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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

தாயுமானேரின் பாயப்புலி
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்வே
1. நின் பபருங்கருவை தாய்ஒத்து
2. ேிவனப்பதிவு ேித்தில் உண்டு

3. தேஞ்சற்று மில்லாத நான்உன்
4. மவுனத்தினால் முத்தி சாதிக்கலாம்
5. பமௌனிவய சற்குருோய்
6. அன்பற்ற நான்இனி ஏதுபசய்வேன்?
7. சீடரிடம் பகாண்ட குருேின் அன்பு
8. சும்மா இருக்கின்ற சீரறியச் பசய்தல்
9. நீபயன நாபனன வேறில்வல
10. வேதாத்தரியத்தில் அட்டாங்க வயாகமா?

1.நின் பபருங்கருவை தாய்ஒத்து
குறட்டி என்ற பபயர் வகட்டால் மஞ்சோறு காட்டில் சிறுத்வதகளும்,
புலிகளும் கூட பயப்படும்.
இருபது அடிக்கும் நீேமாக மரங்கேின் கிவேகேில் படர்ந்து
இருக்கும் தனது அழகிய உடம்பும், கரும்புள்ேிகளும் அதற்கு
பபருவமயாக இருந்தது.
கரும்பழுப்பு, பழுப்பு என்று பல நிறங்கேில் மவலப்பாம்புகள்
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இருக்குவம தேிர இப்படி லட்சைமான கரும்புள்ேிகளுடன் பார்ப்பது
பராம்பவும் அரிது.

மவலப்பாம்புகள் பபாதுோக பறவேகள், முயல் வபான்ற சிறிய
பிராைிகவேப் பிடித்து உண்ணும். சில சமயம் மான் வபான்ற
சற்றுப் பபரிய ேிலங்குகவேக் கூடத் தாக்கும்.
ஆனால் குறட்டி சற்று ேித்தியாசமானது. காட்படருவமக் கன்று,
சிறுத்வத வபான்றேற்வறக் கூட தனது குறட்டிப்பிடியில பநாறுக்கி
எடுத்துேிடும். அதனால் அதற்கு குறட்டி என்று பபயர் ேழங்கி
ேந்தது.

குறட்டி தனது தவலவய ஒரு கிவேயின் மீ து வேத்தபடி
ஆற்றங்கவரவயவய பார்த்துக் பகாண்டு இருந்தது.

மிரண்டு மிரண்டு ஆற்றங்கவரயில் ேரும் மிோ மான் குட்டி அதன்
கண்ைில் பட்டது.
நீண்டு கிடந்த தனது உடவல வேகமாக தன்வன வநாக்கி இழுத்தது.
அவநகமாக அந்த மான்குட்டி மிகவும் குறுகலாக ஓடும், அந்த
ஆற்வறக் கடந்து ேரலாம். அப்படிக் கடந்து ேந்தால் குறட்டி
இருக்கும் ேழியாகத்தான் ேரவேண்டும்.

அந்த மிோ மான் ஆற்றில் இறங்கியது. குறட்டியில் ோயில் நீர்
சுரந்தது.
மீ தமுள்ே குறட்டி தனது உடவல கிவேயில் சுற்றி தனது தவலவய
மட்டும் பதாங்க வேத்தபடி அவசயாமல் இருந்தது. பார்வே மட்டும்
ஆற்றில் இறங்கிய மான் மீ து இருந்தது.
ஆற்றில் மான் நீந்தியது. இவத மரத்திலிருந்துதான் குறட்டி ஒரு
நாள் ஒரு சிறுத்வதவய மடக்கிப் பிடித்தது. ரப்பர் வபான்ற தனது
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உடம்வப கயிறு வபால் பாேித்து இறுக்கிய வேகத்தில்
சிறுத்வதயின் எலும்புகள் மடமடபேன்று முறிந்தன.

மான் கவரவயறி ேிட்டது. குறட்டி அவசயாமல் இருந்தது. அந்த
மரத்திற்கு அருகாவமயில ேந்த பாவதயில் சுற்றிப் பார்த்தபடி
நடந்து ேந்தது அந்த மான்.
பசால்லி வேத்ததுவபால் அந்த மரத்தடியில் ேந்து நின்றது. குறட்டி
மான்குட்டியில் கழுத்தில் மாவலயாய் ேிழுந்தது.
“அம்மா” என்று கதறியது மான்குட்டி. எதிர்பாராத தாக்குதலால்

நிவலகுவலந்து வபானது. அப்படி இப்படி கூட அவசயாமல் நின்றது.
குறட்டிக்குக் கூட பராம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. குறட்டி அதன்

முகத்வதப் பார்த்தது பாேமாக இருந்தது. அதற்குள் குறட்டி ரப்பர்
வபான்ற நீண்ட தனது உடலால் மாவனச் சுற்றி

து.

மான் வதம்பி அழுதது. அதன் கண்கேில் கண்ை ீர் ேழிந்தது.
குறட்டி இப்படி திடீர் தாக்குதல் நடத்தும் வபாது எந்த ஒரு
மிருகமும் இதனிடம் தப்பிக்க வபாராட்டம் நடத்துவம தேிர இப்படி
அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பசய்யாது.

“ஆமாம்…. ஏன் அழுகிறாய்” என்றது குறட்டி.
மான் தனது அழுவகவய நிறுத்திேிட்டு உறுதியான குரலில்
பசான்னது.
“இப்வபாது சாவு என்பது நிச்சயமாகி ேிட்டது. சாகும் முன்னர்
அம்மாேின் உயிவரக் காப்பாற்றிய பபருவமயாேது என்வனச்
வசரும். நீங்கள் மனது வேத்தால் எனக்கு உதேலாம்” என்றது.
“நான் எப்படி உதே முடியும்?” என்றது.
“பமாட்டச்சி அம்மன் பாவறக்குச் பசன்று நாேல் பழங்கவே எடுத்து
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என் அம்மாேிற்கு பகாடுத்துேிட்டு மீ ண்டும் இங்கு ேந்து

வசருகிவறன். பின்னர் உன் இஷ்டப்படி என்வனக் பகான்று சாப்பிடு”
என்றது மான்.

“நீ மீ ண்டும் என்னிடம் திரும்பி ேருோய் என்பதற்கு என்ன
உத்திரோதம்?”
“நான் பசால்ேதில் உனக்கு நம்பிக்வக இல்வல என்றால் நீ என்
கூடவே ோ.. நாேல் பழங்கவே என் தாயிடம் வசர்த்ததும் நீ
என்வனக் பகான்று சாப்பிடு”

“உன்வன ேிட்டால் என்னால் பிடிக்கமுடியாது? உன் வேகம் என்ன,
என் வேகம் என்ன?” என்றது குறட்டி.
“என் மீ து நம்பிக்வக இல்வல என்றால் நீ என்ன பசால்கிறாவய
அதற்கு நான் கட்டுப்படுகிவறன்”
“நான் உன் உடவல சுற்றியபடிவய இருப்வபன். என்வன சுமந்த

படிவய பசல்ல வேண்டும்” என்று பசான்னது குறட்டி. அது அதற்கு
ஒத்துக் பகாண்டது. குறட்டிவய சுமந்தபடிவய பசன்றது மான்.
பமாட்டச்சி அம்மன் பாவறக்குச் பசன்றது. நாேல் பழங்கவே
வசகரித்துக் பகாண்டது.
மவலப்பாம்பு தன் உடவலச் சுற்றியிருக்க உற்சாகத்துடன் நடந்தது.
தனது அம்மாவுக்காக தன்னுவடய உயிவரக் பகாடுக்க ஒரு ோய்ப்பு
கிவடத்தது அதற்கு சந்வதாஷமாக இருந்தது.
மான் தன் இருப்பிடத்திற்கு அருகாவமயில் ேந்தது. தன்
இருப்பிடத்வதயும் படுத்துக்கிடக்கும் அம்மாவேயும் காட்டியது.
குறட்டி அதன் உடம்பிலிருந்து பமல்ல இறங்கியது.
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“நாேல் பழங்கவேக் பகாடுத்துேிட்டு தப்பிக்கலாம் என்று

நிவனத்தால்…. அப்புறம் வநாய் ோய்ப்பட்டிருக்கும் உனது அம்மா
எனக்கு உைோக வநரிடும்” என்றது குறட்டி.

“நீ பசய்த உதேிவய ஒரு நாளும் மறக்க மாட்வடன். என்
ோர்த்வதவய மீ றமாட்வடன்” என்று பசால்லிேிட்டு துள்ேி ஓடியது
மான் குட்டி.

குறட்டி பமல்ல ஊர்ந்து மரங்கேின் ஊவட மவறந்து பகாண்டது.
அங்கு அதற்கு பபரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அங்கு பதிவனந்து
இருபது மான்கள் உடல் நலம் ேிசாரித்தபடி இருந்தன.

அதில் இரண்டு மூன்று மான்கள் ஒன்று வசர்ந்தால் கூட அேற்றின்
பகாம்புகோல் தனது தவலவயக் குத்திக் கிழித்து ேிட முடியும்.

இப்படித்தான் பசன்ற ோரம் ஒரு மவலப்பாம்வப இரண்டு பபரிய
மிோ மான்கள் பகாம்பினால் நசுக்கி எடுத்துேிட்டன. அந்த மாவலப்
பாம்பு அங்வகவய உயிவர ேிட்டது.

பயம் என்றால் என்னபேன்று பதரியாத குறட்டிக்குக் கூட பகாஞ்சம்
நடுக்கமாக இருந்தது.

“வகயில் கிவடத்தவத ேிட்டு ேிட்வடாவமா?” என்று கூட
ஆதங்கமாக இருந்தது.
எதற்கும் ஜாக்கிரவதயாக இருப்பது நல்லது. குறட்டி பபரிய தனது
உடவல ேவேத்து பநேிந்தபடி மவறேிடம் வநாக்கி நகர ஏவதா
அரேம் வகட்டது.
அவத மான்குட்டி தனியாக ேந்தது.
“என் கடவம முடிந்தது… எனது ோர்த்வதவய நான் காப்பாற்றி
ேிட்வடன்…..உனக்கு எனது நன்றி” என்று பசான்னோறு குறட்டியின்
முன்னால் ேந்து நின்றது மான்குட்டி.
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குறட்டியின் முரட்டுத் வதாவலயும் மீ றி அதன் உடல் புல்லரித்தது.
“என்வனப் பற்றியா பசான்னாய்” என்றது குறட்டி

“இல்வல எனக்கு உதேி பசய்த உன்வன காட்டிக் பகாடுக்க
மாட்வடன்.”
“உன்வன பகான்று தின்னப் வபாகும் நான் எப்படி உனக்கு
உதேியேன் ஆவேன்?”
“நீ பசான்னது சரிதான்.. ஆனால் நீ உதோேிட்டால் என்

அம்மாவேக் காப்பாற்ற முடியாது வபாயிருக்கும். பபற்வறாருக்காக
தனது உயிவரத் தருேவதேிட பபருவம தரக்கூடிய ேிஷயம்
உலகத்தில் வேறு என்ன இருக்க முடியும்?”

குறட்டி தனது தவலவய பமல்ல உயர்த்தி மான்குட்டியின்
கண்கேில் ேழிந்த கண்ைவரத்
ீ
துவடத்தது.
“தாய்க்காக தனது உயிவர தரத்துைிந்த உன்வன ேைங்கினாவல
….எனக்குப் பபருவம” என்று பசால்லியபடி குறட்டி அதவன
உயிவராடு ேிட்டுச் பசன்றது.
மான்குட்டி குறட்டிவய ஆச்சரியமாகப் பார்த்தது.
மரக்கிவேகேில் தேழ அதன் உடம்பின் கரும்புள்ேிகள் வேரமாக
மின்னின.

பாயப் புலிமுனம் மான்கன்வறக் காட்டும் படிஅகல
மாவயப் பபரும்பவடக்வக இலக்காஎவன வேத்தவனவயா?
நீ எப்படி ேகுத்தாலும் நன்வற, நின் பபருங்கருவை
தாய்ஒத்து அடியர்க்கு அருள்சச்சி தானந்த தற்பரவம. (தா.பா.401)

7



தாய்வபால் பபருங்கருவை பகாண்டு அடியார்க்கு அருளும்
சத்து சித்து ஆனந்த தற்பரவம!



பாய்ந்து ேரும் புலிக்கு முன்னால் மான் தனது கன்றிவனக்
காட்டினால் எப்படிவயா, அப்படி மாவயயாகிய பபரிய எதிரிக்கு
முன்னர். என்வன பலியாக்க நிவனத்தவனவயா?



நீ

எப்படி முவற பசய்தாலும் அதுவும் நல்லவத

அறிந்தது சிேம், மலர்ந்தது அன்பு? வேதாத்திரியம்
இவறேனிடம் ஏவதா பபற வேண்டும் என்று நிவனக்கிறவபாது அது
உைர்வு தான் அேவன தான் இந்த நிவலயிவல சிக்கிக் பகாண்டு

அந்தந்த இடத்துக்குத் தக்கோறு இன்பத்வதயும் அனுபேிக்கிறான்;
துன்பமும் அவடகிறான்.
அந்த இடத்தில் நான் அந்தத் துன்பத்வத நீக்க வேண்டும் என்ற
கருவையானது உள்ேத்திவல எழுவமயானால் அதுதான் உறவு.
அந்த உறவே, உண்வமயான உறவே, அேவனாடு பகாண்ட வபாது
அதிலிருந்து அறம் எப்படி உண்டாகிறது?

வசவேயாக உண்டாகிறது. அப்பபாழுது, அறிந்தது சிேம். இங்வக
என்ன? காட்டுேது அன்பு.

சிேம் என்ற ஒரு நிவலவய அறிவு உைர்ந்தது; அது
பசயல்படும்வபாது அன்பாக மலர்ந்தது.
அப்பபாழுது அன்பு என்பது என்ன என்று பார்க்கும்வபாது சிேத்தின்
பசயவல; பூரைமாக சிேத்தின் பசயவல. பசயலிவல ேிவேோக எப்
பபாழுதும் ேந்து பகாண்டிருப்பது சிேத்தின் பசயல்.
ஆகவே, நல்ல பசயவலவய பசய்வேன் என்று ஒவ்போருேரும்
உைர்ந்து மதித்து அந்த உறவு பகாண்டு கடவமயாற்றி ேருேது
அதுவே சிேவயாகம், எப்பபாழு துவம சிேவயாகம் தான்.
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எந்தப் பபாருேிவலயும் அேவனக் காைலாம்; எந்த நிவலயிவலயும்
அேவனக் காைலாம்;

அேனாகவே இருக்கலாம். அேவனாடு உறோக இருக்கலாம்;
உவறந்து இருக்கலாம்.

உடலால் வேறுபட்டு இருந்தாலும் உள்ேத்தால், அறிோல்,
ஒன்றுபட்டு இருப்பவத உைரலாம்.

இந்த நிவலக்கு அறிவே உயர்த்தேல்லது, அறத்வத
உைர்த்தேல்லது தேமும், அகத்தாய்வும்;

அந்த தேமும் அகத்தாய்வும் நீங்கள் பபற்று ேிட்டீர்கள், பசய்து

பகாண்டு ேருகிறீர்கள், அதனுவடய பலவன உைர்ந்து பகாண்டும்
இருக்கிறீர்கள்.

அதவன ஆழமாக வமலும் ஆழமாகச் சிந்தித்துச் பசயல்படுத்தி
பயனவடயுங்கள். நீங்களும் பயனவடந்து மற்றேர்களுக்கும் அந்தப்
பயன் ேசட்டும்.
ீ

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

2. ேிவனப்பதிவு ேித்தில் உண்டு
மனிதனின் ேிவனவய அழிக்கும் சக்தி யாருக்கு தான் உண்டு?
ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் ஒன்பது ேிதமான கர்மங்கள் உண்டு என்று
அகத்தியர் பசால்கிறார் .
இவேகள் தான் நேக்கிரக அவமப்பில் நம்வம ஆட்டி வேக்கிறது .
ஒரு ஒரு கிரக வதேவதகளும் ஒரு ஒரு கர்மத்வத நமக்கு பசய்ய
வேக்கும், பசய்த ேிவனக்கு தண்டவனயும் தரும்.
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இவத தடுக்க இதில் அஷ்ட கர்ம சாந்தி என்று ஒரு பூவசவய
உண்டு.

இவத சித்த ேழிபாடு பசய்யும் நபர்கள் அறிோர்கள்.
இப்படி ேிவனகவே சுமந்து தான் எல்வலாரும் பிறக்கிவறாம்.
ஒன்பது வதேர்கேில் வகது மட்டும் ஞான கிரகம் என்றும் இேருக்கு
பரிகாரம் கிவடயாது என்று பசால்ல படுகிறது.

ேிவனகள் முழுேதும் அழிந்தவுடன் ஞான வகதுேின் ஆசியுடன்
சித்தர்கள், மகான்கள் நம்வம அவழத்து பசல்ோர்கள்.
இந்த ஒன்பது வதேர்கவே சிே முவறயாம் வசே பநறிகேில்
காைலாம்.
ஆம் நீங்கள் ஒன்பது வதேர்கள் உவடய வேைே வகாேிவல
கண்டது உண்டா?

இருக்க முடியாது காரைம் அேர்கள் ஒன்பது வதேர்கவே
வதேவதகள் என்று ஒதுக்கி ேிட்டார்கள்.

எந்த சிேன் வகாேிலுக்கு வபானாலும் ஒன்பது நபர்கவே காைலாம்.
சமய வசே நூலில் கிரக

ம் கள் ேழிபாடு பசய்

த சிேன்

வகாேில்கள் என்று நிவறய வகாேில்கள் பசால்ல பட்டு உள்ேது .
வசே பநறியில் உள்ே அவமப்பின் படி கர்மங்கவே பசய்ய
வேக்கும் வதேர்கவேயும் அசுரர்கவேயும் அடக்கும் அவமப்பு
உள்ேது என்று நாம் அறிந்து பகாள்ேலாம் .
இந்த வசே பநறியில் முழுேதும் நாம் நம்வம ஈடு படுத்தி
பகாண்டும், வதேவதகள் ஆசிகள், பதய்ேங்ேின் ஆசிகவே
பபற்றாலும் முழுவமயாக கர்மத்வத/ேிவனகவே அழிக்க முடியாது
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எப்படிதான் அழிப்பது? இதற்கு தீர்வு..
இந்த ேிவனகவே அழித்து நம்வம சுத்த படுத்திக்பகாள்ே இரண்டு
ேழிகள் தான் உண்டு ஒன்று அனுபேிப்பது அடுத்து தேம் இருந்து
இவறநிவல அவடேது ....

வதேவதகளும், பதய்ேமும் தேம் இருந்து இவறநிவலகவே

அவடந்து பகாள்ளும், நாம் அவேகவே ேழிபாடு பசய்யும் பபாழுது
நம்முவடய கர்மத்வத தடுத்து அல்லது அழிக்க ேழிகவே மட்டும்
பசால்லும்.

பிராந்வதயர் என்னும் சித்தர் யாவன கால் வநாயுடன் அேஸ்வத
பட்ட பபாழுது காேி வதேி அேரிடம் வதான்றி உடவல சரி

பசய்கிவறன் என்றதும் அேர் வேண்டாம் கர்மத்வத அனுபேித்து
கழிக்க வேண்டும் என்று மறுத்து ேிட்டார் ...

ராமகிருஷ்ை பரமஹம்சர் புற்று வநாயால் அேஸ்வத பட்ட
பபாழுது ேிவேக அனந்தர் தாங்கள் வேத்திய முவறகவே எடுத்து

பகாள்ேலாம் என்று பசான்ன பபாழுது அேர் ேிவனகேிடம் இருந்து
தப்பினால் மீ ண்டும் அடுத்த பிறேி பகாடுத்து பதாடர்ந்து ேரும் அ
கவே வேண்டாம் என்று மறுத்து ேிட்டார் .
ஞானிகள் பசால்ோர்கள் கஷ்டத்வத ரசித்து அனுபேிக்க வேண்டும்
என்பார்கள்.
கர்மத்வத கழிக்க /ேிவனகவே கழிக்க தேம் பசய்ய வேண்டும்
என்று ஞானிகள் பசால்கிறார்கள்.
ஐந்து எழுத்து மந்திரம், எட்டு எழுத்து மந்திரம் ஆறு எழுத்து மந்திரம்
பசால்ேதால் அந்த பதய்ேங்கவே ேசபடுத்தலாம் அன்றி ஒரு
பபாழுதும் ேிவனகவே அழிக்க முடியாது..
தேம் என்பது பிடிோதம் என்று பசால்லலாம்.
சித்தர்கவே அவடந்தாலும் ேிவனகவே அழித்து ேிடுோர்கள் ...
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எந்த சமயத்வத பின்பற்றினாலும் ஒலி ஒேியாகிவய இவறேவன
கண்டேர்களும் அவடந்தேர்களும் மட்டுவம நம்முவடய
ேிவனகவே அழிக்க முடியும் ......
இந்த பபான் பேேிச்சத்வத பார்த்த சித்தர்கள் இவத எப்படி

அவடயலாம் என்று பசால்லி உள்ோர்கள் அவத கண்டு அறிந்து
நாம் பசய்தால் நாமும் அந்த பேட்ட பேேிவய காைலாம் ...
உங்களுக்கும் நல்லதாய், ஊருக்கும் நல்லதாய் நிவனப்பதும்,
பசய்ேதும் நித்தியகடன்

தற்பர மாஞ்சிற் பரமாகி மன்றந் தனில்நடித்து
நிற்பர்அம் வபாருகன் மால்பைி நீதபரன் பநஞ்சகமாங்
கற்பரந் தாங்குக் கவரந்திட ோபனாத்த காட்சிநல்கும்
பபாற்பர மாபயன் ேிவனக்கருந் தாவதப் பபாடிபசய்தவத(தா.பா.402)


தன்னில் தானாக பூரித்து நிற்கும் ஞானச் சுடராகி,



பபான்னம்பலத்தில் நடனம் பசய்ோர்.



தாமவர மலரில் எழு

நதரு ேி இருக்கும் பிரம்மனும்

திருமாலும் பைிந்து ேைங்கும் பாங்கு உவடயேர்.


என்னுவடய கல் வபான்ற மனம் உருகிட,



வமலான திருேருள் ேழ்ச்சிவய
ீ
நல்கினார்.



அழகிய அரம்வபால் நின்று,



என்னுவடய ேிவனகோகிய இரும்வப அராேி. பபாடி பசய்து
அருேினார்.

” பவழய பகாடிய ேிவனயாகிய வநாய் என்வன ோட்டும்வபாது
இரும்வப அராேி. பபாடி பசய்து அருேினார்.!” என பபருவமப்படும்
தாயுமானேருக்கு ேிவனப்பதிவு பற்றி பதேிவுபடுத்துகிறது
வேதாத்திரியம்.
”முன்வனார் பசய்த ேிவனப்பதிவு ேித்தில் உண்டு
மூவேயிவல உன் பசயலின் பதிேவனத்தும் உண்டு.
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பின்வனநீ பசய்ேிவனக்குப் புலவனந்தும் இயக்கிப்
பபற்ற பழக்கப்பதிவு உண்டு இம்மூன்றும்,

உன்வனநீ உள்ளுைரும் அகத்தேத்வத ஆற்றி,
ஒவ்போன்றாய்ப் பழிப்பதிவே அகற்றிேர வேண்டும்.

தன்னில் பதிோன ேிவனப் பதிவுகவே மாற்றி,

தைிக்க பபாருள், பசல்ோக்குப் பயனாகாதுைர்ேர்”
ீ

(ஞாக.பா.1283)

மனிதர்கள் அவனேரும் இருபத்தி மூன்று வஜாடி
குவராவமாவசாம்கோல் உருோகியிருக்கிறார்கள்.

அதில் ஒரு வஜாடி குவராவமாவசாம்கள் பாரம்பரியமான
தன்வமகவே எல்லாம் உள்ேடக்கமாகப் பபற்றுள்ேதாக மருத்து
ேிஞ்ஞானம் பசால்லுகிறது.
நம்முவடய முன்வனார்கள் உடவலயும் மனவதயும் இயக்கிப் பபற்ற
பசயல் பதிவுகள் அவனத்தும் நமது பபற்வறார் மூலம் நமக்குக்
கிவடக்கப் பபற்றுள்ேது.

அதன் தரத்வத அடிப்பவடயாகக் பகாண்டு பிறந்தது முதல்
இதுேவரயில் பசய்த அவனத்துப் பதிவுகளும் மூவே பசல்கேில்
எண்ைமாக உள்ேது.
அந்த எண்ைங்கவே பசால்லாக, பசயலாக, ேிவேோக, பழக்கமாக
ேழக்கமாக மலர்ச்சி பபற்று ஐந்து புலன்கள் மூலம் பசயல்கோற்றிப்
பபற்ற அனுபேப் பதிவுகளும் உள்ேன. அேற்றில் நல்ேிவன தீ
ேிவன என்ற இரு பிரிவுகளும் உள்ேன.
தன்வன அறியும் உள்ளுைர்வு தேமாகிய அகவநாக்குப் பயிற்சி
பசய்து பாேப் பதிவுகோகிய பழிச் பசயல் பதிவுகவே நீக்கி ேர
வேண்டும்.

13

பபாருவோ பசல்ோக்வகா தீ ேிவனகோகிய பழிச்பசயல் பதிவுகவே
மாற்றிக் பகாள்ேதற்கும் குவறத்துக் பகாள்ேதற்கும் பயன்படாது
என்பவத உைர்ேர்கோக.
ீ

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

3. தேஞ்சற்று மில்லாத நான்உன்
மனத்வத ஐம்பபாறிகேின் ேழிவய வபாக ஒட்டாமல், நிவலநிறுத்திக்
பகாள்ளும் ேண்ைம், பல ேிரதங்கவே வமற்பகாண்டு, உைவேச்

சுருக்கிக் பகாள்ளுதலும், வகாவடக் காலத்தில் காய்கின்ற பேயிலில்
நிற்றலும், மவழக் காலத்தில்,
மவழயிலும், பனிக்காலத்தில் பனியிலும் இருத்தலும், நீர் நிவலகேில்
நிற்றலும் ஆகிய பசயல்கவேக் கவடப்பிடித்து, அச்

பசயல்கோல் தம்முவடய உயிருக்கு ேரும் துன்பங்கவே எல்லாம்
பபாறுத்துக் பகாண்டு, பிற உயிர்கள்பால் அருள் உவடயர் ஆதல்
தேமாம்.
சித்திவர மாதம் முதல் ஆடி மாதம் ேவர உள்ே பேயில்
காலத்தில், பேயில்படும் இடத்தில் நின்றுபகாண்டு இருத்தல்.
"பேயில்நிவல நிற்றல்" என்றதனால்,
நாற்புறமும் தீயானது சூழ, வமவல சூரியனின் கதிர்கள் படுேதான
பஞ்சாக்கினி மத்தியில் இருத்தல் என்பதும் பகாள்ே வேண்டும்.
ஆேைி மாதம் முதல், கார்த்திவக மாதம் ேவர உள்ே மவழக்
காலத்திலும், மார்கழி மாதத்துப் பனியிலும், ஏரி, மடு, ஆறு வபான்ற
நீர்நிவலகேிலும் நின்றுபகாண்டு இருத்தல்.
இவே அல்லாமல், ஈரத் துைிவயப் வபார்த்திக் பகாண்டு
இருத்தல், பட்ச உபோசம், மாத உபோசம் இருத்தல், மரத்தின் கீ ழ்
ேசித்தல் ஆகியவே தேநிவலயில் அடங்கும்.
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இவேபயல்லாம், மனவதச் பசம்வமப் படுத்துேதற்

காகவும், ஒருநிவலப் படுத்துேதற்காகவும் அவமந்தவே.
"மனம் அது பசம்வமயானால், மந்திரம் பசபிக்க வேண்டாம்".
எனவே, மந்திரத்வத பசபிப்பவத, மனவதச் பசம்வமப் படுத்துேதற்குத்
தான்.

மனமது பசம்வமயானால் மந்திரம் பசபிக்க வேண்டா;

மனமது பசம்வமயானால் ோயுவே உயர்த்த வேண்டா;
மனமது பசம்வமயானால் ோசிவய நிறுத்த வேண்டா;
மனமது பசம்வமயானால் மந்திரம் பசம்வம ஆவம.
என்பது "அகத்தியர் ஞானம்" என்னும் நூலில் ேரும் பாடல்.
"தேம்" என்னும் இந்த அதிகாரத்துள் ேரும் முதல் திருக்குறேில்,
"உைவேச் சுருக்குதல் முதலியேற்றால் தமக்கு ேரும்

துன்பங்கவேப் பபாறுத்துக் பகாள்ளுதலும், பிற உயிர்க்குத் துன்பம்
பசய்யாவமயுவம தேத்திற்கு ேடிேம் ஆகும்" என்கின்றார்
ேள்ளுேர்.
மற்ற ேிரதங்கள் எல்லாம், உற்ற வநாய் வநான்றல், உயிர்க்கு
உறுகண் பசய்யாவம என்னும் என்னு ம் இந்த இரண்டிவல
அடங்குேதால், இதுவே தேத்திற்கு இலக்கைம் ஆகத் திருேள்ளுே
ரால் வேக்கப்பட்டது.
ஒருேர்க்கு உடலுக்வகா உள்ேத்துக்வகா, இயற்வகயாகவோ அல்லது
பசயற்வகயாகவோ, அேரேர் பிராரத்த ேிவனக்கு ஏற்ப துன்பங்கள்
வநர்கின்றன. அேற்வற எல்லாம் பபாறுத்துக் பகாள்ளுதவல
"உற்றவநாய் வநான்றல்" ஆகும்.
துன்பங்கள் நம்வம ோட்டும்வபாவதா, பிறர் நமக்குச் பசய்த
தீவமகவே நிவனக்கும்வபாவதா, தாங்க முடியாமல் பபாங்கி எழுேது
இயல்பு.
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தமக்கு ேந்த துயவரப் பபாறுத்துக்பகாள்ே மாட்டாவமவய, உலகில்

பலப்பல துயர்களும், தனிமனிதவனயும், சமூகத்வதயும் சூழுேதற்குக்
காரைமாக அவமந்து ேிடுேவத நன்கு அறியலாம்.

துன்பத்வதத் தாங்குதற்கு உரிய, அறிவு நுட்பமும், மனத்திண்வமயும்
பபற்றிருக்க வேண்டும். துன்பம் பபாறுத்தல் தேத்வதச் பசய்ேது
ஆகும்.
தன்

னலம் கருதித்தான் மற்ற உயிர்களுக்கு ஒருேன் துன்பம்

பசய்கின்றான். தன்னலம் அற்றுேிட்டால் துன்பம் பசய்யும் எண்ைம்
எழாது.

வமலும், தமக்கு உண்டாகும் துன்பங்கவேத் தாங்கிப்
பழகியேர்க்கு, அதன் வேதவன புரிேதால், அத்துன்பத்வதப் பிறர்க்குச்
பசய்யக் கருதமாட்டார்.
"வநாய் எல்லாம் வநாய் பசய்தார் வமல ஆம், வநாய் பசய்யார் வநாய்
இன்வம வேண்டுபேர்" என்னும் திருக்குறோல் இது
அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இந்நிவலயில், நல்லது பசய்ய முடியேில்வலயானாலும், துன்பத்வதச்
பசய்யாமல் இருக்கவேண்டும் என்னும் எண்ைம் வதான்றும்.
”பல் சான்றீவர! பல் சான்றீவர!
கயல்முள் அன்ன நவரமுதிர் திவரகவுள்
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீவர!
கைிச்சிக் கூர்ம்பவடக் கடுந்திறல் ஒருேன்
பிைிக்கும் காவல இரங்குேிர் மாவதா?
நல்லது பசய்தல் ஆற்றீர், ஆயினும்
அல்லது பசய்தல் ஓம்புமின், அதுதான்
எல்லாரும் உேப்பது, அன்றியும்
நல்லாற்றுப் படூஉம் பநறியுமார் அதுவே.”
என்பது புறநானூறு.
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பலோகிய நற்குைங்கள் அவமயப் பபற்றேர்கவே! பலோகிய
நற்குைங்கள் அவமயப் பபற்றேர்கவே!

மீ னின் முள்வேப் வபான்ற நவரத்த முடிவயயும், சுருங்கிய கன்னக்
கதுப்புகவேயும் உவடயதும், யாருக்கும் பயன் அற்றதும் ஆகிய
முதுவமப் பருேத்வத அவடந்துள்ே, நல்ல குைோன்கவே!
மழு என்னும் கூர்வமயான பவடக்கலத்வத உவடய, மிகுந்த
ேல்லவம பகாண்டேன் ஆகிய ஒருேன் (எமன்) உங்கள் உயிவரப்
பற்றி இழுத்துச் பசல்லும்வபாது, நீங்கள் ேைாக
ீ
அழுது
புலம்புேர்கள்.
ீ

(ோழும் காலத்திவலவய) நல்லது பசய்ய முடியா

ேிட்டாலும், பிறருக்குத் தீவம பசய்யாது இருங்கள். அதுதான்
எல்லாரும் ேிரும்புகின்ற தன்வம.

வமலும், அதுவே நம்வம நன்பனறியில் பசலுத்தும் உயர்ந்த அழகிய
உன்னதமான ேழியும் ஆகும்.
எனவே, நல்லது பசய்ய முடியேில்வல என்றாலும், அடுத்தேர்க்குக்
பகடுதல் பசய்யாமல் இருக்கலாம்.
தனக்கு ேந்த துன்பம் பபாறுத்துக் பகாள்ேவதயும், பிறருக்கு துன்பம்
பசய்யக்கூடாது என்னும் எண்ைத்வதயும் ஒரு தேமாக
உறுதிப்பாட்டுடன் வமற்பகாள்ே வேண்டும்.
உடல்ேலி, மன ேலிவயத் தாங்குதல் மற்றும் பிற உயிர்கவே
ஓம்புதல் என்னும் நல்லுைர்வே ேேர்த்துக் பகாள்ளுேவத தேம்
என்று திருேள்ளுேர் காட்டும் நவடமுவற வநான்புகோன இேற்வற
வமற்பகாண்டு ஒழுகுதல் வேண்டும்.
இந்நாேில் வநான்பு என ேழங்கப்படுேவதவய தேம் என்னும் பசால்
குறிக்கின்றது. வநான்றல் என்றும் வநாற்றல் என்றும்
பசால்லப்படுேனவும் அதுவே. எனவே,
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உற்றவநாய் வநான்றல், உயிர்க்கு உறுகண் பசய்யாவம,
அற்வற தேத்திற்கு உரு.

என்னும் திருக்குறவே அருேிச் பசய்தார் ேள்ளுேர்.
பின்ேரும் பாடல்கள் இதவன ேிேக்குேதாக அவமந்துள்ேவம
காைலாம்...
இருந்து ேருந்தி எழில் தேம் பசய்யும்
பபருந்தன்வம யாேவரப் வபதிக்க என்வற,
இருந்து இந்திரவன எேவர எனினும்

திருந்தும் தம் சிந்வத சிேனேன் பாவல. --- திருமந்திரம்.
தேவயாகிகள் ஓரிடத்தில் நிவலயாக இருந்து, உடல் ேருந்தத் தேம்
பசய்ோர்கள்.

அப்படிப்பட்ட தேவயாகிகேின் தேத்வதக் கவலத்து, அேர்கேின்
முன்வனற்றத்வதத் தடுப்பதற்பகன்வற இந்திரன் பலேிதமான
சூழ்ச்சிகவேயும் பசய்ோன்.
இந்திரன் மட்டுமல்ல, யார் ேந்து தேத்வதக் கவலக்க
முயன்றாலும், தேவயாகிகள் தம் மனம் சிேனேன் நிவனேிவலவய
வமலும் வமலும் பபாருந்தி இருக்குவம தேிர, அேர்கள்
தேம் கவலயாது.

சிேவயாகிகள் தமக்கு ேரும் இன்னல்கவேப் பபாறுத்துக் பகாண்டு
தேத்வதப் புரிேர். தமது தேத்திற்கு இவடயூறு
பசய்பேர்களுக்கு, இவடயூறு பசய்யமாட்டார்கள்.
ஏபனனில், அேரகள் கருதி இருக்கும் பரம்பபாருள், அேர்கவே
முன்னின்று காக்கும். அடவயாகம் பசய்வோர்க்கு இது பபாருந்தாது.
"அசட்டு வயாகி ஆகாமல், சிேவயாகியாக அருள்" புரியுமாறு, முருகப்
பபருமாவன அருைகிரிநாதர் வேண்டுகின்றார்.
உயிர்வநாய் பசய்யாவம, உறுவநாய் மறத்தல்,
பசயிர்வநாய் பிறர்கண் பசய்யாவம - பசயிர்வநாய்
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ேிவழவு பேகுேியிவன ேிடுோன் ஆயின்

இழிவு அன்று இனிது தேம். --- சிறுபஞ்சமூலம்.
பிறிவதார் உயிர்க்குத் துன்பம் பசய்யாவமயும், உறு வநாய் தனக்குப்
பிறரால் ேரும் துன்பத்வத மறந்து ேிடுேவதாடு, வகாபத்தால்

உண்டாகும் துன்பத்வதப் பிறரிடத்துச் பசய்யாதிருந்து, குற்றத்வதச்

பசய்யும் துன்பத்வதத் தருகின்ற ஆவசயும் வகாபமும் ஆகியேற்வற

ஒருேன் ேிட்டுேிடுோன் என்றால், அதுவே அேனால் பசய்யப்படும்
இனிவமயான, தாழ்ேில்லாத தேமாகும்.
(தாழ்ேில்லாத தேம், அழிேில்லாத இன்பத்வதத் தரும் என்று
பபாருள்)

ஆவசயும், அது நிவறவேறாத ேழி உண்டாகும் வகாபமுவம
துன்பத்திற்கு எல்லாம் மூலகாரைம் ஆகும். எனவே, அேற்வற
ேிட்படாழிக்க வேண்டும் என்பது புலப்படும்.
ஊக்கித்தாம் பகாண்ட ேிரதங்கள் உள் உவடயத்
தாக்க அருந் துன்பங்கள் தாம் தவல ேந்தக்கால்,
நீக்கி நிறூஉம் உரவோவர நல்பலாழுக்கம்
காக்கும் திருேத் தேர்.

--- நாலடியார்.

முயன்று தாம் வமற்பகாண்ட வநான்புகள் உள்ேத்தில்
தேர்ேவடயும்படி, வபாக்குதற்கு அரிய துன்பங்கள் தம்மிடம் ேந்து
அவடந்தால், எப்படியாேது அேற்வற எல்லாம் தாங்கிக்

பகாண்டு, தமது வநான்புகவே நிவல நிறுத்திக் பகாள்ளும் ேலிவம
உவடயேவர, தமது துறேறம் சிறக்க ோழுகின்ற பண்பு உவடயேர்
ஆேர்.
தூய்வம உவடவம, துைிோம் பதாழில் அகற்றும்
ோய்வம உவடவம, ேனப்பு ஆகும், - தீவம
மனத்தினும் ோயினும் பசால்லாவம, மூன்றும்
தேத்தில் தருக்கினார் வகாள்.

--- திரிகடுகம்.

மனத் தூய்வமயிவன உவடயேராய் இருத்தல். பமய்நூல்கோவல
துைிந்து பசால்லப்பட்ட நற்பசய்வககவேச் பசய்ேதில் உண்வம
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உவடயேராய் இருத்தல். மங்வகயருவடய அழகாகிய தீவமவயத்
தருேதவன மனத்தால் நிவனயாவமயும் ோயால்

பசால்லாவமயும். ஆகிய இம் மூன்றும் தேத்தில் நிற்பேருவடய
பகாள்வககள் ஆகும்.
தாயுமானேர் பாடுகிறார். . . . . .
பசய்யுந் தேஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் திருேடிக்வக
பகாய்யும் புதுமல ரிட்டுபமய் யன்பர் குழாத்துடவன
வகயுஞ் சிரமிவசக் கூப்பிநின் றாடிக் கசிந்துருகி
உய்யும் படிக்கருள் பசய்ேபதன் வறாபுலி யூரத்தவன. (தா.பா.403)


புலியூர்ச் சிற்றம்பலத்தில் எழுந்தருேி இருக்கும் எம் தந்வதவய!



உன்வன ேந்தவடயச் பசய்யவேண்டிய தேம் சிறிதும்
இயற்றாத நான்,



புதுப்பூவேப் பறித்துக் பகாண்டு ேந்து உனது திருேடியில்
சாத்தி,



உண்வம அன்பர் கூட்டத்துடன் கலந்து இருந்து



வகயிரண்வடயும் தவலவமல் கூப்பி ேைங்கி,



ஆனந்தத்தால் ஆடி,



கசிந்து உருகி,



உய்யும்படிக்கு அருள் பசய்ேது எப்பபாழுவதா?

” தேம் சிறிதும் இயற்றாத நான்” என்று ேருந்துகிறார் தாயுமானேர்.
தேம் இயற்ற ேண்
ீ
காலம் வபாக்க வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறது
வேதாத்திரியம்.
”நன்றாக பத்மா சனத்தில் ஆழ்ந்து,
நாள்வபாக்கத் தூங்கிேிடப் பழகிக் பகாண்டு,
அன்றாடத் வதவேக்குப் பழம், பால், காய்கள்
ஆகாரமாய் உண்டு, அறிவேப் பற்றி
என்வறனும், எேவரனும் வகள்ேி வகட்க
இடமின்றி ”பமௌனம்” என்றுஇருந்தீர்வபாதும்.
இன்வறனும் ேிழிப்பவடந்து எழுந்து ோரீர்1
ஈசன்நிவல எேிதாக உைர்த்து கின்வறாம்.”

(ஞாக.பா.1443)
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தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.
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4.மவுனத்தினால் முத்தி சாதிக்கலாம்
ஊரில் ஒரு பபரிய பைக்காரன் இருந்தான் அேனுக்கு எல்லாம்
இருந்தாலும் மனதில் நிம்மதி இல்லாமல் ஒவர குழப்பதிவல
இருந்தான்.

ஒரு பஜன் குருவே சந்தித்து ஐயா எனக்கு பஜன் கற்க ஆவச
பசால்லிக் பகாடுங்கள் என்றான்.

இேனின் அேசரமான வபச்வச கேனித்த குரு, இவதா பாரப்பா உன்
மனம் ஒரு நிவலயாக இல்வல, நான் என்னதான்

கற்றுக்பகாடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது நீ வபாயிட்டு அப்பறம் ோ
என்கிறார்.

இருந்தாலும் இேன் ேிடேில்வல
ஐயா என்னால் வபாகமுடியாது தயவுபசய்து எனக்கு நீங்க பஜன்
பசால்லித்தவரனும் மற்றும் எனக்கு நிவறய குழப்பங்களும்
சந்வதகமும் இருக்கு அபதல்லாம் நீங்கதான் தீர்த்து வேக்கணும்
என்கிறான்.

அப்படிபயன்றால் சரி நான் உன்வன எனது சீடனாக
ஏற்றுக்பகாள்கிவறன் ஆனால் ஒரு நிபந்தவன இங்வக நீ ஒரு
ஆறுமாதம் பமௌனேிரதம் கவடபிடிக்கவேண்டும் சரியா?
6 மாதம்மா சற்று வயாசித்து சரிங்க ஐயா இருக்கிவறன் என்று
சம்மதம் பதரிேித்தான்
ஆனால் 6 மாதம் கழித்து எனது சந்வதங்கவே நீங்க வபாக்கணும்
சரியா?
சரி சரி அபதல்லாம் உன் மனதில் ேச்சிக்வகா நான் 6 மாதம் கழித்து
உனது அவனத்து குழப்பங்கவேயும் நீக்குகிவறன் என்றார் குரு.
அதன்பின் அந்த பைக்காரன் ஆசிரமத்தில் வசர்ந்து
பமௌனேிரதத்வத கவடபிடிக்கிறார் அடுத்தடுத்து அேருவடய
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வநரங்கள் முழுேதும் தியானம் , மந்திரம் பஜபிப்பது , ஆன்மீ க
பசாற்பபாழிவே வகட்பது இப்படிவய நாட்கள் ஓடியது

பமல்ல பமல்ல அேருவடய மனம் பதேிந்தது, முன்பு குழம்பிருந்த
ேிஷயங்கள் எல்லாவம பதேிோக புரிய ஆரம்பித்தது.

ஆறுமாதம் கழித்து குரு
அேவர அவழத்தார், நீ பமௌன
ேிரதம் இருந்தது வபாதும்
இப்வபாது உனது

சந்வதகங்கவே வகள் என்றார்.
உடவன அந்த பைக்காரன்
அவமதியான குரலில்

வகட்பதற்கு ஒன்றும் இல்வல குருவே எல்லா குழப்பங்களும்

எனக்கு நீங்கியது இப்வபாது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிவறன் என்று.
இந்த கவத நமக்கு உைர்த்துேது என்னபேன்றால் ” சும்மா வகள்ேி
வகட்டால் மட்டுவம நமக்கு பிரச்சவனகள் நீங்காது மற்றும்

ஆன்மீ கத்தில் ேேர்ச்சி அவடயமுடியாது பசால்லும் ேிசயங்கவே
வகட்டு சில மாதங்கவோ அல்லது ேருடங்கவோ பயிற்சி
பசய்யவேண்டும் .
மனம் குழப்பம் என்றால் அப்படிவயதான் இருக்கும் , சிலவநரங்கள்
பமௌனமாக மனவத கேனியுங்கள்
அப்வபாதுதான் மனம் பதேிேவடயும் மனம் பதேிந்தால் தானாக
எல்லாவம புரியேரும்

எண்ைாத பதண்ைிய பநஞ்வச துயபராழி என்னிரண்டு
கண்வை உறங்குக என்னாவை முக்கட் கருவைப்பிரான்
தண்ைார் கருவை மவுனத்தி னால்முத்தி சாதிக்கலாம்
நண்ைாத பதான்றில்வல பயல்லா நலமு நமக்குேவே. (தா.பா.413)
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எண்ைாத எண்ைபமலாம் எண்ைி ஏங்கும் மனவம!



நீ ேருந்துேவதக் வகேிடு!



என் இரண்டு கண்கவே!



நீங்கள் உறங்குங்கள்!



என்மீ து ஆவையிட்டுச்பசால்கிவறன்.



மூன்று கண்களுடன் ேிேங்கும் அருட்பபருமானின் குேிர்ந்த
அருோல் வமானமும்,



அம்வமானத்தால் முத்தியும் சாதிக்கலாம்.



கிவடக்கப் பபறாத நலம் என்று ஒன்று இல்வல.



எல்லா நலமும் நமக்கு உண்டு.

பமௌனம் என்னும் மந்திரபமாழி வேதாத்திரியம்
”வமானநிவலயின் பபருவம யார் எேர்க்கு
முன்படர்ந்து ோயாவல பசால்லக்கூடும்?
வமான

வம் அ றிேினது அடித்தேம் ஆம்.

மிகேிரிவு! எல்வலயில்வல! காலம் இல்வல!

வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால்,
முன்ேிவனயும் பின்ேிவேவும் நீக்கக் கற்கும்.

வமானநிவல மறோது கடவம ஆற்ற,

பமன்வம, இன்பம், நிவறவு, பேற்றி அவமதியுண்டாம்.(ஞாக.பா.1640)

ோர்த்வதகள் இல்லாத புத்தகம் பமௌனம். ஆனால் ோசிக்க ோசிக்க
இதற்குள் ோக்கியங்கள்.
பமௌனம் என்பது பேேிச்சம்.

நம்வம நாவம இதற்குள்

தரிசிக்கலாம்.
பமௌனம் என்பது இருட்டு. எல்லாத் துன்பங்கவேயும் இதற்குள்
புவதக்கலாம்.
பமௌனம் என்பது மூடி. இவதத் தயாரித்து ேிட்டால் எல்லா
உைர்ச்சிககவேயும் பூட்டி வேக்லாம்.
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பமௌனம் என்பது வபாதி மரம்.

இதுேவர பசால்லாத உண்வமகவே

இது வபாதிக்கும்.
பமௌனம் என்பது ேரம்.

நம்மிடம் நாவம பபறுேது.

இ ன பம்,

துன்பம் இரண்வடயும பமௌனம் பகாண்டு சந்தித்தால் எப்வபாதும்
இதயம் இயல்பாக இருக்கும்.

இதழ்கவே இறுக மூடி நாம் நமக்குள்

இறங்குவோம்.
அதிகம் வபசாதேவன உலகம் ேிரும்புகிறது.
வபசுகிறேவன உலகம் மதிக்கிறது.

அேந்து

வபசாத ஞானிவய உலகம்

பதாழுகிறது.
அவமதி வமவலாட்டமானது. பமௌனம் உள்ேிருந்து ேருேது.
பமௌனம் ோர்த்வதகள் அற்ற நிவல.

எண்ைங்கள் அற்ற நிவல.

ஓம் எனும் பிரைேத்தின் பபாருள் – அறிோக உள்ே இவறேவன
உயிராக உைர்கிற மனிதன், வபரின்ப நிவலயாகிற பமௌனத்தில்
ஆழ்கிறான் என்பவத.
” தந்தது உன்தன்வனக் பகாண்டது என்தன்வன” என
மாைிக்கோசகர் கூறுகிறார்.
நம்வம முற்றிலும் அேருக்குக் பகாடுகின்றேவு அேர் நம்வம
ஏற்றுக்பகாண்டு அேவர நமக்குக் பகாடுத்து ேிடுகிறார்.
அேவர நாம் பபறுகின்றேவு வபரானந்தத்வத அனுபேிக்கும்
வபற்றிவனப் பபற்று வமான நிவலவய அவடகின்வறாம்.
வபரானந்தப் பபருங்கடலிலிருந்து ேசிய
ீ
காற்று பட்டதும் நாரதர்
தம்வம மறந்து பக்திப் பரேசமவடந்தார்.
எப்பபாழுதும் ” நாராயை, நாராயை” என்று உச்சரித்த ேண்ைம்
ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார்.
சுகர் வபரானந்தக் கடவலப் பார்த்தார்.

பார்த்தவுடன் உடல்

உைர்வே எல்லாம் கடந்து ஞானப் பபருநிவலவய அவடந்து
ேிட்டார்.

26

மகாவதேர் அப் வபரானந்த கடலின் நீவர ஒருவக அள்ேிப்
பருகினார்.

அது அேருக்கு வபாதுமானதாகப் வபாய்ேிட்டது.

இனி யார்தான் அவத முற்றிலும் அறியமுடியும்,

நம்வம நாம்

அேருக்குக் பகாடுக்கின்ற பபாழுது அேர் நம்வம தம் ேசம் ஆக்கிப்
வபச்சற்ற பபருநிவலயில் வேத்து ேிடுகின்றார்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

5.பமௌனிவய சற்குருோய்
மகான்களுக்கும் ேள்ேல்கள் ேழிகாட்டியுள்ேனர். சுோமி
ேிவேகானந்தருக்கு இராமகிருஷ்ைர் ேந்து ேழிகாட்டினார்.
சவகாதரி நிவேதிவதக்கு சுோமி ேிவேகானந்தரும், பாரதியாருக்கு
நிவேதிவத அம்வமயாரும், வேதாத்திரி மகஷிக்கு பரஞ்வசாதி
மகானும் ேழிகாட்டியது வபால தாயுமானேருக்கு பமௌனகுரு ேழி
காட்டினார்.
ஒரு மனிதன் ஞானம் அவடேதற்கு ஒரு குருேின் துவை மிகவும்
அேசியம். தனியாக மனிதன் ஞானம் அவடய முடியாது. குரு
இல்லாமல் ஞானம் இல்வல
.
குரு உபவதசம் மிகமுக்கியம். ஞான வேட்வக உள்ேேர்களுக்வக
உபவதசம் கிவடக்கும். அேர்கோவலவய உபவதசத்வத புரிந்து
பகாள்ேவும் முடியும்.
உடனடியாக இல்லாேிட்டாலும், சற்று தாமதமாகோது. குரு
உபவதசித்த ேழி நடந்தாவல ஞானம் சித்திக்கும்.
மனவத அறிேினிடத்து பசலுத்துேதற்கு குரு ேழிகாட்டுகிறார்
என்பவத ”வக காட்டி” எனத் தாயுமானேர் குறிப்பிடுகின்றார்.
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பமௌன குரு ேடிேத்தில் தமக்கு ஞான ேழிவயக் காட்டித் தந்த
வபற்றிவனத் ”பமௌனகுருோகி ேந்து” என்கிறார்.

” எேிவயனுக்கு பமௌனிவய சற்குருோய் எழுந்தருேி, இரக்கம்
காட்டிவனவன!”

என்று தமது குருவே புகழ்கிறார் தாயுமானேர்.

தானந் தேஞ்சற்றும் இல்லாத நான்உண்வம தானறிந்து
வமானம் பபாருபேனக் கண்டிடச் சற்குரு வமானனுமாய்த்
தீனன் தனக்கிங் கிரங்கிவன வயஇனிச் சிந்வதக்பகன்றும்
ஆனந்தந் தானல்லவோ பரவம சச்சிதானந்தவம. (தா.பா.415)


வமலான பபாருவே!



சத்து. சித்து. ஆனந்தவம!



தானம் தேம் என ஒரு சிறிதும் பசய்யாத நான்,



உண்வம இன்னது என்பது அறிந்து.



பமௌனவம பமய்பபாருள் எனக் கண்டு,



எேிவயனுக்கு பமௌனிவய சற்குருோய் எழுந்தருேி,



இரக்கம் காட்டிவனவன!



இனி என் சித்தத்தில் என்றும் ேிவேேது வபரின்பம்
அல்லவோ?

"குரு ேைக்கம்" வேதாத்திரியம்
”அண்டமதில் உருபேடுத்து அறிவேப் பபற்று
அவ்ேறிவு ஒன்றுமுதல் ஆறதாகிக்
பகாண்டவமலாம் இவ்வுருேில் குறிப்பில்லாமல்
வகாடான வகாடிபயண்ைி அனுபேித்துக்
கண்டபலன் எவனயறிய நிவனந்வதனப்வபா
கனல்மூட்டிக் கருபேழுப்பிக் கருத்துைர்த்தி
குண்டலினிபயனும் என் பமய்யுைர் பேழுப்பிக்
குறித்து எவனயறிேித்த குருவே அன்வப” . (ஞாக.பா.5)
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அறிவு இயக்கமற்ற நிவலயிவல உள்ே இருப்பு நிவலக்குப் வபாகும்
அேவுக்கு நுண்வம பபற்றவபாது அதுவும், பிரம்மம் (ஆதி) என்ற
ஒரு நிவலயம் ஒன்றுபட, அந்த இடத்தில் அறிவு அவசேற்று
நின்று, ஆதியும் அறிவும் ஒன்றாகி ேிடுகிறது.
அந்த குறிப்வபத் தான் சமம் + ஆதி = சமாதி என்று பசால்ோர்கள்.
ஆதிக்குச் சமமாக அறிவு நிற்கும் நிவலதான் 'சமாதி'. இந்த
நான்வகயும் மவனாபயிற்சியாக, பதஞ்சலி வயாக சூத்திரத்தில்
பசால்ோர்கள். நாம் "மனேேக்கவல" என்கிவறாம்.

உயிர் வமவல எழுப்பப்பட வேண்டும். அதன் இயக்கத்வத, இயக்க
வமயத்வத மாற்றியவமக்க வேண்டும். அதுவே வயாகத்திற்கு முதல்
படியாகும்.

அதற்பகன நீண்ட காலம் பசலேிட முடியாது. நாம் "உலக சமுதாய
வசோ சங்கத்தின்" மூலமாகக் "குண்டலினிவயாகத்வத" பேகு
எேிவமயாக்கி ேிட்வடாம்.
மூச்சுப் பயிற்சி வேண்டியது இல்வல. மந்திர பஜபம் வதவே
இல்வல. முதலிவலவய அந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டேர்கள் வபாதிய
ஆற்றல் பபற்றிருக்கிறார்கள்.

அந்த ஆற்றவலக் பகாண்டு மூலாதாரத்தில் பதாட்டு, வமவல
பகாண்டு ேந்து நிறுத்தி ேிடுகிறார்கள். இவத ஸ்பரிச தீட்வச என்று
பசால்ோர்கள்.
பதாட்டு உைர்த்திய உடவன, பயிற்சியாேர் குருேின் ஆற்றல்
மூலம் தனது உயிராற்றவல உைர்கிறார் (””” ”””” ””””” ”” ”””
”””””””” ””””””””” ”” ””” ”””” ””””” ”” ””” ””””””) அதுதான் உண்வம.
குருவே ேந்து, உயிர்ச்சக்திவயக் பகாடுத்து ேிடுகிறாரா என்றால்
இல்வல. தூண்டி ேிடுகிறார்.
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தன்னுவடய ஆற்றவலச் சிறிது பாய்ச்சி, அவத வேகம் பகாள்ேச்
பசய்து தூண்டிேிடுேது (St ”””””””) தான் குருேின் ஆற்றல்.

ஆனால் தூண்டும் வபாது 'பாலுக்கு உவர ஊற்றுேது' வபால,
குருேினுவடய தன்வமவயயும் அவடகிறது.

அறிேில் முழுவம பபற வேண்டும் என்ற எண்ைமும்,

இவறநிவலவய அவடய வேண்டும் என்ற ஒரு பபாறுப்பும் ேர
வேண்டுமானால் அதற்கு உயிர் அறிந்தேர்களுவடய உயிர் (தீட்வச)
வசர வேண்டும்.

குருேின் உயிர்ச்சக்தியும் சிறிது வசரும்வபாது தான் உடவலாடு
எடுத்த பிறேி மாத்திரம் அல்லாது, அறிவுக்கு ஒரு பிறேியும்
உைடாகி ேிடுகிறது என்பது வேதாத்திரியம்

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

6.அன்பற்ற நான்இனி ஏதுபசய்வேன்?
அன்வபப் பற்றி ஆனந்த் வமவடயில் பசான்ன ஒவ்போரு
உேவமகவேயும், ேர்ைவனகவேயும் வகட்ட பார்வேயாேர்கள்,
அரங்கவம அதிரும்படி வகதட்டிக் பகாண்டிருந் தார்கள்.
பார்வேயாேர்கேின் வகதட்டல் தந்த உற்சாகத்தில் ஆனந்துக்கு
அேவனயறியாமல் கருத்துக்கள் ஊற்பறடுத்துேர, பிரமாதமான
உவரயாற்றி

முடித்தான்.

கூட்டம் முடிந்ததும், அரங்கத்தில் பலர் ஆனந்திடம் ேந்து
வககுலுக்கி ோழ்த்திேிட்டுச் பசன்றார்கள்.
கூட்டத்திலிருந்து திடீபரன்று ஆனந்தின் எதிரில் ேந்த முதியேர்
ஒருேர், “தம்பி, நல்லா வபசின ீங்க. அன்வபப் பற்றி எவ்ேேவு
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அழகா பசான்ன ீங்க. சுயநலம் பபருகிேிட்ட இந்தக் காலத்துல
உங்கவே மாதிரி அன்வபப் பற்றி எடுத்துச் பசான் னாதான்
மற்றேங்களுக்குப் புரியும்..” என்று பசால்லிப் பாராட்டினார்.
“ஐயாவுக்கு எந்த ஊர்? என் வபச்வச இதுக்கு முன்னாடி வகட்டிருக்
கீ ங்கோ?” - வகட்டான் ஆனந்த்.

“இல்வல தம்பி.. நான்
பேேியூர். ேரன் பார்க்கிற
ேிஷயமா இங்வக ேந்வதன்.
எங்க ஊருக்கு ராத்திரி தான்
பஸ். அதுேவரக்கும் வநரம்
வபாகணுவமன்னு இங்வக
ேந்வதன்!”
“உங்க பபாண்ணுக்கு
மாப்பிள்வே பார்க்கறீங்கோ ஐயா?” -வகட்டான் ஆனந்த்.
“என் பபாண்ணுன்வன பேச்சுக் வகாங்கவேன். என் அண்ைன்
பபாண்ணு. அண்ைன் சின்ன ேயசுலவய ேிபத்துல வபாய்ட்டார்.
அேவராட பரண்டு பபாண்ணு, ஒரு வபயன் எல்லாவரயும் நான்தான்
ேேர்த்வதன். எல்லாவரயும் படிக்க பேச்சு ஆோக்கி, பரண்டுவபருக்கு
கல்யாைமும் பண்ைி பேச்சுட்வடன். கவடசி பபாண்ணுக்கு
மாப்பிள்வே வதடிட்டிருக்வகன். மாப்பிள்வே வபயன் இந்த
ஊர்லதான் டீச்சரா இருக்கார்னு பதரிஞ்சு பார்த்துட்டு வபாக
ேந்வதன். இனிதான் என் பிள்வேகளுக்கு பசய்ய வேண்டியவதச்
பசய்யணும்” என்று பபரியேர் பசால்லிேிட்டு நகர்ந்து பசல்ல,
சுருக்பகன்று இருந்தது ஆனந்துக்கு.
‘அண்ைன் பிள்வேகவே தன் பிள்வேகோய் ேேர்த்து ஆோக்கிய
இந்தப் பபரியேர் எங்வக? பசாந்த அப்பா அம்மாவே என்னுடன்
வேத்திருந்தால் சுதந்திரம் இருக்காது என்று, என்வனேிட
ேசதியற்ற தம்பியின் ேட்டுக்கு
ீ
அனுப்பிேிட்ட நான் எங்வக?
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அன்பு என்பது வமவடயில் வபசுேதற்கானதா? ோழ்க்வகயில் நாம்
காட்ட வேண்டிய உைர்வு அல்லோ?’
வயாசித்த ஆனந்த், மறுநாவே அம்மா, அப்பாவே தன்னுடன்
அவழத்துேர தீர்மானித்தான்… கூடவே பேறுமவன அன்பு பற்றிய
வபச்வசக் குவறத்துேிட்டு பபாது வசவேயில் ஈடுபடுேதற்கும்
ஈடுபட்டான்.
கல்லால் எறிந்துங்வக ேில்லால் அடித்துங் கனிமதுரச்
பசால்லால் துதித்தும்நற் பச்சிவல தூேியுந் பதாண்டரினம்
எல்லாம் பிவழத்தனர் அன்பற்ற நான்இனி ஏதுபசய்வேன்
பகால்லா ேிரதியர் வநர்நின்ற முக்கட் குருமைிவய. (தா.பா.422)


பகால்லா ேிரதம் பூண்ட பமய்யடியார்களுக்கு காட்சி
பகாடுக்கும் மூன்று கண்ணுவடய குருமைிவய!



கல்லால்அடித்து சாக்கியனும்,



ேில்லால்அடித்து அருச்சுனனும்,



இனிவமயான பசாற்கள் பகாண்டு துதிப்பாடல்கள் பாடி
நால்ேர் பபருமக்களும்,



நல்ல பச்சிவல முதலியன பகாண்டு ேழிபட்டு அடியார்கள்
பலரும்,



என இவ்ோறு ஒரு பபரிய பதாண்டர் கூட்டவம பிவழத்துக்
பகாண்டது.



அன்பு இல்லாதேனாகிய நான் இேற்றுள் எதவனச் பசய்து.
உய்யப் வபாகிவறன்?

அன்பு - வேதாத்திரியம்
அறிந்தது சிேம், மலர்ந்தது அன்பு?
இவறேனிடம் ஏவதா பபற வேண்டும் என்று நிவனக்கிறவபாது அது
உைர்வு தான் அேவன தான் இந்த நிவலயிவல சிக்கிக் பகாண்டு
அந்தந்த இடத்துக்குத் தக்கோறு இன்பத்வதயும் அனுபேிக்கிறான்;
துன்பமும் அவடகிறான்.
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அந்த இடத்தில் நான் அந்தத் துன்பத்வத நீக்க வேண்டும் என்ற
கருவையானது உள்ேத்திவல எழுவமயானால் அதுதான் உறவு.

அந்த உறவே, உண்வமயான உறவே, அேவனாடு பகாண்ட வபாது
அதிலிருந்து அறம் எப்படி உண்டாகிறது?

வசவேயாக உண்டாகிறது. அப்பபாழுது, அறிந்தது சிேம். இங்வக
என்ன? காட்டுேது அன்பு. சிேம் என்ற ஒரு நிவலவய அறிவு
உைர்ந்தது; அது பசயல்படும்வபாது அன்பாக மலர்ந்தது.
அப்பபாழுது அன்பு என்பது என்ன என்று பார்க்கும்வபாது சிேத்தின்

பசயவல; பூரைமாக சிேத்தின் பசயவல. பசயலிவல ேிவேோக எப்
பபாழுதும் ேந்து பகாண்டிருப்பது சிேத்தின் பசயல்.
ஆகவே, நல்ல பசய வலவய பசய்வேன் என்று ஒவ்போருேரும்
உைர்ந்து மதித்து அந்த உறவு பகாண்டு கடவமயாற்றி ேருேது
அதுவே சிேவயாகம், எப்பபாழு துவம சிேவயாகம் தான்.
எந்தப் பபாருேிவலயும் அேவனக் காைலாம்; எந்த நிவலயிவலயும்
அேவனக் காைலாம்; அேனாகவே இருக்கலாம். அேவனாடு
உறோக இருக்கலாம்; உவறந்து இருக்கலாம்.
உடலால் வேறுபட்டு இருந்தாலும் உள்ேத்தால், அறிோல்,
ஒன்றுபட்டு இருப்பவத உைரலாம்.
இந்த நிவலக்கு அறிவே உயர்த்தேல்லது, அறத்வத
உைர்த்தேல்லது தேமும், அகத்தாய்வும்;
அந்த தேமும் அகத்தாய்வும் நீங்கள் பபற்று ேிட்டீர்கள், பசய்து
பகாண்டு ேருகிறீர்கள், அதனுவடய பலவன உைர்ந்து பகாண்டும்
இருக்கிறீர்கள்.
அதவன ஆழமாக வமலும் ஆழமாகச் சிந்தித்துச் பசயல்படுத்தி
பயனவடயுங்கள். நீங்களும் பயனவடந்து மற்றேர்களுக்கும் அந்தப்
பயன் ேசட்டும
ீ
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தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

7. சீடரிடம் பகாண்ட குருேின் அன்பு
அந்த குருகுலவம பரபரப்பானது. சீடர்கள் அவனேரும் வகாபத்தில்
பகாந்தேித்துக் பகாண்டிருந்தனர்.
பின்வன இருக்காதா? இவ்ேேவு ேருடமாக தங்களுக்கு

நற்வபாதவனகவே மட்டுவம கற்பித்து ேந்த குருவே, திருட்டுப்

பட்டம் சுமத்தி சிவறயில் அவடத்துேிட்டார்கள் என்று அறிந்தால்
எந்த சீடன்தான் பபாறுத்துக் பகாண்டு இருப்பான்.
குரு, அரசாங்க ேரர்கோல்
ீ
வகது பசய்யப்பட்டு, அரசனின் முன்பாக
நிறுத்தப்பட்டு சிவறயில் அவடக்கப்பட்டிருந்தார்.
சீடர்கள் அவனேரும் அரண்மவனக்குச் பசன்று தங்கள் குருவே
ேிடுேிக்க வேண்டும் என்று வகட்டனர்.

ஆனால் அங்கு ேிசாரித்ததில், குருவே தான்தான் இந்த குற்றத்வத
பசய்வதன் என்று ஒப்புக்பகாண்டு ேிட்டதாகவும், அதனால்தான்
சிவறயில் அவடத்ததாகவும் பதில் அேிக்கப்பட்டது.
சீடர்கள் அவனேரும் அதிர்ச்சியில் உவறந்து வபாயினர். அேர்கோல்
வமற்பகாண்டு எதுவும் பசய்ய முடியேில்வல.
ஆறு மாதம் கழிந்தது. சிவறயில் இருந்து பேேிவய ேந்த குரு,
அடுத்த சில நாட்கேிவலவய வேறு ஒரு குற்றத்திற்காக மீ ண்டும்
சிவற பசன்றார்.
இப்படி சின்னச் சின்ன குற்றங்கவேச் பசய்ேதும், அதன் காரைமாக
அடிக்கடி சிவறச் சாவலக்கு பசல்ேதுமாக இருந்தார்.
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இதனால் அேவர மக்கள் அவனேரும் ‘சிவறச்சாவல குரு” என்வற
அவழக்கத் பதாடங்கினர்.

குருோல், அேரது சீடர்கள் மனம் பநாந்து வபானார்கள். ஒரு முவற
சிவறயில் இருந்து பேேிவய ேந்த குருேிடம், ‘குருவே! உங்களுக்கு
என்ன வேண்டும்? பசால்லுங்கள்.

எதுோக இருந்தாலும் பகாண்டு ேந்து உங்கேின்
காலடியில் குேிக்கிவறாம். எதற்காக இப்படித்
திருடுகிறீர்கள்? அதுவும் வபார்வே, குவட,

பாதுவக என்று.. வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன
வேண்டுமானாலும் நாங்கள் பகாண்டு ேந்து
தருகிவறாம்” என்றனர்.

ஆனால் சீடர்கள் இந்தக் வகள்ேிவய முன்
வேக்கும் வபாபதல்லாம், குருோனேர்
புன்னவகத்தபடிவய அங்கிருந்து அகன்று ேிடுோர்.
காலங்கள் கடந்தன. குருவுக்கு இப்வபாது மிகவும் ேயதாகிேிட்டது.
உடல் தேர்ந்து படுத்த படுக்வகயாகிேிட்டார். ஒருநாள் அேவரச்
சுற்றியிருந்த சீடர்கள், ‘இப்வபாதாேது பசால்லுங்கள். எதற்காக
அடிக்கடி திருடிேிட்டு சிவறக்குச் பசன்றீர்கள்?” என்றனர்.
‘நீங்கள் அவனேரும் நாகரிக உலகில் ோழ்பேர்கள். உங்களுக்கு
ேழிகாட்ட என்வனப் வபால் ஏராேமான குரு கிவடப்பார்கள்.
ஆனால் சிவறயில் இருப்பேர்களுக்கு, உபவதசம் பபறுேதற்வகா,
நல்ேழி காட்டுேதற்வகா யாரும் இல்வல. அதனால்தான் அடிக்கடி
சிவற பசன்வறன். இப்வபாது அங்கு வபாய் பாருங்கள். பலரும்
திருந்தி நல்ேழிக்குத் திரும்பிேிட்டனர்” என்றார் குரு.
வமற்பகாண்ட ோயுவுங் கீ ழ்ப்பட மூலத்து பேந்தவழச்
சூற்பகாண்ட வமக பமனவூவம நின்று பசாரிேவதஎன்
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னாற்கண்ட தன்று மவுவனாப வதசிய ேிக்வகயினிப்
பாற்கண்டு பகாண்டனன் வமவல அமிர்தம் பருகுேவன. (தா.பா.428)


வமல்வநாக்கிச் பசல்லும் பிராைவன கீ ழ்வநாக்கிச் பசலுத்தி,
மூலத்தில் தீமுட்டி,



அங்கு பேேிப்படும் குைடலினி ஆற்றல் மவழ வமகம் வபால்
சகசிரதேத்வத வநாக்கிப் பபாழிேவத நான் காைேில்வல.



ஆனால் பமௌனகுருேின் கருவையால் ோயில் இனிப்புச்
சுவே உண்டாேவதக் கண்வடன்.



அதனால் இனிவமல் அமுதம் பருகுவேன்.



(குண்டலினி ஆற்றல் சகசிரதேத்தில் பசன்று முட்டுேவத,
ஆத்ம சாதகன் அறியாேிட்டாலும், அமுதம் சுரக்கும்.



அதவன அமுதம் என அறியாேிட்டாலும்.. அதன் சுவே
பகாண்டு.



பின்னர் அமுதம் சுரந்தது என்பவத அறியலாம் என்பது
கருத்து)

குருேின் அன்பு - வேதாத்திரியம்
ஒவ்போரு ஆண்டும் வேதாத்திரி மகரிஷி ேட இந்தியா

ரிஷிவகஷில் ஏழு நாட்கள் சிறப்புப் பயிற்சி நடத்துோர்கள்.
ோல்மீ கித் பதருேில் இேருடன் சுமார் பத்து ேருடங்களுக்கு வமல்
தங்கி பதாண்டு பசய்த அணுக்கத் பதாண்டர் புலேர் தியாகராஜனார்
மகரிஷியுடன் பசன்று காசி, அலகாபாத், ரிஷிவகஷ் வபான்ற
இடங்கவேப் பார்க்கும் ஆவச ஏற்பட்டது.
வேதாத்திரி மகரிஷி முன்னதாகவே புறப்பட்டுச் பசன்று படல்லியில்
ஒரு அன்பரின் ேட்டில்
ீ
தங்கினார்.
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ஒரு ோரம் கழித்து அணுக்கத்
பதாண்டர் புலேர்

தியாகராஜனாரும் திரு.
கண்ைன்மைி என்பேரும்

படல்லிக்குப் புவகேண்டியில்
பயைிக்கிறார்கள்.
முதன் முவறயாக தமிழகத்வத
ேிட்டு பநடுந் பமாவல வு

பயைத்வத, புலேர் அய்யா மிக
ே ம்இரசித்தார்கள். வச ர்ந்து
டில்லிக்கு பசல்ல புவக

ேண்டியில் பயைித்தார்கள்.
டில்லி பநருங்க பநருங்க
இருேருக்கும் திடீபரன்று பய உைர்வு ஏற்படுகிறது.
முதன் முவறயாக புலேரும் அேரது நண்பரும் பசல்ேதால்,

அன்பர்கவே புவக ேண்டி நிவலயத்திற்கு அனுப்பி தங்கவே
அவழத்துச் பசல்ல மகரிஷி ஏற்பாடு பசய்திருந்தாலும்
அன்பர்கவேத் தங்களுக்கும், தங்கவே அன்பர்களுக்கும்

அவடயாேம் பதரியாவத என்ற குழப்பமான எண்ைங்களுடன்
பரயிலிலிருந்து இறங்கினார்கள்.
அங்வக இேர்கவே ேரவேற்க அன்பர்களுடன் வேதாத்திரி மகரிஷி
காத்துக் பகாண்டிருப்பவதப் பார்த்து ேியப்பும், மகிழ்ச்சியும்
அவடந்தார்கள்.
குரு தன் சீடரிடம் பகாண்ட அன்புக்கு எல்வலயும் உண்வடா? உலக
நலத்பதாண்டர் தமது சீடர்களுக்கு பதாண்டரானதில் ேியப்பபான்றும்
இல்வலவய.
” உருோகி உடல்ேேர்த்து ோழ்கின்வறன்; என்_
உடல்ேேர்த்து அறிவூட்டி, ோழ்ேதற்பகன்வன_
ஒருமனிதனாக்கி வேத்தும் இன்றும் கூட_
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உைவுஉவட மற்றும்பல ேசதி எல்லாம்_

_தருகின்ற மனிதஇனம்தனக்கு எந்தன்_

சக்திதவனப் பயன்படுத்து கின்வறன் என்ற_

பபருவநாக்கச் பசய்வகயாம் பற்றற்ற ோழ்க்வகப்_

வபரறவம அறிஞனேன் கடவம யன்வறா?_” (ஞாக.பா.970)

தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுடன்.

8.சும்மா இருக்கின்ற சீரறியச் பசய்தல்
மனம் இல்லாத மனிதன் இல்வல.

மனவத அறிந்த

மனிதனும்

இல்வல.
கடலில் அவலவயப் பார்க்கிவறாம்.

நீரின் அவசவுதான் அவல.

அந்த அவசவேக் கழித்து ேிட்டால் மிச்சம் இருப்பது நீர்தான்.
அவலக்கு உட்பபாருள் நீர்.
அதுவபால் மனதுக்கு உட்பபாருோக இருப்பது இவறநிவலதான்.
மன அவல அவசந்து பகாண்டிருக்கி
பதரிந்து பகாள்ே முடி யா

ரது.

ன

றேவர இவறநிவலவயத்

அதனால் அந்த மன அவலவய

நிறுத்த வேண்டும்.

அதற்காகத்தான் நாம் தியானம் என்னும்
தேத்வதச் பசய்கிவறாம்.

வநரடியாக மன

அவலவய நிறுத்தி ேிட முடியாது.

அதனால்

அந்த மன அவலவய நிறுத்த வேண்டும்.

”கந்துக மதக்கரிவய ேசமாய் நடத்தலாம்
கரை பேம்புலிவயயும் பேல்லலாம்.
சிந்தவனவய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற
சீரறியச் பசய்ேது அரிது.”
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எந்தப் பழக்கத்வத மனதாவல, உடலாவல, பசய்தாலும் உடலில்
இருக்கக் கூடிய சக்தி உந்தித் தள்ளும் வபாது, அந்தப் பழக்கத்தின்
பதிவுகள் அவத ேிதமான இயக்கங்வேத் தூண்டுகின்றன.
நீ வபசாது இருக்கும்வபாது இவறேன் வபசிக் பகாண்டிருக்கிறான்
என்று ஒரு முதுபமாழி உண்டு.
இவறேன் உள்வே தான் இருக்கிறான்.

நீ உன் வபச்சிவலவய

நிவனவே வேக்கும்வபாது அேன் வபசுேவத வகட்க முடியாது.
உன்னுவடய வபச்வச நிறுத்து என்று பபாருள்.
நம் மனவதப் பற்றியும், நம்
மனதால் உலகம் முழுேதும்
ஒன்றுபடக் கூடிய உண்வமவயயும்
வநரடியாக, தத்துேமாக உைர்ந்து
பகாள்ேதற்கு பமௌன வநான்பு தான்
நல்லவதார் பயிற்சி.
ோய்வபசாமல் இருப்பது மட்டும்
பமௌனம் அல்ல.

உள்வே என்ன

நடக்கிறது என்று பார்க்கவேண்டும்.
இதுேவரக்கும் பமௌனத்திற்கு நாம்
இடம் பகாடுக்கேில்வல.
தற்வசாதவனகள் பசய்ய வேண்டும்.
ஓதுக்கி வேத்துப் பார்க்க வேண்டும்.

அப்வபாது அதற்பகன வநரத்வத
அதுதான் பமௌன வநான்பு.

மனிதனுக்குக் கிவடக்கக் கூடிய பபரிய பபாக்கிஷம் பமௌனம்.

அது

பதரியாததால் அவத அலட்சியம் பசய்து ேிடுகிவறாம்.
”எத்தவன ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள்
இவ்வுலபகங்கும் வபரண்ட முழுவமயும்
அத்தன் அருோட்சியாக நிவறந்துள்ோன்
அறிவே ேிரித்து அவனத்வதயும் துய்தின்புற
அன்பர்கவே ோரீர்- - - - - - - - - -” (வேதாத்திரியம்)
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இங்வக இந்த ோர்த்வதகவேப் பாருங்கள்.

எத்தவன ஆயிரம்

ஆயிரம் இன்பங்கள்.
ஆயிரம் ஆயிரம் என்றால் ஆயிரத்வத ஆயிரத்தால் பபருக்கினால்
ேருேது.

அவ்ேேவு இன்பங்கள் உலகத் தில் நிரம்பியிருக்கின்றன.

எதுவுவம இன்பமயமாகத்தான் இருக்கிறது.
துன்பமயமாக மாற்றி ேிடுகிவறாம்.

அவத நாம் தான்

காரைம் நமது தேறு தான்.

நாம் உண்வமவய உைர்ந்து இப்படி இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும்
என்று ஓரு தீர்மானம் பசய்து பகாண்டு, அவத முக்கியமான
பழக்கமாக வேத்துக் பகாள்ே வேண்டும்.

அதற்கு உதவுேது

பமௌனம்.

அவமதியின் ஆனந்தத்தில் நிவல
பகாள்ளும் வபாது தான் பதரிகிறது.!!!
அமுத சுரப்பியின் இருப்பிடம் இது
தாவனா என்று..!!!
அவமதிபயன்னும் அரண்மவன
ோயிலில் அடிபயடுத்து வேக்கும்
வபாவத இந்நிவலபயன்றால்...!!!
இன்னும் இவத நிவலயில் பதாடர்ந்து
நிவல பபற்று இருந்தால்...!!!
எந்நிவலவயா என்று எண்ைினாவல,
ஏகாந்தவம நம்முள் நிலவுகிறது.......!!!
பமௌனத்தில் எந்த பழக்கமும் சரியாக ேந்து ேிடும்.

பழகத்வத

மாற்றியவமத்து ேிேக்கத்வதாடு ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி
பமௌனம்.
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பமௌனத்தின் மூலம்தான் எண்ைம், பசால், பசயலில்
சீர்திருத்தத்வதக் பகாண்டு ேர இயலும்.
சிர்த்திருத்தம் என்றால் என்ன?
என்றால், ேிேக்கம் வேபறா
பழகத்வத ேிட முடியாது.

ன்

மனிதனுக்கு பழக்கம் ஒன்று உண்டு
ோக ேருகிறது.

ேிேக்கத்வதயும் மறக்க முடியாது.

இரண்டுக்கும் மத்தியில் ஊசலாடிக் பகாண்வட இருக்கிவறாம்.
பழக்கத்வத ேிேக்கத்வதாடு இவைத்து ேிட்வடாமானால் அதுதான்
பண்பாடு.

அதாேது பண்படுதல்.

துன்பத்வதத் தேிர்த்துேிட்டால் ோழ்க்வகயில் இன்பம்தான்
இருக்கும்.

மிச்சம்

அப்படித் துன்பத்வதத் தேிர்த்த இன்பம்

ேருவமயானல், இவறநிவல உைர்வு தானாக ேந்து ேிடும்.
அவதத் தடுப்பவத துன்பம்தான்.
இந்த உண்வம உைர்வுகவேபயல்லம் பபறுேதற்கு நமக்கு
கிவடக்கும் நல்லவதார் ோய்ப்பு பமௌனவநான்பு.
சும்மா ேிருக்கச் சுகஞ்சுகம் என்று சுருதிபயல்லாம்
அம்மா நிரந்தரஞ் பசால்லவுங் வகட்டும் அறிேின்றிவய
பபம்மான் மவுனி பமாழிவயயுந் தப்பிஎன் வபவதவமயால்
பேம்மாயக் காட்டில் அவலந்வதன் அந் வதாஎன் ேிதிேசவம.
(தா.பா.436)


ோய்மூடி பமௌனியாய் சும்மா இருப்பவத சுகம்சுகம் என்று
வேதபமல்லாம் இவடேிடாது பசால்லவும்,



அதவனக் காதாரக் வகட்ட பின்னும்,



அறிவு சிறிதுமின்றி,



குரு பமௌனி பசான்ன பசால்வலயும் ஏற்காத,



என் அறியாவமயால் பகாடிய பபாய்த்வதாற்றம் ஆகிய
காட்டில் அவலந்து திரிந்வதன்.



அந்வதா!

இது என் ேிதிேசவம!

பமேன காலம் - வேதாத்திரியம்
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பமேனத்தில் பழகிப் பழகித் தான் எண்ைங்கவே பேற்றி பகாள்ே
வேண்டும்.

பமேனத்தில் கிவடக்கக் கூடிய நல்ல எண்ைங்கள், முன் பசய்த
நல்ல பசயல்கேின் பதிவுகள் எல்லாேற்வறயும் குறிப்பபடுத்துக்
பகாண்டு அேற்வறச் பசயல்படுத்தி ேிட்வடாமானால்,
ோழ்க்வகயில் வமம்பாடு ேரும்.

இவேகவே எல்லாம் அனுபேத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். நாம்
வபசிக் பகாண்டிருக்கும்வபாது, உைர்ச்சிேயப்பட்ட நிவலயில்
இருக்கிவறாம். நமக்கு யார் யாருவடய கருத்துக்கள் ோன்

காந்தத்திலிருந்து ேரும் என்றால், உைர்ச்சிேயப்பட்ட நிவலயில்

உள்ேேர்கேின் கருத்துத் தான் ேரும். அவே நமது மூவேவயாடு
வசர்ந்து நமது எண்ைங்கோக ேரும்.

ஆனால், பமேனத்தில் வபரவமதி நிவலக்கு ேந்தால், அவமதியாக
இருந்து ஆராய்ச்சி பசய்து, இவறநிவலவய உைர்ந்து, அவதாடு

பதாடர்பு பகாண்டால், அந்த நிவலவய உைர்ந்த பபரும் மகான்கள்,
அேர்களுவடய ஆற்றல்கள், எண்ைங்கள் எல்லாம் நம்முவடய
எண்ைங்கோக ேரும். அவத எல்லாம் அனுபேித்துப் பார்க்கலாம்.
அனுபேித்துப் பார்ப்பதற்கு ஏற்ற காலம் தான் பமேன காலம்.
எவ்ேேவு காலம் பமேனம் வமற்பகாள்ேலாம்?
நீங்கள் ஒரு நாள் பமேனம் இருக்கலாம். இரண்டு நாளும்
இருக்கலாம். ஆனால், அந்த பமேன காலத்தில் கிவடத்த
பயன்கவே நிவனேில் பதிய வேத்துக் பகாள்ளுங்கள்.
ோழ்க்வகயில் அேற்வறப் பயன்படுத்திக் பகாள்ேவும் வேண்டும்.
வபாகப்வபாக ஒரு மைி வநரம் பமேனம் இருந்தால் கூடப் வபாதும்.
ஆனாலும், அந்த ஒரு மைி வநரமும் பேற்றி அேிப்பதாக இருக்கும்.
இங்வகயும் அங்வகயும் மனவத ஓடேிடாது வேத்து இருக்க
முடியும்.
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அப்படி இருந்து பழகிேிட்வடாம் என்று வேத்துக் பகாள்ளுங்கள்.
எந்தச் பசயல் பசய்தாலும் பதிோகி அந்தந்தப் பதிவுகள்
அவ்ேப்வபாது எண்ைங்கோக ேருகின்றன அல்லோ?
அவதவபால பமேன காலத்தில் நீங்கள் இவறநிவலயில் இருந்து

ஏற்படுத்திக் பகாண்ட பமேனப் பதிவும் சாதாரை காலங்கேில் கூட
வமவல ேந்து அவ்ேப்வபாது அவமதி நிவலக்கு உங்கள் மனவத
அவழத்துச் பசல்லும்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

9.நீபயன நாபனன வேறில்வல
சிேனுக்கும் பார்ேதிக்கும் இவடவய நடந்த உவரயாடல்:பார்ேதி: நாதா! அடிக்கடி என்வன கயிலாயத்தில் ேிட்டுேிட்டுப்
வபாய்ேிடுகிறீர்கள்.

சுடுகாட்டுக்குச் பசன்று சாம்பவலப் பூசியும் ஆனந்தமாக
இருக்கிறீர்கள். எனக்குப் பிரிவு துயர் தாங்கேில்வல.

என் மனவத சாந்தப்படுத்த எனக்கும் தியானம், சமாதி நிவல
முதலியேற்வற கற்றுத் தரக்கூடாதா?

சிேன்: அன்வப! ஆருயிவர! நீ இல்லாமல் இவ்வுலகம்
இயங்கமுடியாவத. சக்தி இல்வலவயல் சிேன் இல்வல. ோ,
உனக்குக் கற்றுத் தருகிவறன். இவதா இப்படி பத்மாசனத்தில் அமர்.
கண்கவே மூடு. தியானத்வதத் துேங்கு. மனவத உள்முகமாகத்
திருப்பு.

என்ன பதரிகிறது?
பார்ேதி: உங்கள் உருேம்தான் பதரிகிறது.
சிேன்: அவதயும் தாண்டிச் பசல். இப்வபாது என்ன பதரிகிறது?
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பார்: மிகப் பபரிய வஜாதி (ஒேி) பதரிகிறது.
சிேன்: நல்லது.இன்னும் வமவல பசல். என்ன காண்கிறாய்?
பார்: ஓம்கார நாதம் என் காதில்
ஒலிக்கிறது.

சிேன்: அந்த நாதத்வதயும்
தாண்டிச் பசல்ோயாக! இப்வபாது
என்ன அனுபேம் ஏற்படுகிறது?
பார்: ! ! ! ! !
சிேனுவடய கவடசி வகள்ேிக்கு
பார்ேதி பதிவல பசால்லேில்வல. அேள் பிரம்மத்தில் (கடவுேிடம்)
ஐக்கியமாகிேிட்டாள்.

அங்வக வகட்பேரும் இல்வல, வகள்ேியும் இல்வல.
காண்பேருமில்வல, காைப்படும் பபாருளுமில்வல.எல்லாம்
பிரம்மாண்ட சக்தியில், மூலமுதற் பபாருேில் கவரந்து ேிட்டது.
மாறுதலற்ற, உருேமற்ற ஒவர பபாருள்தான் அங்வக உண்டு.

திடீபரன பார்ேதியின் சன்னமான, ஆனந்தமயமான குரல் ஒலித்தது.
அஹம் பிரம்மாஸ்மி
நாவன பிரம்மம் (இவறேன்)!
நீபயன நாபனன வேறில்வல பயன்னும் நிவனேருேத்
தாபயன வமான குருோகி ேந்து தடுத்தடிவமச்
வசபயனக் காத்தவன வயபர வமநின் திருேருளுக்
வகபயன்ன பசய்யுங்வகம் மாறுே வதாசுத்த ஏவழயவன. (தா.பா.458)


வமலான பதய்ேவம!



நீ எனவும், நான் எனவும் வேற வேற இல்வல என்னும்
நிவனவேத் தந்து அருே,



தாய் வபால் பமௌன குருோய் ேந்து.
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அடிவயவனத் தடுத்துச் வசய்வபால் நி

வத்துக்

காப்பாற்றினாய்.


சுத்த அறிேிலியாகிய நான்,



நினது திருேருளுக்குச் பசய்யும் பிரதி உபகாரம் உண்வடா?

நான் யார்?” என்ற வகள்ேிக்கு உள்

நாடி, உண்வம ேிவட கண்வடார்,

”நான் நிவறோன பரம்” என்றார்
நாோல் மட்டும்பிறருக்கு

”நான்பதய்ேம்” என்றுவரத்து. பதில்
நல்ல உைவேப் பபறுேர் பலர்!

”நான் பிரம்மம்” ஆம் கருத்தறிந்த

நல்வலார் உலகுக்கு ஒேி வபால்ேர்!”

நான் யார்?

(ஞாக.பா.1132)

என்ற வகள்ேி ஒவ்போரு மனிதரிலும் ஏவதனும் ஒரு

சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுேது இயல்பு.

அகவநாக்கு தேப்பயிற்சியின் மூலம், உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு, அந்த அறிவே பதய்ேமாகவும் உள்ேது என்பவத
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உைர்ந்தேர்கள் ” நான் எங்குவம நிவறோன பரம்” என்று
உைர்ந்தவத உைர்ந்தோறு கூறினார்கள்.
ஆனால் ோய் ோர்த்வதயாக நான் கடவுள் என்று பலரும் கூறி
அதற்குப் பிரதியாக நல்ல உைவேப் பபற்று உண்பார்கள்.
இவறநிவலயாகிய பிரம்மவம எல்லாமாக ஆகி, எல்லாேற்றிலும்
இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே நானாகவும் இருக்கிறது என்ற கருத்வத உைர்ந்த
நல்லேர்கள் உலகுக்கு ஒேி காட்டும் உயர்ோனேர்கள் ஆேர்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.
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10.வேதாத்தரியத்தில் அட்டாங்க வயாகமா?
ஒவ்போரு மனிதனும் ோழ்ேில் உடல் ஆவராக்கியமாகவும் உள்ே
அவமதியாகவும் ோழவும், தன்வன உைரவும், தனக்குள் இருக்கும்
வபராற்றவல உைரவும் ஒவர ேழி ஸ்ரீ பதஞ்சலி மகரிஷி அருேிய
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அஷ்டாங்க வயாகம் என்ற எட்டு படிகவே ோழ்ேின் பேற்றிப்படி
என எேிவமயாக ேிேக்கியுள்ோர்.
1. இயமம்

மனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒழுக்க நியதிகள். முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள்
அஹிம்வச, சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், அஸ்வதயம்,

வபராவசயின்வம வபான்ற அடிப்பவட மனித பண்புகவே ேேர்க்க
வேண்டும்.
2. நியமம்

இதுவும் மனம் சார்ந்த ஒழுக்க வகாட்பாடுகள் – அகத்தூய்வம,
புறத்தூய்வம, தேம், புனித நூல்கள் படித்தல், இவறேனிடம்
சரைாகதி முதலியேற்வற ேிேக்குகிறது.
3. ஆசனம்
ஆசனம் என்றால் என்ன? ஒவ்போரு வநாவயயும், வயாகாசனம்
எப்படி குைப்படுத்துகின்றது? ஆசன ேிதிமுவறகள் என்ன?
மாைேர்களுக்கு ஆசனம் எப்படி உதவுகின்றது? பபரியேர்களுக்கு,
பபண்களுக்கு எப்படி உதவுகின்றது? என்பது ேிேக்கப்படுகின்றது.
நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம், கழுத்து ேலி, மூட்டு ேலி, முதுகு
ேலிக்கு முற்றுப்புள்ேி ஆசனத்தில் உள்ேது.
4. பிராைாயாமம்
பிராைன் என்றால் என்ன? இது மனிதனின் ஆயுவே எப்படி
அதிகரிக்கும்? மனம் ஒருவமப்பட எப்படி பிராைாயாமம்
உதவுகிறது? இதயம் நுவரயீரவல எப்படி பாதுகாக்கிறது? என்ற
ேிேக்கம் உள்ேது.
5. பிரத்தியாகாரம்
இது முழுக்க முழுக்க மனவத உள்முகமாக திருப்பும் பயிற்சி. நமது
ஆன்ம ஆற்றவல உைர வேக்கும் பயிற்சி.
6. தாரவை
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மனவத ஒரு பபாருேில் குேிய பசய்தல். அதன் மூலம் எண்ைற்ற

ஆற்றவல அவடயலாம். தாரவை வக கூட வேராக்கியம், சாத்ேக
ீ
உைவு, தனித்திருத்தல் முதலியவே வதவே.
7. தியானம்
ஒவர சிந்தவன. தாரவனயின் முடிவு தியானமாகும். மன அவமதி.
இதயம் பாதுகாக்கப்படும். எந்த வநாயும் ேராது. தியானம்
வககூடினால் எல்லாம் வககூடும்.
8. சமாதி

ஆதியில் சமம். எண்ைமற்ற நிவல. மனம் கவரந்த நிவல. பமௌன
நிவல. வபரின்ப நிவல. இதுவே நம் உண்வம இயல்பு.

அஷ்டாங்க வயாக எட்டு படிகவே அவனேரும் கவட பிடிக்கலாம்.
ஆனந்த ோழ்வு ோழலாம்.

ஆத்திரம் ேந்தேர் வபால்அவல யாமல் அவராகதிட
காத்திரந் தந்பதன்வன வயஅன்வன வபாலுங் கருவைவேத்திம்
மாத்திரம் முன்னின் றுைர்த்திவன வயமவு னாஇனிநான்
சாத்திரஞ் பசான்ன படிஇய மாதியுஞ் சாதிப்பவன. (தா.பா.459)


பமௌன குருவே!



ஆத்திரம் பகாண்டேர்வபால



அவலயாமல் இருக்கச் பசய்து,



வநாயற்ற ேலிவம பபாருந்திய உடவலத் தந்து,



என்மீ து தாய்வபால் கருவை வேத்து,



இந்த அேவுக்கு பேேிப்பட்டு நின்று அறிவுறுத்தினாய்.



இனி நான் ஞானநூல்கேில்

கூறியுள்ேபடி இயமம்

முதலியனோகச் பசால்லப்படும் வயாகங்கேின் எட்டு
அங்கங்கவேயும் முவறப்படி பயின்று, அதனில் பேற்றி
பபறுவேன்.

வேதாத்திரியத்தில் பதஞ்சலி வயாக சூத்திரங்கள்.
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வயாகம் என்றால் என்ன?
நமது உடலுக்கும் உயிருக்கும், உயிருக்கும் மனதுக்கும், மனதுக்கும்
இவறநிவலக்கும் ஒரு இைக்கத்தவத ஏற்படுத்த வேண்டும்.
வமலும், தனி மனிதனுக்கும், சமூகத்துக்கும் ஒரு இைக்கத்வத
ஏற்படுத்த வேண்டும். அதுதான் வயாகம்.

பல்வேறு ேவகயான வயாக முவறகவே , பல வகாைங்கேில்
ஆய்வு பசய்து, முழுவமயான வயாக முவறக்கு ஓர் இலக்கை
ேவரவு தந்தார் பதஞ்சலி முனிேர்.

இேர் 2ஆம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்தேர் என்று பதரியேருகிறது.
வயாக சூத்திரம் ேழங்கிய பதஞ்சலி முனிேரின் குருநாதர்
”ஹிரண்ய காப்பர்” என்ற முனிேராோர்.

இேர்தான் முதன் முதலில் ”வயாக வகேல்யம்” என்ற இலக்கை
நூவல ேழங்கினார். அந்நூல் நமக்குக் கிவடக்கேில்வல. காலத்தால்
சிவதந்து மவறந்தும் வபாயிருக்கலாம்.

வகாரக்கர் என்ற சித்தரால் ”வயாக மாத்தாண்டம்” என்னும் இல கக
ை நூல்கள் ேழங்கப்பட்டுள்து.

பதஞ்சலி முனிேர் அருேிய வயாக சூத்திரம் என்பது 195
சூத்திரங்கோல் ஆனது. அவே 1. பியுக பாகம். 2. சாதன பாகம், 3.
வகேல்ய பாகம், 4. சமாதி பாகம் என்பனோகும்.
பதஞ்சலி வயாக சூத்திரத்துக்கு ோசஸ்பதி மிகரர், வபாஜர்,
ராமானந்த சுோமி, பிட்சு, நாவகாஸ்பட்டர், சதாசிே பிரம்வமந்திரர்
என்பேர்கோல் முவறவய 9,11,15,16,18,19 ஆம் நூற்றாண்டுகேில்
உவர ேழங்கப்பட்டுள்ேது.
மகாகேி பாரதியார் பதஞ்சலி வயாக சூத்திரத்தில் சமாதி
பாகத்துக்கும், பின்னாேில் தஞ்வசவய வசர்ந்த குப்புசாமி ராஜி
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என்பேராலும், கடலங்குடி நவடச சாஸ்திரிகோலும், நான்கு
பாகத்துக்கும் தமிழில் ேிேக்க உவர எழுதப்பட்டுள்ேது.

வயாக இலக்கைம் ேகுத்துத் தந்த பதஞ்சலி முனிேர் தனது
சூத்திரத்தில் வயாக முழுவம நிவல அவடய, ஆறு

ஆதாரங்கவேயும் ஐந்து அேஸ்வதகவேயும் அஸ்டாங்க

வயாகத்வதயும் கடந்து ேரவேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ோர்.
இதில் 4 இதழ் மூலதாதாரத்திலிருந்து 2 இதழ் ஆக்கிவனக்கு

உயிர்ச்சக்திவயக் பகாண்டு ேரவேண்டும் எனவும், இதற்கு தீட்வச
என்றும் ஒரு குருமூலம் வமவல பகாண்டு ேரவேண்டும்.

இதவனத்தான் ”நாவல இரண்டாக்கி நலம் பபறுேது எக்காலம்?”
என்று வகட்கிறார் – பத்திரகிரியார்.

ஐந்து அேஸ்வதகள் என்பது 1. சாக்ரதம், 2. பசாப்னம், 3. சுழுத்தி.
4.துரியம், 5. துரியாதீதம் எனலாம். இதவன நிவனவு, கனவு,
உறக்கம், வபருறக்கம், உயிர்ப்பு அடக்கம் என்றும் கூறுேர்.
அஸ்டாங்க வயாகம் என்பது இமயம். நியமம், ஆசனம்,
பிராையாமம், பிரத்தியாகதாரா. தாரவை, தியானம், சாமாதி
என்பனோகும்.

அருள்தந்வத வேதாத்திரியத்தில் ேகுத்துள்ே மனேேக்கவல
என்னும் வயாகமுவறயில் ஆறு ஆதார ங்க வே யம் கடந்து
ேருகிவறாம். ஐந்து அேஸ்வதகவேயும் அவடகிவறாம். அஸ்டாங்க
வயாகத்வதயும் முழுவமயாக கவடப்பிடிக்கின்வறாம்.
ஆதலால் இந்த வயாக முவற முழுவமயானது. பதேிோனது.
பூராைமானது. பாதுகாப்பானது என்று உறுதியாக கூறலாம்.
அருள்தந்வத அேர்கள் வயாகத்தில் குண்டலி

ன் வயாகத்வதயும்,

தத்துேத்தில் மிக உயர்ோனதும், ேிஞ்ஞான பூர்ேமானதும் ஆன
அத்வேதக் வகாட்பாட்வடயும் எடுத்துக் பகாண்டு மிகவும்
எேிவமப்படுத்தி தனது அனுபேத்வதயும் இவைத்து தந்துள்ோர்கள்.
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மனேேக்கவல பேறும் வயாகம் மட்டும் அல்ல. அது மனிதன்

ோழ்ோங்கு ோழ்ேதற்குரிய ோழ்க்வகக் கவலகள், ோழ்ேியல்
பநறிமுவறகள் , வகாட்பாடுகள் என்று கூறலாம்.
தாயுமானேர் வேதாத்திரியார் சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி
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2. ேிவனப்பதிவு ேித்தில் உண்டு ht t ps://yout u.be/vndQvy4duI A

3. தேஞ்சற்று மில்லாத நான்உன் ht t ps://yout u.be/hWYzRbu_mG0
4. மவுனத்தினால் முத்தி சாதிக்கலாம் ht t ps://yout u.be/K8e-W9_ci 1A
5. பமௌனிவய சற்குருோய்

ht t ps://yout u.be/zUrSF7E-bOc

6. அன்பற்ற நான்இனி ஏதுபசய்வேன்? ht t ps://yout u.be/XpFkLbrnXqU
7. சீடரிடம் பகாண்ட குருேின் அன்பு ht t ps://yout u.be/gl f yAj LXXkg

8. சும்மா இருக்கின்ற சீரறியச் பசய்தல் ht t ps://yout u.be/HUZFxTDovzA
9. நீபயன நாபனன வேறில்வல ht t ps://yout u.be/vnbScwBSM9M
10. வேதாத்தரியத்தில் அட்டாங்க வயாகமா?
ht t ps://yout u.be/HUZFxTDovzA

துவைநின்ற நூல்கள்.
1. தாயுமானேர்

பாடல்கள்,

புலேர்

ே.சிேஞானம்,
ீ

ேிஜயா

பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. தாயுமானேர்

நூல்கள்,

சுோமி

சித்போனந்தர்,

திருப்பராய்த்துவற.
4. இவையதே தகேல்கள்.
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5. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், பசன்வன.
6. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
7. பஜன்னும் வேதாத்திரியமும், www.banukumar.i n
8. குருவுடன்

ோழ்ந்தேர்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

ேிஜயா

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

ேிஜயா

பதிப்பகம், வகாவே
9. குருவுடன்

ோழ்ந்தேர்,

பதிப்பகம், வகாவே
10. வேதாத்திரியத்தில்

கலந்த

நதிகள்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
11. ேள்ோரும் வேதாத்தரி மகரிஷியும். மன்னார்குடி பானுகுமார்.
ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே
12. ஞானதீபம்,

சுோமி

ேிவேகானந்தர்,

ராமகிருஷ்ைமடம்,

பசன்வன.

பானுகுமார் பவடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

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

ோழ்க்வக ேரலாறு
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1. பநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

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

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ைங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

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

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா?
இலக்கைம் என்ன பசால்கிறது?

9. மன்னார்குடி பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுோனால் அதுவே பசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
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18. என்வனச் பசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ைங்கள்

21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் மானுட வேதம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத

24. எல்லாம் ேல்ல பதய்ேமது

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

27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திவர

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்

8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ைரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாைிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும்

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

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த
குரு.

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபாருள்
ேைக்கம்.

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

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த
சிேம்.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருைாகரக்
கடவுள்

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

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிேிக்
கண்ைி
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பபான்வன
மாதவர
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ைி
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கைம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேைக்கம்

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

18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாவய

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு
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22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு

ஏன்,
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு
24. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 1
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 2
26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 3

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திலாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராைம்
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புைர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
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21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

பஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. பஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. பஜன்னும்
4. பஜன்னும்
5. பஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் பஜகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயபநறி
5. தாயுமானேரின் உடல் பபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், பபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயைம்
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14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்

18. அறிவேதான் பதய்ேபமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும்

22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

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

கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்?
29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

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

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

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
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1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. படன்சவன பேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

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

சிறுகவதகள்
1. பசயவல ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube 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. ராமகிருஷ்ைர் கவதகளும்
8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ைரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. பபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய பேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
60

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்

13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேைக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராைானந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பமௌனகுரு ேைக்கம்

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

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

21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

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

26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பசத்திலா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராைம்
32.மாைிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக பேேியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.பஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
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47.காலபமல்லாம் வேதாத்திரியம்

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

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம

55.தினசரி தியானம் ஜூன்

56.தினசரி தியானம் ஜூவல

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

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

62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாைிக்கோசகர் சிந்தவனகள்
73.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.பஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராஜனார்
77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
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82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.படன்சவன பேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

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

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.பபாதுோனவே

92.மவனேிக்கு மரியாவத

93.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.பபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech
108. Audio 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 பசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புைர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
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117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

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

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