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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1
அருள்நிதி மன்னார்கடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. கடவுவே காணும் நாள் எந்நாவோ?
2. குருவேச் சாரும் நாள், எந்நாவோ?
3. உடல் பற்று அறுேது எந்நாவோ?
4. நான் என்ற தன்முவனப்பு

5. மடோர் மயக்கு ஒழிேது எந்நாவோ?
6. தன்முவனப்பு எப்வபாது வபாகும்?
7. உன்வன அறிந்தால்...நீ உன்வன அறிந்தால்
8. ஆனந்த நாட்டில் அேதரிப்பது எந்நாவோ?
9. மமய்ஞ்ஞான மமய்ேிேக்கு
10. ேஞ்சக்காரர்கள் வக வகாோமல்

1. கடவுவே காணும் நாள் எந்நாவோ?
ஒரு

நாள்

ஸ்ரீ

ராமகிருஷ்ணவரக்

காண

நவரன்

தட்சவனசுேரம்

மசன்றான். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு அேவனக் கண்டதில் மகாள்வே
மகிழ்ச்சி.
உடவனவய உள்வே மசன்று இனிப்புகவேக் மகாண்டு ேந்து, அேவன
ஒரு

சிறு

குழந்வதயாகக்

கருதி

அேனுக்கு

ஊட்ட

ஆரம்பித்து

ேிட்டார். அேன் மீ து வபரன்பு மகாண்ட அன்வனயானார் அேர்.
பிறகு நவரன் தான் இதுேவரப் பல குருமார்கேிடம் வகட்ட அந்தக்
வகள்ேிவய அேரிடம் வகட்டான்:
‘ஐயா, தாங்கள் கடவுவேக் கண்டிருக்கிறீர்கோ?’
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‘ஆம்,

உண்வமயில்

ராமகிருஷ்னர்.
‘உன்வனப்
பார்க்கிவறன்.

தரிசித்திருக்கிவறன்’

பார்ப்பவதப்
உன்வனக்

வபாலவே,
கண்டு

என்று

பதிலேித்தார்

அேவரயும்

வபசுேது

ஸ்ரீ

மதேிோகப்

வபாலவே,

ஒருேரால்

கடவுவேக் காணவும் வபசவும் முடியும்’ என்றும் கூறினார்.
இந்த பதிவலக் வகட்டு நவரன் ஆச்சரியமவடந்தான். அேன் உள்ேம்
ஆனந்தத்தால் நிவறந்தது. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கூறிய அவனத்வதயும்
அேன் கேனமாகக் வகட்டான்.
‘நான் வதடிக் மகாண்டிருந்த குரு இேவர!’ என்று நவரனின் மனம்
கூறியது. நவரன் அேருவடய சீடன் ஆனான்.
ஸ்ரீ

ராமகிருஷ்னர்

அறிந்திருந்தான்.

கடவுவேக்

இருப்பினும்,

அேன் ஒப்புக் மகாள்ேதில்வல.

கண்டேர்

வகள்ேிகள்

என்று

வகட்காமல்

நவரன்
எவதயும்

இவதவயஸ்ரீ
ராமகிருஷ்ணரும்

ேிரும்பினார்.
தன்னிடம்
ஜர்கள்

ேந்த

இவே
சுயமாக

சிந்திப்பவதயும், வகள்ேிகள்
வகட்பவதயும்
ேரவேற்றார்

அேர்

கடவுவே காணலாமா என்று அறியாமல் புரியாமல் உணராமல்
இருக்கும் தன் நிவலவமவய, தாயுமானேர் இந்தப்பாடலில்
புலம்புகிறார்.
தாயுமானேர் தனக்காகப் புலம்பேில்வல.

மானுடத்திற்காக

புலம்புகிறார்.
உண்வமயில் கடவுள் யார்? எங்வக உள்ோர்.!
ஏன் நமக்கு இந்த கலக்கம்.
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“உள்ேம் மபருங்வகாயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
ேள்ேல் பிரானார்க்கு ோய் வகாபுர ோசல்

மதள்ேத் மதேிந்தார்க்கு ஜீேன் சிேலிங்கம்
கள்ேப் புலவனந்தும் காோமணி ேிேக்வக”

(திருமந்திரம்)

திருமந்திரம் கூறும் சத்தியம் இதுவே! தமிழ் மவறயான இதுவே
நாம் அறிந்து மகாள்ே வேண்டிய மிகப்மபரிய உண்வம ஞானம்!
இவற இரகசியம்!

நம் உடலாகிய வகாயிலில் உயிராக தாவன ேற்றிருக்கிறான்
ீ
எல்லாம் ேல்ல இவறேன்! இவறேன் மபருஞ் வஜாதியானேன்
எங்கும் நிவறந்தேன்!

இவறேவன ஜீேனாக சிறு வஜாதியாக நம் உடலில்
உவறந்துள்ோன்! என்ன ேிந்வத இது?

அேவன பவடத்து, காத்து, அழித்து, எதற்கு இந்த நாடகம்?! ஏனிந்த
திருேிவேயாடல்!
நீர்பூத்த வேணி நிலவுஎறிப்ப மன்று ஆடும்
கார்பூத்த கண்டவனயான் காணுநாள் எந்நாவோ. (தா.பா.1083)


கங்வக தங்கிய சவடயில்,



நிலவு ஒேிேச,
ீ



தில்வலச் சிற்றம்பலததில்ஆடுகின்ற,



கரிய நிறக் கண்டம் உவடயேவன,



யான் காணும் நாள், எந்நாவோ?

கடவுவே காணலாமா?

வேதாத்திரியம்

முதற்மபாருள் எது என்று மதரியாமல் புரியாமல் உணராமல்
தேிக்கிறார் தாயுமானேர்.
கடவுள் எது?

தாயுமானேர் மட்டுமல்ல மானுடவம --

முதற்மபாருள் எது? மதரியாமல் புரியாமல் உள்ேது.

தாயுமானேவரப் வபாலவே மதய்ேத்வத மானுடம்
வதடிக்மகாண்டுதான் இருக்கிறது என்கிறது வேதாத்திரியம்.
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’மதய்ேத்வத நாடுேதும். மதேிந் தறிேில் வதறுேதும்,

திருநிவலயாம் மனிதனேன் பிறேிவநாக்கம், பயனாம்.

மதய்ேநிவல மதரிந்து மகாண்வடன்.

திருேருவே நானாகத்

திகழும்அனுபேம் எனக்கு இல்வல என்பர் சில்வலார்.

மதய்ேமமனும் பாவலப் பிவறஇட்டுத் தயிராக்கிப் பின்
வதடுகிறார் பாவல!

அவதக் காவணன் என்றால் மயக்வக!

திழ்கிறது மனமாக!

வதடுேது எவத? எங்வக?”

மதய்ேம் உயிர்க்குள் அறிோய், அதன் படர்க்வகயிவல

(ஞாக.பா.1696)

உண்வமயில் கடவுள் என்பது என்ன? ேிவடதருகிறார் அருள்தந்வத
வேதாத்திரி மகரிஷி.


இவறநிவல, கடவுள், பரம்மபாருள், கடவுள் துகள், இவறதுகள்,
கும் இருட்டு, சுத்தமேேி, மேட்டமேேி இதுவே கடவுள்.
கடவுள் என்பது ஜடமபாருள். கடவுவே மேட்டமேேியாக



ேணங்க வேண்டும்.
கடவுளுக்கு உருேம் என்பது இல்வல. அது ஒரு இவறதுகள் .
மனித உடம்பினுள் இருக்கும் உயிர் இவறதுகோல் ஆனது.
மனிதவன

கடவுள். மனிதன் கடவுோக மாறலாம் என்பவத

உணர்த்துேதற்காக உருேமாக சித்தர்கள் ேழிபட்டனர்.


சுத்தமேேி தான் இவறநிவல. இதுவே தான் கடவுள் ஆகும்.
இவறநிவலயானது எல்லாம் ேல்ல பூரணப் மபாருள். இதன்
இயல்பான தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும்ஆற்றலால்
அதற்குள்ோகவே மசறிவு ஏற்பட்டு மடிப்புகள் ேிழுந்து, அதன்
சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலாவலவய மிக ேிவரோன தற்சுழற்சி
மபற்ற நுண்துகள்கள்தான் முதல்நிவல ேிண் எனும் பரமாணு.



இந்த நுண்ணணுக்கேின் கூட்டங்கவே வபரியக்க மண்டலத்தில்
காணும் அவனத்துத் வதாற்றங்களும் ஆகும். முதல் நிவல
ேிண்கேின் ேிவரோன தற்சுழற்சியானது அவதச் சுற்றியுள்ே
தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலான இவறமேேிவயாடு
உரசும்வபாது எழுகின்ற நுண் அவலகள் தாம் காந்தம் எனும்
நிழல் ேிண்கள்.
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நிழல் ேிண்கள் இவறமேேியின் சூழ்ந்தழுத்தத்வதத் தாங்க
முடியாமல் கவரந்து வபாகும் நிகழ்ச்சிகள் தான் அழுத்தம்,
ஒலி, ஒேி, சுவே, மணம், மனம் என்பனோகும்.



இவறமேேியானது முதல் ேிண், நிழல் ேிண், காந்தம், காந்தத்
தன்மாற்ற நிவலகோன அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிலான
ஆறுேவக, இேற்வற மனதில் பதிய வேத்துக் மகாண்டு

பிரபஞ்சத்வத எண்ணிப் பார்த்தால், ஆராய்ந்தால் வபரியக்க
மண்டலத் வதாற்றம், இயக்கம், ேிவேவுகள் அவனத்தும்
ேிேங்கிேிடும்.


பரமாணு முதல் மகாண்டு எந்தப் மபாருளும் இவற

நிவலயாகவே இருக்கும் காட்சி அறிேிற்கு உண்டாகும். எல்லா
இடங்கேிலும் இவறநிவலயாகவே இருக்கும் காட்சி அறிேிற்கு
உண்டாகும்.


எல்லா இடங்கேிலும், எக்காலத்திலும் எல்லாப்

மபாருட்கேிலும் இவறநிவலவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான்
பிரம்மஞானம் எனப்படுகின்றது என்பது வேதாத்திரியம்.
’சுத்தமேேி மதய்ேம் என்ற உண்வம மறந்திட்டு,
சூதாட்டமாய் உருேச் சிவலகவேவய காட்டி,

அத்துேிதம் எட்டினிவல. அவனத்து மசயல் குற்றங்கள்
அவனத்துலகும் இச்வசற்றில் ஆழ்ந்து கிடப்பதனால்
உத்தமமாம் உயர்அறிவு ஒேிேிடுேதில்வல. அதனால்
ஒருேர் பிறர் ோழ்ேின்ேேம் பறித்து ோழலாச்சு!
ேித்வதயில்வல! ேிேக்கமிது….”

(ஞாக.பா.1348)

சுத்தமேேி ஒரு வபராற்றல்
நாம் எங்வக ோழ்கிவறாம்?
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பூமி, உருண்வட என்ற
உலகின் மீ து. இந்த பூவுலகின்
எவட என்ன இருக்கும்? பல
வகாடி டன்கள் இருக்கலாம்
அல்லோ?

இவத உலகம் ஆண்டுக்கு ஒரு முவற சூரியவன ேலம் ேந்து
மகாண்டிருக்கிறது. இந்த சூரியனின் எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
பூமிவயேிட சூரியன் 3.33 லட்சம் தடவே எவட அதிகமாக உள்ேது.
இப்மபாழுது யூகிப்வபாம். சூரியனும், பூமியும் வசர்ந்தால் மமாத்த
எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
நம்மால் சாதாரணமாக கணக்கிடவே முடியாது. எனினும், நமது

யூகத்தால் ஓரேவு அனுமானம் மகாள்ேலாம். சூரியனும், பூமியும்
வசர்ந்து கணக்கிலடங்காத வகாடி வகாடி டன்கள் எவட இருக்கும்
என்று நம்பலாம்.
அடுத்தபடியாக, சூரியனும், பூமியும் எங்வக இருக்கின்றன? இரண்டு
வகாள்களுவம சுத்தமேேியில்தான் வலசாக மிதந்து, உருண்டு ஓடிக்
மகாண்டிருக்கின்றன.
இது மறுக்க முடியாத உண்வம. இப்மபாழுது சிந்திப்வபாம். ஒரு

மபாருள் மீ து இன்மனாரு மபாருள் மிதக்கிறது என்று மசான்னால்
எந்தப் மபாருள் ேலிதாக இருக்கும்?
மிதக்கும் மபாருவேேிட தாங்கும் மபாருள்தான் ேல்லவம
உவடயாதாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த கருத்வத மனதால் கணித்துப் பார்த்வதாமானால் சூரியன், பூமி
இரண்வடேிட சுத்தமேேி அதிக ேல்லவம உவடயதுதான் என்று
ஐயமின்றி ேிேங்கிக் மகாள்வோம்.
இதனால், சுத்தமேேி எந்த ஆற்றலும் இல்லாத ஒரு மேற்றிடம்.
அல்லது சூன்யம் என்ற கருத்து மாறிேிடுகிறது.
நமக்குத் மதரிந்த சூரியக் குடும்பத்வதயும் வமலும் ஆகாய
மேேியில் உலவும் வகாடிக்கணக்கான சூரியக் குடும்பங்கவேயும்
வலசாகத் தாங்கிக் மகாண்டிருக்கும் சுத்தமேேியின் வபராற்றலும்

7

அதன் ேல்லவமயும் இவணயற்றது என்று ேிேங்கிக்மகாள்கிவறாம்.
என்று ேிேக்குகிறது வேதாத்திரியம்.

இப்மபாழுது தாயுமானேரின் ேினாேிற்கு ேிவட கிவடத்துேிட்டது.
மதேிவு மபற்றுேிட்வடாம்.
வேதாத்திரியம்.

மதேிவே ஞானம் என்கிறது

’இவறநிவலவய சுத்தமேேி.
இருப்பு நிவலமயன்ப திது.

இது அறிோம். ’நான்” ” நீ’ ஆகும்!

மவறமபாருோம் இருப்புநிவல
மலர்ந்து, அவலநிவலகோய்

மாறியவத ேிண்முதல் பிரபஞ்சம் ஆம்!

நிவறநிவலவய நுண்பகுதி.
நிவலயில்லா அவலயாகி,
நீள்படர்க்வகயில் உணர்ோய், உயிர்கோச்சு!”
கவறவபான்ற தன்முவனப்பில்,
கர்மங்கள் பதிவேற்று

கலங்கி ேருந்திக் கண்ட,

மதேிவே ஞானம்!” (ஞாக.பா.1700)
சுத்தமேேி என்ற மபருமேேிவய மதய்ேம் என்று உணர்ந்து
மகாண்வடாம்.

புரிந்து மகாண்வடாம். சுத்தமேேிவயாடு

இவமப்மபாழுதம் நீங்காமல் நட்பு மகாண்டு ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.
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2 குருவேச் சாரும் நாள், எந்நாவோ?
பலநாட்கோக ஒருேன் குருவே வதடி ேந்தான்...எங்கு மசன்றாலும்
அேனுக்கு குரு கிவடக்காத நிவல ஏற்பட்டது.
சில ஆசிரமங்களுக்கு மசன்றால் அங்கு மடாதிபதியாக இருக்கும்
குருவே மநருங்க பல தவடகள் இருந்தது.

தனக்கு அருகில் இருந்து கற்று மகாடுக்கும் குருவே எதிர்பார்த்து
ஏங்கினான்.
ஒரு ஞானி இருப்பதாக வகள்ேிப்பட்டு அேரிடம் மசன்று தனது
குருவே பற்றி வகட்வபாம் என எண்ணினான்.
ஞானியின் இருப்பிடத்திற்கு மசன்று அேற்

வற சந்திக்கும்

மபாழுது ஞானிவயா வகாமணத்வத கட்டிக் மகாண்டு, ேட்டிற்கு
ீ
முன்பு இருந்த சாக்கவடவய சுத்தம் மசய்து மகாண்டிருந்தார்.

அேரின் முழங்கால் ேவர சாக்கவடயும், சகதியுமாக இருந்தது.
சாக்கவடவய அேர் கலக்கி சுத்தம் மசய்ேதால் அந்த இடம்
முழுேதும் ஒவர துர்நாற்றம் ேசியது.
ீ

ஞானியிடம் மசன்றேன்.."ஐயா நீங்கள் மகா ஞானி என வகள்ேி
பட்டிருக்கிவறன். பல சித்திகள் உங்கேிடம் உள்ேதாம். தயவு மசய்து
எனது குரு எங்கிருக்கிறார் என கூறுங்கள்" என்றான்.
ஞானி அேவனப்பார்த்து புன்னவகத்தோவர கூறினார்..."எேன்
ஒருேனுக்கு உடவல சுற்றி ஒரு ஒேிேட்டம் இருக்கிறவதா,
அேவன மநருங்கினால் வராஜா பூேின் மனம் கமழுகிறவதா அேவன
உனது குரு"
உடவன அங்கிருந்து புறப்பட்டு காடு மவல என அவனத்து
இடங்கேிலும் குருவேத் வதடி அவலந்தான்.
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பல ேருடங்கள் ஆனது. உடல் இவேத்து துரும்பனது. இதற்கு வமல்
வதட முடியாத நிவலயில் ஓர் மரத்தடியில் அமர்ந்தான்.

திடீர் என அேனது நாசியில் வராஜா பூேின் நறுமணத்வத

உணர்ந்தான். மரத்தின் பின்பகுதியில் கண்கள் கூசும் ஒேி ேசுேவத
ீ
கண்டான்.
"எனது சிஷ்யவன உனக்காகவே காத்திருக்கிவறன், ோ எனதருகில்”
மகிழ்ச்சியான மனமும் உற்சாகமான துள்ேலுடன் அருகில்
மசன்றான்.

அருகில் மசன்று பார்க்கும் மபாழுது, அங்கு அேனுக்கு ேழி காட்டிய
ஞானி உட்கார்ந்திருந்தார்.

கண்கேில் நீர் ேடிய...வககள் துடிக்க அேரின் கால்கேில்
ேிழுந்தான்.
பின்பு அேரிடம் "...குருவே பலேருடத்திற்கு முன்பு உங்கேிடம்
ேரும் மபாழுவத ஏன் நீங்கள் தான் எனது குரு என கூறேில்வல?
என்வன ஏன் காக்க வேத்தீர்கள்?" என வகட்டான்.
"குழந்தாய் நீ முதல் முவற ேரும் மபாழுவத என் உடலில்
வராஜாேின் சுகந்தமும், உடலில் ஒேியும் ேசியது.
ீ
அப்மபாழுது நான்
சாக்கவட சுத்தம் மசய்து மகாண்டிருந்ததால் உனக்கு என் வமல்
கேனம் இல்வல. உனது அறியாவமயால் அவத உணர
முடியேில்வல. எனது குரு எங்வக என வகட்டாவய தேிர, நீங்கள்
எனது குருோ? என வகட்கேில்வல.
அதனால் நான் உனக்கு குரு எங்வக என மசான்வனவன தேிர நாவன
உனது குரு என கூறேில்வல. பல ேருட முயற்சியால் இப்மபாழுது
உனது அறியாவம அகன்றது, என்வன கண்டு மகாண்டாய்"
சிஷ்யனின் மனதில் ஒேி ேச
ீ மதாடங்கியது..... ஆன்மீ க
நறுமணமும் கமழ்நதது.
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என் அறிவே உள் அடக்கி என்வபால் ேரும்மவுனி

தன்அறிவுக்கு உள்வேநான் சாருநாள் எந்நாவோ (தா.பா.1102)


என் அறிவே அடங்குமாறு மசய்து,



என்வபால் மமௌனியாய் எழுந்தருேி ேந்து,



தன் அறிவுக்குள்வே, என்வன அடக்கிக் மகாண்ட குருவேச்
சாரும் நாள், எந்நாவோ?

அண்டமதில் உருமேடுத்து அறிவேப் மபற்று
அவ்ேறிவு ஒன்றுமுதல் ஆறதாகிக்

மகாண்டவமலாம் இவ்வுருேில் குறிப்பில்லாமல்
வகாடான வகாடிமயண்ணி அனுபேித்துக்
கண்டபலன் எவனயறிய நிவனந்வதனப்வபா
கனல்மூட்டிக் கருமேழுப்பிக் கருத்துணர்த்தி
குண்டலினிமயனும் என் மமய்யுணர் மேழுப்பிக்
குறித்து எவனயறிேித்த குருவே அன்வப” (ஞாக.பா.5)

குரு என்பேர் ஒருேருக்கு அேசியமா? வேதாத்திரியம்
உலகில் ஒவ்மோரு உயிரினமும் தன் ோழ்க்வகப் பற்றிய அறிவே
தன் சக உயிரினங்கேிடமிருந்து தான் மபறுகின்றது.
உவட உடுத்தவல, உண்ணுதவல, உறங்குதவல, கூடிப்புணர்தவல,
இயற்வக உந்துதல் மகாடுத்தாலும் அது சக உயிரினங்கள் மசால்லிக்
மகாடுக்க, அந்த அனுபேத்வத கிரஹித்துக் மகாண்டு இன்னும் சீராக
ோழ்கிறது.
இந்த சீரான ோழ்க்வகக்கு நாகரீகம் என்று மபயர்.
எல்லா மசயல்கவேயும் நீங்கள் பிறரிடமிருந்து கற்றுக்
மகாள்கிறீர்கவே அன்றி எவதயும் நீங்கோக அறிந்து
மகாள்ேேில்வல.
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அறிந்து மகாண்டவத வநர்த்தியாக மசய்கிறீர்கள் என்று
வேண்டுமானால் மசால்லலாம்.

ஆனால், ோழ்ேின் அறிவு என்பது சக உயிரினமிடத்திருந்வத
ேருகிறது.
தவல ோருதலிலிருந்து காலணி அணிேது ேவர மற்றேர்கள்
மசால்லி தந்துதான் அறிந்து மகாள்கிறீர்கள் என்கிற வபாது ோழ்ேின்
ஆதாரமாக உள்ே ஆத்ம தாகத்வத, உயிரின் தேிப்வப, தன்
இருப்வப அறிேது என்பவத எேரும் அறியாமல் நீங்கோக
உணர்ந்து மகாள்ே முடியுமா?

இவத நானாக மதரிந்து மகாள்வேன் என்று இறுமாந்து திரிேது
நல்லதா. கடவுள் அறிதல் அல்லது தன்வன அறிதல் என்கிற

ேிஷயத்திற்கு மேகு நிச்சயம் ஒரு ேழிகாட்டி வதவேப்படுகிறார்.
அந்த ேழிகாட்டிக்கு குரு என்று மபயர்.
குரு என்பேர் சாக்கு வபாக்குக்காக உங்கவே சில மந்திர ஜபங்கள்
மசய்யச் மசால்லி, பூவஜகள் மசய்யச் மசால்லி மமல்ல மமல்ல
பிரம்ம ரகசியத்வத உபவதசிப்பார் என்று மசால்லப்படுகின்றது.
கடவுள் வதடுதல் எதற்காக என்ற வகள்ேி எழேில்வலமயனில்
ோழ்வு பூரணமாகேில்வல என்று அர்த்தம்.
ோழ்ேினுவடய தினசரி ேிஷயங்கேில் அலுப்பு ஏற்பட்டு இது
என்ன ோழ்க்வக என்ற வகள்ேி எழுகிற வபாது கடவுவேப் பற்றிய
தாபம் அல்லது தன்வன அறிதவலப் பற்றிய ஏக்கம் எழுகிறது.
அப்மபாழுது மேகு நிச்சயம் குரு என்பேர் வதவே.
அந்த குரு தன்வன அறிந்தேராக இருக்கிறமபாழுது உங்களுவடய
தேிப்வப முற்றிலுமாய் உணர்ந்து உங்கவே அறியாமல் உங்கவே
உங்களுக்குள் தள்ளுகின்ற ஆற்றவலயும் மபற்றிருப்பார்.
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அந்த ஆற்றல் மிக ரகசியமாய் உங்கேில் பாய்ந்து உங்களுக்குள்
உங்கவே அறிேிக்கும். இது ேிஞ்ஞான பாடமல்ல.

அடிப்பவடயாய் புரிந்து மகாள்ேதற்கும், வபசி மதரிந்து
மகாள்ேதற்கும். தடித்த புத்தகங்கேிலிருந்து கற்று
மகாள்ேதற்குண்டான ேிஷயமுமல்ல.
இது ரகசியமானது. ரகசியம் என்பதற்கு வேறு ஒருேருக்கு
மசால்லக்கூடாது என்ற அர்த்தமில்வல. எப்படி உள்வே ேந்தது
என்வற மதரியாத ரகசியம் இது.

நீங்கள் எப்படி மாறின ீர்கள் என்வற மதரியாத ரகசியம் இது.
உங்கவே அறியாது உங்கவே மாற்றுேது என்பது தன்வன அறிந்த
குருோல் மேகு நிச்சயம் இயலும்.

எனக்கும், கடவுளுக்கும் இவடவய இன்மனாருேர் எதற்கு என்று
வகள்ேி ேருேது மிகப் மபரிய அறியாவம.
உங்கவே அறிேது தான் சரியான அறிவு. ஆனால் தன்னுள் தான்
மூழ்குேது என்பது மிக மிக கடிமனான ேிஷயம்.
குரு என்பேரால் மட்டுவம உங்கவே உங்களுக்குள் தள்ே முடியும்.
தங்கவே அறிய வேண்டும் என்ற ஆேலுள்ேேர்களுக்கு
குருேினுவடய வதடலும் கூடவே ேரும். அேருக்கு குரு அேசியமா
என்ற வகள்ேிவய இருக்காது. குரு எங்வக என்கிற ஆேல்தான்
இருக்கும்.
யார் குரு. நான் தான் குரு என்று மசால்லிக் மகாள்கிறேர்கள்
உங்களுக்கு குரு அல்ல. தன்வன உணர்தவல கடவுள் உணர்தல்
என்கிற மகாோக்கியம் உணர்ந்தேவர குரு.
அேர் தன்வன உணர்ந்தேர் என்று மசால்லிக் மகாள்ேவத இல்வல.
கடவுள் மதரிந்துேிட்டது என்று குதிப்பதும் இல்வல. மாறாய் அேர்
ோழ்க்வக முற்றிலும் மற்ற மனிதர்கள் ோழ்க்வகயிலிருந்து
வேறுபட்டிருக்கிறது.
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ோழ்ேின் அநித்தியம், ோழ்ேின் அபத்தம் புரிந்தவபாது

உள்ளுக்குேிலிருந்து ஒரு கருவண மேள்ேம் புறப்பட்டு சகலவரயும்
அவணத்து மகாள்கிறது.
யாவர வேண்டுமானாலும், எப்மபாழுது வேண்டுமானாலும், எங்கு
வேண்டுமானாலும் இழந்து மதாவலப்வபாம் என்கிற பரிதேிப்பு
இருப்பின் யாவர மேறுக்க முடியும்.

எேரும் இங்வக நிரந்தரமில்வல என்கிறது மிக மதேிோக ேந்து
ேிட்டால் எேவர மேறுக்க முடியு

ம் எனவே எேவரயும்

மேறுக்காத கருவண மவழ தான் குரு.

கருவண உள்ேேர் முகத்தில் அற்புதமான வதஜஸ் இருக்கும். அேர்
ஒவ்மோரு அவசவும் அன்வப மபாழியும்.

கடவுள் ரூபமாகவே இருக்கும். அந்த குரு உபன்னியாசம்
மசய்கிறேர் அல்ல.
மிக மபரிய பிரசங்கங்கள் நிகழ்த்துேவத காட்டிலும் தனித்தனிவய
ஒவ்மோரு மனிதரின் உள்ளுக்குள் இருக்கின்ற ஆன்மாவேத்
மதாட்டு உசுப்பிேிடுேது தான் குருேின் வேவல.

எேவரப் பார்த்ததும் உள்ளுக்குள் மபரிதாய் ஒரு கிேர்ச்சி ஏற்பட்டு
அேவர உங்கவே அறியாமல் ேணங்கத் வதான்றுகிறவதா அேவர
பின்பற்றத் வதான்றுகிறவதா, அேவர மகாண்டாட ஆவச எழுகிறவதா,
அேவர உங்கள் குரு என்று மகாள்ேலாம்.
குருவே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்தில், ஒரு
குறிப்பிட்ட அவடயாேத்தில் கண்டுமகாள்ே முடியாது.
குரு மனிதராகத் தான் இருக்கவேண்டும் என்ற அேசியமும்
இல்வல. மபரும் ோனம் சிலருக்கு குருோக அவமந்திருக்கிறது.
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காற்றின் இவரச்சல் குருோக அவமந்திருக்கிறது. குரு வதடுதல்

என்பது மனம் ஒருமுகப்பட்ட ஒரு உணர்வு. அந்த உணர்வு நிச்சயம்
வதடுபேருக்கு குருவே மகாண்டு ேந்து மகாடுக்கும்.

3. உடல் பற்று அறுேது எந்நாவோ?
பட்டி

த்தா

வரப் வபால் அருணகிரிநாதவரப் வபால் தாயுமானேரும்

உடவல நிந்திக்கிறார்.
இந்த ோழ்க்வகயில் உடலும் மனமும் அழிந்து வபாகும்.
மட்டுவம அழியாதது.

ஆத்மா

உடல் அழியும் வபாது மானுடப் பிறேி

முடிகிறது.
அழியாத ஆத்ம மசாரூபத்வத உணர்ேதற்கு இக் காயத்வதயும்
மனத்வதயும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
ஆனால் அழியாத ஆத்ம மசாரூபத்வத மறந்துேிட்டு அழியும்
காயத்வத அழியாது காப்பதில் கேனம் மசலுத்தி ேருகிவறாம்.
அழிந்து வபாகின்ற காயத்வத அழியாது வேத்திருப்பதற்கு யாருக்கும்
இயலாது.

ேிவரேில் அழிந்து வபாகின்ற காயத்வதச் சிறிது

நாவேக்கு வேண்டுமமன்றால் நீடித்திருக்கச் மசய்யலாம்.
ஹடவயாகம் பயின்று சிறிது நாவேக்குக் காயத்வதக் காப்பாற்றி
வேக்கலாம்.

ஆனால் காயம் ஒரு நாவேக்கு அழிந்வத வபாகும்.

மபய்யான காயத்வத மமய் என்று கருதி ோழ்க்வகவய ேணாக்கி
ீ
ேருகின்வறாம்.
ற

காயத்வதப் மபாய் என்றும், ஆத்மாவே மமய் என்

ம் அறிகிற அறிவுதான் மமய்யறிவு.

காயத்வத மபாய் என்றும் ஆத்மாவே மமய் என்று உணர்கின்ற
உணர்வுதான் மமய் உணர்வு ஆகின்றது.
இவ்வுண்வமவய அறியாத மனிதர்கவேப் பார்த்து தாயுமானேர்
வகள்ேி வகட்கிறார்.
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உலகத்தேர்கவே!

சரீரமானது அழிேது திண்ணம்.

தன்வமயுவடயது.

அது அழியும்

அழியும் தன்வமயுவடய சரீரத்வத நீங்கள்

மமய் என்று நிவனப்பதற்குக் காரணம் என்ன?

என்று வகட்கிறார்.

சரீரம் மபாய் எனக்கூறும் பட்டினத்தார்


மனம்வபான வபாக்கில ோழும் கனவு வபான்ற மபாய்யான
ோழ்வும்-



உயர்ந்த மபாருவே அறியாத குற்றம் மபாருந்திய மனமும்-



அறியாவமவய ேிவேேிக்கும் ஆணே மலத்தில உதித்து,
அதிவலகிடந்து உழலும் நிணத்தில் வதான்றி மநேியும் புழப்
வபான்ற சிந்வதயும்-




ேஞ்சவனயும் பாேமும் நிவறந்த பழிப்பிற்குரிய நிவனவும்குற்றமும் மபாறாவமயும் உவல

பமும் மபால்லாங்கும்

கபடமும் மபாய்யும் அதன் பதிவுகளும்

மபரிய வகாபமாகிய பவகயும்-



தாழ்ச்சிக்குக் காரணமான இழிமசயல்களும்-



பவகயும் பயமும் துணிி்ச்சலும் நடுக்கமும் இராசத,தாமச,
சாத்ேக
ீ குணங்கோல் ேரும் குற்றமும் உவடய உடல்.

மலம் ஊறித் ததும்பும் உடவலமமய் என்று
எலும்பு, தவச, நரம்பு
ஜடமயமானது.

முதலியவேகவேக் மகாண்டு ஆன சரீரம்

ஜீோத்தமன் தான் மசய்த ேிவனவயத் தீர்த்துப்

பராமாத்மவன அவடேதற்குச் சரீரம் தரப்பட்டுள்ேது.
அக்ஞானத்வதாடு கூடிய ஜீேன் அழிந்துவபாகும் சரீரத்வதச்
சத்தியமானது என்று எண்ணி அதற்கு மதிப்பு மிகத்தந்து
ேருகின்றான்.
சரீரத்வதப் பயன்படுத்திப் வபரானந்தத்வதப் மபறுேதற்குப் பதிலாக
சரீரத்தில்தான் சுகம் இருக்கிறது என்று கருதி சிற்றின்ப
ேசப்பட்டிருக்கும் ஜீேன் உய்ேது எப்படி?
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ஊனுடம்வப மபாய் என்கிறீர்கவே!

பல மகான்கள் ” ஊனுடம்வப

ஆலயம்” ” உள்ேம் மபருங்வகாயில்” ” கள்ேப்புலவனந்தும் காோ
மணிேிேக்வக” என்மறல்லாம் உடம்வப புகழ்ந்திருக்கிறார்கவே?
என்ற வகள்ேி எழலாம்.
இவறநிவலவய இவறயுணர்வே மபறுேதற்கு இந்த உடலும்
மனமும் வதவேதான்.

எந்த அேவுக்குத் வதவேவயா அந்த

அேவுக்கு உடம்வப வபணலாம்.
அேவுக்கு வமல், உடம்வப பிரதானம் என்று உடவல
வபாற்றுகிறேர்களுக்கும், நிவலயான மமய்ப்மபாருவே ேிட
உடல்தான் முக்கியம் என்று கருதிக் மகாண்டிருப்பேர்களுக்கும் தான்
இந்த உபவதசங்கள்.
நீர்க்குமிழிக்குப் பூண் அவமத்து மடநின்றாலும் நில்லமமய்
பார்க்கும் இடத்துஇதன்வமல் பற்று அறுேது எந்நாவோ?(தா.பா.1117)




நீர்க்குமிழி பூண் கட்ட முடியாதோறு வபால
உடலும் நிவல இல்லாதது என்பது உணர்ந்து,
இதன்மீ து வேத்த பற்வற அறுக்கும நாள், எந்நாவோ?

உடம்பினுள் உத்தமவனக் காண்க – வேதாத்திரியம்
தியானம் ஆன்மீ க ேழிபாட்டின் உயர் மட்ட நிவலயாகும். உலகியல்
சிந்தவனகேில் ஈடுபட்டு காரணமின்றி மனம் அவலயாய் அவலகிறது.
உள்மனத்தில் ஒரு வபாராட்டவம நிகழ்கிறது. அந்த மனத்தின்
அவலச்சுழவல ஒருநிவலப்படுத்தி இவற நிவலவயாடு அவத
ஆழ்த்துேவத தியானம்.
மனேலிவம, மன அவமதி, மனநிவறவு, மனதில் ஒரு
மதய்ேகத்தன்வம
ீ
இவழவயாடும் ஆனந்தம், மேற்றிகவேயும்,
வதால்ேிகவேயும் சம்மாக பாேிக்கும் தன்வம, அவனத்தும்
தியானத்தால் அவடயும் நன்வமகள்! மன ஒருவமப்பாடு இல்லாதேன்
எதிலும் மேற்றி கானவே இயலாது.
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நம்முள்வேவய அறிோக இருக்கும் இவறேவன அறிந்து மகாள்ே
தியானம் அடிப்பவடயாகும்.
"உடம்பிவனப் மபற்ற பயன் ஆேமதல்லாம்
உடம்பினுள் உத்தமவனக் காண்க"
என்பது ஔவேயார் ோக்கு.
இவ்வுடவலக் மகாண்டுதான் ஆன்மாவே அறியலாம்! ஐம்புலன்
அடக்கம், நம்முள் உள்ே வதவேயில்லாதவத நீக்குதல்,

வதவேவயயில்லாத உடம்பின் சுகங்களுக்கு எல்வல கட்டுதல் தியானப்
பயிற்சியில் நாம் மபறமுடியும்.

தியானம், (தேம்) மசய்ய தயங்காதீர்கள்! எேிய முவறயில் நிவறோன
தியானம் மசய்ேதற்கு பழக்கும் நிவலயம் தான் மனேேக்கவல
மன்றங்கள்! அறிவுத் திருக்வகாயில்கள்!

மகான் வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே பயிற்சிகவே மனிதவன
மாமனிதனாக மாற்றும் அன்பர்கவே! மன்றத்திற்கு ோருங்கள்.

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.
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4. நான் என்ற தன்முவனப்பு
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மன்னன் ஒருேன் இருந்தான். ஆணேம் மிக்கேன். அவமச்சவர
அவழத்து, "அவமச்சவர, நான் இவறேவனக் காண வேண்டும்.
அதற்கு என்ன ேழி?'' என்று வகட்டான்.
"நம் நாட்டு எல்வலயில் ஒரு மாமுனிேர் இருக்கிறார். அேரிடம்
வகட்டால்

இவறேவனக்

காண

ேழி

மசால்லுோர்''

என்றார்

அவமச்சர்.
அரசனும்

தனது

பரிோரங்களுடன்

புறப்பட்டு,

முனிேர்

இருந்த

இடத்வத அவடந்தான்.
முனிேரும் ேந்திருப்பது அரசன் என்று அறிந்தும், அறியாதது வபால
"மகவன,

நீ

யார்?

உனக்கு

என்ன

வேண்டும்?''

எனப்

பரிவுடன்

வகட்டார்.
மன்னனுக்குக்

வகாபம்

ேந்தது.

"என்வனப்

பார்த்தா

யார்

என்று

வகட்கிறார்'' என நிவனத்தான்.
எனினும் வகாபத்வத அடக்கிக் மகாண்டு, ""நான் இந்நாட்டு அரசன்.
இவறேவனக் காண எனக்கு ேழி மசால்லுங்கள்'' என்று ஆணேம்
கலந்த மதானியில் வகட்டான்.
"இவறேவனக் காண வேண்டுமா? நான் மசத்த பிறகு ோ'' என்று
அழுத்தமாகக் கூறிேிட்டு, மீ ண்டும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் முனிேர்.
மன்னனுக்குக் வகாபம் ேந்தது. ""நீங்கள் மசத்த பிறகு எப்படி ேர
முடியும்? எப்படி என்வனாடு வபசுேர்கள்?''
ீ
என்று வகட்டான்.
"நான் என்பது நானல்ல! உன்னுள் இருக்கும் "நான்' என்ற ஆணேம்.
அந்த ஆணேம் முதலில் சாக வேண்டும். அதனால்தான் நான் மசத்த
பிறகு ோ, என்வறன். அதுேவர நீ இவறேவனக் காணும் ேழிவய
அறிய முடியாது'' என்றார் முனிேர்.
மன்னன் வயாசிக்க ஆரம்பித்தான்.
நம்வம நாவம அறியாமல் இருப்பதுதான் இந்த நான் என்ற ஆணேம்.
நாம் எவ்ேேவு சிறியேர்கள், கடவுள் எவ்ேேவு மபரியேர் என்பவத
உணராத அறியாவமயால் ஏற்படுேவத இந்த நான் என்ற இறுமாப்பு.
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இந்த ஆணேம் அழிந்தால்தான் இவறேவன, ஆனந்தத்வத அவடய
முடியும்!
ஊன்ஒன்றி நாதன் உணர்த்துமவத ேிட்டு அறிவேன்

நான்என்ற பாேிதவல நாணுநாள் எந்நாவோ? (தா.பா.1121) உடலில்


தங்கி இருந்து, இேன் அறிேிப்பவத கேனிக்காமல்

ேிட்டுேிட்டு, நான் அறிவேன் என்று புறப்படும் பாேியின்
தவல, நாணத்தால் தாழும் நாள், எந்நாவோ?

"மேேியில் ோ" - வேதாத்திரியம்
திறந்துமகாள் தான் தனது என்று மசால்லும்

சிற்றவறவய; மேேிவய ோ; அகன்று வநாக்கி
பரந்துலவு உலக சமுதயாத்தின் பரப்பகத்தில்

பற்று அறும், கடவமயினால் பழுக்கும் ஞானம். (ஞாக.பா.)
மும்மலங்கள் எனப்படுேது ஆணேம், கன்மம், மாவய.
ஆணேம் என்பது தன்முவனப்பு.
கன்மம் என்பது ேிவனப் பதிவுகள். மாவய என்பது புலன் கேர்ச்சி.
மும்மலங்களுள் முதன்வமயானது ஆணேம்.
இது 'தான்' எனும் அகங்காரப் பற்றாகவும், 'தனது' எனும்
மபாருள் பற்றாகவும் மாறி உடலேேில் எல்வலக் கட்டிக்மகாண்டு
மாவய எனும் மயக்க நிவலயில் இயங்கும்வபாது க ண் மம் எனும்
ேிவனப் பதிவுகள் கூடிக்மகாண்வட மசல்ேதால் பிறேியின்
வநாக்கமாகிய முழுவமப்வபறு எனும் ேடுவபறு
ீ
அவடேமதன்பது
எட்டாக்கனியாகவே உள்ேது.
'நான்', 'எனது' எனும் எல்வலக்குள் சிக்குண்ட மனவத அதன்
குறுகிய நிவலயிலிருந்து மீ ட்டு, சுற்றியுள்ே உலவகயும்,
பிரபஞ்சத்வதயும், இயற்வகவயயும் மனேிரிவு மகாண்டு
உற்று வநாக்கும் வபாது . . .

21

பரம்மபாருேின் எல்வலயற்ற உண்வமநிவலயும், அதன்
அறிோட்சித்தரமும், அதன் அன்பும் கருவணயும்,

அவனத்துயிர்கவேயும் காத்து இரட்சிக்கும் சிறப்வபயும்
அறிந்துமகாள்ளும்வபாது,
'நான்' எனும் சிற்மறல்வல சிவதந்து, பற்றுகள் நீங்கி,
'நாம்' எனும் சமுதாய உணர்வு வமம்படும்.

ஐேவகக் கடவமகவே முவறயாக ஆற்றி சமுதாய உயர்வுக்கு
நம்மால் இயன்ற மதாண்டு மசய்யவேண்டும் எனும்
ஞானம் மபருகும்.

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

5. மடோர் மயக்குஒழிேது எந்நாவோ?
“வேவலயில்லாது திண்டாடிக் மகாண்டிருந்த ஒருேன் ஒரு
அலுேலக நிர்ோகியிடம் எத்தவனவயா தடவே வபாய் வேவல
வகட்டான்.

” இப்மபாழுது இடம் காலியில்வல. இவடயிவடவய ேந்து
மகாண்டிரு.

ஏதாேது வேவல காலியாகும்மபாழுது அதில் உன்வன

அமர்த்துகிவறன்” என்று அந்த நிர்ோகி நம்பிக்வக ஊட்டினான்.
ஆனால் வேவல மட்டும் அந்த ஏவழக்குக் கிவடத்தபாடில்வல.
அேன் சலித்துப்வபாய் தனது பரிதாபகரமான நிவலவய
மற்மறாருேரிடம் மசால்லிக் மகாண்டிருந்தான்.
அப்மபாழுது அேனுக்கு ” அந்த நிர்ோகியிடம் ேணாக
ீ
நடக்க
வேண்டாம்.
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” அேனுவடய காமக்கிழத்தி குலாப்பிடம் வபாய் முவறயிடு,
ேிவரேில்

காரியம் வககூடும்” என்று ஒரு வயாசவன

மசால்லப்பட்டது.
அந்த ஏவழ மனிதனும் அங்ஙனவம மசய்தான்.

அடுத்த நாள் அேன்

ஆள் ேிட்டு ேரவழக்கப்பட்டு அேனுக்கு வேவலயும் தரப்பட்டது!
காமத்துக்கு அடிவமயாயிருப்பேர்கள் வபாக்கு இத்தவகயது.”
(ஸ்ரீராமகிருஷ்ண உபவதச மஞ்சரீ, பக்.50)

தூயபனித் திங்கள் சுடுேதுஎனப் பித்துஏற்றும்

மாய மடோர் மயக்குஒழிேது எந்நாவோ? (தா.பா.1138)


தூய குேிர்ந்த சந்திரஒேி கூட மேப்பம் தருேது வபால் உணரச்
மசய்யும் அேவு பித்து ஏற்றி மயக்கம் மசய்ேிக்கும் மகேிரது,
காம மயக்கத்திலிருந்து ேிடுபடுேது எந்நாவோ?

காமபித்வத ஒழிப்பது எந்த நாள்? என்ற வகட்கிறார் தாயுமானேர்.
இதற்கு என்ன மசய்ய வேண்டும்?

காயகல்ப பயிற்சி வேண்டும்

என்கிறது வேதாத்திரியம்.
” கவறவபாக்கி ேித்ததவன உவறயச் மசய்யும்
காயகற்பப் பயிற்சியினால் உேவநாய் நீங்கும்.
நிவறமனமும், ஈவகவயாடு, மபாறுவம, கற்பு,
வநர்நிவறயும், மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும்.
இவறயுணர்வு, ேிழிப்பு நிவல, அறிவுக் கூர்வம,
இனியமசால், எண்ணத்தின் உறுதி. வமன்வம
மவறமபாருோம் மனம் உயிர்மமய் யுணர்வு கிட்டும்.
மாதேமாய்க் பிறப்பிறப்புத் மதாட அறுக்கும்.” (ஞாக.பா.1510)
காயகற்பப் பயிற்சி மசய்ேதால் உடல் வநாய்கள் மனவநாய்கள்
நீங்கும்.
மலரும்.

காம உணர்வு கட்டுக்குள் இருக்கும்.

நல்ல எண்ணங்கள்
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வநாய் ேராமல் காத்துக் மகாள்ேவும், வநாய்கேின் தாக்குதவலத்
தாங்கிக் மகாள்ளும் சக்தியும் மபருகும்.

ேித்துக் குழம்பில் உள்ே குற்றங்கவேப் வபாக்கி ேித்துக்குழம்வப
இறுகி உவறயச் மசய்ேதனால் உயிர்த்துகள் எண்ணிக்வக மிகுந்து
சீேகாந்தத் திணிவு ஏற்படுேதால் மனவநாய்களும் நீங்குகின்றன.
இருப்பவதக் மகாண்டு திருப்தியாக ோழக்கூடிய மனநிவறோல்,
பிறருக்கு ேழங்கும் ஈவகத் தன்வமயும், சகிப்புத் தன்வமயால்

மபாறுவமயும், கற்புணர்வும், உயிர்கேிடத்து வநர்நிவற உணர்ோகி
சமவநாக்கும், மன்னிக்கும் மனமும் இயல்பாகவே உயர்ேவடயும்.

அதனால் இவறயுணர்ேில் ோழும் ேிவேேறிந்த ேிழிப்பு நிவலயில்
மசயல்படக்கூடிய அறிவுக்கூர்வமயும், வபசும் ோர்த்வத

இனிவமயாகவும், எண்ணத்தின் ேலிவமயும் வமன்வமயவடயும்.
அதன் காரணமாக மவற மபாருட்கோக உள்ே மனம், உயிர்.
இவறயுணர்வு ஆகியேற்றில் உண்வம உணர்வு கிட்டும்.

இதுவே மனிதனின் முழுவமப் வபறுமாவகயால் பிறேித்தவே
அறுபடும்.

கருவமயக் கேங்கங்கள் தூய்வம மபறாதேவர துன்பப் பிறேிகள்
நீடித்துக் மகாண்டு இருக்கும்.
கருவமயம் தூய்வமயவடேதால் இறக்க வேண்டியதுமில்வல.
பிறக்க வேண்டியதுமில்வல.

ஆனந்தமாக ோழலாம். (சித்தர்கேின்

காயகற்ப பயிற்சி, ஊமரங்கும் உள்ே மனேேக்கவல மன்றங்கேில்
மசால்லித் தரப்படுகிறது.)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.
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6 தன்முவனப்பும் எப்வபாது வபாகும்?
ஒரு சமயம் கிருஷ்ணன் துோரவகயில் இருந்த சமயம் காற்றில்
நறுமணம் மிதந்து ேருேவத உணர்ந்தார்.
அது சவுகந்தி என்ற மலரின் மணம். அவ்ேவக மலர் குவபரனின்
அழகாபுரி நந்தேனத்தில் மட்டுவம இருப்பது அேருக்குத் மதரியும்.
அந்த சூழ்நிவலயில் அேருக்கு தன் ோகனமான கருடனின் மீ தும்,
தன் ஆயுதமான சக்கரத்தின் மீ தும் கேனம் மசன்றது.

அவேகள் இரண்டும் நீண்டகாலமாகவே ஆணேம் மகாண்டு
ஆர்பாட்டம் மசய்து ேந்தன.
பரமாத்வேவய ஏற்றிச்மசல்ேதால், தாவன உயர்ந்தேன் என்று
கருடன் நிவனத்தது. அவதப்வபாலவே சக்ராயுதமும் தான்
இல்வலமயன்றால் பரமாத்மாவே மசயல்பட முடியாது.

என்னால்தான் பலரும் பரமாத்மாவேக் கண்டு அஞ்சுகிறார்கள் என்ற
கர்ேத்துடன் இருந்தது. கிருஷ்ணனுக்கு இேர்கேின் தம்பட்டமும்

கர்ேமும் மதரிந்வத இருந்தது. தக்க சமயத்தில் அேர்களுக்கு பாடம்
கற்பிக்க வேண்டி மபாறுவமயுடன் சகித்துக் மகாண்டிருந்தார்.
கிருஷ்ணன் கருடவன அவழத்து, கருடவன! குவபரனின் அழகாபுரி
நந்தேனத்தில் சவுகந்திகா மலர் உள்ேது. அதவன இங்கு மகாண்டு
ோ என்று கூறினார்.
அவதக்வகட்டதும், இவ்ேேவுதானா, ஒவர மநாடியில் பறித்து
ேருகிவறன், என்று ஆர்ப்பரித்த கருடன், வேகமாகப் பறந்து
அழகாபுரியிலுள்ே நந்தேனத்திற்கு மசன்றது.
அங்கு ஏராேமான மலர்கள் மலர்ந்து மணம் பரப்பிக்
மகாண்டிருந்தது. கருடன் அம்மலர்கவே ஒவ்மோன்றாகப் பறித்துக்
மகாண்டிருந்தது.
அந்த சமயம் அனுமன் அங்கு ேந்தான். யாவரா மலர்கள்
மகாய்ேவதக் கண்டு, யார் மலர் பறிப்பது? என்ற அதட்டலுடன்
கருடன் அருகில் ேந்தான். கருடனும் அலட்சியமாக, என்வனவய
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மதரியேில்வலயா உனக்கு? நான் என்ன சாதாரண ஆோ?
நான்தான் கருடன். பரமாத்மாேின் ோகனம், என்றது.

கருடனா? யார் அந்த பரமாத்மா? எனக்கு பரமாத்மாவேவய
மதரியாவத! இது குவபரனின் வதாட்டம். இங்கு யாரும் மலர்கவே
பறிக்கக்கூடாது. வபா, வபா என அனுமன் ேிரட்டினான்.
ஓ! என்வனவய ேிரட்டுகிறாயா? பரமாத்மாதான் இந்த மலர்கவேக்
மகாண்டு ேரச் மசான்னார். அேரின் கட்டவேவய நிவறவேற்ற
வேண்டியது என் கடவம. பரமாத்மா துோரவகயில் தான்
இருக்கிறார், என்றது கருடன்.

இவதா பார்! நீ யாராக இருந்தாலும் கேவலயில்வல. மரியாவதயாக
மேேிவய வபா, என வமலும் அதட்டினான் அனுமன்.

என்வனவய ேிரட்டுகிறாயா? என் ேலிவமவயப் பார் என்று கருடன்
வகாபத்துடன் அனுமவனத் தாக்க முயன்றது.
ஆனால் அனுமவனா, கருடவனப் பிடித்து இறுக்கி, தன் அக்குளுள்
இறுக்கிக் மகாண்டான். கருடன் எவ்ேேவோ முயன்றும் தன்வன
ேிடுேித்துக் மகாள்ே இயலேில்வல.
அதற்கு மூச்சுத் திணறியது. என்வன ேிட்டுேிடு. பரமாத்மா
மசான்னதால்தான் நான் ேந்வதன் என்று கதறியது. சரி. உன்வன
கிருஷ்ணன்தாவன அனுப்பினார். அந்த கிருஷ்ணவனவய
வகட்கிவறன். ோ வபாகலாம் என்று மசால்லியபடி துோரவகவய
வநாக்கி புறப்பட்டது.
அனுமன் துோரவகக்குள் நுவழயும்வபாது, மக்கள் அதன்
வதாற்றத்வதக் கண்டு பயந்தனர். அதனால் என்ன துன்பம்
வநரிடுவமா என அஞ்சியோறு கிருஷ்ணனிடம் மசன்று மசால்லி
முவறயிட்டனர்.
கிருஷ்ணனுக்கு ேருேது யாமரன்று மதரியுமாதலால் மக்கேிடம்
அேர், கேவலப்படாதீர்கள். சக்கராயுதத்வத அனுப்பி அேவன
மகான்று ேிடுகிவறன் என ஆறுதல் கூறினான்.
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சக்ராயுதத்வத அவழத்து, நீ மசன்று நகரில் புகுந்த குரங்கு முகமும்,
மனித உடலும் மகாண்ட ஒருேன் ஊருக்குள் ேருகிறான்.
அேன் வகயில், கருடன் சிக்கித் தேிக்கிறான். அந்த ேித்தியாசமான
ேடிேம் மகாண்டேவன அழித்துேிட்டு கருடவன மீ ட்டு ோ என்று
ஆவணயிட்டார்.
சக்கராயுதமும் மகா ஆவேசத்துடன் சுழன்று மசன்றது. அனுமன்
அருகில் மசன்றதும், அதன் அக்குேில் கருடன் சிக்கி உயிர்வபாகும்
நிவலயில் இருப்பது கண்டு அதிர்ச்சியவடந்தது.
கருடனும், நல்ல வநரத்தில் ேந்தாய். என்வன காப்பாற்று என
சக்கராயுதத்வத மகஞ்சியது. ஆனால் அனுமன் மனதிற்குள்
ராமநாமத்வத உச்சரித்துக் மகாண்வட,

சீறிேரும் சக்கராயுதத்வத பிடித்து தன்னுவடய இன்மனாரு
அக்குளுள் இடுக்கி வேத்தது. சக்கராயுதமும் பிடியில் திணறியபடி,
நான் கிருஷ்ணரின் ஆயுதம். என்வன ேிட்டுேிடு என மகஞ்சியது.
அட நீயும் கிருஷ்ணனின் ஆள்தானா? எனக்கு மதரிந்தது ராமன்
மட்டுவம. அேவரேிட சக்தி ோய்ந்தேர் எேருமில்வல. நீங்கள்

கூறும் அந்த கிருஷ்ணவன பார்க்கலாம் என்றபடி பிடிவய வமலும்
இறுக்கினான். அனுமனின் பிடியில் சிக்கிய சக்கராயுதமும்,
கருடனும் இதுேவர மகாண்டிருந்த ஆணேத்வத ேிட்டன.
அனுமன் கிருஷ்ணன் முன் மசன்றான். அேனுக்கு கிருஷ்ணன்
யாமரன்று மதரியேில்வல.
நீ யார், என்றான்.அதற்கு வமல் வசாதிக்க ேிரும்பாத கிருஷ்ணன்
அனுமனின் பார்வேயில் ராமனாக காட்சி தந்தார். பிரவபா! தங்கள்
தரிசனத்திற்காகத்தாவன காத்து கிடந்வதன் என்று மகிழ்ச்சி மபாங்க
கூறி ேணங்கினான் அனுமன்.
கிருஷ்ணனும் ோழ்த்தி, ோயு வமந்தா! உன் அக்குளுள் ஏவதா
வேத்திருக்கிறாவய. அது என்ன? என்று வகட்டார். பிரவபா!
தங்களுக்கு சவுகந்திகா மலர் வேண்டுமானால் என்னிடம்
மசால்லியிருக்கலாவம!
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உங்கள் ோகனம் கருடனாம்! வதாட்டத்தில் புகுந்து நாசம் மசய்து
மகாண்டிருந்தது. அதனால் அதவன பிடித்து வேத்துக் மகாண்வடன்.
தங்கவேக் கண்டு முவறயிட ேந்து மகாண்டிருக்கும்வபாது என்வன
ேழிமறித்து ேம்பு மசய்தது இந்த சின்ன சக்கரம். அதனால்
அவதயும் பிடித்து அக்குளுள் வேத்வதன், என கூறினான்.
ஆஞ்சவநயா! பாேம் அேர்கவே ேிட்டுேிடு என கிருஷ்ணன் கூற,
அனுமன் அேர்கவே அக்குேில் இருந்து ேிடுேித்தான்.
கருடனும் சக்கரமும் தவலகுனிந்தபடிவய, மாதோ! எங்கவே
மன்னித்தருள்க. எங்கள் ஆணேம் அழிந்தது என வேண்டினர்.
கிருஷ்ணரும் புன்னவக புரிந்தார்.

ஆங்காரம் என்னும்மத யாவனோ யில்கரும்பாய்
ஏங்காமல் எந்வதஅருள் எய்துநாள் எந்நாவோ? (தா.பா.1150)



மதங்மகாண்ட யாவனயின் ோயில் அகப்பட்ட கரும்பு வபால
ஆங்காரம் எனப்படும் தன்முவனப்பு மகாண்டு,

துன்புறும் உயிருக்கு, எம் தந்வதயின் திருேருள் பதிேது
எப்மபாழுவதா?

”தன்முவனப்பு மகாண்டு,
வபாக்கும் ேழி என்ன?

துன்புறும் உயிருக்கு தன்முவனப்பு

ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.

’இவறநிவலவய வபரறிோய் எல்லாப் மபாருட்கேிலும்,
இவடயற்றும் உட்புறமும் இவணப்பியக்க மாயுே. அம்
மவறமபாருவே அணுமுதலாய், அண்டபிண்டம் அவனத்தாய்.
மாமபரிய வபரண்டமாய் மலர்ந்து, அது அதனில்
நிவறயறிோய் ஒழுங்கவமப்பாய் மநறிவயாடு இயங்கும்,
வநர்அறியச் சீர் அறிவேப் மபற்றேவன மனிதன்,
முவறயாக அகத்தேத்தால் அறிேறிந்த வபற்றில்,
முழுமுதற் மபாருள் ேிேங்கும், தன்முவனப்பும் வபாகும்.”

(ஞாக.பா.1588)
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இவறநிவலயானது வபரறிவு ஆகும்.

அந்தப் வபரறிோனது, வதாற்றப்

மபாருட்கள் அவனத்திலும் வேறுபாடு இல்லாமலும், உட்புறமாகவும்
இருந்து எல்லாேற்வறயும் இவணத்துக் மகாண்டுள்ே
இயக்கமாகவும் உள்ேது.
இருக்கிறது என்ற மசால்லத்தான், உணரத்தான் முடியும்.

எடுத்துக்காட்ட முடியாது, புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவே
மவறமபாருள் ஆகும்.

மவறோக இருப்பதால், மவறமபாருள் எனப்படும்.

மவறமபாருவே

இயக்கமாகும்வபாது அணுோகி, அணுேின் கூட்டுச் வசர்க்வகயால்
மபரும் மபரும் வகாள்கோகி, சடப்மபாருள், சீேன் என்று

அவனத்திலும் நிவற அறிோகவும், இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும்
என்ற இயக்க ஒழுங்கில் மநறிவயாடு மசயல்படுககின்றது.

இேற்வற எல்லாம் அறியக்கூடியதான, சிறப்பான ஆறாேது
அறிவேப் மபற்றேன்தான் மனிதன்.
அகத்தேத்வத முவறவயாடு இயற்றுேதனால், அறிவே அறியும்
வபறு கிட்டும்.

அந்த அறிவே முழுமுதற் மபாருோன இவறநிவல

என்பதும் அறிேிற்கு ேிேக்கமாகும்.
அதனால் மனிதனின் தன்முவனப்பு ஒழிந்துேிடும். தன்முவனப்பு
நிங்கி ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

7 உன்வன அறிந்தால்...நீ உன்வன அறிந்தால்
வேதத்தில் ஒரு கவத உண்டு.
கடந்து வபாகின்றனர்.

பத்து நண்பர்கள் ஒரு ஆற்வறக்
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ஆற்வறக் கடந்ததும், அவனேரும் ேந்து ேிட்வடாவமா என்று
ஒவ்மோரும் எண்ணிப் பார்க்கின்றனர்.

ஒன்பது நபர்கவே

இருக்கின்றனர்.

ஒவ்மோருேரும் தன்வன ேிட்டுேிட்டு,

மற்றேர்கவே

எண்ணுகின்றனர். பத்தாேது நபவரத் வதடி அவலகின்றனர்.
அது வபாலத்தான் நம்வம வதடாமல்
வதடிக் மகாண்டிருக்கிவறாம்.
நம்வம நாம் வதடுவோம்.
மகாள்வோம்.

அறியாமல், அவத மேேியில்

தன்வன அறியும் இரகசியத்வத புரிந்து

’உன்வன அறிந்தால்...நீ உன்வன அறிந்தால்
உலகத்தில் வபாராடலாம்
உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்

தவல ேணங்காமல் நீ ோழலாம்” (திவரப்பாடல்)

ோன்மகடுத்துத் வதடும் மதிவகடர் வபாலஎவம

நான் மகடுத்துத் வதடாமல் நன்கு அேிேது எந்நாவோ? (தா.பா.1176)




ோன் மேேியில் இருந்து மகாண்வட, ” ேேர்ேவதக் காண

ேில்வல’ என்று கூறித் வதடும் அறிவு மகட்டேர்கவேப் வபால
எம்வம நாவன வதடாமல்,
நன்கறிேது எப்மபாழுவதா?

தன்வனயறிதல் - வேதாத்திரியம்
தன்னிவல அறிேறிய அகவநாக்கு நிற்கின்ற
தேமுவற பயில வேண்டும்.
அந்நிவல 1) குருநாடி 2) மூல ஆதார நிவல,
3) அவசேிலா துரியநிவல 4) வநர்
முன்னிவல இலா துரிய அதீதநிவல, 5) அறுகுணம்
முவனயாது காத்திடு நிவல.
இநநிவலகள் ஐந்வதயும் குருமூலம் அறியலாம்.
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ஏற்றேர் கரு தேத்தால்.” (ஞாக.பா.1461)
சீடன் தன்குருவேப் பார்த்தான்……..
’குருவே! தங்கவேப் வபால ோழ்ேில் மேற்றிமபற நான்
ேிரும்புகிவறன். அதற்கு என்ன மசய்ய வேண்டும்?’ என்று வகட்டான்
சீடன்.

’நான் ோழ்ேில் மேற்றி மபற்வறன் என்று எப்படி கூறுகிறாய்?’
என்று வகட்டார் குரு.

’ஒரு மபரிய மடலாயத்வத நிர்ேகிக்கின்றீர்கள், ஞானம் மபற்று பல
நூறு சிடர்களுக்கு ஞானம் வபாதிக்கும் மஜன் குருோக
இருக்கிறீர்கள். இவத வேத்துக் கண்டு பிடித்வதன்!”
’இதுதான் ோழ்ேின் மேற்றியா?”
’அப்படித்தான் நிவனக்கிவறன்!”
’முதலில் நீ யார்?”

சீடன் வயாசித்தான்.
குரு எதிர்பார்க்கும் பதிவலச் மசால்ல வேண்டும் என்று முடிவு
மசய்தான்.

’முதலில் நான் குழந்வத!’ என்றான்.
’அடுத்து?”
’சிறுேன்!”
’அடுத்து?”
’ோலிபன்!”
’அடுத்து?”
’தற்வபாது தங்கேின் சீடன்!”
’அடுத்து?”
சீடன் மீ ண்டும் வயாசித்தான்.
’தங்கவேப் வபால நானும் ஒரு குரு!”
’அடுத்து?”
சீடன் வயாசித்தான்.
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’தாங்கள் என்னோக ஆேிர்கவோ அந்த நிவல எனக்கும் ேந்து
வசரும்!”

’ஊறீம்! உனக்கு இன்னும் ஞானம் ேரேில்வல. நீ மசான்ன
பதில்கேில் ஒன்றுகூட என் வகள்ேிக்குப் மபாருந்தாது!”
’எப்படிக் குருவே?”

’பார்! நான் குரு என்று ஒருநாளும் என்வனச் மசால்லிக்

மகாண்டதில்வல. மற்றேர்கள்தான் என்வன குரு என்கிறார்கள்.
ஆனால் என்வன ஒரு மனிதன் என்று நான் மசால்லிக்

மகாள்கிவறன். ஆனால் மற்றேர்கள் அவதச் மசால்லேில்வல.
என்வன மற்றேர் மனிதன் என்று எப்வபாது கூறுகிறார்கவோ
அப்வபாதுதான் நான் மேற்றியாேனாவேன்.
மனிதன் குருோகிறான். குரு மனிதனாேதில்வல!”
’குரு மனிதனாக என்ன மசய்ய வேண்டும்?”
’மனிதனாகவே இருக்க வேண்டும். மனிதனுக்கு மிஞ்சிய உயர்நிவல
இல்வல. ’நீ யார்?’ என்ற எனது வகள்ேிக்கு ’நான் மனிதன்’ என்று
மசால்லியிருந்தால் நீதான்மேற்றியாேன்.

’நான் குரு’ என்ற மசால்ேது அகந்வத. நான் மனிதன் என்று

மசால்ேது உண்வம. இப்வபாது மசால் யார் மேற்றியாேன்? குருோ?
மனிதனா?”
சீடன் வயாசித்தான்.
’மனிதன்தான்!’ ’நீ, நீ ேிரும்பியதுவபால் அேனாகவே இரு.
தாயுமானேர் மசால்லியவதப்வபால் உணர்ோக இரு!”
புதிய ஞானத்தால் சீடன்மதேிவு மபற்றான்.
நிலம் முதலாகச் மசால்லப்பட்ட பூதம் நீ அல்வல. நிவனத்துப்
பார்க்க, அறிவுக் கருேிகளும், மதாழிி்ற் கருேிகளும், அகக்
கருேிகளும் நீ அல்வல. ஆராய்ந்து பார், உணர்வே நீ என்று
மசான்னான்.
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தாயுமானேர் பாடுகிறார்.
’பார்ஆதி பூதம் நீ அல்வல-உன்னிப்
பார் இந்திரியம் கரணம்நீ அல்வல

ஆராய் உணர்வுநீ என்றான்-ஐயன்

அன்பாய் உவரத்தமசால் ஆனந்தம் வதாழி” (தா.பா.1431)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

8. ஆனந்த நாட்டில் அேதரிப்பது எந்நாவோ?
பிறப்பு இறப்பு தரும் ஈனந்தரும் நாட்டில் இருந்து ேிடுதவலப் மபற
என்ன மசய்ய வேண்டும்?
பிறப்பு இறப்பு இரண்வடயும் வேமராடு அறுக்க என்ன மசய்ய
வேண்டும்?

வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிறது.

பிறப்பு இறப்பு எனும் கடவல நீந்த மேன்றால்,
மபருேிழிப்பாய் இருேழியிி்ல் மேற்றிவேண்டும்.
பிறப்புஎழாமல் புதிதாய்க் கருேின் மூலம்
வபணிப் பாலுறவு அறவே தடுக்க வேண்டும்.
பிறப்பதவனப் மபருக்குகின்ற தன்முவனப்பு,
மபரும்பாேப் பதிவுகளும் பற்றும் வபாக்கி,
பிறப்பறுக்கும் அகத்தேமும் அறமும் ஆற்றி,
வபரறிோய் அறிேறிந்து நிவலக்க வேண்டும்.”

(ஞாக.பா.1314)

ஒரு மனிதன் மபற்வறார் ேிந்து நாதத்தில் உள்ே தரத்வத சஞ்சித
கர்ம ேிவனயாகப் மபற்று. அந்தத் தரத்வத அடிப்பவடயாகக்
மகாண்டு உடவல, மனவத இயக்கி பிராரப்த கர்ம ேிவனவய
வசர்த்துக் மகாள்கிறான்.
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அதுவே அேனது ஆன்மாேில், அறிேின் தரமாகியது.

ஆன்மக்

கேங்கங்கள் தூய்வம மபறும் ேவர பிறப்பு இறப்பும் மதாடர்ந்து
ேந்து மகாண்வட தான் இருக்கும்.

கடலுக்கு எல்வலவயக் காண முடியாதது வபால் பிறப்பு இறப்புத்
மதாடருக்கும் எல்வல இல்வல.

பிறப்பு இறப்பு என்னும் ோழ்க்வகக் கடவலக் கடந்து பிறேியின்
வநாக்கமாகிய இவறயனுபூதி நிவல கிட்ட வேண்டுமானால், இரு
ேவககேில் ேிழிப்பு நிவலயில் மசயல்பட்டால் மேற்றி கிட்டும்.
கேங்கமான பின்பிறேிகவே உருோக்கும் ஆண் மபண் பாலுறவே
அறவே தடுத்து புதிதாக் கருேின் மூலம்
காத்துக் மகாள்ேது ஒன்று.

பிறப்பு ஏற்படாமல்

மனிதனின் தன் முவனப்பால் ேரும் பாேப் பதிவுகளும், உலகியல்
பற்றும் ஆன்மாவேக் கேங்கப்படுத்தி பிறப்வபப் மபருக்குகின்றது.
அதவனத் தேிர்ப்பதற்கு அகத்தேத்தின் மூலம் மனவத உயிரில்
அடக்கியும் ஒடுக்கியும் அறிவே அறிந்து, அறமநறியில் ோழ்ந்து
வபரறிவு நிவலயில் நிவலப்பது மற்மறான்று ஆகும்.

நாமும் பிறப்பற்ற நிவல மபறுமாறு ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!
ஈனம் தரும்நாடு இதுநமக்கு வேண்டாஎன்று
ஆனந்த நாட்டில் அேதரிப்பது எந்நாவோ? (தா.பா.1177)




இழிோகிய பிறப்பிவன மீ ண்டும் மீ ண்டும் தரும் இந்த நாடு
எனக்கு வேண்டாம் என்று,
வபரின்பம் தரும் நாட்டில் அேதரிப்பது எப்மபாழுவதா?
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ஆனந்தநாடு என்ற ேடு
ீ வபற்று மநறிவய அறிேது எப்படி என
வகட்கிறார்.

வேதாத்திரியம் ேிவட தருகிறது.

” மேட்டமேேி பிரபஞ்சப் மபாருள்கட் மகல்லாம்
ேடாகும்.
ீ

ேிண்கடந்த ோனறிந்தால்,

மேட்டமேேி அணுஅறிவு ஒன்றாய்ப் வபாகும்.
ேடுவபறு
ீ
எனும் உணர்ந்த பதமும் ஈவத!”

நாம் நில உலகில் ோழ்ந்து மகாண்டுள்வோம்.

(ஞாக.பா.1848)

உலகவமா சூரியக்

குடும்பத்தில் மூன்றாேது ேட்டப் பாவதயிவல தற்சுழல்
இயக்கத்துடன் சூரியவனச் சுற்றி ேருகிறது.
சூரியக் குடும்பவமா பால்மேேி மண்டலத்தில் பலவகாடி சூரியக்
குடும்பங்கேிவல ஒன்றாக சுழன்று மகாண்டுள்ேது.
பால்மேேி மண்டலவமா, எண்ணிலடங்காத மண்டலங்கவே
உள்ேடக்கிக் மகாண்டு சுழன்று மகாண்டுள்ே பிரபஞ்த்தின் ஒரு
பகுதியாக சுழன்று மகாண்டுள்ேது.
பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாலும் சுற்றிலும் சூழ்ந்தும் உள்ே சுத்தமேேி
என்னும் மேட்டமேேியின் ஒரு பகுதியில் பிரபஞ்சவம சுழன்று
மகாண்டுள்ேது.
ஆகவே பிரபஞ்சத்திவல நாம் காணும் சடப்மபாருள், சீேன் ஆகிய
அவனத்துத் வதாற்றப் மபாருட்களுக்கும் இடமாக ேடாக
ீ
இருப்பது
சுத்தமேேியாகும்.
உடல் பற்று, உலகியல் பற்றுக்கேிலிருந்து ேிடுதவல மபற்றால்
ேடுவபறு
ீ
என்னும் உயர்ந்த நிவலவய மனிதன் மபறலாம்.
மனம்தான் மனிதனாக இயங்கிக் மகாண்டுள்ேது.

அந்த மனவத,

மனத்திற்கு மூலமான ேிண் என்னும் உயிரில் ஒடுக்கிப் பழகினால்,
மன அவல நின்று நிவலக்கு ேரும்.
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மனதின் அடித்தேமாகிய அறிேில் நிவலத்தால் அறிவு ேிரிந்து.
பிரபஞ்சத்வதக் கடந்து அப்பாலாக உள்ே சுத்தமேேியில் கலப்புற்று
ேிடும்.
மனிதனின் சிற்றறிவேப் வபரறிவே உள்ேடக்கமாகக் மகாண்ட
சுத்தமேேியில் கலப்புறச் மசய்ேவத ேடுவபறு
ீ
என்ற உயர்ந்த பதம்
என்னும் பக்குேம் ஆகும்.
ேடுவபறு
ீ
என்னும் மபரும் பதம் அவடந்தேர்கள் தானும் ோழ்ந்து
மற்றேர்கவேயும் ோழ வேக்கக் கூடியேர்கள் ஆேர்.
நாமும் அேர்கவேப் வபால் ோழ்ந்து மற்றேர்களுக்கும்
மதாண்டாற்றி- இன்புற்று -ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக!
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்.
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9. மமய்ஞ்ஞான மமய்ேிேக்கு
அது ஒரு மபரிய குருகுலம். பல மஜன் துறேிகள் அங்கு
தங்கியிருந்து கல்ேி பயின்று ேந்தனர்.

குருகுலத்தில் இருந்த தவலவம குருவுக்கு மிகவும் ேயதாகி
ேிட்டது. அதனால் அேர் படுத்த படுக்வகயாக இருந்தார்.

அேரிடம் தவலவம சீடன் ஒருேர் இருந்தார். ஒரு நாள் தனது
கடவமகள் அவனத்வதயும் முடித்துேிட்டு, அவமதியாக அமர்ந்
திருந்தார், தவலவம சீடன்.

அப்வபாது தவலவம குரு, அேவர அவழப்பதாக தகேல் ேந்தது.
இவதயடுத்து அேர், குருேின் அவறவய வநாக்கிச் மசன்றார்.
அவறக்குள் குேிவர தாங்க முடியாமல், வபார்வேயால் வபார்த்திய
நிவலயிலும் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் குரு. அேருக்கு எதிரில்
ேிறகுகள் குேித்து, மநருப்பு எரிந்து மகாண்டிருந்தது.
தனது சீடவனப் பார்த்ததும், ‘உட்கார்’ என்று வசவக காட்டினார்,

குரு. மதாடர்ந்து அேரும், படுக்வகயில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தார்.
குருோனேர் வபச்வசத் மதாடர்ந்தார். ‘என்வன ேவயாதிகம் ோட்டி
எடுக்கிறது. உடலில் தள்ோவம ஏற்பட்டுேிட்டது. என்னுவடய
சீடர்கேிவலவய நீ தான் முதன்வமயானேன். எனவே எனக்குப்
பிறகு, இந்த குருகுலத்வத ஏற்று நடத்தும் மபாறுப்வப நீதான்
ஏற்றுக்மகாள்ே வேண்டும்’ என்றார் தவலவம குரு.
அவத ஏற்றுக்மகாள்ேது வபால், தவலவம சீடன் அவமதியாக
தவலயாட்டினார்.
இவதயடுத்து குரு தன் அருகில் இருந்த புத்தகத்வத எடுத்து
சீடனிடம் நீட்டினார்.
‘இவத ோங்கிக்மகாள். இது ஒரு அரிய மபாக்கிஷம். உனக்கு இந்த
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புத்தகம் நல்ேழிவயக் காட்டும்’ என்று கூறி அவத ேழங்கினார்.
ஆனால் தவலவம
சீடவனா, அவத ோங்க

மறுத்தார். ‘எனக்கு இது
வேண்டாம் குருவே’ .
தன் சீடன் இந்த
புத்தகத்தின் ேலிவம

மதரியாமல் மறுக்கிறான்
என்று நிவனத்த குரு,
மீ ண்டும் அேனிடம்
புத்தகத்வதப் மபற்றுக்மகாள்ளும்படி ேலியுறுத்தினார்.
அதற்கு தவலவம சீடன், ‘இல்வல குருவே.. எனக்கு
வதவேயானவதமயல்லாம் தாங்கள் எப்வபாவதா கற்பித்து
ேிட்டீர்கள். இது எதற்கு?’ என்று கூறி மீ ண்டும் மறுத்தார்.
ஆனால் குரு, ‘அப்படிச் மசால்லாவத. இது வேத நூல். பல
தவலமுவறகோக இந்த புத்தகம், நம்முவடய மடத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு ேருகிறது’ என்றார்.
தவலவம சீடன் அப்வபாதும் குரு மகாடுத்த புத்தகத்வத
ஏற்கேில்வல.
உடவன குரு, தன்னுவடய சீடவனப் பார்த்து வகட்டார். ‘பசி ேந்தால்
உணவுக்கு என்ன மசய்ோய்?’ .
‘பாத்திரத்வத எடுத்துக் மகாண்டு யாசகம் மபற புறப்படுவேன்’
என்றார் தவலவம சீடன்.
‘சரி.. ஒருேர் பிட்வசயிடும்வபாது என்ன வேண்டும் என்று
வகட்பாய்?’ என்று அடுத்த வகள்ேிவய முன் வேத்தார் குரு.
தவலவம சீடவனா, ‘எதுவும் வகட்கமாட்வடன். அேர்கள் இடுேவத
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மபற்றுக் மகாள்வேன்’ என்றார்.
‘அப்படி உன் பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட பிட்வசயாக இவத வேத்துக்
மகாள்’ என்று கூறி புத்தகத்வத நீட்டினார், அந்த மடத்தின் குரு.
மவுனமாக அந்த புத்தகத்வதப் மபற்றுக்மகாண்ட தவலவம சீடன்,

அடுத்த மநாடிவய தன் வகயில் இருந்த புத்தகத்வத அருகில் எரிந்து
மகாண்டிருந்த மநருப்பில் தூக்கிப் வபாட்டார்.

பதறிப்வபானார் குரு. ‘அடப்பாேி.. என்ன காரியம் மசய்து ேிட்டாய்?’
என்று அலறினார்.

இப்வபாதும் அவமதியாக பதிலேித்தார் தவலவம சீடன். ‘பிட்வச
அேித்த யாருவம, தாங்கள் வபாட்ட பிச்வச என்ன ஆனது என்று
பார்ப்பதில்வல குருவே. அதுவும் இல்லாமல் ஞானம் என்பவத

மநருப்புதாவன. மநருப்பு மநருப்புடன் வசர்ந்துேிட்டது. வேதம் என்பது
மேறும் எழுத்துக்கள். இேற்றிலா இருக்கிறது ஞானம்?’ என்றார்
தவலவம சீடன்.
தன்னுவடய சீடன் தன்வன ேிடவும், மபரும் ஞானம் அவடந்தேன்
என்பவத அந்த ோர்த்வதகேில் இருந்து உணர்ந்து மகாண்டார் குரு.
வகேிேக்கின் பின்வனவபாய்க் காண்பார்வபால் மமய்ஞ்ஞான
மமய்ேிேக்கின் பின்வனவபாய் மமய்காண்பது எந்நாவோ?
(தா.பா.1195)




வகேிேக்கு மகாண்டு உலகியல் மபாருள்கவேக் காண்பது
வபால
மமய்ஞ்ஞானமாகிய மமய்ேிேக்கிவனக் மகாண்டு,
இவறேனது திருேடிவயக் காண்பது எந்நாவோ?

ேிஞ்ஞானமும் மமய்ஞ்ஞானமும் - வேதாத்திரியம்
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உருேம், ஒலி, ஒேி, சுவே, மணம் எனும் ஐந்து ேிவேவுகளுக்கும்

மூலமானதும், மமய்ப்மபாருோனதும், காலம், தூரம், பருமன், வேகம்
எனும் கணிப்புக்கு அப்பாற்பட்டதும் ஆகிய மமய்ப்மபாருேிவனப்
பற்றியும், ஐயுணர்வுகோகவும் சிந்தவன ஆற்றலாகவும் உள்ே

அறிவேப் பற்றியும் உணர்ந்து மகாள்ளும் மதேிவு மமய்ஞ்ஞானம்.
இயக்கத்வதக் கண்டது ேிஞ்ஞானம். இயக்க மூலத்வத உணர்ந்தது
மமய்ஞ்ஞானம்.

உடவல ேேர்ப்பதும் அவத அழகுபடுத்துேதும் ேிஞ்ஞானம்.
உள்ேத்வத வமன்வமயாக்குேதும், தூய்வமயாக்குேதும்
மமய்ஞ்ஞானம்.

ோழ்ேில் சிறப்பேிப்பது ேிஞ்ஞானம். ோழ்ேில் அவமதி தருேது
மமய்ஞ்ஞானம். இயங்கி அறிேது ேிஞ்ஞானம்.

நிவலத்து உணர்ேது மமய்ஞ்ஞானம். ோழ்ேின் முன்வனற்றம்
"ேிஞ்ஞானம்" ோழ்ேின் சீர்திருத்தம் "மமய்ஞ்ஞானம்".
.

ோழ்வே ேேப்படுத்தும் ஒரு உயர்நிதி ேிஞ்ஞானம். அந்த நிதிவயப்
பாதுகாக்கும் மபட்டகம் மமய்ஞ்ஞானம்.
துவணக்கருேிகவேக் மகாண்டு உடல் கருேிகவே ஆற்றல்கவேப்
மபருக்கிேருகிறது ேிஞ்ஞானம். உடற்கருேிகவே திறவமவயாடு
ஆற்ற அறிவே முழுவமயாக்குகிறது மமய்ஞ்ஞானம்.
மனிதனுக்கு கேிப்பூட்டேல்லது ேிஞ்ஞானம். அக்கேிப்பு சலிப்பாக
மாறாமல் அேவு கட்டிக்காேல் புரியேள்ேது மமய்ஞ்ஞானம்.
மமய்ஞ்ஞானத்வதாடு இவணந்த ேிஞ்ஞானம் ோழ்ேின்
நலம்காக்கும். மமய்ஞ்ஞானத்வதப் புறக்கணித்த ேிஞ்ஞானம்
ோழ்ேின் ேேமழிக்கும்.
மவறமபாருள் ேிேக்கம்தான் மமய்ஞ்ஞானம். உருப்மபாருள்
ேிேக்கம் தான் ேிஞ்ஞானம். அறிவேப் பற்றி, உயிவரப் பற்றி,
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உயிருக்கும் மூலமமய்ப்மபாருவேப் பற்றி அறிந்து மகாள்ேது

மமய்ஞ்ஞானம். உடவலப் பற்றி, உலவகப் பற்றி அறிந்து மகாள்ேது
ேிஞ்ஞானம். அறிேின் சிறப்பு மமய்ஞ்ஞானம்.

"ேிஞ்ஞானம் ேிேக்வகப் வபால் இயற்வகயில் நிகழ்ந்திடும்
ேிந்வதகவே மக்களுக்கு மேேிப்படுத்தும் ஒேிமயன்றால்;
மமய்ஞ்ஞானம் சூரியன் வபால் எங்கும் எக்காலத்தும்

வமல் நிவலவய அறிமேய்த மிகச் சிறந்த ஒேியாகும்".
"அஞ்ஞானம் அறிேினது ஆரம்ப நிவலயாகும்.
ேிஞ்ஞானவமா அறிேின் வேகநிவல,

மமய்ஞ்ஞானம் அறிேதனின் பூரணமாம்,
இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்வகயின் எண்ண நிவல".
.

"ேிஞ்ஞானம் சிறப்புற்று ேிண் மேேியுணரப் மபற்றால்
அஞ்ஞானம் மவறந்து ேிடும் அன்பும் அருளும் மபாங்கி
மமய்ஞ்ஞானம் ஒேி ேசும்
ீ
மமய் உயிர் அறிேறிவு
இஞ்ஞால முழுவமக்கும் ஏற்றமுறும் இன்பவம".

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

10. ேஞ்சக் காரர்கள் வக வகாோமல்
சகுனி…! இன்றும் தந்திரமாக… மவறந்திருந்து வகாவழ வபால
தாக்கும் நபர்கவே, ேஞ்சவன மனம் மகாண்டேர்கே உடன் இருந்து
துவராகம் மசய்வோவர சகுனி என்று கூறும் ேழக்கம் நம் மத்தியில்
இருக்கிறது.
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சகுனி மகாபாரதத்தின் முக்கியமான கதாப்பாத்திரம். ஒருவேவே
சகுனி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் குருவஷத்திர வபாவர
மூண்டிருக்காது.
ஏன் பாண்டேர்கள் சூது ேிவேயாடி இருக்க மாட்டார்கள். அேர்கவே
ஆட்சி மசய்து ேந்திருக்கலாம். துரிவயாதனன் மனதில் வேறு யாரும்
அவ்ேேவு ேஞ்சவன எண்ணத்வத ேிவதத்திருக்க மாட்டார்கள்.
சகுனி ஒரு மாஸ்டர்வமண்ட் ஆப் மகாபாரதம் என்று தான் கூற
வேண்டும்.

பீஷ்மர் மசய்த ஒரு தேறு, அேவரவய அநீதி பக்கம் நிறுத்தி நீதிக்கு
எதிராக வபாரிட வேத்தது. இவே அவனத்துக்கும் ஒருேவகயில்
சகுனி தான் காரணம்.

மகன்கள்! சகுனிக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். ஒருேர் மபயர்
உளுக்கா, மற்மறாருேர் மபயர் ேிருக்சூரா. இேரது மகன்கள்
பலமுவற ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருந்து மேேிவயறி தங்களுடன்
நிம்மதியான ோழ்க்வக ோழ அவழப்பு ேிடுத்த வபாதும். பீஷ்மர் மீ து
இருந்த கடுங்வகாபம் மற்றும் தீராத பவக ேஞ்சவன காரணமாக
மகன்கேின் அவழப்வப தேிர்த்து ேந்தார் சகுனி.

சகுனிக்கு நூறு வமத்துனர்கள் (மகௌரேர்கள்) என்று அவனேரும்
அறிோர்கள். ஆனால், சகுனிக்கு நூறு உடன் பிறந்தேர்களும்
இருந்தனர். 99 சவகாதரர்கள் மற்றும் ஒரு சவகாதரி உட்பட
சகுனியுடன் பிறந்தேர்கள் நூறு வபர். அவனேருக்கும் இவேயேர்
சகுனி.

அவத வபால அவனேவர ேிடவும் மிகவும் புத்தி கூர்வம
மகாண்டிருந்தேரும் சகுனி தான். பீஷ்மர் மீ து பவக! சகுனிக்கு
பாண்டேர்கள் மீ து மபரிதாக எந்த பவகயும் இல்வல. மாறாக
மீ ஷ்மர் மீ து தான் மபரும் பவக மகாண்டிருந்தார்.
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தனது ஒவர சவகாதரிவய கண் பார்வே இல்லாத ஒருேருக்கு
திருமணம் மசய்து வேத்தது
மட்டுமின்றி, தனது

ஒட்டுமமாத்த குடும்பத்வதயும்
தன் கண் முன் பட்டினியில்
சாக காரணாமாக இருந்த

பீஷ்மர் மீ து மபரும் பவக,

ேிவராத குணம் ேஞ்சவன
மகாண்டிருந்தார் சகுனி.

அதனாலவய அேரது குலத்வத

அழிக்க வேண்டும் என்றும் கருதினாராம் சகுனி.

மாயாேி! மாய பிம்பங்கள் உண்டாக்குேதில் சகுனி ேல்லேர்
என்றும் கூறப்படுகிறது. பகவட ேிவேயாடுேதில் சகுனி ஒரு
வகத்வதர்ந்த ேல்லேர்.

மகாபாரதத்தில் சகுனி ேிவேயாடிய தாயம் மபரும் திருப்பத்வத
உண்டாக்கியது. யுதிஷ்டிரர் வபாட்டியில் சூது ேிவேயாட்டில்

வதால்ேி அவடய சகுனியின் மாய தந்திரங்கள் முக்கிய காரணமாக
அவமந்தது.

எலும்புகோல் சகுனி ேிவேயாட பயன்படுத்தும் பகவட அேரது
தந்வதயின் எலும்பு கூட்டில் இருந்து உருோக்கியது.
இதனால் சகுனி அந்த பகவடவய உருட்டும் வபாமதல்லாம்…
அேருக்கு வேண்டிய எண்கள் ேிழும் என்று மகாபாரதத்தில்
கூறப்பட்டுள்ேது.

தான் சாகும் தருோயில் சகுனிக்கு தாயம் மீ திருந்த ேிருப்பம்
அறிந்து, தனது எலும்புகள் மூலம் பகவட மசய்துக் மகாள்,
அதில் என் தீராத ஆத்திரம், வகாபம் ேஞ்சவன நிவறந்திருக்கும். நீ
நிவனக்கும் வபாது, உன் ேிருப்பத்திற்கு ஏற்ற எண்கவே ேிழும்
என்று கூறி இருந்தார்
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சகுனியின் தந்வத சுபலன். சுபலன் குடும்பத்தில் கவடசி பிள்வே
சகுனி. பீஷ்மர் இேரது ஒட்டுமமாத்த குடும்பத்வத சிவறயில்

அவடத்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு வகப்பிடி உணவு மட்டும் அேித்து
ேந்தார்.

அவனேரும் இறந்துேிட்டால் யாராலும் பீஷ்மவர பழிோங்க
முடியாது என்று எண்ணிய சுபலன். தங்கேில் ஒருேவன வதர்வு
மசய்ேது அேனுக்கு வசாறுடன் பவகயும் ஊட்டி பழிோங்க தயார்
மசய்ய திட்டமிட்டார்.

அதன்படி, சகுனி வதர்ோனார். அவனேரும் சகுனி கண்முன்வன
மடிந்தனர்.

கவடசியாக சுேலன் இறக்கும் முன்னர் சகுனியின் கணுக்காவல
உவடத்து மநாண்டி ஆக்கினார்.

ஒவ்மோரு முவற நீ மநாண்டி நடக்கும் வபாதும் மகௌரேர்கள்
மீ தான பவக மறக்க கூடாது என்று கூறி இறந்தார் சு

பலன்.

சகாவதேன்! சகுனிவய குருவஷத்திரம் வபாரின் 18 ேது நாேில்
சகாவதேன் மகான்றார்.
சூது ேிவேயாட்டில் மசாத்துகவே இழந்து கவடசியாக தங்கள்
மவனேிவய வேத்து ேிவேயாடினார்கள் பாண்டேர்கள்.

துமரௌபதிவயயும் சூதில் வதாற்ற பாண்டேர்கள் அேமானத்திற்கு
ஆோகினார்கள்.
அந்த அரங்கில் வேத்வத சகுனியின் திட்டத்தால் திமரௌபதி
மானபங்கதிற்கு ஆோகி

னாள். இதற்கு பழி தீர்க்கவே சகுனிவய

தன் வகயால் மகால்வேன் என்று சப்தம் ஏற்று வபாரில் மகான்றார்
சகாவதேன்.

இப்வபாது நடந்துக் மகாண்டிருப்பது கலியுகம், இதற்கு முன்னர்
நடந்து முடிந்தது துோபர யுகம்.
இந்த யுகமானது மக்கள் உறவுகள் சார்ந்த உணர்ச்சிகவே
இழப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
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உடன் பிறந்தேர்கவே துவராகம் ேிவேேிப்பது வபான்றவத இது
குறிக்கிறது.

குருவஷத்திர வபாரில் மகௌரேர்கள், பாண்டேர்கவே அடித்துக்
மகாண்டனர். இந்த வபாருக்கு ேிவனயாக கருதப்படுபேர் சகுனி.
சகுனிவய வகாவழ என்று கூறுோர்கள்.

தனது எதிரிகவே ேழ்த்த
ீ
வேண்டும் என்வற அவனேரும்
எண்ணுோர்கள். ஆனால், சகுனி தன் எதிரியாக கருதிய குலத்வத
உடன் இருந்வத அழிக்க எண்ணினார்.

கல்குணத்வதப் வபான்ற ேஞ்சக் காரர்கள் வக வகாோமல்
நல்குணத்தார் வகவகாத்து நான்திரிேது எந்நாவோ? (தா.பா.1243)



கல் வபான்ற மனமுடன், ேஞ்சவன மபாருந்திய குணக்
வகடர்கவோடு வசராது.

நல்ல குணமுவடவயாருடன் வசர்ந்து, நான் திரியும் நாள்
எந்நாவோ?

ேஞ்சவனவய உேமார்ந்த மன்னிப்பு மூலம் மாற்றலாவம என்கிறது
வேதாத்திரியம்.
’ேிருப்பம் சினம் ேஞ்சம்மதம் பால்கேர்ச்சி
ேிவேேறியா கடும்பற்று என்ற ஆறும்,

உருக் குவலந்து நிவறந்த மனம். சகிப்புத்தன்வம.
உேமார்ந்த மன்னிப்பு, மமய் உணர்வு.
கருத்துவடய கற்பு மநறி, ஈவக என்ற
கேங்கமிலா நற்குணங்கோக மாற்றும்,
மபாருத்தமுே உேப்பயிற்சி முவற பயின்று.
புகழ் இன்பம் அவமதி மபற ோரீர்! ோரீர்!”

(ஞாக.பா.1592)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்மதரிந்திடில்

ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
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தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம்1
YOUTUBE LI NKS

1. கடவுவே காணும் நாள் எந்நாவோ? ht t ps://yout u.be/HZQ6xWTN8VU
2. குருவேச் சாரும் நாள், எந்நாவோ? ht t ps://yout u.be/7onYVDaX49k
3. உடல் பற்று அறுேது எந்நாவோ? ht t ps://yout u.be/SO62t t 6I Uj o
4. நான் என்ற தன்முவனப்பு ht t ps://yout u.be/HL5zKy5I erk

5. மடோர் மயக்கு ஒழிேது எந்நாவோ? ht t ps://yout u.be/K95OAvay8I 4
6. தன்முவனப்பு எப்வபாது வபாகும்?

ht t ps://yout u.be/TbzVwJ mxl Kk

7. உன்வன அறிந்தால்...நீ உன்வன அறிந்தால்
ht t ps://yout u.be/qcw3gACoPso

8. ஆனந்த நாட்டில் அேதரிப்பது எந்நாவோ?
ht t ps://yout u.be/31i 0UQb58dw
9. மமய்ஞ்ஞான மமய்ேிேக்கு

ht t ps://yout u.be/Mt nS-9g270o

10. ேஞ்சக்காரர்கள் வக வகாோமல்

ht t ps://yout u.be/I UvqI GbKQ3M

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிஜயா

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

வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,

ஈவராடு.
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7. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், மசன்வன.
8. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.

பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்) 2187 vi di os

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

ோழ்க்வக ேரலாறு
1. மநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. மடன்சவன மேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக
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வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்

8. “ோழ்க ேேமுடன்’ என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா?
இலக்கணம் என்ன மசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி

11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுோனால் அதுவே மசால்லும்

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

18. என்வனச் மசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)
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1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்

5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
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 மபாருள்
ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
மபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த
சிேம்.
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7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக்
கடவுள்

8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி

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

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேேர்க்
காதலி
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின்
மகாட்டம்

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)
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1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் மசத்திலாப் 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 மசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

52

மஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. மஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. மஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. மஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. மஜன்னும்
4. மஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் மஜகத்தீவர

2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் மமய்ப்மபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயமநறி
5. தாயுமானேரின் உடல் மபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், மபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் மதய்ேமமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

21. இன்பம் மபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
24.
25.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?
கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர்
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26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

27.தாயுமானேர் எவத பலி மகாடுக்கச் மசான்னார்?

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

மஜன்னும் திருோசகமும்
1. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

2. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலேர் தியாகராஜனார் அரிய மசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராஜனார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. மடன்சவன மேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. மசயவல ேிவேவு
2. தேம்
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ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 125
தவலப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனலில்
வகட்டு மகிழலாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. மபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய மேல்லியும் 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 மமௌனகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மபாருள் ேணக்கம்
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
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26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் மசத்திலா 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 மேேியீடு

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.மஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.மஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.மஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45மஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.மஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலமமல்லாம் வேதாத்திரியம்

48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் மசதுக்கிய 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 ஜூவல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் மசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
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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 இலக்கியம்

68.மஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.மஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.மஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்

73.மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராஜனார்
77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.மடன்சவன மேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.மடன்சவன மேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.மடன்சவன மேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.மபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூலர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்
95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
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96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்

98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ேலாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.மபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech

108..Audi o speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து

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

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் மசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவலயில் ோசி வயாகமா?
120..வேதாத்திரியம் மானுட வேதம்
121. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேேர்க் காதலி
122. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறகின்ற மபாருள்

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