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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்  

தாயுமானேரின் இவைேழிபாடு 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

இதனுள்வே 

1. ததய்ேம் உண்டா? 
2. ததய்ேம் ஒன்வை 
3. இவைேழிபாடு  
4. அைதநைிவய இவைேழிபாடு 
5. உடவ ாம்பல் இவைேழிபாடு  
6. நித்ய பூவை தைய்ேது இவைேழிோடா? 
7. இவைேழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? 
8. ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் 
 
 

1. ததய்ேம் உண்டா? 
 
மானுடம், ோழ்ேியல் தநைிகேில் உயர்ந்திடும் தபாருட்டு 
தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தேேிப்படுத்திய 
கருத்துக்கவே, தாயுமானேர் பாடல்கோகவும், ஞானக் 
கேஞ்ைியமாகவும், வேதாத்திரியமாகவும் கிவடத்துள்ேன.  
 
ோழ்ேியலுக்கு வேண்டிய அவனத்துக் கருத்துக்கேின் தபட்டகமாக 
இவே திகழ்கின்ைன. இேற்றுள்  மனிதவனப் பவடத்து அேனுள் 
உவையும் இவை குைித்து ைிந்தவனகளும் மிகச் ைிைப் பாக எ டு த்தச் 
தைால் பட்டுள்ேது. 
 
உ கில் மக்கவேக் காக்கின்ை ைக்தி ஒன்று உண்டு அல் ோ?  
அதுவே ததய்ேம் என்று மக்கள் நம்பிக்வக தகாள்ளுதல் வேண்டும் 
என்பது ைித்தர்கேின் கருத்தாகும். 
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”ததய்ேநிவ  மனிததெ ாம் உணர்ந்தால் அல் ால்  
   திருத்த முை ோழ்வேது? ஆற்ைல் அற்வைார் 
ததய்ேம் உண்டு என நம்பி தினம் ேணங்கித்  
   வதர்வுதபை மதம் கண்வடார் அைிேைிந்வதார்”    (ஞாக.பா.498) 
 
என்று குைிப்பிட்டு, ததய்ே நிவ யிவன மனிதர்கள் உணர்ந்தா ன்ைி 
நல்  திருத்தமுள்ே ோழ்க்வகயிவன ோழ்தல் இய ாது என்று 
அைதியிட்டு வேதாத்திரி மகரிஷி தைால்லுோர். வமலும் தைால்கிைார் 
அைிேின் முழுவமப் வபறு குைித்து, 
 
”ததய்ே நிவ  அைிந்வதார்கள் வகாடி என்ைால், 
   ததேிோக அைிேைிந்வதார் ஒருேொகும் 

ததய்ேநிவ  அதவன தேேி, பிெம்மம் என்று 
   வதர்ந்த ைி  ோர்த்வதகோல் ேிேக்க ாகும்  
ததய்ேவம உயிொகி. அைிோய் ஆற்றும் 
   திருேிவடயாடல் தன்வன, உணர்ந்து தகாண்ட 
ததய்ோர்கள் அல் ால், மற்வைார் உயிவெப் பற்ைித்  
   திருத்தமுடன் உவெப்வபார் யார்? ோரீர். தைால்வேன்!” 
(ஞாக.பா.1693) 
 
எனவே ததய்ேம் உண்தடன்னும் கருத்திவன அவனேரும் 
அவடதல் வேண்டும் என்கிைார்.  பட்டினத்தாரும் ”ததய்ேம் 
உண்தடன்ைிரு” என்பார். 
 
தாயுமானேர் என்ன தைால்லுகிைார்?   
 
தனது பாடல்கேில்,  முத ில் ைகுண பிெம்மத்வதப் பாடுகிைார். 
ைகுண பிெம்மம் என்ைால் - இவைேவனப் பற்ைிய ேர்ணவண. 

தனது இஷ்ட ததய்ேங்கவேப் பாடுகிைார். ைிேவன, உவமவய, 
ததட்ைிணாமூர்த்திவயப் பாடுகிைார்.   
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இெண்டாேதாக நிர்குண பிெம்மத்வதப் பாடுகிைார். நிர்குண பிெம்மம் 
என்ைால் - இவைேன் அவனத்துமாக இருக்கிைார் என்பதாகும்.   
இதவன அதிகமானப் பாடல்கேில் பாடியுள்ோர். 

இவைேவனப் பற்ைிய ேர்ணவண ேரும்வபாது மிகப் ப  
அவடகவோடு இவையின் இயல்புகவே எடுத்தியம்புகிைார். 

 துரிய நடுவுடிருந்த தபரிய தபாருள் (தபாருள்.8) 
 தபரிய பூெணமாம் - நித்த நிர்ம  ைகித நிஷ்ப்ெபஞ்ைப் 
தபாருவே (திருேருள்.3) என அது இப் பிெபஞ்ைத்துக்கு 
உரியதல்  என்பதும், 

 ததரியேரியதாய்க் க ந்த எந்தப் தபாருள் அந்தப் தபாருள் 
(தபாருள்.3) என அது எங்கும் நிவைந்தவமயும்.  

 தபாருோகக் கண்ட தபாருள் வேக்கும் முதற்தபாருோகி 
(தபாருள்.7) 

 தன்வனயன்ைி ஒரு தபாருேில் இல் ாத எப்தபாருட்குந்தான் 
முத ாய் (மண்ட .2) என அவனத்திற்கும் 
மூ மாயினவமயும், 

 ோக்குமன மணுகாத பூெணப் தபாருள் (வதவைா.10) 
 பரிபூெணமாம் தபாருள் (ஆகாெ.28) 
 தபாருவே நின் பூெணம் வம ிட்ட கா ம் (கல் ா.12) என  
பூெணேியல்பும், 

 ேடிேில் ாச் சுத்தோன் தபாருவே (பன்மாவ .3)  
 மவை முடியிருந்த ோன் தபாருவே (ஆவை.37) 
 இருள்தீெ ேிேங்கு தபாருேியாதந்தப் தபாருவேிவன யாம் 
இவைஞ்ைி நிற்பாம் (தபாருள்.7) என அதுவே 
ஒேிப்பிடம்பாயினவமயும், 

 தீதில் பெமாம் தபாருவே (தபாருள்.5) 
 உன்வனப் வபான்ை நற் பெம்தபாருள் இல்வ  (ஆவை.19) 
 ைாந்தப்பதப் பெம்தபாருவே (ஆவை.21) 
 மனக்வகாதகற்றும் பெம்தபாருவே (பாயந் 167)  
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 ேிேங்கு பெம் தபாருவே (கல் ா.25) என அதன் பெத் 
ததாடர்பும் தன்வமயும்.  

 அருமவையின் ைிெப்தபாருோய் (தபாருள்.8) 
 சுருதி முடிோன தபாருவே (வதவைா.11) என அது வேத 
முடிோயினவமயும். 

 ோன்தபாருோகி தயங்கு நீயிருப்பு (ஆவை.38) 
 சுகோன் தபாருவே (பாயப்.43) 
 உள்ேோா் தபாருட்வடாற்கவோ ேந்வதனான் (அனந்தக.25) 
 எனேதன் உயர்வும். வபாக்கு ேெேற்ை தபாருவே 

(ைின்மயா.4.எந்.தபாரு.4) 
 மன்வனப் தபாருேன் (தன்வன.1) எனேதன் நிவ வபறும். 
 சூழ்தேேிப்தபாருள் (ேம்பவனன். 6)  
 தேட்ட தேேிப் தபாருள் (எந்.அருேி.9) 
 எனேதன் தன்வமயும். தனிேேர் தபாருவே (ேம்பவனன்.10) 
 ஒரு தனிப் தபாருள் அேவே (ஆவை.18) 
 நீக்கமின்ைித் தங்கும் தனிப்தபாருள். (எந். தபாருேி.13) என 
அதன் ஒப்பற்ை நிவ யும். 

 உயிர்த்திெவே ேிழுப்தபாருவே (ஆகாெ.7) 
 அடியேர்கள் கேிக்க நின்ைடும் ேிழுப்தபாருவே (பாயப்.54) என 
ேிழுவமயும். 

 ைமயாதீதப் பழம் தபாருள் (காடுங்.1) 
 பழம் தபாருவே (எந்.அன்பு.9) 
 பந்தத் துயெற்ைேர்க்கு எேிய பெமானந்த பெம் தபாருவே 

(தன்வன.7) எனப் பழவமயும். 
 வபரின்பப் தபாருவே (தன்வனதயாரு.3) 
 வபரின்பமதாய்ச் தைைியும் தபாருள் நீ (தன்வன.4) 
 ஆனந்தமாயிருந்த தபாருவோடு (ஏைற்ை.9) என இன்ப 
நிவ யும். 

 குன்ைாப் தபாருள் (அகேல்.4) எனப் தபருவமயும். 
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அேெது முதல் பாடவ  ”அங்கிங்தகனாதபடி எங்கும் பிெகாைமாய்.” 
என்று ததாடங்குகிைது. 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  
 
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்ததரிந்திடில் 
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன். 

 

  
 

2. ததய்ேம் ஒன்வை 
 
ஒருேதனன்வை ததய்ேத்வத ேணங்க வேண்டும்” என்ை 
அகத்தியரின் ேழியும், ”ஒன்தைன்ைிரு ததய்ேம்” என்ை பட்டினத்தார் 
ேழியும், ததய்ேம் உண்டு, அதிலும் ஒவெ ததய்ேம்தான் என்று 
வேதாத்திரியம் தைால்கிைது.  இதவன 
 
”எண்ணிைந்த மதங்கள் உண்டு மனிதருக்கு 
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எனினும் ததய்ேம் என்ப ததான்வை யாகும்” (வேதாத்திரியம்)  
 
அத்வேதம் என்பது ைமஸ்கிருத தைால் ாகும்.( இெண்டற்ை நிவ  
என்று தபாருள் தருகிைது.  
 
இது இந்து தத்துேத்தில் இவைேனின் தன்வம பற்ைிய ஒரு 
தகாள்வக ஆகும்.  
 
ைீேன் (ஜேீாத்மா) என்பதும் இவைேன் (பிெம்மம்|பெமாத்மா) 
என்பதும் ஒன்றுதான்; வேைல்  என்றும் ைக  
உயிரினங்களுக்குள்ளும் ஆத்மாோக ேிேங்குகின்ைது என்றும் 
இத்தத்துேம் கூறுகிைது.  
 
”அத்வேதம் என்ை அந்நியச்தைால் கண்டு உணர்ந்து 
சுத்த ைிேத்வதத் ததாடரும் நாள் எந்நாவோ? (தாபா.1302) 
 

 இெண்டற்ைது என்னும் வேதாந்த தநைிக்கு அந்நியமான ஒரு 
தைால் ின் தபாருவே ஆொயந்து உணர்ந்து,  

 தூய ைிேத்வத பின் ததாடர்ந்து பற்றும நாள், எந்நாவோ? 
 
”ஒன்று இெண்டும் இல் துோய் ஒன்றுஇெண்டும் உள்ேதுோய் 
நின்ை ைமத்துநிவ  வநர் தபறுேது எந்நாவோ? (தா.பா.1285) ைீேன்  
 

 ஒன்று, ைிேன் ஒன்று ஆக இெண்டு என்றும். ைீேனும் ைிேனும் 
க க்கும்வபாது ைீேன் வேைாகவும், ைிேன் வேைாகவும் 
நில் ாது,  

 இெண்டற்று நிற்கும் என்றும்.    
 அதனாவ வய அது ஒன்று ஆகாது என்றும்.   
 ைாமர்த்தியமாய்ப் புரிந்து தகாள்ேது எப்தபாழுது ? எனவும் 
தாயுமானேர் வகட்கிைார். 

 
என்வனயும் தன்வனயும் வேைா உள்ேத்து 
எண்ணாத ேண்ணம் இெண்டு அை நிற்கச் 
தைான்னது வமாஒரு தைால்வ  அந்தச் 
தைால் ால் ேிவேந்த சுகத்வத என் தைால்வேன் ைங்கெ (தா.பா.1436) 

Commented [NK1]:  
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என்று இவைேனுடன் இெண்டைக் க ந்த தபருநிவ வய 
ேிேரிக்கிைார் தாயுமானேர். 

அத்வேதம் த்வேதம் -வேதாத்திரியம் 
 
நீங்கள் கவடயில் வதங்காய் ோங்குகிைரீ்கள்; வதங்காய்க்குள் 
தண்ணரீ் இருக்கிைது. நீங்கள் ஒரு எலுமிச்ைம் பழம் ோங்குகிைரீ்கள்; 
அதற்குள்ளும் நீர் இருக்கிைது, அவத ஜூஸ் (”””””) என்கிவைாம்.  
 
இவதவபா  எந்த இடத்தில் நீர் இருந்தாலும் அது நமக்குத் 
வதவேப்படுேதாகவே உள்ேது. ைி  இவ கேில் கூட நீர் 
இருக்கிைது; கைக்கிப் பிழிந்து அவத உபவயாகப்படுத்துகிவைாம்.  
 
ஒவ்தோன்ைி ிருந்து கிவடக்கும் நீருக்கும், தனித்தனிப் 
தபயர்கவேக் தகாடுத்து அேற்வை உபவயாகப்படுத்துகிவைாம். 
 
இவத நீரின் மூ ம் என்ன? வதங்காய்க்குள் எப்படி தண்ணரீ் ேந்தது? 
நி த்தி ிருந்து தாவன?  
 
அப்படியானால் நி த்திற்கு, பூமிக்கு எப்படி தண்ணரீ் ேந்தது? 
மவழயி ிருந்து ேந்தது, மவழ எப்படி நீவெப் தபற்ைது. 
கட ி ிருந்து, கடல்நீர் ஆேியாகி வமகமாக மாறுேதால் ேந்தது. 
 
இவத தத்துேம் தான் எலுமிச்ைம் பழத்திலுள்ே நீருக்கும், 
இவ கேில் உள்ே நீருக்கும் ஏற்ைது.  
 
வதங்காய்க்குள்ளும் எலுமிச்ைம் பழத்திற்குள்ளும், 
இவ களுக்குள்ளும், எல் ாேற்ைிலும் கடல் நீவெத் தாவன 
காண்கிவைாம்? இதுதான் அத்வேதம். 
 
பரிணாம ேேர்ச்ைியில் ஏற்படும் மாற்ைங்கவேதயல் ாம் மைந்து 
ேிடாமல் மூ த்வதப் பார்க்க வேண்டும். 
 
"மனிதவன நீயார்? தைால்! 
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மனதமன்பததது ? கூறு! 
மயங்கினாவயல் நீ மதிக்கும் 
மற்ைதே ாம் ைரியாகா!" 
 
கடவுள்  
 
"உருேங்கள் வகாடான வகாடியாய், அவே 
யுள்ளும் புைமும் அரூபமாய், 
ஊடுருேி நிவைந்தியங்கும் ஒருைக்தி, 
உயிொகும், இயற்வகயாகும் கடவுோகும்." 
 
அத்வேதம், துவேதம்  
 
"கற்கண்டு என்ை ஒரு ோர்த்வத தைான்னால் 
கரும்பு ெைப்பக்குேத்தின் ைரித்திெமாகும் 
கற்கண்வடக் கரும்பு ெைம் என்ைால் அஃது 
கருத்துக்கு அத்துேித தத்துேம்வபால் 
கற்கண்டு கரும்புெைம் வேறு வேைாய்க் 
காட்டுேது துேித நிவ  ேிேக்கம் ஒக்கும் 
கற்கண்டு கரும்புெைம் இெண்டும் வபா ாம் 
கடவுளும் மற்ைவனத்துருவும் கருத்துணர்ந்தால். 
 
தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்ததரிந்திடில் 
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன். 

3.இவைேழிபாடு 
அன்பும் கருவணயும் தகாண்ட இவைநிவ  – அருள்தேேிவய - 
இவைேவன, உயிர்கள் தங்கள் பக்குே நிவ களுக்கு ஏற்பத், 
தம்முள் பதித்து வேத்துள்ேன. 
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தம்முள் பதிந்த இவை உருேங்கேில் மனத்வதப் பதித்த உயிர்கள், 
அந்த உருேங்கவோடு ஒன்ைி ேிடுகின்ைன.  இதனால் உயிர்கள் 
அவமதியும் இன்பமும் தபறுகின்ைன. 

”ேழிபாடு” என்ை தைால்லுக்கு, ”ேழியில் தைல்லுக, பின்பற்றுக, 
ேணக்கம், பஜவன, ைமயக்வகாட்பாடு” முத ான ப  தபாருட்கவேக் 
கழகத் தமிழகொதி தருகின்ைது.  

”ேழிபாடு” என்பது ”ேழிபாடுதல்” என்னும் தபாருளுக்குரிய 
தைால் ாகும்.  ”ேழிபடு” என்னும் ததாழிற்தபயர், தபயர்ச் தைால் ாக 
மாறும்வபாது ஈற்ையல் நீண்டு ேழிபாடு என்ைாகின்ைது. 

”பண்படு” என்னும் தைால் ”பண்பாடு” என்ைாகியது வபா  
இச்தைால்லும் உள்ேது.   

”ேழி” என்பதற்கு ”தநைி” என்றும் ”படு” என்பதற்குச் ”தைல்லுதல்” , 
”தபாருந்துதல்” , என்றும் தபாருள் கற்பிக்கப்பட்டு 
இவையடியேர்களும் ஞானிகளும் அைிஞர்களும் காட்டியுள்ே 
தநைியில் தைல்லுக என்று அைிவுறுத்தும் பாங்கில் இச்தைால் இன்று 
ஆேப்பட்டு ேருேவதக் காண்கின்வைாம். 

இவைேவன, ேழிபாட்டுச் தைாற்கவேக் தகாண்டு பாமாவ  
ததாடுத்து ேழிபடுேவத, நாம் ேழிபாடு எனக் தகாள்ே ாம். 

”கிரிவயயால் ஞானம் தன்னால் கிேர்ைிே பத்தி, பூவை 
தரிைனம் வைே ிங்க தாபனம் தைய்தல் ஈைற்கு 
உரிய தமய்ன்பர் பூவை உருத்திெ ைின்னம் தாங்கல் 
அரியவத ைிேன்பாற் பத்தி அவனத்வதயும் ததரிய ாகும்”(பாடல்4) 
 

மூன்று ேழிபாட்டு தநைிகவே பெஞ்வைாதி முனிேர் தம்முவடய 
திருேிவயாடல் புொணத்தில் வேதத்திற்குப் தபாருேருேிச் தைய்த 
பட த்தில் ேிேக்குகின்ைார். 

 திருநாவுக்கெைர் ததாண்டு தநைியிலும், 



11 
 

 திருஞானைம்மந்தர் நன் மகன்வம தநைியிலும், 
 சுந்தெர் வதாழவம தநைியிலும், 
 மாணிக்கேைகர் ஞானதநைியிலும் 

நின்று இவைேவன ேணங்கி ேழிபட்டு ேந்துள்ேனர். 

திருோைகத்தில் நான்கு ேழிபாட்டு முவைகவே மாணிக்கோைகர் 
தைால்கிைார். 

1. வபரின்பத்தில் திவேத்தல் 
2. அகங்குவழந்து ேழிபடுதல், 
3. இவையருவோடு க த்தில்  
4 .இவையன்பில் உறுதி  
  

என ேவகப்படுத்தி உள்ோர். 

இவையருவே வேண்டி உள்ேம் உருக ேழிபாடுகிைார் தாயுமானேர். 

 
அங்வக தகாடும ர் தூேி அங்கமது புேகிப்ப 
     அன்பினால் உருகி ேிழிநீர் 
   ஆைாக, ஆொத முக்தியினது ஆவேை 
     ஆவைக் கடற்குள் மூழ்கிச் 
 

ைங்கெ! சுயம்புவே! ைம்புவே! எனவும் தமாழி 
     தழுதழுத்திட ேணங்கும் 
   ைன்மார்க்க தநைி இ ாத் துன்மார்க்கவனவனயும் 
     தண் அருள் தகாடுத்து ஆள்வேவயா? 
 

துங்கமிகு பக்குேச் ைனகன் முதல் முனிவோர்கள் 
     ததாழுது அருகில் ேறீ்ைிருப்பச்     
   தைால் ரிய தநைிவய ஒரு தைால் ால் உணர்த்திவய 
     தைாரூப அநுபூதி காட்டிச் 
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தைங்கம  படீம் வமல் கல்ஆல் அடிக்குள் ேேர் 
     ைித்தாந்த முக்தி முதவ ! 
   ைிெகிரி ேிேங்கேரு தட்ைிணாமூர்த்திவய! 
       ைின்மயானந்த குருவே!    (தா.பா.26.ைின்மயானந்தகுரு.1) 

 

எப்படி, உட ானது மகிழ்ச்ைியினால் அவைய, அன்பினால் மனம் 
உருகி, கண்கேில் நீொனது ஆறுவபால் தபருக, முத்தியின் 
மீதுதகாண்ட தேைியுடன் கூடிய ஆவையாகிய கடலுக்குள் மூழ்க, 
”ைங்கொ! சுயம்புவே! ைம்புவே!” என தமாழி குேைப் வபாற்ைி 
ேணங்கும் ஒழுக்க தநைியில் நில் ாது, தேைான தநைியில் நிற்கும் 
என்வனயும், வதேரீெது குேிந்த திருேருவேத்தந்து 
ஆட்தகாள்ேவீொ? 

வேதாத்திரியம் தரும் இவைேழிபாடு 

இயற்வகயின் இருப்வப உணர்தல், முயற்ைிவய நல்  முவையிவ , 
தேற்ைியான ேழியிவ  தைலுத்துதல், உயிர்களுக்குத் தீவம 
இல் ாத முவையில் ஆக்கத் துவையில் ோழ்வே தைலுத்திக் 
தகாள்ேது என்பது "அைம்".  
 
மற்தைான்ைான அகம் வநாக்கிச் தைய்யும் இவை ேழிபாட்வடத்தான் 
"தேம்" (”””””””””” ””””””””” ””””) என்று தைால்கின்வைாம்.  
 
எந்த தமய்ப்தபாருவே, எந்த உண்வமவய உணர்ந்து எந்த இயற்வக 
ேழிபாட்வட உணர்ந்து அவத மதித்து நடக்கின்வைாவமா அவத 
நிவனேில் வேத்துக் தகாள்கின்வைாவமா அவத எப்தபாழுதும் 
ேிழிப்வபாடு பார்த்துக் தகாள்கின்வைாவமா அது தான் 
"இவைேழிபாடு".  
 
இயற்வக என்பது மனிதன் அைிவுக்கும் ோழ்வுக்கும் ஏற்ைமேிக்கும் 
ஒரு மாதபரும் ஆற்ைலுவடய தத்துேம் இது. 
 

1. இருப்பு நிவ யான ஆதியில் இவைதேேியாக, 
2. இயக்க மூ மான ஆற்ை ில் ேிண்துகோக, 
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3. ேிண்துகள்கள் கூடிய கூட்டு இயக்கத்தில் பஞ்ைபூதங்களும் 
அவே கூடிய அண்டங்கள் ப ோகவும், 

4. இயற்வகயின் ேிவேவுகவே உணரும் ெைிக்கும் நிவ யில்  
5. ஓெைிவு தாேெம் முதல் ஆைைிவு மனிதன் ேவெயிலும் நான்கு 
நிவ கேிலும் இயங்கிக் தகாண்டிருக்கின்ைது.  

 
இயற்வகயின் தபருவமவய, ைிைப்புகவே, ேிவேவுகவே உணர்ந்து 
தகாள்ே மனிதன் எடுக்கும் முயற்ைியில் மன அவ ச்சுழல் (”””” 
”””””””””) ேிவெவேக் குவைத்து, அவ கள் நிவ யாக, அதுவே 
அைிோக, அவதவய தானாக, அவ்ேைிோக இருக்கும் வபொற்ைவ  
எல் ாம் ேல்  இவைதேேியாக உணர்ந்து முழுவம தபறும் 
முயற்ைிதான் "தேம்" (குண்ட ினி வயாகம் - ”””””””””” ””””””””” 
””””) ஆகும்.  
 
தேத்தால் கண்ட உண்வமகவே மைோமல் ோழ்ேில் ஒழுகி 
தனக்கும் பிைர்க்கும் ஆக்கவம தரும் ேழியில் ஒத்தும் உதேியும் 
ோழும் தநைிவய "அைம்" ஆகும்.  
 
"தேமும் அைமும்" இவைநிவ யுணர்ந்து அவ்ேழிவய ோழத் 
திைவமயேிப்பதால் இவேவய "இவைேழிபாடு" எனப்படுகின்ைது.  
 
மனிதவன இன்ப துன்பச் சுழ ால் பாதிக்கப்படாத அவமதி நிவ க்கு 
"குண்ட ினி வயாகம்" உயர்த்துகிைது. 
உணர்வோம் ேேவமாடு ோழ்வோம். 
 
முழுவமயும் அவமதியும் 
 
அைிவுஆைாம் நிவ வய எய்த பின்னர், 
   அதுமுழுவம தபற்றுத் தவனயைியும் மட்டும் 
அைிவுக்கு அவமதிகிட்டா; அவ்ேப்வபாது,  
   அதுவதவே, பழக்கம், சூழ்நிவ கட் தகாப்ப 
அைிவேதான் காம முதல் ஆறுகுணங்கள் 
   ஆகி, ேிவேோய் இன்பதுன்பம் துய்த்து, 
அைிவுதன் மூ நிவ  வநாக்கி நிற்கும்., 
  அதன்பிைவக முழுவமதபறும். அவமதி உண்டாம். (ஞாக.பா.1229) 
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தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்ததரிந்திடில் 
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன். 

 

4.அைதநைிவய இவைேழிபாடு 
 

உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்வத இவைேவன அவழக்கும் அேவுக்கு 
ஆத்ம ப ம் ைித்தர்களுக்கு இருந்தது. 
 
ஆனால் இதுவபான்ை ப ம் மனிதர்களுக்கு  வேண்டும்.  இதற்கான 
பயிற்ைி, முயற்ைி, ைாதவன தைய்ேது, தேம் தைய்ேது வபான்ை 
ேிேக்கங்கவே எ     ா ம் தாயமானேர் பாடல்கேில் நாம் 
காண ாம். 
 
“நமக்கு அப்பால் ஒரு ைக்தி இருக்கிைது. அது தான் இயற்வக என்று 
அவனேரும் ஒத்துக் தகாள்ோர்கள்.  

அவத மதோதிகள் கடவுள் என்று தபயர் வேத்துள்ோர்கள். அவத 
வபால் இந்தப் பிெபஞ்ைத்வத எடுத்துக் தகாண்டால் இந்த உ கம் ஒரு 
நாவேக்கு 25 ஆயிெம் வமல் தன்வனத்தாவன ஒரு சுற்று சுற்ைி 
ேருகிைது.  

சூரியவனச் சுற்ைி ேரும் பாவதயிவ  ஒரு நாவேக்குப் பதிவனந்து 
இ ட்ைத்து ஐம்பது ஆயிெம் வமல் ஓடுகிைது.  

இதில் ஏதாேது தாமதம் இருக்குமா? இல்வ  தடம் மாறுகிைதா? 
அவ்ேேவு வநர் நிர்ோகமாக ைிைிதும் பிைழாமல் எந்தப் தபரிய ஆற்ைல் 
(”””””””””””””) நிர்ோகம் நடத்துகிைது என்று பார்த்தால், அத்தவகய 
தபரிய நிர்ோக ஆற்ைல் பிெபஞ்ைத்தில் எல் ாம் ேல்  
இவைதேேியின் அழுத்தம் என்ை உந்து ஆற்ை ால் தான் நடக்கிைது.  
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அவத வபால் என் உள்ேத்திவ  உட ிவ  நடக்கிைதும் அவத தான். 

உட ிலும் ைரி பிெபஞ்ைத்திலும் ைரி அணுேிலும் ைரி அணுவேச் 
சுற்ைிலும் ைரி எங்கும் நிவைந்த ஆற்ை ாக இருப்பது அந்த எல் ாம் 
ேல்  இவைதேேி ஒன்றுதான்.  

எனவே அந்த அழுத்தமும் அதன் அைிவும் ஒன்ைிவணந்த 
ஆற்ைல்தான் நாம் எந்தச் தையவ ச் தைய்தாலும் அந்தச் தையலுக்குத் 
தக்க ேிவேவுகவேத் தந்து தகாண்வட இருக்கின்ைது.  

வகவயத் தட்டினால் ஒ ி ேருகிைது. அவத வபான்று அதிகமாக 
ைாப்பிட்டால் உடவன அஜெீணம். அவ்ோறு எந்தச் தையல் தைய்தாலும் 
தேைாகச் தைய்தால் அது தேறு என்று உணர்ந்த உடவன துன்பம் 
உண்டாகிைது. 

ைரியாகச் தைய்தால் நாம் ோழ்க்வகவயச் ைீொக ோழ்ந்து தகாண்டு 
ேருகிவைாம் என்று தபாருள். தேறு தைய்யாது இருக்க வேண்டும்.  

தேறு தைய்தால் உடவன தண்டவன இருக்கிைது என்பதுதான் இவை 
ஆற்ைல் உணர்த்தும் நீதி. அது கூர்த ைம் (””””” ””” ”””””” ””””””) 
இவதத் ததரிந்து தகாள்ே இவையுணர்வு வேண்டும்.  

ததரிந்து தகாண்ட பிைகு மக்கவோடு ஒற்றுவமயாக ோழ்ேதற்கு 
அைதநைி வேண்டும். அைதநைிதான் உண்வமயில் இவைேழிபாடு.” 

தநஞ்ைகவம வகாயில், நிவனவே சுகந்தம், அன்வப மஞ்ைனநீர்,  
பூவை தகாள்ே ோொய் பொபெவம”  
 
என்று தாயுமானேர் பாடியுள்ோர். 
 
எனது இதயவம வகாயில், உன்வனப் (இவைேன்) பற்ைிய 
நிவனவுகவே ம ர்கள், உன் மீதான அன்வப மஞ்ைனநீர் 
(அபிவஷகத்திற்கான பால், வதன்).  
 
எனவே, இதுவபான்ை பூவஜவய என்னால் தைய்ய முடியும்; உடவன 
ேருோய் என் இவைோ என்று ேழிபடுகிைார். 
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தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்ததரிந்திடில் 
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன். 
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5. உடவ ாம்பல் இவைேழிபாடு 
 

இவ்ேேவு ைாப்பிட்டால் வபாதும், நன்கு ஜெீணமாகும். உடல் நன்ைாக 
இருக்கும் என்று ததரிந்து அேவோடும், முவைவயாடும் 
ைாப்பிடுவோம்.  

ஆனால், சுவேயாக இருக்கிைது என்று அதிகமாகச் ைாப்பிட்டால் 
அவத ஜெீணிப்பதற்கு வேண்டிய அதிகப்படியான அமி ம் எங்கிருந்து 
சுெக்கும்?  

பற்ைாக் குவையின் காெணமாக உணவு தைரிக்காமல் வதங்கிப் 
வபாேதால் புேித்துப் வபாகிைது. அது ேயிற்ைில் புண்வண 
உண்டாக்கித் துன்பம் தருகிைது.  

மனிதன் அைியாவமயால் தைய்யும் தேறுகள் தான் துன்பமாக 
ேிவேகிைது. இவையின் ஆற்ை ால் எல் ாம் ைரியாக நடக்கிைது. 

 
ஆனால், நாம் ஆவையினால், மைதியினால், இவைேனின் தையவ  
மைந்ததினால் அதிகமாகச் ைாப்பிட்வடாம். இவைேன் தைய ில் 
குறுக்கிட்வடாம். உறுப்புக் தகட்டுேிட்டது. அதன் ேிவேோகத் 
துன்பத்வத அனுபேிக்கிவைாம்.  

இவையருள் எல் ாச் தைய ிலும் க ந்து ைரியான ப வனத் தந்து 
தகாண்வட இருக்கிைது.  

நாம் அவதத் தடுத்தால் அந்தத் தவடக்குத் தகுந்தோறு துன்பம் 
ேரும். இவதத் ததரிந்து தகாண்டால் இவைேனுக்குப் பயந்து நடக்க 
வேண்டுதமன்று முன்வனார்கள் தைான்னது தேைா?  

தேைாகச் தைய்தால் துன்பந்தான் ேரும். ைரியாகச் தைய்தால் 
இன்பவம நிவ க்கும். இந்த உண்வமவயத் ததரிந்து தகாள்கிைவபாது 
இவையுணர்வு ேருகிைது. 

 
அதற்கு ஏற்ைோறு இந்த உடலுக்கு உணவு, ஓய்வு, உடலுைவு, 
எண்ணம், உவழப்பு இந்த ஐந்வதயும் அ ட்ைியம் தைய்யாமல், 
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அதிகமாக அனுபேிக்காமல், முெணாக அனுபேிக்காமல் நாம் 
பார்த்துக் தகாள்வோம்.  

உடல் ந மாக இருக்கும். மனமும் அவமதியாக இருக்கும். அப்படி 
அைிேின் ததேிவோடு உடவ  ந மாக வேத்துக் தகாள்ேதும் 
இவை ேழிபாடு தாவன? என்கிைது வேதாத்திரியம் 

 
 

 
தபாக்க மிக்கேர் பூவும் நீரும் கண்டு 
நக்கு நிற்பர் அேர் தம்வம நாணிவய! 
 
ைிேதபருமான் எேர் உள்ேத்வத ஏற்ை இடமாகத் வதர்வு தைய்கிைார் 
ததரியுமா? அவதயும் அந்த வதோெத்தின் முதல் இெண்டு அடிகள் 
குைிப்பிடுகின்ைது. 
 

‘தநக்கு தநக்கு நிவனப்பேர் தநஞ்சுவே 
புக்கு நிற்கும் தபான்னார் ைவடப் புண்ணியன்! 
 
உள்ோர்ந்த அன்பும், இதயம் க ந்த ஈடுபாட்வடயுவம இவைேன் 
ேிரும்புகின்ைான்.  

அணுேேவும் அன்புணர்ச்ைி இல் ாமல்  தன் எலும்புகவேவய 
ேிைகுகோக்கி  தன் ைவதகவேவய அறுத்து ஒருேர் இவைேனுக்குப் 
பவடத்தாலும் அேொல் திருேருவேப் தபை இய ாது என்கின்ைார், 
திருமூ ர். 
 
என்வப ேிைகா இவைச்ைி அறுத்திட்டுப் 
தபான்வபால் கனேில் தபாரிய ேறுப்பினும் 
அன்வபாடு உருகி அகங் குவழோர்க்கு அன்ைி 
என் தபான் மணியிவன எய்த ஒண்ணாவத! 
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திருமந்திெத்தின் வமற்கண்ட பாடல் ஆடம்பெமாகச் தைய்யப்படும் 
வேள்ேிகள், ைிற்றுயிர்கவேப் ப ிதகாடுத்தல் வபான்ை தையல்கோல் 
ஒரு வபாதும்  இவையருவேப்தபை இய ாது என்பவத 
உணர்த்துகின்ைது.   

‘இவைேன் ேிரும்பும் ம ர் எது’ ? என்பவத தைாற்சுவேயும், 
தபாருட் சுவேயும் மிேிெ ‘யாழ்நூல்’   இயற்ைிய இ ங்வக 
ேிபு ானந்த அடிகள் அதி அற்புதமாகப் பாடல் ஒன்ைில் பகர்கின்ைார்.  

ேினா - ேிவட ேடிேில் அவமந்துள்ே இ க்கியத்வதன் 
தைாட்டும்  அப்பாடவ  அனுபேிப்வபாமா? 
 
 ‘தேள்வே நிை மல் ிவகவயா? 
வேதைந்த மாம வொ? 
ேள்ேல் பிொனார்க்கு 
ோய்த்த ம ர் எதுவோ? 
தேள்வே நிைப் பூவும் அல் ! 
வேதைந்த ம ரும் அல் ! 
உள்ேக் கம மடி 
உத்தமனார் வேண்டுேது! 
காப்பேிழந்த தாமவெவயா! 
கழுநீர் ம ர்த் ததாவடவயா! 
மாப்பிள்வேயாய் ேந்தேர்க்கு 
ோய்த்த ம ர் எதுவோ? 
காப்பேிழ்ந்த ம ரும் அல் ! 
கழுநீர்த் ததாவடயும் அல் ! 
கூப்பியவகக் காந்தேடி 
வகாமகனார் வேண்டுேது!’  
 
பழேவககோலும், ப ேவகயான ம ர்மாவ கோலும் சுவே 
மிகுந்த நிவேதனங்கோலும் நாம் இவைேவன ஆொதிப்பதும் 
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அர்ச்ைவன தைய்ேதுவம ஒருேவகயில்  அர்த்தமில் ாத ஒன்று 
தாவனா என்று ைிந்திக்கிைார் பக்தர் ஒருேர்.  

காஞ்ைி மகா முனிேர் தம் அருளுவெயில்இது பற்ைி கூறுேவதக் 
காண்வபாம். ‘ஈஸ்ேொ! நான்  உனக்கு உபைாெம் தைய்ேதாக 
நிவனத்து பூவஜ தைய்தாலும் உண்வமயில் அபைாெம் அல் ோ 
தைய்ேதாகத் வதான்றுகிைது. 
 
மூவு கும் ேிரிந்து பெந்த உன் பாத கம ங்கவே நீரூற்ைித் துதிக்க 
என் ைின்னஞ்ைிறு பாத்திெத்தின் தண்ணரீ் வபாதுமா?  

ேிண்ணும், மண்ணும் பெந்திருக்கும் உன்  திருவமனிவய 
அ ங்கரிக்க நான் வபார்த்தும் ைிைிய ஆவட யால் ஆ  வமா? 
உன்வன நமஸ்காெம் தைய்தால் என் காவ  நீ இல் ாத பக்கமாக 
என்னால் நீட்ட  முடியேில்வ வய!  

ைரி! உன்வன பிொத்திக்க ாம் என நிவனத்தால் என் மன ஆவைவய 
அைியாதேனாகோ நீ இருக்கின்ைாய்.  எல் ாம் ஆன 
நீவயதான்  நானாகவும் இருக்கின்ைாய் என்று ததரிந்து தகாண்டு நான் 
ோழ்ேதற்கு நீதான் அருள் புரிய வேண்டும். தாயுமானேரின் தமிழ் 
இவத அற்புதமாக  எடுத்துவெக்கின்ைது. 
 
பண்வணன் உனக்கான பூவை ஒரு 
ேடிேிவ  
பாேித்து இவைஞ்ை ஆங்வக 
பார்க்கின்ை ம ரூடு நீவய இருத்தி அப் 
பனிம ர் எடுக்க மனமும் 
நண்வணன் அ ாமல் இரு வகதான் குேிக்க எனில் 
நாணும் என் உேம் நிற்ைி நீ 
நான் கும்பிடும் வபாது அவெக்கும்பி டாத ால் 
நான்பூவை தைய்யல் முவைவயா 
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வமலும் இவைேனுக்கு உகந்த ேழிபாடு. எது என்பவதயும் 
தைால்கின்ைார் தாயுமானேர். 
தநஞ்ைகவம வகாயில்! நிவனவே சுகந்தம்! அன்வப 
மஞ்ைன நீர்! பூவை தகாள்ேோொய்! பொபெவம! 
 

உள்ேம் தபருங்வகாயில், ஊன் உடம்பு ஆ யம் தநஞ்ைகவம 
வகாயில், நிவனவே சுகந்தம் என்ை தாயுமானேர் பாட்டுக்கு 
முன்வனாடி…இந்த ேரிகள்! 

 
ோக்கிற்கு அருணகிரியார் ேடிவே னுக்கு ஒரு ேிவனாதனமான 
மாவ வயச் சூட்ட ேிரும்பி அம்மாவ வய எவத எவதக் தகாண்டு 
அவமக்கிைார் என்று  பார்க்க ாமா?திருப்புகழில் அந்த தைந்தமிழ் 
மந்திெமாவ யின் தைய்முவை ேிேக்கத்வத ேிேரிக்கின்ைார். 
 
‘ஆறுமுகப் தபருமாவன! என்றும் உங்கவேவய எண்ணி மகிழும் என் 
உள்ேமாகிய பூவே அந்த உன்  ன மாவ யின் குஞ்ைமாக அவமய 
வேண்டும். ததாடுக்கும்  கயிறு என்ன ததரியுமா?  

தூய அன்பு நாரினால் அது அவமய வேண்டும். தாங்கள் தேற்ைி 
ேடிவே ினால் ஓங்காெத்வத எழுதிய என் நாேில் 
ஒ ிக்கும்  ஓவையால் அம்மாவ  ஒேிேிட வேண்டும் ஞானவம 
நறுமணமாக, ோைவனயாக அம்மாவ யில் ேைீ வேண்டும். 
அைிோகிய ேண்வட அந்த மாவ வயச் சுற்ை  வேண்டும். இதுவே 
என் ேிருப்பம். அவத நிவைவேற்றுேரீ்’  என வேண்டுகிைார். 
 
ஆவைகூர் பத்த வனன்மவனா பத்ம 
மானபூ வேத்து நடுவேயன் 
பானநூ  ிட்டு நாேிவ  ைித்ெ 
மாகவே கட்டி தயாருஞான 
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ோைம்ே ீைிப்ெ காைியா நிற்ப 
மாைிவ ார் புத்தியேிபாட 
மாத்ருகா புஷ்ப மாவ வகா  ப்ெ 
ோேபா தத்தி  ணிவேவனா 
 
வமற்கண்ட முவையில் ேித்தியாைமாக, ேித்தகமாக அவமந்த 
அற்புதச் தைாற்பத அரிய மாவ வய தன் பன்னிெண்டு 
வதாள்கேிலும் அணிந்து வதாற்ைம்  தருகிைான், வே ேன் என்று 
தபருமிதம் தபாங்கப் வபசுகின்ைார் அேர். 
 
‘மல்வ புரி பன்னிருோகுேில் என் 
தைால்வ  புவனயும் சுடர் வே ேவன! 
 
வமற்கண்ட ேிதம் கந்தர்அனு பூதியில் பாடும் அருணகிரியார் 
தித்திக்கும் திருப்பெங்குன்ைம் திருப்புகழ் ஒன்ைிலும் அவதப் பதிவு 
தைய்கின்ைார். 
 
இருக்கு மந்திெ தமழுேவக முனிதபை 
உவெத்த ைம்ப்ெம ைெேண பேகுக 
இதத்த இங்கித மி கிய அறுமுக  எழில்வேதேன் 
ைி க்க ணங்களு மிய ிவை களுமிக 
ேிரிக்குமம்ப  மதுரித கேிதவன 
யியற்று தைந்தமிழ் ேிததமாடு புயமிவை புவனவோவன! 
 
‘நாவுக்கெைர்’  என ஆண்டேனாவ வய பட்டம் சூட்டிப் பாொட்டு 
தபற்ைேர் அப்பர். அேர் வதோெத்தில் ததரிேிக்கின்ைார். 
 
காயவம வகாயி ாகக் 
கடிமனம் அடிவமயாக 
ோய்வமவய தூய்வமயாக 
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மனமணி இ ிங்கமாக 
வநயவம தநய்யும்பா ா 
நிவைய நீர் அவமய ஆட்டிப் 
பூைவன ஈைனார்க்குப் 
வபாற்ைேிக் காட்டிவனாவம! 
 
அருோேர்கள் காட்டிய ேழியில் நாம் அன்ைாடம் ஆொதவன 
வமற்தகாண்டால் இம்மண்ணில் நல்  ேண்ணம் ோழ ாம். 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ோழ்க 
ேேமுடன். 

6. நித்ய பூவை தைய்ேது இவைேழிோடா? 
 
நம்மில் நிவைய வபருக்கு இவைேழிபாடு தைய்ேதில், அதிக ஆர்ேம் 
இருக்கும்.  

ஆனால், ைி ொல் ததாடர்ந்து இவைேழிபாட்வட தைய்யவே 
முடியாது. ேடீ்டில் தினந்வதாறும் பூவஜ அவையில் 
இவைேவன ேழிபட வேண்டும். பூவஜ தைய்ய வேண்டும், என்று 
நிவனப்பார்கள்!  

ஆனால் ஏவதா ஒரு ேிதத்தில் தடங்கள் ஏற்பட்டு தகாண்வட 
இருக்கும். ேடீ்டில் தீபம் கூட ஏற்ை முடியாத சூழ்நிவ  
ஏற்பட்டுேிடும்.  

இந்த தடங்கள் மனதில் வதங்கி, மன அழுத்தத்வத 
உண்டாக்குேதற்கும் ோய்ப்பு உள்ேது.  

‘நம்மால் ஏன் இவைேழிபாட்வட தைய்ய முடியேில்வ ? ஏவதனும் 
வதாஷம் இருக்குவமா? அல் து ஏதாேது ததய்ே குத்தம் 
இருக்குவமா?’  என்ை பயம் உள்மனதில் கட்டாயம் ேரும்.  

https://dheivegam.com/daily-pooja/
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இப்படிப்பட்டேர்கள் தாயுமானேவெப் வபால் மனதால் பூவஜ 
தைய்ய ாம். வேதாத்திரியம் அகத்தேத்தால் இவைேவன 
ேழிபட ாவம? 

உள்ளுவையில் என்னாேி வநவேத்யம் ப்ொணன் ஓங்குமதி தூபதீபம் 
ஒருகா மன்ைிது ைதாகா  பூவையாய் ஒப்புேித்வதன் பொபெவம 

தாயுமானேர் 
 

 ைதா ைர்ே கா மும் பூவை நடந்து தகாண்வட இருக்க என்ன 
தைய்ய வேண்டும்? 

 ைதாைர்ே கா மும் பூவை தைய்ேது இயலுகிை காரியமா? 
தூங்குேதற்கு வநெம் வேண்டாமா? 

 தூக்கத்தில் கனவு ேரும், கனேில் பூவை தைய்வேன் என்று 
தைால்  முடியுமா? 

 உைக்கம் என்பது தன்வன மைந்த நிவ . அதில் எப்படி பூவை 
தைய்ய முடியும்? 

 

இயலும் என்கிைார் தாயுமானேர்.. 

அதற்கு என்ன தைய்ய வேண்டும்? 

 பூவை என்பது இச்வை தைய ாக இன்ைி அனிச்வை தைய ாக 
வேண்டும். 

 நம் உட ில் ைி  காரியங்கள் மட்டும் நிற்பவத இல்வ .. 
இதயம் துடிப்பது. மூச்சு ேிடுேது.. 

 உள்ளுவையில்... வகாேி ில் கருேவை வபா  இவைேன் 
இருக்கும் கருேவை ஆக மனம் மாை வேண்டும். 

 அேனுக்கு நாம் இழுத்து ேிடும் மூச்வை தூப தீபம் ஆக 
வேண்டும். ஆக மூச்வைச் ைீொக்க வேண்டும். 
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ஓங்கும் அதி தூப தீபம். மூச்சுதான் தூப தீபமும். அவனத்து மூச்சும் 
ஒவெ வபால் இருப்பதில்வ , ைி  ைமயங்கள் ஆழ்ந்த மூச்சும், ைி  
ைமயம் ைீொன மூச்சும் ைி  ைமயம் தமல் ிய சுோைமும் இருக்கும்.  

ஒவ்தோரு மூச்சும் ஒவ்தோரு ேவக ஆொதவன.. இவை 
ஆொதவனயாக சுோைம் மாைினால்.. அவத எவ்ேேவு சுத்தமாக 
வேத்திருக்க வேண்டும் என்று புரிகிைதல் ோ? 

தூப தீபம் ைரி. வநவேத்யம் என்ன? 

படியேக்கிை தபருமானுக்கு அேந்தா தகாடுக்கமுடியும். என்ன 
தகாடுத்தாலும் அது அேன் தகாடுத்தவத அல் ோ? அேன் 
தகாடுத்ததில் உயர்ந்த ஒன்வை அேனுக்வக பவடத்தல் 
வேண்டுமல் ோ? 

அப்படிப்பட்ட ஒன்று நமது உயிர் மாத்திெவம.. நம் உயிவெவய 
அேனுக்கு வநவேத்யமாய் பவடப்வபாம்.  

அதன் தபாருள் தற்தகாவ  தைய்து தகாள்ளுதல் அல் . நம் உயிர் 
அேனுவடயதாகும் தபாழுது அேன் வைவே மாத்திெவம நம் கடவம 
ஆகிேிடுகிைது. 

இப்படி அேனது வைவே மட்டுவம நம் கடவமயாகக் கருதி, அேவன 
மனதில் இருத்தி, முச்சுேிடுதவ க் கூட பூவையாகிக் கருதிச் 
தைய்வதாமானால் அதுதான் நித்திய / ைத்திய பூவை. 

அதற்காக தம்வம ஒப்புேிக்கிைார் தாயுமானேர் தபருமான்.     

இப்படி ஒரு பூவை தைய்ய வேண்டுமானால் என்ன தைய்ய 
வேண்டும்? 

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

 சுற்றுப் புைத் தூய்வமயும் வேண்டும். 
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 நம்வமவய நாம் அேனிடம் ஒப்புேித்து ேிட வேண்டும். 
வேண்டுதல் எதுவுவம இருக்கக் கூடாது...     

மனம் என்ன தைால்கிைவதா அவத மறுவபச்ைின்ைி தைய்தல் 
வேண்டும். இதுதான் இவைேவன நித்ய பூவை தைய்யும் ஒவெ ேழி. 

அகத்தேவம இவைேழிபாடு வேதாத்திரியம் 

 
"தியானம்" என்ை ேடதமாழிச் தைால்லுக்கு வநொன தமிழ்ச் தைால் 
"அகத்தேம்" ஆகும். உயிர் மீது மனத்வதச் தைலுத்தி அவமதி 
நிவ க்கு ேந்து அவ்ேவமதியின் மூ ம் ைிந்தவனவயச் ைிைப்பித்து 
அைிவே ேேப்படுத்தி ோழ்ேில் ந ம் காணும் ஒரு ைிைந்த 
உேப்பயிற்ைி தான் அகத்தேம்  அல் து இவைேழிபாடு ஆகும்.  

ோழ்க்வகப் தபாறுப்வப ஏற்றுக் தகாண்டுள்ே மக்கள் அவனேருக்கும் 
அகத்தேம் இன்ைியவமயாத வதவேயாகும்.  

இதவன மாணேப் பருேத்திவ வய ததாடங்குேது ைா ச் ைிைந்தது.  

பிெபஞ்ைம் எனும் வபரியக்க மண்ட த்வதக் கேமாகக் தகாண்டு உடல், 
உயிர், அைிவு என்ை மூன்றும் ஒன்ைிவணந்து இயங்கும் ஒரு 
ைிைப்பியக்க நிவ யவம மனிதன்.  

கருேவமப்பின் மூ ம் ேந்த முன்ேிவனப் பதிவுகவேயும் அேற்ைால் 
ஊக்குேிக்கப்பட்டு தற்வபாது நிகழும் பிைேியில் ஆற்ைியுள்ே 
ேிவனப்பதிவுகவேயும் அடக்கமாகப் தபற்று அேற்ைின் தேேிப்பாடாகச் 
தைய ாற்ைி ேிவேவுகவேத் துய்த்து ோழும் உருேவம மனிதன். 
 
உ கிலுள்ே எல் ாத் வதாற்ைங்கேிலும் எல் ா உயிர்கேிலும் ைிைந்த, 
வம ான இரு இயக்கநிவ  மனித உருேம். எல் ாம் ேல்  
இவைநிவ வய முழுவமயாக எடுத்துக் காட்டும், பிெதிப ிக்கும் 
கண்ணாடி மனிதவன. 
 
"ஞானம் தபை தேப் பயிற்ைி வேண்டும். 
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தேத்வதப் தபை குருவே நாட வேண்டும்". 
 
."மன அவமதியில் தான் அைிவு ேேரும்". 
 
."ேிடாமுயற்ைியும், பகுத்தைிவும், கடின உவழப்பும் 
உள்ேேனுக்கு அப்பாற்பட்டது எதுவுமில்வ ". 
 

உபவதை மார்க்கம் : 
 
"ோைிவயாக முவைதயான்றும் இங்கு இல்வ  
   ோய்ேிட்டு உச்ைரிக்கும் மந்திெமில்வ , 
ஊைிமுவன ோைல் ஒன்வைத் திைந்து காட்டி 
   உன்வனவய அங்குக் காேல் ைி  நாள் வேத்து 
வதைிகனாய் அருள் ஒேிரும் பார்வே மூ ம், 
   தீட்வை மறுபடியும் ஈந்தவழத்துச் தைன்று 
மாைில் ா ஆதிநிவ  யைியும் உச்ைி 
  மன்ைத்தில் அமர்த்திடுவேன் அவமதி காண்பரீ்". (ஞாக.பா.1449) 

 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ஆனந்தம்! ஆனந்தம்! ஆனந்தவம! ோழத்ததரிந்திடில் 
ஆனந்தவம!!! ோழ்க ேேமுடன். 
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7.இவைேழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? 

 

நம் பிொர்த்தவன என்னோக இருக்க வேண்டும்? 
கார் ோங்க பணம் வேண்டும், ேடீு ோங்க வேண்டும், பதேி உயர்வு 
வேண்டும், ...- இப்படியா? 

“ஒருவமயுடன் நினது திரும ெடி நிவனக்கின்ை  
   உத்தமர்தம் உைவு வேண்டும்  
உள்தோன்று வேத்துப் புைம்தபான்று வபசுோர் 
   உைவு க ோவம வேண்டும்  
தபருவமதபறும் நினது புகழ் வபைவேண்டும் 
   தபாய்வம வபைா திருக்க வேண்டும்………”   
 
இப்படியா? இப்படிக்வகட்வபார் நம்மில் எத்தவன வபர்? 

 
மாணிக்கோைகர் வகட்கிைார் 

வேண்டத் தக்கது அைிவோய் நீ, 
   வேண்ட முழுேதும் தருவோய் நீ, 
வேண்டும் அயன், மால்க்கு அரிவயாய் நீ 
   வேண்டி என்வனப் பணிதகாண்டாய்! 
வேண்டி நீ யாது அருள் தைய்தாய், 
   யானும் அதுவே வேண்டின் அல் ால் 
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில், 
   அதுவும் உன் தன் ேிருப்பு அன்வை! 
 

இவைோ, எனக்கு வேண்டியது எது என்று உனக்குதான் ததரியும். அவத 
நான் ேிரும்பிக் வகட்டால் அப்படிவய தந்துேிடுகிைேன் நீ. 
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பிெமனும் திருமாலும் உன்னுவடய முழு உருேத்வதக் காண 
ேிரும்பினார்கள். ஆனால் நீ அேர்களுக்குக் காட்ைி தெேில்வ . 
  
எேியேனாகிய என்வன ேிரும்பி ேந்து ஆட்தகாண்டாய். 
நான் எவத ேிரும்பவேண்டும், எவதக் வகட்கவேண்டும் என்று நீ 
நிவனக்கிைாவயா, தைால். நான் அவதவய உன்னிடம் வேண்டுவேன். 
 
”ம்ஹூம், அததல் ாம் ைரிப்படாது, நீயாக எவதயாேது வகள்” 
என்கிைாயா? 
 
நீ இருக்கும்வபாது எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும்? நான் எவதக் 
வகட்வபன்? அப்படிவய நான் வகட்டாலும், அதுவும் உன்னுவடய 
ேிருப்பம்தாவன? 
 

தையலுக்குத்தக்கபடி தான் இவைேன் தகாடுப்பான் மகரிஷி 

எந்தத் வதவேயுமற்ை இவைேனிடம் நமது வதவேகவே 
முவையிடுேது தான் பிொர்த்தவன என்ை அடிப்பவடவயக் கூட 
அதிகமான மக்கள் ேிேங்காமல் உள்ேனர். 

தாங்கோகவே தைய்து தகாண்ட கற்ைிவ கேிடமும், இைந்து ேிட்ட 
தபரியார்கேின் ைமாதிகேிலும் வபாய் பிொர்த்திக்கின்ைனர். 

இதற்குக் காெணம், இவைேனின் பண்புகவேப் பற்ைியும், அேனது 
ேல் வம பற்ைியும் அைியாமல் இருப்பது தான்.  

எனவே இவைேனின் பண்புகவே எடுத்துக் காட்டி, அேனிடம் 
மட்டுவம பிொர்த்திக்க வேண்டும் என்பவத ேிேக்குேதுடன், 
இவைேனிடம் நமது பிொர்த்தவன ஏற்றுக் தகாள்ேப்பட 
வேண்டுமானால் அதற்கான நிபந்தவனகள் என்ன? அதற்கு 
இவடத்தெகர்கள் வதவேயா? 

ஆண்டேன் கணக்கு - வேதாத்திரி மகரிஷி 

ஆண்டேவனக் வகட்டு இனிவமல் எதுவும் ோங்கிட முடியும் என்று 
நீங்கள் கணக்குப் வபாட்டால் அேன் ஏமாந்தேன் அல் .  

http://vethathirian.blogspot.in/2014/09/blog-post_24.html
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நீங்கள் தைய்து ேிட்டு கணக்குப் பார்த்து, எனக்கு இவ்ேேவு கூ ி 
தகாடுக்க வேண்டும் என்று வகட்டாலும் கூட கணக்கு ைரியாக 
ேொது.  

முன்பு, பின்பு தைய்திருந்தால் கூட தையல் பாக்கி இருந்தால் 
பிடித்துக் தகாள்ோன்.  

அேனிடம் ஒரு நியதி இருக்கிைது. நீங்கள் என்ன தைய்தீர்கவோ 
அந்தச் தைய ின் ேிவேோக, நல் வதவயா, தகட்டவதவயா உங்கள் 
வநாக்கத்திற்கு தக்கோறு, தைய்யும் திைனுக்குத் தக்கோறு, அேன் 
தையல் ேிவேோக தருோன். 

நீங்கள் நல்  வநாக்கத்வதாடு நல்  முவையில் தைய்தால், தைய்த 
தைய ின் ேிவேவு எல் ாம் நல்  ேிவேோகவே இருக்கும்.  

அது தான் அேன் தகாடுக்கக் கூடிய ேெம் என்று எடுத்துக் தகாள்ே 
வேண்டும்.  

இந்த இடத்தில், நல்  தையவ வய தைய்வதாமானால் எல் ாவம 
ந ம் ேிவேயும் என்கின்ை தபாழுது ைமுதாயத்திற்கு ந ம் தெ 
வேண்டும் என்பது ஒன்று ஆயிற்று;  

கடவம தைய்கின்வைாம் என்பது ஒன்று ஆயிற்று. இெண்டாேதாக 
நல் வதவய ஒவ்தோரு தைய ிலும் தைய்து தகாண்வட ேந்தால் 
இவைேனுவடய ஆற்ைவ  நாம் காணக்கூடிய அேவுக்கு ஒரு 
ேிழிப்பு நிவ  ேந்துேிடுகிைது. 

பிைகு நாம் இவைேவனத் வதடிக் தகாண்வடா அல் து வபாற்ைிக் 
தகாண்வடா இருக்க வேண்டியதில்வ .  

ஒவ்தோரு நாளும், ஒவ்தோரு தைய ிலும், ஒவ்தோரு 
இயக்கத்திலும் அேனுவடய இருப்வபக் கண்டு தகாள்ே ாம்.  



33 
 

ஆக இவைேவன உணர்ந்து தகாள்ேது என்பது ைமுதாயத்திற்கு 
ந ம் தருேதாகும். இந்த இெண்டும் தான் எல் ா மதங்களுவடய 
அடிப்பவடயான வநாக்கம்.  

இந்த அடிப்பவடயான வநாக்கம் தேற்ைிதபை வேண்டுமானால் 
ஒவ்தோருேரும் நல்  தையவ  தைய்ேதற்குப் பழகிக் தகாள்ே 
வேண்டும்;  

அதன்பிைகு தைய்து ப ன் காண வேண்டும். மற்ைேர்களுக்கும் 
அவதப் பெப்ப வேண்டும்.                                                                                   -  

இவையாற்ை ின் தன்வமகவேயும், ைிைப்புகவேயும் அைியாமவ ா, 
அ ட்ைியம் தைய்வதா, உணர்ச்ைி ேயத்தால் தன் முவனப்பு 
தகாண்வடா அேவு மீைியும், முவை மாைியும் மன ஆற்ைல் தையல் 
புரியும் வபாது, அச்தையலுக்வகற்ப ஏற்படும் துல் ியமான 
ேிவேவுகள்தாம் தையல் ேிவேவு நீதி என்று ேழங்கப்படுகிைது.  

ைிைிதேவும் தேைாமலும் பிவழயில் ாமலும், அன்பும் கருவணயுவம 
இயல்பாக அவமந்துள்ே இவைநிவ யானது ைீேன்கேி ிருந்து எழும் 
தையல்களுக்குத் தக்கபடி அேிக்கின்ை இவ்ேிவேவுதான் கூர்த ைம் 
என்று தமாழி ேழிவய தமிழில் கூைப்படுகின்ைது. இதுவேதான் 
இவைநீதியாகும் . 
 
தப்புக் கணக்கிட்டுத் தாதனான்வை எதிர்பார்த்தால்  
ஒப்புவமா இயற்வக ேிதி? ஒழுங்கவமப்பிற்வகற்ைபடி  
அப்வபாவதக்கப்வபாவத அேிக்கும் ைரிேிவேவு  
எப்வபாதும் கேவ யுற்று இடர்படுோர் இவதயுணொர்.(ஞாக.பா.) 

தையல்ேிவேவு என்ை இயற்வக நியதி.  

இது ைிைிது கூட மாைவே மாைாது. அந்தக் கணக்குப் பிைகவே 
பிைகாது. துல் ியமாகக் கணக்கு தேைாது,  

எந்த ேிதத்திலும் பிைகாதது எதுவோ அது தான் இயற்வகயின் 
நியதி.   
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இவையாற்ைல் எனும் இயற்வகயின் தன்வமகவே,  ைிைப்புகவே 
அைியாமவ ா, அ ட்ைியப்படுத்திவயா,  உணர்ச்ைிேயத்தால் 
தன்முவனப்பு தகாண்வடா, அேவு மீைியும் முவை மாைியும் தையல் 
புரியும் வபாது, அச்தையலுக்வகற்ப ஏற்படும் துல் ியமான ேிவேவு  
தையல் ேிவேவு நீதி .  

இது ைிைிதேவு கூடத் தேைாமலும் பிவழயில் ாமலும் 
நவடதபறுேதாகும்.  

எனவே ேிவேேைிந்து இன்பம் நல்கும் தையல்கவேவயஆற்ை 
வேண்டியது நமது கடவமயாகும். 

ேிவன ேிவதத்தேருக்கு ேிவனவய ப ன் - மகரிஷி 

இவைநிவ  அேெவேகளுவடய ேிவனக்கு தகுந்தோறு ேிவேவே 
தகாடுத்துக் தகாண்வட இருக்கிைது.  

அேெேர் தைய ாவ வய அேெேர்க்கு இன்பவமா, துன்பவமா, 
இ ாபவமா, தேற்ைிவயா ேிவேகின்ைன.  

இன்ப துன்ப ேிவேவுகள் என்ை ேிவன ேிவேவு நீதிவய 
இவைநிவ  எப்வபாதும் உணர்த்திக் தகாண்டிருக்கிைது.  

இதவனவய "ேிவன ேிவதத்தேன் ேிவனவய அறுப்பான் " என்று 
கூறுகின்ைனர். 
 

இவயசுநாதவெக் வகது தைய்த வபா து , அேெது ைீடர் வபதுரு 

என்பேர் தனது ோவே உருேிக் தகாண்டு வகது தைய்தேர்கவேத் 
தாக்கப் புைப்பட்டார் .  

அப்வபாது இவயசு அேவெக் வகயமர்த்தி " நீ உன் உவையுள் இடு . 
ஏதனனில் ோவே ேசீுகிை எல்வ ாரும் ோேினாவ வய 
மடிோர்கள்” என்ைார் . 
 
இவைநிவ யின் வபெைிேினுவடய திைவன ேிேக்குகின்ை தையல் 

http://vethathirian.blogspot.in/2014/09/blog-post_10.html
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ேிவேவு என்னும் ஓர் அற்புத நாடகத்வத உணொமல் 
தைய ாற்ைினால், அதன் காெணமாக உடல் வநாவயா, மன வநாவயா 
உண்டாகின்ைன . 

மனித ோழ்ேில் அேெேர் ேிருப்பம் வபால் தையல் புரிய ாம் என்ை 
கருத்துக்கு இடம் இல்வ  . 
 
ைமுதாயத்தால் உருோக்கப்பட்டு காக்கப்படும் மனிதன் 
மற்ைேர்களுவடய வதவேக்கும், ேிருப்பத்துக்கும், அைிேிற்கும், 
மதிப்பேித்து தனது ோழ்வே நடத்த வேண்டியது அேெேர் கடவம.  

அதற்காகத் தனது தையல்கவேப் பிைருக்குத் தீவம தொத முவையில் 
தைய ாற்ை வேண்டும். 

8.ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் 
இந்த உ கில் ோழ்க்வகயில் மனிதன் ைந்திக்கும் உடல் மற்றும் 
மன ேழிா் துன்பங்கோன வநாய்கள் மற்றும் ோழ்க்வகயில் 
எதிர்தகாள் ளு ம ைிக்கல்கள், இவேகவேத் தாங்கிக் தகாள்ே 
முடியாமல் இவைவய ேணங்குிைான். ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள். 

இந்த  உ கியல் ோழ்க்வகயில் மனிதனுக்கு எந்த துன்பமும், 
வநாய்களும் ைிக்கல்களும் இல்வ  என்ைால் இவைேவனப் பற்ைி 
நிவனக்கும் மனிதர்கள் எத்தவன வபர் இருப்பார்கள்.  

ஆவகயினால், ோழ்க்வகயில் ஏற்படும் துன்பங்கவேப் வபாக்கிக் 
தகாள்ளுேதற்காகவே ஏவதா ஒரு ேவகயில் மனிதன் 
இவைேழிபாட்வடச் தைய்து தகாண்டிருக்கினைான். 

உணவு, உவழப்பு, ஓய்வு, உடலுைவு மற்றும் எண்ணம் 
ஆகியவேகேின் அேவும் முவையும் மாைாமலும், அ ட்ைியம் 
தைய்யாமலும் இயற்வக ேிதிக  ேக் கு இவைந்தும் ோழ்ேவத இவை 
ேழிபாட்டின் முதல் படியாகும். 
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அடுத்து, இந்த உ கில் மனிதனின் ோழ்க்வகத் தெத்வத 
நிர்ணயிபபது அேனில் எழும் எண்ணங்கள்தான்.  எண்ணம் 
இல் ாமல் எதுவுமில்வ . எண்ணத்திற்கு அப்பாலும் ஏதுவும் 
இல்வ . 

”எண்ணவம எக்கா த்திற்கும் ோழ்க்வகயின் ைிற்பி, 
எண்ணி எண்ணிட இனிவத பயக்கம்”  ” (ஞாக.பா. 
 

"எண்ணாத எண்ணதமல் ாம் எண்ணி எண்ணி ஏவழ தநஞ்ைம் 
புண்ணாக தைய்தது இனிப் வபாதும் பொபெவம.."  (பாொபெம்) 

ஆகவே அேனுள் எழும் எண்ணங்களுக்கு காெணம் கண்டு. 
ஆொய்ந்து ோழ்க்வகக்கு உதேக்கூடிய எண்ணங்கவே மனதில் 
நிறுத்திக் தகாண்டு உபவயாகமற்ை தீய எண்ணங்கவே மனதி ிருந்து 
தேேிவயற்ைி ேிடுேது இவைேழிபாட்டின் இெண்டாேது படியாகும். 

ோழ்க்வகயில் ஆவை இல் ாதே னு ம வபொவை உள்ேேனும் 
மனிதவன அல் .  இந்த உ கில் மனிதன் ோழ்ேதற்கு காெணவம 
அேனில் உள்ே ஆவைகள்தான். 

"ஆவைக்வகார் அேேில்வ , அகி தம ாம் கட்டி ஆேினும், கடல் 
மீதிலும் ஆவண தை வே நிவனப்பர்” (தாயுமானேர்) 

 
”மண்மீது தபண்துவணயால் தபான்வகாண்வட ோழ்கின்வைாம் 
மாற்றுேவதன் மூோவை? மதியுடவன பயன் தகாள்வோம்”   
(ஞாக.பா.1555) 
 

என்பது வபால், அவ்ோவை வபொவையாக மாைிேிடுேது கூடாது.    
அவ்ோவைகேினால், இன்ப துன்பம் இெண்டுவம வதான்றும்.  

ஆகவே தன்னுள் வதான்றும் ஆவைகளுள் தனக்கு துன்பம் தொத 
ேவகயிலும், ோழ்க்வகவய உணர்த்தும் ேவகயிலும் உதேக்கூடிய 
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நல்  ஆவைகவே ேவகயைிந்து அவேகவே மட்டுவம 
நிவைவேற்ைிக் தகாண்டு தீவம தெக்கூடிய உதோத ஆவைகவே 
நிவைவேற்ை முயற்ைிக்காதவபாது ோழ்ேில் உண்டாகும் 
ைிக்கல்களும் துன்பங்களும் ேி கிேிடுகின்ைன. 

இவ்ோறு தன்னுள் எழும் ஆவைகவன ஒழு(ங்குபடுத்திா் தகாள்ேது 
இவைேழிபாட்டின் மூன்ைாது படியாகும். 

ஒவ்தோரு உயிரினத்திடமும் ைினம் எழுேது இயல்புதான் 
என்ைாலும், மனிதனிடம் உண்டாகும் ைினம் அேனது ோழ்க்வகவய 
ைிவதத்து ேிடுகிைது. 

ைினம் இைக்க கற்ைாலும் ைித்தி எல் ாம் தபற்ைாலும் 
மனம் இைக்க கல் ார்க்கு ோவயன் பொபெவம” (பாொபெம்) 

மனிதன் ைினம் தகாள்ளுேதால் இதுேவெ உ கில் எவ்ேித 
நன்வமயும் ஏற்பட்டதாக ேெ ாறு இல்வ .  

”ைினம் அச்ைம் இெண்டும் ஓர் மனிதன் ோழ்ேில் 
ைீர்குவ யச் தைய்யும் தகாடும் உட் தீயாகும்! 
ைினம் அச்ைம் ஒழிய, ைிந்தவனவய ஏற்ைிச்  
ைிேன் ைீேன் நிவ கவே நன்குணெ வேண்டும்.”   (ஞாக.பா.1565) 
 

ஆகவே தீவமவயத் தேிெ நன்வமயும் ஏற்பட்டதாக ேெ ாறு 
இல்வ .  

ஆகவே தீவமவயத் தேிெ நன்வம ஏதும் இல் ாத ைினத்வத 
படட்டிய ிட்டு, அதற்குக் காெணம் அைிந்து தபாறுப்புணர்ந்து 
ைினத்வதத் தேிர்ப்பது இவைேழிபாட்டின் நான்காேது படியாகும். 

அடுத்ததாக மனிதனின் கூடவே இருந்து தகாண்டு அேனது 
ோழ்க்வகவய நஞ்ைாகக் தகடுப்பது, அேனுள் உள்ே கேவ கள். 
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கேவ  என்பது ஒரு கற்பவன ேவ  என்றும் உள்ேத்தின் தகாடி 
வநாய் என்றும் அவேகவே மனதில் இருந்து ஒழித்துக் கட்ட 
வேண்டும். 

 

”இயற்வகவய அைிந்துஒத்து எண்ணுபேர் எண்ணம் 
எப்வபாதும், எவ்ேிடத்தும், கேவ யாய் மாைாது!   (ஞாக.பா.1566) 
 

எந்த கேவ யாக இருந்தாலும் பட்டிய ிட்டு அனுபேித்வத தீாக்க 
வேண்டியவே, தள்ேிப்  வபாட வேண்டியவே, அ ட்ைியம் தைய்ய 
வேண்டியவே மற்றும் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியவே என 
இனம்  பிரித்துக் தகாண்டு, கேவ கேில் இருந்து ேிடுபட்டு, 
மனவத மகிழ்ைியில் வேத்துக் தகாள்ளுதல் இவைேழிபாட்டின் 
ஐந்தாேது படியாகும். 

மனிதனின் ஒவ்தோரு தைய ிலும் ேிவேோக ேருேது 
இவைேனின் தீர்ப்வப என்ை உணர்ந்து, தனக்கும் பிைர்க்கும் துன்பம் 
பயக்காத ேவகயில், ேிழிப்பு நிவ யில் இருந்து ஒவ்தோரு 
தையவ யும் ஆற்றுேது இவைேழிபாட்டின் ஆைாேது படியாகும். 

இறுதியாக நான் என்பது யார்? எங்கிருந்து ேந்வதன்? இவ்வு கில் 
எனது வேவ  என்ன?  பின் எங்கு தைல் ப் வபாகிவைன்? 

இவைேன் எவ்ோறு எல் ாேற்ைிலும் ஊடுருேி இருக்கிைான்?  
ஒன்வை கு ம் ஒருேவன வதேன் என்பதன் தபாருள் என்ன? 

உண்வமயில் ப  மதங்கள் அேைியமா?  ைவகாதெத்துேம் எனபதன் 
தபாருள் என்ன?  என்பன வபான்ை ேினாக்களுக்கு ேிவட கண்டு 
முடிேில் ஒவ்தோரு வதாற்ைங்கேிலும், தபாருள்கேிலும் ஊடுருேி 
நிற்பது இவைநிவ வய என்பவத அைிந்து, இவைநிவ யில் 
தன்மாற்ைத்தில் இறுதியாக ம ர்ந்தது மனிதவன என்றும் உணர்ந்து 
தகாள்ே வேண்டும். 

”உட ாய் உயிொய் உ கம் அது ஆகி 
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கட ாய் கார்முகில்நீர் ோழி ோன்ஆய் 
இவடயாய் உ ப்பு இ ி, எங்கும்தான் ஆகி 
தவடயார்தபருேழி அண்ணல் நின்ைாவன.” 
 

எனத் திருமந்திெம் தைால்கிைது. 

 இவைநிவ வய உணொது, 
 அவனத்தும் அதன் தன்மாற்ைவம என்பவதயும் உணொது, 
 ைக மனிதர்களுக்கு ஒத்தும் உதேியும் ோழாது, 
 எல் ாரும் இன்புற்ைிருக்க வேண்டும் என்று நிவனக்காது, 
 தன் தையல்கவே திருத்தம் தைய்யாது, 
 அங்கும் இங்கும் ஓடி பற்ப  ேடிேில் பற்ப  நாமங்கேில் 
ப ப்ப ப் பவடத்து 

இவைேணக்கம் தைய்பேர்கள் இன்று ஏொேமாக உள்ேனர். 

அேர்கேது இவை ேணக்கத்திலும் ஓெேவு நன்வம இருக்க ாம்.  
எனினும் அந்த நன்வமவய ேிட அேர்கேின் அைியாவமயால் 
அேர்களுக்கும் ைமுதாயத்திற்கும் ஏற்படும் தீவமகவே மிகமிக 
அதிகம்.   

தீவமகேற்ை இவைேணக்கவம நாம் இங்கு கூைிய 
தாயுமானேருவடய வேதாத்திரிய ேழிமுவைகள்.   

ததய்ேத்வத அகத்தில் உணர்ந்து (தநஞ்ைகவம வகாயில் நிவனவே 
சுகந்தம்) தைய ால் நம்வமயும் உயர்த்தி, நாம் ைார்ந்த 
ைமுதாயத்வதயும் உயர்த்துேவத தாயுமானேரும் வேதாத்திரியமும் 
தரும் இவைேழிபாடு.    

இவைேழிபாடு ஒன்வை ஆன்மாவே உயர்தநைியிலும் 
நன்தனைியிலும் தையல்படுத்திப் பயிற்றுேித்து உய்ேிக்கின்ைது. 
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மன ஒருவமப்பாட்டுடன், ேழிபாடு தைய்யும் வபாது உள்ேமும் 
உடலும் தூய்வம அவடகின்ைது.  இவைேழிபாட்டினால் 
ஐம்தபாைிகளும் அதனதன் பவடப்பின் பயவனப் தபறுகின்ைன. 

பெம்தபாருோகிய அருள்தேேிவய (ைிேவன) தம்முள் பதித்த 
தாயுமானேரும் வேதாத்திரியமும் 

 இவை அருளுக்காக ஏங்குதல், 
 இவையுணர்வு தபறுதல் 
 வபரின்பத்தில் திவேத்தல், 
 அகங்குவழந்து ேழிபடுதல், 
 இவையருவோடு க த்தல், 

இவையன்பிவ  உறுதி முத ான இவைேழிபாட்டு முவைகோல் 
மனம் ஒன்ைி ஒருவமப்பாட்டு நிவ யில் வபொனந்தம் துய்த்தேொக 
ேிேங்கியவத வபால் --- நாமும்--- தாயுமானேர் வேதாத்திரிய 
ேழியில் இவை ேழிபாட்வட பின்பற்றுவோமாக! 

தாயுமானேர் வேதாத்திரிய ைிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவைேழிபாடு 

YOUTUBE LI NKS 
1. ததய்ேம் உண்டா? ht t ps://yout u.be/rCzt zj nwNPs 
2. ததய்ேம் ஒன்வை ht t ps://yout u.be/8OFbQSRl Qbc 
3. இவைேழிபாடு ht t ps://yout u.be/zZB8rVa5Og4    
4. அைதநைிவய இவைேழிபாடு 
5. உடவ ாம்பல் இவைேழிபாடு ht t ps://yout u.be/l CreBKY6GO0 
6. நித்ய பூவை தைய்ேது இவைேழிோடா?  
ht t ps://yout u.be/f q5i 2FB4Aos 
7. இவைேழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும்? 
ht t ps://yout u.be/i XpYExbO85s 
8. ேழிபாட்டில் ஏழு படிகள் ht t ps://yout u.be/krS41i QO-yA  
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துவணநின்ை நூல்கள். 
1. தாயுமானேர் பாடல்கள், பு ேர் ே.ீைிேஞானம் ,ேிஜயா 
பதிப்பகம், வகாவே. 

2. ஞானக்கேஞ்ைியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 
ஈவொடு 

3. இவணயதே தகேல்கள் 
4. தாயுமானேர் நூல்கள், சுோமி ைித்போனந்தர், 
திருப்பொய்த்துவை. 

5. இவணயதே தகேல்கள். 
6. உ க ைமாதானம்,  வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 
ஈவொடு. 

7. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு, மன்னார்குடி பானுகுமார். 
அழகுப் பதிப்பகம், தைன்வன. 

8. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி 
பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

9. தாயுமானேரின் இவைேழிோடு, மன்னார்குடி பானுகுமார்,  

www.banukumar .i n 
 

பானுகுமார் பவடப்பு கம் 
(164 புத்தகங்கள்) 2187 vi di os  

PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான ைிந்தவனகள் 
2. அைிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் 
3. வகாள்கவே தேன்ை இவடக்காட்டுச் ைித்தர் 

http://www.banukumar.in/
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ோழ்க்வக ேெ ாறு 

1. தநப்வபா ியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (பு ேர் தியாகொஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
 

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக ம ர்கள். 
2. தடன்ைவன தேல்ேது எப்படி? 
3. கா வம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்வக 

 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 

 

1. இந்திய தத்துே ேெ ாற்ைில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்ைி 100 அைிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினைரி தியானம். 
7. ேெ ாறு வபாற்றும் குரு ைீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ை ோர்த்வத! ைரியா? தேைா? 
இ க்கணம் என்ன தைால்கிைது? 
9. பன்முகப்புெட்ைியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிைனங்கள் 
12. எல் ாம் ேல்  ததய்ேமது 
13. வபாரில் ா நல்லு கம் 
14. அதுோனால் அதுவே தைால்லும் 
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15. உய்யும் ேவக வதடி அவ ந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்வனச் தைதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்ைியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ே ார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவெ 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மவனேிக்கு மரியாவத 
24. எல் ாம் ேல்  ததய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வ . 
26. அேதாெப் புருஷர் அருட்தந்வத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திவெ 

 

ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகெஷி) 

1. ேள்ே ாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேெீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞா ம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் க ந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீொமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகெஷியும்) 
10. பாமெமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்ைில்) 
11. ைித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோைகரும் வேதாத்திரியும்  
13. ைிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூைியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும் 
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தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான 
பெம். 

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த 
குரு. 

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் 
ேணக்கம். 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைந்த 
தபாருள்.. 

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைச்திதானந்த 
ைிேம். 

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகெக் 
கடவுள் 

8. தாயுமானேர் ேள்ே ார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவெ 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்பு ி 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிேிக் 
கண்ணி 

11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபான்வன 
மாதவெ 

12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகாெ புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவ ேேர்க் 
காத ி 

17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் 
தகாட்டம் 

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 இவைேழிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு 
ஏன், 

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

 
 

 
 

திருோைகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் யாத்திவெப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அவடக்க ப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் தைத்தி ாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குவழத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோைகத்தின் பிொர்த்தவனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுொணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆவைப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அன்வனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் தைன்னிப்பத்து 
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19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் புணர்ச்ைிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பெேைம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கு ாப்பத்து 

 

பாெதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் பிெம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் மானுட ைிந்தவனகள் 
 

தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் 

1. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. தஜன்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வைெோரும் தஜகத்தீவெ 
2. தாயுனேரின் இ க்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் தமய்ப்தபாருள் 
4. தாயுமானேரின் ைமயதநைி 
5. தாயுமானேரின் உடல் தபாய்யுைோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அெைியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், தபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும் 
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11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இ ட்ைியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிெபஞ்ைக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அைம் 
18. அைிவேதான் ததய்ேதமன்ைார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பெநவடயும் உ க நவடயும் 
21. இன்பம் தபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிைேி உண்டா? 
25. கல் ாத வபர்கவே நல் ேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேி ாைம் தருகிைார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எவத ப ி தகாடுக்கச் தைான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இவைேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேவமகள் 100 

 

தஜன்னும் திருோைகமும்  

1. தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 1 
2. தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 2 
3. தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 3 

பு ேர் தியாகொஜனார் 

1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேெ ாறு வபாற்றும் குரு ைீடர்கள் 
3. பு ேர் தியாகொஜனார் அரிய தைய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் பு ேர் தியாகொஜனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய தைய்திகள் 1000 
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2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
3. மன்னார்குடி ேெ ாறு 

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 

1. தன்னம்பிக்வக ம ர்கள். 
2. தடன்ைவன தேல்ேது எப்படி? 
3. கா வம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்வக 
6. தன்னம்பிக்வக ம ர்கள் 

 

ைிறுகவதகள் 

1. தையவ  ேிவேவு 
2. தேம் 

ஆொய்ச்ைி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்ைிந்தவனகள் 
vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel ) 
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 125 
தவ ப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ை யூடியூப் வைன ில் 
வகட்டு மகிழ ாம். 

1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்ைிகள் பாகம்  
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இ க்கியம் பாகம் 1  
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இ க்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ொமகிருஷ்ணர் கவதகளும் 
8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீொமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. தபன்ஞமின் பிொங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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11. மாக்கிய தேல் ியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பெைிே ேணக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூொணானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பெம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம் 
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம் 
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம் 
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த குரு 
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து 
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோைகத்தின் பிொர்த்தவனப்பத்து 
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அவடக்க ப் பத்து 
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குவழத்த பத்து 
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆவைப் பத்து 
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் தைத்தி ா பத்து 
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் யாத்திவெப் பத்து. 
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து 
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம் 
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுொணம் 
32.மாணிக்கோைகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக தேேியடீு  
34.வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
35.வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய ைிந்தவனகள் பாகம் 4 
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாெதியாரின் மானுட ைிந்தவனகள் 
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் பிெம்மஞானம் 
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாெதியாரின் தத்துே பாடல்கள் 
42.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4 
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46.தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47.கா தமல் ாம் வேதாத்திரியம் 
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்வனச் தைதுக்கிய நூல் 
50.தினைரி தியானம் ைனேரி  
51.தினைரி தியானம் பிப்ெேரி  
52.தினைரி தியானம் மார்ச்  
53.தினைரி தியானம் ஏப்ெல்  
54.தினைரி தியானம் வம  
55.தினைரி தியானம் ஜூன் 
56.தினைரி தியானம் ஜூவ   
57.தினைரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினைரி தியானம் தைப்டம்பர் 
59.தினைரி தியானம் அக்வடாபர் 
60.தினைரி தியானம் நேம்பர் 
61.தினைரி தியானம் டிைம்பர் 
62.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
64.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
65.தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 4 
66தாயுமானேரின் ைிந்தவனகள் பாகம் 5 
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இ க்கியம்  
68.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1 
69.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2 
70.தஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3 
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு 
72.மாணிக்கோைகர் ைிந்தவனகள் 
73.தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 1 
74.தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 2 
75.தஜன்னும் திருோைகமும் பாகம் 3 
76.பு ேர் தியாகொஜனார் 
77.ஞாபக அவ கள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அவ கள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 1 
80.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 2 
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81.அைிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ைிந்தவனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.தடன்ைவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84.தடன்ைவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85.தடன்ைவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 
87.சுயமுன்வனற்ைம் 
88.பத்திெகிரியார் ைிந்தவனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆொய்ச்ைி நன்மக்கட்வபறு 
91.தபாதுோனவே 
92.மவனேிக்கு மரியாவத 
93.திருமூ ர் ைிந்தவனகள். 
94.ஆண்டாள் ைிந்தவனகள் 
95.திருமழிவைஆழ்ோர் ைிந்தவனகள் 
96.திருக்குைே; ைிந்தவனகள் 
97.அப்பர் ைிந்தவனகள் 
98.பட்டினத்தார் ைிந்தவனகள் 
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.ைிேோக்கியார் ைிந்தவனகள் 
101.ஔவயார் ைிந்தவனகள் 
102.ைித்தர்கள் ைிந்தவனகள் 
103.திருமங்வகயாழ்ோர்  
104.ேள்ே ாரின் ைிந்தவனகள்  
105.பைி என்னும் பாேி 
106.தபாருள் ேறுவமயா? அைிவு ேறுவமயா? 
107. Ret i rement  Speech 
108..Audi o speech part 1 
109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து 
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் அன்வனப்பத்து 
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கண்டபத்து 
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து 
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் தைன்னிப்பத்து 
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் புணர்ச்ைிப்பத்து 
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116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ோழாப்பத்து 
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் கு ாப்பத்து 
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பெேைம் 
119. மனேேக்கவ யில் ோைி வயாகமா? 
120..வேதாத்திரியம் மானுட வேதம் 

121. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவ ேேர்க் காத ி 
122. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவைகின்ை தபாருள் 

123.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் கருணாகெக் கடவுள்  

124. மனேேக்கவ யின் மகத்துேம் 

125 அருட்தந்வதவய நீ ஒரு அற்புதம் 

 

 


