவதப் வபாை,
கடவுள் இந்த உைகத்தில் இரண்ட க் கைந்திருப்பதால் அேவரக்
காண முடியாது. அவத வேவளயில் நம்முவடய உைகப்பற்று
குவ யும்வபாது, மனதில் இருந்து உைகியல் எண்ணங்கள் ேற் ி
மனம் தூய்வம நிவைவய அவடயும் வபாது, நம் ஐம்புைன்களும்
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கட்டுப்படும்வபாது, உைகத்தில் இரண்ட

கைந்திருக்கும் இவ ேன்

தனியாக பிரிந்து நமக்குக் காட்ெி தருோர். அப்வபாது கடவுவள
காணைாம்.”

குருேின் ேிளக்கத்தால், ெீடனின் மனம் சதளிவு சபற் து.

சதட்டிவை, ேைியமட மாதர்ோய் சேட்டிவை,
ெிற் ிவடயி வை நவடயிவை
வெைஒத்த ேிழியிவை, பால் ஒத்த சமாழியிவை,
ெிறுபிவ

நுதற்கீ ற் ிவை

சபாட்டிவை, அேர்கட்கு பட்டிவை புவனகந்த
சபாடியிவை, அடியிவை, வமல்
பூரித்த முவையிவை, நிற்கின்

நிவையிவை

புந்திதவன நுவழய ேிட்டு

சநட்டிவை, அவையாமல். அ ிேிவை, சபாவ யிவை,
நின் அடியர் கூட்டத்திவை.
நிவைசபற்

அன்பிவை மவைவு அற்

சமய்ஞ்ஞான

வஞயத்திவை , உன்இருதாள்

மட்டிவை மனது செை நினது அருளும் அருள்வேவயா?
ேளமருவு வதவே அரவெ!
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண் உவமவய. (ஞாக.பா.579)



ேளவம மிகுந்த வதவே” என்னும் நகருக்கு அரெிவய!
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இமயமவை அரெனுக்கு கண்ணின் மணிவபால் ேந்து
உதித்தேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு
ேிருப்பம் மிக ேளர்ந்த சபண்ணுமாகிய பார்ேதி வதேிவய!



ேன்வமயும் இளவமயும் உவடய மகளிரது ேஞ்ெவனயிலும்,
சொல் தி வமயிலும், ெி ிய இவடயிலும், நவடயிலும்,
சகண்வட மீ ன் வபான்



பால் வபான்

கண்களிலும்,

இனிய சமாழியிலும், பிவ

வபான்

சநற் ியிலும், சநற் ிப் சபாட்டிலும், அேர் உடுத்தும்
பட்டாவடயிலும்,


பூசுகின்

மணமுள்ள சபாடியிலும், காைடியிலும், வமவை

பருத்து ேிளங்கும் முவையிலும் ஆக இவ்ோறு அேர்
பைேிதமாக அழகுகாட்டி நிற்க,


அேரது நிவையில், அ ிேிவன மயங்க ேிட்டு.மனம் வபான
வபாக்கில் அவைந்து திரியாமல். அ ிேிலும் சபாறுவமயிலும்
நினது அடியார் திருக் கூட்டத்திலும், நிவைத்த அன்பிலும்,
இயக்கம் இல்ைாத சமய்ஞ்ஞான உண்வமயிலும், ஆக உனது
திருேடி இவணயிவை மனம் செல்லுமாறு, நினது திருேருவள
என்மீ து வேப்பாவயா?

இவ நிவையில் மனம் செல்ை என்ன செய்ய வேண்டு ம். மு த
ைிய மனவத அ ிந்து சகாள்ள வேண்டும். பி கு அகத்தேம் இயற்
வேண்டும் என்கி து

வேதாத்திரியம்.

"மனேளக்கவை" பயிற்ெி தான் உைகுக்கு அவமதி ஊட்டேல்ைது :
"முதைில் மனவத அ ிய வேண்டும். மனதின் மதிப்வப அ ிய
வேண்டும். அதன் பைஹீனத்வதயும் சதரிந்து சகாள்ள வேண்டும்.
மனம் இழந்துேிட்ட அதனது சபருவமவய மீ ட்கின்

முயற்ெியும்

வேண்டும். அதற்கு ேழி ேகுத்து உறுதுவணயாக நிற்பதுதான் இந்த
'மனேளக்கவை' பயிற்ெிமுவ யாகிய எளிவமப்படுத்தப்பட்ட
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'குண்டைினிவயாகம்' (”””””””””” ””””””””” ””””) ஆகும்.
மனதிற்கு தூய்வம ஊட்டுேது, மனதின் ஆற் வையும் சபருக்குேது
தான் இந்த "மனேளக்கவை" பயிற்ெி முவ .
மனதின் குவ கவளப் வபாக்கவும் நல்ேழியில் தீர்மானமாக
நிற்கின்

சுயபைத்வத மனதிற்கு ஊட்ட ஒரு பயிற்ெித்திட்டம்

வேண்டும்.

மனம் தன்வனத்தாவன உணர்ந்து, உயர்த்திக் சகாள்ள வேண்டும்.
அது மனதின் வகயில்தான் உள்ளது.

மனம் தன் மூைமான இவ நிவைவய எய்தினால் அ ிோகி து.
அந்நிவைவயப் சபற்

மனதிவனக் சகாண்ட மனிதனும் சதய்ேமும்

தரத்தில் ஒன்வ . இவதத் தான் "மனேளக்கவை" பயிற்ெியின்
மூைம் வபாதிக்கிவ ாம்.
மனமானது உயிர், உடல் இேற்வ ாடு எந்த அளவுக்கு

ஒற்றுவமயாக இயங்குகின் வதா அந்த அளவுக்குத்தான் மனிதனின்
அவமதி நிர்ணயிக்கப்படுகி து. மனதின் இயக்கம் உடவையும்
உயிவரயும் பாதிக்கி து.
உயிவராட்டத்தில் ஏற்படுகின்

குழப்பம் உடவையும், மனத்வதயும்

பாதிக்கி து. இந்தச் ெீர்வகடான நிவைவய மாற் ி மனம், உயிர்,
உடல், இம்மூன் ிலும் ஒற்றுவமயான இயக்கத்வதப் பாதுகாக்க
ஏற்

ஒரு ொதனம் "மனேளக்கவை" பயிற்ெி ஆகும்.

.
மனவத அ ிந்து சகாண்ட பின், அதன் மூைத்வதயும் நன்கு
ேிளங்கிக் சகாண்டு வேண்டாத பழக்கத்வதயும்,
வதவேயில்ைாதேற்வ யும் ஒதுக்குேதற்கு மனதினால் முடிகி து.
நல்ைவதசயல்ைாம் சதரிந்து சகாள்ள வேண்டும். அேற்வ ச்
செயைில் சகாண்டு ேரவேண்டும். ெிந்திக்கவும், செயல்படுத்தவும்
அ ிவுக்கூர்வம வேண்டும்.
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ோழ்க்வகவய முவ ப்படுத்திக் சகாள்ள நல்ை ிவும் மனிதன்

மனிதனாக ோழவும் மூைகாரணமாக உள்ள மனவதப் பற் ிய
அ ிவு வேண்டும்.

எனவே, மனவதப் வபாற் ி, அதன் தூய்வமவயக் காத்து

ஆற் வைப்சபருக்கி அதன் நுட்பத்வத அ ிய ஆர்ேம் சகாள்ளுங்கள்.
"மனேளக்கவை" பயிற்ெி தான் உைகுக்கு அவமதி ஊட்டேல்ைது.
மனித குைத்தில் காணுகின்

வகடுகள் அத்தவனக்கும் இது ஒன்வ

மருந்து.
எனவே உைகம் முழுேதும் பரப்புேதற்கு அகத்தேம் பயின்று,
தத்துே ேிளக்கத்தின் மூைம் உங்கவளத் தயார்படுத்திக்

சகாள்ளுங்கள். தேம் (”””””””””” ””””””””” ””””), தற்வொதவன
(”””””””””””””) மற்றும் குணநைப்வபறு சபற்று முழுவமப்வபறு
(””””””””””) அவடயத் தகுதியாக்கிக் சகாள்ளச் ெி ந்த

"மனேளக்கவை" பயிற்ெிவய வமற்சகாண்டு ெி ப்பாக ோழுங்கள்."
மனிதனும் சதய்ேவம
"மனமது இயற்வகயின் மாசபரும் நிதியவைா
மனவதத் தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பவம

மனவத உயர்த்திட மட்டிைா இன்பவம

மனதிவை உளஎைாம் மற்ச ங்வக வதடுேர்;
ீ
மனம் புைன் உணர்ேில் மயங்கிட மாவயயாம்
மனம் உயர் சேளியினில் மருேித் வதாய்ந்திட
மனம் ேிரிந்த ிசேனும் மாபதம் எய்திடும்
மனம் அ ிோகிய மனிதனும் சதய்ேவம.". ."(ஞாக.பா.)

"ஒன் ி ஒன் ி நின்று அ ிவேப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம், ெக்தி இவே அதிகமாகும்
அன்று அன்று அவடயும் அனுபேங்கள் எல்ைாம்
அ ிேினிவை நிவைத்துேிடும் ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்டபடி - செயல்கள் ஆற்றும்
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நற்பண்பு புைன்களுக்கு அவமந்து வபாகும்.

என்ச ன்றும் கருேிடத்வத அ ிவே ஒன்றும்

இயற்வகமுவ ச் ெி ப்புவடத்து ஈவத தேமாம்."(ஞாக.பா.1473)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.

3. நிவனசேல்ைாம் ஞானமயமாய்

அரென் ஒருேனுக்கு ஞானம் சப

வேண்டும் என்

ெிந்தவன

வதான் ியது. நாட்வட தன்னுவடய மகனிடம் ஒப்பவடத்து ேிட்டு
ஞானம் சபறுேதற்கான ேழிவயத் வதடிப் பு ப்பட்டான்.
ஞானத்தில் சதளிவு சபறுேதற்காக பை மதங்கவளயும், பை
தத்துேங்கவளயும், பை ெமயங்கள் கூறும் ெடங்குகவளயும் பற் ி
ேிரிோக அைெி ஆராய்ந்தான்.
உருே ேழிபாடு, அருே ேழிபாடு, வேள்ேி, யாகம் வபான் ேற்வ
ேிளங்கிக் சகாள்ள, அேற் ில் பை ேழிகள் சொல்ைப்பட்டிருந்தன.
ஆனால் ‘சஜன்” தத்துேம் பற் ி மட்டும் ெரிேர எதிலும்
ேிளக்கப்படேில்வை.
எனவே அந்த அரென், யாராேது ஒரு சஜன் குருவே ெந்தித்து,
தன்னுவடய ெந்வதகத்திற்கான ேிளக்கத்வதக் வகட்டுப் சபறுேது
என்று முடிவு செய்தான்.
பைரிடம் ேிொரித்ததில், அவனேரும் ஒரு சஜன் குருவேப் பற் ி
சபருவமயாகக் கூ ினர். ஆவகயால் அந்தக் குருேிடவம
தன்னுவடய ெந்வதகத்வத வகட்க அரென் முடிவு செய்தான்.
அேன் சென்

வேவளயில், அந்தக் குரு சேறுமவன அமர்ந்து
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சகாண்டு இருந்தார். அரென் குருவே ேணங்கினான்.
‘குருவே! எனக்கு சஜன் தத்துேம் புரியேில்வை. அவதத் சதரிந்து
சகாள்ள ஆேைாய் இருக்கி து. அதவன எனக்கு ேிளக்கமாகச்
சொல்ை வேண்டும்” என்று வகட்டான்.

அவதக் வகட்டதும், ‘சஜன் தத்துேம் என்ன சொல்கி து சதரியுமா?”
என்று ஆரம்பித்தேர், ‘வபாய் ெிறுநீர் கழித்து ேிட்டு ேருகிவ ன்”
என்று சொல்ைிேிட்டு சென்றுேிட்டார்.
மன்னனுக்கு ஒரு மாதிரியாகி ேிட்டது. ‘வெ... என்ன இது? இேவரப்

பற் ி எவ்ேளவு சபருவமயாகக் கூ ினார்கள். அவத நம்பி இேரிடம்
இருந்து எவ்ேளவு சபரிய ேிளக்கத்வத எதிர்பார்த்வதாம். இேர்
என்னசேன் ால், வபெிக் சகாண்டிருக்கும்வபாவத ொதாரணமாக

ெிறுநீர் கழிக்கப் வபாேதாகச் சொல்ைிச் சென்றுேிட்டாவர” என்று
மனதிற்குள் நிவனத்தான். இருந்தாலும் எதுவும் வபொமல்
அவமதியாக இருந்தான்.
ெிறு வநரத்தில் திரும்பி ேந்த குரு, ‘என்ன புரிந்ததா?” என்று
மன்னவனப் பார்த்து வகட்டார்.
ஏற்கனவே அதிருப்தியில்
இருந்த அரெனுக்கு,
எதுவுவம சொல்ைாமல்
புரிந்ததா? என்று குரு
வகட்டது அதிர்ச்ெிவய
அளித்தது. என்ன
ஏசதன்று அ ியாமல்
திருதிருசேன்று
ேிழித்தான் மன்னன்.
குரு இப்வபாது சொன்னார். ‘அரெவனா, அ ிஞவனா,
அ ிேிழந்தேவனா.. ஏன் நானாக இருந்தாலும் ெரி... ெிறுநீர்
கழிக்காமல் இருக்க முடியுமா? அவதச் செய்துதாவன ஆக
வேண்டும்? அதுவும் அேரேர்தாவன அவதச் செய்தாக வேண்டும்?
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எனக்குப் பதில் உன்வன அனுப்ப முடியுமா என்ன?” என்று வகள்ேி
எழுப்பினார்.

இப்வபாது மன்னனுக்கு புரிந்து ேிட்டது. அேனுக்கு ஞானம் ேந்தது.
அேரேர் ோழ்வு என்பது அேரேர் வகயில். அவத எேரிடமும்
தள்ள முடியாது. அதுதான் சஜன் தத்துேம்.
உபவதெங்கள் சேறும் அவடயாளங்கள்தான். அவே எவதயும்
நமக்கு அளிப்பதில்வை. பெி, தூக்கம் வபாை ஞானமும் ஓர் உணர்வு.
அவத எேரும், எேரிடம் இருந்தும் சப

முடிேதில்வை. தன்

ோழ்வேத் தாவன ோழ்ேதன் மூைம்தான் அனுபேம் சப

முடியுவம

தேிர, பி ர் அனுபேங்கவளக் சகாண்டு, நாம் ஞானம் சப
முடியாது.

பூதம் முதல் ஆகவே நாதபரி யந்தமும்
சபாய் என்று எவனக் காட்டி என்
வபாதத்தின் நடுோகி அடிஈறும் இல்ைாத
வபாகபூ ரண சேளிக்குள்

ஏதும் அ

நில் என்று உபாயம் வேத்து நிவனவு

எல்ைாம் செய் ேல்ைெித்தாம்
இன்ப உரு வேத்தந்த அன்வனவய! நின்வனவய
எளிவயன் ம ந்து உய்ேவனா?

வேதமுதல் ஆனநல் ஆகமத் தன்வமவய
ேிளக்கும்உள் கண்இைார்க்கும்.
மிக்கநின் மகிவமவயக் வகளாத செேிடர்க்கும்
ேறுோ
ீ
தம் புகலுோய்

15

ோதவநா யாளர்க்கும் எட்டாத முக்கணுவட
மாமருந்துக்கு அமிர்தவம!
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண் உவமவய. (ஞாக.பா.580)



வேதம், ஆகமம் முதைியேற்வ

ேிளக்கிக் கூறும் ஞானக்

கண் இல்ைார்க்கும்,


மிகுந்த நினது சபருவமகவளக் வகட்டு அ ியாத
செேிடர்களுக்கும்.



சபாருளற்

ேண்
ீ
வபச்சுப் வபசும் ேிதண்டாோதம்

செய்பேர்க்கும்,


காண அரிய மூன்று கண்களுடன் ேிளங்கும் பி ேி வநாய்க்கு
மருந்தாக ேிளங்கும் எம்சபருமானுக்கு அமுதம் வபான் ேவள!



இவமயமவை அரெனுக்கு கண்ணின் மணி வபால் ேந்த
உதித்தேளும்,



மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு ேிருப்பம் மிகுமாறு
ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி வதேிவய!



ஐம்பூதங்கள் முதல் நாதம் ஈ ாகச் சொல்ைப்பட்ட தத்துேங்கள்
அவனத்துப் சபாய்.



எனவே. சுட்டிக்காட்டி, என் அ ிேிவை ேந்து தங்கி.



சதாடக்கமும் முடிவும் இல்ைாத முழுவமயாம் சேளிக்குள்,



நிவையில்ைாத சபாருள்கவள ஒதுக்கித் தள்ளிேிட்டு, ஏகமாய்
நில் என்று, ஒரு முவ வமவய அவமத்துத் தந்து,



நிவனசேல்ைாம் ஞானமயமாய், இன்ப உருவேத் தந்து
அருளிய தாவய!



நின்வன எளிவயனாகிய நான் ம க்கவோ, ம ந்து உய்யவோ
முடியுவமா?

ஞான ோழ்வு

- வேதாத்திரியம்
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யாரும் ஞானத்திற்காக தன் ோழ்வே அர்ப்பணிக்க வதவேயில்வை;
காஷாயம் தரித்து காவடக வேண்டியதில்வை; ோழ்ேதற்குத் தான்
ஞானம் பயன்படவேண்டும்" என்

உண்வமவய ேிளக்க

முற்பட்வடன்.
ேிஞ்ஞானம் இன்று நம்மிடம்

மிகுந்திருக்கைாம். அசதல்ைாம்
புைன்களுக்கான உப

கருேிகவளத் தான் உண்டாக்க
பயன்படுத்தப்பட்டது.

உன்வன நீ யார் என்று
சதரிந்து சகாள்ள வேண்டுமாயின் அதற்கு எந்த உபகருேியும்
பயன்படாது.

நீ உன் உள் ஒடுங்கித்தான் பார்த்தாக வேண்டும். இப்பயிற்ெி
பகுத்த ிவோடு சதாகுத்துணர்வு என்றும் ெி ப்வப அளிக்கும்; அ ிவு
ேிரிந்த நிவையில் ஒவ்சோரு செயவையும் தி வமவயாடு ஆற் ி
ஆற் ி சேற் ி சபறும்.

ஆகவே தான் செய்யும் ஒவ்சோரு செயலும் மற் ேர்கவளப்

பாதிக்கும் என்பவதயும் தன்னியக்கம் சதாடர்பியக்கம், பிரதிபைிப்பு
இயக்கம், எதிரியக்கம், ேிவளவு ஆகியவே மூைம் தன் செயைின்
பயன் தன்வனவய வநாக்கித் திரும்பி ேரும் என்

வபருண்வமயும்,

காரண காரிய ேிளக்கமும் மனத்திற்கு சதளிோகப் புரியேரும்.
ஆக மனம், அதற்கு மூைமானது உயிர், அதற்கும் மூைமான இருப்பு
நிவை சமய்ப்சபாருள், என்

உண்வம ேிளக்கம் சபற் ால் தான்,

தன்னிடம் பிரகாெிக்கும் அவத சமய்ப்சபாருள் தான் எவ்ேிடத்தும்,
எேரிடத்தும் இருந்து பிரகாெிக்கி சதன்கி

ேிழிப்வபற்படும்.

இந்த ேிழிப்வபத் தந்து முவ யான பயிற்ெி மூைம் முழுவமப்
வப வடயச் செய்யும் சபரு சந ிவய எளிய முவ க் குண்டைினி
வயாகம்.
.
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முயற்ெியளவே ஞான ேிவளவு :
ேித்து, நிைம், உரம், தண்ண ீர் காேர்வகற்ப
ேிவளவுதரும்; அதுவபாை உனக்கு ஆொன்

அத்துேித தத்துே ேித்த ிேி ைிட்டால்
அதற்சகாழுக்கம் என்

உரம், அ ிவே ஒன்றும்

நித்த தேம், ஆராய்ச்ெி என்

தண்ண ீர்

நீ ெைனமுற்று அறுகுணங்களாகா

ேித்வத எனும் காேல், இவேயவனத்தும் வேண்டும்

ேிவளோக நீயவடயும் கனிவய ஞானம்". (ஞாக.பா.1483)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.

4. சதாண்டர்பணி செய்ேது என்வ ா?
முன்சனாரு காைத்தில் வேங்வகபுரி என்

நாட்வட வேந்தன் என்

அரென் ஆண்டு ேந்தான். அேர் தமது நாட்டில் இவ ேனுக்காக
மிகப் சபரிய ஆையம் ஒன்வ

அவமக்க எண்ணினார்.

இதுேவர எேருவம கட்டியிராதோறு மிக அழகிய வகாயில்
கட்டுேதன் மூைம் தமது புகழ் பல்ைாண்டு காைம் புகழுடன்
ேிளங்கும் என்பது அேருவடய ேிருப்பம்.
இதற்காக நாசடங்கிலுமிருந்து வகவதர்ந்த ெிற்பிகவள
ேரேவழத்தார். வகாயில் கட்டுேதற்கான கற்கவளயும்
பாவ கவளயும் சகாண்டு ேரச் செய்தார்.
ெிற்பிகள் வேவைவயத் சதாடங்கினர். கல்லுளிகளின் ஓவெ
வகட்கைாயிற்று. வகாயில் வேவை துரிதமாக நவடசபற்று ேந்தது.
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மன்னன் நாள்வதாறும் வகாயில் வேவைவய ேந்து பார்வேயிடுோர்.
நாளுக்கு நாள் வகாயில் கட்டும் வேவை ேளர்ச்ெி சபறுேது கண்டு
உள்ளம் பூரிப்பவடந்தான்.

பை நாட்களுக்குப் பின்னர் ஒரு ேழியாகக் வகாயில் கட்டி முடிந்தது.
அழகிய வகாபுரமும் வகாபுரத்தில் உள்ள ெிற்பங்களும் பார்ப்பேர்
உள்ளத்வதப் பரேெமவடயச் செய்யும்படியாக ேிளங்கின.

மன்னன் இதவனக் கண்டு பூரிப்பவடந்தான். வகாயில் பணி

பூர்த்தியானதும் மிகப் சபரிய ெைவேக்கல் ஒன் ில் வகாயிவைக்
கட்டிய தனது சபயவரப் சபான்னால் சபா ிக்கச் சொன்னான்.
அதவனக் வகாபுர ோெற்படியில் எல்வைார் கண்களிலும்
படும்படியாகப் பதித்து வேக்கச் சொன்னான்.

அன்று இரவு அரென் தூங்கிக் சகாண்டிருக்கும் வபாது ஒரு கனவு
கண்டான். கனேில் இவ ேன் வதான் ினார். மன்னன் கட்டிய
வகாயிலும் வதான் ியது. அதில் மன்னன் சபயர் சபா ிக்கப் சபற்
ெைவேக் கல்லும் இருந்தது.

இவ ேன் வநவர மன்னன் சபயர் சபா ிக்கப்பட்டிருந்த ெைவேக்

கல்ைின் அருவக சென் ார். மன்னன் சபயவர அழித்துேிட்டு வேறு
யாவரா ஒரு சபண்மணியின் சபயவர எழுதிேிட்டுச் சென் ார்.
மன்னன் திடுக்கிட்டுக் கண் ேிழித்தான். வநவர வகாயிலுக்குச்
சென் ான். ெைவேக் கல்வைப் பார்த்தான். அேனுக்குத் தூக்கி
ோரிப் வபாட்டது.
ஆம், அேன் சபயர் அழிக்கப்பட்டு யாவரா ஊர் வபர் சதரியாத ஒரு
சபண்மணியின் சபயர் அதில் சபா ிக்கப்பட்டிருந்தது.
இவதக் கண்ட அரெனுக்கு ஒருபு ம் அேமானமாகவும் மறுபு ம்
வேதவனயாகவும் இருந்தது.
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“இவ்ேளவு பாடுபட்டுப் சபரும் சபாருள் செைவு செய்து இந்தக்
வகாயிவைக் கட்டிவனன். முடிேில் என்னுவடய சபயர்

சபா ிக்கப்படாமல் வேறு யாவரா ஒரு சபண்மணியின் சபயர்
சபா ிக்கப்பட்டிருக்கி வத!” என்று வேதவனயவடந்தான்.
காேைர்கவள அனுப்பி அந்தச் ெைவேக் கல்ைில் சபயர்

சபா ித்துள்ள சபண்மணிவய எங்கிருந்தாலும் வதடி அவழத்து
ேருமாறு கட்டவளயிட்டான்.

காேைர்களும் நகர் பூராவும் சுற் ித் திரிந்து கவடெியில் ஊருக்கு
ஒதுக்குப்பு ம் உள்ள ஒரு குடிவெயில் தன்னந் தனியாக ேெித்து
ேந்த ஒரு மூதாட்டிவய அவழத்து ேந்தனர். அேள் சபயர் தான்
அந்தச் ெைவேக்கல்ைில் சபா ிக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த மூதாட்டிவயப் பார்த்த அரென், “”அந்தச் ெைவேக் கல்ைில்
சபா ிக்கப்பட்டிருக்கும் சபயர் உங்களுவடயதுதானா?” என்று
வகட்டான்.
கிழேி கண்கவள நன்கு துவடத்துக்
சகாண்டு ெைவேக்கல்வைப்
பார்த்தாள். பி கு, “”ஆம் அரவெ அது
என்னுவடய சபயர் தான்…
தேறுதைாகப் சபா ிக்கப்
பட்டுேிட்டது வபால் இருக்கி து!”
“”இல்வை அம்மா, என் சபயர் தான்
முதைில் அந்தச் ெைவேக் கல்ைில்
சபா ிக்கப்பட்டது. இவ ேவன ேந்து
என் சபயவர அழித்துேிட்டுத் தங்கள்
சபயவர இதில் சபா ித்துேிட்டுச்
சென் ிருக்கி ார். அதன் காரணம்
என்னசேன்று எனக்குத் சதரியேில்வை,” என் ான் அரென்.
“”நான் இந்தப்பக்கம் ேந்தது கூட இல்வை… அப்படியிருக்க இதில்
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என் சபயர் ஏன் சபா ிக்கப்பட்டிருக்கி து?” என்று ேியப்புடன்
வகட்டாள் கிழேி.

“”தாவய, இந்தக் வகாயில் பணியில் நீங்கள் ெம்பந்தப்பட்டிருக்க

வேண்டும். இல்ைாேிட்டால் இவ ேன் தங்கள் சபயவர இதில்
சபா ித்திருக்கமாட்டார். தாங்கள் செய்த சதாண்டு என்னசேன்று
கூறுங்கள்!” என் ான் அரென்.

சநடுவநரம் வயாெவன செய்து பார்த்த கிழேி, “”மன்னா! இந்தக்

வகாயில் பணிக்காக நான் ஒன்றும் செய்யேில்வை ஆனால், ஒன்று
மட்டும் செய்திருக்கிவ ன். இந்தக் வகாயில் கட்டுேதற்கான கற்கள்
மரங்கள் முதைியேற்வ

ஏற் ிேரும் ேண்டிகள் நாள்வதாறும் என்

ேட்டுப்
ீ
பக்கமாகத் தான் ேரும். அந்த ெமயத்தில்

ேண்டிவயாட்டிகளுக்குத் தாகந்தீரத் தண்ண ீர் சகாடுப்வபன்; வமார்
சகாடுப்வபன். குதிவரகளுக்குச் ெி ிது புற்கவள சகாடுத்து தண்ண ீர்
காட்டுவேன். அவ்ேளவுதான் நான் செய்தது,” என் ாள் கிழேி.
“”தாவய! நான் சேறும் புகழுக்காக இந்தக் வகாயிவைக் கட்டிவனன்.
தாங்கவளா புகவழ ேிரும்பாமல் சதாண்டு செய்தீர்கள். எனவே, தான்
என் சபயவர அழித்துேிட்டு இவ ேன் தங்கள் சபயவரப்
சபா ித்துள்ளார். தன்னைமற்

தங்கள் சதாண்டிவன இந்தக்

வகாயிைில் உள்ள ெைவேக்கல் என்ச ன்றும் எடுத்துக் காட்டும்.
ோழ்க தங்கள் புகழ்!” என்று கூ ிய மன்னன், அந்தக் கிழேிக்கு
நிவ ய சபாருள் பரிொகக் சகாடுத்து அனுப்பினான்.

மீ டிஇட்ட ோழ்க்வகயால் உப்பு இட்ட கைம் எனவும்
சமய் எைாம் உள் உவடந்து,
ேறுஇட்ட
ீ
செல்ேர்தம் தவைோயில் ோெமாய்
வேதவனகள் உ வேத னு

ம

துடியிட்ட சேவ்ேிவனவய ஏேினான். பாேிநான்
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சதாடரிட்ட சதாழில்கள் எல்ைாம்
துண்டு இட்ட ொண்கும்பி யின்சபாருட் டாயது உன்
சதாண்டர்பணி செய்ேது என்வ ா?,

அடிஇட்ட செந்தமிழின் அருவமயிட்டு ஆரூரில்
அரிவேஓர் பரவேோயில்
அம்மட்டும் அடியிட்டு நவடநடந் தருு் அளடிகள்
அடிஈது முடியீசதன

ேடிஇட்ட மவ வபசு பச்ெிளங் கிள்வளவய!
ேளமருவு வதவேஅரவெ!
ேவரரா1னுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண் உவமவய. (ஞாக.பா.581)


மிகவும் பவழவம ோய்ந்த செந்தமிழ் சமாழியில் சபருவமவய
உணர்த்த, (ெந் த

ரன் பாட்டுக்கு மயங்கி) திருோரூரில்

பரவேநாநச்ெியார் என்னும் ஒரு சபண்ணின் ேட்டு
ீ
ோயில்ேவர கால் பதிந்து நடந்து, சுந்தரனுக்காக அருள்
ேிவளயாட்டு செய்தருளிய எம் அடிகளது, அடி இது என்றும்,
முடி இது என்றும், சதளிவுபடுத்தும் வேதத்வத ஒதுகின்
பெிய இளம் கிளிவய!


ேளம் நிவ ந்த ” வதவே” நகருக்கு அரெிவய!



இவமயமவை அரெனுக்குக் கண்ணின் மணிவபால் ேந்து
உதித்தேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு
ேிருப்பம் மிகுமாறு ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி
வதேிவய!



ேறுவம நிவ ந்த ோழ்க்வகயால் உப்பிட்ட பாண்டம் வபால்
உடம்பு முழுேதும் உள்வள அரித்து இருக்கவும்,



மிகுந்த செல்ேம் உவடயேரது ேட்டு
ீ
ோெைில் மன
வேதவனயுடன், ோெம் செய்யுமாறு,
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வேதங்களற்

நான்முகனும் நடுக்கம் சகாள்ள ஏதுோகிய

ேிவனயின் ேழி, ேிதியால் ஏேினான்.


பாேியாகிய நான் சதாடர்ந்து செய்த சதாழில்கள் அவனத்தும்
ஒருொண் ேயிறு ேளர்க்க மட்டுவம பயன்பட்டது.



அல்ைாது உன் அடியார்களுக்குத் சதாண்டு செய்து, உய்யப்
பயன்படேில்வை. அதனால் இனி நான், உய்யும் நாள்,
எந்நாவளா?

ெமுதாயத் சதாண்டு – வேதாத்திரியம்
இளவம வநான்பு, இல்ை ம் இரண்வடயும் முவ யாக ஆற் ியதால்
சபாருள், இன்பம் எனும் இரு பிரிவுகவளப் பற் ி அனுபே அ ிவு
கிவடத்துேிட்டது.

இந்த இரண்டும், உடவையும், அவைந்து திரியும் மனவதயும் பற் ிய
அனுபே அ ிவு ஆகும்.
வமலும் உயிர், சமய்ப்சபாருள் என்னும் இரண்டு மவ சபாருட்கள்
மனிதன் என்

இயக்க நிவையத்தில் அடங்கியுள்ளன.

இேற்வ ய ிந்தால் தான் மனிதன் அ ிவு முழுவமயாகும். அதற்கு
ஆொன் மூைம் உயிர்நிவை உணர்ந்து,
அதன் வமல் மனவதச் செலுத்தி அகவநாக்குப் பயிற்ெியால் உயிரின்
இருப்பு, இயக்கம், ேிவளவுகள் பற் ிய அ ிவேப் சபறும் காைவம
ோனப்பிரஸ்தம் எனும் அகத்தேப் பயிற்ெிக் காைம்.
அகத்தேத்தால் அ ிவு முழுவம சபற்று ேிட்டது. இயற்வகவயப்
பற் ிய முழு ேிளக்கமும் ோழ்ேின் ேளம், சந ிமுவ கள்
பற் ியும் அனுபேமான அ ிவும் கிவடத்துேிட்டது.
வமலும் அேன் ோழ்நாள் முழுேதும் ஆற் வுள்ள கடவம என்ன?
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தன்வன உருோக்கி ோழவேத்த ெமுதாயத்திற்கு உடல்

ஆற் வையும் அ ிேின் ேிளக்கங்கவளயும், அர்ப்பணித்து ெமூகத்
சதாண்டு ஆற்

வேண்டும்.

பழம் பழுத்து ேிட்ட பின் மரத்திைிருந்து ேிடுபட்டு வேறுபடுேவதப்
வபாை,
குடும்பம், சபாருளுவடவம என்

இரண்டு ெிற்ச ல்வைகளிைிருந்து

பற்றுக்கவள ேிட்டு மனிதன், இயற்வக, உைகம் என்
பற்வ ாடு ோழ்கி ான்.

இந்தப் சபாருள், மக்கள் என்

ேிரிந்த

உரிவம காட்டும் செயல்களுக்குப்

பதிைாக ேிரிந்த மனத்வதாடு
உைக மக்கள் அவனேருக்கும் தன்வன உரிவமயாக்கி அேன்
அ ிந்த அ ிேின் முழுவமப் வபற் ின் ேிளக்கங்கவள மக்களுக்குப்
வபாதிக்கும் ெமுதாயத் சதாண்டிவனச் செய்து ோழ்கி ான்.

சதாண்டில் உயர்வு தாழ்வு வேண்டாம்
"அருள்துவ யில் ெத் ெங்கம் நவட சபறுேசதன் ால்
அேரேர்கள் இயன் ேவர சதாண்டாற்

வேண்டும்,

சபாருளுவடவயார் சபாருள் தரைாம் அேர் ேிரும்பும் அளேில்,
சபாதுச் சொத்வத அருள்நாட்டம் சகாண்டேர்கட் சகல்ைாம்;
அருள் மனத்தால் ஒருேர் பி வர அடக்கி ஆளும்
ஏற் த்தாழ் சேதுவும் ெத் ெங்கங்கட் சகாவ்ோ;
உருள்உைகில் உருண்ட ெங்கம் ஆயிரமாயிரமாம்
உட்பவகயால், உண்வம கண்டு நல்ைனவே” (ஞாக.பா.1328)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.
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5 அடியர் நாமவம நான் உச்ெரிக்க ேெவமா
அப்பூதியடிகள்.. 63 நாயன்மார்களில் முக்கியமானேர்களும்
முதன்வமயானேர்களாகவும் கருதப்பட்டேர்களில் ஒருேரான
திருநாவுக்கரெர் நாயனார் காைத்தில் 7 ஆம் நூற் ாண்டில்
ோழ்ந்தேர்.
வெே ெமயத்தேர்களால் ேணங்கப்படும் நாயன்மார்களில்
அப்பூதியடிகளும் முக்கியமானேர் என்பது கு ிப்பிடத்தக்கது.
வொழநாட்டில் திருவேயா ிைிருந்து 8 கிமீ ட்டர் சதாவைேில் உள்ள
திங்களூரில் பி ந்தார். மிகுந்த ெிேபக்திவயக் சகாண்டேர்.

அந்தணர் குைத்வதச் வெர்ந்தேரான இேர் திருநாவுக்கரெர் வெே,
ெமய ேளர்ச்ெிக்கு ஆற் ிய பணிகள், அேருக்கு வநர்ந்த துன்பங்கள்,
இவ ேனிடத்தில் அேர் சகாண்டிருந்த அன்பு அவனத்வதயும்
வகள்ேிப்பட்டு அேவர பாராமவைவய அேர் மீ து மிகுந்த பக்திக்கு
உள்ளானார்.

அப்பூதியடிகள் ேளர ேளர அேவரவய குருோக ஏற்று அேரது
சபயரில் பை தர்ம காரியங்கவளச் செய்து ேந்தார்.
ஒருமுவ

திங்களூருக்கு ேந்த திருநாவுக்கரெர் தன்னுவடய

சபயரில் கல்ேி ொவைகள், நீர் பந்தல்கள் அவமக்கப்பட்டிருந்தவத
கண்டு ஆச்ெரியமவடந்தார். யார் இந்த பணிவய செய்து ேருேது
என்று அங்கிருந்தேர்களிடம் வகட்டு அப்பூதியடிகளின் இல்ைத்துக்கு
ேந்து வெர்ந்தார்.
திருநாவுக்கரெவர கண்ட அப்பூதியடிகள் அேர் பாதத்தில் ேழ்ந்து
ீ
ேணங்கினார். அேவர ஆெிர்ேதித்து ”உனது சபயரில் தர்ம
காரியங்கவளச் செய்யாமல் வேறு ஒருேர் சபயரில் செய்து
ேருகி ாவய என்ன காரணம்?” என்று வகட்டார். அப்பூதியடிகளுக்கு
மிகுந்த ேருத்தமாயிற்று.
”ெமணர்களும் மன்னனும் செய்த சூழ்ச்ெிவயத் தம் சதாண்டினால்
சேன்று எனக்கு குருோக ஆனேவரப் வபாய் வேறு
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என்கி வ
ீ ர? எப்படி இப்படி சொன்ன ீர்கள். நீரும் ெமணரா.
அப்படிசயன் ால் நீேிர் யார்?” என்று வகட்டார்.

”நான் ஒன்றும் சபரியேனல்ை ஐயா. அதிவகப்சபருமான் சகாடுஞ்
சூவையினால் ஆட் சகாள்ளப்பட்டு ெிேனருவள உணர்ந்த ெி ியேன்
நான்” என் ார் திருநாவுக்கரெர்.
இவதக் வகட்டு அளேில்ைா ஆனந்தம் சகாண்ட
அப்பூதியடிகள் நாவுக்கரெவர ேட்டிற்கு
ீ
அவழத்து ேந்து அேருக்கு
பாதபூவஜ செய்து மகிழ்ந்தார்
தமது ேட்டில்
ீ
அமுது உண்டு ெி ப்பித்து செல்ை வேண்டும் என்று
அன்பு கட்டவளயிட்டார். அேரது அன்வப ஏற்று அமுது உண்ண
திருநாவுக்கரெரும் ெம்மதித்தார்.

அமுது தயாரானதும்
அப்பூதியடிகள் மகன்
திருநாவுக்கரசு நல்ை ோவழ
இவைவயத் வதடி

அறுக்கும்வபாது நாகம்
தீண்டியது.

அடிகளார் உணேருந்த வநரம்
ஆகிேிட்டவத என்று பத ிய

ெிறுேன் தாயிடம் ேிவரந்து ேந்து ோவழ இவைவயக் சகாடுத்து
மயங்கினான்.
அடிகளாருக்கு அமுதுண்ண வநரமானதால் மகனின் திருவமனி
நீைநி மாக மா ியவத சபாருட்படுத்தாமல் அடிகளாவர கேனிக்க
ஆயுத்தமானார்கள் அப்பூதியடிகளும் அேர்தம் துவணேியாரும்.
ஆனால் திருநாவுக்கரெர் ேிபூதி பூெி உடன் அமுதுண்ண
அப்பூதியடிகளின் மகன் ேரவேண்டும் என்று ேைியுறுத்தவே வேறு
ேழியின் ி நடந்தவத கூ ினார்கள்.
அப்பூதியடிகளின் அன்பில் உருகிய திருநாவுக்கரெர் நாகம் தீண்டிய
ெிறுேனின் உடவை வேத்து ஒன்று சகாைாம் என்னும் திருப்பதிகம்
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பாடி ெிறுேவன உயிர்ப்பித்தார். அப்பூதியடிகளின் ெிேனடியாருக்கு
செய்த சதாண்டு அளேிடமுடியாதது.

பூரணி, புராதனி, சுமங்கவை, சுதந்தரி,
புராந்தகி, த்ரியம்பகி, எழில்
புங்கேி, ேிளங்குெிே ெங்கரி ெகஸ்ரதள
புஷ்பமிவெ ேற்
ீ
ிருக்கும்

நாரணி, மனாதீத நாயகி, குணாதீத
நாதாந்த ெத்திஎன்று உன்
நாமவம உச்ெரித்திடும் அடியர் நாமவம
நான் உச்ெரிக்க ேெவமா

ஆரணி ெவடக்கடவுள் ஆரணி எனப்புகழ
அகிைாண்ட வகாடிஈன்
அன்வனவய! பின்வனயும் கன்னிஎன மவ வபசும்
ஆனந்த ரூப மயிவை!
ோரணியும் இருசகாங்வக மாதர்மகிழ் கங்வகபுகழ்
ேளமருவு வதவேஅரவெ!
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண் உவமவய.



(ஞாக.பா.582)

அத்திமாவை சூடிய ெவடவய உவடய ெிேசபருமான்
வேதநாயகி எனப் புகழந்து அவழக்க,



அண்டவகாடிகள் அவனத்வதயும் சபற்ச டுத்த தாவய!



அதன்பி கும் கன்னித் தன்வம மா ாதேள் என வேதங்களால்
வபெப்படும் வபரின்ப ேடிே அழகு மயிவை!
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கச்சு அணிந்த இரண்டு முவைகளுடன் ேிளங்கும்
கங்காவதேியால் மகிழ்ந்து புகழ்ந்து பாராட்டப்பட்ட ேளவம
நிரம்பிய வதவே நகர் அரெிவய!



இவமயமவை அரெனுக்குக் கண்மணி வபால் ேந்து
உதித்தேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு
ேிருப்பம் மிகுமாறு ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி
வதேிவய!



” பூரணி, புராதனி, சுமங்கவை, சுந்தரி, புராந்தகி, திரயம்பகி,
அழகிய புங்கேி, ேிளங்கி நிற்கும் ெிேெங்கரி, ஆயிரம் இதழ்த்
தாமவர மைரின் (ெகெிரதளத்தில்) ேற்
ீ
ிருக்கும் நாரணி.



மனங்கடந்த நாயகி,



முக்குண ேெப்படாத நாதமுடிேில் ேிளங்கும் ெத்தி” என்று
எப்சபாழுதும் உமது திருப்சபயர்கவளவய உச்ெரித்துக்
சகாண்டிருக்கும் அடியார்களது திருப்சபயர்கவள நான்
உச்ெரிக்க அருள் செய்ோவயா?

சதாண்டருக்குச் செய்த சதாண்டு செய்த வேதாத்திரியார்
ஒவ்சோரு ஆண்டும் வேதாத்திரி மகரிஷி ேட இந்தியா

ரிஷிவகஷில் ஏழு நாட்கள் ெி ப்புப் பயிற்ெி நடத்துோர்கள்.
ோல்மீ கித் சதருேில் இேருடன் சுமார் பத்து ேருடங்களுக்கு வமல்
தங்கி சதாண்டு செய்த அணுக்கத் சதாண்டர் புைேர் தியாகராஜனார்
மகரிஷியுடன் சென்று காெி, அைகாபாத், ரிஷிவகஷ் வபான்
இடங்கவளப் பார்க்கும் ஆவெ ஏற்பட்டது.
வேதாத்திரி மகரிஷி முன்னதாகவே பு ப்பட்டுச் சென்று சடல்ைியில்
ஒரு அன்பரின் ேட்டில்
ீ
தங்கினார்.
ஒரு ோரம் கழித்து அணுக்கத் சதாண்டர் புை ேர் தியாகரா
ரும் திரு கண்ணன்மணி என்பேரும்

ஜனா;

டில்ைிக்கு செல்ை புவக

ேண்டியில் பயணித்தார்கள்.

28

டில்ைி சநருங்க சநருங்க இருேருக்கும் திடீசரன்று பய உணர்வு
ஏற்படுகி து.

முதன் முவ யாக புைேரும் அேரது நண்பரும் செல்ேதால்,

அன்பர்கவள புவக ேண்டி நிவையத்திற்கு அனுப்பி தங்கவள
அவழத்துச் செல்ை மகரிஷி ஏற்பாடு செய்திருந்தாலும்

அன்பர்கவளத் தங்களுக்கும், தங்கவள அன்பர்களுக்கும் அடியாளம்
சதரியாவத என்

குழப்பமான எண்ணங்களுடன் சரயிைிைிருந்து

இ ங்கினார்கள்.
அங்வக இேர்கவள ேரவேற்க அன்பர்களுடன் மகரிஷி காத்துக்

சகாண்டிருப்பவதப் பார்த்து ேியப்பும், மகிழ்ச்ெியும் அவடந்தார்கள்.
உைக நைத்சதாண்டர் தமது ெீடர்களுக்கு சதாண்டரானதில்
ேியப்சபான்றும் இல்வைவய.

” உருோகி உடல்ேளர்த்து ோழ்கின்வ ன்; என்_
உடல்ேளர்த்து அ ிவூட்டி, ோழ்ேதற்சகன்வன_

ஒருமனிதனாக்கி வேத்தும் இன்றும் கூட_

உணவுஉவட மற்றும்பை ேெதி எல்ைாம்_
_தருகின்

மனிதஇனம்தனக்கு எந்தன்_

ெக்திதவனப் பயன்படுத்து கின்வ ன் என் _

சபருவநாக்கச் செய்வகயாம் பற் ற்

ோழ்க்வகப்_

வபர வம அ ிஞனேன் கடவம யன்வ ா?_” (ஞாக.பா.970)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.

6. எவனயாள ேல்வைவயா?
காட்டில் ஒரு சபருவம ோய்ந்த வதக்கு மரம் இருந்தது.
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அது உயரமாகவும் ேைிவமயாகவும் இருந்தது . மரத்தின் அருகில்
ஒரு ெி ிய மூைிவக இருந்தது
வதக்கு மரம், “நான் மிகவும்
அழகானேன், ேைிவமயானேன்.
என்வன யாரும் வதாற்கடிக்க முடியாது.

இவதக் வகட்ட மூைிவக, “அன்புள்ள
நண்பவர, அதிக சபருவம தீங்கு

ேிவளேிக்கும். ேைிவமயானேர்கள்
கூட ஒரு நாள் ேிழுோர்கள்.
வதக்கு மூைிவகயின் ோர்த்வதகவள பு க்கணித்தது.
அது சதாடர்ந்து தன்வனப் புகழ்ந்து சகாண்டது . பைத்த காற்று

ேெியது.
ீ
வதக்கு உறுதியாக நின் து. மவழ சபய்தவபாதும், வதக்கு
அதன் இவைகவள ேிரித்து ேலுோக நின் து.

இந்த காைங்களில், மூைிவக தாழ்ந்தது. வதக்கு மூைிவகவய வகைி
செய்தது.

ஒரு நாள், காட்டில் ஒரு புயல் ஏற்பட்டது. மூைிவக தாழ்ந்தது.
ேழக்கம் வபாை, வதக்கு ேணங்க ேிரும்பேில்வை.

புயல் ேலுேவடந்து சகாண்வட இருந்தது. வதக்கால் புயைின்
தாக்குதவை தாங்க முடியேில்வை.

அது தனது ேைிவமவய இழந்தது . அது நிமிர்ந்து நிற்க முயன் து
ஆனால் இறுதியில் அது கீ வழ ேிழுந்தது. அதுவே சபருவமமிக்க
மரத்தின் முடிவு.

எல்ைாம் மீ ண்டும் அவமதியாக இருந்தவபாது, மூைிவக வநராக
நின் து. மூைிவக சுற் ிலும் திரும்பி பார்த்தது . சபருவம ோய்ந்த
வதக்கு ேிழுந்திருப்பவதக் கண்டது.

” வமாகம், மதம், குவராதம், வைாபம், மாச்ெரியம் முதைியன அடிவம
ஓவை எழுதி, என்வன அந்த ஆணேத்தால் வதக்குமரம் வபால்
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மனம் அடிவம சகாள்கி வத” என்று ேருந்துகி ார் தாயுமானேர்
இந்தப்பாடைில்
பாகவமா சப உவனப் பாடஅ ிவயன் மை
பரிபாகம் ேரவும் மனதில்

பண்புவமா ெற்றும் இவை நியமவமா செய்திடப்
பாேிவயன் பாபரூப

வதகவமா திடம் இல்வை ஞானவமா கனேிலும்
ெிந்திவயன். வபரின்பவமா

வெரஎன் ால் கள்ள மனவமா சமத்தவும்
ெிந்திக்குது என் செய்குவேன்?

வமாகவமா, மதவமா, குவராதவமா, வைாபவமா,
முற்றுமாற் ெரியவமாதான்
மு ியிட்டு எவனக்சகாள்ளும் நிதியவமா வதடஎனில்
மூசுேரி ேண்டுவபாை

மாகம்

ஓடவும் ேல்ைன் எவனயாள ேல்வைவயா?

ேளம் மருவு வதவேஅரவெ!
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண்உவமவய. (ஞாக.பா.583)



ேளம் மிகுந்த வதவே நகருக்கு அரெிவய!



இமயமவை அரெனுக்குக் கண்மணி வபால் ேந்து
உதித்தேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு
ேிருப்பம் மிகுமாறு ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி
வதேிவய!



நயமுடன் உன்வனப் புகழ்ந்து பாட எனக்குத் சதரியாது.
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மைபரிபகாம் ேருேதற்கு ஏற்

பண்பு ஒரு ெி ிதும் என்

மனதில் இல்வை.


ஒழுக்க சந ிகவளக் கவடபிடிக்கும் இயமம் முதைிய வயாக
சந ியில் நிற்கைாம் எனின்,

பாேியாகிய என்னுவடய

பாேேடிே உடம்புக்கு ேைிவம இல்வை.


ஞானசந ி பற் ி கனேில்கூட ெிந்தித்துப் பார்க்கேில்வை.



வபரின்பம் சப ைாம் என் ால் கள்ள மனம் மிகுதியும் தடுக்க
நிவனக்கி து.



இதற்கு நான் என்ன செய்வேன்?



வமாகம், மதம், குவராதம், வைாபம், மாச்ெரியம் முதைியன
அடிவம ஓவை எழுதி, என்வன அந்த ஆணேத்தால் அடிவம
சகாள்கி து.



செல்ேத்வதத் வதடைாம் எனிவைா மைர்கவளத் வதடிச் சென்று
சமாய்க்கும் அழகிய ேண்டுகள் வபாை ஆகாயத்திலும் திரிய
ேல்ைேனாய் இருக்கிவ ன்.

இப்படிப்பட்ட என்வன நீ, உனது

ேல்ைவம சகாண்டு ஆட்சகாள்ோவயா?
தாயுமானேர் வேதவனப்படும் அறுகுணங்கவள் தரும் ஆணேத்வத
கவளய என்ன செய்ய வேண்டும். வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகி து
அறுகுணச் ெீரவமப்பு வேண்டும் என்று சொல்கி து வேதாத்திரியம்
அறுகுணம் என்பது காமம், குவராதம், வைாபம், வமாகம், மதம்,
மாச்ெரியம் என்

சபயர்களில் ேட நூைார் கு ிப்பிட்டுள்ள

ஆறுேவக மவனா நிவைகள். இவே தமிழ் சமாழியில் முவ வய
வபராவெ, ெினம், கடும்பற்று, முவ யற்

பால்கேர்ச்ெி,

உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்ெம் என ேிளக்கப்படுகின் ன.
இவே எல்ைா உயிர்களிடத்தும் அவமந்துள்ளன. மனிதனிடம் இந்த
மவனா நிவைகள் எழுச்ெி சபறும் வபாது தீய செயல்கவளச் செய்து
ேிடுோன். அதனால் சபாருள் அழிவும், மகிழ்ச்ெி இழப்பும் ேிவளயும்.
சதளிந்த அ ிவோடும், ேிழிப்வபாடும் இருந்தால் இந்த ஆறு மவனா
நிவைகளில் வபராவெவய நிவ

மனமாகவும்; ெினத்வதப் சபாறுவம
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யுடவமயாகவும்; கடும் பற்வ

ஈவகயாகவும்; முவ யற்

பால்

வேட்வபக் கற்பாகவும்; உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்வமவயவநர்

நிவ யுணர்ோகவும்; ேஞ்ெத்வத மன்னிப்பாகவும் ெீரவமத்துக்
சகாள்ளைாம்.
தனக்கும் பி ர்க்கும், தற்காைத்திலும், பிற்காைத்திலும், அ ிேிற்கும்,
உடல் உணர்ச்ெிக்கும் ேருத்தம் எழாத அளேிலும், முவ யிலும்
செயைாற் ி இன்பமாக ோழைாம்.

வதவேயும், பழக்கமும் சூழ்நிவைகளும் உணர்ச்ெிகவளத் தூண்டி
ேிடுகின் ன.

அனுபே நிவனவுகளும், ெிந்தவனயும், சதளிவும் அளிக் கின்
முடிவேக் சகாண்டு உணர்ச்ெிகவள ஒழுங்குபடுத்திக்
தி வன ""அ ிவு'' எனப்படும்.

நல்ை

சகாள்ளும்

உணர்ச்ெிகளால் அ ிவு மயங்கித் தனது நிவை ம ந்து
செயைாற் ினால் அதவன ""மயக்கம்'' அல்ைது ""மாவய'' என்று
கூறுகிவ ாம். அ ிவு நிவை குவைந்த மய க்

கத்தில் தான் தீய

செயல்கள் ேிவளகின் ன என்பது வேதாத்திரியம்

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.
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7 ேிவனஏறு சமய்எனும் சதாக்கினுள் ெிக்கி
முன்பி ேி

ேிவனவய

உயிர்

துய்ப்பதற்காகவே

இந்தத்

வதகம்.

ேிவன. பி ேி ோராது. 'ேிவனப் வபாகவம இந்தத் வதகம் கண்டாய்”
என்று பட்டினத்தார் சொல்கி ார்.

”ேிவனப்வபாக வமசயாரு வதகங்கண் டாய்ேிவன தாசனாழிந்தால்
திவனப்வபா தளவும்நில் ைாதுகண் டாய்ெிேன் பாதம்நிவன

நிவனப்வபாவர வமவு நிவனயாவர நீங்கிஇந் சந ியினின் ால்
உவனப்வபால் ஒருேருண் வடாமன வமசயனக் குற் ேவர”

*ஒருேனுவடய மகன் ேியாபாரம் செய்யப் புகுந்து அ ியாவமயால்
கடன் ோங்கிச் சுவமவய ஏற் ிக் சகாள்கி ான்.
கருவணயுவடய
சயல்ைாம்

தந்வத

வபாக்கி

மகனுக்குப்

ேிட்டுச்

சபாருவளத்

ொமர்த்தியமாக

தந்து,

‘கடவன

ேியாபாரம்

செய்து

சபாருவள ஈட்டு” என்று சொல்கி ான்.
அ ிேற்

அந்தப் பிள்வள தந்வத தந்த சபாருவளக் சகாண்டு பவழய

கடன்கவளக் சகாடுத்து மீ ண்டாலும், மறுபடியும் தன் அ ியாவமயால்
புதிய கடன்கவள ோங்கி இன்னல் அவடகி ான்,

இவ ேன் நமக்கு இந்தப் பி ேிவய அளித்து, தனு கரண புேன
வபாகங்கவள

ேழங்கி,

பவழய

ேிவனவயப்

வபாக்கிக்

சகாண்டு

ேிவனயற் ேனாக ”ோ” என்று அனுப்புகி ான்.
நாவமா பவழய ேிவனவய அனுபேித்துக் கழித்துக் சகாண்டிருக்கும்
வபாவத புதிய ேிவனகவளச் வெர்த்துக் சகாள்கிவ ாம்; ேிவனகவள
அழிக்காமல் தூய்வம செய்யாமல் இருக்கிவ ாம்.
” ேிவன எனும் ெரக்குக் சகாண்வடன்;

அழித்திவைன்.
சபாருசளல்ைாம்
‘இனி

என்ன

அழிந்துக்

செய்ேது?”

கடனில்

மூழ்கித்

தத்தளிக்கும்

வபாது,

என்று

அயர்ந்து

நிற்கிவ ாம்,

கடன்
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சுவமயினின்றும் நீங்க ேழி சதரியாமல் அைமந்து செயசைாழிந்து
அயர்ந்து ோடுகிவ ாம்.
தாயுமானேரும்

” தூள்

ஏறு

தூசுவபால்

ேிவனஏறு

சமய்எனும்

சதாக்கினுள் ெிக்கிநாளும்” ேிவனகவள சுமந்து ெிக்கி த்த தேிப்பதாக
இந்தப் பாடைில் பாடுகி ார்.

தூள் ஏறு தூசுவபால் ேிவனஏறு சமய்எனும்
சதாக்கினுள் ெிக்கிநாளும்

சுழல் ஏறு காற் ின்னிவட அழல் ஏறு பஞ்ெசு எனச்
சூவ யிட்டு அ ிவேஎல்ைாம்
நாள் ஏ

நாள் ஏ

நடப்பு ஏ

ோர்த்திகம் எனும் கூற் ின்

உள் உவடந்து

நயனங்கள் அற் து ஓர் ஊர் ஏறு வபாைவே
நானிைம் தனில் அவையவோ?

வேள் ஏறு தந்திவயக் கனதந்தி யுடன்சேன்று
ேிவரவயறு மாவைசூடி
ேிண்ஏறு வமகங்கள் சேற்வப ி மவ வுஉ
சேருட்டிய கருங்கூந்தைாய்!

ோள் ஏறு கண்ணிவய ேிவடஏறும் எம்பிரான்
மனதுக்கு இவெந்த மயிவை
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேளர்காதைிப் சபண்உவமவய. (ஞாக.பா.584)


மன்மதன் ஏ ிேரும் இருளாகிய யாவனவயயும், சபரிய
தந்தமுவடய யாவனவயயும் சேன்று, மணம் சபாருந்திய
மைர்களால் ஆன மாவை அணிந்து, ஆகாயத்தில் தேழும்
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வமகங்கள் மவைமீ து, நாணமுடன் தேழ, கரிய கூந்தவை
உவடயாய்!


ோள் வபான்



இடபத்தில் ஏ ிேரும் எம்சபருமானது மனதுக்கு ேிருப்பம்

கண்வண உவடயாய்!

உவடய மயிைின் ொயவை உவடயாய்!


இமயமவை அரெனுக்குக் கண்மணி வபால் ேந்துதித்தேளும்,
மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு ேிருப்பம் மிகுமாறு
ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதிவய!



அழுக்கு மிகும் ஆவட வபால் ேிவன ஈட்டும் உடம்பு என்னும்
வதால்வபயினுள் ெிக்கிக்சகாண்டு,



நாள்வதாறும் சுழன் டிக்கும் காற் ில் பற் ி எரியும் சநருப்பில்
பட்ட பஞ்சுவபாை அ ிசேல்ைாம் அழிந்துபட.



நாள் செல்ைச் செல்ை, முதுவம என்னும் எமனுடன் சதாடர்பு
அதிகரிக்க,



மனம் கைங்கி, கண்ணில்ைாத ஊர்க்காவள வபாை
இந்நிைவுைகில் அவைந்து திரியவோ?

என ேருந்துகி ார் தாயுமானேர்.

இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்.

மனத்தூய்வமயும் ேிவனத்தூய்வமயும் வேண்டும் என்கி து
வேதாத்திரியம்.

” ேிவனஎதுவும் நைம் தீது என்பது இல்வை
ேிவளவும் அதவன ஆற்றுபேர் வநாக்கம் சகாண்வட
ேிவனயதவன நைம்தீது எனப் பிரிப்வபாம்.
ேிழிப்புடவன எண்ணம் எழும்வபாவத வதர்வோம்.
ேிவன, காைம், இடம், சதாடர்புப் சபாருளுக்கு ஏற்ப
சேவ்வேறு அளவு இன்ப துன்பம் நல்கும்.
ேிவனகள் தவம உடல்தகுதி, உைகம் ஒப்ப,
உயர்இயற்வக நியதி ஒக்க ஆற் வமைாம்.”

(ஞாக.பா.1285)
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இயற்வக என்

வபராற் ைானது,, பை நீண்ட காைமாக, மிகவும்

நுட்பமாகத் தனது ேயிற் ில் வேத்து. மனித உடவை பை ைட்ெம்
தவைமுவ களாக ேடிேவமத்து அளித்துள்ளது.

அகக் கருேிகள் ஐந்து, செயல்கருேிகள் ஐந்து ஆகிய பத்துக்
கருேிகள் மூைம் உடல் இயங்குகின் து.
வதவேக்வகற்

மைர்ச்ெி, சூழ்நிவைக்வகற்

மாற் ம் என்

ேவகயில் இயற்வகயின் தன்மாற் த்தால் உடல் கிவடத்துள்ளது
என்

உண்வமவயத் தன் முவனப்பின் காரணமாக மனிதன் ம ந்து

ேிடுகி ான்.
அந்த வபராற் லுவடய இயற்வகவய தன்னுள் இருந்து இயக்கிக்
காத்து முடித்தும் வேக்கி து என்

உண்வமகவளயும் ம ந்து

ேிடுகி ான்.
புைன்களின் துய்ப்பில் இன்பம் இருப்பதாகக் கருதி மயக்க
நிவையில் வமலும் வமலும் இன்பம் வேண்டி எந்த உறுப்வபப்
பயன்படுத்தி துய்த்துக் சகடுத்தாலும், மனிதனுக்குள் இருக்கி
இயற்வக அேனுக்குப் பாடம் கற்றுத் தருேதற்காக, அந்த உறுப்பின்
அணு அடுக்குகவள ெீர்குவைத்து துன்பத்வத ஏற்படுத்தி வநாய் என்
ேிவளவேயும் சகாடுக்கி து என்

உண்வமகவள அ ிவோமாக.

செயலுக்குத் தக்க ேிவளவு என்பவத இவ நீதியாகும். (ஞானக்
களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் வபான்

பாடல்.)

” ேிவனத்தூய்வம சப வேண்டின், மனத்தின் தூய்வம
வேண்டுேது இன் ியவம யாததாகும்.
ேிவனத்தூய்வம ஒழுக்கமுடன் கடவம, ஈவக,
ேிளங்கும் அ சந ி நிற்க ேிவரந்து ஓங்கும்.
ேிவனத்தூய்வம ேித்தான மனத்தின் தூய்வம
ேிண்ணுணரும் அகத்தேத்தால் ஓங்கும் உய்ய.
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ேிவனத்தூய்வம மனத்தூய்வம ஒன்வ

ஒன்று

உயர்த்தி மனிதன் சதய்ேம ியச் செய்யும்.” (ஞாக.பா.1286)

ேிவன என்பது கர்மா அல்ைது செயல் ஆகும். செயல்களில்
நன்வமயானது தீவமயானது என்பது எல்ைாம் இல்வை.
செயைின் மூைமாக ஏற்படும் ேிவளவு செயைாற்றுபேரின் வநாக்கம்
ஆகியேற்வ க் சகாண்வட, நன்வமயானது அல்ைது தீவமயானது
என்று பிரித்துக் கூறுகிவ ாம்.
எண்ணம்தான் செயைாக மைர்ச்ெி சபறுகி து.
செயலுக்கு முன் நிவையாகிய எண்ணம் எழும் வபாவத ேிவளவேத்
சதரிந்து

ேிழிப்புடன் செயல்படுவோம்.

செயல், செயலுக்குரிய காைம், செயலுக்குரிய இடம், செயைால்
சதாடர்பு சகாள்ளும் சபாருள் ஆகியேற் ிற்கு ஏற் படி சேவ்வேறு
அளவுகளில் இன்பம் துன்பம் சேளிப்படும்.
உடல் ஆற் ைின் தகுதிவயாடு, உைக மக்கள் ஏற்றுக் சகாள்ளத்தக்க
ேவகயில், இயற்வக நியதிக்கு உட்பட்டு செயல்கவளச் செய்தால்
அச்செயல்கள் எல்ைாம் உயர்ோனவேயாகும். ெரி.
ேிவனப் பதிவுகவள கழிப்பது எப்படி?
ேருகி து வேதாத்திரியம்
வபான்

ேிவடயாக மீ ண்டும்

ஞானக் களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர்

பாடல்.

”தேமுவ யும் அ சந ியும் பற் ப் பற் த் தருக்சகன்
தருக்சகன்

தன்முவனப்புக் குன் ிப் வபாகும்.

பேேிவனகள் புதிது எழா. முன்னம் செய்த
பதிவுகளும் மவ ந்து சமய்ப்சபாருள் காணும்.
ெிேநிவைவய ெீேனிவை உணர்ந்து சகாண்டால்,
ெிறுவமதரும் மனமயக்க மாவய ஏது?
எேசரனினும் இவ்ேழியால் அன் ி உய்ய
ஏதுேழி வேறுைகில்? எண்ணிப் பாரீர்!”

(ஞாக.பா.1578)
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தேத்வதயும் அ சந ிவயயும் பற் ி ோழ்ந்தால் ேிவனப்பதிவுகவள
வபாக்கிேிடைாம்.
” ேிவனவபாகவம வதகம் கண்டாய்” என்பவத உணர்ந்து, நாமும்
தேத்வதயும் அ சந ிவயயும் இருகண்களாகப் வபாற் ி ஆனந்தமாக
ோழ்வோமாக.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் ெிந்தவனகவள ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேளமுடன்.

8. ேித்வதவய ேியந்து அருள்வேவயா
காமம், குவராதம், வைாபம், வமாகம், மதம், மாச்ெரியம் என்
ஆறுேவக

குணங்கவள அழி ககு ம் ேித்வதவய அருளவேண்டும்

என்று இந்தப்பாடைில் தாயமானேர் வேண்டுகி ார்.
அறுகுணம் என்பது காமம், குவராதம், வைாபம், வமாகம், மதம்,
மாச்ெரியம் என்

மவனா நிவைகள்.

சபயர்களில் ேடநூைார் கு ிப்பிட்டுள்ள ஆறுேவக

இவே தமிழ் சமாழியில் முவ வய வபராவெ, ெினம், கடும்பற்று,
முவ யற்

பால்கேர்ச்ெி, உயர்வு-தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்ெம்

என ேிளக்கப்படுகின் ன. இவே எல்ைா உயிர்களிடத்தும்
அவமந்துள்ளன.
மனிதனிடம் இந்த மவனா நிவைகள் எழுச்ெி சபறும் வபாது தீய
செயல்கவளச் செய்து ேிடுோன். அதனால் சபாருள் அழிவும்,
மகிழ்ச்ெி இழப்பும் ேிவளயும்.
சதளிந்த அ ிவோடும், ேிழிப்வபாடும் இருந்தால் இந்த ஆறு மவனா
நிவைகளில் வபராவெவய - நிவ

மனமாகவும்; ெினத்வதப் -

சபாறுவமயுடவமயாகவும்; கடும் பற்வ

- ஈவகயாகவும்;
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முவ யற்

பால் வேட்வபக் கற்பாகவும்; உயர்வு - தாழ்வு

மனப்பானவமவய - வநர் நிவ யுணர்ோகவும்; ேஞ்ெத்வத -

மன்னிப்பாகவும் ெீரவமத்துக் சகாள்ளைாம். தனக்கும் பி ர்க்கும்,
தற்காைத்திலும், பிற்காைத்திலும், அ ிேிற்கும், உடல் உணர்ச்ெிக்கும்
ேருத்தம் எழாத அளேிலும், முவ யிலும் செயைாற் ி இன்பமாக
ோழைாம்.
வதவேயும், பழக்கமும் சூழ்நிவைகளும் உணர்ச்ெிகவளத்
தூண்டிேிடுகின் ன. அனுபே நிவனவுகளும், ெிந்தவனயும்,
சதளிவும் அளிக்கின்

நல்ை முடிவேக் சகாண்டு உணர்ச்ெிகவள

ஒழுங்குபடுத்திக் சகாள்ளும் தி வன "அ ிவு" எனப்படும்.
உணர்ச்ெிகளால் அ ிவு மயங்கித் தனது நிவை ம ந்து

செயைாற் ினால் அதவன "மயக்கம்" அல்ைது "மாவய" என்று
கூறுகிவ ாம். அ ிவு நிவை குவைந்த மயக்கத்தில் தான் தீய
செயல்கள் ேிவளகின் ன.

"எல்வையில்ைா இவ நிவைவயப் வபாை
எல்வை இல்ைாத சதய்ேத்தன்வம ோய்ந்தது சபாறுவம"
"ெினத்தினால் திருத்தம் ேரவே ேராது.
ெினத்தினால் ஏதாேது ேரும் என் ால்
அங்கு ேருத்தம் தான் ேரும்"..
.
ெீரவமக்கப்படாத ஆறு குணங்களின் உணர்ச்ெிேயத்தால்
உடைில் உண்டாகும் வநாய்கள் பற் ி ேிளக்கும் மகரிஷியின்

அறுகுண ேிவளவுகள்
"உளேியவை ஆராய்ந்தால் அறு குணங்கள்
உடைில் வநாய்பை ேிவளத்தல் அ ிந்து சகாள்வோம்.
அளேிைா ேிருப்பு கடும்பற் ிரண்டும்
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அல்ைல் தரும் குன்ம வநாய் உண்டுபண்ணும்;

பிளவு செய் ெினம் குருதி அழுத்தம், மார்வநாய்
பித்து, புண், கண்வநாய்கள் தாது மூவள

ேளமழிவு செய்யும்; மிவக வமாகம் குட்ட

ேவக கண்வநாய்கள், நீரிழிவு செய்யும்; ேஞ்ெம்

உள அவகதி உடல் ேலுவு வபாக்கி மார் வநாய்

உண்டாக்கும் சதாடர்புவநாய் பைவும் காட்டும். (ஞாக.பா.1591)



நாத ேடிோய் ேிளங்கும் சபரிய மந்திர ேடிேினவள!
(பிரணே சொரூபிவய)



நாதம் கடந்த சேட்ட சேளிவய!



நல்ை ெமயமாகிய வெேம் ஆகிய பயிர் தவழத்து ேளர
உதவும் மவழ வமகவம!



ஞானப் வபரின்ப மயிவை!



ோதம் செய்யும் மற்வ ய ெமயங்கள் அவனத்துக்கும்
அ ிதற்கு அரிய மகிவம சபாருந்திய சபரிய சபாருவள!



இமயமவை அரெனுக்குக் கண்மணிவபால் ேந்

துு் உதித்த

ேளும், மவையில் ேளர்ந்தேளும், சபற்வ ாருக்கு ேிருப்பம்
மிகுமாறு ேளர்ந்த சபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி வதேிவய!


ஐம்பூதங்கவளாடு வெர்ந்து ேளர்ந்துள்ள ஞாவனந்திரிய
கன்வமந்திரயப் வபய்களும்,



புத்தி முதைிய அந்தக்கரண வபய்களும்,



வபாராட்டம் செய்யும் வகாபம் முதைிய அசுரப் வபய்களும்,



என் அ ிேினுள் புகுந்து. அதவன அழித்து,



துன்பம் மிகுமாறு நான்கு வேதங்கவளக் கற்

ேஞ்ெகப்

பிரம்மன் பவடத்தான்.


இந்த துன்பங்கள் அவனத்தும் இற்று ேிழுமாறு, உனது
சமௌனமாகிய பரேித்வதவய எனக்கு தந்து அருள்
செய்ோவயா?
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பூதசமாடு பழகிேளர் இதிரியம் ஆம்வபய்கள்
புந்திமுதல் ஆனவபய்கள்,

வபாராடு வகாபாதி ராஷெப் வபய்கள் என்
வபாதத்வத ஊடு அழித்து,
வேதவன ேளர்த்திடச் ெதுர்வேத ேஞ்ென்
ேிதித்தான் இவ் அல்ைல் எல்ைாம்
ேழும்
ீ
படிக்கு உனது மவுனமந்த் ராதிக்ய
ேித்வதவய ேியந்து அருள்வேவயா?

நாதேடிவு ஆகிய மஹாமந்த்ர ரூபிவய!
நாதாந்த சேட்டசேளிவய
நற்ெமயம் ஆனபயிர் தவழயேரு வமகவம!
ஞான ஆனந்தமயிவை!

ோதமிடு பரெமயம் யாவுக்கும் உணர்வு அரிய
மகிவமசபறு சபரியசபாருவள!

ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாம் உதித்த
மவை ேளர்காதைிப் சபண் உவமவய. (ஞாக.பா.585)
தாயுமானேருக்கு வகள்ேிகளுக்கு வேதாத்தரியம் ” அறுகுண
ெீரவமப்பு என்

பாவதவய காட்டுகி து.

” ஐம்பூதங்கவளாடு வெர்ந்து ேளர்ந்துள்ள ஞாவனந்திரிய
கன்வமந்திரயப் வபய்களும், புத்தி முதைிய அந்தக்கரண வபய்களும்,
வபாராட்டம் செய்யும் வகாபம் முதைிய அசுரப் வபய்களும்” ஒழிய
என்ன செய்ய வேண்டும்?
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அறுகுண ெீரவமப்பு செய்தால் அவமதியான நற்குணங்கள் அவமயும்
என்கி து வேதாத்திரியம்.
”வபராவெ, கேவைெினம், அழுக்காறு ேிட்டால்

வபர ிோய் ேிரிேவடயும் மனது. தரம்மா ி

ஓராவெ உளத்திசைழ, ஒத்தநுட் பத்வதாடு

உடலு வு, ெமுதாயம், இயற்வக நான்கின் இனிவம

ெீராகக் காத்து ஆற்றும் ெி ப்பு இயல்பாகும்.

ெிந்தவனயின் உயர்ேினிவை ேிழிப்புடவன ோழ,

யாரவெயும் இதனால் அ ிே ிய ஓங்கும்.

எப்வபாதும் அவமதிஇன்பம், நிவ வுசபற்று ோழ்வோம்”

(ஞாக.பா.1603)

நிவையில் அ ிோக, அவமதியாக இருக்கும் உண்வம சபாருவள
அவையில் மனமாகவும் உள்ளது.
அ ிேின் தரவம மனதின் தி மாக சேளிப்படுகி து.

மன

அவைச்சுழல் வேகம் குவ ந்தால், ேிரியும் தன்வம கூடுதல் ஆகும்.
வபர ிோக தன்வனவய உணரும்படியாக ேிரிேவடயக்கூடிய தரம்
உவடய மனமானது, வபராவெ, கேவை, ெினம், சபா ாவம
ஆகியேற் ால் தன்வம மா ிேிடுகி து.
ஏவதனும் ஒரு ஆவெயானது மனதில் ஏற்படும்வபாது மன ஓர்வம,
உடல் சகாள்ளும் உ ேின் ேிவளவு, ெமுதாய நைன், இயற்வகயின்
இணக்கம் ஆகிய நான்கின் இனிவமவய ெீராகக் காத்துக்
சகாள்ளும்படியாகச் செயல்படுேதுதான் ெி ப்புவடயதாகும்.
இத்தகு நிவைவய இயல்பாக்கிக் சகாண்டால், ெிந்தவனயின்
உயர்ேினால் ேிவளே ிந்த ேிழிப்பு நிவையில் ோழமுடியும்.
இதனால் யாருவடய ஆவெயும் அ ிவே அ ியும் வநாக்கில்
உயர்ேவடயும்.
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எப்வபாதும் ோழ்ேில் அவமதி, இன்பம், நிவ வு சபற்று ோழ,
உணர்ச்ெி நிவையாகிய அறுகுணங்கவள ெீரவமத்து ோழ்வோம்.
வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேளர்க் காதைி
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PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான ெிந்தவனகள்
2. அ ிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் ெிந்தவனகள்
3. வகாள்கவள சேன்

இவடக்காட்டுச் ெித்தர்

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. சநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராஜனார்)
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள்
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தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

2. சடன்ெவன சேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ொக ோழ்க்வக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற் ில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற் ி 100 அ ிஞர்கள்.

3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினெரி தியானம்.
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ெீடர்கள்
8. “ோழ்க ேளமுடன்” என்

ோர்த்வத! ெரியா? தே ா?

இைக்கணம் என்ன சொல்கி து?

9. பன்முகப்புரட்ெியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிெனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை சதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்
14. அதுோனால் அதுவே சொல்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் செதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்ெியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ளைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்ைாம் ேல்ை சதய்ேமது
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25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ளைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்

9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்ெில்)
11. ெித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோெகரும் வேதாத்திரியும்
13. ெிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூெியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும்

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ெின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவ ந்த
சபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ெச்திதானந்த ெிேம்.
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7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ளைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புைி

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிளிக் கண்ணி
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சபான்வன மாதவர
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ெித்தர் கணம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சமௌனகுரு ேணக்கம்

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேளர்க் காதைி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்களின் சகாட்டம்
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவ ேழிபாடு
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

திருோெகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அச்ெப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அவடக்கைப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் செத்திைாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அதிெயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குவழத்தப் பத்து.
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8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோெகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ெிேபுராணம்
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ஆவெப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அச்வொ பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அன்வனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் சென்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் புணர்ச்ெிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ஆனந்த பரேெம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குைாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்

4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட ெிந்தவனகள்

சஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. சஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. சஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. சஜன்னும்
4. சஜன்னும்
5. சஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்
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1. வெரோரும் சஜகத்தீவர

2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் சமய்ப்சபாருள்
4. தாயுமானேரின் ெமயசந ி

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

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரெியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், சபாருள், ஏேல்

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

13. தாயுமானேரின் இைட்ெியப் பயணம்

14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்ெக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அ ம்
18. அ ிவேதான் சதய்ேசமன் ார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்களில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபி ேி உண்டா?

25.

கல்ைாத வபர்கவள நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

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

26.

கடவுளின் ேிைாெம் தருகி ார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி சகாடுக்கச் சொன்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவ ேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

சஜன்னும் திருோெகமும்
1. சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 1
2. சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 2
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3. சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ெீடர்கள்

3. புைேர் தியாகராஜனார் அரிய செய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய செய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்னார்குடி ேரைாறு

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. சடன்ெவன சேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ொக ோழ்க்வக
6. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்

ெிறுகவதகள்
1. செயவை ேிவளவு
2. தேம்

ஆராய்ச்ெி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்ெிந்தவனகள்
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Vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவைப்புகளில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்

யூடியூப் வெனைில்

வகட்டு மகிழைாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ெிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1

3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்
8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. சபன்ஞமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய சேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்

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

15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சமௌனகுரு ேணக்கம்
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சபாருள் ேணக்கம்

19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ெின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அதிெயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோெகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அவடக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ஆவெப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் செத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
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28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அச்ெப் பத்து

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோெகத்தின் அச்வொ பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ெிேபுராணம்
32.மாணிக்கோெகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக சேளியீடு

34.வேதாத்திரிய ெிந்தவனகள் பாகம் 1

35.வேதாத்திரிய ெிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய ெிந்தவனகள் பாகம் 3

37. வேதாத்திரிய ெிந்தவனகள் பாகம் 4

38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட ெிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.சஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.சஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.சஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45சஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.சஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைசமல்ைாம் வேதாத்திரியம்
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் செதுக்கிய நூல்
50.தினெரி தியானம் ெனேரி
51.தினெரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினெரி தியானம் மார்ச்
53.தினெரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினெரி தியானம் வம
55.தினெரி தியானம் ஜூன்
56.தினெரி தியானம் ஜூவை
57.தினெரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினெரி தியானம் செப்டம்பர்
59.தினெரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினெரி தியானம் நேம்பர்
61.தினெரி தியானம் டிெம்பர்
62.தாயுமானேரின் ெிந்தவனகள் பாகம் 1
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63. தாயுமானேரின் ெிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் ெிந்தவனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானேரின் ெிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் ெிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்

68.சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு
72.மாணிக்கோெகர் ெிந்தவனகள்

73.சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 1

74.சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 2
75.சஜன்னும் திருோெகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகராஜனார்

77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அ ிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ெிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அ ிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ெிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அ ிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ெிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83.சடன்ெவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.சடன்ெவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.சடன்ெவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற் ம்
88.பத்திரகிரியார் ெிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்ெி நன்மக்கட்வபறு
91.சபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூைர் ெிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் ெிந்தவனகள்
95.திருமழிவெஆழ்ோர் ெிந்தவனகள்
96.திருக்கு ள; ெிந்தவனகள்
97.அப்பர் ெிந்தவனகள்
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98.பட்டினத்தார் ெிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.ெிேோக்கியார் ெிந்தவனகள்
101.ஔவயார் ெிந்தவனகள்
102.ெித்தர்கள் ெிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ளைாரின் ெிந்தவனகள்
105.பெி என்னும் பாேி

106.சபாருள் ேறுவமயா? அ ிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech

108. Audio speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குயிற்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் சென்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் புணர்ச்ெிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் குைாப்பத்து
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோெகத்தின் ஆனந்த பரேெம்
119. மனேளக்கவையில் ோெி வயாகமா?

57

