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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் சசன்னிப்பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. வ ாதி வ ாதி வ ாதி
2. நால்ேவகப் வபறுகள்

3. இவை உைவு-வசேகன் நாயகன்
4. ஞானமும் முக்தியும்

5. மாய ோழ்க்வகவய சமய்என்று
6. சுத்தசேேியில் நிவைத்திருப்வபாம்
7. சமய்த்தன்வமயின் ேல்ைவம

8. அன்பர்களுக்கு அருளும் குற்ைம் அற்ைேன்
9. ேல்ேிவனப் பவக மாய்த்திடும்
10. மூை ேிவத எது?

1. வ ாதி வ ாதி வ ாதி
வ ாதி வ ாதி வ ாதி சுயஞ்
வ ாதி வ ாதி வ ாதி பரஞ்
வ ாதி வ ாதி வ ாதி யருட்
வ ாதி வ ாதி வ ாதி சிேம்.
2. ோமவ ாதி வசாமவ ாதி ோனவ ாதி ஞானவ ாதி
மாகவ ாதி வயாகவ ாதி ோதவ ாதி நாதவ ாதி
ஏமவ ாதி ேிவயாமவ ாதி ஏறுவ ாதி ேறுவ
ீ
ாதி
ஏகவ ாதி ஏகவ ாதி ஏகவ ாதி ஏகவ ாதி.
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3. ஆதிநீதி வேதவன ஆடல்நீடு பாதவன

ோதிஞான வபாதவன ோழ்கோழ்க நாதவன.
(வள் ளலார்)

வதே வதேன்சமய்ச் வசேகன்

சதன்சப ருந்துவை நாயகன்

மூே ராலும் அைிசயாணா
முத ைாய ஆனந்த மூர்த்தியான்

யாே ராயினும் அன்ர் அன்ைி

அைிசயா ணாமைர்ச் வசாதியான்
தூய மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்

சசன்னி மன்னிச் சுடருவம.” (579)

அடியார்களுக்கு அன்ைி வேறுயாராலும் அைியமுடியாத வசாதியாய்
மைர்ந்து நிற்பேன்தான் இவைேன் என்று பாடுகிைது திருோசகம்.








வதேர்களுக்கும் வமைான வதேன்.
ேரன்.
ீ
சதற்கிலுள்ே திருப்சபருந்துவைக்குத் தவைேன்.

பிரம்மா, திருமூைர், உருத்தரன் ஆகிய மூேர்க்கும் அைிய
முடியாத இன்ப ேடிோனேன்.
அடியார்களுக்கு அன்ைி வேறு யாராலும் அைியமுடியாத
வசாதியாய் மைர்ந்து நிற்பேன்.
அேனது தூய தாமவரமைர் வபான்ை சிேந்த திருேடிகள்நம்
முவடய தவை மீ து நிவைசபற்றுத் தங்கி ஓேிரட்டும்.

வ ாதி என்ைால் என்ன? ேிவடயாக ேருகிைார் மகரிஷி.
திருோசகத்தில் வ ாதி (42 இடங்கள்)
1. மாசற்ை வ ாதி மைர்ந்த மைர்ச்சடவர 1-62
2. வ ாதியவன, துன்இருவே வதான்ைாப் சபருவமயவன 1-72
3. தூண்டு வ ாதி வதாற்ைிய சதான்வமயும் 2-74
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4. கருஆர் வ ாதியில் கரந்த கள்ேமும் 2-55
5. தூயவமனி, சடர் ேிடு வ ாதி 2-112

6. அருக்கனில் வ ாதி அவமத்வதான் 3-20
7. பரம்பரம் வ ாதிபட பரவன வபாற்ைி 4-222
8. பரஞ் வ ாதி 88

9. ஆதியும் அந்தமும் இல்ைா அரும்சபரும் வ ாதிவய 155
10. பாசம் பரஞ் வ ாதிக்கு என்பாய் 156

11. வகழில் பரஞ் வ ாதி வகழில் பரங்கருவண 162
12. வ ாதி திைம்பாடி, சூழ்சகான்வைத்தார் பாடி 168
13. வ ாதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு 214

14. மாஏறு வ ாதியும் ோனேரும் தாம்அைியா 215

15. பேமாயம் காத்து என்வன ஆண்டுசகாண்ட பரஞ்வ ாதி 238
16. பத்திக் கடலுள் பதித்த பரஞ்வ ாதி 246

17. தங்குைவு வ ாதித் தனிஉருேம் ேந்தருேி 335
18. வ ாதி மணிமுடி 346

19. என் உள் எழு பரஞ்வ ாதி 386
20. என் மனத்துள்வே எழுகன்ை வ ாதிவய 391
21. ஆனந்தமாக்கும் என் வ ாதி 393

22. வ ாதியாய் வதான்றும் உருேவம 394
23. பாவரார் ேிண்வணார் பரேிஏத்தும் பரவன பரஞ்வ ாதி 422
24. கடிஆர் வ ாதி கண்டு சகாண்டு 424

25. முத்து மாமணி மாணிக்க ேயிரத்த பேேத்தில் முழுச்வ ாதி 432
26. எழுதரு சுடர்ச்வ ாதி 433
27. வ ாதிவய! சுடவர! சூழ்ஒேி ேிேக்வக! 456
28. இருள் நீங்க வ ாதி இனித்தான் துணியாவய 489
29. கதிவர மவைத்தன்ன வ ாதி 525
30. ஈண்டிய மாயா இருள்சகட எப்சபாருளும் ேிேங்கத் தூண்டிய
வ ாதிவய 529
31. துன்பவம பிைப்வப இைப்சபாடு மயக்காம் சதாடக்சகைாம் அறுத்த
நற்வ ாதி 543
32. பரஞ்வ ாதி, பசுபதீ! 555
33. யாேர் ஆயினும் அன்பர் அன்ைி அைிஓணா மைர்ச்
வ ாதியான் 577
34. சபாய்தவன ஒழிேித்திடும் எழில்சகாள் வ ாதி 584
35. முத்தவன முதைர் வ ாதிவய முக்கண் அப்பவன 586
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36. மவை பயின்ை ோசகன் மாமைர் வமவ ாதி 587
37. ஒேிேேர் வ ாதி எம் ஈசன் 593

38. தூசேள்வே நீைணி எம்சபருமான் வ ாதி மவயந்திரநாதன் 595
39. சமய்யடியார்க்கு அருள்துவை அேிக்கும் வ ாதிவய 602
40. இன்பம்சபருக்கி இருள் அகற்ைி எஞ்ஞான்றும் துன்பம்
சதாடர்ேறுத்துச் வ ாதியாய் 625

41. துண்என என்உேம் மன்னியவ ாதி 639
42. அரிய பரஞ்வ ாதீ 647

வ ாதி என்ைால் என்ன? ேிவடயாக ேருகிைார் மகரிஷி.
உண்வமயான சிேம் சேட்டசேேிதான் (சுத்தசேேி) என்ைால், அது
எல்ைாேற்ைிலும் ஊடுருேிப் பாயக் கூடியது.

அது ேற்ைாயிருப்பு, வபராற்ைல், வபரைிவு, காைம் என்கின்ை நான்கு
தன்வமயும் உவடயதாக இருக்கிைது.

அவத வேத்து நீங்கள் எந்தக் கணக்கு வேண்டுமானாலும்

வபாடுங்கள். ஆனால் தாயுமானேர் “அங்கிங்சகனாதபடி எங்கும்
பிரகாசமாய்” என்ை ோர்த்வதகேில் ேிேக்கினார்.
பிரகாசம் என்பவத வ ாதி என்று அந்தக் காைத்தில் சசான்னார்கள்.
அைிவேக் குைிப்பதற்காகத்தான் அந்த ோர்த்வதவயவய
வபாட்டிருந்தார்கள்.
வ ாதி என்ைாலும், ேிேக்கு என்ைாலும் ஒன்வை. “ேிேக்கம்”
என்பதிைிருந்துதான் “ேிேக்கு” என்ை ோர்த்வதவய ேந்திருக்கிைது.
ேிேக்குேதுதான் அைிவு. அதனால், அந்த அைிவே “சுடர்” என்றும்,
வ ாதி என்றும், ேிேக்கு என்றும் சசால்ோர்கள்.
ேள்ேைார் கூட வ ாதி என்று அைிவேத்தான் சசால்கிைார்.
இவைநிவை அைிோக இருப்பதானால், அது வ ாதி ேடிேமானது
என்று சசால்கிைார்கள்.
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அந்த முவையில் இவைநிவைவய உணர்ந்து சகாண்டீர்கோனால்,
அதிைிருந்துதான் சசயல்ேிவேவு தத்துேத்திற்கு ேரைாம்.

அங்கிங்சகனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் இருப்பதனால், அது
எல்வைாருள்ளும் இருக்கிைது.
அதனால்தான் எல்வைார் சசயவையும் கண்காணிப்பதற்கு அதனால்
சுைபமாக முடிகிைது.

உங்களுக்குள்வேவய உள்ேதால், சசயலுக்குத் தக்க ேிவேவே

நீங்கவே சபற்றுக் சகாள்கிைீர்கள் என்கிைார் வேதாத்திரி மகரிஷி.
மாணிக்கோசகர் சசான்னவத ேிேக்கமாகச் சசான்னார் மகரிஷி.
பிரபஞ்சத்தின் காரணப் சபாருோகவும் காரண கர்த்தாகவும் இருப்பது
வபரைிவு மற்றும் வபராற்ைலுமான சுத்தசேேிவய என்ை மாசபரும்

உண்வமவய மானுடத்திற்கு தந்தேர் நமது அருட்தந்வத வேதாத்திரி
மகரிஷிவய.
ோவழயடி ோவழசயன ேந்த சித்தர் மரபில் ேந்தேர்கவே
மாணிக்கோசககரும் மகரிஷியும்.

மாணிக்கோசகரின் கருத்திவன உள்ோங்கி, அவதாடு

ேிஞ்ஞானத்வதயும் வசர்த்து, மகரிஷி உைசகங்கும் உள்ே மக்கேின்
இதயத்வத தமது புத்தம்புது கருத்துக்கோல் சதாட்டார்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக
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2.நால்ேவகப் வபறுகள்
“மனிதன் பிைந்தது முதல் முடிவு ேவரயில் மகிழ்ச்சிவயாடும்

மனநிவைவோடும் ோழ்ேதற்கு அைம், சபாருள், இன்பம், ேடுவபறு
ீ
என்ை நால்ேவகப் வபறுகளும் அவடயவேண்டும்.

புைனின்பம் சகடாமல் காக்க மக்கவோடு சகாள்ளும் உைேில்
அேவுமுவை கண்டு ேிழிப்புடன் சசயைாற்ை வேண்டும்.

இவ்ோறு அைசநைி ேழுோத முவையில் சபாருளும் இன்பமும்
சபற்று ோழ்ந்தால் அைிவு நாளுக்கு நாள் சிைப்புற்று வமவைாங்கி
இவையுணர்வு சபற்று நிவைோன ோழ்க்வக எய்த முடியும்.

சுருக்கமாக சசால்ேசதன்ைால் அைம், சபாருள், இன்பம், ேடு
ீ
என்னும் 4 ேவகப் வபறுகளும் மனிதன் ோழ்ேின் நிவைவுக்காகப்
சபை வேண்டும். ஆயினும் இந்த நான்கில் ஒன்ைால் மற்சைான்று
சகடாமல் பார்த்து சபற்று துய்க்க வேண்டும்.
.

ேடு
ீ வபறு எனும் சசால்ைின் சபாருள், ேடு
ீ எனில் இடம் என்று
சபாருள். நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிவைாம் உைகத்தின் மீ து
உைகம் உயிர்கட்கு இடமாக இருக்கிைது.
உைகம், எங்கு எந்த இடத்தில் இருக்கிைது. அது சூரிய குடும்பத்தில்
உருண்டு, மிதந்து உைேிக் சகாண்டிருக்கிைது.
சூரிய குடும்பம் எங்வக இருக்கிைது. எந்த இடத்தில் இருக்கிைது.
சுத்தசேேியான இருப்பு நிவைவய சூரிய குடும்பத்துக்கு இடம்.
ேடில்ைா
ீ
ேடு
ீ சுத்தசேேி. இவ்சேேிவய எல்ைாப் சபாருட்கேிலும்
நிவைோகவும் இயக்க ஒழுங்கான அைிோகவும் இருக்கிைது.
.
மனிதனின் அைிவு உயர்ந்து தன்வன அைிந்து சகாள்ளும் நிவையில்
அைிவே சமய்ப்சபாருோக இருப்பு நிவையாகக் காட்சியாகும்.
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ேடில்ைா
ீ
ேட்டின்
ீ
சேட்ட சேேிவய அைிோக அைிவே தானாக

உணரும் வபாது தான் ேடுவபறு.
ீ
ேடுவபறு
ீ
சபற்ை நிவையில் அைம்
இயல்பாகும்.

அைேழியில் சபாருளும் இன்பமும் சபற்று துய்க்கும் வபாது தான்
அைிேிற்கு ேடுவபறு
ீ
கிட்டும்.
இவ்ோறு அைமும் ேடுவபறும்
ீ
மனித அைிேில் ஒன்வைாடு ஒன்ைாக
ஒன்ைில் ஒன்ைாகத் சதாக்கி நிற்கின்ைன.
பிைேியின் சபருவநாக்கத்வத எய்த அைத்தின் மூைவம சபாருள்,
இன்பம், ேடுவபறு
ீ
இவேகவேப் சபறுவோம். ேேமுடனும்

நைமுடனும் நிவைவுடனும் ோழ்வோம்.” என்கிைது வேதாத்திரியம்
.

அைிேின் அக வநாக்குப் பயணம் வேதாத்திரியம்
“ஆன்மிகத் துவைசயன்ை அகை ேழிப்பாவதயிவை

அடிவேத்து சமன்வமலும் முன்வனைிப் வபாகுங்கால்
அைிவுசபறும் அனுபேங்கள் ேியப்பாகும், இனிவமயாம்
ஆன்மஒேி சுடர்ேிட்டு உள்ளுணர்வுப் வபைாகும்.”
.

“திைந்துசகாள் தான் தனது என்று சசால்லும்
சிற்ைவைவய, சேேிவயோ, அகன்று வநாக்கி
பைந்துைவு உைக சமுதாயத்தின் பரப்பகத்தில்
பற்று அறும் கடவமயினால் பழுக்கும் ஞானம்.”
.
“சதய்ே அைிவே திருந்திய அைிோம்;
உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர் தேவம;
சசய்யும் ேிவனகவேச் சீரவமத்திட
ஐயமில்வை அறும் பிைேித்சதாடர்.” (வேதாத்திரி மகரிஷி)

“ேடாய்
ீ
ேிேங்கும் சிேவைாகத்துக்குத் தவைேன்” என்று
இவைேவன புகழ்கிைது திருோசகம்.
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“அட்டமூர்த்தி அழகன்இன்
அதாய ஆனந்த சேள்ேத்தான்
சிட்டன் சமய்ச்சிே வைாகநாயகன்
சதன்சப ருந்துவைச் வசேகன்

மட்டு ோர்குழல் மங்வக யாவே
ஓர்பாகம் வேத்த அழகன்தன்

ேட்ட மாமைர்ச் வசேடிக் கண்நம்
சசன்னி மன்னி மைருவம.”






(580)

அட்டமூர்த்தமாக ேிேங்குேன். அழகன். அமுதம் வபான்ை
இன்ப சேள்ேத்வத அருளுபேன்.
வமைானேன்.

ேடாய்
ீ
ேிேங்கும் சிேவைாகத்துக்குத் தவைேன்.
சதற்கிலுள்ே திருப்சபருந்துவை ேரன்.
ீ

வதன் சபாருந்திய பூக்கள் சூடிய கூந்தவை உவடய உமாவத
ேிவயத் தன் இடப்பாகத்தில் வேத்துள்ே அழவக



ேடிோனேன்.
அேனது தாமவர மைர்வபான்ை சிேந்த திருேடியின்கீ ழ்
நம்முவடய ேட்ட ேடிே தவை நிவைசபற்று ேிேங்கட்டும்.

“ேசடனில்
ீ
இடமாம். வதடிடத்வதடிட
ேடிைாே
ீ
டு
ீ சேட்ட சேேியாகும்.

ேசடனும்சமய்ப்சபாருள்
ீ
வேக இயக்கவம.
ேிண்முதல் நிகழச்சிகள் ேிவேகம் ஈைாக
ேசடனும்ஆதிவய
ீ
சபாருள்எனக் கண்டபின்,
ேிவேகம் அதனுவடச் சிைப்சபன ேிேங்கும்.
ேவட
ீ
அைிசேனும் ேிேக்கம் சபறுதவை,
ேடுவபைாகும்.
ீ

ேிேங்கி ேிேக்கிவனன்.” (ஞாக.பா.1487)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுடன்.
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3.இவை உைவு-வசேகன் நாயகன்:
“இவைேவன வநாக்கித் தியானம் சசய்தால், வேண்டினால் அேர்

நமக்கு இன்னது இன்னது வேண்டும் என்று வகட்பவதக் சகாடுப்பார்
என்பதாக நாவம படித்வதா அல்ைது சபரியேர்கள் சசால் மூைமாகக்
வகட்வடா இவைேவன ேழிபடுகிவைாம்.

அங்வக உணர்வு தான்; மதிப்பு இல்வை என்று சசால்ைேில்வை,
அந்த மதிப்பு மாத்திரம் இருக்கிைது. ஏவதா கிவடக்க வேண்டும்
என்ை ஆவச மிகுந்திருக்கிைது.

உைேிவை அப்படி அல்ை அங்கு முழுேதுமாகக் கைந்து நிற்கிவைாம்.
எனக்கு அங்வக ஒன்று கிவடக்கும், இல்வை நான் இங்கிருந்து
ஒன்று சகாடுப்வபன் என்பவத எல்ைாம் மைந்து, இரண்டும் ஒன்று
கைந்த இடத்திவை ஏற்படுேது தான் உைவு. அந்த உைவே, அதாேது
இவை-உைவே ஏற்படுத்திக் சகாள்ேது தான்
ேழி.

ே
ீ ன் உய்ேதற்கான

அடுத்து, இவை-உைவே ஏற்படுத்திக் சகாள்ே வேண்டுமா என

ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்க்கும் சபாழுது என்ன சதரிய ேருகிைது
என்ைால் அந்த உைவு தான் ஏற்கனவே இருக்கிைவத ஏற்படுத்த
வேண்டும் என்பதில்வைவய!
அவத அைிந்து உணர்ந்து சகாள்ளும் வபாது எப்படி நாம் அேவன
நிவனக்காமல் இருந்தாலும் கூட எனக்குள்ோகவே அைிோக,
உயிராக, இல்ைமாக, உள்ேமாக (இல்ைம் என்ைால் உடல்; உள்ேம்
என்ைால் உயிர்) இருக்கக் கூடியேன் அேவனதான் என்ை ஒரு
சதேிவு ஏற்பட்ட பிைகு அேன் வேறு, இேன் வேறு என்று
நிவனப்பதற்கில்வை.” என்கிைது வேதாத்திரியம்.

10

“கண்ணும் ஒேியும் காண்பேனும் ஒன்வைவபால்,

எண்ணம், இயற்வக, ஈசன் எனும் மூன்றும் ஒன்ைாகும்”.
“பிரம்மம், பூரணம், அைிவு, ஆற்ைல் எல்ைாம் ஒன்வை”.
“பிைேிக்கடல் நீந்துதல் என்ை சபரிய காரணத்திற்காக
நாம் ோழ்ந்து சகாண்டிருக்கிவைாம்”.

“நின்ைிடு அகண்டாகாரம் நிவையினில்

சேன்ைிடுோய் புைன் ஐந்வதயும்; சேற்ைிவய!”

அைிஞர்கேின் சபருவநாக்கம்:
“புத்தசனன்ை சபரியாரும் இவயசுநாதர்
சபாது வநாக்கில் கேிபுவனந்த திருேள்ளுேர்
உத்தமராம் நபிகள் எனும் உயர்ந்த ஞானி

உண்வமக்வக உயிரேித்த சாக்கரட்டீஸ்

நித்தியமாம் நிவையேித்த ஞானியர்கள்
நிை உைக மக்களுக்கு எடுத்துச் சசான்ன

அத்தவனயும் வசர்த்து ஒரு சதாகுப்பாய்ச் சசய்தால்
அவனத்து மிவணந்து ஒவர கருத்தாய் இருக்கக் காண்வபாம்”.
எல்ைா உயிர்களுக்கும் தவைேன் உைோக இருப்பவத திருோசகம்
பாடுகிைது.
“நங்வக மீ ர் எவன வநாக்குமின் நங்கள்
நாதன் நம்பணி சகாண்டேன்
சதங்கு வசாவைகள் சூழ்சபருந் துவை
வமய வசேகன் நாயகன்
மங்வக மார்வகயில் ேவேயும் சகாண்டுஎம்
உயிரும் சகாண்டு எம் பணிசகாள்ோன்
சபாங்கு மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னிப் சபாைியுவம.”

(581)
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“சபண்கவே! என்வனப் பாருங்கள்!
நம்முவடய தவைேன்.

நம்முவடய சதாண்வட ஏற்றுக் சகாள்பேன்.
சதன்வன மரச்வசாவைகோல் சூழப்பட்ட திருப்சபருந்துவை
ேரன்.
ீ

எல்ைா உயிர்களுக்கும் திருப்சபருந்துவை ேரன்.
ீ
எல்ைா உயிர்களுக்கும் தவைேன்.

சபண்கேின் வககேில் அணிந்துள்ே ேவேயல்கவேயும்,
என்னுவடய உயிவரயும் பைித்துக் சகாண்டேன்.
நம்வம ஏேல் சகாள்பேன்.

அேனது தாமவர மைர்வபான்ை சிேந்த திருேடியின்கீ ழ்

நம்முவடய தவை நிவையாகப் சபாருந்தி ேிேங்கட்டும்
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

4. ஞானமும் முக்தியும்
சிதம்பரம், மதுவர, திருோைங்காடு, திருசநல்வேைி, குற்ைாைம்
ஆகிய ஐந்து இடங்கேிலும் உள்ே சிோையங்கேில் நடரா ர், தன்
நடனத்தால் சிைப்பித்த சவபகள் இருக்கின்ைன.

இவே பஞ்ச சவபகள் அல்ைது ஐம் சபரும் சவபகள் என்று
அவழக்கப்படுகின்ைன. இந்த ஐந்து சவபகளும் சபாற்சவப, ர ித
சவப அல்ைது சேள்ேிசவப, ரத்தின சவப, தாமிர சவப, சித்திர
சவப என்று ேழங்கப்படுகின்ைன.

சபாற்சவப
கடலூர் மாேட்டம் சிதம்பரத்தில் உள்ேது திருமூைட்டநாதர்
ஆையம். இங்கு அருள் பாைிக்கும் நடன நாயகன் நடரா ர்
ேற்ைிருக்கும்
ீ
இடவம, சபாற்சவப, சபான்னம்பைம், கனக சவப,
சபான் மன்ைம் என்று பை சபயர்கோல் அவழக்கப்படுகின்ைன.
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இவைேன் தனது திருநடனத்வத, பதஞ்சைி முனிேர் மற்றும்
ேியாக்கிரபாதர் ஆகிவயாருக்கு அருேிய தைம் இதுோகும்.

இந்த தைத்தில் நடரா ர், தனது இடது காவை ஊன்ைி, ேைது
காவைத் தூக்கி நடனம் ஆடுகிைார். இங்கு இவைேனின் நடனம்
‘ஆனந்த தாண்டேம்’ என்று அவழக்கப்படுகிைது.

சித்திர சவப
திருசநல்வேைி மாேட்டம் குற்ைாைத்தில் உள்ே குற்ைாைநாதர்

ஆையத்தில் இருக்கிைது சித்திர சவப. இங்கு எமவன சம்ஹரித்த
இவைேன், பார்ேதியுடன் மார்கண்வடயருக்கு அருேியபடி சித்திர
ேடிேில் காட்சி அேிக்கிைார்.
இங்கு நடனம் புரிந்த இவைேனின், தாண்டேத்வத கண்டுகேித்த
பிரம்மவதேன், தாவன இவைேனின் திருநடனத்வத ஓேிய ேடிேில்
ேடித்ததாக கருதப்படுகிைது.
இந்த இடம் சித்திர சவப, சித்திர அம்பைம், சித்திர மன்ைம்

என்சைல்ைாம் அவழக்கப்படுகிைது. இங்கு இவைேன் ஆடிய
திருநடனம் ‘திரிபுர தாண்டேம்’ எனப்படுகிைது.

ரத்தின சவப
திருேள்ளூர் மாேட்டம் திருோைங்காட்டில் உள்ேது, ரத்தின சவப.
இங்கு காேிவய தனது நடனத்தின் மூைம் சிேசபருமான் சேற்ைி
கண்டார் என்கிைது தை புராணம்.
இந்த இடம் ரத்தின அம்பைம், ரத்தின சவப, மணி மன்ைம் என்று
பை சபயர்கோல் ேழங்கப்படுகிைது. இங்கு இவைேன் எட்டு
கரங்களுடன், ேைது காவை ஊன்ைி இடது காைால் காதணிவய
மாட்ட ஆயத்தமாேது வபால் காட்சியேிக்கின்ைார்.
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காேியுடன் நடந்த வபாட்டியில், காதில் இருந்து ேிழுந்த காதணிவய
இவைேன் தனது இடது காைால் எடுத்து இடது காதில் மாட்டி
காேிவய சேற்ைி சகாண்டார் என்கிைது தை ேரைாறு.

காவரக்கால் அம்வமயார், தன் தவையால் நடந்து சசன்று,
இங்குள்ே நடரா ரின் திருேடியில் அமர்ந்து, அனுதினமும் அேரது
திருநடனத்வதக் காணும் வபறு சபற்ைார். இங்கு இவைேன் ஆடும்
நடனம் ‘ஊர்த்துே தாண்டேம்’ என்று வபாற்ைப்படுகிைது.

சேள்ேி சவப
மதுவர மீ னாட்சி சுந்தவரஸ்ேரர் அருளும் ஆையவம ‘சேள்ேி சவப’
என்று வபாற்ைப்படுகிைது. இதவன சேள்ேியம்பைம், சேள்ேி
மன்ைம் என்றும் வபாற்றுகிைார்கள்.
இங்கு அருள்பாைிக்கும் நடரா ர், தனது பக்தனான பாண்டிய
மன்னனின் வேண்டுவகாளுக்கு இணங்க, ேைது காவை ஊன்ைி,
இடது காவைத் தூக்கி திருநடனம் புரிகிைார்.
இங்கும் முதைில் இவைேன் பதஞ்சைி, ேியாக்கிர பாத முனிேருக்கு
தில்வையில் காட்டிய காட்சிவயவய காட்டி அருேினார்.

அதன்பிைகு, பாண்டிய மன்னனின் வேண்டுவகாள்படி, காவை மாற்ைி
ஆடி, அந்த நிவையிவைவய அருள்கிைார். இங்கு இவைேனின்
நடனம் ‘சந்தியா தாண்டேம்’ என்றும் அவழக்கப்படுகிைது.

தாமிர சவப
திருசநல்வேைி சநல்வையப்பர் வகாேிைில் இருக்கும் நடரா ர்
சன்னிதிவய ‘தாமிர சவப’ என்று வபாற்ைப்படுகிைது.
இங்கு தாமிரத்தால் ஆன அம்பைத்தில், இவைேன் தன் இடது
காவை ஊன்ைி ேைது காவைத் தூக்கி திருநடனம் புரிகின்ைார்.
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இவைேன் நடனம் புரியும் சவபயானது, தாமிர சவப, தாமிர

அம்பைம், தாமிர மன்ைம் என்று ேழங்கப்படுகிைது. இங்குள்ே
இவைேன் சந்தன சபாபதி என்று அவழக்கப்படுகிைார்.

இங்கு இவைேன் ஆடும் நடனமானது ‘திருத்தாண்டேம்’ என்று
சசால்ைப்படுகிைது.

பத்தர் சூழப் பராபரன்
பாரில் ேந்துபார்ப் பான்எனச்

சித்தர் சூழச் சிேபிரான்

தில்வை மூதூர் நடம்சசய்ோன்

எத்தனாகிேந்து இல்புகுந்து எவம

ஆளும் சகாண்டு எம் பணிசகாள்ோன்

வேத்த மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னி மைருவம.”





(582)

மிகவும் வமன்வம உவடய எம் இவைேன், அன்பர்கள்

புவடசூழ இந்நிைவுைகில் அந்தணனாக எழுந்தருேினான்

எமது சிேசபருமான், ஞானியர் புவடசூழ பவழய ஊராகிய
தில்வையில் நடனம் ஆடுகிைான்.

சூழ்ச்சி நிரம்பியேனாய் ேந்து. எம்உடம்பில் புகுந்து சகாண்டு.
எம்வம அடிவம சசய்து, ஏேல் சகாள்கிைான்.
.அேனது நிவைத்த மைர் வபான்ை சிேந்த திருேடியின்கீ ழ்
நமது தவை சபாருந்தி, நிவைத்து தங்கட்டும்.

ஞானமும் முக்தியும் – வேதாத்திரியம்
“தேபைமும், தவனயைிந்த நிவையும் சகாண்டு
தவனயவடந் வதார்க்கருள்புரியும் தவகவம யுள்ே
சிேநிவைவயான் சமய்ஞ்ஞானி குருோய் நின்று,
சீடனது புருேவமயம் ேிரைால் தீண்ட,
அேனிைேன் ையமாகி ஆசான் சதாட்ட,
அவ்ேிடத்வத ஞாபகத்வத ஒன்ைி ஒன்ைி,
உேவமயிைாப் வபரின்பம் உள் உணர்ந்து.
ஒருவமத் தத்துேம் அைிந்தால், அதுவே முக்தி. “
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

5. மாய ோழ்க்வகவய சமய்என்று
இன்வைய மனித மாய ோழ்க்வகவயப் பற்ைி ஈசுேர பட்டர் என்ன
சசால்கிைார்?

இந்த உைகம் என்ை மாவயவய எண்ணி மயங்கி ோழும் ோழ்க்வக
தான் நாம் ோழ்கின்வைாம்.

அப்படிப்பட்ட இந்த உைக ோழ்க்வகயிவை
1.நமக்கு எஞ்சி இருப்பது எதுேப்பா?

2.ோழும் ோழ்க்வகயில் மிஞ்சுேது என்னப்பா?
3.சசாத்வதயும் சுகத்வதயும் ஆள்ேது யாரப்பா?
4.இந்த உைகில் பிைந்து ோழ்ந்து இைந்த பின் நிவைத்து இருப்பது
என்னப்பா?

நம் உடைா? சம்பாரித்த பணமா? சசாத்தா? சுகமா?
நாம் இந்த உைவக ேிட்டுச் சசல்லும் சபாழுது நம்முவடய மக்கள்
(பிள்வேகள்) இருக்கின்ைார்கவே! என்ை எண்ணம் பைருக்குண்டு.

ஆனால் நம் சபயர் சசால்ை அந்த மக்கள் எத்தவன காைங்களுக்கு?
வபரன்… சகாள்ளுப் வபரன்.! என்று இப்படிச் சுற்ைிக் சகாண்வடயுள்ே
நிவையிவை நம் சபயர் மவைய எத்தவன காைங்கள்? என்று
சிந்திக்கின்வைாமா…?

அம்மா…அப்பா… பற்ைி சிைிது காைத்திற்கு எண்ணுகிவைாம். அேர்கள்
அம்மா அப்பா… அதற்கு முன்னாடி ோழ்ந்தேர்கள்! என்று
யாவரயாேது நாம் நிவனக்கின்வைாமா…?
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எல்ைாம் வபாய் ேிட்டார்கள்… என்று “சாதாரணமாகத்தாவன
சசால்கிவைாம்…!”

அேர்கள் எவதயுவம சகாண்டு வபாகேில்வை என்கிை சபாழுது நாம்
மட்டும் எவதக் சகாண்டு வபாக முடியும்…?

ஆக சமாத்தம் பிைப்பு…உடல்…இைப்பு! மீ ண்டும் பிைப்பு…
உடல்…இைப்பு…! என்று இராட்டினம் மாதிரித் தான் சுற்ைிக்
சகாண்வட இருக்கின்வைாம்.

இந்தப் பூமியில் பிைந்த நாம் அவனேரும்
1.பிைேிப் பயன்… பிைேிப் பயன்… என்பவதவய புரிந்து
ோழ்ந்திடாமல்

2.இருக்கும் ேவர (உடலுடன்) அனுபேிக்க வேண்டும் என்று
இப்படித்தான் எண்ணிக் சகாண்டிருக்கின்வைாம்.
எண்ணக் கடைில் சசல்லும் நாம்…

எண்ணிய இடத்திற்குச் சசல்ேதற்வக…
எண்ணிய எண்ணத்தில் தான்…

ஏற்ைமும் தாழ்வும் அவமேதுவே!
ேிவன மிகுந்த ோழ்வே நீக்கு முருகா என்று திருப்புகழ் பாடுகிைது.
சமய்வய என சேவ்ேிவன ோழ்வே உகந்து
ஐவயா, அடிவயன் அவையத் தகுவமா?
வகவயா, அயிவைா, கழவைா முழுதும்
சசய்வயாய், மயில் ஏைிய வசேகவன.

தந்திர சாஸ்திரங்கள் பை நிைங்களுக்கு பை ேிமர்சனத்வத
தந்துள்ேன.
பிரம்மத்வத எந்த பாதிப்பும் இல்ைாத சேள்வே என்றும், அந்த
பிரம்மத்தினின்று சேேிப்படும் அம்சம் சிேப்பு நிைம் என்றும்
கூறுோர்கள்.
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அருேமான பிரம்மத்தின் பிரகாச அம்சம் சிேப்பு நிைமாய் உருோன

சிேனாகவும் முருகனாகவும் காட்சி அேிக்கிைது. ஆவகயால் உைகம்
உய்ய உருக் சகாண்ட பிரமத்தின் ேிமர்சன அம்சமான முருகவனப்
பற்றுதவை கதியாகும்.

இவ்ோழ்வு ஏற்படக் காரணம் நாம் முன் பிைேிகேில் சசய்த
ேிவனகவே.

ேிவனகள் மூன்று ேவகப்படும். பை பிைேிகேில் சம்பாதித்த
மூட்வடவய.

சஞ்சிதம். இதிைிருந்து ஒரு பகுதிவய இந்தப் பிைேியில்

அனுபேித்து ேருகிவைாம். இதுவே பிராப்தம். இந்தப் பிைேியில் பை
சசயல்கவேச் சசய்து, புதிய ேிவனகவேச் சம்பாதிக்கிவைாம்.
இவ்ோறு உயிர்கள் ேிவனகவே புசிக்க உதவுகின்ை சக்திக்கு
திவராதானம் என்று சபயர்.
இந்த திவராதான சக்திதான் சபாய்யான உைக ோழ்க்வகவய சமய்
என நிவனக்கச் சசய்கிைது. இவ் உைக ோழ்வுதான் சமய் என

நிவனக்கும் ேவரயில், ேிவன நாசம் ஆகாது. அது திருப்ப திருப்ப
பிைேிவயக் சகாடுத்துக் சகாண்வடதான் இருக்கும்.
இந்த ேிவனச் சுழைில் அகப்பட்ட உயிர், ஒரு துரும்புவபால்
ேருேதும் வபாேதுமாய் சுழன்று சகாண்வடதான்
இருக்கும். இவதத்தான் அவைதல் என்று இப்பாட்டில் கூறுகிைார்.
ஞானவம உருோனேன் வகயில் ஞானமவதவய வேைாயுதமாக
வேத்துக் சகாண்டிருக்கிைான்.
இப்படிப்பட்ட முருகனின் கருவணயினால் ஞானிகள் இந்தப்
பிைேியிவைவய பற்வை ேிட்டு, ேிவனத் சதாடர்பு இல்ைாமல்
சசயல்கள் சசய்து, ஆகாம்ய ேிவனவய நீக்குகிைார்கள்.
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குருேின் அருேினால் சஞ்சிதம் அழிந்துவபாகும். தம் மட்டும்
அனுபேித்வத தீர்க்க வேண்டும். ஆனால் அருணகிரியார்
அைங்காரத்தில்,

அேன் கால் பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தவை
வமல் அயன் வகசயழுத்வத ..
... என்பதாலும், 'ஆசார ேன',
ீ
திருநாவகச்சுரம் - திருப்புகழில் (பாடல்
873),
.. நாசாதி பிராரத்த துக்க மிக்கேர் மாயா ேிகாரத்து
... என்பதாலும் தத்வதயும் முருகன் அருள் இருந்தால் ஒழித்துேிட
முடியும் என்று சதரிகிைது. ேிவன ஓட ேிடும் கதிர் வேல்

என்பதால் வேவைத் தியானம் சசய்தால் எல்ைா ேிவனகளும்
நசிந்து வபாகும் என்று உணரைாம்

“மாய ோழ்க்வகவய சமய்என்று எண்ணி
மதித்திடா ேவக நல்கியான்

வேய வதாள்உவம பங்கன் எங்கள்
திருப்சப ருந்துவை வமேினான்

காயத்துள் அமுது ஊைஊைநீ

கண்டு சகாள் என்று காட்டிய
வசய மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னித் திகழுவம.”





(583)

மூங்கில் வபான்ை வதாேிவன உ

வயட பாகவன!

எங்கள் திருப்சபருந்துவையில் எழுந்தருேி இருப்பேவன!
சபாய்னான உைக ோழ்வே சமய் என்று நிவனத்து மதிக்காத
ேவகவயத் தந்தாய்.
இந்த உடம்பில் இன்பமாகிய அமுதம் வமலும் வமலும்
சுரக்குமாறு சசய்து. காண்பாயகாக! என்று காட்டி அருேினாய்.
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அந்த இவைேனின் சிேந்த தாமவர மைர் வபான்ை

திருேடிகேின்கீ ழ் நமது தவை சபாருந்தி நிவைசபற்று
ேிேங்கட்டும்.

அைிவு சதேிய – வேதாத்திரியம்
“ஐந்துபுைன்கள் மூைம் உயிரின் ஆற்ைல்

அழிேவதவய இன்பசமன உணர் மயக்கம்

சிந்தவனயில் உயருங்கால் சீே காந்தம்

சிதறுேவத ஐயுணர் சேன்ைைிந்து சகாண்வடாம்.

உந்த உந்தக் குணடைினி புருே வமயத்

தூைிேரும் வபரைிேின் ஆற்ைல் சபற்று,

சசாந்தத்தனி முயற்சியினாதல் ோழ் ோராய்ந்து
சசால்நிவனவு சசயல்மூன்வை ஒழுங்கு சசய்வோம்.”
(ஞாக.பா.1396)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

6. சுத்தசேேியில் நிவைத்திருப்வபாம்
சுத்த சேேியில் இருந்து திணிவு திணிவு உருண்டு முதைில் அணு
என்று சபயவர எடுத்து, பிைகு வபரண்டத்திற்குள் ேந்து அவதச்
சூழ்ந்து அழுத்தும் காரணத்தினால் அணு வேகமாக சுழன்று
அணுக்கள் கூடி?
அது மற்ை அணுக்கவோடு இவணந்து அதன் சுழல் வேகத்திற்கு
தக்கோறு சபௌதிகமாகி,
முதல் பூதம் என்ை ேிண், பின்பு காற்று, பின்பு சநருப்பு, பின்பு நீர்,
பின்பு சகட்டி சபாருோக அதன் வேகத்திற்கு தக்கபடி பஞ்சபூதமாகி
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இதன் ேிகிதாசாரத்திற்கும் ஏற்ப உயிர்கோகி,
அைிந்து சகாள்ளும் சக்திவய சபற்று ஓர் அைிவே சபற்று,
அைியும் ேவகயுள்ே உறுப்வபயும் சபற்ை உயிரினமாகி, முவைவய
ஒன்று முதல் ஐந்து ேித அைிவேயும், உறுப்வபயும் சபற்ை
உயிரினணுக்கோகி

பின்பு நுட்பமான அைிவேயும், உடல் அவமப்வபயும், அழகான
வதாற்ைத்வதயும் சபற்ை மனிதனாகி,

அதன் பிைகு ஐந்தின் அைிவே சகாண்டு முதிர்ந்து சதேிந்த பின்பு
ஆைாேது பகுத்தைிவே சபற்று ோழ்கின்ை மனிதன் உயிர்
இனங்கேிவைவய உயர்ந்த நிவையில் ோழும் இனமாகும்.

மனிதர்க்கு மனிதர் உடல் வதாற்ைமும், உறுப்புகேின் வதாற்ைமும்
ஒன்று வபால் சதரிந்தாலும், கூட மனத்வதாற்ைத்தில் ஒருேருக்கு
ஒருேர் பல்ைாயிரக் கணக்கில் வேறுபடுகின்ைனர்.
ஆகவே முதல் பூதமான ேிண், கண்களுக்கும் கருேிகளுக்கும்
சதரியாமல் சுழன்று சகாண்டிருக்கின்ைன.
இவத ஆன்மீ கோதிகள் ஞானத்தால் உணர்ந்து கூறுகின்ைனர். இவத
பரமாத்மா என்று கூறுகிைார்கள்.
இரண்டாேது பூதமான காற்வை அேக்க முடியும். ேவகவய அைியும்
தன்வம ேிஞ்ஞானிகோல் சசால்ை முடியேில்வை. காரணம்
அதற்கு கருேிகள் இல்வை.
முன்ைாேது பூதமான சநருப்வப உடைில் உள்ே வபாது கருேிகேின்
துவண சகாண்டு அேக்க முடியும். சூடு வதான்ைிய காரணம், அதன்
தன்வமவய ேிஞ்ஞானிகவோ, மருத்துேர்கவோ கூைமுடியாது.
காரணம் அதற்கும் கருேிகள் இல்வை.
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நான்காேது பூதமான நீர் தத்துேத்வத உடைில் இருக்கும் வபாது
நிைத்வதயும், அதன் தரத்வதயும் வசாதவன கருேிகேின் மூைம்
அைிய முடியும். ஆனால் முைத்வத அைிய முடியாது. காரணம்
கருேிகள் இல்வை.
ஐந்தாேது பூதமான சகட்டி சபாருோன மண் தத்துேம் உடல்
உறுப்புகோக, உடற்பகுதிகோக, வதாற்ைணுக்கோக, உட்பை

பிரிவுகோக, வகாடான வகாடி சிற்று உடம்புகவே (திசுக்கள் ’’
அணுக்கள்) கண்ணாலும், சபரிதுபடுத்தும் கருேிகோலும் காண
முடிகிைது.

பிைப்வப பற்ைி ஒேவேயார் கூறுேதாேது:“பரமாய சக்தியுள் பஞ்சமா பூதம் தரம்
மாைி வதான்ைவை பிைப்பு” என்கிைார்.

ஆகவே ேிண்வண பற்ைிதான் எல்ைா ஞானிகோலும் கூை
முடிகிைது.
ஆகவே பிைேிகேிவை உயர்ந்தது மனித பிைேி.

“சித்தவம புகுந்து எம்வம ஆட் சகாண்டு
தீேிவன சகடுத்து உய்யைாம்
பத்தி தந்து தன் சபாற்கழல்கவண
பன்மைர் சகாய்து வசர்த்தலும்
முத்தி தந்து இந்த மூவுைகுக்கும்
அப்பு ைத்து எவம வேத்திடும்
அத்தன் மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னி மைருவம.” (584)



பாேங்கவேப் வபாக்கி,
அன்பு சசய்யத் தூண்டுதல் சசய்து.
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தன்னுவடய சபான் வபான்ை திருேடிகளுக்குப் பைோய
மைர்கவேச் சாத்தி ேழிபடச் சசய்து.

தன்வன வமல் கீ ழ் நடு என்று மூன்று உைகங்கேிலும் வசராத
ேவகயில்,

அதற்கு அப்பால் உள்ே ேடுவபறு
ீ
நல்கிய,
தந்வதயின் சிேந்த மைர் வபான்ை திருேடியின் கீ ழ்,நமது
தவை சபாருந்த நிவை சபற்று ேிேங்கட்டும்.

சுத்தசேேிவய சமய்ப்சபாருள் – வேதாத்திரியம்
“சுத்தசேேி சமய்ப் சபாருேில்

சுழைியக்க ேிரிவுஅவை வசரக்காந்தம்.

இத்தவகய காந்தமது இடசமாக்க
மின்சாரம், இரசாயனமாம்.

எத்தவகய இயக்கங்கள்

ேிண்துகேில், பருப்சபாருேில், நிகழ்ந்த வபாதும்,
அத்தவனயும் ோன்காந்தக் கேத்தினிவை
பதிோகும்.

இருப்பு மாகும்.”

(ஞாக.பா.1111)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

7. சமய்த்தன்வமயின் ேல்ைவம
தாயுமானேர் எடுத்த எடுப்பிவைவய, முதற் பாடைிவைவய சேன்று
ேிடுகிைார். தாயுமானேர் பாடைின் சதாடக்கம், முதற்பகுதியின்
சபயர் “திருேருள் ேிைாசப் பரசிே ேணக்கம்’ .
அங்கிங்சகனாதபடி எங்கும் ேிேங்கும் பரம்சபாருேின் ேணக்கமாக
மட்டுமல்ை, சேட்டசேேியின் ேல்ைவமவயயும் முதற்பாடவைப்
பாடுகிைார் தாயுமானேர்.
“அங்கிங் சகனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்
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ஆனந்த பூர்த்தியாகி

அருசோடு நிவைந்தது தன்னருள் சேேிக்குவே
அகிைாண்ட வகாடிசயல்ைாம்

தங்கும் படிக்கு இச்வச வேத்து உயிர்க் உயிராய்த்
தவழத்தது எது? மனோக்கினில்

தட்டாமல் நின்ைது எது? சமயவகா டிகசேைாம்
தம்சதய்ேம் எம்சதய்ேம் என்று

எங்கும் சதாடர்ந்து எதிர் ேழக்கிடவும் நின்ைதுஎது?
எங்கணும் சபருேழக்காய்

யாதினும் ேல்ை ஒரு சித்தாகி இன்பமாய்
என்வைக்கும் உள்ேது எது? வமல்

கங்குல்பகல் அைநின்ை எல்வையுள்ேதுஎது அது
கருத்திற்கு இவசந்ததுவே

கண்ட சேைாவமான உருசேேிய தாகவும்

கருதி அஞ் சைிசசய்குோம்” (தாயுமானேர் பா.1)
சமய வகாடிகள் எல்ைாம்
தம்சதய்ேம் எம் சதய்ேம் என்று
எங்கும் சதாடர்ந்து ேழக்கிட
நின்ைது எது? எங்கணும்
சபருேழக்காய் உள்ேது எது?

அதுவே கருத்துக்கு இவசந்தது,
எல்ைார் கருத்துக்கும் இவசந்தது,
சபாதுக் கருத்துக்கு இவசந்தது
என்று அதவனக் கருதி
சமய்ப்சபாருேின் ேல்ைவம
அஞ்சைி சசய்கிைார்.

சுத்தசேேி என்ை சமய்ப்சபாருள்
என்பது என்றும் நீடித்து
நிவைத்திருப்பது.

இவணயற்ை எல்ைா ேல்ைவமகளும் உவடய, எவ்ேிடத்திலும்
ஊடுருேி நிவையத் தக்கது
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வமன்வமயான, தவடயற்ை ஒேி ஊடுருேத்தக்க, கனமுவடய, புனித
ஆேிப்சபாருோனது.

கும்மிருட்டான பூரணமான அதன் ஆற்ைவை எப்வபாதும் சபருக்கிக்
சகாண்வட இருக்கும்,

இயல்புவடய தன்னிறுக்கப் வபராற்ைல் ஆன இது, திணிவு சபறும்
இடத்தில் அதுவே மடிப்பு ேிழுந்து, முடிச்சுகோகித் தற்சுழற்சி சபற்று
நுண் ேிண்ணாகித் தள்ளும் ேிவசயாக மாைக்கூடியது.

ஓர் அவனத்தியக்கப் வபராற்ைவை, அவனத்தடக்கத் தத்துேமான
இவைசேேியாகும்.

இப்வபராற்ைவை கண்களுக்குப் புைப்படாத மாயக்கயிறு வபால், வபரியக்க
மண்டை முழுவமயும் நிவைந்து, அவனத்வதயும் தன்னில் இவணத்துக்
சகாண்டு சசயல்புரிகின்ைது.

இதுவே பிரஞ்சத் வதாற்ைங்கள் அவனத்துக்கும் மூைநிவையாகவும்
வபராற்ைைாகவும் உள்ேது.

இதுவே எல்ைாம் உணரும் வபரைிோகவும், மதிப்புவடய சதய்ேம்
என்றும் கருதப்படுேதாகும்.

“பிைேி என்னும் இக் கடவைநீந் தத்தன்
வபரருள் தந்து அருேினான்

அைவே என்ை அடியார்கள் தங்கள்
அருட்கு ழாம்புக ேிட்டுநல்
உைவு சசய்து எவன உய்யக்சகாண்ட
பிரான்தன் உண்வமப் சபருக்கமாம்
திைவம காட்டிய வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னித் திகழுவம.”


(585)

பிைேி என்னும் இந்தக் கடவை நீந்திக் கவரவயை வபரருள்
சசய்ேன்.



அடிவயனுக்கு வேறு துவண இல்வை என்பது அைிந்து,
தன்னுவடய அடியார் திருக்கூட்டத்தில் வசர்த்துக் சகாண்டான்.
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அேர்கவே எனக்கு உைேினர் ஆக்கினான்.



எம்சபருமான் தன்னுவடய சமய்த்தன்வமயின் ேல்ைவமவய
எல்ைாம் காட்டி, என்வன உய்யுமாறு சசய்தான்.



அேனது தாமவர மைர் வபான்ை சிேந்த திருேடியின் கீ ழ்
நமது தவை சபாருந்தி, நிவைசபற்று ேிேங்கட்டும்.

சமய்த்தன்வமயின் ேல்ைவம – வேதாத்திரியம்
”உணர்ச்சிக்கு எட்டுகின்ை வதாற்ைம் யாவும்

உண்வமயிவைவய சபாருேல்ை. நிகழ்சிவயதான்!
உணர்ச்சிவயா உயிராற்ைல். உயிவரா சதய்ே

உேப்புதான். உண்வமநிவை சதய்ேவமதான்!” (ஞாக.பா.1120)

உைகத் தத்துே இரகசியம் வேதராத்திரியம்
“சேட்டசேேி சக்தி என்பதில்வையானால்

வேறு எந்தப் சபாருள் ேைிது பிரபஞ்சத்தில்?

சதாட்ட சதாடப்பட்ட இரு சபாருட்களூவட
சதாட சதாட்டதாய் எண்ணும் அரூபம் யாது?
பட்டப் பகைில் ோனில் மீ ன்கள் வதான்ைா
பார்வேயில்ைார்க்கவே எந்த நாளும் காணா

எட்டேில்வை அைிேிற்கு என்ைால் உள்ே

இயற்வகத் தத்துேம் எங்வக ஒேிந்து சகாள்ளும்?”. (ஞாக.பா.1381)
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

8. அன்பர்களுக்கு அருளும் குற்ைம் அற்ைேன்
ஏவழ

குடும்பத்தில்

ரத்னாகரவன
ேறுவம

பிைந்தேன்

நல்ைேனாக

என்ைால்

என்ன

ரத்னாகரன்.

ேேர்த்தார்கள்.
என்று

சபற்வைார்கள்
குழந்வத

சதரியாதேவர

அந்த

பருேத்தில்
அேனும்

நல்ைேனாகதான் ோழ்ந்தான்.
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ரத்னாகரன்

ேயதானது.

இப்வபாது

முன்புவபாை

முடியேில்வை.

ஒரு

இவேஞன்.

அேரால்

இதனால்

வேவை

ேறுவம

அேன்

சசய்து

என்கிை

தந்வதக்கும்

சம்பாதிக்க

சகாடுவமயும்

ரத்னாகரனின் குடும்பத்தில் ஒருேராக குடிேந்தது.

குடும்பவம உணவு இல்ைாமல் பசி மயக்கத்தில் கிடப்பவத கண்டு
மனம் ேருந்தினான் ரத்னாகரன். என்ன சசய்ேது? என்று அேனுக்கு
சதரியேில்வை.
படிப்பைிவும்

இல்ைாத

நமக்கு

யார்

வேவை

தருோர்கள்?

வகள்ேிச் சிந்தவனயுடன் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்தான்.

என்ை

பைமணிவநரமாக ஒவர இடத்தில் அேன் இருப்பவத கண்ட ஒரு நபர்

ரத்னகரனின் அருகில் ேந்து, “தம்பி, உன்வன பார்த்தால் பசியில்
இருப்பதாக நிவனக்கிவைன். உனக்கு உணவு ஏற்பாடு சசய்யட்டுமா?”
என்ைார்.
அதற்கு ரத்னாகரன், “அய்யா.. என் ஒருேனுக்கு இப்வபாது உணவு
கிவடத்தால் வபாதுமா.? என்வன நம்பி இருக்கும்

ே
ீ ன்கள் ேட்டிவை
ீ

உணவு இல்ைாமல் பசி மயக்கத்தில் இருக்கிைார்கள். அேர்கவேயும்

நான் காப்பாற்ை வேண்டும். அதற்கு எனக்கு ஒரு வேவை வேண்டும்.
எனக்கு நீங்கள் இன்று ஒருநாள் பிச்வசயிடுேவத ேிட ஏதாேது ஒரு
வேவையில் வசர்த்துேிடுங்கள்.” என்ைான் ரத்னாகரன்.
“அதுவும் நல்ைது. உனக்கு வேவைதாவன வேண்டும். நான் ஏற்பாடு
சசய்கிவைன்.” என்ைேர், ரத்னாகரனின் வககேில் பணத்வத திணித்து,
“இந்த

பணத்வத

என்னிடம்

நீ

திரும்பி

உன்
ோ.

குடும்பத்தினரிடம்
உனக்காக

தந்துேிட்டு

மீ ண்டும்

ேட்டுக்கு
ீ

ேிவரந்து

இங்வகவய

காத்திருக்கிவைன்.”

என்ைார் அந்த நபர்.
அந்த

பணத்தில்

உணவு

ோங்கிக்

சகாண்டு

ேந்தான் ரத்னாகரன். உணவு மட்டுமல்ைாமல் மகன் வக நிவைய
பணத்துடன்

ேந்திருப்பவத

இருப்பவத

கண்ட

அேன்

சபற்வைார்,

அவத பற்ைி வகட்டார்கள். நடந்தவத சசான்னான். எந்த வேவை, யார்
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சகாடுப்பார் என்பவத பற்ைிசயல்ைாம் ேிசாரித்து அைியாமல், “எந்த
வேவையாக இருந்தாலும் அவத ஏற்று நீ சசய்.” என்ைார்கள். ேறுவம
அப்படி அேர்கவே வபச வேத்தது.

தன்வன நம்பி சபரிய சதாவகவய சகாடுத்த அந்த நபர் நிச்சயம்
சதய்ேம் என்று எண்ணி அேவர சந்திக்க சசன்ைான் ரத்னாகரன்.
ரத்னாகரவன தன் குதிவரயில் ஏற்ைி சகாண்டு தன் ேசிப்பிடத்திற்கு
சசன்ைார்

அந்த

நபர்.

புரிந்துக்சகாண்டான் ரத்னாகரன்.

அந்த

இடத்வத

பார்த்தவுடன்

இேர்கள் சகாள்வேகாரர்கள்.
தன்வன

அவழத்து

தவைேன்.

ேந்தேரும்

இந்த

சகாள்வேகூட்டத்தின்

“நீங்கள் எல்வைாரும் சகாள்வேகாரர்கோ?.” என்ைான் ரத்னாகரன்.
“சபாஷ் நீ வதாற்ைத்தில் பைசாைி என்று மட்டும்தான் நிவனத்வதன்.
நாங்கள்
புரிந்துக்

யார்

என்று

சகாண்டாய்.”

நாங்கள்
என்று

சசால்ைாமவை

புத்திசாைித்தனமாக

கூைிசகாண்வட.

“ஆம்.

நாங்கள்

சகாள்வேகாரர்கள்தான். நீயும் எங்களுடன் இவணந்து சகாள்வேயடி.
அந்த பணத்வத நாம் பங்கிட்டுக் சகாள்வோம்.
சகாள்வே

அடிக்கும்வபாது

ஒரு

வேவை

சகாவை

சசய்யவும்

வநரைாம். அந்த தருணத்தில் அவதயும் நீ தயங்காமல் சசய். எந்த
அரசனாலும்

நம்வம

ரத்னகரனின்

மனதில்

வதடி

வகது

முரட்டு

சகாள்வே கூட்டத்தின் தவைேன்.
ரத்னாகரன்

சகாள்வேயடித்தான்.

சசய்ய

முடியாது.”

வதரியத்வத

என்று

ஏற்படுத்தினான்

சபரியசதாவகவய

தினமும்

சம்பாதித்தான். பணம் ேந்த உடன் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது.
ரத்னாகரனுக்கு
சபற்சைார்.

திருமணமும்

சசய்து

வேத்தனர்

அேனுவடய
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ரத்னாகரன் தம்பதிக்கு அழகான ஆண் குழந்வத பிைந்தது. குடும்ப
சுவம கூடியதால் வமலும் அதிகமாக சகாள்வேயடித்தான்.

காட்டில் கிவடத்த ஞானம்
ஒருநாள் காட்டுேழியாக சகாள்வேயடிக்க சசன்றுக் சகாண்டு இருந்த
ரத்னாகரன் கண்கேில் ஒருேர் தன்னந்தனியாக சதன்பட்டார். அேவர

மடக்கி பிடித்து கத்திவய காட்டி, “இருப்பவத எடு. இல்வை என்ைால்
சகான்றுேிடுவேன்.” என்று மிரட்டினான் ரத்னாகரன்.
“தாராேமாக தருகிவைன். அதற்கு முன் நான் வகட்கும் வகள்ேிகளுக்கு
பதில் சசால். நீ யாருக்காக சகாள்வேயடிக்கிைாய்.” என்ைார்.

“இது என்ன முட்டாள்தனமான வகள்ேி. என் குடும்பத்திற்காகதான்.”
என்ைான் ரத்னாகரன்.

“ஓ… அப்படியா. சரி… நீ சகாள்வேயடித்து சம்பாதிப்பவதசயல்ைாம்
மகிழ்ச்சியுடன்

ஏற்றுசகாள்ளும்

உன்

குடும்பம்,

உன்

சசயைால்

உண்டாகும் பாேத்வதயும் ஏற்பார்கோ.?” எனக் வகட்டார்.
“ஏற்பார்கள்” என்ைான் ரத்னாகரன்.
“இவத

நீவய

சசான்னால்

எப்படி.

இந்த

வகள்ேிவய

உன்

குடும்பத்தினரிடம் சசால்ைி அேர்கேின் பதிவை வகட்டு ேந்து சசால்.
நான்

எங்வகயும்

என்ைார் அந்த நபர்.
அதன்படி

தன்

வபாக

மாட்வடன்.

ேட்டுக்கு
ீ

ேந்த

இங்வகவயதான்

ரத்னாகரன்,

இருப்வபன்.”

“நான்

சசய்யும்

பாேங்கவேயும் நீங்கள் ஏற்றுக் சகாள்ேர்கோ?
ீ
எனக் வகட்டான்.
“அது எப்படி முடியும். உன் குடும்பத்வத காப்பாற்ை வேண்டியது உன்
கடவம.

அதனால்

வேண்டும்.

ஏற்படும்

பாேமும்

இன்ப-துன்பத்வதயும்

உன்வனவய

பங்கில்வை.” என்ைார்கள்.

வசரும்.

அதில்

நீதான்

ஏற்க

எங்களுக்கு
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“உன் பாேத்வத நான் ஏற்று தண்டவனவய அனுபேித்தால் உன்
தந்வதவய யார் கேனிப்பார்கள்.” என்ைாள் தாய்.

“உன் பாேத்வத நான் ஏற்று தண்டவனவய அனுபேித்தால் உன்
தாவய யார் கேனிப்பார்கள்” என்ைார் தந்வத. தன் மவனேியிடம்
வகட்டான்.

“நீங்கள் சசய்யும் பாேத்வத நான் எப்படி ஏற்க முடியும். பிைகு நம்
மகவன

யார்

கேனிப்பார்கள்.

என்ைாள் மவனேி.

அதனால்

நான்

ஏற்க

மாட்வடன்.”

மகனிடம் வகட்டார். “நீங்கள்தாவன என் தந்வத. அதனால் என்வன
நன்ைாக

ேேர்க்க

வேண்டியதும் உங்கள்

கடவம. அப்படி

இருக்க

உங்கள் பாேத்வத நான் எவ்ோறு வகட்க முடியும்.” என்ைான் மகன்.

இப்படி ஒவ்சோருேரும் ஏவதாரு காரணத்வத சசால்ைி பாேத்வத
ஏற்காமல் தட்டி கழித்தார்கள்.
மனம்

ேருந்திய

ரத்னாகரன்

வசாகத்துடன் ேந்தான்.

காட்டில்

பார்த்து

வபசியேவர

வதடி

பங்கிட்டுசகாண்டதா

உன்

மரா மரா
“என்ன

ரத்னாகரா…

உன்

குடும்பம்.” என வகட்டார்.

பாேத்வத

“சுோமி….நீங்கள் யார்?” என்ைார் ரத்னாகரன்.
“அதான்

நீவய

என்வனவயா

சுோமி
எல்வைாரும்

என்று

சசால்ைிேிட்டாவய.

கைகக்காரன்

என்கிைார்கள்.

ஆனால்
நான்

உன்னிடம் கைகமா சசய்வதன்.” என்ைேர் நாரதராக வதான்ைினார்.
அேவர ேணங்கினான் ரத்னாகரன்.
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“சுோமி…யார்

உங்கவே

கைகக்காரன்

என்று

சசான்னாலும்

நான்

அப்படி சசால்ை மாட்வடன். உங்கோல் எனக்கு இன்று ஒரு உண்வம
ேிேங்கியது. மரம் சசழுவமயாக இருக்கும் வபாது பைவேகள் அதில்

ோழும். அந்த மரம் பட்டு வபானால் பைவேகள் ஒடிேிடும் என்பவத

பார்த்திருக்கிவைன். அதுவபாை என்வன ஒரு மனிதனாக பார்க்காமல்
அந்த

மரத்வத

வபாைவே

என்வன

நிவனக்கிைார்கவே.

அப்படி

என்ைால் அந்த மரத்தின் நிவையும், என் நிவையும் ஒன்ைா? வபாதும்

நான் சசய்த பாேங்கள். என் பாேங்களுக்கு என்ன பரிகாரம் சுோமி.?”
என்ைார் ரத்னாகரன். அேன் ேிழிகேில் மவழவபாை கண்ண ீர்.
“பாேம்

சதாவைய

இரண்சடழுத்து

மந்திரத்வத

உண்டு. அதுதான்

“இராமா” என்கிை மந்திரம். இராம நாமத்வத உச்சரிக்க உச்சரிக்க
பாேம் சதாவையும்.” என்ைார் நாரத முனிேர்.

இதுநாள்ேவர ரத்னாகரன் சசய்த பாேங்கள் தடுத்தவதா என்னவோ,
நாரதர்

சசால்ைி

தந்த

புனிதமான,

“ராமா”

என்கிை

ோர்த்வத

ரத்னாகரன் நாேில் ேரேில்வை. இதனால் நாரதர், “ரத்னாகரா… உன்
ோயில் மரம் என்கிை ோர்த்வத எேிதாக ேருகிைது. அதனால் மரா
மரா என்று உச்சரித்தப்படி இரு.” என்று கூைி சசன்ைார்.

அதன்படி தேத்துக்கான ஒரு இடத்வத வதர்வு சசய்து அமர்ந்து, மரா

மரா மரா மரா மரா மரா மரா மரா என்று உச்சரிக்க உச்சரிக்க அதுவே
ராம ராம ராம ராம ராம என்று எேிதாக சசால்ை ேந்தது.
ரத்னாகரன்

பை

“ோல்மீ கி”

என்று

ேருடங்கோக

ஓவர

இடத்தில்

ராம

நாமத்வத

உச்சரித்து சகாண்வட இருந்ததால் அேவர புற்று மூடியது. ஒருநாள்
ஒரு

சேேிப்பட்டார் ோல்மீ கி.

அசரிரீ

குரல்

வகட்டது.

புற்ைிைிருந்து

ரத்னாகரனுக்கு அசரிரீ, “ோல்மீ கி” என்று புதிய சபயர் சூட்டியது.
இதனால்

அேவர

அவழத்தார்கள்.
ஒருசமயம்,

ோல்மீ கி

நதிகவரயில்

ஆண்

முனிேர்

என்று

பைவேயும்

சபண்

ஊர்மக்களும்

பைவேயும்

அமர்ந்திருந்தது. அேற்வை பார்த்துக்சகாண்வட குேித்தார் ோல்மீ கி.
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அப்வபாது எங்கிருந்வதா ஒரு அம்பு பைந்து ேந்த ஆண் பைவேவய
தாக்கியது. இதனால் அந்த பைவே இைந்தது. இவத கண்ட ோல்மீ கி

முனிேர் சபரும் வகாபத்வதாடு, அம்பு ஏய்த வேடவன கேிநவடயில்
சபித்துேிட்டு

தன்

ஆசிரமம்

ேந்தவடந்தார்.

பிைகுதான்

தமக்கு

“கேிஞானம்” ேந்துேிட்டது என்பவத உணர்ந்தார்
அப்வபாது பிரம்மா ோல்மீ கி முனிேர் முன்வதான்ைி, “நீ மிகப்சபரிய
கேிஞனாக

மாைினாய்.

எல்ைாம்

இராமனின்

அருவே.

இராமசரித்திரத்வத எழுது.” என்று ேரத்வத தந்தார்.
ோல்மீ கி

முனிேரால்

நமக்கு

“இராமாயணம்”

என்கிை

நீ

சபரும்

இராமகாேியம் கிவடத்தது.

“புழுேி னால் சபாதிந் திடுகுரம் வபயில்
சபாய் தவன ஒழி ேித்திடும்
எழில்சகாள் வசாதிஎம் ஈசன்எம்பிரான்
என்னு வடய அப்பன் என்றுஎன்று

சதாழுத வகயினர் ஆகித் தூய்மைர்க்
கண்கள் நீர்மல்கு சதாண்டர்க்கு

ேழுேி ைாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னி மைருவம.”



(586)

புழுக்கள் நிரம்பிய உடம்பில் தங்கும் சபாய்யான ோழ்க்வகவய
அழிக்கும், அழகிய ஒேி ேடிேினன்.



“எம்வம ஆளுபேன்.



எம் தவைேன் எம் தந்வத என்சைல்ைாம் கூைிக் கும்பிடும்
வகயிவன உவடயேராய்,



தூய மைர் வபான்ை கண்கேில் கண்ண ீர் உகுக்கும்
அன்பர்களுக்கு அருளும் குற்ைம் அற்ைேன்.



அேனது தாமவர மைர் வபான்ை சிேந்த திருேடிகேின் கீ ழ்
நமது தவை சபாருந்தி, நிவைத்து ேிேங்கட்டும்.
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இருள் வபாக்கும் வயாகம் கற்வபாம் – வேதாத்திரியம்
“அருள்ேிேக்கம் இல்ைாத குவையில் மக்கள்

அவனத்து நைனும் இழந்து துன்பம் ஏற்று,

சபாருள்காக்க, பூகாக்க, சபான்வனக் காக்கப்,

வபாரிட்டு மடிகின்ைார். அந்வதா! ோழ்ேில்

மருள்வபாக்கி. மக்கள் ஒத்துதேி ோழ,

மனத்தூய்வம ேிவனத்தூய்வம சபற்றுள் ேத்தில்

இருள்வபாக்கும் அகத்தேமும், அகத்தாய்வும் பின்

இனிதேிக்கும் குண்டைினி வயாகம் கற்பீர்!” (ஞாக.பா.1484)

வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

9. ேல்ேிவனப் பவக மாய்த்திடும்

அது ஒரு முன்னிரவுப் சபாழுது... தன் ஆசிரமத்தின் தாழ்ோரத்தில்
அமர்ந்து படித்துக்சகாண்டிருந்தார் ஷிசிரி வகா ுன்.

அேர் படித்துக்சகாண்டிருந்தது புத்த

ாதகக் கவதகள். அதில்

அப்படிவய ஆழ்ந்து வபாயிருந்தார்.
திடீசரன்று ஒரு சத்தம்...
“ஏய்... உன்வனத்தான்... இப்வபா திரும்பப் வபாைியா, இல்ைியா?’ ’
ஷிசிரி நிமிர்ந்து பார்த்தார்.
ஒருேன் வகயில் மின்னும் கத்தியுடன் அேவர முவைத்துப்
பார்த்துக் சகாண்டிருந்தான். அந்த ஆசிரமத்தில் வேறு யாராேது
இருக்கிைார்கோ என்று வநாட்டம் ேிட்டான்.
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“நீ யாரப்பா... உனக்கு என்ன வேண்டும்?’ ’
``நானா... இன்னுமா உனக்குப் புரியவை? உன் ேட்ை
ீ
திருட

ேந்திருக்வகன். ம்... உன்கிட்ட இருக்குை பணம் எல்ைாத்வதயும்
சகாடு. இல்வைனா என்ன நடக்கும் சதரியுமா?’ ’
“என்ன நடக்கும்?”
“ம்... என் வகயிை என்ன இருக்குனு பார்த்வதல்ை..? பணம்
வேணுமா... உயிர் வேணுமா?’ ’

“சரி, சரி... உனக்குப் பணம்தாவன வேண்டும்? என்வனத் சதாந்தரவு
சசய்யாவத! நீவய வபாய் எடுத்துக்சகாள். அவதா... அந்த வமவச

இழுப்பவையில் சிைிது பணம் வேத்திருக்கிவைன்’’ என்ை ச ன்
துைேி ஷிசிரி மீ ண்டும் புத்த

ாதகக் கவதவயப் படிப்பதில்

ஆழ்ந்துவபானார்.
திருடன் அசந்துவபானான். `இப்படியும் ஒரு மனுசனா? என் வகயிை
இருக்குை கத்திவயப் பார்த்துக்கூட இந்த ஆளுக்குப் பயம்
ேரவைவய! ஒருவேவே வேை யாராேது பின்னாடி ேந்து நம்வம
அடிச்சுப் வபாடத் திட்டம் வபாட்டிருக்கானா? வச... வச...

அப்படியிருக்காது. ஆவேப் பார்த்தாவை சாது மாதிரி சதரியுது.
அப்படிவய யாராேது இருந்திருந்தாலும், இந்வநரம் என்வனப் பிடிக்க
ேந்திருக்கணுவம..!’ இப்படிசயல்ைாம் வயாசித்தேனாக அேன் ச ன்
துைேி காட்டிய வமவசயருவக வபானான்.
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வமவசவயத் திைந்தான். அதிைிருந்த
சமாத்தப் பணத்வதயும் அப்படிவய
எடுத்தான். அப்வபாது ஷிசிரியின்
குரல் வகட்டது.
“என்னப்பா பணத்வத

எடுத்துேிட்டாயா? நான்

சசான்வனன் என்பதற்காக சமாத்தப்
பணத்வதயும் எடுத்துக்சகாண்டு
வபாய்ேிடாவத. நாவே நான்

சசலுத்தவேண்டிய ேரி பாக்கி

சகாஞ்சம் இருக்கிைது. அதற்காகக்
சகாஞ்சம் பணத்வத மட்டும்

எனக்காக வேத்துேிடு. என்ன...
சரியா?’ ’

திருடன் வயாசவனயுடன் அேவரப் பார்த்தான். அந்தத் துைேியின்
குரல் அேவன என்னவோ சசய்தது. அேனால் அவத அைட்சியம்
சசய்ய முடியேில்வை.

எடுத்த சமாத்தத் சதாவகயிைிருந்து சிைிது பணத்வத எடுத்து வமவச
இழுப்பவையில் வேத்தான். கிேம்பினான். அேன் ோசல் கதவே
அவடந்தவபாது, ஷிசிரியின் குரல் அேவனத் தடுத்தது.
“ஏனப்பா... ேந்தாய், என் பணத்வத எடுத்தாய். ஒரு நன்ைிகூடச்
சசால்ைாமல் வபாகிைாவய... இது உனக்வக சரி எனப்படுகிைதா?’ ’
திருடன் அதிர்ந்து வபானான். இவ்ேேவு வதரியமாகத் தன்னிடம்
வபசும் ஒரு மனிதவன அேன் ோழ்நாேில் கண்டதில்வை. அேன்
ஷிசிரியின் அருவக ேந்தான்.
“எனக்குப் பணம் சகாடுத்ததுக்கு சராம்ப நன்ைி ஐயா...’’ என்ைான்.
சேேிவயைினான்.
ஷிசிரி மறுபடியும் ோசிப்பதில் ஆழ்ந்துவபானார்.
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அந்தத் திருடன் சேகுநாள்கோக, பை ேழக்குகோக உள்ளூர்

காேைர்கோல் வதடப்பட்டு ேந்தேன். ஷிசிரியின் ஆசிரமத்திலும்
அேன் வகேரிவசக் காட்டிய சசய்தி சேேிவய பரேியது.
காேைர்கள் தங்கள் வதடுதல் வேட்வடவயத் தீேிரப்படுத்தினார்கள்.
ஒரு நாள் அேன் மாட்டிக்சகாண்டான். ேிசாரவண நடந்தது.
ஷிசிரியின் ஆசிரமத்தில் திருடியதற்கு சாட்சி சசால்லும்படி
அேருக்கு அவழப்பு வபானது. அேரும் ேந்தார். அேரிடம்
ேிசாரித்தார்கள்.

“இேன் என்னிடம் எவதயும் திருடேில்வை. என்னிடமிருந்து சிைிது
பணத்வதப் சபற்றுக்சகாண்டான். அதற்கு நன்ைிகூட சசால்ைிச்

சசன்ைான்” என்ைார் ஷிசிரி வகா ுன். அப்படி அேர் சசான்னது
அேன் உள்ேத்வதத் சதாட்டுேிட்டது.
ஆனாலும், பிை குற்ைங்களுக்காக அந்தத் திருடன் சிவையில்

அவடக்கப்பட்டான். சேேிவய ேந்ததும், அேன் ஷிசிரியிடவம
சீடனாகச் வசர்ந்தான். பை ஆண்டுகள் அேருடன் இருந்து ஞானமும்
சபற்ைான்.

ேம்ப னாய்த்திரி வேவனோசேன்று
ேல்ேி வனப் பவக மாய்த்திடும்

உம்ப ரான் உைகு ஊடு அறுத்து
புைத்தனாய் நின்ை எம்பிரான்

அன்ப ரானேர்க்கு அருேி சமய்யடி
யார்கட்கு இன்பம் தவழந்திடும்
சசம்சபான் மாமைர்ச் வசேடிக்கண்நம்
சசன்னி மன்னித் திகழுவம.”

(587)
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பயனற்ைேனாய்த் திரிந்து சகாண்டிருந்த என்வன, ோ!” என்று
அவழத்து, எனது ேைிய ேிவனயாகிய பவக அழியுமாறு
சசய்தேன்.



எல்ைா உைகங்களுக்கு உள்ளும் ஊடுருேி, அதற்கு அப்பாைாய்
நிற்கும் வமைானேன்.



அேன் எம் தவைேன்.



அன்பர்களுக்கு அருளுபேன்.



உண்வம அடியார்களுக்கு ேடுவபற்று
ீ
இன்பம் மிகுமாறு
சசய்பேன்.



சசம்சபான்னால் சசய்யப்பட்ட மைர் வபான்ை சிேந்த
திருேடியின்கீ ழ் நமது தவை சபாருந்தி, நிவைத்து
ேிேங்கட்டும்.

வேதாத்திரியம் என்ன சசால்கிைது?
ேிவனக்குஒரு ேிவேவுண்டு. உடல் உள்ேத்தின்
ேிவரவு ஆற்ைலுக்கு அது ஒத்தால் இன்பம்.
முவன

த்துஅது பருஉடற்வகா மூவேக்வகா ஓர்

முரண்பட்ட ேிவேோனால் துன்பம் ஆகும்.

தனக்கும்அது பிைருக்கும், உடல் மூவேக்குத்
தேைாக அணு அடுக்வகச் சீர்குவைத்து

மனக்கேங்கம் உடைில் வநாய்ப் பதிோய்க் சகாள்ளும்.
மதித்துேிவன ேிவேவுகவே கணி

தது, ோழ்ேர்.”
ீ

(ஞாக.பா.1289)
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

ஆனந்தமாக

10. மூல விதை எது?
இப்பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் எதிலும் இயக்கம் இருக்கிைது.
இயக்கத்தின் மூைமான அைிவு இருக்கிைது.

எங்கும் எதிலும்

நீக்கமை இருக்கிை அைிோகிய சேேிசய சதய்ேம்.
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அந்த சதய்ேத்வத உங்ளுக்குள் உணர்ேது தியானம். உங்கள்
பக்கத்தில் இருப்பேரிடம் சதய்ேத்வதக் காண்பது அன்பு.
வேதாத்திரியம் என்பது இவணயாது என்று இருந்த
ேிஞ்ஞானத்வதயும், சமய்ஞ்ஞானத்வதயும் ஒன்ைிவணத்த பிரம்ம
ஞானம்.

இவைசேேி என்பது சமய்ஞ்ஞான அம்சம்.

இறுக்கம் என்பது

ேிஞ்ஞான அம்சம், இவைசேேிக்குத் தன்னிறுக்கம் உண்சடன்று
வேதாத்திரி மகரிஷி உணர்ந்தவபாது சமய்ஞ்ஞானமும்
ேிஞ்ஞானமும் இவணந்து

ேிடுகின்ைன.

எல்வையற்ை சேேிதான் சதய்ேம். சேேியின் சேேிப்பாவட
இப்பிரபஞ்சம்.
சேேிப்பாட்டின் முழ முதல் இயக்கேிவச சேேியின்
தன்னிறுக்கவம எனப் பைப்பை சசய்திகவேத் தருகின்ை உைகப்
சபாதுோன இவைஞானம் வேதாத்திரியம்.
“இவைநிவை தன்னிறுக்கத்தால் எழுந்த முதல் தன்மாற்ைம்
இவைத்துகோம்.

இவைத்துகள் கூடியவதார் சதாகுப்வப ேிண்
நிவைசேேியில் ேிண் சழை சேேியழுத்த ேிவேோக
ேிண்கவரய அக்கவரசல் சேேிவயை
அவனத்து அவைகள் காந்தமாச்சு”

(வேதாத்திரியம்)

காந்தத்தின் மூைம் ேிண்ணின் சுழற்சி.
இவைசேௌயின் தன்னிறுக்கம்.

சுழற்சியின் மூைம்

இவைசேேி, ேிண், காந்தம் என்னும் மூன்ைின் கூட்டாக,
இப்பிரபஞ்த்வதப் பார்த்தால் வேதாத்திரியம் வசேசிந்தாந்தத்வத
நமக்கு நிவனவூட்டும்.

மாைாக சேேியின் சேேிப்படாக
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பிரபஞ்சத்வதப் பார்த்தால் வேதாத்திரியம் ேிஞ்ஞானம் கைந்த
அத்வேதம்.

மூைவம ஞானமான வேதாத்திரிய ேிஞ்ஞானத்வத பயிலும் இடம்
எது? ஊவரங்கும் உள்ே மனேேக்கவை மன்ைங்களும்,
அைிவுத்திருக்வகாயில்களும்.

முத்த வனமுதல் வசாதிவய முக்கண்
அப்பவன முதல் ேித்தவனச்
சித்த வனச்சிே வைாக வனத்திரு
நாமம்பாடித் திரிதரும்

பத்தர் காள்இங்வக ேம்மின்நீர் உங்கள்
பாசம் தீரப் பணியிவனா

சித்தம் ஆர்தரும் வசேடிக்கண்நம்

சசன்னி மன்னித் திகழுவம” (588)



இயல்பாகவே பாசங்கேில் இருந்து ேிைகி இருப்பேவன,



ஔியின் முதவை,



மூன்று கண்கவே உவடய தந்வதவய,



எல்ைா ேற்றுக்கும் மூை ேிவதயாக ேிேங்குபேவன,



ஞானமயமானேவன,



சிேவைாகத்ததுக்கு உரிவம உவடயேவன,



அேனது திருப்சபயர்கவேச் சசால்ைி திரியும்அன்பர்கவே!


நமது சிந்வதயில் சபாருந்தி, நிவைசபற்று ேிேங்கட்டும்.

வேதாத்திரியம் என்ன சசால்கிைது?
“சுத்தசேேிவய அவனத்தடக்கப் பூரணமாகவும்,
வபராற்ைைாகவும் வபரைிோகவும் இருப்பதால்
சுத்தசேேிவய எங்கும் ஊடுருேி நிவைந்து
சீேன்களுக்குள் அைிோகவும் இயங்குகிைது.
சித்தம் என்ைால் உயிர்த்துகள் வமயத்திவை
அவமந்துள்ே அைிவு ஆகும்.
அங்கிருந்து புைன்கள் மூைமாகப்
39

படர்க்வக நிவை எய்தி மனமாக

இயங்கிக் சகாண்டிருக்கிைது. (வேதாத்திரி மகரிஷி)

மூைமான சுத்தசேேி ஒரு வபராற்ைல்
நாம் எங்வக ோழ்கிவைாம்? பூமி, உருண்வட என்ை உைகின் மீ து.
இந்த பூவுைகின் எவட என்ன இருக்கும்? பை வகாடி டன்கள்
இருக்கைாம் அல்ைோ?
இவத உைகம் ஆண்டுக்கு ஒரு முவை சூரியவன ேைம் ேந்து

சகாண்டிருக்கிைது. இந்த சூரியனின் எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
பூமிவயேிட சூரியன் 3.33 ைட்சம் தடவே எவட அதிகமாக உள்ேது.
இப்சபாழுது யூகிப்வபாம்.
சூரியனும், பூமியும் வசர்ந்தால் சமாத்த எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
நம்மால் சாதாரணமாக கணக்கிடவே முடியாது.

எனினும், நமது யூகத்தால் ஓரேவு அனுமானம் சகாள்ேைாம்.
சூரியனும், பூமியும் வசர்ந்து கணக்கிைடங்காத வகாடி வகாடி டன்கள்
எவட இருக்கும் என்று நம்பைாம்.

அடுத்தபடியாக, சூரியனும், பூமியும் எங்வக இருக்கின்ைன? இரண்டு
வகாள்களுவம சுத்தசேேியில்தான் வைசாக மிதந்து, உருண்டு ஓடிக்
சகாண்டிருக்கின்ைன. இது மறுக்க முடியாத உண்வம.
இப்சபாழுது சிந்திப்வபாம். ஒரு சபாருள் மீ து இன்சனாரு சபாருள்
மிதக்கிைது என்று சசான்னால் எந்தப் சபாருள் ேைிதாக இருக்கும்?
மிதக்கும் சபாருவேேிட தாங்கும் சபாருள்தான் ேல்ைவம
உவடயாதாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த கருத்வத மனதால் கணித்துப் பார்த்வதாமானால் சூரியன், பூமி
இரண்வடேிட சுத்தசேேி அதிக ேல்ைவம உவடயதுதான் என்று
ஐயமின்ைி ேிேங்கிக் சகாள்வோம்.
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இதனால், சுத்தசேேி எந்த ஆற்ைலும் இல்ைாத ஒரு சேற்ைிடம்.
அல்ைது சூன்யம் என்ை கருத்து மாைிேிடுகிைது.

நமக்குத் சதரிந்த சூரியக் குடும்பத்வதயும் வமலும் ஆகாய
சேேியில் உைவும் வகாடிக்கணக்கான சூரியக் குடும்பங்கவேயும்
வைசாகத் தாங்கிக் சகாண்டிருக்கும் சுத்தசேேியின் வபராற்ைலும்

அதன் ேல்ைவமயும் இவணயற்ைது என்று ேிேங்கிக் சகாள்கிவைாம்.
அந்த மூைம்தான் ஞாைமாகியது என்பவத புரிந்து சகாண்வடாம்.
வேதாத்திரிய திருோசக சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்வோம். ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தவம! ோழத்சதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சசன்னிப்பத்து

YOUTUBE LI NKS
1. வ ாதி வ ாதி வ ாதி ht t ps://yout u.be/-dt 5xwQsgWo
2. நால்ேவகப் வபறுகள்

ht t ps://yout u.be/R5LNx5T7vdE

3. இவை உைவு-வசேகன் நாயகன் ht t ps://yout u.be/vZnm8TE4oAw
4. ஞானமும் முக்தியும் ht t ps://yout u.be/t 6eyDhdg7Qo

5. மாய ோழ்க்வகவய சமய்என்று ht t ps://yout u.be/ryGvAVI Y7Go
6. சுத்தசேேியில் நிவைத்திருப்வபாம் ht t ps://yout u.be/pqLSt 5YH12o
7. சமய்த்தன்வமயின் ேல்ைவம ht t ps://yout u.be/l A_YUAuKCBA
8. அன்பர்களுக்கு அருளும் குற்ைம் அற்ைேன்
ht t ps://yout u.be/5N92HRYMyj 4
9. ேல்ேிவனப் பவக மாய்த்திடும் ht t ps://yout u.be/cNXi G3W6t RM
10. மூை ேிவத எது?

ht t ps://yout u.be/QmsZwi UVAnY

துவணநின்ை நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய்த்துவை.
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2. திருோசகம், புைேர் ே.சிேஞானம்,
ீ
ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
3. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். www.banukumar.i n
7. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம்,

சசன்வன
8. தத்துே சிகரங்கள், அழகர் இராமானு ம்

9. ச ன்னும் வேதாத்தரியமும், மன்னார்குடி பானுகுமார்.
10. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

பானுகுமார் பவடப்புைகம்
(145 புத்தகங்கள்)

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

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. சநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
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4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகரா னார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

2. சடன்சவன சேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற்ைில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்ைி 100 அைிஞர்கள்.

3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.

7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ை ோர்த்வத! சரியா? தேைா? இைக்கணம்
என்ன சசால்கிைது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை சதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்
14. அதுோனால் அதுவே சசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் சசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
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21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத

24. எல்ைாம் ேல்ை சதய்ேமது

25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

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
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 சபாருள் ேணக்கம்.
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4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைந்த
சபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

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 சசத்திைாப் 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 சசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து
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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

ச ன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. ச ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. ச ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. ச ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. ச ன்னும்
4. ச ன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் ச கத்தீவர
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் சமய்ப்சபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயசநைி

5. தாயுமானேரின் உடல் சபாய்யுைோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், சபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
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17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அைம்

18. அைிவேதான் சதய்ேசமன்ைார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிைேி உண்டா?

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

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

26.

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிைார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி சகாடுக்கச் சசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவைேழிபாடு

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

ச ன்னும் திருோசகமும்
1. ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகரா னார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புைேர் தியாகரா னார் அரிய சசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகரா னார்

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

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

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

சிறுகவதகள்
1. சசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 119
தவைப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ை 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. சபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய சேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
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13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

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

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சபாருள் ேணக்கம்

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

21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

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

26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சசத்திைா 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 சேேியீடு

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.ச ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.ச ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.ச ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ச ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.ச ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைசமல்ைாம் வேதாத்திரியம்
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48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் சசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம்

ூன்

56.தினசரி தியானம்

ூவை

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

58.தினசரி தியானம் சசப்டம்பர்

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.ச ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.ச ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.ச ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.ச ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகரா னார்
77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
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83.சடன்சவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.சடன்சவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.சடன்சவன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்ைம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.சபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத

93.திருமூைர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்

95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குைே; 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.சபாருள் ேறுவமயா? அைிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech
108..Audi o speech part 1
109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து
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118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவையில் ோசி வயாகமா?
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