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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

தாயுமானேர் காட்டும் ஆறு பவகேர்கள்
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. அறுகுணங்கள் தரும் ஆணேம்
2. அறுகுண சீரவமப்பில் அவமதி
3. காமாதி ராஷசப் வபய்
4. பஞ்ச மகா பாேங்கள்
5. வசாம்பவை சாம்பைாக்குவோம்
6. பபாறாவமவயப் பபாசுக்குவோம்

1.அறுகுணங்கள் தரும் ஆணேம்
காட்டில் ஒரு பபருவம ோய்ந்த வதக்கு மரம் இருந்தது.
அது உயரமாகவும் ேைிவமயாகவும் இருந்தது. மரத்தின் அருகில்
ஒரு சிறிய மூைிவக இருந்தது
வதக்கு மரம், “நான் மிகவும்
அழகானேன், ேைிவமயானேன்.
என்வன யாரும் வதாற்கடிக்க
முடியாது.
இவதக் வகட்ட மூைிவக, “அன்புள்ே
நண்பவர, அதிக பபருவம தீங்கு
கூட ஒரு நாள் ேிழுோர்கள்.

ேிவேேிக்கும். ேைிவமயானேர்கள்
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வதக்கு மூைிவகயின் ோர்த்வதகவே புறக்கணித்தது.
அது பதாடர்ந்து தன்வனப் புகழ்ந்து பகாண்டது. பைத்த காற்று

ேசியது.
ீ
வதக்கு உறுதியாக நின்றது. மவழ பபய்தவபாதும், வதக்கு
அதன் இவைகவே ேிரித்து ேலுோக நின்றது.

இந்த காைங்கேில், மூைிவக தாழ்ந்தது. வதக்கு மூைிவகவய வகைி
பசய்தது.

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

புயல் ேலுேவடந்து பகாண்வட இருந்தது. வதக்கால் புயைின்
தாக்குதவை தாங்க முடியேில்வை.

அது தனது ேைிவமவய இழந்தது . அது நிமிர்ந்து நிற்க முயன்றது
ஆனால் இறுதியில் அது கீ வழ ேிழுந்தது. அதுவே பபருவமமிக்க
மரத்தின் முடிவு.

எல்ைாம் மீ ண்டும் அவமதியாக இருந்தவபாது, மூைிவக வநராக
நின்றது. மூைிவக சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்தது பபருவம ோய்ந்த
வதக்கு ேிழுந்திருப்பவதக் கண்டது.

” வமாகம், மதம், குவராதம், வைாபம், மாச்சரியம் முதைியன அடிவம
ஓவை எழுதி, என்வன அந்த ஆணேத்தால் வதக்குமரம் வபால்
மனம் அடிவம பகாள்கிறவத” என்று ேருந்துகிறார் தாயுமானேர்
இந்தப்பாடைில்
பாகவமா பபறஉவனப் பாடஅறிவயன் மை
பரிபாகம் ேரவும் மனதில்
பண்புவமா சற்றும் இவை நியமவமா பசய்திடப்
பாேிவயன் பாபரூப

வதகவமா திடம் இல்வை ஞானவமா கனேிலும்
சிந்திவயன். வபரின்பவமா
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வசரஎன்றால் கள்ே மனவமா பமத்தவும்
சிந்திக்குது என் பசய்குவேன்?

வமாகவமா, மதவமா, குவராதவமா, வைாபவமா,
முற்றுமாற் சரியவமாதான்
முறியிட்டு எவனக்பகாள்ளும் நிதியவமா வதடஎனில்
மூசுேரி ேண்டுவபாை

மாகம்

ஓடவும் ேல்ைன் எவனயாே ேல்வைவயா?

ேேம் மருவு வதவேஅரவச!
ேவரராஜனுக்கு இருகண் மணியாய் உதித்தமவை
ேேர்காதைிப் பபண்உவமவய. (ஞாக.பா.583)


ேேம் மிகுந்த வதவே நகருக்கு அரசிவய!



இமயமவை அரசனுக்குக் கண்மணி வபால் ேந்து
உதித்தேளும், மவையில் ேேர்ந்தேளும், பபற்வறாருக்கு
ேிருப்பம் மிகுமாறு ேேர்ந்த பபண்ணும் ஆகிய பார்ேதி
வதேிவய!



நயமுடன் உன்வனப் புகழ்ந்து பாட எனக்குத் பதரியாது.



மைபரிபகாம் ேருேதற்கு ஏற்ற பண்பு ஒரு சிறிதும் என்
மனதில் இல்வை.



ஒழுக்க பநறிகவேக் கவடபிடிக்கும் இயமம் முதைிய வயாக
பநறியில் நிற்கைாம் எனின், பாேியாகிய என்னுவடய
பாேேடிே உடம்புக்கு ேைிவம இல்வை.



ஞானபநறி பற்றி கனேில்கூட சிந்தித்துப் பார்க்கேில்வை.



வபரின்பம் பபறைாம் என்றால் கள்ே மனம் மிகுதியும் தடுக்க
நிவனக்கிறது.



இதற்கு நான் என்ன பசய்வேன்?



வமாகம், மதம், குவராதம், வைாபம், மாச்சரியம் முதைியன
அடிவம ஓவை எழுதி, என்வன அந்த ஆணேத்தால் அடிவம
பகாள்கிறது.
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பசல்ேத்வதத் வதடைாம் எனிவைா மைர்கவேத் வதடிச் பசன்று
பமாய்க்கும் அழகிய ேண்டுகள் வபாை ஆகாயத்திலும் திரிய
ேல்ைேனாய் இருக்கிவறன்.

இப்படிப்பட்ட என்வன நீ, உனது

ேல்ைவம பகாண்டு ஆட்பகாள்ோவயா?
தாயுமானேர் வேதவனப்படும் அறுகுணங்கேத் தரும் ஆணேத்வத
கவேய என்ன பசய்ய வேண்டும்?
வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிறது

அறுகுணச் சீரவமப்பு வேண்டும் என்று பசால்கிறது வேதாத்திரியம்
அறுகுணம் என்பது காமம், குவராதம், வைாபம், வமாகம், மதம்,
மாச்சரியம் என்ற பபயர்கேில் ேட நூைார் குறிப்பிட்டுள்ே
ஆறுேவக மவனா நிவைகள்.
இவே தமிழ் பமாழியில் முவறவய வபராவச, சினம், கடும்பற்று,

முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி, உயர்வுதாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்சம் என
ேிேக்கப்படுகின்றன.
இவே எல்ைா உயிர்கேிடத்தும் அவமந்துள்ேன. மனிதனிடம் இந்த
மவனா நிவைகள் எழுச்சி பபறும் வபாது தீய பசயல்கவேச் பசய்து

ேிடுோன். அதனால் பபாருள் அழிவும், மகிழ்ச்சி இழப்பும் ேிவேயும்.
பதேிந்த அறிவோடும், ேிழிப்வபாடும் இருந்தால் இந்த ஆறு மவனா
நிவைகேில்







வபராவசவய நிவற மனமாகவும்;
சினத்வதப் பபாறுவம யுடவமயாகவும்;
கடும் பற்வற ஈவகயாகவும்;
முவறயற்ற பால் வேட்வபக் கற்பாகவும்;
உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்வமவயவநர் நிவறயுணர்ோகவும்;
ேஞ்சத்வத மன்னிப்பாகவும் சீரவமத்துக் பகாள்ேைாம்.
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தனக்கும் பிறர்க்கும், தற்காைத்திலும், பிற்காைத்திலும், அறிேிற்கும்,
உடல் உணர்ச்சிக்கும் ேருத்தம் எழாத அேேிலும், முவறயிலும்
பசயைாற்றி இன்பமாக ோழைாம்.

வதவேயும், பழக்கமும் சூழ்நிவைகளும் உணர்ச்சிகவேத் தூண்டி
ேிடுகின்றன.
அனுபே நிவனவுகளும், சிந்தவனயும், பதேிவும் அேிக் கின்ற நல்ை
முடிவேக் பகாண்டு உணர்ச்சிகவே ஒழுங்குபடுத்திக்
திறவன ""அறிவு'' எனப்படும்.

பகாள்ளும்

உணர்ச்சிகோல் அறிவு மயங்கித் தனது நிவை மறந்து
பசயைாற்றினால் அதவன ""மயக்கம்'' அல்ைது ""மாவய'' என்று
கூறுகிவறாம். அறிவு நிவை குவைந்த மயக்கத்தில் தான் தீய
பசயல்கள் ேிவேகின்றன என்பது வேதாத்திரியம்

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்

2.அறுகுண சீரமைப் பில் அமைதி

காம, குவராதம்

முதைிய சத்ருக்கவே எப்பபாது நாசம் பசய்ய

முடியும் என்று வகட்டதற்குப் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்
பசான்னதாேது.
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” இவ்ேித ஆசாபாசங்கள்
உைகத்வதயும் உைக
ேிஷயங்கவேயும்
பற்றியனோக இருக்கிற
ேவரயில் சத்ருக்கோகத்தான்
இருக்கும்.
அவேகள் ஈசுேர ேிஷயமாக
மாறினால் மனிதனுக்கு
நற்றுவணகோகும்.
ஏபனனில் அவேகள் அேவன ஈசுேரனிடம் அவழத்துச்
பசல்கின்றன.
உைக ேிஷயங்கேிலுள்ே ஆவசவயக் கடவுேிடத்து ஆவசயாக
மாற்ற வேண்டும்.
மக்கேிடத்து உண்டாகும் வகாபத்வத, கடவுள் தரிசனம்
கிட்டேில்வைவய என்று அேரிடம் காட்ட வேண்டும்.
இம்மாதிரி எல்ைா ஆசாபாசங்கவேயும் மாற்றுக.
அழிக்க முடியாது.

அவேகவே

ஆனால் நல்ேழியில் திருப்பமுடியும்.

-

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.
பபாறாவம, நான் என்னும் தன்முவனப்பு, பகாவட இல்ைாவம.
அருள் இல்ைாவம, ஆவச ஆகிய பிசாசு முதைிய தீயகுணங்கள்
அழிக்க முடியாது.

அதனால் நல்ேழியில் திருப்பமுடியும்.

“அவ்ேிய ம் இருக்க, நான் என்கின்ற ஆணேம்
அவடந்திட்டு இருக்க. வைாபம்,
அருள் இன்வம கூடக் கைந்து உள் இருக்க, வமல்
ஆசா பிசாச முதைாம்
பேவ்ேிய குணம்பை இருக்க, என் அறிவூடு
பமய்யன்நீ ேற்றிருக்க
ீ
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ேிதியில்வை என்னிவைா பூரணன் எனும்பபயர்
ேிரிக்கில் உவர வேறும் உேவதா?

கவ்வுமைம் ஆகின்ற நாக பா சத்தினால்
கட்டுண்ட உயிர்கள் மூர்ச்வச

கடிது அகை ேைியேரும் ஞானசஞ் சீேிவய!
கதிஆன பூமிநடுவுள்

பசவ்ேிதின் ேேர்ந்து ஓங்கு திவ்யகுண வமருவே!
சித்தாந்த முத்தி முதவை

சிரகிரி ேிேங்கேரு தக்ஷிணா மூர்த்திவய
சின்மயா னந்தகுருவே.”



(தா.பா.28)

பற்றி நிற்கும் மும்மைமாகிய நாகபாசம் என்னும் ஓர்
ஆயுதத்தால் கட்டுண்டு கிடக்கும் உயிர்கேது மயக்கத்வத
ேிவரந்து வபாக்க ேைிய முன்ேரும் வபரறிவு என்னும்
பபருோழ்வே!



உச்சந்தவைக்கு வமவை சகசிரதேத்தில் நன்றாக உயர்ந்து
ேேர்ந்து நிற்கும் பதய்ேகமான
ீ
நற்குண மவைவய!



பபாறாவம இருக்க, நான் என்னும் தன்முவனப்பு இருக்க,
பகாவட இல்ைாவமயும் அருள் இல்ைாவமயும் ஆகிய இவே
ஒன்றாய்க் கைந்து என் உள் இருக்க,



பேேிவய ஆவச ஆகிய பிசாசு முதைிய தீயகுணங்கள் பை
இருக்க.



என் அறிேினுள்வே பமய்ப்பபாருோகிய நீ எழுந்தருேி இருக்க
ோய்ப்பு இல்வை.



எனவே முழுவமயானேன் என்னும் வதேரீரது திருப்பபயவர
ேிரித்துப் பபாருள் உவரக்கில், அதற்கு வேற பபாருளும்
உேவதா?

பபாறாவம. நான் என்னும் தன்முவனப்பு, பகாவட இல்ைாவம.
அருள் இல்ைாவம, ஆவச ஆகிய பிசாசு முதைிய தீயகுணங்கள்

8

கவேய என்ன பசய்ய வேண்டும். அறுகுண சீரவமப்பு பசய்தால்
அவமதியான நற்குணங்கள் அவமயும் என்கிறது வேதாத்திரியம்.
”வபராவச, கேவைசினம், அழுக்காறு ேிட்டால்

வபரறிோய் ேிரிேவடயும் மனது. தரம்மாறி

ஓராவச உேத்திபைழ, ஒத்தநுட் பத்வதாடு

உடலுறவு, சமுதாயம், இயற்வக நான்கின் இனிவம

சீராகக் காத்து ஆற்றும் சிறப்பு இயல்பாகும்.

சிந்தவனயின் உயர்ேினிவை ேிழிப்புடவன ோழ,

யாரவசயும் இதனால் அறிேறிய ஓங்கும்.

எப்வபாதும் அவமதிஇன்பம், நிவறவுபபற்று ோழ்வோம்”

(ஞாக.பா.1603)

நிவையில் அறிோக, அவமதியாக இருக்கும் உண்வம பபாருவே
அவையில் மனமாகவும் உள்ேது.
அறிேின் தரவம மனதின் திறமாக பேேிப்படுகிறது.

மன

அவைச்சுழல் வேகம் குவறந்தால், ேிரியும் தன்வம கூடுதல் ஆகும்.
வபரறிோக தன்வனவய உணரும்படியாக ேிரிேவடயக்கூடிய தரம்
உவடய மனமானது, வபராவச, கேவை, சினம், பபாறாவம
ஆகியேற்றால் தன்வம மாறிேிடுகிறது.
ஏவதனும் ஒரு ஆவசயானது மனதில் ஏற்படும்வபாது மன ஓர்வம,
உடல் பகாள்ளும் உறேின் ேிவேவு, சமுதாய நைன், இயற்வகயின்
இணக்கம் ஆகிய நான்கின் இனிவமவய சீராகக் காத்துக்
பகாள்ளும்படியாகச் பசயல்படுேதுதான் சிறப்புவடயதாகும்.
இத்தகு நிவைவய இயல்பாக்கிக் பகாண்டால், சிந்தவனயின்
உயர்ேினால் ேிவேேறிந்த ேிழிப்பு நிவையில் ோழமுடியும்.
இதனால் யாருவடய ஆவசயும் அறிவே அறியும் வநாக்கில்
உயர்ேவடயும்.
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எப்வபாதும் ோழ்ேில் அவமதி, இன்பம், நிவறவு பபற்று ோழ,
உணர்ச்சி நிவையாகிய அறுகுணங்கவே சீரவமத்து ோழ்வோம்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்

3. காமாதி ராஷசப் வபய்
அறியாவம ஆகிய மிகுந்த இருோம் கரியநிறப் வபய்கோகிய காமம்
முதைியேற்றுக்கு என்வனப் பைியாகத் தந்தது ஏவனா? என்று
புைம்பகிறர் தாயுமானேர்.
கன்னம் கரியநிறக் காமாதி ராஷசப் வபய்க்கு
என்வனஇைக் காகவேத்தது என்வன பராபரவம.(பராபர.266.)
மூன்று ஆவசகேில் பபண்ணாவச!

அன்று முதல் இன்று ேவர

ஆன்மீ க உைகம் வபசும் ோர்த்வத.
சடாமுடி திரித்த சன்னயாசிகளும் சறுக்கி ேிழுு்ந்த இடம்.
ேிஸ்ோமித்திரர் ேழ்ச்சி
ீ
பபற்ற இடம்! வபாைிச் சாமியார்கள்
வபார்வேக்குள் ஒேிந்திருந்த இடம்!
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ஆனால் ” உறேிவை கண்ட உண்வம நிவைத் பதேிவே துறவு”
என்று ோழ்ந்த ேள்ேல்கள் ேரைாறும் உண்டு.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இேவமயில் முரட்டுத்தன பக்தி பகாண்டு
இருந்தார்.

அவதத் தாங்கிக் பகாள்ே முடியாத வகாயில் நிர்ோகிகள் அேருக்கு
புைன் இன்பவத ஊட்டினால் மாற்றம் பபறுோர் என்று
கருதினார்கே.
திருமணம் பசய்

த வேத்தால் வபத்தியம பதேியும் என்று சிை

பபற்வறார்கள் நிவனப்பவதப் வபால் – அேர் தனித்து இருக்கும்
வேவேயில் சிை ேிவைமாதர்கவே அனுப்பி வேத்தார்கள்.

அேவரா காேியின் காட்சி வேண்டும் என்று பைோறாக கதறிக்
பகாண்டுடிருக்கிறார்.
இந்த மாதர்கவேப் பார்த்தவுடன்

அேேற்ற ஆனந்தம் பகாண்டு

”தாவய உன் காட்சிவய காண வேண்டும் என்று தேித்துக் பகாண்டு
இருந்வதன்.
நீ இத்தவன ேடிேங்கேில்

காட்சி பகாடுத்து ேிடட்டாவய- காேி”

என்று பைோறாகப் பரேச பபட்டு அேர்கள் பாதங்கவே ேணங்கிஅதீத நிவையில் சமாதி அவடந்து மயங்கி ேிழுந்தார்.

ேிவேகானந்தரின் புைனடக்கம்.
உயர்ந்த நிவையில் தன் மவனேிவயயும்- காேி மாதாோகப்
பாேித்து பபண்ணிச்வசயில் பேற்றி கண்டு உைகுக்கு காட்டிய
மகான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.
அபமரிக்காேில் சுோமி ேிவேகானந்தர் பணமின்றி ோழ்ந்து
பகாண்டிருந்தார்.
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அச்சூழ்நிவையில் பணக்கார ேிதவே ேிவேகானந்தவர வநாக்கி

”உன் ேறுவமவய அகற்றுகிவறன்- நீ என்வன ஏற்றுக் பகாள்” என்ற
பவடபயடுத்தாள்.

ஆனால் ஞானத்துறேி அதவன புறந்தள்ே புைனடக்கம் காத்தார்.
சுோமி ேிவேகானந்தர் சிகாவகாேில் உவரயாற்றினார்.

17 நாட்கள்

நடந்த சர்ே சமய மகாநாட்டில் அேர் பைமுவற வபசினார்.

வகட்ட அத்தவனப் வபரும் அேரிடம் பநஞ்சம் பறிபகாடுத்தனர்.
அதில் ஒரு பணக்காரப் வபரழகி அேவரச் சந்தித்து ” நான்

உங்கவேக் கணேனாக அவடய ேிரும்புகிவறன்” என்றாள்.
”அம்மா! துறேியான நான் எப்படி உனக்குக் கணேனாக இருக்க
முடியும்?

எத்தவனவயா வபவர ேிட்டுேிட்டு- என்வன நீ ஏன்

கணேனாக அவடய ஆவசப்படுகிறாய்?“ என்றார் ேிவேகானந்தர்.
”உங்கவேப் வபால் அறிேில் சிறந்த மகவனப் பபற வேண்டும்”
என்றாள் அேள்.

”என்வனக் கணேனாகப் பபற்றுப் பிள்வேவயப் பபற நீங்கள்
காத்திருக்க் வேண்டும்.

ஆனால் நீங்கள் நிவனதால்- இப்வபாவத

என்வனப் வபான்ற மகவனயல்ை- என்வனவய நீங்கள் மகனாக
ஏற்றுக் பகாள்ே முடியும்-தாவய” என்றார் ேிவேகானந்தர்.
பபண்கவேத் தாயாகப் பார்க்க வேண்டும் என்று தர்மம் கற்றுத்
தந்தேர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.

அவத ேைிறுத்தியேர்

ேிவேகானந்தர். ஒவ்போரு இவேஞனும் இவத மனதில் பகாள்ே
வேண்டும்.
சரி....இந்த பால் வேற்றுவம உணர்ச்சிவய எப்படி கட்டுப்படுத்துேது?
ேிவடயாக ேருகிறார் வேதாத்திரி மகரஷி..
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1956 ஆண்டு பசன்வனயில் ஓர் அன்பர்.

அேர் ஆங்கிை மருத்துேர்.

பபண் பால் எண்ணத்தால் துன்புறுகிறார்.

தன் மவனேிவய மட்டும்

வேதாத்திரி மகரிஷிவய நன்கு அறிந்தேர்.

அல்ை.

எந்தப் பபண்வணப் பார்த்தாலும் அேர் மனதில்

கட்டுப்படுத்த முடியாத இச்வச.

ஆனாலும் அேரது உள்ேம் இதிைிருந்து ேிடுபட வேண்டும் என
இவடேிடாது முயற்சி பசய்கிறது.
மூவே

பசல்கவே ஒரு இச்வசயில் பழக்கி வமலும் வமலும் அதில்

வமற்பதிவு பகாடுத்துக் பகாண்வட ேந்தால் மனிதனுக்கு அந்த
இச்வச கட்டப்படுத்த முடியாததாகிேிடும்.
பசயைாக்கத்தில் ஈடுபடுத்திேிடும்.

உடற்பசல்கவே

அவ்ோவற பழகிக் பகாண்டிருந்த அந்த அன்பரும் ம க ரசி யிடம்
ஆவைாச வன வகட்கிறார்.

”அய்யா இந்த சிக்கைில் இருந்து ேிடுபட தாங்கள் தான் உதேி புரிய
வேண்டும்.

நானும் பைோறாக முயன்று

பார்த்து வதால்ேி

அவடந்து ேிட்வடன் ேழி கூறுங்கள்” என்கிறார்.

அறிவுேழிவய பசன்று பழகியோு்களுக்கு பாேவன ேராது.
பபண்வணத் தாயாக பாேி என்று

பசான்னால் காரண அறிவு- அது

என் தாய் அல்ை என்று பசால்லும்.
அதனால் அதில் வதாற்று ேிடுோர்கள்.

அேர் ஒரு மருத்துேர்

என்பதால் அறிவுக்கு ஏற்றோறு ஒரு வேத்தியம் பசய்கிறார்
மகரிஷி.
”நான் பசால்ேவத நீங்கள் உள்ோர்த்தமாக பசய்ய பேண்டும்.

ஒரு

அழகான பபண்வன மனதில் நிவனத்துக் பகாள்ளுங்கள்” என்கிறார்.
இது என்னடா சங்கடம்.

அேருக்குத்தான் ஏற்கனவே மனதில்

நிவறயவபர் இருக்கிறார்கவே?
என்று பசால்ைி!

ஒரு கணமும் அகை மாட்வடன்
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”நிவனத்துக் பகாண்வடன் சாமி” என்கிறார்.
இப்வபாழுது உயிர் இல்வை.

அந்தப் பபண்ணிற்கு

தற்பபாழுது அந்த பபண் எப்படி

இருக்கிறாள்?”
”பிணமாக” கூறும்வபாவத அேர் ஈர்ப்பு குவறகிறது..
இப்பபாழுது உடைில் இருக்கின்ற வதால், சவத- இரத்தம் எல்ைாம்
நீக்கி ேிட்டுப் பாருங்கள்.
தான் இருக்கிறது!.

என்ன பதரிகிறது.

பேறும் எலும்புக்கூடு

இந்த எலும்புக் கூட்டின் மீ து உங்களுக்கு இச்வச இருக்கிறதா
அல்ைது இந்த தவசகள் இரத்தத்தின் மீ து உங்களுக்கு இச்வச
இருக்கிறா?

”எந்த இச்வசயும இல்வை.

ஒவ்ோவமவய வதான்றுகிறது”

என்கிறார்.
உருேத் வதாற்றத்வத எடுத்து பழகிய உங்கள் மனத்தில் தான்
இச்வச இருக்கிறது.
அந்தப் பதிவே நீங்கள் ஆழமாக்கிக் பகாண்டுள்ே ீர்கள்.
இனிவமல் நீங்கள் எந்தப் பபண்வண பார்த்தாலும் தீய எண்ணம்
ேரும் பபாழுது உங்களுவடய அகக் கண்கோல் அேர்களுவடய
எலும்புக் கூட்வட மட்டும் கேனித்துப் பார்த்து பழகி ோருங்கள்.
அவதவய ஆழ்மனதில் பதிவு பசய்யுங்கள்.

பபண்கேிடம் பநருங்கிப்

பழகுேவதயும்- வதவேயற்று வபசுேவதயும் தேிர்த்து ேிடுங்கள்.
கருவமயத்தில் ேந்து வமலும் பழக்கமாக்கி பகாண்டவத ேிடாது
பயிற்சியாலும்- முயற்சியாலும் தான் வபாக்க முடியும்.
பபண்பால் ஏற்படும் காம இச்வச நாேவடேில் மாறிேிடும்
என்கிறார்.
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இந்தப் பயிற்சிவய வமற்பகாண்ட அேருக்கு அந்த எண்ணத்தில்
இருந்து சிறிது சிறிதாக ேிடுேித்து பிறகு பேற்றி பகாண்டதாக
பதரிேித்தார்.

மனித மனம் வபரறிேின் பின்ன மாக இருக்கிறது.

அது

தன்வனவயா- முழுவமவயவயா உணராத வபாது-- பைோறான
முகங்கவேப் பார்த்து ரசித்து-- தன்னில் பதிய வேத்துக்
பகாள்கிறது.

தன்னுவடய பசாத்தாக்கி ேித்தாக்கி ேருங்காை

சந்ததியினருக்கு ோரி ேழங்குகிறது.
”ேிவனப்பதிோம் சுவமவய ேிடுத்துத் தூய்வம பபறவே
நிவனோய் உடபைடுத்வதன் நிைம் மீ து ேிழுந்த பின்வன
எவன மறந்வதன் எந்தன் ேிவன மறந்வதன் இவறோ

உவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள்ளுணர் எவன மீ ட்டு” (3)
முயற்சியும் பயிற்சியும் பசய்து பால் வேற்றுவமவய மனதில்
இருந்து வேரறுப்வபாம்.
ோருங்கள் மனேேக்கவை மன்றத்திற்கு.

காயகல்பம் பயில்வோம்.

பால் உறேில் அேவுமுவற பயில்வோம். ோழ்ேில் ேேமும்
அவமதியும் வபரின்பமும் அவடவோம்.

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்
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4. பஞ்ச மகா பாேங்கள்
பகாவை, கேவு, காமம், வகாபம், பபாய் முதைிய குற்றங்கவே
ேிட்டு. நல்பைழுக்கத்தில் நின்றால் அல்ைவோ, மவை இைக்குவபால்
பபரிய குறிக்வகாோய் ேிேங்கும், நுமது திருேருள் ேிேங்கித்
வதான்றும்” என்கிறார் தாயுமானேர்.
பகாவைகேவு கள்காமம் வகாபம்ேிட்டால் அன்வறா
மவைஇைக்கா நின்னஅருள்நான் ோய்க்கும் பராபரவம.( பராபர.288)

பஞ்ச மகா பாேங்கள் - ேள்ேைார்
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கள், காமம், பகாவை, கேவு, பபாய் இவ்வேந்தும் பகாடிய
துக்கத்வத உண்டு பண்ணும்.

இவ்வேந்திலும் பகாவை ேிவஷஷ பாேம். எனினும்,
கள்ளுண்டேனுக்குக் காமம் உண்டாகாமைிருக்காது, பகாவை

பசய்யத்துணிவு ேராமைிருக்காது, கேவு பசய்யாமைிரான், பபாய்

வபச அஞ்சான். ஆவகயால், இந்த ஐந்வதயும் ஒழிக்க வேண்டியது
அேசியம். இதில் ஒன்வற அவடந்த எேனாலும் அேவன மற்றவே
பதாடராம ைிரா.

--திருேருட்பிரகாச ேள்ேைார்.

“கள்” என்பது நமது பழந்தமிழர்கள் வபாவதக்காக பயன்படுத்திய
தாேர நீர். பவன மரம், பதன்வன மரம், அத்தி மரம், அரச மரம்,

ஈச்ச மரம், வேம்பு, சப்பாத்தி என பைேற்றில் இருந்தும் கள் எடுத்து
தமிழர்கள் பயன்படுத்தினர்.

வேதாந்திகள் “சுரா” என்னும் வபாவத பானத்வத அருந்தினர்.
அன்வறய தமிழர்களும் வேதாந்திகளும் ஆண் பபண் வபதமின்றி
வபாவத பானங்கவே அருந்தி ேந்துள்ேனர்.
தமிழ் ேேர்த்த ஒேவேயார் கள் பருகக்கூடியேர். கள் குவறோக
இருந்தால் அதியமான் அவத தனக்கு பகாடுத்துேிடுோன் என்றும்,
அதிக அேவு கள் இருந்தால், தான் கேிவதப்பாட அதியமான் கள்
குடித்துக்பகாண்வட அவத ரசிப்பான் என்றும் சங்ககாை அரசர்கேில்
ஒருேனான அதியமானின் புகவழ கூறியுள்ோர் ஒேவேயார்.
சங்ககாை மன்னன் ஒருேன் கள் ேிற்கும் பபண்டிற்கு கடன் வேத்த
சம்பேங்கள் எல்ைாம் சங்க இைக்கியங்கள் பதிவு பசய்துள்ேன.
இதனிவடவய புத்த மதம் இந்தியாேின் ேடக்வக ேேர்ந்த வபாது
கள்ளுண்ணாவமயும், புைால் உண்ணாவமயும் மக்கேிவடவய
வபாதிக்கப்பட்டது. திருேள்ளுேரால் இந்த இரண்டு வபாதவனகளும்
மக்கேிவடவய எடுத்துச் பசல்ைப்பட்டன.
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நேன
ீ
இந்தியாேில் காந்தியடிகளும் கள்ளுண்ணாவமயும், புைால்
உண்ணாவமயும் குறித்து மக்கேிவடவய பிரச்சாரம் பசய்தார்.

கள் என்னும் வபாவதயானது மனாதிகள் என்று பசால்ைக்கூடிய

மனம், அகங்காரம், புத்தி, சித்தம் ஆகியவேகவே பசயைிழக்கச்
பசய்யும்.
தற்வபாது “கள்” என்ற இடத்தில் டாஸ்மாக் மது ேவககள், சாராயம்,
அயல் நாட்டு மது ேவககள் எல்ைாம் அடக்கம் என்பவத
மறக்கைாகாது.

துஞ்சினார் பசத்தாரின் வேறல்ைர் எஞ்ஞான்றும்
நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பேர். (திருக்குறள்-926)
பசயபைான்றும் பசய்ய முடியாத பசத்த பிணத்வத ஒத்தேர்
கண்மூடி தூங்குபேர். அதுவபால் நம் பசயல்கவே முடக்கக்கூடிய
ேிஷத்திவன அருந்தியேவர ஒத்தேர் மது அருந்தியேர் ஆேர்.
“காமம்” என்பதும் மது வபான்றபதாரு ஒரு வபாவதவய. காமம்
என்பது முவறயற்ற ஆண்/பபண் இன்பத்வதக் குறிக்கும்.
முவறயான காமம் சமுதாயத்தால் அங்கீ கரிக்கப்பட்டு
திருமணத்தால் ேழிநடத்திச் பசல்ைப்படுகின்றது.
ஒருத்திக்கு ஒருேன் என்ற கட்டுப்பாடு முவறயான காமத்தில்
உண்டு. ஆனால் நமது சங்ககாை தமிழர்கள் பைர் முவறயற்ற
காமத்தால் மகிழ்ந்வதா அல்ைது இழிந்வதா இருந்தனர்.
இன்வறக்கும் நாம் வகாயிலுக்கு பசன்றால், அங்குள்ே வகாயில்
வகாபுரத்வத பார்த்து ேணங்குகின்வறாம்.
அந்த வகாபுரத்வத இன்னும் சற்று உற்று பார்த்தால் அங்வக
முவறயற்ற காமைீ வைகேின் சிவைகள் பசதுக்கப்பட்டிருக்கும்.
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நான் கடந்த மாதம் மன்னார்குடி வகாயிலுக்கு பசன்வறன். அங்குள்ே
வகாயில் வகாபுரத்வத புவகப்படம் எடுக்கும்வபாது எனது
பார்வேயில் பட்டது முவறயற்ற காமைீ வை சிவைகள்.

ஒரு ஆண் சுய இன்பத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது வபாைவும், மற்வறார்
இடத்தில் ஒரு ஆண் பை பபண்கேிடம் காமத்தில் ஈடுபட்டிருப்பது

வபாைவும் சிவைகள் அக்வகாபுரத்தில் கண்டு எனக்குள் அதிர்ந்வதன்.
இவே எல்ைாம் அன்வறய நமது தமிழர்கேின் கைாச்சாரங்கோக
இருந்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்வை. பபண் அடிவமகள்

ேிற்கப்பட்டனர். வதேதாசி முவறகள் வகாயிைில் தாண்டேமாடின.
இப்படிப்பட்ட காமங்கள் சமுதாயத்வத இழிோன நிவைக்கு

எடுத்துச்பசல்லும் மற்றும் தனிநபரின் ஒழுக்கக்வகடான பசயைாக
இவேகள் பிற்காைத்தில் பார்க்கப்பட்டன.

புத்த சமண மதங்கள் இவேகவே கண்டித்தன. பதன்னாட்டில்
திருேள்ளுேரும் முவறயற்ற காமத்வத எதிர்த்தார். முவறயான
காமத்வத பாடினார்.

மைரினும் பமல்ைியது காமம் சிைர்அதன்

பசவ்ேி தவைப்படு ோர். (திருக்குறள்-1289)
காம உணர்வு மைவரேிட பமன்வமயானது. உைகியைில் ஒரு
சிைவர அந்த பமன்வமயுணர்வே உணர்ந்து பசயல்படுபேர்.
மற்றேர்கள் எல்வைாரும் மின்சாரம் பாய்ந்த இயந்திரமாய்
பசயல்பட்டு சீரழிேர்.
ஒருத்திக்கு ஒருேன் என்றாகிலும் அேர்களுக்குள் பமன்வம இருக்க
வேண்டும்.
இல்வை எனில் அதுவும் முவறயற்ற காமம் என்றாகிேிடுகின்றது.
முவறயற்ற காமமும் மது வபாவதவபான்ற பபரும்
பாேச்பசயைாகும்.
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“பகாவை” என்பது உயிர் ோழ்தலுக்கான சுதந்திரத்வத
ஒருேரிடமிருந்து ஒருேர் துன்பப்படுத்தி பறிப்பதாகும்.

இதற்கான காரணங்கேில் தவையாயதாக இருப்பது இரண்டுதான்.
ஒன்று மது வபாவத மற்றது ஆண்/பபண் வபாவத.
இதனினும் மாறுபட்ட இரண்டு தவையாய காரணங்களும் உண்டு.
ஒன்று உணேிற்காக பிற உயிர்கவே பகாவை பசய்ேது மற்றது

கடவுேின் பபயரால் உயிர்கவே பைி பகாடுப்பது. மற்ற எவ்ேவக
பாேங்கவே காட்டிலும் பகாவை பசயல் புரிேது பபரும்
பாேமாகும்.
பகாவையும் புவையும் ஒன்றுதானா? என்றால், இல்வை. இரண்டும்
பேவ்வேறு. புவை நுகர்பேர் பகாவை பசய்யாமலும் இருக்கைாம்.
பகாவை பசய்பேர் புவை நுகராமலும் இருக்கைாம்.
இதவன அறிந்துதான் “புவை பகாவைத் தேிர்த்வதார் மட்டுவம
உள்வே புகுதல் வேண்டும்” என்ற கட்டவேவய ேள்ேைார் தாம்
உருோக்கிய ஞானசவப ோயிைில் பபாறித்தார்.
திருேள்ளுேரும் பகால்ைாவம, புைால் மறுத்தல் என்னும்
இருவேறு தவைப்புகேில் பாடல் இயற்றியுள்ேவத காணைாம்.
பஞ்ச மகா பாேத்தில் பகாவை மட்டுவம உண்டு. புவை
ேிடுபட்டுள்ேது. அதனால் புைால் உண்பது அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ேது
என்று நிவனத்துேிட வேண்டாம்.
சுத்த சன்மார்க்கத்வத பபாறுத்த மட்டில் முதைில் புவை தடுக்கப்பட
வேண்டும். அதன் பிறகுதான் பகாவை தடுக்கப்பட வேண்டும்.
எனினும் பகாவை தடுக்கப்பட்டுேிட்டால் அதன் ேழி ேருகின்ற
புவையும் காணாமல் வபாய்ேிடும் என்பது இயல்பு.
பவடபகாண்டார் பநஞ்சம்வபால் நன்னூக்காது ஒன்றன்
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உடல்சுவே உண்டார் மனம். (திருக்குறள்-253)
ஆயுதம் ஏந்திய ஒருேனது மனது இரக்கத்வத எண்ணாதது வபாை,
புைால் உண்பேனின் மனமும் இரக்கத்வத எண்ணாது அரக்க
குணத்வதவய ஒத்திருக்கும்.

நல்ைாறு எனப்படுேது யாபதனின் யாபதான்றுங்
பகால்ைாவம சூழும் பநறி. (திருக்குறள்-324)

எவ்வுயிவரயும் பகாவை பசய்யாமல் இருப்பதுவே நல்ேழியாகும்.
எனவே பகாவை பசய்யும் பபரும் பாேத்வத பசய்யாமைிருக்க
வேண்டும்.

“கேவு” என்பது பிறருவடய பபாருவே அேருக்குத் பதரியாமல்
கேர்ேது. பிறர் பபாருள் வமல் இச்வச பகாள்ேது பாேம்.
அவ்ோறு இச்வசபகாண்டு அதவன திருடிேிடுேது மகா
பாேங்கேில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது.
கேவும் சூதும் ஏறத்தாழ ஒன்றுதான். சூது என்பது பிறர் பபாருவே
தந்திரத்தால் கேர்ந்துேிடுேது.
“கேவும் கேறு மற” என்ற பழபமாழியானது ‘கேவும் கற்று மற”
என்று தேறாக திரிந்துேிட்டது.
கேறும் கழகமும் வகயும் தருக்கி
இேறியார் இல்ைாகி யார். (திருக்குறள்-935)
கேறு என்றால் சூதாடும் கருேி. தாயக்கட்வடகவே கேறு எனைாம்.
கழகம் என்பது சூதாடும் இடம். சூதாடும் கருேிவயயும், ஆடும்
இடங்கவேயும், வகத்திறவமகவேயும், மதித்து வகேிடாதேர்
எல்ைாப் பபாருள் உவடயேராக இருந்தாலும் இல்ைாதேர்
ஆகிேிடுோர்.
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எனவே ஒருேர் பபாருவே திருடுேதும், கேறு என்கின்ற சூதாட்டக்
கருேிகோவை தந்திரமாய் பறித்தலும் பபரும் பாேமாகும்.

“பபாய்” எனப்படுேது நடக்காத ஒன்வற நடந்ததாக அறிேித்தல்

ஆகும். ‘பபாய் பசான்ன ோய்க்குப் வபாஜனம் கிவடக்காது’ என்பது
பழபமாழி.
பபாய் பசான்னால்தான் வபாஜனம் கிவடக்கின்றது என்பது இன்வறய
ோழ்ேியல் பமாழியாகிேிட்டது என்பது பேட்கக்வகடானது. பபாய்

பசால்ைாதேர்கள் உைகில் யாவரனும் உேவரா? என்றால், இல்வை.
பபாய்யும் வபசைாம் என்கின்றார் ேள்ளுேர்.
பபாய்வமயும் ோய்வம யிடத்த புவரதீர்ந்த
நன்வம பயக்கும் எனின். (திருக்குறள்-292)

குற்றமற்ற நன்வம ஏற்படுமானால் பபாய் பசால்ேதும் ோய்வமவய
ஆகும் என்கின்றார்.
இந்த தன்வமயில் நாம் பபாய் பசால்ேது தேறில்வை. ஆனால்
பிறரின் ோழ்வே பகடுக்கும் வநாக்கில், நம் ோழ்வே
காப்பாற்றிக்பகாள்ளும் வநாக்கில் பபாய் பசால்லுதல் பபரும்
பாேமாகும்.

உண்வமக்காக தன்னுயிவர ேிட்டேன் அரிச்சந்திரன் மட்டுவம.
அரிச்சந்திரன் நாடகத்வதப் பார்த்து, நானும் இனிவமல் பபாய்
வபசுேதில்வை என்று தீர்மானித்துக்பகாண்டேர் நமது வதசப்பிதா
காந்தியடிகள் ஆோர்.
பபாய் பமாழிதல் என்பது எவ்ேேவு பாதிப்புகவே ேைிகவே
பகாடுக்கும் என்பவத அதனால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் நன்கு அறிேர்.
நமது ேழக்காடு மன்றங்கேில் ஒரு பக்கம் பமய்யும் மறு பக்கம்
பபாய்யும் வபசப்படுகின்றது.
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இதற்கு நடுேில் பமய்வயா அல்ைது பபாய்வயா தீர்ப்பாக
அேிக்கப்படுகின்றது.

பமய்வய ஆனாலும் அதற்கு சாட்சிகள் வேண்டும். சாட்சிகள்

இல்ைாத பமய், பபாய் என்று ஆகிேிடுகின்ற நீதி முவறகவே
என்பனன்பது? தீர ேிசாரிப்பது என்பது சாட்சிகளுக்கும்

அப்பாற்பட்டது என்பவத நீதிமன்றங்கள் உணரவேண்டும்.
கள், காமம், பகாவை, கேவு, பபாய் என்கின்ற ஐந்து பபரும்

பாேச்பசயல்கேில் யாவரனும் ஒன்றிவன பசய்தாவை மற்றதும்
அேவன பற்றிேிடும்.

எனவே இவே ஐந்து பபரும் பாேங்கவே நாபமல்ைாம்

நம்மிடமிருந்து ஒழிப்பது அேசியம் என்கின்றார் ேள்ேைார்.
இன்வறய சமுதாயத்வதயும், இன்வறய மக்கவேயும், இன்வறய
அரசியவையும் நிவனக்கும்வபாது ேள்ேைார் கூறுகின்ற வபாதவன
பசேிடன் காதில் ஊதிய சங்காக உள்ேவத அறிகின்வறாம்.
நன்மார்க்கர்கள் ஆளும்வபாதுதான் சமுதாயம் சீர்படும். அதற்கு
மக்கள் எல்வைாரும் சன்மார்க்கத்திற்கு ேரவேண்டும். சன்மார்க்கம்
தவழத்தால் நன்மார்க்கம் உண்டாம்.

கம்ப ராமாயணத்தில் பஞ்ச மா பாதகம்- 5 பாேங்கள்
ஐந்து தீய பசயல்கவே இந்துக்கள் பபரிய பாேச் பசயல்கோகக்
கருதுகின்றனர். அவே

கள், கேவு, பகாவை, பபாய், காமம் (பிறர் மவனேிவய ேிரும்பும்
காமம்).

ஓதநீர் மண் இவே முதல் ஓதிய
பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பபாருந்திற்று அஞ்சிவய
வேத நூல் ேரன் முவற ேிதிக்கும் ஐம்பபரும்
பாதகம் திரண்டு உயிர்ப் பவடத்த பண்பினான்

(ஆரண்ய காண்டம், கேந்தன் படைம், கம்ப ராமாயணம்)
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கேந்தன் என்னும் அசுரன் பஞ்ச பூதங்கோல் மட்டும் ஆனேன்
அன்று; பஞ்ச மா பாதகங்கள் ஒன்று வசர்த்து ஒரு உருேம்
பசய்தால் எப்படி இருக்குவமா அப்படி இருந்தானாம்.

அந்தக் கேந்தன், குேிர்ச்சி பபாருந்திய நீரும் பூமியும் ஆகிய இவே
முதைாகக் கூறப்பட்ட பஞ்ச பூதங்கேினால் இேன் உடல்

ஆக்கப்பட்டது அல்ைாமல், வேத நூல்கள் முவறப்படி உவரக்கும்
கள், கேவு, பிறர் மவன ேிரும்புேதாகிய காமம், பபாய், பகாவை
ஆகிய பஞ்ச மா பாதகங்கள் ஒன்றாகச் வசர்த்து உயிர்பபற்று
ேந்தேன் என்னும் தன்வம உவடயேன்.

பகேத் கீ வத
பகேத் கீ வதயில் (1-36) அர்ஜுனன், வபார் புரிய மறுத்து அதற்குப்
பை காரணங்கவேக் கூறுகிறான். அதில் ஒன்று பகாடும்

பாேிகோன, திருதராஷ்டரன் பிள்வேகோன பகௌரேர்கவேக்
பகான்றால் மிகவும் பாபம் ேருவம என்கிறான். பகாடும் பாேிகள்
என்பதற்கு அர்ஜுனன் பயன்படுத்தும் பசால், ‘ஆததாயின:”
என்பதாகும்.

யார் ஆததாயினர்கள் என்பவத ஒரு சம்ஸ்கிருத ஸ்வைாகம் அழகாக
ேிேரிக்கிறது. அதில் பஞ்ச மஹா பாதகங்கவோடு, ‘தீ வேத்தல்”
என்ற மற்பறாரு பாபமும் வசர்க்கப்படுகிறது:–

அக்னிவதா கரதச்வசே சஸ்த்ரபாணிர்த் தனாபஹ:
வக்ஷத்ர தார ஹரச்வசே ஷவடவத ஹ்யாததாயின:
தீவேப்பேன், ேிஷம் வேப்பேன் (பகாவை), ஆயுதம் பகாண்டு
ஆயுதமில்ைாதேவரக் பகால்பேன், பிறர் பபாருவே அபகரிப்பேன்,
பிறர் நிைத்வத அபகரிப்பேன், பிறர் மவனேிவய அபகரிப்பேன் –
இந்த ஆறு வபரும் ஆததாயிகள் (பகாடும் பாேிகள்) எனப்படுேர்.

ஆக வேத காைம் முதல் இந்தப் பாேப் பட்டியல் இருப்பதால்தான்
“வேத நூல் ேரன் முவற ேிதிக்கும் ஐம்பபரும் பாதகம்” என்று
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கம்பன் பசால்கிறான். வேத நூல்கவேக் கவரத்துக்குடித்தேன்
கம்பன்!

சிறுபஞ்ச மூைத்தில், காரியாசான் பகாஞ்சம் மாறுதைான பாேப்
பட்டியல் தருகிறார்:

பபாய்யாவம பபான் பபறினும் கள்ோவம பமல்ைியைார்
வேயாவம ோர்குழைார் நச்சினும் – வநயாவம

ஓர்த்துடம்பு வபருபமன்று ஊன்ோய் உண்ணாவனல்
வபர்த்துடம்பு வகாடல் அரிது

ஒருேர்க்கு தங்கக் கட்டிகள்

கிவடக்கும் என்றாலும் பபாய்
பசால்ைாதிருத்தல், திருடாமல்

இருத்தல், தன்வனேிட ேைிவம
குவறந்தேவர திட்டாவம,
பபண்கவே வமவை ேந்து
ேிழுந்தாலும் அேர்கவே

ேிரும்பாவம, உடல் பமைிகிறவத
என்று எண்ணி ஆடு, மாடு,
வகாழிகவேக் பகான்று

உண்ணாவம – இந்த ஐந்வதயும் பின்பற்றுவோருக்கு மறு பிறேி
இல்வை; முக்தி கிட்டும்.

தம்மபதம்
இவதவய புத்தமதத்தினரின் வேத நூைான தம்மபதத்திலும் புத்தர்
கூறுோர்:-

யார் ஒருேன் மற்ற உயிவரப் பறிக்கிறாவனா (பகாவை), யார்

ஒருேன் தனக்குக் பகாடுக்கப்படாதவத எடுத்துக் பகாள்கிறாவனா
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(கேவு), யார் ஒருேன் பிறர்

மவனேிவய அனுபேிக்கிறாவனா
(காமம்), யார் ஒருேன் பபாய்

பசால்கிறாவனா, யார் ஒருேன்

மதுபானம் அருந்துகிறாவனா அேன்
தனக்குத்தாவன வேர் பசல்லும்
ஆழத்துக்குக் குழி பறித்துக்

பகாள்கிறான். (தம்மபதம் -246, 247)

ஆன்வறார் பசால்வை மனதில் கல்பைழுத்தாகப் பதித்து, அேர்
பசாற்படி நடப்வபாம்.

வேதாத்திரிய பமய்ேிேக்கம்
பதிந்த ஒவ்போரு பதிவுக்கும் அது பசயல்பட காைம் உண்டு.
இயற்வகயிவை எந்தத் தேறும் இருக்கமுடியாது. ஏற்கனவே ஒருேர்
ஒரு தேறு பசய்ய எண்ணியிருப்பார். அவதச் பசயைிவை
பகாண்டுேர முடியேில்வை. அது அப்படிவய பதிோகி இருக்கிறது.
காைத்தால் எண்ணிய எண்ணம் எப்படியும் பசயல்பட வேண்டும்.
அவ்ோறு அேர் ஒருேருக்குத் தீங்கு பசய்ய வேண்டும் என்று
எண்ணிேிட்டால், அந்த எண்ணத்வத உணர்ந்து
அழிக்கேில்வைபயன்றால் அதற்குரிய காைத்திவை அந்தத் தீவம
பசய்வத ஆகவேண்டும்.
ஆகவே அேரது எண்ணம் பசயைாக வேண்டும். அவத சமயம்
இங்வக நம்மிடத்வத பசயல் பதிவு நீங்கவும் வேண்டும்.
இரண்வடயும் இவணத்து இயற்வக ஒரு சந்தர்ப்பத்வத ஏற்படுத்தி
அேர் மூைமாக நமக்கு ஒரு ேருத்தத்வதத் தந்தது.
இவத உணரும்வபாது நாம் அேவர ோழ்த்தவே வேண்டும். நாம்
மகிழ்ச்சியவடயவும் வேண்டும். ஏபனன்றால் நம்மிடம் உள்ே பதிவு
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ஒன்று பேேியாகிேிட்டது, அது பசயைாகி அப்பதிவு கழிந்துேிட்டது
என்று.

ஒரு மனிதனிடத்திவை நூற்றுக்கணக்கான பதிவுகள் இருக்கைாம்.
ஒரு ேிவதயிவை மரம் இருப்பதுவபான்று, அந்த ேிவதவய

நட்டவுடவனவய - பூ, காய், பழம் எல்ைாம் உடவன ேந்துேிடுேது
இல்வை.

ேிவதயானது முதைிவை சிறு பசடியாக ேருகிறது. காைத்தாவை,

பை ோரங்கள் கழித்வதா, மாதங்கள் கழித்வதா, ஆண்டுகள் கழித்வதா
மரமாகிய பின் பூ, காய், பழம் ேரைாம்.

அதுவபான்று பதிந்த ஒவ்போரு பதிவுக்கும் பசயைாக மைர அதற்கு
தகுந்த காைம் என்று ஒன்று உண்டு.

அந்த அந்தக் காைத்தால் முவறயாக அது எழுச்சி அவடந்து
இயங்கிச் பசயல்படும்.
“இடுக்கண் ேருங்கால் நகுக" என்றுதான் திருேள்ளுேர் கூறினாவர
தேிர, அந்தத் துன்பத்வத ஏற்படுத்தியேவர ேருத்த வேண்டும்
என்று கூறேில்வை.*

*எனவே எவ்ோறு நாம் துன்பம் ேரும்வபாது நவக புரிய வேண்டும்?
சிரிக்கவேண்டும்? என்றால்.. உண்வமயிவைவய ஏற்கனவே இருந்த
நம்முவடய சுவம அல்ைது பாேப் பதிவு (”””” ””” ””””””””) ஒன்று
இன்று நம்மிடம் அப்பதிவு பசயைாகி கழிந்துேிட்டது என்று
எண்ணும்வபாது,
அத் துன்பத்வத ஏற்றுக்பகாள்ேக் கூடிய இன்பமான உணர்ச்சிதான்
அகத்தேப் பயிற்சியினால் பக்குேப்பட்ட குண்டைினிவயாக
சாதகனுக்கு ஏற்படவேண்டுவம அன்றி.. சினம் பகாள்ேக் கூடாது!
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சினத்திற்குப் பதிைாக அத்தவகய ஞானம் பகாண்ட கர்மவயாக பநறி
தான் அகத்தேப் பயிற்சி (”””””””””” ””””””””” ””””) வமற்பகாள்ளும்
குண்டைினிவயாகிக்கு மைர வேண்டும்.

*ேிவனப் பயன்*
ேிவனக்குஒரு ேிவேவுண்டு., உடல் உள்ேத்தின்
ேிவரவு ஆற்றலுக்கு அதுஒத்தால் இன்பம்.

முவனத்துஅது பருஉடற்வகா மூவேக்வகா ஓர்

முரண்பட்ட ேிவேோனால் துன்பம் ஆகும்.

தனக்கும்அது பிறருக்கும், உடல் மூவேக்குத்
தேறாக அணு அடுக்வகச் சீர்குவைத்து

மனக்கேங்கம் உடைில் வநாய்ப் பதிோய்க் பகாள்ளும்.
மதித்து ேிவன ேிவேவுகவேக் கணித்து, ோழ்ேர்.
ீ (ஞா.பா.1289)

அன்பின் அவழப்பு
பஞ்சமகா பாதகங்கள் பசய்வதா வரனும்
பகுத்தறிோல் ேிவேேறிந்து எண்ணி எண்ணி,

சஞ்சைத்தில் ஆழ்ந்துள்ேம் உருக்கத் வதாடு,

சன்மார்க்க நிவைகாணத் துடித்து நின்றால்,

அஞ்சாதீர்! அன்புடவன உவமயும் ஏற்வபாம்!

அறிவுநிவை அறிேிப்வபாம்! அவமதி காண்பீர்!

துஞ்சாமலும் கூட நாடு வோர்க்குத்
துவணபுரிதல் எம்கடவம ஆகக் பகாண்வடாம்.(ஞா.பா.1386)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்.
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5. வசாம்பவை சாம்பைாக்குவோம்
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மருதாபுரியில் மூன்று சவகாதரர்கள் ோழ்ந்து ேந்தார்கள். அதில்
மூத்தேரின் பபயர் தன்யன், இரண்டாேது வசாசு, கவடசியில்
பிறந்தேர் பபன்கன். தன்யன் நல்ைேர். கடின உவழப்பாேி.
மற்ற இருேரும் வசாம்வபறிகள். அேர்கள் எந்த வேவையும்
பசய்யாமல் எப்பபாழுதும் உறங்கிக் பகாண்டும்,
ேிவேயாடிக்பகாண்டும் பபாழுவதப் வபாக்கினார்கள்.
ஒரு நாள் தன்யன் தன் தம்பிகேிடம், “பிரியமுள்ே தம்பிகவே,
நாம் இப்படிக் கஷ்டப்பட்டு ோழ்ந்து பகாண்டிருப்பது சரியில்வை.
நம் குடும்பத்வதக் காப்பாற்ற வேண்டும். அதனால் நான் ஒரு
பயணம் பசல்ைப் வபாகிவறன். நல்ோய்ப்பு கிவடத்தால் உவழத்து,
சம்பாதித்துக் பகாண்டு ேருவேன்” என்றார். ஆனால் அது
தம்பிகளுக்குப் பிடிக்கேில்வை.
“ஏன் நீங்கள் மட்டும் பசல்ேந்தனாக வேண்டும்? நாங்களும்
பணம் சம்பாதிக்க வேண்டாமா? அதனால் நாங்களும் பயணம்
வபாகிவறாம்” என்று பசான்னார்கள். தன்யன் பதில் எதுவும்
பசால்ைேில்வை.
வசாசு பயணம் பசன்றார். ஒரு கிராமத்தில் பமதுோக
நடந்துபகாண்டிருந்தார். ஒரு ேயல்காட்வட அவடந்தார்.
அப்வபாது பசியும் தாகமும் ஏற்பட்டது. அருகில் இருந்த ஒரு
குடிவசயின் ோசல் கதவேத் தட்டினார். உள்வேயிருந்து ஒரு
ேயதான குரல், “பேேியிை யாரு?“ என்று வகட்டது.
“நான் ஒரு பயணி. இன்னிக்கு
ராத்திரி இங்வக தங்கிக்கைாமா?”
என்று வகட்டார் வசாசு.
“இருந்துட்டுப் வபாகைாம். ஆனால்
என் குடிவசயின் பின்புறம் ஒரு
குேம் இருக்கிறது. அந்தக்
குேத்திலுள்ே நட்சத்திரங்கவே
எல்ைாம் சுத்தப்படுத்தித் தர வேண்டும். முடியுமா?”
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அது எப்படி முடியும்? வசாசு வயாசித்தார். குேத்தில் பதரிேது
ோனத்தில் பதரிகிற நடத்திரங்கேின் பிம்பம்தாவன! அேற்வற
எப்படிக் குேத்திைிருந்து சுத்தப்படுத்த முடியும்?
வதால்ேிவய ஒப்புக்பகாண்டு, ஊருக்குத் திரும்பி ேந்துேிட்டார்.
தன்னுவடய சவகாதரர்கேிடம் ேருத்தத்துடன், “எனக்கு எங்வகயும்
நல்ோய்ப்பு கிவடக்கேில்வை. அதனால் திரும்பி ேந்துட்வடன்”
என்றார்.
அப்வபாது தன்யனும் பபன்கனும் ேட்டில்
ீ
இருந்தார்கள். அடுத்த
முவற பபன்கனுவடயதாக இருந்தது. பை இடங்களுக்கும்
அவைந்து திரிந்து கவடசியில் அேர் அந்தப் பவழய குடிவசக்குப்
வபானார்.
வசாசு வகட்டவதப்வபாை அேரும் அவத வகள்ேிவயக் வகட்டார்.
வசாசுேிடம் பசான்ன காரியத்வதவய கிழேி பபன்கனிடமும்
பசான்னார். வசாசுவேப்வபாை எதுவும் பசய்யாமல் பபன்கனும்
ேட்டுக்குத்
ீ
திரும்பினார்.
“எனக்கு எந்த இடத்திலும் நல்ோய்ப்பு கிவடக்கேில்வை” என்று
வேதவனவயாடு பசான்னார்.
கவடசியில் நல்ோய்ப்வபத் வதடி தன்யன் புறப்பட்டார். பை
வமல் தூரம் கடந்து அேரும் அந்தக் கிழேியின் குடிவசக்குப்
வபாய்ச் வசர்ந்தார்.
அப்வபாதும் கிழேி அந்தப் பவழய வேவைவயச் பசய்யச்
பசான்னார்.
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ஒரு நிமிடம் வயாசித்த
தன்யன், கிழேியிடம் ஒரு
ோேிவயக் வகட்டு
ோங்கினார். ோேி
வகயில் கிவடத்த உடவன
குேத்தில் இறங்கி
தண்ண ீவர பேேியில்
எடுத்து ஊற்ற
ஆரம்பித்தார்.
குேத்தில் இருந்த தண்ண ீர் முழுேவதயும் பேேியில் எடுத்து
ஊற்ற கடுவமயாக உவழத்தார். வேவை முழுேதும் முடிந்த
பிறவக ஓய்பேடுத்தார்.
பபாழுது ேிடிேதற்கு முன்பு குடிவசயிைிருந்து பேேிவய ேந்தார்
கிழேி. தன்யன் மகிழ்ச்சிவயாடு குேத்வதக் காட்டினார். தண்ண ீர்
இல்ைாததால் ஒரு நட்சத்திரம் கூட குேத்தில் இல்வை.
“நான் குேத்தில் இருந்த நட்சத்திரங்கவே எல்ைாம் பேேிவய
எடுத்து ேிட்வடன். இனி ஒரு நட்சத்திரம் கூட குேத்தில்
இருக்காது.“
கிழேிக்கு மகிழ்ச்சி. தன்யவனப் பாராட்டினார்.
“உனக்கு முன்னால் பைரும் இங்வக ேந்திருக்கிறார்கள். இந்தப்
வபாட்டியில் கைந்து பகாள்ே முயற்சி கூடச் பசய்யாமல்
திரும்பிப் வபாயிருக்கிறார்கள். உவழப்பதற்கான உறுதிவயா,
சிந்திப்பதற்கான புத்திவயா இல்ைாதேர்கள். நீதான் சிறந்த
உவழப்பாேி” என்று புகழ்ந்த கிழேி, தன்யவன உற்று
வநாக்கினார்.
“இனிவமல் இந்த நிைம் முழுேதும் உனக்குதான். இங்வக நீ உன்
ேிருப்பம்வபால் ேிேசாயம் பசய்து சம்பாதிக்கைாம்!”
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அந்த மகிழ்ச்சியான பசய்திவயத் தம்பிகேிடம் பசால்ேதற்காக
ேட்டுக்கு
ீ
ஓடினார் தன்யன். “நான் என்னுவடய நல்ோய்ப்வபக்
கண்டுபிடித்து ேிட்வடன்.” அேர்கள் திவகத்து நின்றனர்.
“எங்வக?”
தம்பிகேிடம் நடந்தவத எல்ைாம் பசான்னார். அேர்கள்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அன்று முதல் வசாம்பவை மறந்து
உவழத்துப் பிவழக்க வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்தார்கள்.
மடிவமஎனும் ஒன்வற மறுத்துஅன்வறா என்வன
அடிவமபகாேல் வேண்டும் அரவச பராபரவம. 201.


அரவச! என்னிடம் உள்ே வசாம்பல் என்ற ஒன்வறப் வபாக்கி
அல்ைோ.



என்வன அடிவம பகாள்ே வேண்டும்.

வசாம்பவை நீக்க எேியமுவற உடற்பயிற்சி -வேதாத்திரியம்
நீங்கவே பசய்யைாம் எேிய முவறயில் வயாகாசனம்?
வயாகாசனம் பசய்ேதால் பபரு, சிறு வநாய்கள் ேராமல் தடுக்க
ோய்ப்பு உள்ேது. ேந்த வநாயிவனக் கட்டுக்குள் வேக்கைாம்.
உற்சாகம் பபருகும். உடல் ஆவராக்கியம் கூடும். உடைின்
மண்டைங்கள் அவனத்தும் (நரம்பு, இரத்த ஓட்டம், ஜீரணம்) வபான்ற
மண்டைங்கள் சீரவடயும். இேவமயாய் இருக்கைாம்.
வநாய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். ேேர்சிவத மாற்றம் சீராகும்.
மனேைிவம கிட்டும். மனஅழுத்தம் குவறயும். மூவே இதயத்திற்கு
நல்ை ஓய்வு கிவடத்து, அதன் திறவன வமம்படுத்தைாம்.
ஆயுவே அதிகரிக்க ோய்ப்பு உள்ேது. ஞாபக சக்தி பபருகும்.
உடவை ேனப்பாக வேத்துக் பகாள்ேைாம். வசாம்பல், வசார்வு,
வகாபம், பயம் நீக்கைாம்.
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சர்க்கவர வநாய், இரத்த அழுத்தம், இதய வநாய்கள், ஆஸ்துமா,

வசனஸ் ஸ்பாண்டிவைாடிஸ், தூக்கமின்வம, அதிக உடல் எவட,
முதுகு ேைி, ேைிப்பு வநாய் தவைேைி மற்றும் கழுத்து ேைி,

முதுகு மற்றும் மூட்டுேைி, மாதேிடாய் பிரச்சவனகள், கருப்வப
பிரச்சவனகள், ேயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சவனகள், மற்றும்
பல்வேறு வநாய்கவேக் கட்டுப்படுத்தைாம்.
தற்காைத்திற்வகற்ற எேிய முவற உடற்பயிற்சி
நிவனவுக்கு எட்டாத காைமுதற்பகாண்வட பருேநிவை, ோழ்க்வக
முவற, இன்னும் இதர பழக்க ேழக்கம் ஆகியேற்வறக் பகாண்டு
பல்வேறு நாடுகேில் பைேவகயான உடற்பயிற்சிகள்
உருோகியுள்ேன.
முன்பு ோழ்க்வக முவற பமதுோக ஊரும் [நகரும்] நிவையில்
இருந்ததால் அதற்குத் தக்கோறு உடற்பயிற்சிகள்
உருோக்கப்பட்டன. அந்தக் காைம் இப்வபாது மாறிேிட்டது.
ேிவரவு, அழுத்தம், பரபரப்பு உள்ே சூழ்நிவையில் நாம் ோழ்கிவறாம்.
நமது வதவேகளும் வேறு ேிதமாகி ேிட்டன. ஆகவே, முந்வதய
உடற்பயிற்சிகள் இந்தக்காை சூழ்நிவைகளுக்கு ஏற்றவேயாகா.
இது சம்பந்தமாக பை ஆண்டுகள் நான் சிந்தித்து ேந்வதன்.
பைேிதமான ஆசனங்கவேயும், உடற்பயிற்சிகவேயும் ஆராய்ந்து
பார்த்வதன். இப்பயிற்சிகவே நாவன பசய்து பார்த்து அதன்
ேிவேவுகவே எனது உடல் மூைம் பதரிந்து பகாண்வடன்.
இந்திய மருத்துேத் துவறயில் எனக்கு இருந்த அறிவு இந்த
ஆய்வுக்கு உதேியது. இறுதியாக ஆடேருக்கும், பபண்டிருக்கும்,
குழந்வதகளுக்கும், பல்வேறு ோழ்க்வக நிவையில்
இருப்பேர்களுக்கும், பல்வேறு காை நிவைக்கும் ஏற்றோறு சிை
பயிற்சிகவே ஒழுங்குபடுத்தியுள்வேன்.
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இந்தப் பயிற்சிகவே ஒழுங்காகச் பசய்ேதால் உடலுக்குள்

பிராணோயு பரேி எண்வடாக்கிரின் சுரப்பிகள் இயக்கத்வத

ஒழுங்குபடுத்தி, இரத்தத்வதச் சுத்தப்படுத்தி அதன் ஓட்டத்வத
ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
வநாய் ேராதபடி தடுப்பு நிவைவய அதிகப்படுத்துகிறது.

ஆவராக்கியமான உடம்பும், நீடித்த ஆயுளும் உண்டாகின்றன.
அதன் மூைம் ஆன்மீ கத் வதாட்டத்தில் பேற்றி பபற்று நாம் இந்த

மண்ணுைகுக்கு எதன் பபாருட்டு ேந்வதாவமா அவதத் பதேிோகத்
பதரிந்து பகாள்கிவறாம். இந்தப் பயிற்சிகவே ஒழுங்காகச்
பசய்பேர்கள் நிச்சயம் நன்வம அவடோர்கள்.

எேிய முவறக் குண்டைினி வயாகப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ேேர்கள்
இந்தப் பயிற்சிகள் பசய்து பழகுேதன் மூைம் பபரும் அேேில்

நன்வம அவடயைாம். இந்தப் பயிற்சிகள் அதற்கு அதிக அேவு
உதேியாய் இருக்கும்.

உடற்பயிற்சி
நமது உடலுக்கும் உயிருக்கும் இவடவய ஒத்த உறவு, இனிவமயான
உறவு, நன்முவறயில் நீடித்திருப்பதற்கு ரத்த ஓட்டம், பேப்ப
ஓட்டம், காற்வறாட்டம் சரியாக இருக்க வேண்டும்.
உடற்பயிற்சிவயத் பதாடர்ந்து பசய்ேதன் மூைம் இந்த ஓட்டங்கவே
சரிப்படுத்திக் பகாள்ேைாம்.
அருட்தந்வத வயாகிராஜ் வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள்
எேிய முவற உடற்பயிற்சியில்





வகப் பயிற்சி
கால் பயிற்சி
தவசநார், நுவரயீரல் பயிற்சி
கண் பயிற்சி
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கபாைபதி

மகராசனம்

அக்கு பிரஷர், மசாஜ் பயிற்சி
உடல் தேர்த்தல்

இந்தப் பயிற்சிகவே அருகில் உள்ே மனேேக்கவை

மன்றங்கேிவைா அறிவுத்திருக்வகாயிைிவைா கற்றுக் பகாள்ேைாம்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்
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6.பபாறாவமவயப் பபாசுக்குவோம்
பபாறாவமயால் மனம் புழுங்கும் இழிந்த
தீயபநறியில் பசன்று,

ேிைங்கு வபால்ோர்,

பபற வேண்டிய இன்பங்கவப் பபறாது

இழப்பர்” என்பார் தாயுமானேர்
அழுக்காற்றால் பநஞ்சம் அழுங்கியபுன் மாக்கள்
இழுக்காற்றால் இன்பநைம் எய்தார் பராபரவம. (பரா.பா297)
பபாறாவம உவடயார்க்கு அழிேிவனத் தருேதற்கு வேறு எதிரிவய
வதவே இல்வை. அேன் பகாண்டுள்ே பபாறாவமவய அந்த ஆவே
அழித்துேிடும் என்பது ேள்ளுேம்.

அழுக்காறு உவடயார்க்கு அது சாலுபமான்னார்
ேழுக்கியும் வகடீண்பது – (குறள் 165)

தமிழில் ஒரு பழபமாழி உண்டு: ‘எனக்கு ஒரு கண் வபானாலும் சரி,

எதிரிக்கு இரண்டு கண்களும் வபாகட்டும்” என்று. பபாறாவமயாவைா,
பழிோங்கும் குணத்தாவைா இப்படி எண்ணம் ேரைாம். இந்தப்
பழபமாழிக்குப் பின்னால் ஒரு கவதவய உள்ேது!

ஒரு ஊரில் அடுத்தடுத்து இருேர் ேசித்தனர். ஒருேருக்கு நல்ை,
பபரிய, அழகான ேடு;
ீ
அேர் மிகவும் நல்ைேர். அடுத்த
ேட்டுக்காரனுக்கு
ீ
ஒரு சிறிய ேடுதான்
ீ
இருந்தது.

அேன் பபாறாவமக்காரன். அடுத்தேர்கவேப் பார்த்வத அேன் குடல்
பேந்தது; கண்கள் கருகின.

எப்படியாேது நாமும் பணம் சம்பாதிக்கவேண்டும் என்று எண்ணி
காட்டுக்குத் தேம் பசய்யப் வபானான். அேர்கள் ேடுகள்
ீ
காட்வட
ஒட்டியிருந்தன.

காட்டில் தேம் பசய்யப் வபானவுடன் ஒரு முனிேர் ேந்தார்.
“என்னப்பா, காட்டில் தேம் பசய்கிறாவய, எதற்காக?” என்றார்.
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அேன் தனக்கு அடுத்த ேட்டுக்காரவனப்
ீ
வபாை பபரிய ேடு,
ீ
ோசல்,
நிை புைன்கள் வேண்டும் என்றான்.

இப்படிச் பசான்னவுடன் அேனுவடய பபாறாவமக் குணம்
அேருக்குப் புரிந்துேிட்டது.

“அன்பவன! உனக்கு ஒரு தாயக்கட்வட தருவேன். அவத நீ மூன்று
முவற மட்டுவம உருட்டைாம். ஒவ்போரு முவற நீ

உருட்டும்வபாதும், ஒரு வகாரிக்வக நிவறவேறும். ஆனால்
அடுத்தேட்டுக்காரன்
ீ
மீ துள்ே பபாறாவம வபாகாேிட்டால், நீ

வேண்டுேது எல்ைாம், அேனுக்கு உன்வனப் வபாை, இரண்டு
மடங்கு கிவடக்கும் என்றார்.

பபாறாவமக்காரனுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி.
நன்றி பசால்ைிேிட்டு, தாயக்
கட்வடவய ோங்கிக்பகாண்டு ேட்டுக்கு
ீ
ேந்தான்.

அடுத்த ேட்வடப்
ீ
பார்த்தவுடன்
பபாறாவம பகாப்புேித்தது.
எனக்கு அேவனப் வபாை பபரிய ேடு
ீ ோசல், மாட மாேிவக
வேண்டும் என்று பசால்ைி காவய உருட்டினான்.
என்ன அதிசயம்? அேனுக்கு வகட்டபதல்ைாம் கிவடத்தது. ஆனால்
பபாறாவம வபாகாததால், அடுத்தேட்டுக்
ீ
காரனுக்கு இரு மடங்கு
பபரிய ேடு
ீ கிவடத்து ேிட்டது.

இப்பபாழுது அேனது பபாறாவம பகாழுந்துேிட்டு எரிந்தது.
அப்படியா வசதி! எனது அறிவே அந்த முனிேன் குவறத்து எவட
வபாட்டுேிட்டான்.

இவதா பார் என்று பசால்ைிக் பகாண்வட இரண்டாேது முவற
தாயக்கட்வடவய உருட்டினான். எனக்கு ஒரு கண் வபாகட்ட்டும்
என்றான்.
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ஒரு கண் குருடாய்ப் வபாயிற்று. அடுத்த ேட்டுக்
ீ
காரனுக்கு இரு
மடங்கு கிவடக்கும் அல்ைோ? அேனுக்கு இரண்டு கண்களும்

வபாயிற்று. பபாறாவமக்காரன் வகபகாட்டிச் சிரித்து ஆனந்த நடனம்
ஆடினான்.

சரி, வேறு எப்படி அடுத்த ேட்டுக்
ீ
காரவன நாசமாக்கைாம் என்று
வயாசித்தவபாது, திடீபரன ஒரு வயாஜவன பேிச்சிட்டது. எடுத்தான்
தாயக் கட்வடவய; என் ேடு
ீ பாதிப்பகுதி நிைத்தில் ஆழக்
கடேதாகுக! என்றான்.

அப்படிவய ஆயிற்று. அடுத்தேட்டுக்
ீ
காரனுக்வகா முழு ேடும்
ீ

நிைத்துக்கு அடியில் வபானது. பபாறாவமக்காரனுக்குப் வபரானந்தம்.
வகபகாட்டிச் சிரித்தான். ேரம் பகாடுத்த முனிேவனவய
முட்டாோக்கிேிட்வடன் என்று பகாக்கரித்தான்.

வதாட்டத்தில் வேவைபார்த்துக் பகாண்டிருந்த அடுத்த ேட்டு
ீ
வேவையாட்கள், இவே எல்ைாம் பபாறாவமக்காரவனாடு

வேவைதான் என்பவத அேனது ஆட்ட, பாட்டத்தால் உணர்ந்து
பபாறாவமக்காரவன அடித்து பநாறுக்கி அேனது

பசல்ேங்கவேபயல்ைாம் எடுத்துக்பகாண்டு காட்டிற்குள்
ஓடிேிட்டனர்!

உள்ேதும் வபாச்சுடா பைாள்வேக் கண்ணா! என்று அேன் தவையில்
வக வேத்துக் பகாண்டு அமர்ந்தான்.
பபான்பமாழிகள்:—1.ஔேியம் வபவசல் – ஆத்திச்சூடி
(ஔேியம்=பபாறாவம, அழுக்காறு)
2.ஔேியம் வபசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு – பகான்வறவேந்தன்
(ஔேியம்=பபாறாவம, அழுக்காறு; ஆக்கம் = பசல்ேம்)
3.அவ்ேித்து அழுக்காறு உவரயாவம முன்னினிது – இனியவே
நாற்பது.
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நாம் நமது கருவமயத்வத கேங்கப்படுத்தாமல் தூய்வம பசய்து
பகாண்டால் பபாறாவம முதைிய குற்றமில்ைா குணங்களுடன்
ோழைாம்.

” நிவறவு பபறாமல் இருக்கும் ஆவசகேின் கூட்டம்,
பநஞ்சம் மனம் வபச்சுஇவட பிணக்காகும் பபாய்கள்,

மவறமுகமாய் வநர்முகமாய் பிறர்உேம் ேருத்தல்,

மற்ற உயிர் சுதந்திரமும் ோழ்ேின்ேேம் பறித்தல்,

நிவறேழிக்கும் பபாறாவம சினம்ேஞ்சம் காத்தல், வமலும்
பநறிபிறழ்ந்த உணவு உவழப்பு உறக்கம் உடலுறவு

கவறபடுத்தும் எண்ணம் இவே கருவமயம் தன்வனக்
கேங்கப்படுத்திேிடும். கருத்பதாடு சீர் பசய்வோம்.”

(ஞாக.பா.1805)
கருவமயத்தில் அவமந்துள்ே பதிவுகளுக்வகற்பவே எண்ணம், பசால்,
பசயல்கள் பேேிப்படுகின்றன.
கருவமயவம அேரேர் ஆற்றும் பசயல்களுக்வகற்ப ேிவேவுகவே
நல்குகிறது.

எனவே. கருவமயத்வதத் பதய்ேிக நீதிமன்றம் என்று

பசால்லுகிவறாம்.
எண்ணம், பசால், பசயல்கேின் தூய்வமக்வகற்பவும்.
கேங்கத்திற்வகற்பவும் கருவமயமும்

தூய்வமவயவயா,

கேங்கத்வதவய அவடகிறது.
நாமும் நமது கருவமயத்வதத் தூய்வமப்படுத்தி ேேமாக
ோழ்வோம்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்பதரிந்தில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்.
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வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேர் காட்டும் ஆறு
பவகேர்கள்
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துவனநின்ற நூல்கள்
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புைேர்

ே.சிேஞானம்,ேிஜயா
ீ

பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. இவணயதே தகேல்கள்
4. தாயுமானேர் நூல்கள், சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய்த்துவற.
5. இவணயதே தகேல்கள்.
6. உைக சமாதானம்,

வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,

ஈவராடு.
7. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன.
8. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.

பானுகுமார் பவடப்புைகம்
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(164 புத்தகங்கள்) 2187 vi di os)
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ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவே பேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. பநப்வபாைியன் ோ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. படன்சவன பேல்ேது 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 பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
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7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

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

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

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

14. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்

15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

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

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

24. எல்ைாம் ேல்ை பதய்ேமது
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
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
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11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்

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

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

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான
பரம்.

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த
குரு.

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள்
ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
பபாருள்..

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

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேேர்க்
காதைி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின்
பகாட்டம்

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 பசத்திைாப் 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
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13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து
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

பஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

3. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

4. பஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் பஜகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயபநறி
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5. தாயுமானேரின் உடல் பபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், பபாருள், ஏேல்

10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
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 பதய்ேபமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

21. இன்பம் பபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

பஜன்னும் திருோசகமும்
1. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

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

3. புைேர் தியாகராஜனார் அரிய பசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராஜனார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. பசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 125
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
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5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

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

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

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

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

19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து

26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பேேியீடு
34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
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40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

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

43.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைபமல்ைாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம

55.தினசரி தியானம் ஜூன்
56.தினசரி தியானம் ஜூவை
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

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

62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்
68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
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75.பஜன்னும் 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
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத

93.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.பபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech
108..Audi o speech part 1
109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
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110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து

118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவையில் ோசி வயாகமா?
120..வேதாத்திரியம் மானுட வேதம்

121. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவைேேர்க் காதைி
122. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறகின்ற பபாருள்

123.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் கருணாகரக் கடவுள்
124. மனேேக்கவையின் மகத்துேம்
125 அருட்தந்வதவய நீ ஒரு அற்புதம்
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