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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
தாயுமானேரின்

வதவ ா மயானந்தம்
அருள்நிதி

மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்வே
1. அறிோன ததய்ேவம

2. ஆணேம் அழிந்தால் முக்தி.

3. அகத்தேத்தால் மன அவைச்சுழவை குவறக்கைாவம!
4. இந்த அறிவு எதனால் ேந்தவதா?
5. கருவண காட்ட மாட்டாவயா?
6. அறிேறிய வேண்டு தமனில்

7. முழுவமப் வபறு அவடயைாவம!
8. சிந்வதவய அடக்கிவய

9. சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது
10.

மரணமில்ைா நிவை

11. தபண்ணின் தபருவம

“தநஞ்சகவம வகாயில் நிவனவே சுகந்தம் அன்வப
மஞ்சனநீர் பூவ தகாள்ே ோராய் பராபரவம.”
தாயுமானேர் வதவ ாமயானந்தம் என்ற தவைப்பில் 176 ேரிகேில்
பதிதனாரு பாடல்கவேப் பாடியுள்ோர்.
இறுதியிலும். . . . .

ஒவ்தோரு பாடைின்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”
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“வதடுதற்கு அரிய நிவையான இருப்பாகி, எனது சித்தத்தில்
குடிதகாண்ட, அறிவுமயமான கடவுவே!
வபரின்பவம!”

என்று முடிக்கிறார்.

ஒேியுடன் ேிேங்கும்

வேதாத்திரியவமா “மனிதனுவடய அறிோனது

பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதிதபாருோக உள்ே ததய்ேநிவை” என்று
அழுத்தமாக பதிவு தசய்துள்ேது.

1. அறிோன ததய்ேவம
நம் உள்ேம் ஒரு தபரிய வகாயில், ஊனாகிய இந்த உடம்பு ஓர்

ஆையம். ேள்ேைான கடவுவேப் புகழ்கின்ற இந்த ோய்தான் அந்தக்
வகாயிலுக்குக் வகாபுர ோசல்.

ததேிோன உண்வமவய உணர்ந்தேர்களுக்கு உள்வே இருக்கும்
ஆன்மா (சீ)ேன்) தான் கடவுள் (சிேைிங்கம்).

நம்வம ஏமாற்றக்கூடிய கள்ேத்தனம் நிவறந்த ஐந்து
புைன்களும்தான் இருட்வடப் வபாக்கும் மணிேிேக்குகள்…….என்று
நமது உடம்வப ஆையம் என்று தசால்கிறது திருமந்திரம்.
உள்ேம் தபருங்வகாயில், ஊன் உடம்பு ஆையம்,
ேள்ேல் பிரானார்க்கு ோய் வகாபுர ோசல்,
ததள்ேத் ததேிந்தார்க்குச் சீேன் சிேைிங்கம்
கள்ேப் புைன் ஐந்தும் காோ மணிேிேக்கு

உடல்தபாய்யுறவு” என்று தசால்ைியிருந்தாலும், உடம்பின்
உன்னதத்வத உணர்ந்த தாயுமானேர், இந்த உடம்பு இருக்கும்
காைத்திவைவய இவறயுணர்வு தபற்று இவறநிவையில் ையித்திருக்க
வேண்டும் என்கிறார்.

மருமைர்ச் வசாவைதசறி ந

நஷல்நீழல்ழல் மவைஆதி

மன்னும் முனி ேர்க்கு ஏேைமாய்,
மந்த்ரமா ைிவகதசால்லும் இயமநிய மாதியாம்
மார்க்கத்தில் நின்றுதகாண்டு,
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கருமருவு காயத்வத நிர்மைது ஆகவே
கமைாச னாதி வசர்த்துக்,

காவைப் பிடித்து, அனவை அம்வம குண் டைி அடிக்
கவைமதியி னூடுதாக்கி,

உருகிேரும் அமிர்தத்வத உண்டு உண்டு, உறங்காமல்
உணர்ோன ேிழிவயநாடி,

ஒன்வறாடு இரண்டு எனச் சமரச தசாரூப சுகம்
உற்றிட, என் மனதின் ேண்ணம்

திருேருள் முடிக்க இத்வதகதமாடு காண்பவனா?
வதடரிய சத்து ஆகி என்
சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”





(தா.பா.111)

மணமைர்கள் நிவறந்து காணப்படும் வசாவையின் அடர்ந்த
நல்ை நிழைிலும்,
மவை முதைிய இடங்கேிலும் தங்கி இருக்கும்
முனிேர்களுக்குப் பணிேிவட தசய்து.

“மந்தத்ர மாைிவக” என்னும் நூைில் தசால்ைப்பட்ட இயமம்,
நியமம் முதைியோக ேிேங்கும் அட்டாங்க வயாக










தநறியில் நின்று தகாண்டு.

கருேில் தங்கிப் பிறந்த உடம்வப மைமற்ற வதகமாக
மாற்ற,
பத்மாசனம் முதைிய ஆசனத்து இருந்து.
பிராணவனக் கட்டுப்படுத்தி,
மூைாதராத்தில் அனவை உண்டுபண்ணி,
அம்வம குண்டைினிவய பதினாறு கவைகளுடன் ேிேங்கும்
சந்திரமண்டத்தில் வமாதச் தசய்து,
அங்கு ஊறும் அமுதத்வத உண்டு,
உறங்காமல் இருந்து,
ஞானக்கண் தகாண்டு பார்த்து,
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ஒன்று என்னாமலும், இரண்டு என்னாமலும், தபாதுத்தன்வம
கண்டு.

என் எண்ணத்தின்படி இன்பம் தபறும் ஒரு நிவைவயத் திருேருள்

தந்து அருளுேவத, இந்த உடம்பு இருக்கும் காைத்திவைவய கண்டு
அனுபேிப்வபவனா?

“சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம” என்று அறிவே
ததய்ேம் என்பவத தாயுமானேர் தசால்லுகிறார்.

தாயுமானேர் ேழி ேந்த வேதாத்திரியாரும் அறிேின்
சிறப்புகவேயும் எேிவமயாக தசால்லுகிறார்.

“மனதின் அவைவய குண்டைினிவயாகத்தின் மூைம்
குவறத்து, அவதக் தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக நிவைக்குக்
தகாண்டு ேந்து, இேவன அதுோனால் தான் அந்த

நிவையில்தான் அறிவே ததய்ேம் ஆகும்” (ஞாக.பா.)
நமது மனஅவைச்சுழவை குவறக்க என்ன தசய்ய வேண்டும்?
தேம் தசய்யவேண்டும்.
ஆக்கிவன, துரியம், துரியாதீதம் தேங்கேினால் படிப்படியாக நமது
மன அவைச்சுழல் குவறந்து தகாண்வட ேரும்.
துரியாதீதத்திை மனஅவைச்சுழல் நின்று இவறயில்

நிவையாகிேிடும். அப்வபாது மனிதன் அதுோகிறான்.
இவறநிவையாகின்றான்.
என்பவத உணருகிறார்.

அந்த நிவையில் அறிவே ததய்ேம்

“அறிவேதான் ததய்ேதமன்றார் தாயுமானார்,
அகத்ததுதான் தமய்ப்தபாருள் என்தறடுத்துக்காட்டி
அறிேதவன அறிேித்தார் திருேள்ளுேர்;
அவ்ேறிவே அறிேதற்கு முவறகள் தசான்னார்
அறிஞர் திருமூைர், அவ்ேறிேில் ஆழ்ந்து
ஆனந்தக் கேியாத்தார் இராமைிங்கர்,
அறிேில் அறிோய் நிவைத்து அறம்ேகுத்வதார்
அவத ோழ்ந்து காட்டிவனார் நிவனவு கூர்வோம்” (தா.பா.7)
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தாயுமானேர் திருேருள் ேிைாசப் பரசிே ேணக்கம் என்ற பகுதியில்
முதல் கேியாகிய அங்கிங்தகனாதபடி….என்ற கேியில்

இவறநிவையின் இயல்பு பற்றிய முழவமயான ேிேக்கம்
தகாடுத்துள்ோர்..

“தன்வன அறியத் தனி அறிோய் நின்றருளும்

என்வன அறிந்து என்னறிவே நீங்கி நிற்க வேண்டாவோ”
“வேண்டாவோ என் கண்ணி” என்ற தவைப்பில் ஆதங்கப்படுகிறார்
தாயுமானேர்.
“உயிரானது தன்வன அறியும் தபாருட்டுத் தனிப் வபரறிோய்
ேிேங்கும் உன் உண்வமயிவன அறிந்து, யான் உடலுடன்கூட
அறியும் பாச ஞானத்தினின்று நீங்கி உன் அறிேினால் அடங்கி நிற்க
வேண்டாவோ” என்று அறிவுதான் ததய்ேதமன்பவத
நிவைநிறுத்தியுள்ோர்.
திருேள்ளுேரும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்வப.
“ஐயப்படாது அகத்தது உணர்ோவனத்
ததய்ேத்வதாடு ஒப்பக் தகாேல்”
என்று உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே
ததய்ேம், அந்நிவை உணரப் தபற்றேர்கள் ததய்ேமாகவே
ோழ்ோர்கள் என்கிறார்.
திருமூைரும் ஆயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்வப.
“தன்வனத்தானறிய தனக்தகாரு வகடில்வை
தன்வனயறியாமல் தாவன தகடுகின்றான்
தன்வனயறிவும் அறிவே அறிந்தபின்
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தன்வனவய யர்சிக்கத்தானிருந்தாவன”
என்று தேம் தசய்ேதன்மூம் தன்வனயும் அறியைாம்
தவைேவனயும் அறியைாம் என்று அதற்கான ேழி முவறகவேயும்
தசால்ைியுள்ோர்.
இராமைிங்க ேள்ேைாரும்,
“அருட்தபருஞ்வசாதி, தனிப்தபருங்கருவண என்றும் வ ாதி வ ாதி
வ ாதி சுயம், வ ாதி வ ாதி வ ாதி பரம்” என்றும் ஆனந்தக்
கேிகவே தேேிப்படுத்தினார்.
அறிேின் ததேிவு என்ற நிவையில் எல்ைாேற்வறயும் உணரைாம்
என்று தசால்ைியுள்ோர்.
அறிவேதான் ததய்ேம் என்று துணிந்துவரத்த அருட்தந்வதயின்
அன்புக்குரைில் தசால்கிறார்……அறிேின் உயர்வு தபற்று, அதன்
மதிப்பும் சிறப்பும் உணர்ந்து நிவறவு தபறுேவத மனிதப்பிறேியின்
வநாக்கதமனினும், அது தேற்றி தபற உடவை நைவமாடும்
ேேவமாடும் வேத்துக் தகாள்ே வேண்டியது அேசியம் என்கிறார்.
அறிவுதான் ததய்ேம் என்பவத உறுதிப்படுத்தி, அறேழி ோழ்ேில்
ோழ்ந்து காட்டி ேழியும் காட்டியுள்ே குருமார்கவே எப்வபாதும்
நிவனேில் நிறுத்தி ோழ்வோம்.

2. ஆணேம் அழிந்தால் முக்தி.
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தன்முவனப்பு நீங்கி, ஒரு குரு அவடந்து, தேமாற்றும் சாதவனயால்
உயரும்வபாது, தன்முவனப்பாம் அருட்ததாண்டால் பயன்

காண்வபார்கள், நாதழுக்கப் தபருவமவயாடு வபாற்றுோர்கள்.
அப்படித்தான் மாணிக்கோசகரும் தபருவமவயாடு இங்கு வபசுகிறார்.
ேடு
ீ என்ற முக்தி அவடேதற்கு உரிய தநறி இன்னது என்று

அறியாது, அறிந்தும் முயைாது இருப்பேவராடு வசர்ந்து நானும்
முயைாது இருந்வதன்.
அப்படிப்பட்ட எனக்கு அன்பு தநறிவய காட்டிக் தகாடுத்து, பவழய
ேிவனகள் கழியுமாறும் மைக் குற்றங்கள் நீங்குமாறும் தசய்து,
சிேமாம் தன்வமவயத் தந்து, எம் தந்வத ஆட்தகாண்டான்.

இப்படிப்பட்ட அருவே யாரால் தபற முடியும்? இது அதிசியவம”
என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.

“முத்திதநறி அறியாத மூர்க்கதராடு முயல்வேவனப்
பத் ததநறி அறிேித்துப் பாழ

ேிவனகள் பாறும்ேண்ணம்

சித்தமைம் அறுேித்துச் சிேமாக்கி எவனஆண்ட
அத்தன்

எனக்கு அருேியோறு ஆர்தபறுோர் அச்வசாவே.”

(திருோசகம் பா.650)

தசால்லுதற்கு அருவம உவடய முத்தி ஆகிய கவரயில் தகாண்டு வசர்க்க,
அருள் தசய்ோவயா? என்று இந்தப் பாடைில் தாயுமானேர் வேண்டுகிறார்.

இப்பிறேி என்னும்; ஓர் இருட்கடைில் மூழ்கிநான்
என்னும் ஒரு மகரோய்ப்பட்டு,
இருேிவன எனும் திவரயின் எற்றுண்டு, புற்புதம்
எனக்தகாங்வக ேரிவசகாட்டும்
துப்பு இதழ் மடந்வதயர் மயல்சண்ட மாருதச்
சுழல்ேந்து ேந்து அடிப்பச்,
வசாராத ஆவசயாம் கான்ஆறு ோன்நதி
சுரந்தது என வமலும் ஆர்ப்பக்
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வகப்பரிசு காரர்வபால் அறிவுஆன ேங்கமும்
வகேிட்டு மதிமயங்கிக்,,

கள்ேேங் கக்காைர் ேருேர் என்று அஞ்சிவய
கண் அருேி காட்டும் எேிவயன்,

தசப்பரிய முத்தியாம் கவரவசரவும் கருவண
தசய்வேவயா? சத்து ஆகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”

(தா.பா.112)



இந்தப் பிறேி எனப்படும் இருண்ட கடைில் முழ்கி.



“நான்” என்னும் ஒரு சுறாமீ னின் ோயில் அகப்பட்டு.



இருேிவன என்னும் அவைகோல் தமாத்துண்டு.



நீர்க்குமிழிவபாை வதான்றி மவறயும், மவைஅழகு காட்டும்
பேேம்வபாை சிேந்த உதட்டிவன உவடய மகேிர் இன்பமாகிய
சூவறக்காற்று சுழன்று ேந்துேந்து ேச.
ீ



குவறவுபடாத ஆவசயாகிய காட்டாறு, ஆகாய கங்வக
தசாரிேது வபாை, வமலும் ேந்து ஆரோரம் தசய்ய.



சிறிய வதாணிக்காரன்வபால் முதறிவு என்னும் தபரிய கப்பவை
நழுேேிட்டு. அறிவு மயங்கி,



கள்ேக் கப்பைாய் எமதூதர் ேருேர் என்று பயந்து. கண்கேில்
அருேிவபாை நீர் தபாழிய நிற்கும் எேிவயவன,

தசால்லுதற்கு அருவம உவடய முத்தி ஆகிய கவரயில் தகாண்டு
வசர்க்க, அருள் தசய்ோவயா?
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(பிறேி கடைாகவும், தசருக்கு சுறாமீ னாகவும், இரு ேிவனகள்
அவைகோகவும், மாதர் இன்பம் சூவறக் காற்றாகவும், ஆவச
காட்டாறாகவும், மூதறிவு கப்பைாகவும், எமதூதர் திருட்டுக்
கப்பைாகவும், முத்தி கவரயாகவும் உருேகம் தசய்யப்பட்டுள்ே நயம்
காணைாம்.)
ஆணேம் அழிந்தால் முக்தி
மனிதவன மண்ணாக்குேது தன்முவனப்பு தான். ஆணேவம அழிவுக்கு
அச்சாரம்.

அறியாவமயின் அவடயேமும் கூட. நான், தனது என்பது

ஆணேத்தின் இரு கிவேகள்.
எல்ைாமும்

தனதாக

வேண்டும்.

எல்வைாரும்

வேண்டும் என்பது ஆணேத்தின் எழுச்சி தபற்ற நிவை.

தனதடிவமயாக

ஆணேம் என்ற தன்முவனப்பு நீங்க ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
“தன்முவனப்பு நீங்க ஒரு குரு அவடந்து,

தேம் ஆற்றும் சாதவனயால் உயரும்வபாது,

நன்முவனப்பாம் அருட்ததாண்டால், பயன்காண் வபார்கள்,
நாதழுக்கப் தபருவமவயாடு வபாற்று ோர்கள்!

உன்முவனப்பு நிைவுஒேி ரேியால் வபாை,

உயர்கருேின் ஒேிஎன்வற உணர்ந்து அடங்கு!
“என்ஒேிவய சிறந்ததினி ரேிஒேி ஏன்
எனக்கு?” என்று நிைே எண்ண, இருவே மிஞ்சம்! (ஞாக.பா.1586)
தன்முவனப்பு

நீங்க

வேண்டுமானால்,

உதேிவயாடு அகத்தேம் பழக வேண்டும்.
அப்படிப்பட்ட
உயர்ேவடகின்ற

குருேின்
காைத்தில்,

மூைம்,

அதற்குத்

தகுந்த

குருேின்

அகத்தே

சாதவனயில்

இவறமுவனப்பின்

எழுச்சியினால்

தசய்யப்படும் அருட்ததாண்டினால் பயன் அவடபேர்கள்,

உணர்ச்சி
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நிவையில்

நாோல்

தபருவமயான

வபாற்றுோர்கள்.
அப்வபாது,

சந்திரனானது

இவறநிவை

என்னும்

ோர்த்வதகவேக்

சூரியனிைிருந்து

ஒேிவயப்

கூறிப்

தபற்று

பிரதிபைிப்பது வபாைத் தனக்கு அவமந்த உயர்ோன அருட் ததாண்டிற்கு
குருேின்

அருோற்றல்தான்

உணர்ந்து அடக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

காரணம்

என்று

என்னுவடய ஒேிதான் சிறந்தது. இனிவமல் எனக்கு சூரியனின் ஒேி
எதற்கு என்று நிைவு எண்ணுவமயானால் இருள்தான் மிச்சமாகும்.

ஒேி தபறவும், பிரதிபைிக்கவும் முடியாது. ஆகவே இவற நிவையின்
கருேியாக நான் தசயல்படுகிவறன் என்ற எண்ணத்தில் மனிதன் ோழ
வேண்டும்.
அேவு

கடந்த

அன்பின்

தேேிப்பாட்டில்

ஆழமான

அவமதியுடன்

ஆரோரமற்று தன்முவனப்பின்றி ோழ்கிற ோழ்க்வகயின் மறுதபயர்
முக்தி.

3. அகத்தேத்தால் மன அவைச்சுழவை குவறக்கைாவம!
மனம் ததேிேவடய அருவமயான த ன் கவத
ஊரில் ஒரு தபரிய பணக்காரன் இருந்தான் அேனுக்கு எல்ைாம்
இருந்தாலும் மனதில் நிம்மதி இல்ைாமல் ஒவர குழப்பதிவை
இருந்தான்.
ஒரு த ன் குருவே சந்தித்து ஐயா எனக்கு த ன் கற்க ஆவச
தசால்ைிக்தகாடுங்கள் என்றான் .
இேனின் அேசரமான வபச்வச கேனித்த குரு, இவதா பாரப்பா உன்
மனம் ஒரு நிவையாக இல்வை, நான் என்னதான் கற்றுக்
தகாடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது நீ வபாயிட்டு அப்பறம் ோ
என்கிறார்.
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இருந்தாலும் இேன் ேிடேில்வை.
ஐயா என்னால் வபாகமுடியாது தயவுதசய்து எனக்கு நீங்க த ன்
தசால்ைித்தரனும் மற்றும் எனக்கு நிவறய குழப்பங்களும்

சந்வதகமும் இருக்கு அததல்ைாம் நீங்கதான் தீர்த்து வேக்கணும்
என்கிறான்.

அப்படிதயன்றால் சரி நான் உன்வன எனது சீடனாக

ஏற்றுக்தகாள்கிவறன். ஆனால் ஒரு நிபந்தவன இங்வக நீ ஒரு
ஆறுமாதம் தமௌனேிரதம் கவடபிடிக்கவேண்டும் சரியா?

ஆறு மாதம்மா? சற்று வயாசித்து- சரிங்க ஐயா இருக்கிவறன் என்று
சம்மதம் ததரிேித்தான்.

ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து எனது சந்வதங்கவே நீங்க வபாக்கணும்
சரியா?
சரி சரி அததல்ைாம் உன் மனதில் ேச்சிக்வகா நான் ஆறு மாதம்
கழித்து உனது அவனத்து குழப்பங்கவேயும் நீக்குகிவறன் என்றார்
குரு.
அதன்பின் அந்த பணக்காரன் ஆசிரமத்தில் வசர்ந்து
தமௌனேிரதத்வத கவடபிடிக்கிறார். அடுத்தடுத்து அேருவடய
வநரங்கள் முழுேதும் தியானம், மந்திரம் த பிப்பது, ஆன்மீ க
தசாற்தபாழிவே வகட்பது இப்படிவய நாட்கள் ஓடியது.
தமல்ை தமல்ை அேருவடய மனம் ததேிந்தது, முன்பு குழம்பிருந்த
ேிஷயங்கள் எல்ைாவம ததேிோக புரிய ஆரம்பித்தது.
ஆறுமாதம் கழித்து குரு அேவர அவழத்தார், நீ தமௌன ேிரதம்
இருந்தது வபாதும் இப்வபாது உனது சந்வதகங்கவே வகள் என்றார்.
உடவன அந்த பணக்காரன் அவமதியான குரைில் வகட்பதற்கு
ஒன்றும் இல்வை குருவே எல்ைா குழப்பங்களும் எனக்கு நீங்கியது
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இப்வபாது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிவறன் என்று.
இந்த கவத நமக்கு உணர்த்துேது என்னதேன்றால் “ சும்மா வகள்ேி
வகட்டால் மட்டுவம நமக்கு பிரச்சவனகள் நீங்காது மற்றும்

ஆன்மீ கத்தில் ேேர்ச்சி அவடயமுடியாது தசால்லும் ேிசயங்கவே
வகட்டு சிை மாதங்கவோ அல்ைது ேருடங்கவோ பயிற்சி
தசய்யவேண்டும்.

மனம் குழப்பம் என்றால் அப்படிவயதான் இருக்கும் , சிைவநரங்கள்
தமௌனமாக மனவத கேனியுங்கள்

அப்வபாதுதான் மனம் ததேிேவடயும். மனம் ததேிந்தால் தானாக
எல்ைாவம புரியேரும்.
அந்தப் பணக்காரவனப் வபாைவே “மனம் சுழைாமல் அவைபாயாமல்,
தேட்டதேேியில் திவேத்திருக்க என்ன தசய்ய வேண்டும்?” எனக்
வகட்கிறார் தாயுமானேர் இந்தப் பாடைிி்ல்.
தந்வததாய் தமரதாரம் மகவு என்னும் இவேதயைாம்
சந்வதயில் கூட்டம், இதிவைா

சந்வதகம் இல்வை, மணி மாடம் மாேிவகவமவட
சதுரங்க வசவனயுடவன

ேந்தது ஓர் ோழ்வும் ஓர் இந்த்ர

ேஞ்சவன தபாறாவம வைாபம்

ாைக்வகாைம்.

வேத்த மனமாம் கிருமி வசர்ந்த மை பாண்டவமா
ேஞ்சவன இைாதகனவே.

எந்தநாளும் சரி எனத்வதர்ந்து வதர்ந்துவம
இரவுபக ைில்ைா இடத்து

ஏகமாய் நின்றநின் அருள்தேள்ே மீ திவை
யான் என்பது அறவும் முழ்கிச்

சிந்வததான் ததேியாது சுழலும்ேவக என்தகாவைா?
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வதடரிய சத்து ஆகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிவு ஆன ததய்ேவம.
வதவசா மயானந்தவம”



(தா.பா.113)

தந்வத தாய், உறேினர், மவனேி, பிள்வேகள் என்னும் இவே
அவனத்தும் சந்வதயில் கூடும் கூட்டம்வபால் கவைந்து




தசல்லும் தன்வமயுவடயது.

இதில் எந்தேித ஐயமும் தகாள்ே வேண்டா.
அழகிய மாேிவக, மண்டபம், உப்பரிவக, நால்ேவகப் பவடகள்
என இேற்றுடன் ோழும் தபருோழ்வும் ஒரு கண்கட்டு
ேித்வதவபால் ோழும் தபருோழ்வும் ஒரு கண்கட்டு



ேித்வதவபாை ஏமாற்றும் தன்வம உவடயதுவே.

ேஞ்சவன, தபாறாவம, உவைாபம் ஆகியவே தங்கிய
மனதமனும் புழு தங்கி இருக்கும் அழுக்வகச் சுமக்கும் உடல்
எனிவைா, அதுவும் ேிருப்பம் தகாள்ளுதற்கு இயைாத கனவு
வபான்றது ஆகும்.

எப்தபாழுதும், ோழ்வேயும் தாழ்வேயும் சமமாகக் கண்டு, இரவுபகல்
அற்ற தேேியில், ஏகமாய் நிற்கும்

நினது திருேருள் தேள்ேத்தில்,

“யான்” என்னும் நிவனப்பு அற மூழ்கி, சிந்வத ததேிவு தபறாது,
மனமானது சுழல்ேது எதனாவைா?

மனம் சுழைாமல் அவைபாயாமல், தேட்டதேேியில் திவேத்திருக்க
என்ன தசய்ய வேண்டும்? வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிறது,
“அகத்தேத்தால் மனச்சுழவைப் படிப்படியாய்க் குவறத்து
ஆதிநிவை ஒன்றுேவர பழக்கமாக்கிக் தகாண்டால்,
இகத்துணர்வோடு எல்வையிைா இவறநிவையும் உணர
ஏற்றபடி அவ்ேப்வபா தபாருந்திேரக் காண்வபாம்.
மிகத் ததேிவும் உள்ளுணர்வு

ம முற்றறிவும் கிட்டும்.

மூைம் எனும் இவறமுதைாய் மனிதன்ேவர ேந்த
மகத்துேமாம், முத்தரவம முத்திறமாய் மைர்ந்த
மவறதபாருவே அறிவுணரும், பிரம்மஞானம் கிட்டும்”

(ஞாக.பா.1446)
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மனம் என்பது மனிதனின் அனுவபாக அனுபேங்களுடன் கூடிய

ிேகாந்த அவை ஆகும். இதவன மன அவைச்சுழல் என்கிவறாம்.

மன அவைச்சுழல் வேகம் ஒரு ேிநாடிக்கு ஒன்று முதல் நாற்பது
ேவர இயக்கமாகிறது.

ஒன்றிற்கு குவறந்தாலும் நாற்பது சுழல்களுக்கு வமல் அதிகமானலும்
உயிரானது உடவை ேிட்டு அகன்றுேிடும்.
இயக்கம் நின்றுேிடும்.
சாதாரணமாக புைன்கள் மூைம் இயங்கும்வபாது பதினாறு முதல்
நாற்பது ேவர சுழல் வேகம் உள்ேது.

உயிர்வமல் மனம் தசலுத்தும் குண்டைினவயாகம் என்னும்
அகத்தேத்திவன இயற்றி, மன அவைச்சுழல் வேகத்வதப்
படிப்படியாகக் குவறத்துக்தகாண்டு ேந்து,
ஆதி நிவையாகிய இவறநிவையில் நிறுத்தி பழகிக் தகாண்டு
ேிட்வடாவமயானால்,

நிை உைக ோழ்ேில் கடவமகவே ஆற்றும் வபாதும் இவற
உணர்ேிவைவய தசயல்படக்கூடிய தவகவம கிட்டும்.

எந்தப் தபாருவோடும் எந்த உயிவராடும் ததாடர்பு தகாள்ளும்வபாது
பிணக்கின்றி, இணக்கத்துடன் ோழமுடியும்.
அறிேில் ததேிவும், முற்றறிவும், உள்ளுணர்வும் கிட்டுேவத
அதற்குக் காரணம் ஆகும்.
வதாற்றங்களுக்தகால்ைாம் மூைமாகவும் ஆதியாகவும் உள்ே
தமய்ப்தபாருவே மனிதன் ேவர தன் மாற்றம் அவடந்து,
ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு எனும் முத்தரவம, தன்மாற்றம்,
இயல்பூக்கம், கூர்தைறம் எனும் முத்திறமாக மைர்ச்சி தபற்றுள்ேது
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என்ற மவறதபாருவே அறிவே உணர்ந்து தகாள்ளும் பிரம்மஞானம்
என்னும் இவறயுணர்வு கிட்டும்.

4. இந்த அறிவு எதனால் ேந்தவதா?
ஆறாேது அறிவேக் தகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ்ேின் வநாக்கம்
என்ன? அறிவு முழுவம தபற வேண்டும்.
இயற்வகயின் முழுவமவய உணர வேண்டும், எந்தச் சக்தியிைிருந்து
நாம் வதான்றி, ேந்து இயங்கிக் தகாண்டிருக்கிவறாவமா அந்த

அடிப்பவடவய உணர்ந்து அவதாடு ையமாகி இவணந்து தகாள்ே
வேண்டும் என்பவதயாகும். இதுதான் பிறப்பின் வநாக்கம். (Thi s and

t hi s al one i s t he purpose of l i f e)
சுருங்கச் தசான்னால் இயற்வகயானது பை படித்தேமான பரிணாம
இயக்கத்திவை வதாற்றங்கோகி, ஓரறிவு முதற்தகாண்டு ஆறறிவு
ேவரயிவை ேந்து மனிதனாகி,
தன்னுவடய மதிப்வபயும், தன்னுவடய தவகவமவயயும்,

தன்னுவடய அழவகயும் ரசிக்கவும், உணரவும் அந்த இயற்வகவய
எடுத்துக் தகாண்ட ஒரு உன்னதமான ேடிேம் எதுவோ அதுதான்
மனிதன்.
மனிதனில் தான் அறிேினுவடய முழுவமவயப் தபற முடியும்.
பழக்கத்தின் ேழிவய நாம் சிக்கி, வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவையின்
கட்டாயம் (நிர்பந்தம்)
இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டுச் தசயல் தசய்து
தகாண்டிருக்கிவறாம். இேற்றிைிருந்து ேிேக்கம் தபற்று,
ேிேக்கத்தின் ேழிவய நாம் ோழ்க்வகவய மாற்றி அவமக்க
வேண்டுமானால் உடனடியாக ேிேக்கம் ேராது,
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பழக்கத்திைிருந்து உடனடியாக மாறி ேிடவும் முடியாது.
முவறயான பயிற்சி வேண்டும்.

ேிேக்கத்திவையும் பயிற்சி வேண்டும். அப்படி ேிேங்கிக் தகாண்ட
பிறகு நாம் எங்வக இருக்கிவறாம், எங்வக வபாக வேண்டும்,

அதிலுள்ே வேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பவதக் கண்டு, படிப்படியாகத்
தன்வன மாற்றி உயர்த்தி அந்த இடத்வத அவடய வேண்டும்.

அத்தவகய திருப்பம் எதுவோ அது தான் பக்தி மார்க்கம், ஞான
மார்க்கம் எனப்படும் ஆன்மீ க ோழ்வு ஆகும்
ோழ்ேின் வநாக்கமறியாது –
சரிவய,கிரிவய, வயாகம், ஞானம் என்னும் நான்கு தநறியிலும்
என்ற பாவதயில் பயணிக்காமல் இருக்கிவறவன?
என்று இந்தப் பாடைில் புைம்புகிறார்

வேதவனப்படுகிறார்

ேருத்தப்படுகிறார் தாயுமானேர்.

ஆடாமல் ஓய்ந்திட்ட பம்பரம் வபால்ேிவச
அடங்கி மனம்ேழ,
ீ வநவர

அறியாவம ஆகின்ற இருள் அகை இருள் ஒேியும்
அல்ைாது இருந்ததேேிவபால்
வகாடாது எவனக்கண்டு எனக்குள் நிவற சாந்ததேேி
கூடிஇன் பாதீதமுங்
கூடிவன வனா. சரிவய கிரிவயயில் முயன்று தநறி
கூடிவன வனாஅல்ைன்யான்
ஈடாக ஆவேயாறு ேட்டினில்
ீ
நிரம்பிவய
இைகிேேர் பிராணன் என்னும்
இருநிதி யிவனக்கட்டி வயாகபரன் ஆகாமல்
ஏவழக் குடும்பனாகித்
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வதடாது அழிக்க ஒரு மதிேந்தது என்வகாவைா
வதடரிய சத்தாகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிவு ஆன ததய்ேவம.
வதவசா மயானந்தவம”

(தா.பா.114)








(சுழன்று) பின்னர் சுழல்ேவத நிறுத்திக் தகாண்ட பம்பரம்
வபாை ஆற்றைானது அடங்கி மனம் வசார,
வநவர அறியாவம எனப்படும் இருோனது ேிைக,

இருளும் ஒேியும் (இரேம் பகலும்) இல்ைாத அறிவுப்

தபருதேேி வபாை பிவழயற என்வனத் திருேருோல் கண்டு,
என்னுள் நிவறந்து நீங்காது நிற்கும் அவமதிப் தபரு தே
யவனச் சார்ந்து,

ேி

வமைான இன்பம் வககூடப் தபற்வறவனா?
அல்ைது சரிவய, கிரிவய முதைிய தநறிகேில் முயன்று,
முன்வனறிவனவனா?

இவே எேற்வறயும் நான் தசய்யேில்வை.


.
அல்ைது இேற்றுக்கு மாற்றாக, இடகவை பிங்கவை எனப்படும்
இரு மூக்குத் துவேயின் ேழி தேேிவயறும் பிராணவன




கட்டுப்படுத்தி,
ஆறு ஆதாரங்கேில் நிறுத்தி,
வயாகதநறியில் வமைாய் ேிேங்கும் சாதவன தசய்வதவனா?

அதுவும் இல்வை.
இேற்வற எல்ைாம் ேிட்ட நான், ஒரு ேறிய குடும்பஸ்தன் ஆகி,
தசல்ேத்வதத் வதடிச் வசர்ப்பவத ேிட்டு, தசைவு மட்டும் தசய்யும்
புத்தி உவடயேனாய் இருக்கிவறன்.
இந்த அறிவு எதனால் ேந்தவதா? (சரிவய,கிரிவய, வயாகம்,ஞானம்
என்னும் நான்கு தநறியிலும் புதிதாக ஏதும் தசய்யாமலும்,பவழய
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புண்ணியத்வத எடுத்து தசைவு தசய்பேனாயும் இருந்து ேிட்டதாக
ேருந்துகிறார் தாயுமானேர்.)

தாயுமானேரின் ேருத்தத்வத வபாக்க ேழி தசால்கிறது
வேதாத்திரியம்.

“இயல்பறிதல்” வேண்டும் என்பவத தசால்கிறது வேதாத்திரியம்.
“சுகதுக்கம் அனுபேித்வதன், வசார்வு கண்வடன்
சுய அறிோல் ஆராய்ந்வதன், முடிவுகாண

சுகதுக்கம் உடைியங்கும் அறிேில் கண்வடன்

சூட்சுமமாய் மனங்குேித்து, ஒடுங்கிநின்று

சுகதுக்கம் கடந்துவமான நிவையுணர்ந்வதன்

தசாரூபத்தில் அரூபநிவை யறிந்துேிட்வடன்

சுகதுக்கச் சுழல்தாண்ட முவற வகட்வபாருக்குச்

தசாற்குறிப்பால் “கட+உள்” என்று சுருக்கிச் தசால்வேன்.”

(ஞாக.பா.713)

சுகம் என்பவதயும் துக்கம் என்பவதயும் அனுபேித்வதன்.

இன்பம்

துன்பம் என மாற்றி மாற்றி அனுபேித்ததில் வசார்ேதான் ஏற்பட்டது.
சுகம், துக்கம் என்பது என்ன?

எவ்ோறு ஏற்படுகிறது என்பவத

சுய

சிந்தவனயின் மூைம் ஆராய்ச்சி தசய்வதன்.
சுகம் என்பதும் துக்கம் என்பதும் இயங்கும் உடைின் அறிேில்
கண்வடன்.
மனவத ஒருமுகப்படுத்தி, சூட்சுமமாய் அறிேில் ஒடுங்கி நின்று சுக
துக்கம் என்ற உணர் நிவை கடந்த தமௌனநிவைவய உணர்ந்வதன்.
உருேமாக உள்ே உடைில் அரூப நிவையாகிய இருப்வப அறிோக
அறிந்து ேிட்வடன்.

19

இன்ப துன்பம் ஆகிய ோழ்க்வகச் சக்கரத்வதத் தாண்டுேதற்கான

கடப்பதற்கான முவறகவேக் வகட்பேர்களுக்கு, “கட + உள்” என்று
தசாற்குறிப்பால் சுருக்கிச் தசால்வேன்

மனம் கடந்து உள்வே, அகவநாக்கி அறிவு என்னும் நிவைக்கு
தசல்ேது உள்கடக்கும் தசயைாகும்.
அதவனச் தசய்தால் இன்ப துன்பத்தின் இயல்பும் முடிவும்
அறிேிற்குத் ததேிோகும்.
இந்தத் ததேிோல் வயாக மார்க்கத்தில் எேிதாக பயணிக்கைாவம.

5. கருவண காட்ட மாட்டாவயா?
நல்ைேர்கவே காண்பதும் நல்ைவத, நல்ைேர்கள் தசால்லும் பயன்
நிவறந்த தசாற்கவே வகட்பதும் நல்ைவத, நல்ைேர்கேின் உயர்ந்த
குணங்கவே பிறரிடம் தசால்ேதும் நல்ைவத, அத்தவகய
நல்ைேர்கவோடு வசர்ந்து இருப்பதும் நல்ைவத தான்.
நல்ைாவரக் காண்பதுவும் நன்வற நைமிக்க
நல்ைார்தசால் வகட்பதுவும் நன்வற - நல்ைார்
குணங்கள் உவரப்பதுவும் நன்வற; அேவராடு
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று” (ஔவேயார்)
தீயேர்கவேக் காண்பதும் தீவமவய, தீயேர்கள் தசால்லும்
நன்வமயற்ற தசாற்கவேக் வகட்பதும் தீவமவய, தீயேர்கேின்
கீ ழ்வமயான குணங்கவே பிறரிடம் தசால்ேதும் தீவமவய,
அத்தவகய தீயேர்கவோடு வசர்ந்து இருப்பதும் தீவமவய தசய்யும்.
தீயாவரக் காண்பதுவும் தீவத திருேற்ற
தீயார்தசால் வகட்பதுவும் தீவத - தீயார்
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குணங்கள் உவரப்பதுவும் தீவத; அேவராடு
இணங்கி இருப்பதுவும் தீது. (ஔவேயார்)

நல்ைேர்கேின் சத்சங்கமும், ஈசனின் பூவசயும், அதன் பயனாக நாம்
தபறும் ஞானமும்தான் நிவையான வபரின்பமாகும்;

மவனேி-மக்களும், சுற்றமும், நம் எழிலுடம்பும் உட்பட
மற்றவேதயல்ைாம் நிரந்தரமற்றவேவய என்கிறார் பட்டினத்தார்
நல்ைாரிணக்கமும் நின்பூவச வநசமும் ஞானமுவம
அல்ைாது வேறு நிவையுேவதா அகமும் தபாருளும்

இல்ைாளுஞ் சுற்றமும் வமந்தரும் ோழ்வும் எழிலுடம்பும்
எல்ைாம் தேேிமயக்வக இவறோ கச்சி வயகம்பவன” (பட்டினத்தார்)
தாயுமானேர் பாடுகிறார் . . . . . .
பாடாது பாடிப் படித்து இல் அேவுஇல் சமயமும்
பஞ்சுபடு தசால்ைன் இேவனப்

பார்மிவனா பார்மிவனா என்று சவப கூடவும்
பரமார்த்தம் இது என்னவே
ஆடாதும் ஆடிதநஞ் சுருகிதநக்கு ஆடவே
அமைவம ஏகவமஎம்
ஆதிவய, வ ாதிவய எங்குநிவற கடவுவே
அரவச எனக்கூேிநான்
ோடாது ோடும் என் முக ோட்டமும்கண்டு
ோடா எனக் கருவணநீ
வேத்திடா ேண்ணவம சங்வகத மா இந்த
ேன்வமவய ேேர்ப்பித்தது ஆர்?
வதடாது வதடுவோர் வதட்டற்ற வதட்டவம,
வதடரிய சத்து ஆகிஎன்
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சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.” (தா.பா.115)

பாடுேதற்கு உேவமயில்ைாத பாடல்கவேப் பாடியும். அவே
வபான்றேற்வறப் படித்தும் வேத்துள்ே பை சமயத்வதச்
வசர்ந்வதாரும், “பஞ்சுவபால் ேல்ைவம இல்ைாத தசாற்கவேப்
வபசுகிறான்.
இேவனப் பாருங்கள் என்று கூேி அவழக்க, சவப கூடுேது வபாை
மக்கள் கூடவும், “வமைான தபாருள் இதுவே” என்று, தேேிமுகமாக
ஆடாது, அகமுகமாக ஆடி, தநஞ்சு தநகிழந்து உருக,
“மைமற்ற தபாருவே!
ஒேிப்பழம்வப!

நிற்கும் தபாருவே!

எமக்கு மூைவம!

எங்கும்நிவறந்து ேிேங்கும் கடவுவே! அரவச! என்று

கூேி அவழத்து,
புறத்வத ோடாது, அகத்வத ோடும் என் ோட்டத்வத முகத்தேேில்
கண்டு, “என் அருகில்ோடா!” என அவழத்து, என்மீ து இரக்கம்
காட்டாதபடி தீய ஆவைாசவன கூறி, உன்னிடம் இந்த
அரக்கத்தனத்வத ேேர்த்துேிட்டேர் யார்?
இந்த அரக்கத்தனத்வத ஒழிக்க என்ன தசய்ய வேண்டும்?
பயிற்சி தரவேண்டும்.

மனதுக்கு

அகத்தேமும் அகத்தாய்வும் தசய்ய

வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிறது.
“மனேேக்கவை மன்றத்தில்' பயிற்சி எடுத்துப் பாருங்கள். கணக்குப்
வபாட்டுப் பாருங்கள். 'மனேேக்கவை மன்றத்திற்கு' ேந்ததால்
என்தனன்ன நன்வமகள் ேந்தன?
சினிமாவுக்கு, வகாயிலுக்குப் வபானதால் என்தனன்ன நன்வமகள்
ேந்தன? இரண்டு மாதங்கள் கழித்து மனதுக்கு, ததேிவோ,
அவமதிவயா, தேற்றிவயா, மகிழ்வோ இருக்கிறது என்றால் அவதப்
பின் பற்றி ோருங்கள்.
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இல்வை, இவதேிட எனக்குக் வகாயிலுக்குப் வபானதனால்,
சினிமாவுக்குப் வபானதனால் நன்றாக இருக்கிறது என்று

தசான்னால், இன்னும் சிை நாட்களுக்கு அவதவய ததாடருங்கள்.
ஆனால், 'மனேேக்கவை மன்றம்' மனிதவன மனிதன் ஆக்க
ேல்ைது. மனவதத் திடப்படுத்த ேல்ைது.
மனது திடம் இல்ைாததனால்தான் ோழ்க்வகச் சிக்கல்கவேப் புரிந்து
தகாள்ே முடியேில்வை; தாங்கிக் தகாள்ே முடியேில்வை; அவதப்
வபாக்கிக் தகாள்ே முடியேில்வை. அப்வபாதுதான் சினம்
உண்டாகிறது. துன்பம் உண்டாகிறது.

மனதிவை நல்ை ேலு இருக்குவமயானால் இததல்ைாம் தானாகவே
வபாக்கி ேிட முடியும்.

உங்கள் வகயில் ஏவதனும் தபாருள் இருக்குவமயானால், அப்வபாது
ேிருந்தினர் ேந்துேிட்டால் அச்சமில்வை. 'உட்காருங்கள். இவதச்
சாப்பிடுங்கள். அவதச் சாப்பிடுங்கள்' என்பீர்கள்.
உங்கள் வகயில் தபாருள் இல்வையானால் எப்படி இருக்கும்?
வசார்வு இருக்கும். அவத வபாை,
மனம் ேேமாக இருக்குவமயானால் ஏவதனும் புதிய சிக்கல்கள்
வதான்றும்வபாது அவதச் வசார்வு இல்ைாது தாங்கிக் தகாள்ேைாம்.
ோழ்க்வகயில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் எவததயடுத்தாலும் வபாக்கிேிட
முடியும் என்று நிவனக்காதீர்கள்.
அல்ைது பிறருவடய ோழ்க்வகச் சிக்கல்கவே நாம் வபாக்கிேிட
முடியும் என்ற அகம்பாேமும் யாருக்கும் வேண்டாம்.
அேரேர்கவே வபாக்கிக் தகாண்டால் தான் முடியும். அதற்கு
மற்றேர்கள் உதேி தசய்ய முடியும்; ஒத்துவழக்க முடியும்.
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ஒரு கிணற்றுக்கு, இன்தனாரு கிணற்றிைிருந்து குழாய் மூைம்
நீவரச் தசலுத்தி நிரப்ப இயைாது; அந்தக் கிணறு நிவறயாது.

அதனுவடய தன் ஊற்று ேந்தால்தான் எப்வபாதுவம கிணறு நிரம்பும்.
ஒருேருக்கு ஏவதா ஒரு சிரமம் இருக்கிறது. பத்து ரூபாய்

தகாடுத்வதாம். அந்தச் சிரமம் வபாய்ேிட்டது என்பது இல்வை.
இன்வறக்குப் பத்து ரூபாய் தகாடுத்வதாம் என்றால் நாவேக்கு
இருப்பது ரூபாய் தகாடுக்க வேண்டிய நிவைேரும்.
ஒவ்தோருேருவடய உள்ேமும் ஒரு தபரிய சுரங்கம். அறிோலும்,
ஆற்றைாலும் அவத ேேர்க்க வேண்டும். அவதத் தான்
'மனேேக்கவை மன்றம்' தசய்கிறது.
உடைாலும் மனதாலும் மனிதவன வமல் வநாக்கி ேரச் தசய்ய
அேர்கள் தசய்ய வேண்டிய தசயல்கவேதயல்ைாம் ேழிப்படுத்தி
ோழ வேக்கத் வதவேயானப் பயிற்சிகவே அேிக்கிறது
மனேேக்கவை மன்றங்கள்.
ோருங்கள் மனேேக்கவை மன்றங்கள் வநாக்கி….ஆனந்தமாக
ோழைாம்.

6. அறிேறிய வேண்டு தமனில்
சுத்ததேேிதான் இவறநிவை. இதுவே தான் கடவுள் ஆகும்.
இவறநிவையானது எல்ைாம் ேல்ை பூரணப் தபாருள்.
இதன் இயல்பான தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றைால்
அதற்குள்ோகவே தசறிவு ஏற்பட்டு மடிப்புகள் ேிழுந்து, அதன்
சூந்தழுத்தும் ஆற்றைாவைவய மிக ேிவரோன தற்சுழற்சி தபற்ற
நுண்துகள்தான் முதல்நிவை ேிண் எனும் பரமாணு.
இந்த நுண்ணணுக்கேின் கூட்டங்கவே வபரியக்க மண்டைத்தில்
காணும் அவனத்துத் வதாற்றங்களும் ஆகும்.
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முதல் நிவை ேிண்கேின் ேிவரோன தற்சுழற்சியானது அவதச்
சுற்றியுள்ே தின்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றைான
இவறதேேிவயாடு உரசும் வபாது எழுகின்ற நுண் அவைகள் தான்
காந்தம் எனும் நிழல் ேிண்கள்.
நிழல் ேிண்கள் இவறதேேியின் சூழ்ந்தழுத்தத்வதத் தாங்க
முடியாமல் கவரந்து வபாகும் நிகழ்ச்சிகள் தான் அழுத்தம், ஒைி,
ஒேி, சுவே, மணம், மனம் என்பனோகும்.
இவறதேேியானது முதல்ேிண், நிழல்ேிண், காந்தம், காந்தத் தன்
மாற்ற நிவைகோன அழுத்தம் முதல் மனம் ேவரயிைான
ஆறுேவக,
இேற்வற மனதில் பதியவேத்துக் தகாண்டு பிரபஞ்சத்வத எண்ணிப்
பார்த்தால், ஆராய்ந்தால் வபரியக்க மண்டை வதாற்றம் இயக்கம்
ேிவேவுகள் அவனத்தும் ேிேங்கிேிடும்.
பரமாணு முதல் தகாண்டு, எந்தப் தபாருளும் இவறநிவையாகவே
இருக்கும் காட்சி அறிேிற்கு உண்டாகும்.
எல்ைா இடங்கேிலும் எக்காைத்திலும் எல்ைாப தபாருட்கேிலும்
இவறநிவைவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் பிரம்மஞானம்
எனப்படுகின்றது.
பிரியாத தண்ணருள் சிேஞானி யாய்ேந்து
வபசரிய ோசியாவை
வபரின்ப உண்வமவய அேித்தவன, என் மனது அறப்
வபரம்ப ைக்கடவுோய்
அறிோய் இருந்திடும் நாததோைி காட்டிவய
அமிர்தப்ர ோகசித்தி
அருேிவன. அைாது திரு அம்பைமும் ஆகிஎவன
ஆண்டவன. பின் எய்திதநறியாய்க்
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குறிதான் அேித்தவன. நல் மரஉரிதகாள் அந்தணக்
வகாைமாய் அசபாநைம்

கூறினபின் தமேனியாய்ச் சும்மா இருக்கதநறி
கூட்டிவன. எைாம் இருக்கச்

சிறிவயன் மயங்கிமிக அறிேின்வம ஆேவனா?
வதடரிய சத்தாகி என்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”

(தா.பா.116)

ேிட்டு நீங்காத, குேிர்ந்த, திருேருள் தபற்ற சிேஞானியாக
எழுந்தருேி, தசால்ை அருவம உவடய ோசி வயாகத்தால் வபரின்ப
உண்வமவயக் காட்டிக் தகாடுத்தாய்!
என் மனம் இறந்துபடுமாறு, வபரம்பைக் கடவுோய், அறிவு
தசாரூபமாய் இருந்து நாத ஒைி வகட்பித்து, அருள் அமுதாமாகிய
தேௌி்ேப் தபருக்கிவன நுகரும் சித்திவய அருேிச்தசய்தாய்.
அதுேன்றி, திருஅம்பைமாக நின்று, என்வன ஆட்தகாண்டாய்.
அதன்பின் எனக்தகன ஓர் இைக்கிவனயும் ேவரயவற தசய்தாய்.
நல்ை மரப்பட்வடவய ஆவடயாக உடுத்து, அந்தணக் வகாைத்தில்
ேந்து, தசபிக்காமல் தசபிக்கும் அசபா மந்திரத்தின் தபருவமவயயும்
கூறிப் பிறகு சும்மா இருக்கும் ஒரு தநறிவயவயயும் கூட்டுேித்து
அருள் தசய்தாய்.
இவே அவனத்தும் தபற்றிருக்கச் சிறிவயன் அறிவு மிக மயங்கி
அறிேில்ைாத வபவத ஆேவனா?
அறிேில்ைாத வபவத ஆன தாயுமானேருக்கு ேழி காட்டுகிறது
வேதாத்திரியம். இவறநிவையுணர்ந்த அறிவு வேண்டும் என்கிறது
வேதாத்திரியம்.

26

வபரியக்க மண்டைத் வதாற்றங்கள் அவனத்திலும் சிறந்தவதார்

ததய்ேகக்
ீ
கருவூைம் மனிதப் பிறப்பு. பிரம்மம் என்பவத ததய்ேம்
எனப் வபாற்றப்படுகிறது.

அதுவேதான் இவறதேேியாக எங்கும் நீக்கமற நிவறந்துள்ே
சுத்ததேேியாகும். இதுவே எல்ைாம் ேல்ை வபராற்றைாகும்.
இது எல்வையற்ற ேிரிவு நிவையுவடயதாக இருப்பதால்
புைன்களுக்கு எட்டாத ஒன்றாக உள்ேது.
இது ேிவரவு, பருமன், காைம், தூரம் எனும் நான்கு கணக்குகளுக்கு

உட்படாதது. இம் மாதபரும் ஆற்றைிைிருந்து தான் பரமாணுதேனும்
நுண்ணியக்கத் துகள் வதான்றியது.
பரமாணுக்கள் பை இவணந்து அணுோகவும், அணுக்கள் பை
இவணந்து வபரணு, தசல்கள், பை உருேத் வதாற்றங்கள்,
ோனுைவும் வகாள்கள், உைகம் மீ து ோழும் ஓரறிவு தாேரம் முதல்
ஆறறிவு மனிதன் ேவரயில் ததாடரியக்கமான பரிணாமம் தான்
பிரம்மம் எனும் ததய்ேகப்
ீ
வபராற்றைின் சரித்திரம்.

மனிதன் என்ற வதாற்றவம, பிரம்மத்தின் ஆதி நிவையாகவுள்ே
இவறதேேி முதற் தபாருோகவும், ஆறறிவு தகாண்ட மனித
மனவம இறுதியாகவும் உள்ேது.
ஆதி முதல் அந்தம் ேவரயில் அவனத்வதயும் இவணத்து ஒவர
அகக்காட்சியாகக் காணக் கூடிய வபரறிவுதான் பிரம்ம ஞானம்
ஆகும்.
இத்தவகய அறிவு தான் இவற நிவையுணர்ந்த அறிவு. அதுவே தன்
முடிவு நிவையான மனதின் ஊடுள்ே உட்தபாருோன அறிோகவும்,
அவ்ேறிவுதான் தானாகவும் இருக்கும் முழுவம நிவையுணர்ந்த
ததேிவே பிரம்ம ஞானம் ஆகும்.

பிரம்ம ேித்வத:
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“ேித்வத என்றால் பிரம்ம ேித்வத உயர்ேதாகும்
வேதாந்தம் வபசுேதால் கிட்டிடாது

அத்து ேிதமாகி அேன் எங்கு மாகி

அணு முதைாய் அண்டங்கோகித் தாங்கும்

சுத்த தேேி சூனியமாய், நிவறந்த தன்வம

சூட்சுமமாய் அனுபேமாய், அறிந்து நிற்கும்

தத்துேத்தின் முடிோன தாவனயான

தவன யறிந்த ேித்வத அது தர்க்கம் வேண்டாம்”.(ஞாக.பா.1389)

இவறநிவைவய பிரம்மம் என்று தசால்லுோர்கள்.

பிரஹ் என்ற

சம்ஸ்கிருத ோர்த்வதக்குப் தபருகுதல் என்ற தபாருள் உண்டு.

அம் என்றால் இவறநிவை. ப்ரஹ் + அம் = பிரஹ்மம் = பிரம்மம்.
இவறநிவை எல்ைா இடங்கேிலும் நீக்கமற நிவறந்து, பிரபஞ்ச
வதாற்றங்கோகப் தபருகிக் தகாண்வடயுள்ேது.

ேித்துதல் என்றால் பரவுதல் என்ற தபாருள் ஆகும்.

பிரபஞ்சத்

வதாற்றம் இயக்கம் ேிவேவு பற்றியும் அேற்றிற்கு மூைமாக

ஆதியாக இருக்கும் பிரம்மத்வதப் பற்றியும் கூறுேது வேதங்கள்
ஆகும்.
வேதங்f ேில் கூறப்பட்டவேகவேத் ததரிந்து தகாண்டு
ோர்த்வதகோல் அதவனப் பற்றி வபசுேதால் பிரம்ம ஞானத்வத
அவடய முடியாது. அறிவே உயர்த்தி ேிரித்து ஆத்மானுபேமாக
உணரத்தான் முடியும்.
இரண்டற்ற இவறநிவையானது தன்நிவையில் மாற்றம் தபற்று
இயக்கத்திற்கு ேந்து ேிண் ஆகியது.
அணு முதல் பிரபஞ்சம் ேவர அவனத்வதயும் தன்னுள்ோகவே
தாங்கிக் தகாண்டும் உள்ேது.
இவறநிவை சுத்ததேேி, சூன்யம், அது இல்ைாத இடவமா,
தபாருவோ, இயக்கவமா, ேிவேவோ இல்வை.
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ஆகவே அது நமது உடைாக, உயிராக, அறிோக உள்ேது.
இயக்குேது அறிவு. இயங்குேது உயிர். உணர்ேது மனம்.

மன அவைவயக் தகாண்வட தசன்றால் அறிவு என்ற நிவையில்
சூட்சுமமான அனுபேமாக, எல்ைாேற்வறயும் அறியக்கூடிய,

தத்துேங்களுக்தகல்ைாம் முடிோன இவறநிவைவய தானுமாகின்ற,
தன்வன அறியக்கூடிய ேித்வத தான் பிரம்மேித்வத.

தர்க்கத்தால் உணர முடியாது. சிற்றிவேப் வபரறிவோடு
ையமாக்குகின்ற ஆத்மானுபேம் ஆகும்.

அறிேின் நான்கு நிவைகள் :
“அறிேறிய வேண்டு தமனில் புைன் கடந்து
அறிந்துள்ே அத்தவனயும் கடந்து நின்று
அறிேிற்கு இயக்ககேப் தபாருள் பரம
அணுோன உயிர்நிவைவய உணர வேண்டும்;
அறிேங்வக உயிராகும் துரியமாகும்.
அந்நிவையும் கடந்துேிடத் துரியாதீதம்,

அறிேிந்த நான்கு நிவைகேில் அவ்ேப்வபா

அனுபேமாய் நின்று நின்று பழக தேற்றி”. (ஞாக.பா.1196)
இவறநிவையுணர்ந்த அறிவு வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரியம்.
அந்த இவறநிவையுணர்ந்த அறிேில் ததேிவு தபற்று ஆனந்தமாக
ோழ்வோமாக!

7.முழுவமப் வபறு அவடயைாவம!
நந்தேனத்தில் பூத்திருக்கும் ஒரு சிறிய பூ. காவையில் மைர்ந்து
மாவையில் ோடிப்வபாகும் ஒரு சின்னஞ்சிறிய மைர்.
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இது தான் மனித ோழ்க்வக. மைர் தசடியில் பூத்து தசடியிவைவய
ோழ்ந்து, அங்வகவய ோடியும் ேிடைாம் அல்ைது பறிக்கப்பட்டு
மங்வகயர்கேின் கூந்தவை அழகும் படுத்தைாம்.
தவைேர்கள் கழுத்தில் மாவையாக ேிழைாம். இறந்து
வபானேர்களுக்கு இறுதி மரியாவதயாகவும் மைர்கள் ேரைாம்.
ஆனால், அந்த மைருக்கு அப்வபாததல்ைாம் கிவடக்காத சிறப்பு. அது
ததய்ேத்தின் சன்னதியில் மாவையாக அர்ச்சவன புஷ்பங்கோக
ேருகிற வபாது தான் சிறப்பவடகிறது.
மற்றேர்கோல் ேணங்கவும் படுகிறது. மனித ோழ்க்வகயும்
அப்படித்தான்.
ேிதி என்ற நதி ேழி பயணம் தசல்லுகிற நமது ோழ்க்வக பள்ேத்தில்
வதங்கி நின்றாலும், சுழற்சியில் அகப்பட்டுக் தகாண்டாலும்
சமுத்திரத்தில் வபாய் கைந்துேிட்டாலும், தபரிய சிறப்வப கண்பது
இல்வை.
நம்வம பவடத்த பரம்தபாருவே வதடி அதவன வநாக்கி சரணாகதி
அவடயும் வபாது தான் ோழ்ேின் நி

தத்துேம் பிரகாசம் அவடகிறது.

“ேிதிவய தேல்ைவும் அதன் பிடியிைிருந்து ேிைகி நிற்கவும் இரு
ேழிகவே உண்டு.
ஆன்மா ேிதியால் கட்டுப்படுேதில்வை என அறிதல் ஒரு ேழி.
இவறேனிடம் முழுவமயாகச் சரணாகதி அவடந்து நிற்பது
மற்தறாருேழி.” என்பார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.
இவறநிவையிடம் முழுேதுமாக சரணவடந்த நிவையில் இந்தப்
பாடவை பாடுகிறார் தாயுமானேர்.
ஆர் ஆர் எனக்கு என்ன வபாதித்தும் என்ன?என்
அறிேிவன மயக்க ேசவமா?
அண்டவகா டிகள் எைாங் கர்ப்பஅவற வபாைவும்
அடுக்கு அடுக்கா அவமத்துப்
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வபராமல் நின்றபர தேேியிவை மனதேேி
பிறங்குேது அைாது. அன்றினும்

பின்னம் உற மறோது. நன்னயத் தால் இனிப்
வபரின்ப முத்திநிவையும்

தாராது தள்ேவும் வபாகாது, உனால் அது
தள்ேினும் வபாவகன் யான்,

தவடஏதும் இல்வை, ஆண்டேன் அடிவம என்னும்இரு
தன்வமயிலும் என்ேழக்குத்

தீராது, ேிடுேது இவை நடுோன கடவுவே
வதடரிய சத்து ஆகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.” (தா.பா.117)



இனிவமல் யார் யார் ேந்து என்ன என்ன வபாதித்தாலும், என்
அறிேினில் மயக்கத்வத உண்டாக்க முடியாது.



அண்டவகாடிகள் அவனத்வதயும் கருப்வப வபான்ற
ஆகாயத்தில் அடுக்கடுக்காய் இருக்குமாறு தசய்து, அவசயாது
நின்ற பரதேேியில், எனது மனதேேியும் சிறந்து நிற்குவம
அல்ைாமல், வேற எதவனாடும் ஓர் அழிவு உண்டாகுமாறு
தபாருந்தாது.

நல்ை ேிருப்பத்தால் இனிப் வபரின்ப முக்தி

நிவை தராது, ஒதுக்கிேிடவும் முடியாது.
அப்படி ஒருக்கால் ஒதுக்கிேிட்டாலும்., நான் பிரிந்து வபாகமாட்வடன்.
“நீ ஆண்டேன்.

நான் உன் அடிவம!” என்ற இந்த இரு தன்வமக்கு

ேரும் இவடயூறு ஏதும் இல்வை. இந்த ேழக்கம்
மாறப்வபாேதில்வை.

மாற நான் ேிடவும் மாட்வடன்.

தாயுமானேவரப் வபால் நாமும் இவறநிவையுடன் ஒன்றி ேிடைாம்.
சரணாகதி அவடந்து ஒன்றி ேிடைாம்.
அவடயாைாம்.

முழுவமப் வபறு

வேதாத்திரியம் ேிவட தசால்கிறது.
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நிவறேவடந்த குருமூைம் வநர்முகமாய்க்
குண்டைினி வயாகம் கற்று.

நித்ததேம் ஆழ்ந்தாற்றி, உண்வம
உணரப்தபற்றால் முவனப்பு வபாகும்.
இவறேனது பகுதிநிவை உயிர் மனமாய்த்
வதர்ந்து, அதன் உவறேிடமாம்

உடைதுவோ சமுதாயம் உற்பத்தி
தசய்து பை தபாருட்கள் ஈந்து,
முவறயாக ேேர்த்து பண்பாட் டுடவன
கல்ேி ததாழில் காப்பு தந்த

முழுக்கவதயும், சிந்தவனயின் முதிர்ச்சி யினால்
உணர்ந்து, ேிவனப் பதிோய்ப் தபற்ற

கவறநீங்க, உயிரதவன இவற நிவைக்கும்
கனஉடவைச் சமூகத்திற்கும்
கனிவுடவன அர்ப்பணிக்கும் தவகவம

ேரும். இந்நிவைஆய முழுவமப்வபறாம்!” (ஞாக.பா.1497)

ஒவ்தோரு மனிதருக்குள்ளும் இருக்கின்ற தான், தனது என்ற
தன்முவனப்பால், தனது சுயம் ததய்ேகம்
ீ
என்பவதயும்,
இவறயிவையின் ஒரு பகுதியாகத தான் உள்ேவதயும் மறந்து.
துன்புற்று ோழ்ந்து தகாண்டுள்ோர்கள்.
தன்ன அறிந்து. இவறநிவைவய உணர்ந்து. தன்னிவறேவடந்து
அருட்குருேிடம் வநரடியாக உயிர் வமல் மனம் தசலுத்துகிற
குண்டைினி வயாகம் கற்றுக் தகாள்ளுங்கள்.
நாள்வதாறும் தேம் தசய்துேந்தால் உண்வம உணரப்தபற்ற இவற
முவனப்பு மைர்ச்சி தபற்று தன்முவனப்பானது ஒழிந்துேிடும்.
இவறநிவையின் ஒரு பகுதியான உயிவர, மனமாகத் ததரிந்து
தகாண்டு, அதன் ேசிப்பிடமாகிய உடவை, பை ோழ்ேியல் வதவேப்
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தபாருட்கவே உற்பத்தி தசய்து, சமுதாயம் தகாடுத்து ேேர்த்துள்ேது
என்ற உண்வம ேிேங்கும்.
உடவை முவறயாக ேேர்த்தது வபாைவே கல்ேி, ததாழில், காப்பு
ஆகியேற்வறயும் தகாடுத்து மனிதப் பண்பாகிய இட்டுண்டு, ஒத்தும்
உதேியும் ோழக்கூடிய அறிவேயும் சமுதாயம் தகாடுத்துள்ேது
என்பவதயும் - சிந்தவன ஆற்றைின் முதிர்ச்சியினால் தமது முழுக்
கவதவயயும் ேிேங்கிக் தகாள்ேைாம்.
உண்வமகவே மறந்து பை பிறேிகேிலும் ேிவனப்பதிவுகோல்
கேங்கமுற்றுள்ே ஆன்மக்கவறகவே நீக்கிக்தகாள்ே, சமுதாயம்
தந்த பரு உடவை சமுதாயத்திற்கும், இவறநிவையின் பகுதியான
உயிவர இவறநிவைக்வக கனிவுடன் அர்ப்பணிக்கின்ற சிறப்புஇயல்பாகவே மனிதனில் மைர்ச்சியுறும்.
இந்நிவை வகேரப் தபறுேதுதான் முழுவமப்வபறு ஆகும்.

மனிதன்

அவடய வேண்டிய தபரும்வபறு இதுவேயாகும்.

8. சிந்வதவய அடக்கிவய
சும்மா இருக்கின்ற திறமரிது
மனம் தான் மனிதோழ்ேின் ேிவே நிைம். அவத தசம்வமயாக
வேத்துக் தகாண்டால் ோழ்வு ேேம் தபறும்.
மனவத அடக்க நிவனத்தால் அவையும். அவத அறிய நிவனத்தால்
அடங்கும். தேறு தசய்ேதும் மனம் தான். இனி தேறு
தசய்யக்கூடாது என்று தீர்மானிப்பதும் மனம்தான்.
அன்றாடம் மனம் பைேிதமான ேிஷயங்கேில் அவையேிட்டு
தடுமாற்றம் தபறுகிறது. குறிப்பிட்ட வநரம் தியானம் தசய்து மனவத
தூய்வமப்படுத்தினால் மனநைம் வமம்பாடு அவடயும்.
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உைகில் பை தசயல்கள் தசய்து தேற்றி தபறைாம்.

ஆனால் இந்த

மனவத அடக்கி சும்மா இருப்பது மட்டும் கடினம் என்று இந்த
பாடைில் தாயுமானேர் தசால்கிறார்.

கந்து உக மதக்கரிவய ேசமா நடத்தைாம்.
கரடிதேம் புைிோவயயும்

கட்டைாம் ஒருசிங்கம் முதுகின் வமல் தகாள்ேைாம்
கண்தசேி எடுத்து ஆட்டைாம்.
தேந்தழைின் இரதம் வேத்து ஐந்துவைா கத்வதயும்
வேதித்து ேிற்று உண்ணைாம்.
வேறு ஒருேர் காணாமல் உைகத்து உைாேைாம்.
ேிண்ணேவர ஏேல்தகாேைாம்.

சந்ததமும் இேவமவயாடு இருக்கைாம். மற்று ஒரு
சரீரத்தினும் புகுதைாம்.
ைவமல் நடக்கைாம் கனல் வமல் இருக்கைாம்
தன் நிகர் .இல் சித்திதபறைாம்.
சிந்வதவய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற
திறமரிது சத்தாகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”



(தா.பா.118)

கட்டுத்தறிவய முறிக்கும் அேவு ேைிவம உவடய மத
யாவனவய, நம் ஏேல் வகட்டு நடக்குமாறு தசய்யைாம்.



கரடி, தகாடிய புைி ஆகிய இேற்றின் ோவயக் கட்டி ேிடைாம்.
ஒப்பற்ற சிங்கம் ஒன்றின் முதுகில் ஏறிப் பயணிக்கைாம்.



பாம்பிவன எடுத்து ஆட்டைாம்.



தேப்பத்வத உமிழும் தநருப்பில் பாதரசத்வத வேத்து கீ ழான
ஐந்து உவைாகங்கவே வேற்று நிவையாக்கி. வமைான
உவைாகமான தங்கமாக மாற்றி, அதவன ேிற்று, அந்த
ேருோயில் உணவு உண்டு உயிர் ோழைாம்.
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மற்றேர் கண்களுக்குப் புைப்படாேண்ணம் இந்த உைகில்
ஒேிந்து உைாேரைாம்.



வதேர்கவே அடிவமப் படுத்தி, நாம் இடும் கட்டவேவய
அேர்கள் ஏற்று நடக்குமாறு தசய்யைாம்.



எப்தபாழுதும் இேவம மாறாமல் இருக்கைாம்.



மற்றேர் உடம்பில் நம்முவடய உயிவரப் புகச் தசய்யைாம்



நீர்மீ து நடக்கைாம்.



தநருப்பின் நடுேில் இருக்கைாம்.

இப்படி ஒப்பில்ைாத பை

வபறுகவேப் தபறைாம்.
ஆனால் நம்முவடய மனவத அடக்கி, ஓரிடத்தில் சிேவன என்று
இருப்பது மிகவும்அரிது.
மனவத அடக்க ேழி உண்டு என்ற ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
எப்படி?
மனம் என்பது என்ன?
மனம் எண்ணங்கவே தகாண்டது.

காந்த அவைதான் மனமாக

தசயல்படுகிறது. ஒரு மனிதனின் அறிவு என்பது - அேன் ோழ்ேில்
ஏற்படுகின்ற அனுபேம். தநருப்பு சுடும் என்று ஒரு அனுபேம்
ஏற்படுகிறது.
அந்த அறிவு நம் மனதில் பதிகிறது (RRRRRRRR). மறுமுவற தநருப்வப
பார்த்ததும் சுடும் என்ற அறிவு நிவனேிற்கு ேருகிறது.
நாம் பிறந்ததில் இருந்து இப்வபாது ேவர நமது மூவேக்குள்
வபாடப்பட்ட பை ேிஷயங்கவே தபாறுத்வத நமது சிந்தவன
அவமகிறது.
ஒரு மனிதனின் சிந்தவன அேனுக்கு கிவடக்கும் தசய்திகள்
(RRRR/RRRRRRRRRRR) தபாறுத்வத அவமகிறது.

மனதின் நிவைகள்:
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மூவேயிைிருந்து தமல்ைிய மின் ேச்சுகள்
ீ
தேேிபடுகின்றன. இவத

El ect roel ect roencephal ogram (EEG) என்ற கருேி மூைம் அேேிட
முடியும்.

இந்த மின் ேச்சுக்கேின்
ீ
வேகம் அவ்ேதபாழுது நமது மூவேயின்

தசயல்பாட்வட தபாருத்து மாறக்கூடியது. இது ேினாடிக்கு இத்தவன
RRRRRR என்று கணக்கிடப்படுகிறது.

கீ ழ்க்கண்டோறு நான்கு நிவைகோக பிரிக்கப்படுகிறது.
1.பீட்டா நிவை
2.ஆல்ஃபா நிவை
3.தீட்டா நிவை

4.தடல்டா நிவை

1. பீட்டா நிவை:
ேினாடிக்கு 14 வசக்கிள்களுக்கு வமல். நாம் ேிழித்திருக்கும்
வநரத்தில் மூவேயின் தசயல்பாடு பீட்டா அேேில் இருக்கும்.

2. ஆல்ஃபா நிவை
ேினாடிக்கு 7 முதல் 14 வசக்கிள் ேவர. தூக்கத்திற்கும்
ேிழிப்பிற்கும் இவடப்பட்ட நிவை.

3. தீட்டா நிவை
ேினாடிக்கு 4 முதல் 7 வசக்கிள் ேவர. நாம் ஆழ்ந்த
நித்திவரயிைிருக்கும் நிவை.

4. தடல்டா நிவை
ேினாடிக்கு 0 முதல் 4 வசக்கிள் ேவர. மிகவும் ஆழமான நிவை.
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“ஆதிதயனும் பிரம்மம் அறிவு. அது கடல்வபால் ஒன்று.
அதிைிருந்து எழும் அவைகள் மனம் எண்ணங்கள்

வபதமுடன் அவைகேது ேிரிந்த வபாதும்,
பிரியாது கடவைேிட்டு.

கடல் ஒன்வறனும்

ோதமிடம் பைவகாடி அவைகள் ஊடும்

ேழுோது உள்நிவறந்து நின்று முடிேில் தன்னுள்

நீதமுடன் ஐக்கியங்தகாள் தன்வம வபாை,

நிவையில்ைா மனம் அறிேில் ஒடுங்கிப் வபாகும்.” (ஞாக.பா.1178)

மனச்சங்கிைி
நாம் அவனேரும் வகாேிைில் யாவனவய பார்த்திருப்வபாம். அதன்

காைில் ஒரு சங்கிைி கட்டபட்டிருக்கும். பாகன் வகயில் ஒரு கம்வப
வேத்து குத்தி அடக்கி வேத்திருப்பான்.

யாவன மனிதவன ேிட பை மடங்கு பைம் ோய்ந்தது. ஆனால்

சிறிய பாகனுக்கு பயந்து கட்டுப்பட்டு நடக்கிறது. அேன் தசான்னால்
ஆசீர்ோதம் தகாடுக்கிறது.
உண்வமயில் யாவனவய கட்டுபடுத்துேது அதன் ஆழ் மனதில்
பதிந்த எண்ணம். யாவன சிறுேயதில் இருக்கும் வபாவத பாகன்
சங்கிைியால் கட்டி வேத்து கட்டுபடுத்துகிறான்.
யாவன சங்கிைிவய உவடக்க முயன்று முடியாமல் முயற்சிவய
வக ேிட்டிருக்கும். இப்வபாது அது ேேர்ந்து தபரிய யாவனயாக
இருக்கும். ஆனால் அது சங்கிைிவய உவடக்க இப்வபாது முயற்சி
தசய்யாது.
நீங்கள் உற்று வநாக்கினால் அவ்ேப்தபாழுது தன் கால்கவே
அவசக்கும் யாவன சங்கிைி கட்டிருக்கும் காவை அவசப்பது
இல்வை.
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சங்கிைிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்

யாவனயின் ஆழ்மனதில் நன்கு பதிந்துேிட்டது. அதனால் தான்
கட்டுப்பட்டு நிற்கிறது.

யாவனய வபாை நம்மில் பைவபர் நிவறய மன சங்கிைிகவே
கட்டிதகாண்டிருக்கிவறாம்.
உதாரணத்திற்கு எனக்கு கணக்கு ேராது, அது தராம்ப கஷ்டம், அது
என்னால் தசய்ய முடியாது முதைியன.
இந்த சங்கிைிகவே நாம் உவடத்து எறிய வேண்டும். தியானம்
பழகினால் இந்த சங்கிைிகவே உவடத்து எரிந்து ேிடைாம்.

நாம் தியானம் தசய்யும் வபாது எண்ணங்கேின் வேகம் குவறந்து
மனம் பீட்டா நிவையில் இருந்து ஆல்ஃபா நிவைக்கு ேருகிறது.
நமது ஆழ்மனம் திறக்கப

டுகிறது. இந்த ஆல்ஃபா நிவைதான்

முன்வனார்கள் கூறும் துரிய நிவை ஆகும்.
தியானம்- ஆழ் மனவத திறக்கும் அற்புத சாேி.
“ஆவராக்கிய ோழ்வுக்கு, வயாகமும் தியானமும் அேசியம்.
நிவையில்ைா மனம் அறிேிை ஒடுங்கிப் வபாகும் என்பது
வேதாத்திரியம்.

9. மரணமில்ைா நிவை
மரண பயம் (RRRRR RRRRRR) – என்பது எண்ணற்ற அநாேசியமான
துயரங்களுக்கு காரணமாகிறது. இதனால் மனித ஆவராக்கியமும்
மன அவமதியும் பறிவபாகிறது.
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மரண பயத்தின் தகாடூரக் கரங்கேில் சிக்கிக் தகாண்ட யாேரும்
உயிவராட்டமான சமுதாய ோழ்க்வகயிைிருந்து தங்கவேத்
துண்டித்துக் தகாள்கிறார்கள்.

மரணம் என்பது மனித ோழ்க்வகயின் இயற்வகயான ஒரு பகுதி.
தமௌன குருோல் சின்முத்திவர காட்டி ஆட்தகாள்ேப்பட்ட
தாயுமானோி், எருவமக் கடாமீ து எமனாக ேந்த மிரட்டைாமா?
என்று வகட்கிறார் இப்பாடைில்.

எல்ைாம் அறிந்தேரும் ஏதுமறி யாதேரும்
இல்வைதயனும் இவ்வுைகமீ து

ஏதும் அறியாதேன் எனப்தபயர் தரித்து மிக
ஏவழக்குள் ஏவழயாகிக்,
கல்ைாத அறிேில் கவடப்பட்ட நான், அன்று
வகயினால் உண்வம ஞானம்

கற்பித்த நின் அருேின் உனக்கு என்ன வகம்மாறு
காட்டுவேன் குற்வறேல்நான்.

அல் ஆர்ந்த வமனிதயாடு குண்டுகண், பிவறஎயிற்று,
ஆபாச ேடிேம் ஆன
அந்தகா! நீஒரு பகட்டால் பகட்டுேது
அடாது அடா, காசு நம்பால்

தசல்ைா தடாஎன்று வபசுோ யதுதந்த
தசல்ேவம சத்தாகிஎன்
சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”

(தா.பா.119)

எல்ைாம் அறிந்தேரும், ஏது ஒன்றும் அறியாதேரும், இல்வை”
என்று தசால்ைப்படும், இவ்ேைகின்மீ து, ஒன்றும் அறியாதேன்”
என்று தபயர் தாங்கி,
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மிகவும் அறிேில்ைாதேனுக்கும் கீ ழ்ப்பட்ட அறிேிைாத ேனாகி,
கல்ேி கல்ைாது, அறிேில் கவடப்பட்டு நின்ற நான்,
அன்று சின்முத்திவர காட்டிக் வகயினால் திருேடி ஞானம் கற்பித்த
நினது திருேருளுக்கு என்ன வகம்மாறு (பிரதி உபகாரம்) தசய்யப்
வபாகிறன்?
கரியநிற உடம்பும், குழிேிழுந்த கண்களும், சந்திரப் பிவற வபால்
ேவேந்த பற்களும் தகாண்ட அருேருக்கத்தக்க வதாற்றமுவடய
எமதூதவன!
நீ ஓர் எருவமக் கடாேின் மீ வதறி ேந்து, மிரட்டுேது தகாத
தசயைடா!
மரணத்வத மறோவத” என்பது வேதாத்திரியம். பிறப்பு இறப்பு
என்பது இயற்வக தாவன. இருந்தாலும் மரணமில்ைோ நிவை
தபறைாவம என்கிறது வேதாத்திரியம்.
“இறப்பதற்வக பிறக்கின்வறாம் எனினும், அந்நாள்
எண்ணத்திற்தகட்டு மட்டும் இந்த உண்வம
மறக்காமல் மற்றேர்க்குத் தீங்கு இன்றி

மண்மீ து உவழத்துண்டு அன்பாய் ோழ்வோம்” (ஞாக.பா.1307)

உடலும் உயிரும் இணக்கத்துடன் தசயல்படுேது ோழ்வு எனப்படும்.
உடல் இயங்க உயிர் அேசியம்.
இயக்கமற்ற உடல் சடம், பிணம் ஆகும்.
இன்றி இயங்காது.

உயிர் தனியாக உடல்

உடலும் உயிரும் பிரிவுற்றால் அந்நிகழ்ச்சிவய

மரணம் என்றும் இறப்பு என்றும் கூறுகிவறாம்.
நிை உைகில் பிறந்தேர்கள் அவனரும் குறிப்பிட்ட காைத்திற்குப் பின்
இறந்வத ஆக வேண்டும்.

இதுவே இயற்வக நியதியும் ஆகும்.

வதாற்றம் என்ற ஒன்று ஏற்பட்டால் மாற்றங்களுக்கு பின்
மவறேதும் இயற்வகவய.
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ஆகவே இறந்து வபாதற்காகவே பிறந்து ோழ்ந்து
தகாண்டிருக்கிவறாம்.
இருப்பினும் மரணம் ேருகின்ற நாள் சிந்தவனயில் உதிக்கும் ேவர
இந்த உண்வமயிவன மறோமல், மற்றேர்களுக்கு தீங்கு ஏற்படாத
ேவகயில், நிை உைகில் உவழத்து உண்டு பிறரிடம் அன்பு பாராட்டி
ோழ்வோம்.
மரணமில்ைா நிவை
“மனம் புைன் உணர்ேினில் மயங்கிட மாவய ஆம்.
மனம் உயர் தேேியினில் மருேித் வதாய்ந்திட!
மனம் ேிரிந்த அறிதேனும் மாபதம் எங்திடும்!
மனம் அறிோகிய மனிதனும் ததய்ேவம.”
மனம் மாய் என்பார்கள் மனநிவை மாற்றத்வத
மனம் மாய்ேவத இல்வை, மனம் தமய்ப் தபாருோகி
மனவம அறிோக மறு பிறப்பு எய்திடும்

மனம் அறிோன பின் மரணமில்ைா நிவை.
மனமது இயற்வகயதன் மாதபரும் நிதியவைா
மனமவதத் தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பவம

மனமவத உயர்த்தினால் மட்டில்ைா இன்பமாம்.
மனத்திவை உே எல்ைாம் மற்தறங்கு வதடுேர்?
ீ

(ஞாக.பா.1176)

பை வகாடிப் பறிேிகேிலும், பழகிக் தகாண்ட பழக்கத்தால் மனிதன்
தன் அறிேில், உடல் அேேில் மனவத எல்வை கட்டிக் தகாண்டு
புைன் உணர்ேில் மயங்கிய நிவையில், உண்வமக்கு மாறான
முவறயில் ோழ்ேது மன மயக்கமா கிய மா வயின் காரணமாகும்.
மனமானது தனது

எல்வை கட்டியுள்ே தவேகவேத் தகர்த்து

மனவத உயிரில் ஒடுக்கி. அறிவு என்ற நிவையில் ேிரிேவடயும்
வபாது, உயர்ோன ததய்ேக
ீ நிவை வகேல்யமாகும்.
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மனம் அறிவு என்ற நிவையில் இயங்கும்வபாது, அேனில்
அடங்கியுள்ே ததய்ேகத்
ீ
தன்வமகள் தேேிப்படும்.
மனம் அடங்காது, மனவத அடக்க நிவனத்தால் அடங்காது. அறிய
நிவனக்க வேண்டும்.
மனமானது ேிரிேவடந்தால் தமய்ப் தபாருோகி அறிோக
மறுபிறப்வப அவடயும்.
மனம் அறிோக இருந்து தசயல்படுவமயானால் இறப்பும் இல்வை.
பிறப்பும் இல்வை. அதுவே மரணமில்ைா தபருோழ்வு ஆகும்.
மனம் என்பது இயற்வக என்னும் இவறநிவையின் ஒரு பகுதியாக
ததய்ேகப்
ீ
தபரிய நிதியாக மனிதனுக்குக் கிட்டியுள்ே தபரும் வபறு
ஆகும்.
மனம் உைகியல் சார்ந்த ேிஷயங்கேில் தன்முவனப்வபாடு
தாழ்வுறுவமயானால் மனிதன் துன்பத்வத அனுபேிக்கிறான்.
மனவத உயர்த்தி பிரித்து அறிவு என்ற நிவையில் இவற
முவனப்பினால் இன்பம் அனுபேிக்கிறான்.
இன்பம், துன்பம், அவமதி, வபரின்பம் ஆகிய அவனத்தும் மனித
மனத்திவைவய உள்ேது.

மனவத அறிய முற்படாமல் வேற எங்க

வதடினாலும் எவதயும் கண்டறிய முடியாது. மனவத அறிந்து
உணர்ந்து ஆனந்தாக ோழ்வோமாக.

10. தபண்ணின் தபருவமவய வபாற்றுவோம்.
மனவம! தகாடிய கழுகுகள் பாய்ந்து பாய்ந்து சிறகுகோல் தட்டியும்,
மூடியும், உடம்வப சின்னபின்னம் ஆக்கியும், கூச்சைிட்டும்,
தகாத்தியும் உண்பவதப் பார்த்து இருந்தும், ஒன்பது துவேகளுடன்
கூடிய வதால் ஆன வபயாகிய உடம்பின் மீ து, ஒரு நாவேப்
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வபாைவே, எல்ைா நாளும் அன்பு வேத்து, அவைந்து திரிந்தாவய!”
என்று ேருத்தப்படுகிறார் பட்டினத்தார்.
“ஓன்பது ோய்த் வதால்வபக்கு ஒரு நாவேப் வபாைவே
அன்பு வேத்து தநஞ்வச அவைந்தாவய – ேன்கழுக்கள்
தத்தித் தத்திச் சட்வட தட்டிக்கட்டிப் பிட்டுக்
கத்திக் கத்தித் தின்னக் கண்டு.” (பட்.பா.183)
பட்டினத்தாவரப்

வபாைவே, “ மகேிர் பின்வன ஆவசயால் என்

வபால் அவைந்தேர்கள் கற்றேர், கல்ைாதேர் என இரு தரப்பிலும்
எேவரனும் ஒருேர் உண்வடா?” என்று தாயுமானேர் இப்பாடைில்
வகட்கிறார்.

“மின்வபாலும் இவடஒடியும் ஒடியும் என தமாழிதல்வபால்
தமன்சிைம்பு ஒைிகள் ஆர்ப்ப.
ேங்கிப்
ீ
புவடத்துேிழு சுவம அன்ன தகாங்வகமட
மின்னார்கள் பின்ஆேைாய்
என்வபால் அவைந்தேர்கள் கற்றார்கள் கல்ைார்கள்
இருேர்கேில் ஒருேர் உண்வடா?
என்தசய்வகன் அம்மம்ம! என்பாேம் என்தகாடுவம
ஏது என்று எடுத்து தமாழிவேன்,
அன்பால் ேியந்து உருகி அடி அற்ற மரம் என்ன
அடியிவை ேழ்ந்துே
ீ
ழ்ந்து,
ீ
எம்
அடிகவே உமது அடிவம யாங்கள் எனும் நால்ேருக்கு
அறம் ஆதி தபாருள் உவரப்பத்
ததன்பாைின் முகம் ஆகி ேட ஆல் இருக்கின்ற
தசல்ேவம! சத்து ஆகி என்
சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.” (தா.பா.120)
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அன்பு மீ தூர, ேியந்து உருகி. அடியற்ற மரம்வபாை திருேடியிவை
பைமுவற ேிழுந்து,


“எம் கடவுவே!



உமது அடிவமகள் நாங்கள்!”

என்று கூறிய சனகர் முதைிய

முனிேர்கள் நால்ேருக்கும்,


அறம் முதைிய உறுதிப் தபாருள்கள் நான்கிவனயும் ததன்முகக்
கடவுோல் கல்ைாை மரத்தின்கீ ழ் இருந்து உபவதசித்த
தசல்ேவம!



வதடுதற்கு அரிய, நிவையான இருப்பாகி, எனது சித்தத்தில்
குடிதகாண்ட அறிவுமயமான கடவுவே! ஒேியாய் ேிேங்கும்
வபரின்பவம!

மின்னல் வபான்ற தமல்ைிய இவட ஒடியும் ஒடியும்!” என்று
தசால்ேது வபாை தமல்ைிய சிைம்பு ஆரோரம் தசய்ய, பருத்துப்
பவணத்து, இற்றுேிழும் சுவமயுவடய முவையுடன் கூடிய மகேிர்
பின்வன ஆவசயால் என் வபால் அவைந்தேர்கள் கற்றேர்.
கல்ைாதேர் என இரு தரப்பிலும் எேவரனும் ஒருேர் உண்வடா?
தாய்க் குைத்வதக் காமத்தீ மூட்டுகின்ற நிவைவய இழிநிவை என்று
வேதாத்திரியம் சாடுகிறது.

தபாருந்தாத ோதம்
“தாய்க்குைத்வதக் காமத்தீ மூட்டு கின்ற
தனிமுவறயில் ோணித்து, ோைிபத் வதார்
வபய்க்குணத்வத அவடேதற்கு ேழி ேகுத்துப்
பிறதமாழிவய அரசினவர தேறுத்துச் சீறும்
நாய்க்குணத்வதப் பாமரர்க்கு ஏற் படுத்தி,
நல்ோழ்வே நஞ்சாக்கும் நபர்கள், ஊவர
ஏய்ப்பதற்குப் பண்பாட்வடப் பற்றிப் வபசும்
இழிநிவைவயக் காண்கின்வறாம். ேருந்து கின்வறாம்.”

(ஞாக.பா.544)
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தபண்கவே வபாகப் தபாருோக மட்டும் பார்க்கக் கூடாது என்றும்
தபண் உரிவம வேண்டும் என்றும் தபண்ணின் தபருவமவயயும்
வேதாத்திரியம் வபசுகிறது.

தபண்உரிவம வேண்டும்
ஒரு ஆண்தன் பால்வேட்வபத் தீர்த்துக் தகாள்ே,
உதவும்ஒரு கருேியாய் உடல்தகாடுக்க,
ஒரு தபண்தன் உடைிவனவய அர்ப் பணித்து.

உணவுஉவட, ோடவகவபால் தபற்று ைாவும்

ஒருஇழிந்த அடிவம நிவை தபண் இனத்திற்கு

உைகினிவை இனி வேண்டாம். ஒவ்தோர் தபண்ணும்

ஒரு ததாழிவைச் தசய்துதபாருள் ஈட்டிக் காத்து.

உண்டுடுத்துக் கடவம தசய்யும் உரிவம வேண்டும்.”

(ஞாக.பா.545)

தபண்ணின் தபருவம.
“தபண் ேயிற்றில் உருோகிப்
தபண்பால் உண்வட ேேர்ந்தாய்!

தபண் துவணயால் ோழ்கின்றாய்!
தபண்ணின் தபருவம உணர்!”

(ஞாக.பா.543)

மனிதகுைத்தில் ஆண், தபண் என்ற இரு தன்வம உள்ேது.
ஆவணேிடப் தபண்வணா, தபண்வணேிட ஆவணா உயர்ந்தேர்களும்
இல்வை.

தாழ்ந்தேர்களும் இல்வை.

தபண்கள் சிறப்பானேர்கள்.

சமமானேர்களும் இல்வை.

பிரபஞ்சத் வதாற்றங்கவே உருோக்கி

காத்து முடித்தும் வேக்கின்ற இவற நிவையானது புதிய உயிவர
உருோக்கக்கூடிய ேல்ைவமவயயும் தபாறுப்வபயும் தபண்கேிடவம
ஒப்பவடத்துள்ேது.

இதுவே தபண் இனத்தின் தபருவமயும் சிறப்பும்

ஆகும்.
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தபண்ணின் கருப்வபயிவை உருோகி, குழந்வதயாக முழுவம
தபற்று, உைக ோழ்க்வகவய இனிவமயாக ோழ்ேதற்காக
அன்வனவய ேிட்டுப் பிரிந்து ேந்தாய்.
ஒரு துேி ேிந்து நாதக் கழிவு ஒரு முழுக் குழந்வதயாக ேேர்ச்சி
தபற்றதற்குக் காரணம் எனது தாயின் இரத்தம்தான்.
பிறந்த பிறகும், தாயின் இரத்தத்வதவய பாைாக உண்டுதான்
ேேர்ந்தாய்.
தபண்தான் மவனேி என்ற ோழ்க்வகத் துவணயாக இறுதிக்காைம்
ேவர உடன் ோழ்கிறாள்.
ஆகவே தபண் ேயிற்றில் உருோகி, இரத்தத்வதவய பாைாக உண்டு,
தபண் துவணயாவைவய ோழ்கின்ற மனிதர்கவே! தபண்கேின்
தபருவமவய உணர்ந்து வபாற்றுேர்கோக.
ீ

ோழ்க ேேமுடன்.

11. குருேின் வமன்வம
குருேின் வமன்வம உணர்ந்த சீடன்.
குருகுை பாடம் முடிந்து ஊர் தசன்ற சீடன் ஒருேன் மீ ண்டும்
குருேிடம் ேந்து தயங்கியோவற “குருவே தங்கேிடம் நான்
படித்தததல்ைாம் மறந்து ேிட்டது மீ ண்டும் அந்தப் பாடங்கவே
தசால்ைிக் தகாடுப்பீர்கோ?” எனக் வகட்டான்.
“இதற்கா இத்துவண தயக்கம். உட்கார் தசால்ைித் தருகிவறன்” என்ற
குரு சீடனுக்கு முதைில் இருந்து பாடங்கவே தசால்ைித் தந்தார்.
“நன்றி குருவே பாடங்கள் நன்கு ேிேங்கிேிட்டன தசன்று
ேருகிவறன்” எனக் கிேம்பினான் சீடன்.
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ஒரு மாதத்திற்கு பின் மீ ண்டும் குருேிடம் ேந்து “சுோமி எனக்கு

மீ ண்டும் பாடங்கள் மறந்து வபாய்ேிட்டன தசால்ைித் தருேர்கோ?”
ீ
எனக் வகட்கிறான்.

புன்னவகத்த குரு “அதனாதைன்ன வபாதிக்கிவறன்” எனக் கூறி
வபாதவனவய ஆரம்பித்தார். சிை நாட்களுக்குப் பின் நன்றி கூறி
ேிவட தபற்றான் சீடன்.

அேன் வபானதும் மூத்த சீடன் ஒருேன் “குருவே அேன் மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ேருகிறான் நீங்கள் தசால்ைித் தந்துதகாண்வட
இருக்கிறீர்கவே இது முவறயா?

முட்டாோன அேனால் கிரகிக்க முடியேில்வை என்றால் அேவன
ேரவேண்டாம் என்று தசால்ை வேண்டியதுதாவன?” என்றான்.

தரிசு பூமியாக இருந்தாலும் அந்த இடத்வதப் பதப்படுத்தி தண்ண ீர்
ஊற்றினால் ேிவரேில் ேிவே நிைமாக மாறிேிடும் அல்ைோ?
அதுவபாைத்தான் அேனும். அேன் பதப்படும் ேவர தசால்ைி
தகாடுக்க வேண்டியது ஆசானாகிய எனது கடவம” என குரு
தசால்ை, குருேின் வமன்வமவய உணர்ந்தான் மூத்த சீடன்.
தாயுமானேர் தமது குருோன தமௌனகுருவே ததட்சிணாமூர்த்தி
ேடிேில் இவறோனகக் காண்கிறார்.

“தமௌனகுரு ேணக்கம்” என்று

பத்து பாடல்கேில் தமது குருேின் தபரு

வககவே வபாற்றியுள்ோர்.

புத்தமிர்த வபாகமும் கற்பகநல் நீழைில்
தபாைிவு உற இருக்கும் இயல்பும்,
தபான் உைகில் அயிராே தத்து ஏறு ேரிவசயும்,
பூமண்ட ைாதிக்கமும்,
மத்ததேறியினர் வேண்டும் மால் என்று தள்ேவும்,எம்
மாலும் ஒரு சுட்டும் அறவே
வேக்கின்ற வேப்பாேன், தமேனவத சிகன் என்ன
ேந்தநின் அருள்ோழி காண்!
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சுத்தபரி பூரண அகண்டவம ஏகவம
சுருதிமுடிவு ஆனதபாருவே!

தசால்ைரிய உயிரினிவட அங்குஅங்கு நின்று அருள்
சுரந்துதபாழி கருவண முகிவை!

சித்திநிவை முத்திநிவை ேிவேகின்ற பூமிவய!
வதடரிய சத்து ஆகிஎன்

சித்தமிவச குடிதகாண்ட அறிோன ததய்ேவம
வதவசா மயானந்தவம.”


(தா.பா.121)

தூய்வம உவடயதாய், முழுவமயாய், அகண்டதாய், ஏகமாய்,
மவறமுடிோய் ேிேங்கும் தபாருவே!



தசால்லுதற்கு அருவம உவடய சீேர்கேிடத்து ஆங்காங்வக
நின்று, அருவேச் சுரந்து மவழவபால் தபாழிகின்ற அருள்
வமகவம!



சித்தி நிவையும் முத்தி நிவையும் ேிவேகின்ற பூமிவய!



வதடுதற்கரிய நிவையான இருப்பாகி, எனது சித்தத்தில்
குடிதகாண்ட அறிவுமயமான கடவுவே!

ஒேியாய் ேிேங்கும்

வபரின்பவம!


பதிய அமுதத்வத உண்ணும் நுகர்வும்,



கற்பகமர நிழைில் ஒேிறுமாறு ேற்றிருக்கும்
ீ
இயல்பும்,



தபான்னுைகத்து ஐராேதம் என்னும் யாவனயின் மீ து
ஏறிேரும் சிறப்பும்,



பூவைாக அரசாட்சியும்,



ஆகிய இவே அவணத்தும் வபராவச பிடித்த பித்தர்
ேிரும்புேது என அேற்வற தேறுத்து ஒதுக்கவும்,

எங்கோலும் சுட்ட அறியமுடியாதேனும். ஞானானுபேத்தில்
திவேக்கச் தசய்பேனும். ஆகிய தபருமாவன தமௌனகுருோய்
எழுந்தருேி ேந்தனன்.

அந்த நின்னுவடய திருேருள் ோழ்ேதாக?
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தாயுமானேவரப் வபாைவே குருேின் வமன்வமவய
பவறசாற்றுகின்றது வேதாத்திரியம்.
“இவறதேேிவய அருேரசாய்

எங்கும் நிவறந்துள்ே ததய்ேம் என்றுகாட்டி

இயக்கமூைம் ேிண்வணா

இவறதேேியின் நுண் பகுதி தயன்றுணர்த்தி
முவறயாக ேிண் சுழன்று

முழு ஆற்றவை அவையாய் இவடேிடாமல்

வமாதுங்கால் இருப்பு நிவைவயாடு உரசி
முட்வடகள் வபாை வகாடி வகாடி

மவறதபாருோம் நிழல் ேிண்கள்
மாஆற்றைாய் எழுந்து தேேியில் வசர

மாயஉருகாந்ததமன

மாறிவய அக்காந்தம் ேிண்கூட்தடாக்க
நிவறதேேியில் ேிணகேிவட

வநரழுத்தம் ஒைிஒேியாய் மணம் சுவேயாய்

நிவைவயாடவை கருவமயம்

நியதிகவே ேிரித்துவரத்த குருவே ோழ்க!”



(ஞாக.பா.15)

அறியாவம என்ற இருவே நீி்க்கேல்ைது அருள். ததய்ேம்
என்னும் சுத்ததேேி இருப்பாக அருோக, அறிோக, அன்பாக
எங்குவம நிவறந்துள்ேது என்பவத அறிேிற்கு ேிேக்கிக்
காட்டியும்,



இயக்கங்களுக்தகல்ைாம் மூைமான ேிண் என்பது இவற
நிவையின் நுண் பகுதியாக உள்ேது என்பவத அறிேிற்கு
உணர்த்தியும்,



ேிண்ணின் முவறயான தற்சுழற்சியினால், இவேிடாமல்
இருப்புநிவைவயாடு வமாதுேதாலும், உரசாைாலும், சிறுசிறு
முட்வடகள் வபாை, முழு ஆற்றவையும் அவை அவையாக
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தேேிப்படுத்தேவத நிழல் ேிண்கள் என்னும் மாதபரும்
ஆற்றைாகி,


அவ்ோற்றல் சுத்ததேேியில் வசரும்வபாது இவறநிவையும்
அதன் அவையும் கவரந்த, புைன்களுக்குப் புைப்படாத மாய
உருோகிய காந்தமாக மாறியும்,



ேிண்கேின் கூட்டுச் வசர்க்வகயான பஞ்சபூதங்கேில்
திணிவுறும்வபாது அழுத்தம், ஒைி, ஒேி, சுவே, மணம் என்ற
தன்மாற்றமாகி இவறநிவையில் சம்யமாகி ேிடுகிறது.

இவறநிவையின் இத்தகு தன்மாற்றங்கவேதயல்ைாம் ஒவ்தோரு
கருவமயத்திலும் அவை ேடிேில் சுருங்கி தரமாயிருந்து, ஏற்ற காை
சூழ்நிவையில் ேிரித்துக் காட்டுகிறது என்ற இவற நியதிவய
ேிரிோக அறிேிற்குப் தபாருந்தும் படியாக ேிேக்கிக் காட்டிய
குருவே ேணங்குவோம்.

ோழ்த்துவோம்.

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. தாயுமானேர் பாடல்கள், புைேர் ே.சிேஞானம்
ீ
,ேி யா
பதிப்பகம், வகாவே.
2. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. உைக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
4. தாயுமானேர் நூல்கள், சுோமி சித்போனந்தர்,
திருப்பராய்த்துவற.
5. இவணயதே தகேல்கள்.
6. தாயுமானேரின்

ஆனந்தக்கேிப்பு,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.

அழகுப் பதிப்பகம், தசன்வன.
7. தாயுமானேரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார். ேி யா பதிப்பகம், வகாவே.
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8. பட்டினத்தார்

பாடல்கள்,

புைேர்

ே.சிேஞானம்
ீ

,ேி யா

பதிப்பகம், வகாவே.
9. ஞானமும் ோழ்வும், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவராடு

ஆசிரியரின் பிற நூல்கள்
PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவே தேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர்
4. குதம்வபச் சித்தரின் ஞானப்பட்டவற (அச்சில்)

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. தநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகரா னார்)
5. வேதாத்திரி மகரிஷி

ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. தடன்சவன தேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

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

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
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2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா?
இைக்கணம் என்ன தசால்கிறது?
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்
14. அதுோனால் அதுவே தசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
18. என்வனச் தசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20.

மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22.வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23.மவனேிக்கு மரியாவத
24. எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

.

2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
52

4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி
மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

18.ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரியும்
தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த தபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கைப் பத்து.
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4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசத்திைாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

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

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

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்

3. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள்

த ன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. த ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. த ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

3. த ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3
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4. த ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

5. த ன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

தாயுமானேர்

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் த கத்தீவர
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் தமய்ப்தபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயதநறி
5. தாயுமானேரின் உடல் தபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், தபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் ததய்ேதமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவடயும் உைக நவடயும்

21. இன்பம் தபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம்

23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

26.

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி தகாடுக்கச் தசான்னார்?
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28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்வோம்

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

த ன்னும் திருோசகமும்
1. த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகரா னார்
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புைேர் தியாகரா னார் அரிய தசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகரா னார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. தடன்சவன தேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக
6. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்

சிறுகவதகள்
1. தசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
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1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vet hat hi ri am banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ட 106
தவைப்புகேில் வகட்டு மகிழைாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1

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

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. தபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய தேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு ேணக்கம்
17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவ ா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம்
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
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28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக தேேியீடு

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.த ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.த ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.த ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45த ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.த ன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைதமல்ைாம் வேதாத்திரியம்
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் தசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி
51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம்
56.தினசரி தியானம்

ூன்
ூவை

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் தசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வகாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
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63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3

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

68.த ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.த ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.த ன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்

73.த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.த ன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகரா னார்

77.ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அவைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.தடன்சவன தேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.தபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூைர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தவனகள்
95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
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98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

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

104.ேள்ேைாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.தபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?

107.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
108.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் தசன்னிப்பத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
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