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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 2
அருள்நிதி மன்னார்கடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1. எவ் உயிரும் தன் உயிர்வபால்
2. நிவனப்பு அற நிவனந்வதன்

3. பற்றுஅற இருந்தபடிவய சும்மா இருந்து
4. ஞானநநறி நான் அவணேது
5. நமய்யுடவன காண்வபவனா?
6. தூங்காமல் தூங்கி

7. தூநேேிவய நின்வன அறியவேத்தால் ஆகாவதா?
8. நீவய நானாக, நான் நிற்க
9. அறிவே நதய்ேம்
10. நமௌனத்வத எப்படி அறிேது?

1.

எவ் உயிரும் தன் உயிர்வபால்

ஒரு மடாலயத்தில் நென் துறேிகள் இருேர் ோழ்ந்து ேந்தனர்.
ஒரு முவற மடாயத்தில் அேர்கள் இருேரும் வபசிக்
நகாண்டிருக்வகயில், அேர்களுக்கு ேியர்த்து நகாட்டியது.
அதனால் அேர்கள் காற்வறாட்டமாக நடக்கலாம் என்று முடிவு
எடுத்தனர்.
அதனால் அேர்கள் அந்த மடாலயத்தின் அருகில் உள்ே
நதிக்கவைவயாைம் நடந்து நசன்றனர்.
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அப்வபாது வதள் ஒன்று கேனம் தேறி தண்ண ீரில் தேறி
ேிழுந்துேிட்டது.

அவதப் பார்த்த ஒரு துறேி அவத எடுத்து தவையில் ேிட்டார்.
அப்வபாது அந்த வதள் அேவை நகாட்டிேிட்டது.

நகாட்டும் வபாது மறுபடியும்
தண்ண ீரில் தேறி ேிழுந்தது.

மீ ண்டும் நேேிவய எடுத்துேிட்டார்.
மறுபடியும் நகாட்டி நீரில் ேிழுந்தது.
அேரும் எடுத்து நேேிவய ேிட்டார்.
இது நதாடர்ந்து நடந்து
நகாண்டிருந்தது.

அவதப் பார்த்த மற்நறாரு துறேி அேரிடம், "அது தான்
நகாட்டுகிறவத, ஏன் காப்பாற்றுகிறீர்கள்?" என்று வகட்டார்.
அதற்கு அந்த துறேி ”எல்லா உயிர்கவேயும் என் உயிர்வபால்
கருதுேது என் இயல்பு. "நகாட்டுேது அதன் இயல்பு, நான் என்
இயல்பில் இருக்க ேிரும்பிகிவறன். அதனால் தான்." என்று
கூறினார்.
எவ் உயிரும் தன் உயிர்வபால் எண்ணும் தவபாதனர்கள்
நசவ்ேறிவே நாடிமிகச் சிந்வத வேப்பது எந்நாவோ? (தா.பா.1256)




எல்லா உயிர்கவேயும் தன் உயிர்வபால எண்ணி மதிக்கும்
தேமுவடவயார்கேின்,
நசம்வமயான அறிவே ேிரும்பி,
அேர்மீ து மனம் வேப்பது, எப்வபாவதா?

இைண்நடாழுக்கப் பண்பாடு

வேதாத்திரியம்
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எந்த உயிவையும் தம் உயிர் வபால் எண்ணி ோழும் ோழ்க்வகக்கு
வேதாத்திரியம் இைண்நடாழுக்கப் பண்பாட்வட சமுதாயத்திற்கு
ேழங்கியுள்ேது.

1. நான் எனது ோழ்நாேில் யாருவடய உடலுக்கும், மனதுக்கும்
துன்பம் தைமாட்வடன்.

2. துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதேிகவேச்
நசய்வேன்

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

2. ”நிவனப்பு அற நிவனந்வதன்”
நேட்டநேேியாக ேிரிந்து கிடந்த பிைபஞ்சத்தில் திடீர் என ஒரு
நேடி நேடித்து, சூரியனும் பூமியும் நட்சத்திைங்களும் மற்றக்
கிைகங்களும் வதான்றின,
இன்னும் லட்சக்கணக்கான
ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு

இவேயாவும் அழிந்து, ஒவை
அணுோகச் சுருங்கி, அதன்பின்
அந்த அணு ேிரிந்து, மீ ண்டும்
வகாள்கள் உருோகும் என்று
கூறுகின்றனர்.

இன்வறய ேிஞ்ஞானிகள்

இத்தவனக்கும் மூல காைணமான சக்திவயச் சிேம் என்றும்.
பிைம்மம் என்றும், ஒன்றாக, பலோக நமய்ஞானிகள் ஏத்துகின்றனர்.
அந்தப் பைாசக்தியான சிேத்வத மாணிக்க ோசகர் ேியந்து
வபாற்றுகிறார்:-
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“இன்று எனக்கு அருேி

இருள் கடிந்து உள்ேத்து

எழுகின்ற ஞாயிவற வபான்று
நின்ற நின் தன்வம

நிவனப்பு அற நிவனந்வதன்
நீ அல்லால் பிறிது மற்று இன்வம
நசன்று நசன்று அணுோய்த்
வதய்ந்து வதய்ந்து ஒன்றாம்

திருப்நபருந்துவற உவற சிேவன!
ஒன்று நீ அல்வல,

அன்றி ஒன்றில்வல,

யார் உன்வன அறியகிற்பாவை?

இவறயருவேக் வகாடிக்கணக்கான உயிர்கள் வேண்டி நிற்கின்றனர்.
நபான்வனயும், நபாருவேயும், வபாகத் வத யும் அருேவேண்டும்
என்று வேண்டி நிற்பேர் பலர்.
இவே ஒன்றும் வேண்டா, அன்பு, அறன், அருள் என்ற மூன்றுவம
வேண்டும் என்று வேண்டி நிற்வபார் மிகமிகச் சிலவை ஆேர். இந்த
மூன்றிலும் அருவே வேண்டும் என்று
நிவனப்பு அறவே தான் நிவனந்வதன் என்றநிவல நாடி
அவனத்தும்ஆம் அப்நபாருேில் ஆழுநாள் எந்நாவோ? (தா.பா.1263)


”நிவனப்பு அற நிவனந்வதன்” என்னும் தாயுமானேரின்
கூற்றுப்படி, தானற்று நின்று, திருேருேில் மூழ்கும் நாள்,
எந்நாவோ?

இவறயுணர்வு (திருேருேில் மூழ்கும்) நா

ள் நபறும் ஆற்றல்

எல்லாருக்கும் உண்டு.
"அறிவு ஒரு மவற நபாருள். அவதக் நகாண்டு தான் வபரியக்க
மண்டலப் நபாதுோன மவறநபாருள் நதய்ே நிவலவய உணை
முடியும்.
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எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிவலயில்தான் வமாதவேண்டும்.

அதில்தான் முடியவும் வேண்டும். இங்வக உணர்ந்து நகாள்ேது எது?
அவலயாக இயங்கி வமாதுேதா? அல்லது இருப்பாக இருந்து
தாங்குேதா? இருப்புதான் உணர்கிறது.
எல்லாத் வதாற்றங்கேிலுள்ே இயக்க அவலவய எங்கும்
நிவறோயுள்ே நிவலநபாருள் இருப்பு நிவல - இவறநேேிதான்
உணர்ோகப் நபறுகிறது.

ஆகவே இவறநேேியான இருப்பு நிவல வபைறிவு - (”””””
”””””””””””””) எனவும் அகண்டாகாைமாக அது நிவறந்திருப்பதால்
(”””””” - ”””””””””””””) ோணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது.

அறிவுதான் நான் என்னும் நபாருோக உள்ேது என்றும் அதுதான்
இருப்பு நிவலயாக நதய்ேமாகவும் உள்ேது என்றும் உணரும்
நபரும் வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிேிட்டால் அேன் நதய்ேமாகவே
திகழும் நபருவமயுவடயேனாகிறான்.

ஆதி முதல் அணுேவையில் அேவனயாகி அவனத்திலும் அேவன
நிவறந்த நபாருோக இருப்பதால் அறிவே தான் நான் என்று

உணர்ந்து அதுவே நதய்ேமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபைறிேில்
அேன் எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் நபற்றேனாகிறான். இதவன
அறிேறிந்த நபரியார் 'ேள்ளுேப்' நபருந்தவக
"ஐயப்படாது அகத்தது உணர்ோவனத்
நதய்ேத்வதா நடாப்பக் நகாேல்".
என்ற கேி மூலம் ேிேக்கியிருக்கிறார்.
இந்தப் வபைறிேில் ேிழிப்வபாடு இருப்பேர்களுக்கு எவதப் பற்றி
நிவனத்தாலும் அதிலிருந்து ேரும் ேிேக்கம் இவறேவன வபசுேது
வபால இருக்கும்.
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இந்த மனநிவலயில்தான் முழுவமயான அவமதி மனிதனுக்குக்
கிட்டும். அறிவே அறியும் ேவை அது குவறயுவடயதாகவே
இருக்கும்.

அந்த நிவலயில் நபாருள், புகழ், அதிகாைம், புலனின்பம் என்ற
நான்கில் தன்வன இவணத்துக் நகாண்டு இன்னும் வேண்டும்,
இன்னும் வேண்டும் என்ற குவறயுவடயதாகவே, ேறுவம
மிஞ்சியதாகவே இருக்கும்.

அறிவேயறியும் ஆற்றல் அவனேரிடமும் உண்டு. அதற்கு பயிற்சி

ேழி அகத்தேமும் (”””””””””” ””””””””” ””””), அறநநறி பற்றி ோழும்
முவறயும் ஆகும்.

அகத்தேமும் அற ோழ்வும் – வேதாத்திரியம்
"மவறநபாருோம் அறிவு சிேம் இைண்டும் ஒன்றாய் நானாய்
மனிதன் நதய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால்
இவறயுணர்ோல் தன்முவனப்புப் வபைறிோய் மாறும்
எப்வபாதும் ஈசன் குைல் உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்;
குவறயறிேில் நபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இேற்றில்
நகாடிய ேறுவம நபருகும். நிவறவு கிட்டா ோழ்ேில்

நிவறநிவலவய எேநைனினும் முயற்சித்தால் நபறலாம்
வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிவறயற ோழ்ோகும்" (ஞாக.பா.1671)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.
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3. பற்றுஅற இருந்தபடிவய சும்மா இருந்து
'நபாருட்கேின் மீ தான பற்வற ேிடுங்கள். நசல்ேவமா, அதிகாைவமா
மனிதவன அடிவமப்படுத்தி ேிடாது” என்கிறது மகாபாைதம்.

அேற்றின் மீ திருக்கும் நீங்காத ஒட்டுதல்தான் ஒருேவன நிைந்தை
அடிவமயாக்கிேிடுகிறது' என்றார் புத்தர்.
பற்றற்று இருத்தல், பயமற்று இருத்தல், சினமற்று இருத்தல் ஆகிய
மூன்று பண்பு நலன்கள்தான் பகேத் கீ வதயின் அடிநாதம்.

'அச்சம், சினம் ஆகிய இைண்டுக்கும் அடித்தேவம பற்று' என்ற
உண்வமவய நாம் உணை வேண்டும்.
ஒரு நபாருேின் மீ து முதலில் பார்வே பதிந்ததும் மனதில் ஆவச
அவலயடிக்கும்.
ஆவசயின் வேகம் நபருகி, பற்றாய்ப் பரிணமிக்கும். அதன்பின்
அந்தப் நபாருவே தன்னுரிவமயாக்கத் துடிக்கும் வேட்வக
அதிகரிக்கும்.
அது தனக்கு கிவடத்வத ஆக வேண்டும் என்ற தேிப்பில் மனம்
உறக்கமின்றிப் பவத பவதக்கும்.
ஒரு வேவே ேிரும்பிய நபாருள் கிட்டாது வபாய்ேிடுவமா என்ற
ஏக்கம் உயிவை ோட்டும்.
கிவடத்தாலும் கூட என்வறனும் அது வக நழுேி ேிடுவமா என்ற
ஓயாத அச்சத்தில் மனம் கேவல நகாள்ளும்.
இந்தக் கேவலவய வகாபமாக உருமாறும். வகாபம் பவகவய
உருோக்கும். முடிேில் மனம் நிம்மதிவய இழக்கும்.
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பற்றற்றேருக்குப் பயமில்வல. பயமற்றேர்க்குச் சினமில்வல.

அதனால்தான் பகேத் கீ வத பற்றற்ற பற்வற (det ached at t achment )
ோழ்ேில் ேலியுறுத்துகிறது.

மயானத்தில் முனிேர் ஒருேர் தேம் புரிந்தார். அேருடன் சீடன்
ஒருேனும் தேத்தில் ஈடுபட்டான்.
ஒரு நாள் நள்ேிைேில் சீடவனத் தனியாகத் தேத்தில் இருக்கச்
நசய்து, முனிேர் தனது குடிலுக்குள் ஓய்வு எடுத்தார்.
சிறிது வநைத்தில் சீடன் முனிேர் முன் ேந்து நின்றான். ''ஏன்

இவ்ேேவு ேிவைேில் திரும்பிேிட்டாய்?'' என்ற முனிேரிடம்,
''மயானத்தில் தனிவய இருக்க பயமாக இருக்கிறது'' என்று
தயங்கியபடி நசான்னான் சீடன்.

''வேதம் படித்த நீ பயப்படலாமா? உன் சரீைத்தில் நீ வேத்திருக்கும்
பற்றுதான் உன்னுள் பயத்வத ேைேவழத்தது.
அழியக் கூடிய நிவலயற்ற நபாருட்கேின் மீ து பற்று வேத்தேன்,
அழியாத சத்தியத்வத அவடய முடியாது என்று கவடாபநிஷதம்
கூறுேவத அறியேில்வலயா நீ?'' என்றார் முனிேர்.
சரீை சுகத்தில் நாம் வேக்கும் எல்வலயற்ற பற்றுதான் எல்லாேித
துன்பங்களுக்கும் மூல காைணம்!
துன்பம் தரும் உலகப் பற்றுகேில் இருந்து ேிடுபட, இதயத்தில்
இவறேவனப் பற்றி நிற்பவத ஒவை ேழி.
ோழ்க்வக பயணத்தில் ேருேது அவனத்தும் நில்லாது ஒருநாள் நீர்க்
குமிழாய் மவறந்துேிடும் என்ற ஞானம் கனிந்தேனுக்கு, எதன்
மீ தும் ஆவச எழாது.
'பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிவன, அப்பற்வறப் பற்றுக பற்று ேிடற்கு'
என்ற ேள்ளுேவம மண்ணில் நல்ல ேண்ணம் ோழ உயர்ந்த
ேழிகாட்டி.
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இம்மா நிலத்தில் இருந்தபடிவய இருந்து

சும்மா அருவேத்நதாடரு நாள் எந்நாவோ? (தா.பா.1283)



இந்நிலவுலகில் பற்றுஅற இருந்தபடிவய சும்மா இருந்து
(நமௌனமாய் இருந்து)

திருேருவேத் நதாடர்ந்து பற்றும் நாள், எந்நாவோ?

பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
”பற்றற்று எல்வலாரும்

ோழ நேன்றால்,

பலர் கூட்டு முயற்சியினால் அன்றி ஆகா.

உற்றுற்று ஆைாய்ந்வதன் உறக்கம் ேிட்டும்.
உலக சமாதானமது, பாசம் பந்தம்

அற்றஒரு புது புைட்சிகை திட்டத்தால்

அன்றி அதுகிட்டாது நிவலத்திடாது
கற்றேர்கள் ஆைாய்ேர்!
ீ

நுணுக்க மாகக்

கருத்தினிவல எழும் சிக்கல் எடுத்துவைப்பீர்.”

(ஞாக.பா.966)

தனி மனித ோழ்வு இனிவமயாகவும், சமுதாயம் ேேம் உயர்ந்தும்
இருக்க வேண்டும்.
ஆனால் பல பிறேிகேில் நதாடர்ந்து ேந்த பழக்கத்தால் தனி
மனிதர் நபாருள் உவடவமயால் நபாருள் பற்றும் மக்கள் பாசமும்
ஏற்பட்டு, மனிதர்கேில் பிரிவுகள் உருோகி இனிவம நகட்டு
ேிட்டது.
பற்றுக்கேிலிருந்து ேிடுபட்டு மனிதன் ஆன்ம சுதந்திைத்துடன் ோழ
வேண்டும்.
பலைது கூட்டு முயற்சியினால் தான் பற்றிலிருந்து ேிடுபட முடியும்.
கூர்ந்து கேனித்து, தூக்கத்வதயும் தேிர்த்து ஆைாய்ந்வதன்.
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பாச பந்தம் இல்லாத ஒரு புதிய புைட்சிகைமான திட்டத்தால் அன்றி
உலக சமாதானம் என்பது கிவடக்காது. நிவலக்காது.

கற்றறிந்து அறிஞர் நபருமக்கள் பாசபந்தம் அற்ற ோழ்வே
நவடமுவறப்படுத்துேது பற்றியும், அதனால் ேிவேயும்
நலன்கவேயும் எதிர் நகாள்ே வேண்டிய நுட்பமான

சிக்கல்கவேயும், அதற்கான தீர்வுகவேயும் எடுத்து உவைக்க
வேண்டும்.

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

4.ஞானநநறி நான் அவணேது
ஒரு நபரிய பணக்காைன் தன் நபரிய மாேிவகயில் தன் மவனேி,
குழந்வதகளுடன் எந்த ஒரு குவறயுமின்றி சந்வதாஷமாக ோழ்ந்து
ேந்தான்.
ஒரு நாள் அேன் மனம் மிகவும் நிம்மதியிழந்து இருந்தது. அதனால்
அேன் ஞானத்வத வதடி புறப்பட்டான்.

அவ்ோறு புறப்படும் வபாது எப்வபாதுவம நடந்து தான் எேைாயினும்
நசல்ோர்கள்.
ஆனால் இேன் நபரிய பணக்காைன் என்பதால், தன் குதிவையில் பல
ஊர்களுக்கு நசன்று பல துறேிகள், ஞானிகள் மற்றும் குருக்கவே
சந்தித்து, அேர்கள் கால்கேில் தங்கத்வதயும், வேைத்வதயும்
வேத்து, தனக்கு ஞானம் தருமாறு வேண்டினான்.
இருப்பினும் அேர்கோல் அேனுக்கு ஞானத்வத தைமுடியேில்வல.
அப்வபாது அேனிடம் அந்த ேழியாக ேந்த ஒருேர், இந்த காட்டின்
உட்பகுதியில் ஒரு குவகயில் நென் மாஸ்டர் ோழ்ந்து ேருகிறார்.
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அேரிடம் நீங்கள் நசன்று உங்கள் பிைச்சவனவய நசான்னால், அேர்
கண்டிப்பாக தீர்த்து வேப்பார் என்று கூறினார்.

அேனும் அேைால் முடியும் என்று அேன் கூறியவதக் வகட்டு, ஒரு
மூட்வட நிவறய பணத்வத எ டூ

த்துக் நகாண்டு, அந்த காட்டின்

உட்பகுதியில் அந்த மாஸ்டவை வதடிச் நசன்றான்.
எப்படிவயா நீண்ட நாள் அவலச்சலுக்குப் பிறகு, அந்த மாஸ்டரின்
குவகவயக் கண்டுப்பிடித்து, அேவை ேணங்கி தன் பிைச்சவனவய
கூறினான்.

பின் அந்த மாஸ்டர் அேனிடம், "நீ இங்வக எப்படி ேந்தாய்" என்று
வகட்டார். அதற்கு அேன் "குதிவையில்!" என்றான்.
பின் அேர் "அப்படிநயன்றால் எதற்கு ஞானத்வத வதடுகிறாய்,
முதலில் உன் குதிவைவயத் வதடு!" என்று கூறினார்.
உடவன அேன் அேரிடம் "என்ன குருவே முட்டாள் தனமாக
வபசுகிறீர்கள், என்னிடம் தான் குதிவை இருக்கிறவத, பின் எதற்கு
நான் வதட வேண்டும்" என்று நசான்னான்

உன்னிடம் இருக்கும் ஞானத்வத நேேியில் வதடாவத என்று குரு
நசான்னவத புரிந்து நகாண்டான்.
கன்மநநறி தப்பில் சுடுநைகு என்று எந்நாளும்
நன்வமதரும் ஞானநநறி நான் அவணேது எந்நாவோ? (தா.பா.1300)



கன்ம நநறியில் முயல்வோர் சிறிது பிறழ்ந்தாலும் நகாடிய
நைகவம கிட்டும் என்று கூறுேர்.
அதனால் எப்நபாழுதும் நன்வமவய தரும் ஞான நநறி வய நா
ள் நபாருந்துேது, எப்நபாழுவதா?

ஞான ோழ்வு – வேதாத்திரியம்
யாரும் ஞானத்திற்காக தன் ோழ்வே அர்ப்பணிக்க வதவேயில்வல;
காஷாயம் தரித்து காவடக வேண்டியதில்வல; ோழ்ேதற்குத் தான்
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ஞானம் பயன்படவேண்டும்" என்ற உண்வமவய ேிேக்க
முற்பட்வடன்.

ேிஞ்ஞானம் இன்று நம்மிடம் மிகுந்திருக்கலாம். அநதல்லாம்
புலன்களுக்கான உப கருேிகவேத் தான் உண்டாக்க
பயன்படுத்தப்பட்டது.
உன்வன நீ யார் என்று நதரிந்து நகாள்ே வேண்டுமாயின் அதற்கு
எந்த உபகருேியும் பயன்படாது.
நீ உன் உள் ஒடுங்கித்தான் பார்த்தாக வேண்டும். இப்பயிற்சி

பகுத்தறிவோடு நதாகுத்துணர்வு என்றும் சிறப்வப அேிக்கும்;
அறிவு ேிரிந்த நிவலயில் ஒவ்நோரு நசயவலயும் திறவமவயாடு
ஆற்றி ஆற்றி நேற்றி நபறும்.

ஆகவே தான் நசய்யும் ஒவ்நோரு நசயலும் மற்றேர்கவேப்
பாதிக்கும் என்பவதயும் தன்னியக்கம் நதாடர்பியக்கம், பிைதிபலிப்பு
இயக்கம், எதிரியக்கம், ேிவேவு ஆகியவே மூலம் தன் நசயலின்

பயன் தன்வனவய வநாக்கித் திரும்பி ேரும் என்ற வபருண்வமயும்,
காைண காரிய ேிேக்கமும் மனத்திற்கு நதேிோகப் புரியேரும்.
ஆக மனம், அதற்கு மூலமானது உயிர், அதற்கும் மூலமான இருப்பு
நிவல நமய்ப்நபாருள், என்ற உண்வம ேிேக்கம் நபற்றால் தான்,
தன்னிடம் பிைகாசிக்கும் அவத நமய்ப்நபாருள் தான் எவ்ேிடத்தும்,
எேரிடத்தும் இருந்து பிைகாசிக்கிறநதன்கிற ேிழிப்வபற்படும்.
இந்த ேிழிப்வபத் தந்து முவறயான பயிற்சி மூலம் முழுவமப்
வபறவடயச் நசய்யும் நபரு நநறிவய எேிய முவறக் குண்டலினி
வயாகம்.

முயற்சியேவே ஞான ேிவேவு
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"ேித்து, நிலம், உைம், தண்ண ீர் காேர்வகற்ப

ேிவேவுதரும்; அதுவபால உனக்கு ஆசான்

அத்துேித தத்துே ேித்தறிேி லிட்டால்

அதற்நகாழுக்கம் என்ற உைம், அறிவே ஒன்றும்

நித்த தேம், ஆைாய்ச்சி என்ற தண்ண ீர்
நீ சலனமுற்று அறுகுணங்கோகா

ேித்வத எனும் காேல், இவேயவனத்தும் வேண்டும்
ேிவேோக நீயவடயும் கனிவய ஞானம்".

சுோச அப்பியாசத்தால் மாத்திைம் ஞானம் உண்டாகி ேிடாது

"இடக்கவலயும், பிங்கவலயும் மாற்றி மாற்றி

இழுத்தழுத்தி ேிட்டதனால் என்ன கண்டீர் ?

ேிடக்கவலவய ஆச்சுதிந்தேிதப் பழக்கம்
ேணாச்சு
ீ
காலமும் உன் உடலின் நன்வம;
அடக்கநிவல அறிவுக்கு அறிவேயாகும்,

அதற்கு இடம் உனது இருபுருேவமயம்

நதாடக்குருோல் அவ்ேிடத்வதத் வதான்றும் காட்சி
சுய அறிோல் உவனயறியும் சாேியாகும்".

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

5.நமய்யுடவன காண்வபவனா?
வேற்று நாட்வடச் வசர்ந்த, வேறு நமாழி வபசுகிற குற்றோேிகவேப்
பிடித்து ேந்தேர்கள், அேர்கேின் குற்றங்கவே ேிேக்கிச் நசால்லச்
நசால்ல, அைசர் தண்டவன ேிதித்துக் நகாண்டிருந்தார்.
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ஒருேருக்கு, அைசர், தூக்குத் தண்டவன ேழங்கியவபாது, அந்தக்
வகதி, அேர் நமாழியில், மன்னவை வமாசமாகத் திட்டினார்.
அேர் நசால்ேது புரியாது, அருகில் இருந்த அவமச்சரிடம் மன்னர்
ேிேக்கம் வகட்க, அவமச்சர் அேரிடம், ''அைவச, வகாபத்வத அடக்கி
பிறவை மன்னிப்பேர்க்குச் நசார்க்கம் உண்டு என்கின்றான்', என்றார்.
அைசர் உடவன மனம் மாறி, தூக்குத் தண்டவனவய மாற்றி
மன்னித்துேிட்டார்.
பக்கத்தில் நின்றிருந்த மற்வறார் அவமச்சர் அைசர் காதில், ''அைவச!
இந்த அவமச்சர் உங்கேிடம் நபாய் நசான்னார். அந்தக் வகதி
உண்வமயிவலவய உங்கவே மிகவும் திட்டினான்'' என்றார்.

அைசர் புன்னவகவயாடு அேரிடம், ''நீங்கள் கூறிய உண்வமவய
ேிட, அேர் கூறிய நபாய் எனக்கு மகிழ்ச்சி
அேிக்கிறது. சமாதானத்வத உண்டாக்கும் நபாய், சச்சைவுகவே
உண்டாக்கும் நமய்வய ேிட வமலானது' என்று நசான்னார்.

நபாய்உலகும் நபாய்உறவும் நபாய்உடலும் நபாய்எனவே
நமய்நிவன நமய்எனவே நமய்யுடவன காண்வபவனா? (தா.பா.1320)




நபாய்யான உலகமும், நபாய்யான உறவும், நபாய்யான
உடலும் ஆகிய இவே நிவல இல்லாதவே என அறிந்து,
நமய்யவன!
உன்வன நமய் எனவே உண்வமயுடன் காண்வபவனா?

நமய்ப்நபாருள் - வேதாத்திரியம்
உடல், உயிர், மனம், நமய்ப்நபாருள் என்ற நாலும் நபாருள்
நிவலயில் ஒன்வற. ேிரிந்த மலர்ச்சியில் இயங்கும் நிவலயில்,
உணரும் ஆற்றலில் பல பிரிவுகோகி ேிட்டது.
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நமய்ப்நபாருள், ஆகாசம் என்ற நிவலயில் ஆற்றலாகி அதன்
திணிவு நிவலகேின் வேறுபாடுகோல் பஞ்ச பூதங்கோகத்

திகழ்கின்றது. உயிர்கேிடத்து பஞ்ச பூதங்கவேப் பிரித்துணை
ேிவேந்துள்ே கருேிகவே பஞ்வசந்திரியங்கள்.

பஞ்வசந்திரியங்கள் மூலமாக எழுச்சி நபற்று ஐயுணர்வுகோக
ேிேங்குகின்ற ேிதவம பஞ்சதன் மாத்திவை.

நமய்ப்நபாருள் பஞ்சதன் மாத்திவைகோக இயங்கும்வபாது நபறும்
அனுபேவம, அவடயும் தன்வமவய மனம். நமய்ப்நபாருள் தான்
மனமாக இயங்குகின்றது.

பைநிவலக்கும், மன நிவலக்கும் இவடவய பஞ்ச பூதம்,

பஞ்வசந்திரியம், பஞ்சதன் மாத்திவை இந்நிவலகள் நதாடரியக்கக்
கேமாக ேிேங்குகின்றன.
இவ்வேந்து நிவலகவேயும் இவணத்துத் தனது மூலம், சிறப்பு,

முழுவம எனும் நிவலகவே உணர்ேவத தன்நிவல ேிேக்கமாகும்.
இதனால் ஆணேநமனும் திவை ேிலகி அருட்வபறு அகக்

காட்சியாகும். அவமதியும், நிவறவும் அறிவுக்கு உண்டாகும்.
இதன் ேிவேோக இனி ஒழுங்குற்ற முவறயில் நிவனக்கவும்,
நசயல்புரியவும் தனது திறம் ஓங்கும். பாேப்பதிவுகள் ஏற்படா.
உள்ே பதிவுகள் கழியும். மயக்கத்தால் ஏற்பட்ட நபாருள் பற்று
ேிலகித் தன்னிவறவு உண்டாகும்.
இப்நபரும் வபற்றிவனப் நபறுேவத மனிதப் பிறேியின் வநாக்கம்.
ஒரு நல்ோய்ப்பு உங்களுக்கு இப்வபற்றிவனப் நபறுேதற்குக் கிட்டி
ேிட்டது.
குண்டலினி வயாகம் இவ்ேவனத்து நலன்கவேயும் தைேல்லது.
நீங்கள் அனுபேத்தாலும், ஆைாய்ச்சியாலும் உணர்ந்து ேருகின்றீர்கள்.
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குண்டலினி வயாகத்தின் மூலம் மனவத அதன் அடித்தேமாகிய
உயிரிலும் அதன் நதாடக்க நிவலயாகிய நமய்ப்நபாருேிலும்

நிவலக்கச் நசய்ய முடிகிறது. இந்த முவறயான பயிற்சி நிச்சயம்
முழுப்பயனேிக்கும் எனக்கிறது வேதாத்திரியம்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

6. தூங்காமல் தூங்கி
தூங்காமல் தூங்கி சுகம் நபறுேது எவ்ோறு?
நம் உடம்பிலுள்ே எதிர்மவற சக்திகவே ஆத்ம சக்தியில் அடக்கி

ஒடுக்கி உடன்பாட்டு சக்திகவே அபிேிருத்தி நசய்து தன் அறிவேக்
நகாண்டு சமனப்படுத்தி ஒேிவய அதாேது வொதிவய காண்பவத
நமய்யறிேின் சாதவனயாகும்.
அஷ்டாங்க வயாகத்தின் ஐந்தாேது நிவல " ப்ைத்தியாகாைம்" என்ற
சாதவனயின் ேிேக்கத்வதயும் அறிய வேண்டும், தன்மனதிவன
ஒன்று கூட்டவோ, பிரிக்கவோ சக்தி நபற்றேன் தான்

ப்ைத்தியாகாைம் எனும் கட்டுப்பாட்டிவன அவடய முடியும், இந்தப்
பலன்கவே ஆவசயுவடய நபாருள்கவே நிதர்ஸனம் நசய்தும்,
புலன்கவே தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு நகாண்டுேரும் பயிற்சியாகும்,
இதவனவய திருேள்ளுேர்
“நபாறிோயில் ஐந்தேித்தான் நபாய்திர்
ஒழுக்கம் நநறி நின்றார் நீடுோழ்ோர்என்கிறார்
ஐம்புலங்கவே அடக்கி ஒழுக்க நநறி நிற்பேர் நீண்டகாலம் ோழ்ேர்
என்கிறார்,
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இன் னும் ஒருபடி வமல் நசன்று பத்திைகிரியார் ஆங்காைம்

உள்ேக்கி ஐம்புலன்ஙகவே சுட்டருத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம்
நபறுேது எக்காலம் என்று புலம்புகிறார்.

எனவே தூங்காமல் தூங்கி சுகம் நபற தன் இச்வசவய இச்வசப்படி
ேிடாது கட்டுக்குள் நகாண்டுேரும் சாதவனதான் ப்ைத்தியாகாைம்

என்பது, இப்படி ஆற்றல் ஒன்றுபடுத்தி சாதவன புரிந்தால் எல்லாவம
கட்டுக்குள் அடங்கும்.

உடல், உள்ேம், அறிவு இம்மூன்றும் ஒன்வறாநடான்று ஒன்றி
நின்றால் சாதவனயில் நேற்றி நபறமுடியும்.

இந்திரியங்கவேயும் பல ேிஷயங்கேிலிருந்தும் ேிலகி
இவறநிவலயிடம் திருப்ப வேண்டும்.

அப்பர் வதேைாத்தில் தவலவய நீ ேணங்காய், கண்கவே இவறேவன
காண்க என்நறல்லாம் பாடியிருப்பதும் உடல் உறுப்புகவே
பைவமஸ்ேைன் பால் ஈடுபடுத்தும் பிைத்தியாகாைவம.
இதனால் ேிஷயப்பற்று அறவே நீங்கும., சிேஞான சித்தர் இலக்கண
ேிேக்க பைம்பவை ஸ்ரீ சிதம்பைநாத வதசிகர் உவையில் பின்கண்ட
பாடல் அவத ேிேக்கிறது.

1, சகமார்ககம் புலநனாடுங்கி
2, தத்துே நோேி இைண்டு சலப்பற்று
3, முச்சதுை மூலாதாைங்கள் அகமார்க்க மறிந்து
4, அேற்றின் அரும்நபாருள்கள் உணர்ந்து அவனந்து வபாய் வமவலற
5, அலர்மதி மண்டலத்தின் முகமார்க்க அமுதுண்டு
6, அலமுட்டத் வதக்கி
7, முழுச் வசாதி நிவனத்திருந்து
8, தன்முதலாக ேிவனகளுக்கு
9, மார்க்க அஷ்டாங்கவயாக முற்றும்
10,உழத்தலுந்தேர் சிேன் தன் உருேத்வத நபறுேர்,
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என்றபடி சகமார்க்கம் புலநனாடுக்கம் சாதவனயால் நாம்
நசய்யமுடியாதது எதுவுமில்வல.

சகமார்க்கம் என்பது பக்தி மார்க்கத்திவனேிட கஷ்டமானது
ஏநனனில் அந்நிவல உலகத்வதாடு ஒட்டியும், ஒட்டாமலும்
கத்திவமல் உட்கார்ந்து சாதவன புரிேது வபால்.
ஏநனனின் ஆவம எப்படி புலன்கவே நிவனத்த மாத்திைத்தில் தன்
அேயங்கவே உள்ேடக்கி நகாள்கிறவதா அதுவபால் புலன்கேின்

ஆவசகள் நிஷ்காமியம் நசய்யக் கூடிய நிவலதான் ப்ைத்தியாகாைம்.
வசே சமய குருமார்கேில் சுந்தைைர் இரு மவனேியர்கள் இருந்தும்
இந்த மார்க்கத்வத அனுஷ்டிக்கிறார் என்றால் அேரின் திண்வம
என்னநேன்பது?

தன்னிவலக்கு கட்டுபட்டு நகாண்டுேருபேனுக்கு வகேல்யம்
ஆகாதது எதுவுமில்வல,
எனவே ஐம்நபாறிகேின் சுவே, ஒேி, ஊறு, ஒவச, நாற்றம், என்ற
ஐந்திவன தத்துேங்கோல் ஒடுக்க வேண்டும், என்று ஒேவே
பைாட்டியாரும் கூறுகிறார்,
நிவனப்பு மறுப்பு நநடும் பசியும் மற்றால்
அவனத்துலகும் ேடாமது
ீ
- ஒேவே குறள்
வதகத்தின் கண்ணுண்டாகும் சங்கல்பமும் யாேற்வறயும் அறிய
நோட்டாது மவறத்திருக்க கூடியது, பசியும் ஒழித்த ேிடத்த எல்லா
உலகுக்கும் வதகமானது உவறேிடமாகும்.
நிவனப்பு: சங்கற்ப பலத்ததினால் எண்ணிய கருமத்வத முடிக்கலாம்
ஞானத்தினால்: சங்கற்ப நாசத்தால் மனம் ேலிவமயவடயும் ேிந்து
பலம்படும் ஞான கர்மத்துக்கு உதேி நசய்யும்
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மறப்பு: மனம் ோக்கு காயங்கோலுண்டாகும், உவழப்புக்கு ஆறுதல்
நசய்ேதில் வபர்நபற்றது.

ஞானத்தினால் மறப்பாற்றால்தான் 14 உலகங்கவேயும்
தன்வனயுமறியலாம்,

பசி: பசியானது உணவு சுவே உட்நகாள்ளுேதற்கு சமிக்வஞயாக

ேிருப்பத்வதாடு உண்ட உணவே ெீைணித்து அவத பக்குேம் நசய்து
சுக்கிலம், நாதம், மலமாக பிரிக்கும் பசியின்வம வநரிட்டால்
வமற்நசான்னவேகளுக்கு எதிரிவடவய உண்டாக்கும்,

ஞானத்தினால் பசி நயாழிந்தால் அமுத தன்வம உண்டாகிறது, பலம்
வதகபலம் உண்டாகிறது.
பஞ்வசந்தி

ைய

ங்கவே அகமுக ேிேகாைத்தில் நசலுத்தும்

சூட்சும தத்துேங்களுக்கும் ஸ்தூல தத்துேங்கேக்கும் பலத்வத
நகாடுக்கும் அமிர்த ஊற்று சுைக்கும்
எனவே இறோமல் ோழும் ேழி ெீே அமிர்தத்வத பருகுேவத, அந்த
அமிர்தம்.
நம் உடலில் நபருக்கி பசிதாகம் கால (ம்ருத்யு)

(பற்றாததும்)

என்றும் சிைஞ்சீேியாக ோழும் ேழியிவன நம் சங்கற்ப பலத்தால்
நபற வேண்டும்.
நாம் இச்சிக்கப்படும் நபாருளுவடயது ஆனது காமியதேம் அப்படி
இச்சிக்கப்படாத ேிரும்பும் தேம் நிஷ்காமிய தேம் எனப்படும்.
காமிய தேம், சித்தியும், நிஷ்காமிய தேம் முத்தியும் நகாடுக்கும்,
வேைாக்கியம் என்ற மவனசக்தி நபருகினால் ஆத்ம சாதவனயால்
நேற்றியவடய முடியும்,
ஆவச அடக்கி ஐம்புலங்கவே இழுத்து பிடித்தால் அடங்காத
குதிவைகோன புலன்கவே கடிோேம் வபாட்டு இழுத்து பிடித்து
சாதவன புரியலாம்.
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நேேி ேிேகாைத்தில் இந்திரியங்கவே பலத்காைமாக

உள்முகப்டுத்துதல் ப்ைத்தியாகாைம். எதிலும் பலவன எதிர்பார்க்காமல்
கரும பலவன அனுஷ்சித்து ப்ைத்தியாகாைம்.
எவத பார்த்தாலும் அவதநயல்லாம் ஆத்மா என பாேிப்பது
ப்ைத்தியாகாைம்,

எனவே ஆவச அடக்கி ஐம்புலன்கவேயும் நேன்று, மனத்திவன

கட்டுப்டுத்தி சும்மா இருந்து சுகம் நபறுேவத தூங்காமல் தூங்கும்
நிவல,

தூங்காமல் தூங்கிச் சகப் நபருமான் நின்நிவறேில்

நீங்காமல் நிற்கும் நிவலநபறவும் காண்வபவனா? (தா.பா.1324)




வபரின்பப் நபருமாவன!
தூங்காமல் தூங்கும் அறிதுயில் நிவலவயப் நபற்று,
நினது நிவறேில் நீங்காமல் நிற்கும் நிவலவயப் நபறவும்
காண்வபவனா?

‘தூங்காமல் தூங்குேது ” என்பதின் நபாருள் என்ன? என்பது பற்றி
இைமணர் என்ன நசால்கிறார்?
இைமணர் : அது ஞானியின் நிவல. உறக்கத்தில் நம் அகம் – பாேம்
ஒடுங்கி புலனுறுப்புகள் வேவல நசய்ேதில்வல.
ஞானியின் ‘ அகம் ” பாேம் நகால்லப்பட்டு ேிட்டது.
புலனுறுப்புகேின் நசயல்கேில் ஞானி தானாக ஈடுபடுேதில்வல ,
அல்லது ‘ நான் நசய்கிவறன் ” என்ற பாேத்துடன் நசய்ேதில்வல.
அதனால் அேன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறான்.
அவத சமயம் நித்திவைவயப் வபால, உணர்ேின்றி இருப்பதில்வல.
மாறாக ஆன்மாேில் முழுேதுமாக ேிழிப்பில் இருக்கிறான்.
அதனால் அேன் நிவல உறக்கமற்றது. இந்தத் தூங்காத தூக்கம்;
அல்லது ேிழித்த உறக்கம் அல்லது அதற்கு என்ன நபயரிட்டாலும்
சரி, அதுதான் துரியநிவல.
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அந்நிவலயில் சினிமாத் திவையின் வமல் திவையிடப்படுேது வபால ,
ேிழிப்பு, கனவு, உறக்கம் எனும் மூன்று அேஸ்வதகளும்
நவடநபறுகின்றன.

திவையில் காட்டப்படும் நிகழ்ச்சிகோல் திவை பாதிக்கப்படாமல்
இருப்பதுவபால ஆன்மாவும் இம் மூன்று அேஸ்வதகோலும்
பாதிக்கப்படுபதில்வல.

உண்வமயில் இருப்பவத ேிட்டு, இல்லாதவதப் பிடித்துக்
நகாண்டிருக்கிவறாம்.

நிகழ்காலத்தின் உண்வமவய அறிந்துநகாள்ோமல் நாம் இறந்தகால
, எதிர்காலங்கவேப் பற்றிக் கேவலப்படுகிவறாம். ஆதிவயயும்
அந்தத்வதயும் அறிவயாம்;
ஆனால் நடுேில் உள்ேவத மட்டும் அறிவோம். இதன் உண்வமவய
அறிந்தால் ஆதிவயயும் முடிவேயும் அறியலாம்.
“ அவனத்துயிரிலும்_நிவல_நபற்ற_ஆன்மா_நாவன. #அேற்றின்_ஆதியு
ம்_நடுவும்_அந்தமும்_நாவன ”

என்று பகேத்கீ வத கூறுகிறது.
‘ சத்ேஸ்து_என்பது_நமௌனவம’
என்று கூறி, தாயுமானேவையும் (கல்லாலின்) இைமணர் வமற்வகாள்
காட்டினார்.
ஆன்மாக்கள்_யாேின்_அகத்தும்_அமர்கின்ற
ஆன்மாயான்_ஆேன்_அருச்சுனா_ஆன்மாக்கட்கு
ஆதிநயாடு_மத்தியமும்_அந்தமுமாம்_இவேகள்_
ஆதியாம்_யாவன_அறி.
பகேத்_கீ தாசாைம்_4
வேறுபடும்_சமயநமல்லாம்_புகுந்து_பார்க்கின்
ேிேங்குபைம்_நபாருவே_நின்_ேிவேயாட்டு_அல்லால்
மாறுபடும்_கருத்துஇல்வல_முடிவுஇல்_வமான
ோரிதியில்_நதித்திைள்_வபால்_ேயங்கிற்று_அம்மா.
---கல்லாலின்_25.
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பலேிதமாகத் வதான்றும் மதங்கவேநயல்லாம் ஆைாய்ந்து பார்த்தால்
,அேற்றில் மாறுபாடாக ஒன்றுவமயில்வல. அவே யாவும் உன்

லீ வலவய. கடலில் நதிகள் வபால், அவேயவனத்தும் நமௌனத்தில்
முடிகின்றன.

துரீயாதீதம் – வேதாத்திரியம்
”ேிழிப்புநிவல என்ற அருள் நேேிச்சம் நகாண்டு,
ேிருப்பு நேறுப்நபனும் சுழலில் அவல மனத்தின்

அழுக்கற, தற்வசாதனவயில் முவனந்திடுங்கள்
அன்பூற்றால் கடவமயுணர் ோகும் ோழ்வு.

பழுத்துேிடும் அறிேந்தப் பக்குேத்தால்,

பைத்வதாடு உயிர் ஒன்றும் துரியாதீத

முழத்தேவமா, பிறப்பு இறப்புச் சக்கைத்வத
முறித்து ேிடும். நமய்ேிேங்கி, முழுவமயாேர்,”
ீ
(ஞாக.பா.1498)

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.
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7. தூநேேிவய நின்வன அறியவேத்தால் ஆகாவதா?
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நமது சூரியக் குடும்பம் இந்தப் பால் நேேியில் ஒரு மணி

வநைத்திற்கு 8,28,000 கிமீ என்ற வேகத்தில் பயணித்தாலும் 230
மில்லியன் ேருடங்கள் ஆகும் ஒரு சுற்று முடிக்க.

இது வபான்று 200 பில்லியன் வபைண்டங்கள் உள்ேது இந்தப்
பிைபஞ்சத்தில்.

இேற்வற எல்லாம் கடந்து மற்றும் இேற்வற எல்லாம் சூழ்ந்தும்
வமலும் இேற்றிற்கிவடவயவும் இருப்பது நேட்ட நேேிவய!

இவ்ேேவேயுந் தாங்கியுள்ே இந்த நேட்ட நேேியின் ேலிவம
எவ்ேேவு என்று கணக்கிட முடியுமா?

இவதத் தான் அடி முடி காணமுடியாத சிேமாக நமது முன்வனார்
ேிேரித்துள்ேனர்.

நமது மனமும் இவத நேட்டநேேிவய!
நம் எண்ணங்கவேக் கடந்தால் உணைலாம்.
சுத்தநேேி ஒரு வபைாற்றல்

நாம் எங்வக ோழ்கிவறாம்? பூமி, உருண்வட என்ற உலகின் மீ து.
இந்த பூவுலகின் எவட என்ன இரு...க்கும்? பல வகாடி டன்கள்
இருக்கலாம் அல்லோ?

இவத உலகம் ஆண்டுக்கு ஒரு முவற சூரியவன ேலம் ேந்து
நகாண்டிருக்கிறது. இந்த சூரியனின் எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
பூமிவயேிட சூரியன் 3.33 லட்சம் தடவே எவட அதிகமாக உள்ேது.
இப்நபாழுது யூகிப்வபாம்.
சூரியனும், பூமியும் வசர்ந்தால் நமாத்த எவட எவ்ேேவு இருக்கும்?
நம்மால் சாதாைணமாக கணக்கிடவே முடியாது.
எனினும், நமது யூகத்தால் ஓைேவு அனுமானம் நகாள்ேலாம்.
சூரியனும், பூமியும் வசர்ந்து கணக்கிலடங்காத வகாடி வகாடி டன்கள்
எவட இருக்கும் என்று நம்பலாம்.
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அடுத்தபடியாக, சூரியனும், பூமியும் எங்வக இருக்கின்றன? இைண்டு

வகாள்களுவம சுத்தநேேியில்தான் வலசாக மிதந்து, உருண்டு ஓடிக்
நகாண்டிருக்கின்றன.
இது மறுக்க முடியாத உண்வம. இப்நபாழுது சிந்திப்வபாம். ஒரு

நபாருள் மீ து இன்நனாரு நபாருள் மிதக்கிறது என்று நசான்னால்
எந்தப் நபாருள் ேலிதாக இருக்கும்?

மிதக்கும் நபாருவேேிட தாங்கும் நபாருள்தான் ேல்லவம
உவடயாதாக இருக்க வேண்டும்.

இந்த கருத்வத மனதால் கணித்துப் பார்த்வதாமானால் சூரியன், பூமி
இைண்வடேிட சுத்தநேேி அதிக ேல்லவம உவடயதுதான் என்று
ஐயமின்றி ேிேங்கிக் நகாள்வோம்.

இதனால், சுத்தநேேி எந்த ஆற்றலும் இல்லாத ஒரு நேற்றிடம்.
அல்லது சூன்யம் என்ற கருத்து மாறிேிடுகிறது.
நமக்குத் நதரிந்த சூரியக் குடும்பத்வதயும் வமலும் ஆகாய
நேேியில் உலவும் வகாடிக் கணக்கான சூரியக் குடும்பங்கவேயும்
வலசாகத் தாங்கிக் நகாண்டிருக்கும் சுத்தநேேியின் வபைாற்றலும்

அதன் ேல்லவமயும் இவணயற்றது என்று ேிேங்கிக் நகாள்கிவறாம்.

வொதிவய நந்தாச் சுகேடிவே தூநேேிவய
ஆதிவய நின்வன அறியவேத்தால் ஆகாவதா? (தா.பா.1359) சுடவை





அழிேில்லாத வபரின்பப் நபருேடிவே!
தூயநேட்ட நேேிவய!
முழு முதவல!
நின்வன. நான்அறியுமாறு நசய்தால் ஆகாவதா?

இவறயுணர்வு நபற அகத்தேம் வேண்டும்?
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மனேேக்கவல - ஒன்பது ேவக தேங்கள்
1. ஆக்கிவன
மூலாதாைத்திலிருந்து உயிவை எழுப்பி புருேமத்திக்குக் நகாண்டு ேந்து
உயிவை உணர்ேது . பிட்யூட்டரி சுைப்பி நல்ல முவறயில் வேவல
நசய்யும் .
2. சாந்தி:

வமவல புருேமத்திக்கு நசன்ற உயிர் வமயத்வதத் திரும்பவும்
மூலாதாைத்திற்கு நகாண்டு ேருேது....
3. துரியம்:

உயிர் வமயத்வதத் தவல உச்சிக்குக் நகாண்டு ேருேது. பீனியல்
சுைப்பி நல்ல முவறயில் நசயல் புரியும்.
4.துரியாதீதம்

உடலிலிருந்து நேேிவய ேந்து பிைபஞ்சம் ேவை ேிரிந்து வமலும்

பிைபஞ்சத்திற்கு அப்பாலுள்ே சுத்தநேேி என்ற இவறநிவலவயாடு
கலக்க ேிடுேது.

5. பஞ்வசந்திரியம்:

நமய் ,ோய்,மூக்கு,கண், காது என்ற ஐம்புலன்கேின் மூலம்தான்
சீேகாந்தம் நேேிவயறி உலகில் இன்ப துன்பங்கவே

அனுவபாகிக்கின்வறாம். ஐம்புலன்களுக்கும் ஆற்றவல கூட்டி
அேவுமுவற காக்க உதவுகிறது.
6.பஞ்சபூத நேகிைகம்
நாம் பூமி மீ து ோழ்கின்வறாம் . நிலம் , நீர்,நநருப்பு, காற்று ,ேிண்

என்ற ஐந்து நபேதிகப் பிரிவுகோன நபாருள்கேிலிருந்து ேரும் காந்த

அவலகளுடன் இனிவம காப்வபாம். சூரியன் ,புதன், நேள்ேி, சந்திைன்,

ேியாழன் , சனி, இைாகு, வகது ஆகிய ஒன்பது வகாள்கேிலிருந்து ேரும்
காந்த அவலகளுடன் இணக்கம் நகாள்கிவறாம்.
7.ஒன்பது வமயம்

28

மூலாதாைம், சுோதிஷ்டானம் மணிப்பூைகம், அநாகதம் , ேிசுத்தி,
ஆக்கிவன, துரியம், என்று உடலுக்குள் உள்ே ஏழு இயக்க

வமயங்கேிலும் பிைபஞ்சம், சுத்தநேேி வபான்றேற்றில் மனம் வேத்து
தேம் நசய்ேது .

8. நித்தியானந்தம்
உடல் முழுேதும் சீேகாந்த ஆற்றவல நன்கு பைே நசய்ேது.உடலும் ,
மனமும் நாள் முழுேதும் புத்துணர்வோடு இருக்க உதவும்.
9.இவறநிவல தேம்:

இவறநிவலயிலிருந்து மனிதன் ேந்த ேைலாற்வற உணர்ந்து மனவத
இவறநிவலவயாடு கலக்க ேிடுேது.

இந்த ஒன்பது ேவக தேங்கள் மனேேக்கவல மூலமாக

கற்றுக்நகாடுக்கப் படுகின்றன. இேற்வற பயின்று ோழ்ேில் எல்லா

துவறகேிலும் நேற்றியும், மகிழ்ச்சியும் , மனநிவறவும் நபறுேதற்கு
குருேருளும், திருேருளும் துவண புரியட்டும்.

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

8. நீவய நானாக, நான் நிற்க
ஒவ்நோரு மனிதனின் ஆழ்மனதிலும் பைமாத்மா இருக்கிறார்.
இதவன ஆல்பா மனநமன்று நசால்லலாம்.
நமௌனம் மனிதவன ஆல்பா மனவதாடு நதாடர்பு நகாள்ே
வேக்கிறது.
ஆல்பா மனமானது மனிதனுக்கு அவமதிவயக் நகாடுக்கிறது. அேன்
அவமதியவடந்த நிவலயில் பைமாத்மாவே உணர்கிறான், பைேசம்
அவடகிறான்,
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பகோன் நாமத்வதச் நசால்லிப் பாடுகிறான், ஆடுகிறான். எதிலும்
பகோன் இருப்பவத உணர்கிறான்.

நமௌனத்தில் இவறேவனாடு உவையாடுகிறான், இவறேன் கலந்த
ோழ்க்வகவய ோழத் நதாடங்குகிறான்.

எதிலும் அப்பாற்பட்டு சிந்திக்கிறான், நசயல்படுகிறான். நமௌனம்
மனிதவன ஆழ்மனவதாடு இவணய வேக்கிறது
ஊன்ஆக நிற்கும் உணர்வே மறந்து ஐயாநீ

தான்ஆக நிற்க ஒரு தந்திைம்தான் இல்வலவயா? (தா.பா.1377)




ஐயா! உடம்பாக நிற்கும் உணர்வே மறந்து.
நீவய நானாக, நான் நிற்க,

ஒரு தந்திைம் உன்னிடம் இல்வலவயா?

அேனில்தான்நீ, உன்னில் அேன்-அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
பிைபஞ்சம் முழுேதும் இருப்பாக உள்ே நதய்ேம் என்ற சுத்தநேேி,
தன் ஆற்றலால் இப்படித்தான் இயங்க வேண்டும் என்ற
இயல்பூக்கமாகிய அறிோல் அணுக்கோகி அவேகள் கூடிய
நகாத்தியக்கம்தான் சடப் நபாருள்கோகவும் ெீேன்களுமாகத்
தன்நிவலயில் மாற்றம் நபற்றுள்ேது.
எனவே, உனக்குள்ோக நதய்ேமும், நதய்ேத்திற்குள்ோக நீயும்
இருப்பவத உணரும்வபாது,

நதய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ற நிவலயில்

ஒன்றாகிேிட முடியும்.
” அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது”
என்றும்
” அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்,

அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ”
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என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும்,
பழுத்த நிவல ேரும் ேவையில் நீ, நான் என்வபாம்
பதமவடந்வதாம் ஒன்றாவனாம் பைமானந்தம்”

என்ற ேரிகள் ோயிலாகவும் அணுமுதல் அவனத்தும்
சுத்தநேேியின் நிவலகள் என்பவதயும் அவனத்தும் சுத்தநேேியின்
நசயல்கவே என்பவதயும் உணைலாம்.
"எல்லாம் ேல்ல நதய்ேமது
எங்கும் உள்ேது நீக்கமற

நசால்லால் மட்டும் நம்பாவத

சுயமாய்ச் சிந்தித்வத நதேிோய்
ேல்லாய் உடலில் இயக்கமேன்
ோழ்ேில் உயிரில் அறிவும் அேன்
கல்லார் கற்றார் நசயல் ேிவேோய்க்
காணும் இன்ப துன்பமேன்.

அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ

அேனில் தான் நீ உன்னில்அேன்
அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?
அேவன மறந்தால் நீ சிறிவயான்
அேவன அறிந்தால் நீ நபரிவயான்
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்

அறிவு முழுவம அது முக்தி." (ஞாக.பா.2)
உமது நசயலன்றி, தமது நசயல் என எதுவும் நசய்ேதில்வல
என்பவத உணர்ந்த தாயுமானேர், திருமூலர் ேழியில் ” அேனின்றி
ஓாா் அணுவும் அவசயாது” என்ற தத்துேத்வத மானுடத்திற்கு
நசால்லியுள்ோர்.
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அந்த தத்துேத்வத மகிவும் எேிவமப்படுத்தினார் நமது அருள்தந்வத
வேதாத்திரி மகரிஷி.
எனவே சுத்தநேேிவய அவனத்து நசயலாக இருப்பவத உணர்ந்து.
நாமும் அந்த சுத்தநேேிவயாடு இவமப்நபாழுதும் நநஞ்சில் நீங்காத
நிவனேில் ஆனந்தமாக ோழ்வோமாக.
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

9.அறிவே நதய்ேம்
ஆயிைம் நதய்ேங்கள் உண்நடன்று வதடி
அவலயும் அறிேிலிகாள் — பல்

லாயிைம் வேதம் அறிநோன்வற நதய்ேம் உண்டாநமனல் வகே ீவைா?

- பாைதியார்

"எல்லா மனிதர்களும் இயற்வகயின் பரிணாமச் சிறப்பின் ஒரு
கூறுதான் - என்ற உண்வமயில் ஆதியில் இயற்வகயின்
இவறநேேி நிவலவய அறிவும் ேிவைவுமாக எல்லாமாக
மலர்ந்திருப்பதால் எந்தத் வதாற்றத்வதத் நதய்ேம் என மதித்தாலும்
அது அேன் அறிேின் நேேிப்பாவடயாகும்.

எனவே யார் எந்த உருேில் எந்தக் கருத்தில் நதய்ேநமன்று
ேழிபட்டாலும் அேர் அறிவேவய ேழிபடுகிறார் என்றுதான் நபாருள்.
நதய்ேம் எனும் இவறநிவலவய அறிோக ேிேங்குேதால்
அவனேரும் ேணங்குேது ஒவை நதய்ேம் தான். இக்கருத்திவன :
"கடவுவே ேணங்கும்வபாது கருத்திவன உற்றுப்பார் நீ
கடவுோய்க் கருத்வத நிற்கும் காட்சிவயக் காண்பாய் நீ" (ஞாக.பா.)
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என்ற சூத்திைம் எழுதியிருக்கிவறன். இந்தக் கருத்தில்தான் நான்

உலகப் நபாது அருள்நநறி சமயம் என்று எல்வலாருவடய ேணக்க

முவறகளும் ஒன்வற என்று ஒப்புக்நகாண்டு மனித வநயவம நபரிது
என மதித்து ோழ்வோம் என்று கூறி ேருகிவறன்..
எனவே சிவல ேணக்கம் என்பது மனித இனத்தின் பிரிவுபடாத
கருத்து ஆகும். காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் சூழ்நிவலகளுக்கும்

அறிேின் ேேர்ச்சிக்கும் ஏற்ப சிவல ேணக்கத்வதாடு சில சடங்கு
முவறவய மனித இனம் கூட்டிக் நகாண்டது. இந்த சடங்கு
முவறவயாடு கூடிய இவற ேணக்கம் மதம் எனப்படுகிறது.

ேிஞ்ஞானம் ேேர்ந்து நகாண்டிருக்கிறது. சடங்குகவேக் நகாண்டு
மனிதக் குழுக்கவேப் பிரித்து வநாக்கும் கருத்து நாட்கள் நசல்லச்
நசல்ல மாறிேிடும்.

இவறநிவலவய உண்வமக் கருத்வதாடு உள்ேது உள்ேோவற
அறிந்து நகாண்டால் உலக மக்கள் கருத்தில் இவறேழிபாடு
சீைவமந்து ேழிபடும் முவறவய அவனத்துலகும் ஒத்த முவறயில்
மாறி ேிடும்.

தன்வன அறியத் தனி அறிோய் நின்று அருளும்

நிவன அறிந்து என் அறிவே நீங்கிநிற்க வேண்டாவோ? (தா.பா.1381)





ஆன்மாோனது தன்வன அறிய வேண்டுமாயின்,
முதலில் பதிஞானமாக ேிேங்கும் ஒப்பற்ற தனி அறிவே,
அறிய வேண்டும்.
அதன்பின்னர் ஆன்மா தன் அறிவு ஒழிந்து நிற்க வேண்டும்.
அது வககூட வேண்டாவமா?

அகத்தேமுவற – வேதாத்திரியம்
அறிவே அறிந்து இவறேழிபாடு நடத்துேதற்கு உலநகங்கிலும்
இப்வபாது அகத்தே முவற (””””””””””) பைேி ேருகிறது.
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இதன் ேிவேோக மனித அறிேில் ஒரு உயர்ந்த ேியத்தகு ஆற்றல்
நேேிப்படும்.

மனித இன ோழ்ேின் புலன் உணர்வுகேில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தால்
மன அவலச்சுழல் (”””” ”””””””””) ேினாடிக்கு 14 முதல் 40
ேவையில் நிகழ்கின்றது.
இந்த நிவலயில் நுண் நபாருள் உணர்வு கிட்டாது.
உணர்ச்சிேயப்பட்ட மனநிவலகோன வபைாவச, கடும்பற்று, சினம்,
முவறயற்ற பால்கேர்ச்சி, உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்வம, ேஞ்சம்
ஆகிய ஆறு குணங்கோகவே இயங்கும்.

இதன் ேிவேோக பிறர் ேேம் பறித்து ோழவேண்டும் என்ற

வேட்வகயினால், நபாய், நகாவல, கேவு, சூது, கற்பழித்தல் ஆகிய
ஐந்து பழிச்நசயல்கேில் ஈடுபட்டு ோழ்க்வக இன்பத்வத இழந்து
மனிதன் ேலி, வநாய், பிணக்கு, பவக, வபார், அகால மைணம்
இேற்றால் ேருந்துகிறான்.
இத்தவகய நசயல்களும் பதிவுகளும் கருவமயம் (””””””” ””””””)
எனும் ஆன்மாேின் தூய்வமவய நகடுத்து ோழ்நாள் முழுதும்
ேருந்துேவதாடு அேனுக்குப் பிறக்கும் குழந்வதகளுக்கும்
கருத்நதாடைாக அவத துன்பங்கள் நதாடர்கின்றன.

அகத்தேச் சாதவனயால் (”””””””””” ””””””””” ””””) மன
அவலச்சுழல் ேிவைவு குவறந்து நகாண்வட ேரும்.
இயற்வகவய ஒட்டிய சிந்தவன உண்டாகும். முடிோக
இவறநிவலயும் அறிவும் ஒன்றுதான் என்று உணைத்தக்க நுண்மாண்
நுவழபுலன் அறிவு (Super Act i ve Transcend””””” ””””” ”” ”””””””””””””)
சித்தியாகும்.
வமலும் பல்லாயிைம் தவலமுவறகள் நசன்றாலும் மனிதன் இந்த
உயர் நிவலக்குத்தான் ேந்து வசருோன்.
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அன்பும் கருவணயும் மனித குல ோழ்ேில் தவழத்வதாங்கும்.

அகத்தேச் சாதவனயால் (””””””””””) அறிவு உயர்ந்து இவறயுணர்வு
கிட்டும் ேவையில் மனிதருக்குச் சிவல ேணக்கம் அேசியம்.

இவறயுணர்வு கிட்டிய பின்னர் சிவல ேணக்கம் தானாகவே மாறி,
இவற ேழிபாடு கருத்திலும் நசயலிலும் அடிவயாடு மாறிேிடும்.
சிவல ேணக்கத்வத நிறுத்திேிட வேண்டும் என்று ேற்புறுத்துேது
எந்த இடத்திலும் நன்வம அல்ல. முற்றாத காவய அடித்துக் கனிய
வேப்பது வபாலாகும்.

அகத்தேச் சாதவனயால் (”””””””””” ””””””””” ””””) மன அவலச்
சுழல் ேிவைவேக் குவறத்து அந்நிவலயில் இவறநிவல உணர்வு

நபற்ற பிறகு, எந்தப் நபாருேிலும் எல்லா இடங்கேிலும் ஊடுருேி
நிவறந்துள்ேது சர்ே ேல்லவமயுவடய இவறநேேிவய,

எல்லாம்ேல்ல இவறநிவல மனம், உடல் இைண்வடயும் எவ்ோறு
நடத்தி ேருகிறது என்பது நதேிோக ேிேங்கும்.
இவறயுணர்வு நபற்றேர்களுக்கு ேிவன - ேிவேவு (””””” ”””
””””””) தத்துேம் இயல்பாகி இவறயுணர்வு எனும் ஞானநநறி
உலகில் பைேி இவறேழிபாடும் இயல்பாகவே ஒவ்நோருேருக்கும்
சீைவமயும்.

"உள்முவனப்வப உள்ேடக்கி உயிரில் பாய்ச்சி
உட்நபாருவே அறிநேன்று அதுநீநயன்று
சின்மயமாய் அவமதிநபற சிறந்த ஆற்றல்
சிந்தவனவய ஊக்குேிக்கும் இவறயுணர்ோய்;
தன்முவனப்பு கவைந்து ேிடும் ஆறுகுணங்கள்
தணிந்து நற்குணங்கோய் மாறும்வமலும்
முன்நசய்த ேிவனயகலும் பின் நசயல்கள்
பிவழயின்றி அறமாம் வபரின்பம் கிட்டும்." (ஞாக.பா.)

மனதின் அடித்தேம் இவற நிவல:
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"அவல அவலயாய் இயங்கும் மனத்தடித்தேவம நிவல நபாருள்
அது நதய்ேம் கடல் வபான்று, அவல வபான்றவத மனம்;

நிவல நபாருோம் இருப்பு சிேம் நித்தியம் என்வறாதிடும்
நநடுநேேி உன் அறிோகும் உனது அவலவய மனம்;

கவலயுணர்ோல் நமய்ப் நபாருோம் கண்காணா ஒன்றிவனக்
கண் காது மூக்கு முகம் குணம் உருேம் புகுத்திவய

சிவலயுருேில் காட்டி நசான்ன கவதகேில் மயங்கி நாம்
சிக்கியுள்ேேவை உண்வம நிவல ேிேங்காதுணருவோம்".

(ஞாக.பா.1657)

"இவறநிவலவய அறிோக இருக்கும்வபாது

இவ்ேறிவே சிவலேடிேத் நதல்வல கட்டி

குவறவபாக்கப் நபாருள், புகழ், நசல்ோக்கு வேண்டி
கும்பிட்டுப் பலன் கண்ட ேவையில் வபாதும்;
நிவற நிவலக்கு அறிவு ேிரிந்துண்வம காண
வநர்ேழியாம் அகத்தேத்வதக் குருோல் நபற்று

முவறயாகப் பயின்றுன்னில் இவறவயத் வதட

முவனந்திடுேர்ீ காலம் ேணாக்க
ீ
வேண்டும்." (ஞாக.பா.1332)
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.
ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில் ஆனந்தவம!!!
ோழ்க ேேமுடன்.

10.நமௌனத்வத எப்படி அறிேது?
ஓரு அைசனின் அவேயில், அறிவுக் கூர்வமயும் சாதுர்யமும் மிகுந்த
அவமச்சர் ஒருேர் இருந்தார். அேவை எல்வலாரும் புகழ்ேது கண்டு,
மன்னன் எரிச்சலவடந்தான். அேவை எப்படியாேது மட்டம் தட்ட
வேண்டும் என்று முடிவு நசய்தான்.
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ஒருநாள் அவேயில், மன்னன் புத்திசாலியான அந்த அவமச்சவைப்
பார்த்து, “முட்டாள்கேிடம் பழக வேண்டுநமன்றால் என்ன நசய்ய
வேண்டும்?” என்று வகட்டான். அதற்கு அந்த அவமச்சர் எவ்ேித
பதிலும் கூறாமல் அவமதியாக இருந்தார்.
அேர் பதில் நதரியாமல்
இருக்கிறார் வபாலும் என்று
நிவனத்த மன்னன், “என்ன
அவமச்சவை! நான் வகட்ட

வகள்ேி உமது நசேிகேில்
ேிழேில்வலயா?

முட்டாள்களுடன் பழக
வேண்டுமானால் என்ன நசய்ய வேண்டும்?” என்று மீ ண்டும்
வகட்டான்.

அதற்கும் பதில் கூறாமல் அவமச்சர் அவமதியாக இருந்தார்.
இதனால் வகாபமவடந்த மன்னன், “என்ன, நான் வகட்டுக் நகாண்வட
இருக்கிவறன். எதுவும் கூறாமல் ேிழிக்கிறீவை! உமது காதுகள்

நசேிடா? அல்லது என் வகள்ேிக்குப் பதில் நதரியேில்வலயா?’
என்று வகட்டான்.
அவமச்சர், மன்னனுக்கு ேணக்கம் நதரிேித்துேிட்டு, “மன்னர்
நபருமாவன! உங்கள் வகள்ேிக்கு உடவன பதிலேித்து ேிட்வடவன!
நீங்கள்தான் அவதப் புரிந்து நகாள்ேேில்வல!” என்றார்.
உடவன மன்னன், “மூன்று முவற நான் வகட்டும் பதிவலதும்
கூறாமல் நமேனமாக அல்லோ இருந்தீர்..!” என்றான்.
அதற்கு அவமச்சர், “ஆம், அைவச! அதுதான் என் பதில்.
முட்டாள்களுடன் பழக வேண்டுநமன்றால் நமேனம்தான் சாதிக்க
வேண்டும்!” என்றார்.
மன்னன் ோயவடத்துப் வபானான்.
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ோக்கும் மனமும் மவுனம்உற எந்வத நின்வன

வநாக்கும் மவுனம் இந்த நூல் அறிேில் உண்வடாவமா? (தா.பா.1401)





ோக்கும் மனமும் அடங்குமாறு,
எம் தந்வதயாகிய நீ,

என்வன வநாக்கிக் கற்பித்த நமௌனத்வத,
நூல் அறிவு நகாண்டு நபற முடியுவமா?

நமௌனத்தின் நபருவம - வேதாத்திரியம்
ஒவ்நோருேரிடமும் எண்ணிப் பார்க்க முடியாத அேேிற்கு ஆயிைம்
வதவேயில்லாத கருத்துகள் இருக்கிறது என்று வேத்துக்
நகாள்ளுங்கள்.

ஒரு நாவேக்கு நமௌனத்தில் உட்கார்ந்தீர்கோனால் தாவன ேரும்.
அதில் பத்து பதிவனந்து கருத்துகவே எடுத்து முடிவு கட்டுங்கள்.
ஓரிரு மாதங்கேில் முடிவு பண்ணிேிடலாம். மறுபடியும் அவத
கருத்து ேரும் வபாது அவத அழுத்தம் நகாடுத்து நகட்டக் கருத்துகள்,
நசயல்கள், எண்ணங்கள் எத்தவன உண்வடா அத்தவனயும்
நல்லதாக்கி ேிடலாம்.

இதற்கு உட்கார்ந்து வயாசித்துப் பார்த்தால்தாவன வநைம் நகாடுத்தால்
தாவன ேரும்? நாம் நகாடுக்கிவறாம்.
நமக்கு இவறேன் நகாடுத்த நமௌனம் ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான்
ைாத்திரியில் தூக்கம். அங்வக மறந்து ேிடுகிவறாம்.
அதனால் ஒன்றும் நசய்ய முடிேதில்வல. எனக்கு வேவலயில்வல.
அதனால் ஒரு மாதம் நமௌனத்தில் உட்கார்ந்வதன்.
முடிந்தேர்கள் ஒருநாள் இைண்டு நாள் உட்கார்ந்தார்கள். சிலருக்கு
ஒரு நாவேக்குக் கூட உட்காை முடியேில்வலவய என்று மன
ேருத்தம் இருக்கிறது. அதற்காக ேருந்தவே வேண்டியதில்வல.
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யாைாகிலும் ஒருேர் நமக்குத் வதவே இல்லாத ோர்த்வதவயச்

நசான்னார்கள். அதற்குப் பதில் நசால்லாமல் எரிந்து ேிழறது என்று
இல்லாமல் அந்த இடத்தில் மாத்திைம் நமௌனம் இருக்கிறது என்று

வேத்துக் நகாள்ேலாம் இல்வலயா? இதற்கு வநைம் வதவேயில்வல.
இந்த நமௌனத்வத எல்வலாரும் பண்ண வேண்டும்.
ஒரு நாவேக்கு நமௌனம் என்று நசால்லிேிட்டு ேட்டிவலவய
ீ
இருக்கிறீர்கள் என்று வேத்துக் நகாள்ளுங்கள்.
பத்துப்வபர் இருக்கிற ேட்டில்
ீ
நீங்கள் நமௌனமாக இருந்தீர்கோனால்
அேர்களுக்கு அது நபாருந்தாது. ஒருத்தர் உட்கார்ந்து நமௌனமாக
இருக்கிறார்கவே இருக்கட்டும் என்று அேர்கோல் இருக்கவும்
முடியாது.

எப்படியாேது நதாந்திைவு (”””””””””””) ேரும். அப்வபாது ஒருேர்
ேந்து "ஐயா இருக்கிறார்கோ?" என்று வகட்பார். "அவதா உட்கார்ந்து
நகாண்டு இருக்கு பாருங்கள்" என்பார்கள்!.
ஏன் என்றால் அேர்களுக்கு சுயகேனம் (”””””””””) வேண்டும்.
அங்வக சுயகேனம் (”””””””””) இல்வல. ஆவகயால் அவனகருக்கு
ேட்டில்
ீ
நமௌனம் இருக்க முடியாது என்று எல்வலாரும் வசர்ந்து

"அறிவுத் திருக்வகாயில்" என்று ஒன்வற கட்டி வேத்திருக்கிறார்கள்.
சந்தர்ப்பம் ேரும்வபாது ஒருநாவேக்கு இங்கு ேந்து நமௌனம்
இருக்கலாம்.
இந்தக் காலத்தில்தான் இருக்கலாம் என்று இல்வல. இருப்பதற்கு
இங்கு இடம் இருக்கிறது.
என்வறக்கு ேந்தாலும் நமௌனம் இருக்கலாம். நீங்கள் இைண்டு
மூன்று நாள் நமௌனம் இருக்கும் ேவைக்கும் வமலாக இருக்கிற
அவலநயல்லாம் ேந்து நகாண்டிருக்கும்.
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வபாகப் வபாக ஆழமாகவுள்ே பதிவுகநேல்லாம் ேரும். அதற்கும்

வமவல வபானால் இயற்வக உண்வமகநேல்லாம் ேை ஆைம்பித்து
ேிடும்.

ஏநனன்றால் நீங்கள் வபசாதிருக்கும் வபாது இவறேன் வபசுகிறான்.
இப்படிச் நசால்ேது வேறு ஒன்றுமில்வல.
எப்வபாதும் அேன் இருக்கிறான், அேன் வபசுகிறான், அவதக்
வகட்பதற்கு இல்லாமல் நாம் வேறு எவதவயா வகட்டுக்
நகாண்டிருந்தால் அேன் வபசுேது வகட்பதில்வல.

அதனால் நம் வேவலகவேநயல்லாம் நிறுத்திேிட்டு நகாஞ்சவநைம்
அதற்கு நகாடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நகௌனம் இருக்க
வேண்டும்.

நமௌனத்வத உணர்ந்து, அதன் நபருவமவய, நன்வமவய உணர்ந்து
நசய்யுங்கள்.
பிறர் கருத்வத ஒத்துக் நகாள்ே முடியாதவபாது அேர்கேிடம் எரிந்து
ேிழாமல் அந்த இடத்தில் நமௌனமாக இருப்பது நல்லது.
எல்வலாரும் தூங்கும்வபாது நமௌனமாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.
தூங்கும்வபாது நமௌனமாக இருந்தால் அவமதி ேந்துேிடுகிறவத
தேிை அந்த அவமதியினால் அறிவு ேிருத்தி ஆேது இல்வல.
எனவே இவதநயல்லாம் ஆைாய்ந்து பார்த்தால் நமௌனத்தில் அதன்
நபருவமவய உணர்ந்து நகாள்ேலாம்.
எப்படி கண்ணாடி அதிகமான சூரிய நேேிச்சத்வத ோங்கி மற்றவத
எரிக்கக்கூடிய ேல்லவம நபறுகிறவதா அவதவபால நமௌனத்தில்
ஏற்படக் கூடிய (””””””) சுழல் வமயம் நம்முவடய ெீேகாந்த சக்தி
அதிகமாக ஆக ஆக அதில் சுழற்சி அதிகமாக ஆக ஆக வமய ஈர்ப்பு
அதிகமாகும்.
அந்த வமய ஈர்ப்பு அதிகமாகி ேிட்டநதன்றால் எண்ணங்கவேயும்
ஒழுங்குபடுத்திக் நகாள்ேலாம். மற்றேர்களுவடய நட்பும் அதிகமாக
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இருக்கும். எல்வலாருக்கும் உங்கள் வபரில் ேிருப்பமும் மதிப்பும்

தானாகவே உருோகும். இத்தவகய நபருவமநயல்லாம் தைக்கூடியது
நமௌன வநான்பு. இைண்டு நாள், மூன்றுநாள் என்று புள்ேி ேிபைம்
(””””””””””) நகாடுக்காமல் நமௌனத்தில் சாதித்தது என்ன? என்று
பாருங்கள்.

ேட்டிற்குச்
ீ
நசல்லும்வபாது நமௌனத்தின் பயவன அனுபேிக்க

வேண்டும். அப்படியில்லாமல் "நீங்க எங்வக வபாய்ேிட்டு ேந்தீர்கள்
எட்டு நாோ?.. என்றால்,
'நான் நமௌனத்திற்காக அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்குப் வபாய்ேிட்டு
ேந்வதன்"... "ஆமா, அறிவுத் திருக்வகாயிலில் என்ன
பண்ணின ீர்கள்?"..
"ஆ, அவதநயல்லாம் உனக்கு நசால்லிக் நகாண்டு இருக்க
முடியாது". உனக்குத்தான் ஒன்றும் புரியாது" என்று கூறி உடவன
ஒரு சண்வட,.. இது என்ன நமௌனம்?
அவமதியாக இருந்து இன்னும் இைண்டு தடவே யார் வகட்டாலும்
சரி. அதற்கு நல்ல பதிவலச் நசால்லி, முடிந்தேவைக்கும் நசால்ல
வேண்டும். முடியாதவபாது நான் இன்னும் ேிேக்குகிவறன்.
மீ ண்டும் ேிேக்குகிவறன். என்று நசால்லலாம் அல்லோ?,
நமௌனத்தின் பயவன எல்வலாரும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
நமௌனத்திவல ஒரு நபரிய ஆத்ம சக்தி உருோேவத உணை
வேண்டும்.
மனிதனுவடய கருவமயத்வத தூய்வமயான எண்ணங்கோல்
அழுத்தம் நகாடுத்துக் நகாண்வடயிருந்தால் ஆயிைமாயிைம் பங்கு
ேிவேவுகவே நகாடுத்துக் நகாண்வடயிருக்கும்.
மனத்தூய்வம நசய்ேதற்கு நல்லவதார் பயிற்சிதான் "நமௌனம்".
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
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ோழ்வோம். ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத் நதரிந்திடில்
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன்.

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிெயா

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

வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,

ஈவைாடு.
7. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், நசன்வன.
8. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிெயா 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 நேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்
42

ோழ்க்வக ேைலாறு
1. நநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகைாெனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. நடன்சவன நேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக

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

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா?
இலக்கணம் என்ன நசால்கிறது?
9. பன்முகப்புைட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல நதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுோனால் அதுவே நசால்லும்
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15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

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

21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத

24. எல்லாம் ேல்ல நதய்ேமது

25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாைப் புருஷர் அருட்தந்வத

27. வேதாத்திரியம் ஒரு ெீே யாத்திவை

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகைஷி)

1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேைரும்
ீ
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 (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகைஷியும்)
10. பாமைமக்கேின் 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
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தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான
பைம்.

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த
குரு.

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் நபாருள்
ேணக்கம்.

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவொமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
நபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த
சிேம்.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகைக்
கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவை
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி

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

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

18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
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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 பைாபைக்கண்ணி பாகம் 1
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 2
26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பைாபைக்கண்ணி பாகம் 3

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவைப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் நசத்திலாப் 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 பிைார்த்தவனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுைாணம்
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
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18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் நசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பைேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாைதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம்
பார்வேயில் பாைதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

நென்னும் வேதாத்திரியமும்
1. நென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. நென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. நென்னும்
4. நென்னும்
5. நென்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்

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

13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம்

14. தாயுமானேரின் பிைபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் நதய்ேநமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பைநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

21. இன்பம் நபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
25.

கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பலி நகாடுக்கச் நசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

நென்னும் திருோசகமும்
1. நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகைாெனார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலேர் தியாகைாெனார் அரிய நசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகைாெனார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. நடன்சவன நேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. நசயவல ேிவேவு
2. தேம்

ஆைாய்ச்சி
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. ைாமகிருஷ்ணர் கவதகளும்
8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
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10. நபன்ஞமின் பிைாங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய நேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

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

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூைாணானந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பைம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் நமௌனகுரு ேணக்கம்

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

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

21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிைார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் நசத்திலா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து

28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவைப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுைாணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக நேேியீடு
34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாைதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம்
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாைதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.நென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.நென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.நென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
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45நென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.நென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலநமல்லாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ைேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ைல்
54.தினசரி தியானம் வம

55.தினசரி தியானம் ெூன்

56.தினசரி தியானம் ெூவல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

58.தினசரி தியானம் நசப்டம்பர்

59.தினசரி தியானம் அக்வடாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1

63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68.நென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.நென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.நென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.நென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகைாெனார்
77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
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80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.நடன்சவன நேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

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

88.பத்திைகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆைாய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.நபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத

93.திருமூலர் 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.ேள்ேலாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி
106.நபாருள் ே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 நசன்னிப்பத்து
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115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

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

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