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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1.அன்வன ஆண்டாளும் புணர்ந்தாள் ஆசான் மாணிக்கோசகரும்
புணர்ந்தார்!

2.வபதமற்ற நிவை கடவுோகி நிற்கும்
3.இவறேனுடன் கைந்த ஆண்டாள்.
4.இவசயால் ராமனுடன் கைந்தேர்
5.உயிரில் மனமடங்க

6.இவறேனுடன் கைந்த காவரக்கால் அம்வமயார்
7.நநஞ்சகவம வகாயில், நிவனவே சுகந்தம்
8.நநக்கு நநக்கு உள் உருகி உருகி
9.இவற ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள்

10. திருோசகம் தரும் இவறேழிபாடு

1.அன்வன ஆண்டாளும் புணர்ந்தாள்

ஆசான் மாணிக்கோசகரும் புணர்ந்தார்!
புணர்ச்சி என்பது, ஆணும் நபண்ணும் உடலுறவு நகாள்ளும்
நடேடிக்வக என்ற அேேில் புரிந்துநகாள்பேர்கள் சமூகத்தில் மிகுதி.
இவ்ோறானேர்கோல், இவறயியைில் உள்ே ’புணர்தல்’ எனும்
நசால்ைின் நபாருவே உணரவும், ேிேங்கிக் நகாள்ேவும் இயைாது.
இவறேவனப் புணர்தல் என்றால், இவறேனுடன் உடலுறவு
நகாள்ளும் நடேடிக்வக அல்ை. தன் உடல், மனம் ஆகியனேற்வற
முற்றும் முழுதாக பரம்நபாருளுக்வக ஒப்பவடத்தல் என்று நபாருள்.
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ஒரு நபண், தனது இவறச் சிந்தவன ேழியாக இவறேவனப்

புணர்தல் தமிழர் மரபில் ேிவேந்த ேிடுதவையின் நேேிப்பாடு.
நபாதுோகவே காம உணர்ச்சியிவனப் பாடல்கோகப் பாடி,

நபாதுநேேியில் அேற்வற நேேியிட்ட நபண்கள் தமிழகத்தில்
பைர். அவ்வேக்கும் அதியமானுக்குமான காதலும் காமமும்
நேேிப்பவடயானவே.

‘முட்டுவேன்நகால் தாக்குவேன்நகால்’ என்ற பாடைில், ‘எனக்குக்

காமம் மிகுந்துேிட்டது. நான் இப்வபாது என்ன நசய்ய?’ என்று பித்து
தவைக்வகறிப் பாடினாள் அவ்வே.

இப்பாடல்கவே அக்காைத் தமிழரின் சங்கங்கள் வபாற்றின, ஏற்றன.
நபண்கள் காமத்வத நேேிப்படுத்துேவதவயா, புணர்ச்சி குறித்த
கருத்துகவேத் தம் ோழ்ேின் நகாள்வககோக அவமத்துக்

நகாள்ேவதவயா அக்காைத் தமிழ்ச் சமூகம் தடுக்கேில்வை.
இவ்ோறு தம் காமத்வத நேேிப்படுத்திய நபண்கள் எல்வைாரும்
ஒழுக்கக் வகடானேர்கள் அல்ைது ஏவதா ஒரு ேவகயில்

மூடநம்பிக்வகக்கு ஆட்பட்டேர்கள் என்று புரிந்துநகாள்ேதுதான்
நேனப்
ீ
பகுத்தறிேின் ேழக்கம்.
இவறேவனப் புணர்தல் என்பது ஆண், நபண் ஆகிய
இருேருக்குமான ஒழுங்கு.
‘சிேத்தின் அரேவணப்பு கிட்டும்வபாது, தேம் நசய்பேன் ஆணாகவே
இருந்தாலும் தன்வன ஒரு நபண்ணாகக் கருதும் நிவை உருோகும்’
என்பது திருமந்திரத்தில் உள்ே மந்திரங்கேில் ஒன்று.
’உவம அம்வமயின் அருவேப் நபறுதல் என்பது அேேிடம் பிச்வச
எடுப்பதல்ை, உவம அம்வமயுடன் கைேி நகாள்ளுதல்தான்’
என்பதும் அவத திருமந்திரத்தின் பாடல்கேில் நபாதிந்துள்ே கருத்து.
ஆதி சங்கரர் தன், நசௌந்தர்ய ைகரியில் உவமயன்வனவயக்
காமத்தின் குறியீடாகவும் ேிேரிக்கிறார்.
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திருமந்திரத்தின் கருத்துகள் பைேற்வற ஒற்றி இயற்றப்பட்டது
நசௌந்தர்ய ைகரி.

‘நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வதவன’ என்றார் ஆசான்
மாணிக்கோசகர். புணர்ச்சிப் பத்து எனும் பதிகம்,

மாணிக்கோசகருக்கும் இவறேனுக்குமான புணர்ச்சியின்
நிவைகவே ேிேரிக்கிறது.

‘புணர்ப்பநதாக்க எந்வத என்வன ஆண்டு பூணவநாக்கினாய்

புணர்ப்பதன்றி நதன்றவபாது நின்வனாநடன்வனாடு என்னிதாம்
புணர்ப்பதாக அன்றிதாக அன்புநின் கழற்கவண
புணர்ப்பதாக அங்கணாே புங்கமான வபாகவம’
என்பது திருோசகம்.

’ஆணும் ஆணும் புணர்ந்த ஓரினச் வசர்க்வக’ என்றுதான் நேனப்
ீ
பகுத்தறிவு இவதப் பார்க்கும். அதன் எல்வையும் பரப்பும் மனித
உடல்களுடன் கட்டுண்டது.
மாணிக்கோசகர் தம்வம முற்றும் முழுதாக இவறயுடன் கைக்க
ேிட்டேர்.
அப்பர், இவறேனின் அடியாரானார். சுந்தரர், இவறேனின் வதாழன்
ஆனார். சம்பந்தர், இவறேனின் பிள்வேயானார். மாணிக்கோசகர்
இவறேனின் அங்கமானார்.
எேநரல்ைாம் இவறயின் அங்கமாகத் தம்வம உணர்கிறாவரா
அேநரல்ைாம் இவறயுடன் கைேிநகாள்கிறார் என்பது இயல்பு.
இதுவே பவடப்பின் ேிதியும் ஒழுங்கும்.
அன்வன ஆண்டாளும், ஆசான் மாணிக்கோசகரும் இருவேறு
நநறிகள் ேழியாக இவற எனும் ஓர் இைக்வக எட்டியேர்கள்.
ஆண்டாள், திருப்பாவே இயற்றினார். மாணிக்கோசகர்,
திருநேம்பாவே பாடினார். இவறமீ து நகாண்ட காதைில்
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இருேருக்கும் உள்ே ஒற்றுவமவய உணரும் தகுதி நகாண்வடாரால்
மட்டும்தான் புரிந்து நகாள்ே முடியும்.

வதேரடியார் எனும் நசால் வேறு, வதேதாசி எனும் நசால் வேறு.
இவறேனுக்கும் இவறேிக்கும் தம்வம ஒப்பவடத்துக் நகாண்ட
நபண்கள் வதேர் அடியார்.
அக்காைத்தில் இது மதிப்புமிக்க நசயல். பிற்காைச் வசாழப்
வபரரசர்கள் குடும்பப் நபண்கேின் நபயர்கள் வதேரடியாருக்குப்
பட்டமாக ேழங்கப்பட்டன.

வசாழர்குைப் நபண்கள் பைர் வதேரடியாராக மாறி ோழ்ந்தனர்.
வதேரடியார்கள் திருமணம் புரிந்துநகாண்டு குடும்பம் நடத்தினர்.
ஒருசிைர் மணம் புரியாமல் இருந்தனர்.

ஆண்டாள் தன் முவைகளும் இவடயும் கண்ணனுக்கானவே எனப்
பாடினார் என்றால், அதுதான் ஒப்பவடப்பின் பண்பு. ‘உடல் நபாருள்
ஆேி முழுதும் உனக்வக நசாந்தம்’ என நேற்று ோர்த்வதகோல்
காதல் நசய்வோருக்கும் அவ்ோறான காதவைச் நசாற்கேில்

ேிற்பவன நசய்வோருக்கும் ஆண்டாேின் இவறக் கைேி புரிேதற்கு
எந்த ோய்ப்பும் இல்வை.
முருகப் நபருமான் ஆையத்தில் ஆணும் நபண்ணும் புணர்ச்சியில்
ஈடுபட்டதாக பரிபாடல் பதிவு நசய்துள்ேது.
இவயசுவுக்கு முந்வதய இசுவரல் சமூகத்தில் இவ்ோறான
புணர்ச்சிேழி ேழிபாடு நிகழ்ந்தது ேரைாற்றில் பதிோகியுள்ேது.
திருக்குற்றாைக் குறேஞ்சிப் பாடல்கேில், ‘சிேநபருமானது இவட
அழகும் மார்பழகும் நபண்கோல் ேிேரிக்கப்படுகிறது’ .
முருகன் என்றாவை அழகும் இேவமயும்தான் என்பது தமிழ்
மவறயின் உட்நபாருள். பருேம் எய்திய நபண்கள்,
நேறிநகாண்டதுவபால் அரற்றும்வபாது, ‘இப்நபண்ணின் மனதில்
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வேைன் குடிநகாண்டுள்ோன்’ என்று ஆற்றுப்படுத்துேது சங்கத்
தமிழர் பண்பாடு.

அதற்கு ’வேைன் நேறியாட்டு’ என்று நபயர். ஒரு நபண்ணால் தன்
காமத்வத ஊரார் முன்னிவையில் நேேிப்படுத்த முடியும்
என்பதற்கான சான்றுகள் இவே.

நிவைநமாழியும் ேருநமாழியும் இவணேவதக் கூட, ‘புணர்ச்சி’
என்று குறித்த நமாழி இது. நிவைநமாழியும் ேருநமாழியும்

மாற்றமில்ைாமல் இவணேது, ‘இயல்புப் புணர்ச்சி’ என்றாகும்.
நிவைநமாழியும் ேருநமாழியும், திரிந்து இவணேது ேிகாரப்
புணர்ச்சி’ என்றாகும்.

புணர்தல் நிகழ்ந்து நகாண்வடதான் உள்ேது. நசாற்கள் புணர்கின்றன.
மவழ நிைத்வதப் புணர்கிறது. நேம்வம ஈரத்வதப் புணர்கிறது.

அவமதி ஓவசவயப் புணர்கிறது. இருள் ஒேிவயப் புணர்கிறது.
இேற்வற எல்ைாம் உணர்வோர் எக்காைமும் இவறவயப்
புணர்கிறார்கள்.

’புணர்ச்சி என்றால், ஆண் குறியும் நபண் குறியும்

வமாதிக்நகாள்ளும் நடேடிக்வக’ என்றேேில் மட்டும்
ோழ்வோருக்கு இவே எல்ைாம் புரியாது.
’அன்வன ஆண்டாள் கண்ணவனக் கைந்தாள்’ என்பவத இவற
உணர்வுநகாண்வடார் புரிந்துநகாள்ளும் முவறவேறு, இவறேன்
மனித உடல் எடுத்து ேந்தானா என்ன?’ எனக் வகட்பது நேனப்
ீ
பகுத்தறிோேர்கள் முவற.
உடவைக் கடந்து மனம் உண்டு, மனத்துக்கும் அப்பால் சித்தம்
உண்டு. அன்வன ஆண்டாளும் கண்ணனும் மணந்தார்கள்,
புணர்ந்தார்கள் என்பவத உடல் இன்பங்கவே மட்டுவம கருதி
ோழ்வோரால் எக்காைமும் புரிந்து நகாள்ே முடியாது. அேரேருக்கு
என்ன தகுதிவயா அதன்படிவய புரிதல்கள் அவமயும்.
6

மாணிக்கோசகரும் ‘இவறேவனப் புணர்ந்தேர்’தான். அேவரப்
பற்றிய எந்தக் வகள்ேியும் இதுேவர எழுந்ததில்வை. நேனப்
ீ

பகுத்தறிேின் அக்கவற நபண்கேின் புணர்ச்சி குறித்து மட்டும்தான்
எழுவமா!
‘அர்த்தநாரீசர்’ எனப்படும் அம்வமயப்பர் ேடிேம், ‘ஒன்வற

இரண்டாகி, இரண்டும் கைந்து ஒன்றாதல்’ எனும் புணர்ச்சி

நிவையின் குறியீடாக அவமக்கப்பட்டது. அன்புநகாள்ளுதைின் இறுதி
அல்ைது உச்சம் கைேி! இப்வபாதுள்ே அறிேின் அேைத்வதக்
நகாண்டு அன்பு எனும் வமன்வமவய அேேிட இயைாது!
“சுடர்நபான. குன்வறத் வதாோ முத்வத
ோோ நதாழும்பு கந்து
கவடபட் வடவன ஆண்டு நகாண்ட

கருணா ையவனக் கருமால் பிரமன்

தவடபட்டு இன்னுஞ் சார மாட்டாத்
தன்வனத் தந்த என்னார் அமுவதப்
புவடபட்டு இருப்ப நதன்றுநகால் வைாஎன்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.”










(திருோ.பா438).

ஒேி ேிடும்நபான்மவைவய,
துவேக்கப்படாத முத்வத,
அருவே ேடிோனேவன,
கரிய திருமாலும் பிரம்மனும் இதுேவர வதடிக் காண
மாட்டாதேவன,

என் அரிய அமுதத்வத,
என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய,
கவடயனாகிய என்வனயும் ேவண
ீ
ஒரு நதாண்டான ஏற்றுக்
நகாண்டேவன,
தன்வனவய எனக்குத் தந்தேவன, நபாருந்தி இருப்பது
எப்வபாது?
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மைநமாழிந்த காட்சி – வேதாத்திரியம்
“ஊன்காணும் வதாற்றத்தில் கருத்தால் கூர்ந்து,
கேங்கமிைா நுண்ணியக்க மாக வுள்ே

ேிண்கண்டு. அதன்இயக்க ஒழுங்காய் ஆற்றும்
வேகத்தில் ேிவேகமாம் அறி ேறிந்து,

நுண்மாண் நுவழபுைனால் நுணுகி, வமலும்

நுண்ணுேின் பிறப்பிடமாம் பர முணர்ேிர்!

மண்கடந்து, ேிண்கடந்த, நேேிகண்டால் மும்
மைநமாழிந்த காட்சியவத மாதேம் ஆம்!” (ஞாக.பா.1459)
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத்நதரிந்திடில் ஆனந்தவம!
ோழ்க ேேமுடன்.

2.

வபதமற்ற நிவை கடவுோகி நிற்கும்

அேன் இறங்கிய நநாடியில் கனத்த அவமதி நிைேிற்று,
கூட்டத்தினர் நநருப்வபவய உற்று பார்த்து நகாண்டிருந்தார்கள்.
நந்தவனா நீரில் இறங்கி நடப்பேன் வபாை சத்தமின்றி, துேி கதறல்
இன்றி அைறல் இன்றி மிக இயல்பாக நடந்து நேேிேந்தான்.
அேன் உள்வே வபாகும் நபாழுது இருந்த வதாற்றத்துக்கும்
நேேிேந்த வதாற்றத்துக்கும் நபரும் ேித்தியாசம் இருந்தது, கூட்டம்
ோய்பிேந்து அைறியது.
அந்தணர்கள் தவை அவசத்தபடி சிேவன ேணங்கிேிட்டு அேன்
அருவக நசன்றனர்.
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ஆம், காைில் தண்டயம் காதில் ேவேயம் கருத்த உடல், கவைந்த
வகசம், சேரம் நசய்யா முகம், இறுகிய உடல்கட்டு என புவையர்
அவடயாேத்வதாடு தீயில் இறங்கிய நந்தன் நேேிேரும் நபாழுது

மிக மிக நஜாைிக்கும் வதஜஸில், முப்புரி எனும் பூனூல் அணிந்தபடி
நநற்றிநயங்கும் நீறு இருக்க தவையில் குடுமி வேத்தபடி முழு
அந்தணனாக ேந்திருந்தான்
நநருப்பில் புடம் வபாட்ட தங்கநமன அேன் நேேிேந்து நஜாைித்து
நகாண்டிருந்தான், அந்தணர்கள் அேவர தங்கேில் ஒருேராக கருதி
பணிந்து நின்றனர்.

ஆம் அேன் பக்தி நேன்றது, நநருப்பு ேடிேில் அேவன அவணத்து
மாசு நீக்கிய சிேன், நந்தவன நந்தனார் எனும் அடியாராக்கினார்
பின் பூரணகும்ப மரியாவதயுடன் வமே தாேங்கள் முழங்க நடராஜர்
சந்ததிக்கு அவழத்து நசல்ைபட்டார் நந்தனார்.
ஆம், அதுேவர ஆைய ோசவை அறியாத அேர். ஆையத்தின்

உள்வே எப்படி இருக்கும் என்று கூட அறியாத அேர் அன்றுதான்
முதல் முவறயாக ஆையத்துள்வே நடந்தார்.
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எந்த வகாேிைில்

தன்வன உள்வே ேிட
மாட்டார்கள், தள்ேி

இருந்து தரிசித்தாவை
புண்ணியம் என

நிவனத்து நந்தனார்
ேந்தாவரா, அந்த

ஆையத்தில் இப்நபாழுது
உச்சபட்ச

மரியாவதவயாடு அேர்
அவழத்து

நசல்ைபடுகின்றார்.
சிேனின்
திருேிவேயாடல்
என்பது இதுதான்.
இதற்குத்தான்
திருப்புன்கூரில்
அதிசயம் நசய்து அவழத்து ேந்தீரா? என் நபருமாவன என மகிழ்ந்து
மகிழ்ந்து உருகி நசன்ற நந்தனார் நடராஜவர மனமார தரிசித்தார்.
மிக அருகில் நசன்று அேவர காண அர்ச்சகரிடம் வகாரினார்,
அேர்களும் அனுமதித்தார்கள்.
தன் தேத்தின் உச்சியில் இருந்த அந்த நந்தனார் அப்படிவய
உள்நசன்று சிேவன பணிந்து நிற்கும் நபாழுவத அேரில் கைந்தார்,
ஆம் மவறந்வத ேிட்டார்.
தன் உத்தம அடியாவன அப்படிவய தன்வனாடு எடுத்து நகாண்டார்
சிேன், அேரின் ோழ்வு மட்டும் நாயன்மார் ேரைாற்றில்
ஒன்றாயிற்று
நந்தனார் ஏன் மவறந்தார்?
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அது அக்காைத்தில் இருந்த ஒரு ேழவம, காற்றினில் காயத்வத
கவரத்தல் என்பார்கள். மிகுந்த பக்தி உள்ே ஒருேனின் உள்ேம்
மட்டுமல்ை உடலும் பக்தியால் நிரம்பி இருக்கின்றது.

உன்னதமான பக்தி நகாண்டேர்கள் இவறேவனாடு கைக்கும்
நபாழுது அேன் சிந்வத தாங்கிய உடவையும் காற்றில்
கவரத்துேிட்வட கைந்துேிடுகின்றார்கள்.

அக்காை ஆண்டாள் முதல் ஏகபட்ட உதாரணம் இப்படி உண்டு
என்றாலும் இந்த காைத்தின் மிகநபரிய உதாரணம் ராமைிங்க
அடிகோர்.

நந்தனார் ோழ்ேில் ேரும் மிக முக்கிய சம்பேம், அேர் ஏன்

இவறேவன கருேவறயில் கண்டதும் காணாமல் வபானார் என்பவத.
நதி கடவை கடந்தபின் திரும்பும் அேசியமில்வை, ேிவேந்த கனி
மரத்திவை இருக்க வேண்டிய அேசியமில்வை, முதிர்ந்த ஒன்று தன்
வநாக்கத்வத அவடந்துேிட்ட ஒன்று மவறேதுதான் இயல்பு.
நேட்டி எடுத்த தங்கம் சுரங்கத்துக்கு திரும்பாது என்பது வபாை
ோழ்ேில் இவறேவன அவடேது ஒன்றுதான் ைட்சியம் என்றிருந்த
நந்தனாருக்கு அவதேிட அடுத்து இவ்வுைகில் வேவை இல்வை.

பக்தர்கள் சிேனில் இரண்டற கைந்து மவறேது என்பது அமரநீதி
நாயனார் முதல் பை இடங்கேில் காணப்படும் ேிஷயம்
சரி, ஒருவேவே நந்தனார் அப்படி கைக்காமல் இருந்திருந்தால்
என்ன ஆகியிருக்கும்? அந்த சன்னதிேிட்டு நகர்ந்திருப்பார்?
நிச்சயம் நகர்ந்திருக்கமாட்டார், இதனால் அேவர தன்வனாடு வசர்த்து
நகாண்டார் சிேன். இதுதான் நந்தனார் ோழ்ேில் நடந்தது.
இதில் மர்மவமா மவறக்கபட்ட ேிஷயம் என்வறா எதுவுமில்வை.
சிேவன சுமந்த காயத்வத (உடவை) காற்றில் கவரத்து, சிேனில்
கைக்க வபாகும் அந்த ஆத்மாேிவன தாங்கியிருக்க அந்த உடல்
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வதவேயில்வை எனும் ேவகயில் அது காற்றிவை கவரக்கபடும்

எனும் அந்த இந்து ஆன்மீ க ரகசியப்படி அேர் காற்றிவை மவறந்தார்.
மாணிக்கோசகர் எனும் அதி உன்னத நாயனாவர நந்தனாவர பற்றி
இப்படி நசால்கின்றார்

“ஆ உரித்துத் தின்னும் புவையவரனும்

கங்வகோர் சவடகரந்தார்க்கு அன்பராகில்
அேர் கண்டீர் நாம் ேணங்கும் கடவுோவர”
நந்தன் ஒருமுவறதான் ோழ்ேில் வகாேிலுக்குள் நசன்றார்,
நேேிவய திரும்பாமல் அப்படிவய சிேனுடன் ஐக்கியமும்
ஆகிேிட்டார்.

“ஆற்ற கில்வைன் அடிவயன் அரவச
அேனி தைத்வத ஐம் புைனாய

வசற்றில் அழுந்தாச் சிந்வத நசய்து
சிேன் எம் நபருமான் என்று ஏத்தி

ஊற்று மணல்வபால் நநக்கு நநக்கு
உள்வே உருகி ஓைம் இட்டுப்

வபாற்றி நிற்பது என்றுநகால்வைாஎன்

நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (திருோ.பா439)





அரசவன! என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய!
இவ்வுைகில் ோழ அடிவயன் நபாறுக்க மாட்வடன்.
ஐம்புைன்கோகிய வசற்றில் அமிழ்ந்து ேிடாதோறு “சிேன் எம்
தவைேன்” என்று புகழ்ந்து,
மணைில் நீர் ஊறுேது வபாை உள்ேம் நநகிழ்ந்து நநகிழ்ந்து,
உருகி, ஒைமிட,



உன்வன ேணங்கி நிற்பது எப்வபாது?
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தன்வன அறிந்தால் கடவுவே அறியைாம் – வேதாத்திரியம்
“உன்வனவயா கடவுவேவயா அறிய நேன்றால்,
ஒருகுறுக்கு ேழியுண்டு.

உள்ளுணர்ந்து

தன்வனயறிந் தந்நிவையில் நிவைத்து ோழும்
தனிக்கருவண ேடிோன குரு ேவடந்தால்,

அன்வன ேயிற்றவடந்து உருோய் உடைாய்ேந்த
ஆதி குருவேப் புருேத்திவட உணர்த்தப்

பிள்வன நீ அவ்ேிடத்தில் நிவைக்க, உந்தன்

வபதமற்ற நிவை, கடவுோகி நிற்கும்.” (ஞாக.பா.1459)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.

3.இவறேனுடன் கைந்த ஆண்டாள்
ஒரு நாள் வதாட்டத்தில் பூ பறிக்க நசன்றவபாது, குழந்வத
ஒன்வற(ஆண்டாள்) துேசிச் நசடியின் கீ ழ் கண்நடடுத்தார்.
ஆயர் குை நபருவம அறிந்த நபரியாழ்ோர் அக்குழந்வதக்கு இட்ட
நபயர் வகாவத.
இேம் ேயதிவைவய கண்ணன் மீ து மிகுந்த பக்தியுணர்வு
நகாண்டேராயும், தமிழில் நல்ை திறவம நகாண்டேராகவும்
இருந்தார்.
சிறு ேயதிவைவய கண்ணன் மீ திருந்த அேேற்ற அன்பு காரணமாக
அேவனவய மணம் நசய்துநகாள்ே வேண்டுநமன்ற எண்ணத்வதயும்
ேேர்த்துக்நகாண்டார். தன்வனக் கண்ணனின் மணப்நபண்ணாக
நிவனத்துப் பாேவன நசய்துேந்தார்.
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வகாயிைில்

இவறேனுக்கு
அணிேிப்பதற்காக
ேிஷ்ணுசித்தர்
நதாடுத்து

வேத்திருக்கும்
மாவைகவே

ஒவ்நோரு நாளும்
அேருக்குத்

நதரியாமல் தான் அணிந்து கண்ணனுக்கு ஏற்றேோக

தானிருக்கிவறாமா என்று கண்ணாடியில் பார்த்து மகிழ்ந்து பின்னர்
திரும்பவும் நகாண்டுவபாய் வேத்து ேந்தார்.
இதனால் வகாவத சூடிய மாவைகவே இவறேனுக்கும் சூடப்பட்டன.
ஒருநாள் இதவன அறிந்து நகாண்ட ேிஷ்ணுசித்தர் வகாவதவயக்
கடிந்துநகாண்டார்.
அேள் சூடிய மாவைவய ஒதுக்கிேிட்டுப் புதிய மாவை நதாடுத்து
இவறேனுக்கு அணிேித்தார்.
அன்றிரவு இவறேன் அேரது கனேில் வதான்றி வகாவத சூடிய
மாவைகவே தனக்குப் உகந்தவே எனவும்,

அேற்வறவய தனக்குச்

சூடவேண்டுநமன்றும் வகட்டுக்நகாண்டார்.
இதனாவைவய “சூடிக்நகாடுத்த சுடர்க்நகாடி” என்றும், இவறேவனவய
ஆண்டேள் என்ற நபாருேில் ஆண்டாள் என்றும் வபாற்றப்படுகிறார்.
வகாவத மண ேயதவடந்த பின்னர் அேளுக்காக நசய்யப்பட்ட
திருமண ஏற்பாடுகவே மறுத்து, திருேரங்கம் (ஸ்ரீரங்கம்) வகாயிைில்
உள்ே இவறேவனவய மணப்பநதன்று பிடிோதமாக இருந்தார்.
என்ன நசய்ேநதன்று அறியாது கேவையுடனிருந்த ேிஷ்ணு
சித்தருவடய கனேில் வதான்றிய இவறேன், வகாவதவய
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மணப்நபண்ணாக அைங்கரித்து திருேரங்கம் வகாயிலுக்கு அவழத்து
ேருமாறு பணித்தார்.

குறித்த நாேன்று வகாயிலுக்கு அவழத்துச் நசல்ைப்பட்ட வகாவத,
கருேவறக்குள் நசன்று இவறேனுடன் கைந்துேிட்டாள்.
இதுவே ஆண்டாள் ேரைாறு ஆகும்.
வமலும் ஆண்டாள் தனது 15ஆம் ேயதில் இவறேனுடன் இரண்டறக்
கைப்பதற்கு முன் திருப்பாவே, நாச்சியார் திருநமாழி என்னும்
இரண்டு நூல்கவே இயற்றியுள்ோர்.

இவ்ேிரு நூல்களும் அதன் இைக்கிய நசழுவமக்கும், தத்துேம்,பக்தி
ஆகியேற்றிக்காக மிகுந்து வபாற்றப்படுகின்றது.

இேரது முதல் பவடப்பான திருப்பாவே 30 பாடல்கவேக்
நகாண்டுள்ேது.

ஆண்டாவேப் வபால் மாணிக்கோசகரும் “ தன்வனவய எனக்குத்
தந்தேவன, நபாருந்தி இருப்பது எப்வபாது?” என்று திருோசகத்தில்
பாடுகிறார்.

“நீண்டமாலும் அயனும் நேருே

நீண்ட நநருப்வப ேிருப்பு இவைவன

ஆண்டுநகாண்ட என்ஆர் அமுவத
அள்ளூறு உள்ேத்து அடியார்முன்
வேண்டுந் தவனயும் ோய்ேிட் டைறி
ேிவரயார் மைர் தூேிப்
பூண்டு கிடப்ப து என்று நகால்வைா என்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத”





(திருோ.பா440).

என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய,
நநடிய திருமாலும் பிரம்மனும்அஞ்சுமாறு உயர்ந்த நநருப்புத்
தம்பமாய் நின்றேவன,
என் மீ து ஒரு சிறிதும் ேிருப்பம் இல்ைாதேவன,
இருப்பினும் என்வன ஆட்நகாண்ட அரிய அமுவத,
15






மிகுதியும் இன்பம் ஊற நிற்கும் அன்பர் முன்வன,
வேண்டும் அேவும் ோய்ேிட்டு அரற்றி,

மனம் நபாருந்திய மைர்கவேத் திருேடிகேில் தூேி,
நபாருந்தி நிற்பது எப்வபாது?

உச்சிக்குள் அமர்ந்த உயர் ோழ்வு - வேதாத்திரியம்
“ஊன் நகாண்ட வதகத்திவை உச்சிமவை மீ தினிவை
நான் கண்ட நடனமவத நண்பர்கவே நசால்லுகிவறன்!
மான் கண்ட வேகத்திவை மருளுகின்ற நவடயது வபால்,
நான் கண்ட நடனமவத, நண்பர்கவே நசால்லுகிவறன்”
(ஞாக.பா.1477)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.

4.இவசயால் ராமனுடன் கைந்தேர்
இவசக்கவையில் உச்சநிவையாக கர்நாடக சங்கீ தம் ேிேங்குகிறது.
கர்நாடக சங்கீ தத்தின் மூைம் இவற ேழிபாட்டில் சிறப்புத்
தன்வமவய ஆழ்ோர்கள், நாயன்மார்கள்,
அருணகிரிநாதர், புரந்தரதாசர், மீ ராபாய், கபீர்தாஸ், குருநானக்
வபான்ற மகான்கள் நேேிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இேர்கவே
நாதவயாகிகள் என்பார்கள்.
இேர்களுள் முதன்வமயானேர் என வபாற்றப்படுபேர் சங்கீ த வஜாதி,
சத்குரு ஸ்ரீ தியாகராஜ சுோமிகள். 1767 முதல் 1848 ேவர உள்ே 80
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ஆண்டுகவே ‘தியாகராஜ சாகாப்தம்’ என்று அவழப்பது
நபாருத்தமானதாக இருக்கும்.

திருோரூரில் ராமபிரும்மம் என்பேருக்கும், சாந்தா வதேியாருக்கும்
மூன்றாேது குழந்வதயாக பிறந்தார் தியாகராஜர். இேர்கள்
மூைகநாடு- திவரைிங்க நதலுங்கு பிராமணர் ேகுப்வப
வசர்ந்தேர்கள்.

இேருக்கு ஜப்வயசன், ராமநாதன் என்ற சவகாதரர்கள்

இருந்தனர். இேரது தந்வத சிே, ேிஷ்ணு பக்தியில் ஈடுபட்டு,
திவ்யநாத பஜவன நசய்து ேந்தார்.

திருோரூரில் திண்வணப் பள்ேிக்கூடத்தில் தியாகராஜர் தனது
ஆரம்பக் கல்ேிவய பயின்றார்.

பிறகு நபற்வறாருடன் திருவேயாறு நசன்றுேிட்டார். 8-ம் ேயதில்
உபநயனம் நசய்ேித்தவபாது, காயத்ரியுடன், ராமதாரக
மந்திரத்வதயும் தன் தந்வதயிடம் உபவதசம் நபற்றார். தன் தந்வத
வேத்திருந்த ராமேிக்ரகத்திற்கு அன்றுமுதல் பூவஜ நசய்ய
ஆரம்பித்தார்.
ராமகிருஷ்ணானந்தரிடம் உபவதசம் நபற்ற
ராம சடாட்சரி மந்திரத்வத ைட்சக்கணக்கில்
ஜபம் நசய்தார்.
இேரது தந்வதயார் பரமபாகேதர். சங்கீ தம்
அேரது ரத்தத்தில் ஊறி இருந்தது. சிறு
ேயதிவைவய தியாகராஜரும் இவசத்திறவம
நகாண்டேராக ேிேங்கினார்.
இனிவமயான குரலும் வகநகாடுத்தது. தன்
தாயாரிடம் ராமதாசர் மற்றும்
புரந்தரதாசரின் கீ ர்த்தவனகவே கற்றார்.
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திருவேயாற்றில் உள்ே சமஸ்கிருத கல்லூரியில் வசர்ந்து நான்கு
ஆண்டுகள் ராமாயணம் படித்தார். ோல்மீ கி ராமாயணத்வத

படிக்கப்படிக்க, ராமபக்தியில் மூழ்கி, ராம வசதன்யர் ஆனார்.
வஜாதிடமும் கற்றார்.
தஞ்வசவய ஆண்ட மராட்டிய மன்னர் சரவபாஜி சங்கீ தத்தில்

ஈடுபாடு உள்ேேர். அேரது அரசசவப ேித்ோனான நஸாண்டி
நேங்கட ரமணய்யாேிடம் தியாகராஜர் சங்கீ தம் கற்றார்.

அரசசவபயில் பை பாட்டுக்கவே பாடி பாராட்டு நபற்றார். அேர்

பாடிய முதல் பாட்டு நவமா நவமா ராகோய அதிசம் என்பதாகும்.
தியாகராஜர் தினமும் ஒரு ைட்சத்து 25 ஆயிரம் ராம நாமம்

நசால்ைி 38ம் ேயதிற்குள் 96 வகாடி ராம ஜபம் உருவேற்றினார்.
தனது 38ம் ேயதின் கவடசி நாேில் உள்ேம் உருகி ஸ்ரீ ராமவன
பாடும்வபாது கதவு தட்டிய சப்தம் வகட்டது.
திறந்து பார்த்தவபாது ராம ைட்சுமணர்கள் ேிஸ்ோமித்திரர் நடத்திய
யாகத்திற்கு நசல்ேது வபான்ற காட்சிவய கண்டார்.
அப்வபாது பாடியதுதான் ‘ஏை நீ தயராது’ என்று புகழ் நபற்ற பாடல்.
தியாகராஜர் முதைில் பார்ேதி அம்வமயாவர மணந்தார். ஐந்து
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அேர் இறந்துேிட்டதால், அேரது
தங்வகயான கமைாம்பாள் என்ற உத்தமிவய மணந்தார்.
இேர்களுக்கு சீதாைட்சுமி என்ற நபண் பிறந்தார். தியாகராஜரின்
தந்வத இறக்கும் தறுோயில் மகவன அருகில் அவழத்து, ஸ்ரீ
ராமமூத்திவய எப்வபாதும் பாடு என்று கட்டவேயிட்டார்.
தந்வத இறந்தபிறகு தியாகராஜரின் சவகாதரர்களுக்கு தம்பியின்
பாட்டும் பக்தியும் வபத்தியக்காதரத்தனமாக வதான்றவே, அேவர
ஊர் வகாடியில் இருந்த கூவர ேட்டிற்கு
ீ
அனுப்பிேிட்டனர்
நசாத்துக்கவே அேர்கவே எடுத்துக் நகாண்டனர்.
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தியாகராஜர் தனது தந்வத பூவஜ நசய்த ராம ேிக்ரகத்வத மட்டும்
எடுத்துக்நகாண்டு, அந்த சிறிய ேட்டில்
ீ
ராமவன நகாலுேிருக்கச்
நசய்தார்.

சதா ராம நாமமும், ராம கானமுமாகவே ோழ்ந்து ேந்தார். தினமும்
உஞ்சேிருத்தி நசய்து, அதில் ேரும் ேருமானத்வதக் நகாண்டு
ஜீேித்து ேந்தார்.

பை சீடர்கள் அேரிடம் சங்கீ தம் கற்றுக் நகாண்டனர். யாரிடமும்
எதுவும் அேர் நபற்றுக் நகாண்டதில்வை.

தனது சீடர்களுடன் ராமநேமி, கிருஷ்ண நஜயந்தி ஆகிய
நாட்கவேக் நகாண்டாடுோர். ஒரு சமயம் ஒரு சிஷ்யன் தேறு
நசய்த வபாது, அேவன வகாபித்து க் நகாண்டார்.

ஆனால் அேரது மவனேிவயா வகாபத்தினால் ஏற்படும் தீவமவய
எடுத்துக் கூறி சாந்தப்படுத்தினார். அப்வபாது தன் தேவற உணர்ந்து
அேர் பாடிய பாட்டு தான் ‘சாந்தமுவைக சவுக்கியமுவைது’ (சாந்தம்
இல்ைாமல் சவுக்கியம் இல்வை).

முதைில் ராமவன மட்டுவம பாடி ேந்த தியாகராஜர், சிேபக்வதயான
அேரது மவனேியின் அறிவுவரவய ஏற்று, மற்ற நதய்ேங்கவேப்
பற்றியும் பாடைானார்.
‘சம்வபா மஹாவதே, சிவேபாஹிமாம்’ என்ற பாடல்கள் அதற்கு
உதாரணமாகும்.
தியாகராஜரின் மகிவமயும், கானச்சிறப்பும் நாநடங்கும் பரேியது.
பைர் அேவர புகழ்ந்தாலும், நபாறாவமக்காரர்கோன அேரது
சவகாதரர்களுக்கு, அேர் புகழும், நபருவமயும் நபறுேது
சங்கடத்வதக் நகாடுத்தது.
மூத்த சவகாதரர் ஜப்வசயன் அேர் எழுதிய பாட்டு புத்தகங்கவே
தீயிட்டு நகாளுத்தி ேிட்டார். ஏராேமான கீ ர்த்தவனகள் அதனால்
மவறந்துேிட்டன.
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அேரது ேட்டிற்குள்
ீ
புகுந்து ராம ேிக்ரகத்வத

திருடிக்நகாண்டு வபாய் காேிரியில் வபாட்டுேிட்டார். ராம
ேிக்ரகத்வத காணாமல் தியாகராஜர் திவகத்து உள்ேம் உருகி

அற்புதமான கீ ர்த்தனங்கோல், ஸ்ரீ ராமனிடவம தன் ேருத்தத்வத
முவறயிட்டார். ‘அநியாய முவஸயகுரா ரானிது ராது’ என்ற பாடல்
அப்வபாது பாடப்பட்டது. அன்ன பானம் இல்ைாமல் உறங்காமல்
துடித்தார்.

ஒருநாள் கனேில் ஸ்ரீராமன் வதான்றி ஆற்று மணைில் தான்

புவதந்திருக்கும் இடத்வத நசால்ைி மவறந்தார். ேிக்ரகம் கிவடத்த
ஆனந்தத்தில், நதாரிகிதிவோ (நீ எப்படித்தான் மீ ண்டும்

கிவடத்தாவயா) ரகுேர,
ீ ரணதீர என்ற பாடல்கோல் ராமவன
ஆராதித்தார்.

சரவபாஜி மன்னர் தன்வன புகழ்ந்து பாட வேண்டும் என நிவறய
பணத்துடன் ஒரு அதிகாரிவய அனுப்பினார். அரசரின் அவழப்வப
நிராகரித்து இவறேவனத் தேிர வேறு யாவரயும் பாடமாட்வடன்

என நசால்ைி அேர்பாடிய சிறப்பான பாடல்தான் ‘நிதிசாை சுகமா?
ராமுனி சந்நிதி வஸேசுகமா?’ என்பதாகும்.
பிறகு சரவபாஜி மன்னர் மாறுவேடத்தில் ேந்து மற்றேர்களுடன்
அமர்ந்து அேரது பாட்வடக் வகட்டு மகிழ்ந்தார். திருேிதாங்கூர்
மன்னரான சுோதி திருநாள் மகாராஜா தியாகராஜவர அவழத்ததும்
நசல்ை மறுத்து ேிட்டார்.
பின்பு தியாகராஜர் திருப்பதி, காஞ்சி, மதுவர ஆகிய
வசத்திரங்களுக்கு நசன்று பாடினார். திருப்பதியில் திவர வபாட்டு
மவறந்திருந்த நபருமாவேப்பற்றி ஒரு நபண்ணின் கணேவன
கீ ர்த்தவன பாடி உயிர்நபறச் நசய்தார்.
மவனேி இறந்தவுடன் பற்றற்ற துறேியாக ோழ்ந்த
தியாகராஜர் பகுேபஞ்சமி தினத்தன்று (1848) பஜவன பாட்டுகவே
வகட்டுக்நகாண்வட நாதவஜாதியாக மாறி இவறேனுடன் கைந்தார்.
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அேர் நசால்ைியபடி 60 ஆண்டுகள் கழித்து அேரது கீ ர்த்தவனகள்
புகழ்நபற்றன.

1925ம் ஆண்டு நபங்களூவரச் வசர்ந்த நாகம்மாள் என்பேர்

தியாகராஜருக்காக திருவேயாற்றில் கட்டிய சமாதியில் இன்றும்
தியாகராஜ ஆராதவன ஒரு தூய கவைேிழாோக சிறப்புடன்
நடக்கிறது.

இவசயின் வநாக்கம் பக்திவய ேேர்க்கவே என்பவத உைகுக்கு
எடுத்துக்காட்டியேர் சத்குரு தியாகராஜ சுோமிகள்.

“அல்ைிக் கமைத்து அயனும் மாலும்
அல்ைா தேரும் அமரர் வகானும்
நசால்ைிப் பரவும் நாமத் தாவனச்

நசால்லும் நபாருளும் இறந்த சுடவர

நநல்ைிக் கனிவயத் வதவனப் பாவை

நிவறஇன் அமுவத அமுதின் சுவேவயப்

புல்ைிப் புணர்ேது என்றுநகால்வைா என்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.”



(திருோ.பா441)

அக இதழிகவேக் நகாண்ட தாமவர மைரில் ேற்றிருக்கும்
ீ
பிரம்மனும், திருமாலும், மற்றேர்களும், இந்திரனும்,நசால்ைிப்









வபாற்றும் பை திருப்நபயர்கள் நகாண்டேவன.

நசால் அேவேயும், நபாருள் அேவேயும் கடந்து நிற்கும்
வபநராேி ஆனேவன,
நநல்ைிக்கனிவய.
வதவன.
பாவை.
பூரணத்துேம் உவடய அமுவத,
அமுதின் இனிய சுவேவய,
என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய.

நபாருந்தி இருப்பது எப்வபாது?
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அகத்தேத்தில் துரியாதீதம் – வேதாத்திரியம்
“ேிழிப்புநிவை என்ற அருள் நேேிச்சம் நகாண்டு
ேிருப்பு நேறுப்நபனும் சுழைில் அவை மனத்தின்

அழுக்கற, தற்வசாதவனயில் முவனந்திடுங்கள்.
அன்பூற்றால் கடவமயுணர் ோகும் ோழ்வு.

பழுத்துேிடும் அறிேந்தப் பக்குேத்தால்,

பரத்வதாடு உயிர் ஒன்றும் துரியாதீத

முழுத்தேவமா, பிறப்பு இறப்புச் சக்கரத்வத
முறிந்துேிடும்.

நமய்ேிேங்கி, முழுவமயாேர்,”
ீ

(ஞாக.பா.1498)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ோழமுடன்.

5.உயிரில் மனமடங்க
பூமிப்பிராட்டியின் ேடிேமான ஆண்டாவே சீராட்டி, பாராட்டி.
கண்ணும், கருத்துமாய் ேேர்க்கும் ஒப்பற்ற நபரும்வபறு நபற்றேர்
ேிஷ்ணுசித்தர்.

அனுதினமும் அரங்கனுக்காக புத்தம் புதிய, நறுமணம் கமழும் பை
ேவகயான மைர்கவேக் நகாய்து, அழகிய நபரிய மாவைகோகத்
நதாடுத்து எம்நபருமனுக்குச் சாத்துேவத வகங்கர்யமாகச் நசய்து
நகாண்டிருப்பேர்.
அவ்ோறு மைர் மாவைகவேத் நதாடுக்கும் வபாது தன் அன்பு மகள்
வகாவதயிடம், அரங்கனின் திருேிவேயாடல்கவே கவதகோக
அேேது நநஞ்சில் பதியும் ேண்ணம் கூறிக் நகாண்வட நதாடுப்பது
ேிஷ்ணு சித்தரின் ேழக்கம் ஆகும்.
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அக்கவதகவே வகட்கக் வகட்க,

வகாவதயின் மனதில் அரங்கனின்

நிவனவு பசுமரத்தாணிவபாை பதிய
ஆரம்பித்தது.
அேள் ேேர ேேர, ஓங்கி
உைகேந்த உத்தமனின் மீ து

நகாண்ட அன்பு என்னும் ேிவத,

நாநோரு வமனியும் நபாழுநதாரு
ேண்ணமுமாக ேிருட்சமாக ேேரத்
நதாடங்கியது.

அரங்கனின் வமல்நகாண்ட
அன்பானது ஆண்டாவே

முழுவமயாக ஆக்கிரமித்தது.
சாதாரண மானிடர் வபாை உடைால்,

உணர்ச்சியால் இல்ைாது, ஞானம், வேராக்கியம், பக்தி
வபான்றேற்றால் நன்கு முதிர்ந்து ேேர்ந்து ேந்தது.

அரங்கனுக்குத் நதாடுத்த மாவைகவே, தான் சூடி, அகமகிழ்ந்து,
அதரத்தில் புன்னவக தேழ, அழகுப் பார்த்தாள்.
இவறேனுக்காக நதாடுக்கப்பட்ட பூமாவைகவேச் சூடி மகிழ்ந்தேள்,
பின்னாேில் இவறேனுக்காகப் பை பாமாவைகவே உள்ேன்வபாடு,
அருேியேள். 'திருப்பாவே', 'நாச்சியார் திருநமாழி' என்னும்

இரண்டும் வதனினும் இனிய சுவே மிக்கப் பாமாவைகோகத்
திகழ்கின்றன.
பைப் பை திருப்நபயர்கோல் பரந்தாமவனப் வபாற்றிப் பாடும்
ஆண்டாள், எப்வபாதும் கண்ணனின் நிவனோகவே இருந்தாள்.
எப்வபாதும் நகாஞ்சும் ேிழிகவே உவடய, நீைநிறக் கண்ணனின்
நிவனோகவே இருந்ததால், ஆண்டாளுக்கு ஸ்ரீேில்ைிபுத்தூர்
திருோய்ப்பாடியாகவும், அேேின் வதாழிமார்கள் வகாபியர்கோகவும்,
ேடநபருங்வகாயிலுவடயான் திருக்வகாயிவை நந்தவகாபாைனுவடய
திருமாேிவகயாகவும் ேிேங்கியது. ஆைிவைப்பள்ேியானாகிய
எம்நபருமாவன கண்ணனாக காட்சி நல்குேதாகத் வதான்றியது.
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இத்தவகய காரணங்கோல் திருப்பாவேவயப் பாடி தன் உறுதியான
ேிருப்பத்வத, வேராக்கியமாக்கி நிவறவேற்றிக் நகாண்டாள்.
இப்படித்தான் திருப்பாவே பிறந்தது என்று சிை வேணேப்
நபரிவயார்களும், உவரயாசிரியர்களும் கூறுகின்றனர்.
'மானிடேர்க்நகன்று வபச்சுப்படில்
ோழகில்வைன் கண்டாய்.'
என்று தன் உடல், நபாருள், ஆேி யாவும் பகோனுக்குச்
சமர்பிக்கப்பட வேண்டிய அேியுணவே என்பதாக, தனது நாச்சியார்
திருநமாழியில், நதேிோக மனஉறுதியுடன் நதரிேிக்கிறாள்.

தனது உள்ேம் என்றுவம திருேரங்கனின் திருமைர்கரங்கவேக்

வகப்பிடிக்க, கனாக்கண்டு காத்துக் நகாண்டிருப்பதாக நிவனத்து
ஏங்குகிறாள்.
எனவேதான் அவனத்திலும் சிறந்த மாதமான மார்கழியில்,
முழுநிைவு தினத்தன்று வநான்பிவனத் நதாடங்கி, இவறேவனப்

பாடி இவறயருவேப் நபற்றதாக ஆண்டாள் ோழ்ேின் ேழியாகவும்,
ோக்கின் மூைமாகவும் அறிய முடிகிறது.
ஆண்டேவனவய ஆே நிவனத்து, ஆண்டதால் 'ஆண்டாள்' என்றும்,
இேள் சூடிக்நகாடுத்த மாவைகவேவய அரங்கன் ேிரும்பி

அணிேதால் 'சூடிக்நகாடுத்த சுடர்க்நகாடி' என்றும், இவறேவனக்
குறித்து நாச்சியார் திருநமாழி இயற்றியதால் 'வகாதிைாக் வகாவத
நாச்சியார்' என்நறல்ைாம் சிறப்புப் நபயர்கோல் அவழக்கப்படுபேள்
பக்தி நநறி ஒழுகிய ஆண்டாள்.

'திருோடிப் பூரத்தில் நசகத்துதித்தாள் ோழிவய
திருப்பாவே முப்பதும் நசப்பினாள் ோழிவய
நபரியாழ்ோர் நபற்நறடுத்த நபண்பிள்வே ோழிவய
நபரும்பூதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் ோழிவய
ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுவரத்தாள் ோழிவய
உயர் அரங்கர்க்வக கண்ணி உகந்தேித்தாள் ோழிவய
மருோரும் திருேல்ைி ேே நாடி ோழிவய
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ேண்புதுவே நகர்க்வகாவத மைர்ப்பதங்கள் ோழிவய'

என்று வகாவத நாச்சியாராகிய ஆண்டாவே ோழ்த்தி ேணங்குகிறது
வேணே உைகம். நாநமல்ைாம் உய்யும்படி நல்ேழி காட்டிய
வகாவத நாச்சியாரின் திருேடிகவேப் வபாற்றுவோம்.

திகழத் திகழும் அடியும் முடியுங்
காண்பான் கீ ழ்வமல் அயனும் மாலும்

அகழப் பறந்துங் காண மாட்டா

அம்மான் இம்மா நிைமுழுதும்

திகழப் பணிநகாண் டு என்வன ஆட்நகாண்டு
ஆோ என்ற நீர்வம எல்ைாம்
புகழப் நபறுேது என்று நகால்வைா என்

நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (442)








திருமாவை கிவழ ஆழ்ந்து நசன்றும்,
பிரம்மா வமவை பறந்து நசன்றும்,
காண முடியாத மிகவும் ேிரிந்த தன்வமயுடன் ேிேங்கும்
அடிவயயும் முடிவயயும் உவடய அப்நபரிவயாவன.
என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய,
இந்நிைவுைகம் முழுேதும் நசய்தி பரவுமாறு என்வன ஏேல்
நசய்து, ஆட்நகாண்டேவன,
ேியந்து. வபாற்றி, புகழ்ந்து, நிற்பது எப்வபாது?

உயிரில் மனமடங்க – வேதாத்திரியம்
“ஐந்து புைன்கவேயும் அடக்கி, புருேத்திவட
அறிேினது மூைத்வத ஆழ்ந்துவநாக்கி அமர,
சிந்வத அடங்கிேிடும் சீேவன சீேனாகும்.
சிறுகச் சிறுகப் பயின்றால், சித்திக்கும் உண்வமநநறி”
(ஞாக.பா.1463)
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.

6. இவறேனுடன் கைந்த காவரக்கால் அம்வமயார்
புனிதேதி என்பது காவரக்கால் அம்வமயாருக்கு அேரது நபற்வறார்
வேத்த நபயர். சிேபக்தியில் வதாய்ந்து ோழும் புனிதேதி,
பரமதத்தவன மணக்கிறார்.

அேன் மதிய வேவேயில் பணியாள் மூைம் நகாடுத்தனுப்பிய இரு
மாங் கனிகவே ேட்டில்
ீ
ோங்கி வேக்கிறார்.

அமுது தயாரிக்கும் முன் ஒரு சிேனடியார் ேர, அேருக்கு எவத
இடுேது என வயாசித்து ஒரு மாங்கனிவய பக்தியுடன் அேனது
திருவோட்டில் இடுகிறார். அேர் மகிழ்ச்சியுடன் ேிவடநபற்றுச்
நசல்கிறார்.

பின்னர் தன் கவடயில் பணி முடித்து உணவுண்ண இல்ைத்திற்கு
ேருகிறான் பரமதத்தன். ஒரு மாங்கனிவயக் கணேருக்குப்
பரிமாறுகிறார் புனிதேதி.
வமலும் ஒரு மாங்கனி அனுப்பிவனவன, அவதயும் நகாண்டுோ
என்கிறான் அேன்.
என்ன நசய்ோள் புனிதேதி? சிேவன என்றிராமல் சிேவன
பக்தியுடன் வேண்டுகிறாள் அந்த பக்வத. உள்ேம் உருக வேண்டிய
பின்னும் அருோேிட்டால் பிறகு கடவுள் எதற்கு? இவறயருோல்
வகயில் வதான்றுகிறது ஒரு கனி.
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அதன் ேரைாறு அறியாமல் அவத உண்ட கணேன் அதிசயிக்கிறான்.
அத்தவகய சுவேயுள்ே மாங்கனிவய அேன் தன் ோழ்நாேில்

உண்டவத இல்வை! இது ஏது என ேினே சிேனருள் தந்த கனி என
உண்வமவயச் நசால்கிறாள் புனிதேதி.
அப்படியானால் இன்நனான்று நகாண்டுோ என்கிறான் கணேன்.
இன்நனான்வறயும் சிேன் அருே, அவதயும் கணேனுக்குப்
பவடக்கிறாள் புனிதேதி.

கணேன் வகயில் அது ேந்ததும் அேன் கண்முன்வன அது
சடாநரனக் காற்றில் மவறகிறது!

திவகத்த கணேன் இேள் சாதாரணப் நபண்ணல்ை என அறிந்து
நகாள்கிறான். அேேிடம் ஏநதான்றும் நசால்ைாமல் அேவே

ேிட்டுப் பிரிகிறான். இன்நனாரு நபண்வண மணந்து தனக்கு அந்தப்
நபண்ணால் பிறந்த மகளுக்குப் புனிதேதியின் நபயவரச்
சூட்டுகிறான்.
சிை ஆண்டுகள் கழித்து ேிேரமறிந்து உறேினர்கள் புனிதேதிவயக்
கணேனிடம் நகாண்டு வசர்க்கிறார்கள். ஆனால், கணேவனா தனது
புதிய குடும்பத்வதாடு அேள் காைில் ேிழுந்து பணிகிறான்!

உறவுக் கூட்டம் திவகக்கிறது. புனிதேதி கணேனின் மனநிவை
கண்டு, தனக்கு இனி அழநகல்ைாம் எதற்கு எனச் சிந்திக்கிறாள்.
சவதப்பற்றுள்ே மாங்கனிவய இவறேனிடம் நபற்ற அேள், தன்
உடைின் சவதவமல் உள்ே பற்வற முற்றாக ேிடுகிறாள்.
சிேனிடம், உடைில் சவதவய இல்ைாத எலும்புரு வேண்டிப்
நபறுகிறாள். அேவேக் காவரக்கால் அம்வமவய எனப் வபாற்றித்
துதித்து அச்சத்வதாடு ேிைகுகின்றனர் உற்றாரும் ஊராரும்.
காவரக்கால் அம்வமயார் கயிவையங்கிரி வநாக்கி நடக்கிறார்.
இமயம் சிேன் உவறயும் இடமல்ைோ, அவத எவ்ேிதம் காைால்
மிதிப்பது என இமயத்தில் தவையாவைவய நடந்து நசல்கிறார்.
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எலும்புருவோடு தவைகீ ழாய் நடந்துேரும் இேர் யார் என

ேியப்வபாடு வகட்கிறாள் பார்ேதிவதேி. `என் அன்வன இேர்’ எனச்
நசால்ைி மகிழ்கிறான் பரமசிேன்.

இப்வபாது தன்வனப் நபற்ற தாய் இல்ைாேிட்டாலும், ஒரு தாவயத்
தனக்காகப் நபற்றுேிட்டான் பரமன்!
தாயுமிைி, தந்வதயிைி, தான்தனியன் ஆன சிேன், காவரக்கால்
அம்வமயாவர அம்வமவய என அவழத்து என்ன ேரம் வேண்டும்
என உள்ேன்வபாடு ேினவுகிறான்.

காவரக்கால் அம்வமயார் ஆழ்மனத்தில் இனிநயாரு பிறேி

வேண்டாம், இனி இடும் - வப வேண்டாம் என்ற சிந்தவனவய
ஓடிக்நகாண்டிருக்கிறது. அம்வம பரமனிடம் வேண்டுகிறார்:
இறோத அன்பு வேண்டிப் பின் வேண்டுகின்றார்
பிறோவம வேண்டும் மீ ண்டும் பிறப்புண்வடல்
உன்வனநயன்றும்

மறோவம வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான்
மகிழ்ந்து பாடி

அறோ நீ ஆடும்வபாதுன் அடியின் கீ ழ்இருக்க
என்றார்’
என்கிறது வசக்கிழார் எழுதிய நபரியபுராணம். பிறோவமவய மனிதப்
பிறேிகேின் இைக்கு. இடும் - வப இனி நமக்கு இல்ைாதிருக்க
வேண்டும் என்பவத நம் ஆன்மிகத்தின் குறிக்வகாள்.
பரிந்து ேந்து பரமா னந்தம்
பண்வட அடிவயற்கு அருள்நசய்யப்
பிரிந்து வபாந்து நபருமா நிைத்தில்
அருமால் உற்வறன் என்றறு என்று
நசாரிந்த கண்ணர்ீ நசாரிய உள்நீர்
உவராமம் சிைிர்ப்ப உகந்த அன்பாய்ப்
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புரிந்து நிற்பது என்று நகால் வைாஎன்

நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத” (443).











என் நசதுக்கப்படாத மணிவய!
என்மீ து இரக்கம் நகாண்டு, குருோக ேந்து. வபரனிி்பம் தந்து,
அடிவயனுக்கு முன்னவம அருள் நசய்தாள்.

இப்நபாழுது உன்வனப் பிரிந்து, இந்நிைவுைகில் நதேிேதற்கு
அரிச மயக்கம் அவடந்வதன்.
கண்கேில் நீர் நபருகவும்,
உள்ேம் உருகவும்,

நமம்மயிர் சிைிர்ப்பவும், ஆக மகிழ்ந்து.
அன்பு நகாண்டு,

உன் திருேடிவயப் நபாருந்தி நிற்பது
எப்வபாது?

வதர்ந்த ேழியில் ஆன்மீ க சாதவன நசய்ய வேண்டும்.
“மூச்சுப் பயிற்சியினால் உடல்நைம்

காக்கைாம், முவறயாய்ச் நசய்தால்.

முழுதுணர்ந்த குருமூைம் இக்கவைவயக் கற்ற
அேோய்ப் பயிை வேண்டும்.
வபச்சுப் பிவழயில்ைா மந்திரங்கள்
உண்டேற்வறப் பிவழயாய்ச் நசான்னால்
நபறேிரும்பும் பயன் கிட்டா.

சிக்கல்

பை ோழ்ேில் எழும். பிவழ நசய்யாதீர்!
பாச்சுேதும் நிறுத்துேதும் உயிர்க்காற்வறப் பின்
நேேிேிடலும் எேிது அல்ை.
பைவகாடி உடல் நசல்கள், உயிர் காந்தம்
மன இயல்புக்கு எதிர் மாறான
நீச்சல் அறிேின்வமயாம்.

கற்பவன,

வபராவசயாம். நிவனோய்க் கூர்ந்து
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நீங்கள் வேண்டுேநதன்ன?

வநர்முவற

கண்டதவனப் பழகுேர்,”
ீ
(ஞாக.பா.1448)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.

7. நநஞ்சகவம வகாயில், நிவனவே சுகந்தம்
“கடவுவே வநசிக்க வேண்டும், அதுதான் ேிஷயம் . ஒரு தாய்
தன் குழந்வதவய வநசிப்பது வபா

ல் , மவனேி கணேவன

வநசிப்பது வபால், உைக இன்பங்கள், நபாருட்கவே வநசிப்பது
வபால் கடவுவே வநசிக்க வேண்டும்
இந்த மூன்று நபர்கேின் வநசமும், இந்த மூன்று
கேர்ச்சியின் (ஈர்ப்பு) ஒன்று வசர்த்தால் எவ்ேவோ அன்பு உனது
இதயத்தில் இருந்து நபருகுவமா … அவ்வோ அன்வபயும்
வநசத்வதயும் இவறேனிடம் நசலுத்த முடியுமானால், சத்தியமாக
அேவரக் காண முடியும்”.

”மன ஏக்கத்துடன் அேவர அவழப்பது அேசியம் . ஒரு பூவனக்குட்டி
தன் தாவய அவழக்க மட்டும் அறிந்திருக்கிறது . தாய்ப்பூவன
அதவன எங்வக வேக்கிறவதா அங்வகவய இருக்கிறது .
சிைசமயம் ேட்டில்
ீ
உள்ே பை இடங்கேில் மவறோன இடங்கேில்
குட்டிவய வேத்துேிட்டு நசன்றுேிடும். ஏதாேது அந்த குட்டிக்கு
துன்பம் ஏற்பட்டால், குட்டியால் கத்தி அவழக்க மட்டுவம நதரியும்
மற்ற எதுவும் நதரியாது.
தாய்ப்பூவன எங்கிருந்தாலும் தன் குட்டியின் ஓவசவய வகட்ட அந்த
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மறுகணவம ஓவடாடி ேந்து ேிடுகிறது”. இந்த மாதிரியான ஒரு
அன்பு நம் அப்பாோன இவறேன்வமல் ேரவேண்டும்.

கவடசியாக, மனம் ஒருங்கிவணந்து தியானத்தில் இவறேவன
எண்ணி ஆழ்ந்து பிராத்தவன நசய்தால், இவறேன் தானாக
உங்கவே வதடி காட்சிவய தந்தருள்ோர்!

தியானம் நசய்ய முடியேில்வைவய என்று ேருந்த வேண்டாம் , ஸ்ரீ
ராமகிருஷ்ணர் கூறியவத கவடபிடித்து ஒரு தடவே இவறேனும்
நீங்களும் அன்பினால் பைம் நபற்றால் பின் தியானம் தானாக
வககூடும்!

“நநஞ்சகவம வகாயில், நிவனவே சுகந்தம், அன்வப மஞ்சனநீர்,
பூவச நகாள்ே ோராய் பராபரவம”
என்று தாயுமானேர் பாடியுள்ோர்.
எனது இதயவம வகாயில், உன்வனப் (இவறேன்) பற்றிய
நிவனவுகவே மைர்கள், உன் மீ தான அன்வப மஞ்சனநீர்

(அபிவஷகத்திற்கான பால், வதன்). எனவே, இதுவபான்ற பூவஜவய

என்னால் நசய்ய முடியும்; உடவன ேருோய் என் இவறோ என்று
ேழிபடுகிறார்.
உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்வத இவறேவன அவழக்கும் அேவுக்கு
ஆத்ம பைம் சித்தர்களுக்கு இருந்தது.
ஆனால் இதுவபான்ற பைம் மனிதர்களுக்கு

வேண்டும்.

இதற்கான

பயிற்சி, முயற்சி, சாதவன நசய்ேது, தேம் நசய்ேது வபான்ற
ேிேக்கங்கவே எைைாம் தாயமானேர் பாடல்கேில் நாம் காணைாம்.
நித்திய பூவஜ!!!
உள்ளுவறயில் என்னாேி வநவேத்யம் ப்ராணன் ஓங்குமதி தூபதீபம்
ஒருகாைமன்றிது சதாகாை பூவசயாய் ஒப்புேித்வதன் பராபரவம”
தாயுமானேர்


சதா சர்ே காைமும் பூவச நடந்து நகாண்வட இருக்க என்ன
நசய்ய வேண்டும்?
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சதாசர்ே காைமும் பூவச நசய்ேது இயலுகிற காரியமா?
தூங்குேதற்கு வநரம் வேண்டாமா?



தூக்கத்தில் கனவு ேரும், கனேில் பூவச நசய்வேன் என்று
நசால்ை முடியுமா?



உறக்கம் என்பது தன்வன மறந்த நிவை. அதில் எப்படி பூவச
நசய்ய முடியும்?

இயலும் என்கிறார் தாயுமானேர்..
அதற்கு என்ன நசய்ய வேண்டும்?


பூவச என்பது இச்வச நசயைாக இன்றி அனிச்வச நசயைாக
வேண்டும்.



நம் உடைில் சிை காரியங்கள் மட்டும் நிற்பவத இல்வை..
இதயம் துடிப்பது. மூச்சு ேிடுேது..



உள்ளுவறயில்... வகாேிைில் கருேவற வபாை இவறேன்
இருக்கும் கருேவற ஆக மனம் மாற வேண்டும்.



அேனுக்கு நாம் இழுத்து ேிடும் மூச்வச தூப தீபம் ஆக
வேண்டும். ஆக மூச்வசச் சீராக்க வேண்டும்.

ஓங்கும் அதி தூப தீபம். மூச்சுதான் தூப தீபமும். அவனத்து மூச்சும்
ஒவர வபால் இருப்பதில்வை, சிை சமயங்கள் ஆழ்ந்த மூச்சும், சிை
சமயம் சீரான மூச்சும் சிை சமயம் நமல்ைிய சுோசமும் இருக்கும்.
ஒவ்நோரு மூச்சும் ஒவ்நோரு ேவக ஆராதவன.. இவற
ஆராதவனயாக சுோசம் மாறினால்.. அவத எவ்ேேவு சுத்தமாக
வேத்திருக்க வேண்டும் என்று புரிகிறதல்ைோ?

தூப தீபம் சரி. வநவேத்யம் என்ன?
படியேக்கிற நபருமானுக்கு அேந்தா நகாடுக்கமுடியும். என்ன
நகாடுத்தாலும் அது அேன் நகாடுத்தவத அல்ைோ? அேன்
நகாடுத்ததில் உயர்ந்த ஒன்வற அேனுக்வக பவடத்தல்
வேண்டுமல்ைோ?
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அப்படிப்பட்ட ஒன்று நமது உயிர் மாத்திரவம.. நம் உயிவரவய
அேனுக்கு வநவேத்யமாய் பவடப்வபாம்.
அதன் நபாருள் தற்நகாவை நசய்து நகாள்ளுதல் அல்ை. நம் உயிர்
அேனுவடயதாகும் நபாழுது அேன் வசவே மாத்திரவம நம் கடவம
ஆகிேிடுகிறது.
இப்படி அேனது வசவே மட்டுவம நம் கடவமயாகக் கருதி, அேவன
மனதில் இருத்தி, முச்சுேிடுதவைக் கூட பூவசயாகிக் கருதிச்
நசய்வதாமானால் அதுதான் நித்திய / சத்திய பூவச.
அதற்காக தம்வம ஒப்புேிக்கிறார் தாயுமானேர் நபருமான்.
மறுபடி வயாசிப்வபாம்.
இப்படி ஒரு பூவச நசய்ய வேண்டுமானால் என்ன நசய்ய
வேண்டும்?


மனம் வேறு எண்ணங்கள், ேருத்தங்கள் ஆவசகள் இப்படி
எதுவும் ேந்து அவடந்து வபாகாமல் சுத்தமாக இருத்தல்
வேண்டும்.



சுற்றுப் புறத் தூய்வமயும் வேண்டும்.



நம்வமவய நாம் அேனிடம் ஒப்புேித்து ேிட வேண்டும்.
வேண்டுதல் எதுவுவம இருக்கக் கூடாது...

மனம் என்ன நசால்கிறவதா அவத மறுவபச்சின்றி நசய்தல்
வேண்டும். இதுதான் இவறேவன நித்ய பூவச நசய்யும் ஒவர ேழி.
“கவனப்நபாைி நசய்து. கண்கேில் அருேி வபால் நீாி் நபருக”
வக கூப்பி ேணங்கி இப்பாடைில் மாணிக்கோசகர் பாடுகிறார்.
நிவனயப் பிறருக்கு அரிய நநருப்வப
நீவரக் காவை நிைவன ேிசும்வபத்
தவன ஒப் பாவர இல்ைாத தனிவய
வநாக்கித் தவழத்துத் தழுத்த கண்டம்
கவனயக் கண்ணர்ீ அருேி பாயக்
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வகயும் கூப்பிக் கடிமைரால்

புவனயப் நபறுேகு என்று நகால்வைா என்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (444)












என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்கமணி,

மற்றேேர் நிவனத்துப் பார்க்க அருவம உவடயேன்.
நிைம், நீாி், நநருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐம்பூதங்கோக
ேிேங்குபேன்.

தனக்கு ஒப்புவம இல்ைாத தனி முதல்ேன்.
அேவனக் கண்டு. உடல் பூரிக்க,
நதாண்வட தழுதழுக்க,

கவனப்நபாைி நசய்து. கண்கேில் அருேி வபால் நீாி் நபருக.
வக கூப்பி ேணங்கி,

மணமைர்கோல் அழகு நசய்து,
நபாருந்தி இருப்பது எப்வபாது?

“கருேறிந்து கருத்நதாடுங்கித் தேமிருக்க
கற்பதற்கு, ேயது பதினாறு வேண்டும்.

கருமுதிர்ச்சி அவடயாமுன் இவதப் பழக்கக்
கனல்மீ றும் வேகத்வத உடல் தாங்காது.
கருதேத்திற்கு அருகவதயாம் அந்நாள் மட்டும்.

கருத்வத ேிரித்நதான்றல், நஜபம், உருேத்தியானம்,

கருமுதிர்ந்தும் கருத்வத ேிரித்வத ேணங்கல்
கனியிருப்பக் காய்உண்ணும் ேவகவபாை ஆகும்.”
(ஞாக.பா.1456)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.
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8. நநக்கு நநக்கு உள் உருகி உருகி
இவறேவனக் காண 6 ேழிகள் கூறிய ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்

ஆன்மீ கத்தில் திவேத்த அவனேருக்கும் இவறேவனக்காண
வேண்டும் என்ற ஆவச இருக்கும் … ஆனால் அது எப்படி

சாத்தியம் ? இது உண்வமயா? நம்மால் இவறேவன பார்க்க
முடியுமா?
என்று

பை வகள்ேிகள் மற்றும் சந்வதகங்கேினால்

,மனக்குழப்பத்திற்கு ஆோகி இறுதியில் முயற்சி நசய்யாமல்
ேிட்டுேிடுவோம்!…

இங்கும் ஒரு சீடர் ஒருேருக்கு நம்வம வபாை இவறேவன
எப்படி காணவேண்டும் என்று குருேிடம் வகட்டிருக்கிறார்

…ோருங்கள் நமது ராமகிருஷ்ணரின் பதில் என்ன என்று பார்ப்வபாம்!
இவறேவன பார்ப்பது உண்வமயா?
சீடர் : “சுோமி ! இவறேவனக் காண முடியுமா?”
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்
‘முடியும் . நிச்சயமாக முடியும் . அதற்கு அவ்ேப்வபாது தனிவமயில்
ோழ வேண்டு ம் , பகோனின் திருநாமத்வதயும் மகிவமகவேயும்
பாட வேண்டும், பகுத்தறிந்து உணர வேண்டும். இந்த
ேழிகவேநயல்ைாம் பின்பற்றவேண்டும்’ .
(அதாேது, யார் வேண்டுமானாலும் இவறேவன காண முடியும் .
அதற்கு நாம் நம்வமச்சுற்றி இருக்கின்ற மாவய சூழ்நிவைகேிருந்து
ேிைகி அவமதியான ோழ்க்வகவய நமது கடவமகவே
நசய்துநகாண்வட

இவறேனுக்காக நதாடரவேண்டும்.

இந்நிவையில் நாம் இவறபக்தியில் திவேத்து, அேருக்காக பூவச
நசய்ேது மற்றும் அேரது திருநாமங்கவேயும் மகிவமகவேயும்
பாடி மகிழ வேண்டும்
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மற்றும் இவறேவன ஆத்மார்த்தமாக பகுத்தறிந்து உணரவேண்டு
ம் , இவற நிவனப்பில் திவேத்து ோழவேண்டும். என்று
கூறுகின்றார்.)

இவறேவனக்கான எந்நிவை சிறந்தது?
சீடர் : ”சுோமி , எந்த நிவையில் ஒருேன் இவறேவனக் காண
முடியும்?”

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் :
“ஆழ்ந்த மன ஏக்கத்துடன் அழுதால் அேவரக் காண முடியும் .
மவனேி மக்களுக்காகவும், பணத்திற்காக மக்கள் அழுது

புைம்புகிறார்கள். ஆனால் கடவுளுக்காக யார் அழுகிறார்கள்?
அதுவபாை, இவறேவன எப்படி அவழக்க வேண்டுவமா அப்படி
அவழக்க வேண்டும்.”
“நாம் எவ்ோறு ஒன்று கிவடக்கேில்வை என்றால்
கிவடப்பதற்கு ஏங்கித்த ேிக்கிவறாவமா அதுவபாை, இவறக்காட்சி
மன ஏக்கத்திற்கு பிறகு ேருகிறது”.

“மூன்று ேித கேர்ச்சிகள்( ஈர்ப்புகள் ) (மற்றும் அதனின் அன்பு (
பக்தி) ஒன்று வசர்ந்தால் இவறேன் தம்வம காட்டியருள்ோர்!
அது,. உைகியைில், மனிதனுக்கு
ேருகின்ற
1.நபாருட்கள்மீ தான பற்று ,

2 தாய்க்கு தன் குழந்வதயிடம் இருக்கும் பாசம்,
3. கணேன் மவனேியிடம் உள்ே காதல்
ஆகிய, இம் மூன்று கேர்சிச்களும் ஒன்றாக வசர்ந்த நிவையில்
ஒருேனுக்கு இவறேன் மீ து ஏற்பட்டால், இந்தக் கேர்ச்சிகள்
ேைிவமயினால் அேன் இவறேவன நபற முடியும்” .
நநக்கு நநக்கு உள் உருகி உருகி
நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் எழுந்தும்
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நக்கும் அழுதும்

நதாழுதும் ோழ்த்தி

நானா ேிதத்தால் கூத்தும் நேிற்றிச்

நசக்கர் வபாலும் திருவமனி

திகழ வநாக்கிச் சிைிர் சிைிர்த்துப்

புக்கு நிற்பது என்றுநகால்வைா என்

நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (445)




என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய!
நநகிழ்ந்து நநகிழ்ந்து,

உருகி உருகி, நின்று, உட்பார்ந்து, படுத்து. எழுந்து, சிரித்து,

அழுது, ேணங்கி ோழ்த்தி இப்படி பைேிதமாகக் கூத்துக்கள்



நிகழ்த்தி.

நசவ்ோனம் வபான்ற உனது அழகிய திருவமனிவய
ேிேக்கமுறக் கண்டு,
நமய் மிகவும் சிைிர்த்து. உன்வனப் நபாருந்தி இருப்பது
எப்வபாது?

சமாதி நிவை - வேதாத்திரியம்
“உடைியக்கம் நின்றுேிட்ட சேத்வத

மண்ணில்

உள்புவத்து, சமாதி என்று பூவஜ நசய்து,

உடைியக்கம் நபற்றபை நபாருள்அழித்து,
உே அவமதிவய இழந்து வசார்ந்வதா வரனும்,
உடைியக்கம் அறிேியக்கம் பிறப்பு, இறப்பு
உண்வமகவே அறிந்துபயன் அவடய நேன்றால்,
உடைியக்கம் நிற்கும் முன்வன, கருதேத்தால்
உள்நாடி சமாதிநிவை அறிய ோரீர்!” (ஞாக.பா.1444)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.
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9. இறை வழிபாட்டில் ஏழு படிகள்
இந்த உைகில்

ோழ்க்வகயில் மனிதன் சந்திக்கும் உடல் மற்றும்

மன ேழிி் துன்பங்கோன வநாய்கள் மற்றும் ோழ்க்வகயில்
எதிர்நகாள்ளும் சிக்கல்கள், இவேகவேத் தங்கிக் நகாள்ே
முடியாமல் இவறவய ேணங்குிறான். ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள்.
இந்த உைகியல் ோழ்க்வகயில் மனிதனுக்கு எந்த துன்பமும்,
வநாய்களும் சிக்கல்களும் இல்வை என்றால் இவறேவனப் பற்றி
நிவனக்கும் மனிதர்கள் எத்தவன வபர் இருப்பார்கள்.
ஆவகயினால், ோழ்க்வகயில் ஏற்படும் துன்பங்கவேப் வபாக்கிக்
நகாள்ளுேத்றகாகவே ஏவதா ஒரு ேவகயில் மனிதன்
இவறேழிபாட்வடச் நசய்து நகாண்டிருக்கினறான்.
உணவு, உவழப்பு, ஓய்வு, உடலுறவு மற்றும் எண்ணம்
ஆகியவேகேின் அேவும் முவறயும் மாறாமலும், அைட்சியம்
நசய்யாமலும் இயற்வக ேிதிகளுக்கு இவசந்தும் ோழ்ேவத இவற
ேழிபாட்டின் முதல் படியாகும்.
அடுத்து, இந்த உைகில் மனிதனின் ோழ்க்வகத் தரத்வத நிர்ணயி ப
ப து அேனில் எழும் எண்ணங்கள்தான்.

எண்ணம் இல்ைாமல்

எதுவுமில்வை. எண்ணத்திற்கு அப்பாலும் ஏதுவும் இல்வை.
.

“எண்ணாத எண்ணநமல்ைாம் எண்ணி எண்ணி ஏவழ நநஞ்சம்
புண்ணாக நசய்தது இனிப் வபாதும் பராபரவம..”

(பாராபரம்)

ஆகவே அேனுள் எழும் எண்ணங்களுக்கு காரணம் கண்டு.
ஆராய்ந்து ோழ்க்வகக்கு உதேக்கூடிய எண்ணங்கவே மனதில்
நிறுத்திக் நகாண்டு உபவயாகமற்ற தீய எண்ணங்கவே மனதிைிருந்து
நேேிவயற்றி ேிடுேது இவறேழிபாட்டின் இரண்டாேது படியாகும்.
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ோழ்க்வகயில் ஆவச இல்ைாதேனும் வபராவச உள்ேேனும்
மனிதவன அல்ை.

இந்த உைகில் மனிதன் ோழ்ேதற்கு காரணவம

அேனில் உள்ே ஆவசகள்தான்.
“ஆவசக்வகார் அேேில்வை, அகிைநமைாம் கட்டி ஆேினும், கடல்
மீ திலும் ஆவண நசைவே நிவனப்பர்”

(தாயுமானேர்)

என்பது வபால், அவ்ோவச வபராவசயாக மாறிேிடுேது கூடாது.
அவ் ோவசகேினால், இன்ப துன்பம் இரண்டுவம வதான்றும்.
ஆகவே தன்னுள் வதான்றும் ஆவசகளுள் தனக்கு துன்பம் தராத
ேவகயிலும், ோழ்க்வகவய உணர்த்தும் ேவகயிலும் உதேக்கூடிய
நல்ை ஆவசகவே ேவகயறிந்து அவேகவே மட்டுவம
நிவறவேற்றிக் நகாண்டு தீவம தரக்கூடிய உதோத ஆவசகவே
நிவறவேற்ற முயற்சிக்காதவபாது ோழ்ேில் உண்டாகும்
சிக்கல்களும் துன்பங்களும் ேிைகி ேிடுகின்றன.
இவ்ோறு தன்னுள் எழும் ஆவசகவன ஒழு(ங்குபடுத்திி் நகாள்ேது
இவறேழிபாட்டின் மூன்றாது படியாகும்.
ஒவ்நோரு உயிரினத்திடமும் சினம் எழுேது இயல்புதான்
என்றாலும், மனிதனிடம் உண்டாகும் சினம் அேனது

ோழ்க்வகவய

சிவதத்து ேிடுகிறது.
சினம் இறக்க கற்றாலும் சித்தி எல்ைாம் நபற்றாலும்
மனம் இறக்க கல்ைார்க்கு ோவயன் பராபரவம” (பாராபரம் )

மனிதன் சினம் நகாள்ளுேதால் இதுேவர உைகில் எவ்ேித
நன்வமயும் ஏற்பட்டதாக ேரைாறு இல்வை.
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ஆகவே தீவமவயத் தேிர
நன்வமயும் ஏற்பட்டதாக ேரைாறு
இல்வை.
ஆகவே தீவமவயத் தேிர நன்வம
ஏதும் இல்ைாத சினத்வத
படட்டியைிட்டு, அதற்குக் காரணம்
அறிந்து நபாறுப்புணர்ந்து சினத்வதத்
தேிர்ப்பது இவறேழிபாட்டின்
நான்காேது படியாகும்.
அடுத்ததாக மனிதனின் கூடவே
இருந்து நகாண்டு அேனது
ோழ்க்வகவய நஞ்சாகக் நகடுப்பது,
அேனுள் உள்ே கேவைகள்.
கேவை என்பது ஒரு கற்பவன ேவை என்றும் உள்ேத்தின் நகாடி
வநாய் என்றும் அவேகவே மனதில் இருந்து ஒழித்துக் கட்ட
வேண்டும்.
எந்த கேவையாக இருந்தாலும் பட்டியைிட்டு அனுபேித்வத தீாக்க
வேண்டியவே, தள்ேிப் வபாட வேண்டியவே, அைட்சியம் நசய்ய
வேண்டியவே மற்றும் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியவே என
இனம்

பிரித்துக் நகாண்டு, கேவைகேில் இருந்து ேிடுபட்டு,

மனவத மகிழ்சியில் வேத்துக் நகாள்ளுதல் இவறேழிபாட்டின்
ஐந்தாேது படியாகும்.
மனிதனின் ஒவ்நோரு நசயைிலும் ேிவேோக ேருேது
இவறேனின் தீர்ப்வப என்ற உணர்ந்து, தனக்கும் பிறர்க்கும் துன்பம்
பயக்காத ேவகயில், ேிழிப்பு நிவையில் இருந்து ஒவ்நோரு
நசயவையும் ஆற்றுேது இவறேழிபாட்டின் ஆறாேது படியாகும்.
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இறுதியாக நான் என்பது யார்? எங்கிருந்து ேந்வதன்? இவ்வுைகில் எ
னது வேவை என்ன?

பின எங்கு நசல்ைப் வபாகிவறன்?

இவறேன் எவ்ோறு எல்ைாேற்றிலும் ஊடுருேி இருக்கிறான்?
ஒன்வற குைம் ஒருேவன

வதேன் என்பதன் நபாருள் என்ன?

உண்வமயில் பை மதங்கள் அேசியமா?
நபாருள் என்ன?

சவகாதரத்துேம் எனபதன்

என்பன வபான்ற ேினாக்களுக்கு ேிவட கண்டு

முடிேில் ஒவ்நோரு வதாற்றங்கேிலும், நபாருள்கேிலும் ஊடுருேி
நிற்பது இவறநிவைவய என்பவத அறிந்து, இவறநிவையில்
தன்மாற்றத்தில் இறுதியாக மைர்ந்தது மனிதவன என்றும் உணர்ந்து
நகாள்ே வேண்டும்.
“உடைாய் உயிராய் உைகம் அது ஆகி

கடைாய் கார்முகில்நீர் ோழி ோன்ஆய்

இவடயாய் உைப்பு இைி, எங்கும்தான் ஆகி
தவடயார்நபருேழி அண்ணல் நின்றாவன.”

எனத் திருமந்திரம் நசால்கிறது.


இவறநிவைவய உணராது,



அவனத்தும் அதன் தன்மாற்றவம என்பவதயும் உணராது,



சக மனிதர்களுக்கு ஒத்தும் உதேியும் ோழாது,



எல்ைாரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்று நிவனக்காது,



தன் நசயல்கவே திருத்தம் நசய்யாது,



அங்கும் இங்கும் ஓடி பற்பை ேடிேில் பற்பை நாமங்கேில்
பைப்பைப் பவடத்து

இவறேணக்கம் நசய்பேர்கள் இன்று ஏராேமாக உள்ேனர்.
அேர்கேது இவற ேணக்கத்திலும் ஓரேவு நன்வம இருக்கைாம்.
எனினும் அந்த நன்வமவய ேிட அேர்கேின் அறியாவமயால்
அேர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் ஏற்படும் தீவமகவே மிகமிக
அதிகம்.
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தீவமகேற்ற இவறேணக்கவம நாம் இங்கு கூறிய தா மா ன
ேருவடய ேழிமுவறகள்.
நதய்ேத்வத அகத்தில் உணர்ந்து (நநஞ்சகவம வகாயில் நிவனவே
சுகந்தம்) நசயைால் நம்வமயும் உயர்த்தி, நாம் சார்ந்த
சமுதாயதவதயும் உயர்த்துேவத தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு.
இவறேழிபாடு ஒன்வற ஆன்மாவே உயர்நநறியிலும்
நன்நனறியிலும் நசயல்படுத்திப் பயிற்றுேித்து உய்ேிக்கின்றது.
மன ஒருவமப்பாட்டுடன், ேழிபாடு நசய்யும் வபாது உள்ேமும்
உடலும் தூய்வம அவடகின்றது.

இவறேழிபாட்டினால்

ஐம்நபாறிகளும் அதனதன் பவடப்பின் பயவனப் நபறுகின்றன.
பரம்நபாருோகிய அருள்நேேிவய (சிேவன) தம்முள் பதித்த
தாயுமானேர்,


இவற அருளுக்காக ஏங்குதல்,



வபரின்பத்தில் திவேத்தல்,



அகங்குவழந்து ேழிபடுதல்,



இவறயருவோடு கைத்தல்,

இவறயன்பிவை உறுதி முதைான இவறேழிபாட்டு முவறகோல்
மனம் ஒன்றி ஒருவமப்பாட்டு நிவையில் வபரானந்தம் துய்த்தேராக
மாணிக்கோசகர் ேிேங்கியவத வபால் --- நாமும்--மாணிக்கேசாகர் ேழியில் இவறேழிபாட்வட பின்பற்றுவோமாக!
“தாதாய் மூவேழு உைகுக்கும்
தாவய நாவயன் தவனஆண்ட
வபதாய் பிறேிப் பிணிக்வகார் மருந்வத
நபருந்வதன் பில்க எப்வபாதும்
ஏதா மணிவய என்று என்று ஏத்தி
இரவும் பகலும் எழிைார் பாதப்
வபாது ஆய்ந்து அவணேது என்று நகால்வைாஎன்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (446)
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என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்கவம!

வமல் எழு, கீ ழ் ஏழு, நடு ஏழு என்று இருபத்தநதாரு
உைகங்களுக்குத் தாவய!
தந்வதவய!

நாவயவன ஆட்நகாண்ட அறிேிைிவய!
பிறேி வநாய்

ககு மருந்வத!

வதன் வபாை இன்பத்வத எப்நபாழுதும் அடியார்கேிடம் ஒழுக
ேிடுபேவன!

எதுோக வேண்டுவமா, அதுோகப் பயன் தரும் மணிவய!

என்று இவ்ோநறல்ைாம் புகழ்ந்து. வபாற்றி இரவு பகல் என்று
எந்வநரமும் நினது அழகிய திருேடிகோ கிய தா வர



மைர்கவே சிந்தவயில் வேத்து, ஆராய்ந்து,
நபாருந்தி இருப்பது எந்நாவோ?

ஞானக்கண் - வேதாத்திரியம்
“இருபுருே வமயத்தில் இருள்நீக்கி அருள் ேிேக்கும்
ஒருோசல் உண்டதுவே உயிர் நிவைவய உற்றுணரும்
திருோசல்! உயிர் அறிோய் நதய்ேநிவைஎய்தும் ேழி!
கருோசலும், ஞானக்கண் என்பதும் ஈதுவே!” (ஞாக.பா.1465)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.

10. திருோசகம் தரும் இவறேழிபாடு
அன்பும் கருவணயும் நகாண்ட இவறநிவை – அருள்நேேிவய இவறேவன, உயிர்கள் தங்கள் பக்குே நிவை க்க ளுக்கு ஏ ற்பத் ,
தம்முள் பதித்து வேத்துள்ேன.

43

தம்முள் பதிந்த இவற உருேங்கேில் மனத்வதப் பதித்த உயிர்கள்,
அந்த உருேங்கவோடு ஒன்றி ேிடுகின்றன.

இதனால் உயிர்கள்

அவமதியும் இன்பமும் நபறுகின்றன.
“ேழிபாடு” என்ற நசால்லுக்கு, “ேழியில் நசல்லுக, பின்பற்றுக,
ேணக்கம், பஜவன, சமயக்வகாட்பாடு” முதைான பை நபாருட்கவேக்
கழகத் தமிழகராதி தருகின்றது.
“ேழிபாடு” என்பது “ேழிபாடுதல்” என்னும் நபாருளுக்குரிய
நசால்ைாகும்.

“ேழிபடு” என்னும் நதாழிற்நபயர், நபயர்ச் நசால்ைாக

மாறும் வபாது ஈற்றியல் நீண்டு ேழிபாடு என்றாகின்றது.
“பண்படு” என்னும் நசால் “பண்பாடு” என்றாகியது வபாை
இச்நசால்லும் உள்ேது.

“ேழி” என்பதற்கு “நநறி” என்றும் “படு”

என்பதற்குச் “நசல்லுதல்”, “நபாருந்துதல்”, என்றும் நபாருள்
கற்பிக்கப்பட்டு இவறயடியேர்களும் ஞானிகளும் அறிஞர்களும்
காட்டியுள்ே நநறியில் நசல்லுக என்று அறிவுறுத்தும் பாங்கில்
இச்நசால் இன்று ஆேப்பட்டு ேருேவதக் காண்கின்வறாம்.
இவறேவன, ேழிபாட்டுச் நசாற்கவேக் நகாண்டு பாமாவை
நதாடுத்து ேழிபடுேவத, நாம் ேழிபாடு எனக் நகாள்ேைாம்.
மூன்று ேழிபாட்டு நநறிகவே பரஞ்வசாதி முனிேர் தம்முவடய
திருேிவயாடல் புராணத்தில் வேதத்திற்குப் நபாருேருேிச் நசய்த
படைத்தில் ேிேக்குகின்றார்.
“கிரிவயயால் ஞானம் தன்னால் கிேர்சிே பத்தி, பூவச
தரிசனம் வசேைிங்க தாபனம் நசய்தல் ஈசற்கு

உரிய நமய்ன்பர் பூவச உருத்திர சின்னம் தாங்கல்
அரியவத சிேன்பாற் பத்தி அவனத்வதயும நதரியைாகும்”(பாடல்4)



திருநாவுக்கரசர் நதாண்டு நநறியிலும்,



திருஞானசம்மபந்தர் நன்மகன்வம நநறியிலும்,



சுந்தரர் வதாழவம நநறியிலும்,
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மாணிக்கேசகர் ஞானநநறியிலும்

நின்று இவறேவன ேணங்கி ேழிபட்டு ேந்துள்ேனர்.
திருோசகத்தில் நான்கு ேழிபாட்டு முவறகவே மாணிக்கோசகர்
நசால்கிறார்.
1. வபரின்பத்தில் திவேத்தல்

2. அகங்குவழந்து ேழிபடுதல்,
3. இவறயருவோடு கைத்தல்
4. இவறயன்பில் உறுதி

என ேவகப்படுத்தி உள்ோர்.
இவறயருவே வேண்டி உள்ேம் உருக ேழிபாடுகிறார் தாயுமானேர்.
அங்வக நகாடுமைர் தூேி அங்கமது புேகிப்ப
அன்பினால் உருகி ேிழிநீர்

ஆறாக, ஆராத முக்தியினது ஆவேச
ஆவசக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர! சுயம்புவே! சம்புவே! எனவும் நமாழி
தழுதழுத்திட ேணங்கும்

சன்மார்க்க நநறி இைாத் துன்மார்க்கவனவனயும்
தண் அருள் நகாடுத்து ஆள்வேவயா?
துங்கமிகு பக்குேச் சனகன் முதல் முனிவோர்கள்
நதாழுது அருகில் ேற்றிருப்பச்
ீ
நசால்ைரிய நநறிவய ஒரு நசால்ைால் உணர்த்திவய
நசாரூப அநுபூதி காட்டிச்
நசங்கமை பீடம் வமல் கல்ஆல் அடிக்குள் ேேர்
சித்தாந்த முக்தி முதவை!
சிரகிரி ேிேங்கேரு தட்சிணாமூர்த்திவய!
சின்மயானந்த குருவே!

(தா.பா.26.சின்மயானந்தகுரு.1)
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எப்படி, உடைானது மகிழ்ச்சியினால் அவசய, அன்பினால் மனம்
உருகி, கண்கேில் நீரானது ஆறுவபால் நபருக, முத்தியின்

மீ துநகாண்ட நேறியுடன் கூடிய ஆவசயாகிய கடலுக்குள் மூழ்க,
“சங்கரா! சுயம்புவே! சம்புவே!” என நமாழி குேறப் வபாற்றி

ேணங்கும் ஒழுக்க நநறியில் நில்ைாது, தேறான நநறியில் நிற்கும்
என்வனயும், வதேரீரது குேிந்த திருேருவேத்தந்து

ஆட்நகாள்ேவரா?
ீ
என்று தாயுமானேர் பாடியுள்ோர்.
எனது இதயவம வகாயில், உன்வனப் (இவறேன்) பற்றிய
நிவனவுகவே மைர்கள், உன் மீ தான அன்வப மஞ்சனநீர்

(அபிவஷகத்திற்கான பால், வதன்). எனவே, இதுவபான்ற பூவஜவய

என்னால் நசய்ய முடியும்; உடவன ேருோய் என் இவறோ என்று
ேழிபடுகிறார்.
உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்வத இவறேவன அவழக்கும் அேவுக்கு
ஆத்ம பைம் சித்தர்களுக்கு இருந்தது.
ஆனால் இதுவபான்ற பைம் மனிதர்களுக்கு வேண்டும்.

இதற்கான

பயிற்சி, முயற்சி, சாதவன நசய்ேது, தேம் நசய்ேது வபான்ற
ேிேக்கங்கவே எைைாம் திருோசகப் பாடல்கேில் நாம் காணைாம்.

காப்பாய் பவடப்பாய் கரப்பாய் முழுதும்
கண்ணார் ேிசும்பின் ேிண்வணார்க்கு எல்ைாம்
முப்பாய் மூோ முதைாய் நின்ற

முதல்ோ முன்வன எவனஆண்ட

பார்ப்பா வனஎம் பரமா என்று
பாடிப் பாடிப் பணிந்து பாதப்
பூப்வபாது அவணேது என்று நகால்வைா என்
நபால்ைா மணிவயப் புணர்ந்வத.” (447)




என் நசதுக்கப்படாத மாணிக்க மணிவய!
எல்ைா உைகங்கவேயும் பவடப்பேவன!
காப்பேவன!
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ஒடுக்குபேவன!

இடம் அகன்ற ஆகாயத்தில் உள்ே வதேர்களுக்கு எல்ைாம்
மூத்தேவன!

என்றும் முதுவம அவடயாதேவன!

யாேர்க்கும் முதைாய் ேிேங்கும் முதல்ேவன!
முன்வப என்வன ஆண்டு நகாண்ட அந்தணவன!
எம் வமைானேவன!

என்று பைோறாகப் புகழ்ந்து பாடி,
நினது அழகிய மைர் வபான்ற திருேடிகவேப் நபாருந்தி
இருப்பது எப்வபாது?

இவறநிவைவயாடு எண்ணத்வதக் கைக்கேிட்டு

ஏற்படும்ஓர் அவமதியிவை ேிழிப்பாய் நிற்க,

நிவறநிவைவயநய தானாக உணர்ே தாகும்.

நித்தம் நித்தம் உயிர்உடைில் இயங்கு மட்டும்.
உவறந்து உவறந்து இந்நிவையில் பழகிக்நகாள்ே,
உைக இன்பங்கேிவை அேவு கிட்டும்.

கவறநீங்கி அறிவு நமய்ப்நபாருோய் நிற்கும்.
கவரந்துவபாம் தன்முவனப்பு. காணும் நதய்ேம்.”
(ஞாக.பா.1487)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்!! ஆனந்தவம!!! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம.
ோழ்க ேேமுடன்.
வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து

YOUTUBE LI NKS
1.அன்வன ஆண்டாளும் புணர்ந்தாள் ஆசான் மாணிக்கோசகரும்
புணர்ந்தார்!

ht t ps://yout u.be/e5CMkCvhDi c
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2.வபதமற்ற நிவை கடவுோகி நிற்கும் ht t ps://yout u.be/8d-s2uzo4ZY
3.இவறேனுடன் கைந்த ஆண்டாள் ht t ps://yout u.be/BUF7sHbrHrU
4.இவசயால் ராமனுடன் கைந்தேர்
5.உயிரில் மனமடங்க

ht t ps://yout u.be/epmdRhsXyt E

ht t ps://yout u.be/O4kHpDk6GMU

6.இவறேனுடன் கைந்த காவரக்கால் அம்வமயார்
ht t ps://yout u.be/1Ri xwFi RSxg
7.நநஞ்சகவம வகாயில், நிவனவே சுகந்தம்
ht t ps://yout u.be/OxQSZLJ 8WUs

8.நநக்கு நநக்கு உள் உருகி உருகி

ht t ps://yout u.be/Zh_CrZQRej 8

9.இவற ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் ht t ps://yout u.be/DTgdEwWUI qk

10. திருோசகம் தரும் இவறேழிபாடு ht t ps://yout u.be/rzUl 1LGPcy8

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

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
7. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

நசன்வன
8. ஆண்டாள் திருப்பாவே

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

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
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பானுகுமார் பவடப்புைகம்
(164 புத்தகங்கள்)

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

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. நநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராஜனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. நடன்சவன நேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

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

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
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4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

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

7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இைக்கணம்
என்ன நசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை நதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்

14. அதுோனால் அதுவே நசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்வனச் நசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத

24. எல்ைாம் ேல்ை நதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
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8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்

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

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

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

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

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

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேேர்க் காதைி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் நகாட்டம்
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18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன்,

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

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

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

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

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் 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 சிந்தவனகள்

நஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. நஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. நஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. நஜன்னும்
4. நஜன்னும்
5. நஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் நஜகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் நமய்ப்நபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயநநறி
5. தாயுமானேரின் உடல் நபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், நபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
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11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்

18. அறிவேதான் நதய்ேநமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

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

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி நகாடுக்கச் நசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

நஜன்னும் திருோசகமும்
1. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புைேர் தியாகராஜனார் அரிய நசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராஜனார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

2. நடன்சவன நேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. நசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவைப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனைில்
வகட்டு மகிழைாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 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. நபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
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11. மாக்கிய நேல்ைியும் 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 நமௌனகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் நபாருள் ேணக்கம்

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

21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

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

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

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக நேேியீடு
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.நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
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46.நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைநமல்ைாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம

55.தினசரி தியானம் ஜூன்

56.தினசரி தியானம் ஜூவை

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் நசப்டம்பர்

59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3

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

68.நஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.நஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.நஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகராஜனார்
77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
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81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.நடன்சவன நேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.நடன்சவன நேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.நடன்சவன நேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.நபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூைர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்

95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்
104.ேள்ேைாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி
106.நபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech
108. Audio speech part 1
109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் நசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
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116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து

118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவையில் ோசி வயாகமா?
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