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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்
திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப்
பத்து
அருள் நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
சிோனந்தம் வமலிடுதல்
(தான் பபற் ற சிோனந்தத்வத வியத்தல் )

இதனுள் வள . .


சிோனந்தம் வமலிடுதல் https://youtu.be/-8CPYdim7Zs



விவனகவள நாளும் அழிப்பேவன! https://youtu.be/XZkyjIwXLo8



ஆருடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான் https://youtu.be/lTkiuYWWFxM



நான் என்பது அறிவயன் https://youtu.be/FtznME8VZYQ



எவனத்தான் புகுந்து ஆண்டான் https://youtu.be/XkU8Wa_8zyc



நற் றாம் கதி அவடவோம் https://youtu.be/QiRqHgILXaE



உடலிலும் உயிரிலும் புகுந்து நீ க்கமற நிவறந்தான்
https://youtu.be/nL0RAflS8GQ



வேண்டாவம வேண்டும் . https://youtu.be/AW0j2dnN9Qo



இன்ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ! https://youtu.be/0F5nU1-N7L4



அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் https://youtu.be/1dfRyxafkWI



உய் யும் நல் ேழி உள் ளுணர் தேவம https://youtu.be/vA-XfUyUBG4
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1. சிோனந்தம் வமலிடுதல்
உயிருண்ணிப் பத்து என்ற தவலப்பில் இடம் பபற் றுள் ள பத்துப்
பாடல் களிலும் இந்தச் பசால் இடம் பபறவில் வல.
எனவே, பிற் காலத்தார் அேர்களாகத் வதர்ந்பதடுத்துக் பகாடுத்த
தவலப்பு என்று பகாள் ேதில் தேறில் வல.
உண் என்ற பகுதி கால இவடநிவலகவளாடு வசர்ந்து, அன் விகுதி
பபற் று, உண்டனன். உண்பேன் என ேருேதுவபால இங் கும் இகர
விகுதி பபற் று உண்ணி என்று ேந்துள் ளது.
இங் வக உண்ணுதல் என்பது தன்ேயமாக்குதல் என்ற பபாருவளத்
தரும் . திருேருள் தனிவயயும் , உயிர் தனிவயயும் நின்ற நிவல வபாக,
திருேருள் உயிவரத் தன்ேயப்படுத்தி ஆனந்தத்தால் நிரப்புதலின்
உயிருண்ணி என்றார்.
ஒருேன் ஒரு பபாருவள உண்டான் என்றால் , உண்ணப்பட்ட சில
வநரம் ேவர உண்டேனின் உள் வள பசன்ற உணவு தனித்வத நிற் கும் .
பின்னர் அந்த உணவு தன்னிவல மாறிக் குருதியில் கலந்துவிடுகிறது.
அவதவபாலத் திருேருளால் உண்ணப்பபற் ற உயிர், உண்ணப்படும்
ேவர தன் தனிநிவலயில் நின்று, பின்னர்த் திருேருளில் மூழ் கிய
நிவலயில் தற் வபாதத்வத இழந்துவிடுகிறது.
அப்படி இழந்துவிட்ட நிவலயில் மிஞ் சுேது ஆனந்தம் ஒன்வறயாம் .
மாணிக்கோசகரின் ஆன்மாவே உண்டு, தன்ேயப்படுத்திக்
பகாண்டு, ஆனந்தத்துள் அமிழ் த்திக் கவரயுமாறு பசய் து விட்டபின்
அங் வக உயிவர உண்ட திருேருள் மட்டுந்தான்.
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ஆன்மாவேத் தூய் வமப்படுத்துேது - சிேனது
அருளும் , அதவனத் தன்னுட்படுத்துக் பகாள் ேதுசிேனது ஆனந்தமும் ஆதல் பற் றிச்சிோனந்தத்திற் கு `உயிர் உண்ணி` என்னும்
ஆக்கப் பபயர் பகாடுத்து, அதவனப் பபாருளாக
உவடய பத்துப் பாடல் கவள இப்பகுதியில்
மாணிக்கோசகர் அருளிச்பசய் கின்றார்.
எனவே, `உயிது உண்ணிப் பத்து` என்பது, `உயிது
உண்ணியின்வமற் பாடப்பட்ட பத்துப்பாடல் கள் `
என்றானும் , உயிது உண்ணிவயப் பற் றிய பத்துப்
பாடல் கள் என்றானும் பபாருள் தருேதாம் .
`உயிது உண்ணி` என்பது, மிக்பகழும் சிோனந்தம் என்பது பற் றிவய
இதற் கு, `சிோனந்தம் வமலிடுதல் ` எனக் குறிப்புவரத்தனர் முன்வனார்.
இனி இந்த பத்துப் பாடல் கவளயும் தனித்தனி தவலப்பகளில்
சிந்திப்வபாம் . ோழ் க ேளமுடன்.

2. விவனகவள நாளும் அழிப் பேவன!
அப்பர் தனது சவகா ரியால் தீவிர சிே பக்தனாக மாறி விட்டார். இது
பிடிக்காத சமணர்களின் வபச்வசக் வகட்டு, கலிங் க மன்னன் அேவரச்
சுவண ணாம் புக் காளோய் க்குள் தள் ளினான்.
சிேத் தியானத்தில் நிவலத்திருந்த அப்பர் பபருமான் யாபதாரு
தீங் கும் இன்றி புடம் வபாட்டத் தங் கம் வபால மீண்டு ேந்தார்.
அப்பபாழுது காலோய் க்குள் தான் இருந்த பபாழுது தனக்கு ஏற் பட்ட
அனுபேத்வத விளக்குகிறார்,
''மாசில் வீவனயும் , மாவல மதியமும் ,
வீசுபதன்றலும் , வேங் கிள வேனிலும் ,
மூசு ேண்டவறப் பபாய் வகயும் வபான்றவத
ஈசன் எந்வத இவணயடி நீ ழவல.'' என்றார்.

குற் றம் ஏதும் இல் லாத இனிவமயான வீவண இவச, மாவலச்
சந்திரன், பதன்றல் , இளவேனில் , ேண்டுகள் பமாய் க்கும் தடாகம்
வபான்ற குளிர்சியான இவறேனின் பாதங் களில் மனவத வேத்து
ஆனந்தத்வத அனுபவித்தபடி இருந்வதன் என்கிறார்.
இதில் ஒரு சூக்குமம் உள் ளது. அதாேது, வீவண இவச என்பது
பிரபஞ் சத்தின் வதாற் றமான நாத பிரம் மத்வதக் குறிப்பது.
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மதியாகியச் சந்திரன் அறிவில் பதளிோகிய ஞானத்வதக் குறிப்பது.
மதி என்றால் அறிவுதாவன?
பிறகு பிரபஞ் சத்தின் முதல் அவசவே பதன்றல் என்றும் ,
உஷ்ணத்வதயும் , ஒளி, நிறம் இேற் வறத் தரும் சூரியவனயும் ,
பிரபஞ் ச உயிவராட்டத்வத அருவியாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்.
பாருங் கள் நான்வக ேரிகளில் பிரபஞ் சத்தின் வதாற் றம் , இயக்கம் பற் றி
விளக்கி விட்டார். இவத எே் ோறு அேரால் பசய் ய முடிந்தது?
இவறேவனாடு மனவத இரண்டறக் கலந்ததால் தான் முடிந்தது.
எனவே அேரும் ஒரு வயாகிதான். இதற் கு பபாருந்தும் ேவகயில்
மாணிக்க ோசகர் தரும் பாடவலப் பாருங் கள் .
''முக்தி பநறியறியாத மூர்க்கபராடு முயல் வேவனப்
பக்தி பநறியறிவித்துப் பழவிவனகள் பாறுேண்ணஞ்
சித்த மலமறுவித்துச் சிேமாக்கி எவனயாண்ட
அத்தபனனுக் கருளியோறு ஆர்பபறுோரச்வசாவே!''
முக்தி பநறிவயப் பற் றி அறியாமல் திரிந்த எனக்கு பக்தி பநறிவய
அறிவித்து, முந்வத விவனகவள அழித்து, மனவத மாசற் றதாக ஆக்கி,
என்வனவய சிேமாக்கி ஆட்பகாண்ட உன் கருவணவய
என்பனன்வபன் இவறோ! என்கிறார்.
சிேத்வத அவடய மனவத அழிக்க வேண்டும் என்ற கருத்வதப் புறந்
தள் ளி, மனவதவய சிேமாக்கி வமன்வமயவடந்தேர்கள் அறுபத்து
மூேர்.
”வபந்நாப் பட அரவேரல் குல்
உவமபாகம் தாய் என்
பமய் ந்நாள் பதாறும் பிரியா விவனக்
வகடா விவடப் பாகா
பசந்நாேலர் பசும் புகழ் த்
திருப் பபருந்துவற உவறோய்
எந்நாள் களித்து எந்நாள் இறு
மாக்வகன் இனியாவன.” (திருோச.பா. 506)





அழகிய படமும் நாக்கும் உவடய பாம் பு வபான்ற அல் குவலக்
பகாண்ட உவமவய பாகமாக உவடயேவன!
இடபத்தில் ஏறி ேருபேவன!
பசம் வமயான நாேன்வம உவடய புலேர்கள் வபாற் றும்
திருப்பபருந்துவறயில் எழுந்தருளி இருப்பேவன!
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என்னுவடய உடம் வப இடமாகக் பகாண்டு என் விவனகவள நாளும்
அழிப்பேவன! இனி நான் எந்த நாளில் மகிழ் ேது? எந்த நாளில்
இறுமாந்து இருப்பது?
அகவநாக்குப் பயிற் சியின் மூலம் விவனப்பதிவுகவளப் வபாக்கி
எப்வபாதும் மகிழ் சசி
் யாக இருக்கலாம் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
"அகவநாக்குப் பயிற் சியின் மூலம் விவனப் பதிவுகவளப் வபாக்க
முடியும் . முதலில் மனவத உயிரில் ஒடுக்கி ஆன்ம உணர்வு பபற
வேண்டும் .
பிறகு, உயிவர இவறநிவலயில் ஒடுக்கித் பதய் ே உணர்வேப் பபற
வேண்டும் .
இன்ப, துன்ப உணர்வுகளில் சிக்கித் தவித்துக் பகாண்டிருக்கும்
மனிதன் இந்நிவலயில் உண்வமயுணர்வு பபற் றுப் பின் மனம் மற் றும்
உடல் நிவலகவளக் கடந்து, உயிர் நிவலயில் நிவலத்துப் பின் உயிர்
நிவலவயயும் தாண்டித் பதய் ே நிவலயில் லயித்து ஆற் றும்
பசயல் கபளல் லாம் - கடவமயுணர்வின் கீழ் எல் வலாருக்கும்
பயனாகும் .
அறிவோ, தூய் வமயான பமய் ப்பபாருவளாடு ஒன்றி நிற் கும் . இங் கு
பதிோன பழிச்பசயல் கள் பசயலுக்கு ேராதது மட்டுமல் ல, முன்பிருந்த
பதிவுகள் யாவும் அடிவயாடு முறிந்தும் வபாகும் ".
இதவன ேள் ளுேர்,
"இருள் வசர் இருவிவனயும் வசரா இவறேன்
பபாருள் வசர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு"

என்று கூறியுள் ளார்.

3. ஆருடல் புகுந்தான் உயிர் கலந்தான்
பபாதுோக வபசும் வபாது இன்பம் என்ற ோர்த்வதவய
வகட்டிருப்வபாம் .
நாம் அனுபவிக்கும் இன்பம் சிற் றின்பவம. அவதயும் தாண்டி ஒரு
இன்பம் - அதுவும் வபரின்பமாக உள் ளது.
நம் மில் சிலர் சில பநாடிகளில் வபரின்பம் அனுபவித்து இருப்வபாம் .
சிலர் ஆலயங் களில் , சிலர் மகான்களின் ஆசியில் , சிலர் இயற் வகயின்
ேனப்பில் , என்று பசால் லலாம் .
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மனேளக்கவல அன்பர்கள் துரியாதீத தேத்தில் வபரின்பம்
அவடந்திருக்கலாம் .
நான் ஆர்அடி அவணோன் ஒரு
நாய் க்குத் தவிசு இட்டு இங் கு
ஊன் ஆருடல் புகுந்தான்உயிர்
கலந்தான் உளம் பிரியான்
வதனார்சவட முடியான் மன்னு
திருப் பபருந்துவற உவறோன்
ோவனார்களும் அறியாதவதார்
ேளம் ஈந்தனன் எமக்வக. (திருோச.பா. 507)



வதன் ஒழுகும் பூக்கள் சூடிய சடாமுடிவய உவடயேவன!
நிவலபபற் று விளங் கும் திருப்பபருந்துவறயில் ோழ் பேவன!

நான் யார்? (எந்த தகுதியும் இல் லாதேன்) நானும் திருேடிவய
அவடயும் பபாருட்டு, எனக்கு ஓர் உயர்ந்த இருக்வகவயத் (ஆசனம் )
தந்து, ஊனால் ஆகிய உடம் புள் புகுந்தான்.
உயிரிலும் கலந்தான். என் உள் ளத்வத விட்டு எப்பபாழுதும் பிரிேதும்
இல் வல. ோன உலகத்தேரும் அறியாத ஒருபசல் ேத்வத (இன்பம் )
எனக்குத் தந்து அருளினான்.
சிந்வதயில் நிறுத்துவோமாக! பமய் ப்பபாருவள வதன் ஒழுகும் ஊற் று
என்கிறார் மாணிக்கோசகர். இன்ப ஊற் று என்கிறது வேதாத்திரியம் .
இன் ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ –
எங் கும் இன் ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ!
அன்பும் கருவணயுமாய் அவனத்து உயிர்களூடும்
இன் ப ஊற் றாய் அறிோய் இயங் கும் பராபரவம. (இன் ப ஊற் றாய் )
எழிலுலகம் பவடத்து எல் லா உயிர்களுக்கும்
ேழிேழியாக ோழ ோய் ப் வப நிரப் பி வேத்து
ஒழிவிலாத் பதாடராக உள் ளும் புறமும் ஊற் றாய்
அழிவிலாப் வபரின்ப அறிேவலயாய் த் திகழும் , (இன்ப ஊற் றாய் )
உண்வம நிவல மறந்து உணர்வு தன் முவனப் பாகி,
எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று
மண்வணப் பபான்வன பமன்வமலும் மாறிமாறி நிவனந்து
கண்ணும் கருத்தும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (இன்ப ஊற் றாய் )
உடலாய் எவன நிவனந்வதன் உணர்ச்சிகள் ேருந்தின
உடலுள் உயிராய் என்வன உயர்ந்து அறிவில் நிவறந்வதன்
உடலுயிர் ஊடறிோய் உன்வன உணர்ந்தவபாது
உடலுயிர் அறிவு நீ யாய் உணர்ந்துன்னுள் நான் அடங் க... (இன் ப ஊற் றாய் )
விவனப் பதிோம் சுவமவய விடுத்துத் தூய் வம பபறவே
நிவனோய் உடபலடுத்வதன் நிலம் மீது விழுந்த பின்வன
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எவன மறந்வதன் என்றன் விவன மறந்வதன் இவறோ!
எவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள் நிவறந்து எவன மீட்டு” (ஞா.க.பா.1646-2)

இன்ப ஊற் றாக எங் குவம நிவறந்த பமய் ப்பபாருளாகிய இவறநிவல,
அவனத்து சீே இனங் களிலும் அன்பும் கருவணயும் பேளிப் படுத்தும்
அறிோக இயங் குகிறது.
பமய் யடியார்களுக்குப் வபரின்பமாகி அமுத ஊற் றாய் ப் பீ றட்டு
பகாண்டுள் ளது பமய் ப்பபாருள் என்கிறார் தாயுமானேர்,
வபரின்பம் என்றால் என்ன? வேதாத்திரியம் அழகாக வபரின்ப
ஊற் றான பமய் ப்பபாருவள அவடயாளம் காட்டுகிறது.
அவதவிடப் பபரிய இன்பம் இல் வல என்பவதக் குறிக்க வபரின்பம்
என்கிவறாம் . ஊற் று என்பது குவறவில் லாாமல் பதாடர்ந்து ேந்து
பகாண்வடயிருப்பது. இன்பமானது நீ டித்தும் நிவலத்தும் இருப்பது
ஆகும் .
மன அவலச் சுழலானது குவறந்து அறிவு என்ற நிவலக்குப்
வபாகும் வபாது. தன்வனவய எல் லாேற் றிலும் எல் லாேற் வறயும்
தனக்குள் வளயும் காண்கின்ற அகத்துணர்வு ஏற் படும் .
வபரின்பம் , வபரானந்த நிவலயாகும் . இன்ப ஊற் றாக எங் குவம
நிவறந்த இவறநிவல, அவனத்து சீே இனங் களிலும் அன்பும்
கருவணயும் பேளிப்படுத்தும் அறிோக இயங் குகிறது.
பரம் என்றால் அவதவிடப் பபரிதும் நுண்ணியதும் இல் வல.
இவணயானதுமில் வல என்பதாகும் . அதவனவய வபரறிவு என்கிவறாம் .
பிரபஞ் சமாகி எண்ணிலடங் காத வகாள் களிவல, நில உலகமும் ,சீே
இனங் களுமாகி பதாடர்ந்து ேழிேழியாக ோழ் ேதற் கு
ோய் ப்புகவளயும் நிரப்பி வேத்து, ஓய் வு இல் லாமல் , அகமும்
புறமுமாக, அழிவில் லாத வபரறிோக எல் லாேற் றிலும் இருந்து இயக்கி.
காத்து, முடித்தும் வேக்கிறது.
இந்த உண்வமகவள எல் லாம் மறந்த மயக்க நிவலயில்
தன்முவனப்பின் காரணமாக அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலவய நான்
என்று கருதியவபாது உணர்ச்சிேயப்பட்ட நிவலயில் துன்புற் வறன்.
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உடலுக்குள் உயிர். உயிர்க்குள் அறிவு, அந்த அறிவே நானாகவும் ,
நீ யாகவும் இருப்பவத உணர்ந்து பகாண்வடன்.
கர்ம விவனப் பதிவுகவளக் கழித்து ஆன்மாவேத் தூய் வம பசய் து
பகாள் ேதற் காகவே உடபலடுத்து நில உலகில் ோழ் ந்து
பகாண்டுள் வளன்.
பிறவியின் வநாக்தவ
் தயும் என் விவனகவளயும் , உன்
பபருவமவயயும் மறந்துவிட்வடன். ஆனால் நீ என்னுள் வள அறிோக
நிவறந்து ேழி நடத்துோயாக.

4. நான் என்பது அறிவயன்
மயிர்க்கூச்பசடுத்து கண்களில் ஆனந்தக் கண்ணீர ் பபருகுவமா
அேனுக்கு அது தான் கவடசிப் பிறவி.
படகு தண்ணீரில் இருக்கலாம் . ஆனால் தண்ணீர ் படகினுள் நுவழயக்
கூடாது.
மனிதன் உலகத்தில் ோழலாம் . ஆனால் உலக ஆவச அேனிடத்தில்
இருக்கக் கூடாது.
சம் சார ோழ் க்வகயில் இருந்தால் என்ன? அவனத்வதயும் அேனுக்வக
அர்ப்பணம் பசய் து அேனிடம் சரணமவடந்து விடு.
அதன் பிறகு உனக்கு எே் விதக் கஷ்டமும் இருக்காது.
யாவும் அேனது அருளாவல நவட பபறுகிறது என்பவத அறிோய்
காந்த ஊசி எப்வபாதும் ேடக்குத் திவசவயவய காட்டுமாதலால்
கடலில் பசல் லும் கப்பல் கள் திவச தேறிப் வபாேதில் வல.
மனிதனுவடய மனம் இவறேவன நாடியிருக்கும் ேவரயில் அேன்
உலக ோழ் க்வகயாகிய கடலில் திவச தப்பிப்வபாக மாட்டான்.
ஒருேர் சிரமப்பட்டு விறகும் பிறவும் வதடி பநருப்பு
உண்டாக்குகின்றார். அதன் உதவியால் பலர் குளிர் காய் கின்றனர்.
அது வபால மிகவும் சிரமப்பட்டுத் தேம் பசய் து இவறேவன அவடந்த
மகான்கவளாடு பழகுேதால் பலர் இவறேனிடத்தில் சுலபமாக
மனத்வத வேக்க முடிகிறது. (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உபவதசம் )
எவன நான் என்பது அறிவயன்பகல்
இரவு ஆேதும் அறிவயன்
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மனோசகம் கடந்தான் எவன
மத்த உன்மத்தன் ஆக்கிச்
சினமால் விவட உவடயான் மன்னு
திருப் பபருந்துவற உவறயும்
பனேன் எவனச் பசய் தபடிறு
அறிவயன் பரம் சுடவர.” (திருோச.பா. 508)





திருமாவல பபரிய இடப ோகனமாகக் பகாண்டேவன!
நிவலபபற் று விளங் கும் திருப்பபருந்துவறயில் ோழும்
முனிேவன!
வமலான ஒழிப்பிழம் வப!

மனத்துக்கும் பசால் லுக்கும் அப்பாற் பட்டு விளங் கும் அேன், என்வன
”நான்” என்று அறியா ேவக பசய் தான், பகல் இரவு பதரியாதபடி
பசய் தான். பபரிய பித்தன் ஆக்கினான். இே் ோறு ஆேதற் கு என்ன
சூழ் சசி
் பசய் தாவனா, நான் அறிவயன் என்கிறார் மாணிக்கோசகர்.
”நானுமாக ஈசன் இருக்கிறான்” என்கிறது வேதாத்திரியம் .
”நாவன ஈசன்” பசால் விடுத்து,
”நற் பபாருளான ஈஸ்ேரவன”
நானுமாக இருக்கின்றனா்.
”ஞாலம் உயிர்கள் அவனத்து மேன்.”
நான் இே் வுண்வம உணர்ந்த பயன்
நல் லுலகுக்வக எவன ஈந்வதன்.
நானினித் தூயன் என நின்று,
நற் பறாண்டாற் றி இன்புறுவீர்!” (ஞாக.பா.1599)

நாவன ஈசன் என்று ஒரு மனிதர் கூறினார் என்றால் , இேர் ம ட்டு வம்
கடவுள் என்று கூறுேதாகப் பபாருள் படும் .
அதனால் இம் மனிதருக்குத் தன்முவனப்பும் எழுச்சியுறும் .
ஆகவே நாவன கடவுள் எனக் கூறுேவத விடுத்து வமன்வமயான,
பமய் ப் பபாருளான, உயிர்களில் கலப்புற் றுள் ள ஈஸ்ேரவன, நானுமாக
ஆகியுள் ளான் என்று கூறும் வபாது தன்முவனப்பு எழாது.
உலகம் , உயிர்கள் அவனத்திலும் இவறநிவலவய இருந்து, காத்து,
முடித்தும் வேக்கிறது என்ற உண்வமவய நான் உணர்ந்த
பகாண்டதன் பயனாகவே, என்வன உலக நலத்திற் காக
அர்ப்பணித்துக் பகாண்வடன்.
நான் ஆன்ம களங் கங் களிலிருந்து விடுபட்டு தூய் வமயானேனாக
உள் வளன் என்று உள் ள உறுதியுடன், நல் முவறயில் பதாண்டு பசய் து
இன்புறுவீர்களாக!
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உயிர்கள் அவனத்திலும் கலப்புற் றுள் ள இவறநிவல என் உள் ளும்
புறமுமாகவும் இருக்கிறது என்ற உண்வம உணர்வில் தன்முவனப்பு
இல் லாமல் பதாண்டு பசய் து இனிது ோழ் வோம் . ோழ் க ேளமுடன்

5. எவனத்தான் புகுந்து ஆண்டான்
”சாதனா சித்தர்கள் , கிருபா சித்தர்கள் என்று சாதகர்கள் இரண்டு
ேவகப்படுேர்.
இன்னும் நித்திய சித்தர் என்னும் மற் பறாரு ேவகயினரும்
இருக்கிறார்கள் . அேர்கள் ஒே் போரு பிறவியிலும் பிறக்கும் வபாவத
பூரண ஞானம் உதிக்கப் பபற் றேராய் விளங் குகின்றனர்.
ஒரு நீ ருற் றின் ோய் அவடப்பட்டிருப் பதாக வேத்துக் பகாள் வோம் .
ஒரு வேவலக்காரன் இங் கும் அங் கும் வதாண்டிப் பல காரியங் கவளக்
கேனித்து ேரும் வபாது தற் பசயலாக அந்த நீ ரூற் றின் ோய் திறந்து
பகாள் கிறது.
அப்வபாது ஊற் று நீ ர் ”கள கள” பேன்று சப்தமிட்டபடி பேளிவய
பாய் கிறது.
ஒரு நித்திய சித்தருக்கு முதன் முவறா யகக் கடவுளின் மீது ஏற் படும்
ஆழ் ந்த பக்தியின் தீவிரத்வத (அனுராகம் ) மக்கள் பார்க்கும் வபாது
பபரிதும் ஆச்சரியமவடகிறார்கள் .
”இே் ேளவு பக்தியும் , வேராக்கியமும் , பிவரவமயும் இத்தவன நாள்
எங் கிருந்தன?” என்று அேர்கள் வியக்கிறார்கள் .” (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின்
அமுதபமாழிகள் பாகம் 1, பக்.353-354)

விவனக்வகடரும் உளவராபிறர்
பசால் லீர் வியன் உலகில்
எவனத்தான்புகுந்து ஆண்டான்என
என்பின்புவர உருக்கிப்
பிவனத்தான்புகுந்து எல் வல பபருந்
துவறயில் உவற பபம் மான்
மனத்தான் கண்ணின் அகத்தான் மறு
மாற் றத்து இவட யாவன. 
(திருோச.பா. 509)

திருப்பபருந்துவறயில் எழுந்தருளி இருக்கும் எனது பபருமான்,
என்னுள் புகுந்து என்வன ஆட்பகாண்டான்.
எனது எலும் பில் உள் ள துவளகளில் முன்வநாக்கியும் பின்னிருந்தும்
வபரி னபத்வதப் பாய் ச்சி. ஐயவகா! உருகுமாறு அருள் பசய் தான்.
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அேன் என் மனத்துள் இருக்கிறான். கண்ணுள் இருக்கிறான். என்
பசால் லிலும் இருக்கிறான்.
அேவனப் வபால இப்பபரிய நில உலகில் விவனவய ஒழிப்பேர் வேறு
யார் உளர். இருந்தால் பசால் வீராக! என பாடுகிறார்
மாணிக்கோசகர்.
”விவனத்தூய் வம அவனேர்க்கும் இன்பம் நல் கும் ” என்பது
வேதாத்திரியம் .
”விவனத்தூய் வம அவனேர்க்கும் இன் பம் நல் கும் .
விரிந்த மனத்தூய் வம பமய் ஞ் ஞானம் ஈட்டும் .
விவனத்தூய் வம மனத்தூய் வம உயிர்க ளுவட
உயர்அன்பு பதாண்டுஈவக உண்டுபண்ணும் .
விவனத்தூய் வம மனத்தூய் வம பபறதற் பகன்வற
வேதம் மதம் உயர்நூல் கள் விரிந்ததாகும் .
விவனத்தூய் வம மனத்தூய் வம பேறுப் பபாழித்து
விழிப் புநிவல, அன்புஇரக்கம் இயல் பாய் ஆக்கும் ” (ஞாக.பா.1287

மனிதர்கள் நலம் , தீது என்று பிரித்துணர்ந்து பசயலாற் றும் ஆறாேது
அறிவு இருந்தும் குவறயறிவின் காரணமாக பழக்கத்தின் ேழிவய பல
பிறவிகளில் ோழ் ந்து ேந்த நிவலயால் , துன்ப ோழ் வேவய
அனுபவிக்கிறார்கள் .
ஆகவே திருத்தம் பகாடுக்க வேண்டியது அ

சியமாகிறது.

பழக்கங் கவள விளக்க ேழியில் பசயலாற் றினால் எல் வலாருக்குவம
இன்பம் உண்டாகும் .
பசயலுக்கு மூலமான மனவதத் தூய் வம பசய் ேதால் மனவிரிவு
ஏற் பட்டு பமய் யுணர்வு மலர்த்தும் .
மனத்தூய் வமயும் விவனத்தூய் வமயும் உடன் ோழும்
உயிர்களுக்கிவடயில் உயர்ோன அன்வப பேளிப் படுத்தி, பதாண்டு
மனப்பான்வமவயயும் , பிற உயிர்க்கு உதவும் ஈவக குணமும்
உருோகும் .
மனித குலத்திற் கு மனத்தூய் வமயும் விவனத் தூய் வமயும்
அேசியமாகும் . அேற் வற மக்கள் கவடபிடித்து ோழ் ேதற் பகன்வற
ேந்தவேகள் தான் வேதம் , மதம் , உயர்நூல் கள் ஆகும் .
விவனத் தூய் வமயும் மனத் தூய் வமயும் சினத்தின் மற் பறாரு
ேவகயான பேறுப்புணர்வே ஒழித்து விடும் .
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விவளேறிந்த விழிப்பு நிவலயாகாது. அன்வபயும் , இரக்கத்வதயும்
இயல் பானதாக ஆக்கிவிடும் .

6 நற் றாம் கதி அவடவோம்
ோழ் வின் வபருண்வமவயப் புரிந்து பகாள் ள ஒருேவனச் பசன்று
காணும் படி கற் பரசி ஒருத்தி, அந்த துறவிவய ஆற் றுப்படுத்தினாள் .
துறவியும் அேள் பசான்ன இடத்துக்குச் பசன்றார். அந்த இடம் ஓர்
இவறச்சிக் கூடம் . அங் வக ஒருேன் பபரிய கத்தியால் இவறச்சிவய
பேட்டி, விவலவபசி விற் றுக் பகாண்டிருந்தான்.
'இேனிடம் எந்த உயர்ந்த உண்வமவய அறிந்து பகாள் ள முடியும் ?'
என்ற ஐயம் துறவிக்கு எழுந்தது. ஆனாலும் , அந்த பத்தினிப் பபண்
அனுப்பி வேத்த விேரத்வத பேளிப்படுத்தினார்.
'வியாபாரம் முடிந்ததும் வீட்டுக்குச் பசன்று வபசுவோம் ' என்றான்
கத்தியுடன் இருந்தேன். கவடவய மூடியதும் இருேரும் நடந்தனர்.
வீட்வட அவடந்ததும் துறவிவய இருக்வகயில் அமரச் பசால் லிவிட்டு,
அேன் பபற் வறாரிடம் பசன்றான்.
அேர்கவள நீ ராட்டி, உணவூட்டி, பபற் றேர் மனம் மகிழ வசவே
பசய் து, அேர்கள் உறங் கியபின் துறவியிடம் ேந்து அமர்ந் தான்
இவறச்சி விற் பேன்.
அேனுடன் சிறிது வநரம் வபசியதில் அேனுக்குள் சுடர் விடும் ஆன்ம
ஒளிவயத் தரிசித்த துறவி, 'இே் ேளவு உயர்ந்த ஞானம் உவடய நீ ஏன்
இந்த இவறச்சி விற் கும் பதாழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறாய் ?' என்று
வகட்டார்.
''ஐயவன, பசய் யும் கடவமகளுள் எதுவும் இழிந்ததில் வல. இவறச்சி
விற் பது என் குடும் பத் பதாழில் . இல் லறக் கடவமகவள ஒழுங் காகச்
பசய் து ேருகிவறன்.
என்வனச் சார்ந்தேர்களது வதவேயறிந்து சுயநலப் பற் றின்றி
நிவறவேற் றுகிவறன்.
தங் கவளப் வபால காட்டில் இருந்து வயாகம் பயில என்னால் இயலாது.
வீட்டில் இருந்தபடி இயன்றளவு பிறர் நலம் வபாற் றுகிவறன்.
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பசயவலத் துறக்காமல் , பசயலின் விவளவேத் துறந்து ோழ் ேவத
பற் றற் ற பபருோழ் வு என்பவத நான் நன்றாகவே புரிந்து
பகாண்டிருக்கிவறன்' என்று விளக்கினான் அந்த விவேகி.
அறத்துக்குப் புறம் பின்றி, எதன் மீதும் அதிகமான பற் று வேக்காமல் ,
தாமவர இவலத் தண்ணீராய் ோழ் ேவத உயர்ந்த ோழ் க்வக பநறி.
துன்பம் தரும் உலகப் பற் றுகளில் இருந்து விடுபட, இதயத்தில்
இவறேவனப் பற் றி நிற் பவத ஒவர ேழி. ோழ் க்வக பயணத்தில்
ேருேது அவனத்தும் நில் லாது ஒருநாள் நீ ர்க்குமிழாய் மவறந்துவிடும்
என்ற ஞானம் கனிந்தேனுக்கு, எதன் மீதும் ஆவச எழாது.
'பற் றுக பற் றற் றான் பற் றிவன, அப்பற் வறப் பற் றுக பற் று விடற் கு'
என்ற ேள் ளுேவம மண்ணில் நல் ல ேண்ணம் ோழ உயர்ந்த
ேழிகாட்டி. (சுோமி விவேகானந்தர் கவதகள் )
பற் று ஆங் கு அவே அற் றீர் பற் றும்
பற் று ஆங் குஅது பற் றி
நற் றாம் கதி அவடவோம் எனில்
பகடுவீர் ஓடி ேம் மின்
பதற் றார்சவட முடியான் மன்னு
திருப் பபருந்துவற இவறசீர்
கற் றாங் குஅேன் கழல் வபணின
வராடுகூடுமின் கலந்வத. 
(திருோச.பா. 510)

உலகில் பகட்டு அழிந்து பகாண்டு இருப்பேர்கவள! உலகத்துப்
பற் றுக்கவள ஒழித்தேராய் , பற் ற வேண்டிய பரம் பபாருவளப் பற் றி,
நல் ல கதி அவடய விரும் புவீரானால் , ஓடி ோருங் கள் !
வதன் ஒழுகும் மலர்மாவலகள் சூடிய சவடமுடிவய உவடய,
நிவலபபற் று விளங் கும் திருப்பபருந்துவறக்கு அரசனாய்
இருப்பேனது, பபருவம பபாருந்திய ஞானநூல் களில் ஓதி
உணர்ந்தபபடி ஒழுகி. அேனது திருேடிவயக் கலந்து நிற் கும்
அடியாபராடும் கூடிக் கலப்பீராக!
பற் றற் ற ோழ் வு ோழ் ந்தால் பரம் பபாருவளப் பற் றி நல் ல கதி
அவடயலாம் என்பது வேதாத்திரியம் .
”இனம் சாதி, வதசம் பமாழி, மதம் பற் றற் று
இயற் வகயவமப் பு அறிவுநிவல அறிந்து, வமலாம்
மனிதபனன்ற ஒரு நிவனவில் , பாசம் பற் வற
மறந்துபதாண் டாற் றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும்
புனிதஉள் ளம் பசயலுவடவயார் எண்ணிறந் வதார்.
புவிமீது அதிகரிக்க அதி கரிக்க
கனிவுமிகும் . அருள் பபருகும் . சமுதாய த்தின்
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களங் கங் கள் மவறந்துவிடும் . உலகம் உய் யும் .” (ஞாக.பா.422)

மனித ோழ் வின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ் ேது ஆகும் .
இயற் வகவக்கு முரண்பட்டும் சமுதாய உணர்வு இன்றியும் ோழ் ந்து
பல லட்சக்கணக்கான பிறவிகவளத் தாண்டி ேந்துள் ள மனித
குலத்திவல இனிவம இல் வல.
ஆறாேது அறிவு என்னும் உண்வமப்பபாா ருள் வமன்வமப்
பபாருளான மனமாக மலர்ந்துள் ளது என உணர்ந்து, தானும்
இனிவமயாக ோழ் ந்து மற் றேர்கவளயும் ோழ வேக்கக் கூடிய தனது
பதய் வீகப் பண்வப மனிதன் மறந்து, சுயநல வநாக்கத்வதாடு, இனம்
என்றும் சாதி என்றும் வதசம் என்றும் பமாழி என்றும் மதம் என்றும்
எல் வலகட்டிய மனதினால் பாசம் பற் றுக்களி ல சிக்கிக்
பகாண்டுள் ளான்.
இயற் வகயின் அவமப்வபயும் , இயக்க ஒழுங் வகயும் , பசயல் விவளவு
நியதிவயயும் அறிந்து, அந்த இயற் வகயின் ஒரு பகுதி அறிவு தன்னில்
இருப்பவத உணர்ந்து, எல் லா சீே இனங் களிலும் உயர்ந்த சீேனாக
மனிதனாக இருப்பவதயும் உணரவேண்டும் .
அந்த உணர்வில் , மன விரிவின் காரணமாக பாசம் பற் று என்பவேகள்
மறந்து பிறர் துன்பம் தீர்க்கும் பசயல் கள் மலரும் .
தூய் வமயான எண்ணம் , பசால் பசயலுவடயேர்கள் நிலவுலகில்
அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அன்பு மிகுதியாகும் .
கருவணயால் பசயல் கள் அதிகமாகும் . சமுதாயக் குற் றங் கள்
மவறந்து உலகம் நற் கதி பபறும் .

7.உடலிலும் உயிரிலும் புகுந்து நீ க்கமற நிவறந்தான்
சாதாரண சாதகர்கள் தீவிரமான சாதவன மூலம் நாதத்வதக் கடந்து
பசல் கிறார்கள் .
அப் படிக் கடந்து பசன்ற நிர்விகல் ப சமாதிவய அவடந்தார்களானால்
அேர்களால மீண்டும் இந்தச் சாதாரண உலக நிவலக்குத் திரும் ப
முடியாது.
அேர்கள் , ”பால் தண்ணீரில் கவரேது வபால் ” பிரம் மத்தில் கவரந்து
விடுோர்கள் .” (சுோமி விவேகானந்தரின் ஞானதீபம் பாகம் 10, பக்.78)
கடலின்திவரயதுவபால் ேரு
கலக்கம் மலம் அறுத்துஎன்
உடலும் எனது உயிரும் புகுந்து
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ஒழியாேண்ணம் நிவறந்தான்
சுடரும் சுடர் மதிசூடிய
திருப் பபருந்துவற உவறயும்
படரும் சவட மகுடத்து எங் கள்
பரன்தான் பசய் த படிவற.” (திருோச.பா. 511)

ஒளிரும் சந்திரவனச் சூடிய சவடவய உவடய திருப்பபருந்துவறயில்
எழுந்தருளி இருக்கும் எங் கள் இவறேன், கடல் அவல வபால்
பதாடர்ந்து ேரும் குழப்பம் பசய் யும் மும் மலங் கவள அறுத்து
எறிந்துவிட்டு, எனது உடலிலும் உயிரிலும் புகுந்து நீ க்கமற
நிவறந்தான். இது எம் இவறேன் பசய் த சூழ் சசி
் வய என்கிறார்
மாணிக்கோசகர்.
ஆன்மா எல் லா உயிர்களிலும் நிவறந்திருக்கிறது. அே் ோவற
அறிப்படுகிறது. எல் லா உயிர்களிலு ம நிவறந்தாக அதவனத்
தியானிக்க வேண்டும் .
ஆன்மா எல் லா உயிர்களிலும் நிவறந்திருப்பவத யார் அறிகிறாவனா
அேவன எல் லா உயிர்களும் வநசிக்கின்றன.
பிரம் மமமாகிய வபரறிவே நமது அறிவு என்று உயர் ஞான நிவலவய
வேதாத்திரியம் பசால் லும் வபாது,
“அேன் நீ ஒன்றா அறிந்த இடம்
அறிவு முழுவம அது முக்தி”

என்கிறது.
எல் லா உயிர்களும் ஒருேவன வநசிச்கின்ற அளவே அேனது முக்தி
நிவல.
முக்தி என்பது மரணத்திற் குப் பின் அவடயக்கூடிய அல் ல. மாறாக
நாம் ே ழ் கிற காலத்திவலவய வேண்டாதவத ேடிகட்டி,
வேண்டியதற் கு படிகட்டி பிற உயிர்கவள எத்துவணயும் வபதமுறாது
தம் உயிர்வபால் எண்ணி, அவனத்து உயிகட்கும் அன்பு பசய் கிற
பக்குேத்வத நாம் அவடந்துவிட்டால் , நாம் அவடந்த நிவலவய முக்தி.
.

8. வேண்டாவம வேண்டும் .
தூய பக்தர்களின் பிரார்த்தனனகள் எப் படி இருக்கும் ததரியுமா?
சில உதாரணங் கள்
பக்த பிரஹலாதர்: தன் தந்வத ஹிரண்யகசிபுோல் பல் வேறு
துன்பங் கவள அனுபவித்தவபாதிலும் , மாறாத பக்தி பகாண்டிருந்த
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பிரஹலாத மகாராஜர் எல் லா இன்னல் களிலிருந்தும்
காப்பாற் றப்பட்டார்.
ஐந்வத ேயதான தனது பக்தனுக்காக அேர் ஓர் அற் புத அேதாரவம
எடுத்தார்.
நரசிம் மர் தனது தூய பக்தனான பிரஹலாதரிடம் என்ன ேரம்
வேண்டும் என்று வகட்டதற் கு, ேரம் வேண்டி பக்தி பசய் ேதற் கு தான்
ஒரு வியாபாரி அல் ல என்று பணிவுடன் எடுத்துவரத்த பிரஹலாதர்,
அே் ோறு ஏவதனும் ேரமளிக்க விரும் பினால் , தனது இதயத்தில்
துளியும் பபௌதிக ஆவசகள் இல் லாமல் இருக்கும் படி ேரமளிக்க
வேண்டினார்.
வமலும் , பகோவன அறியாமல் இே் வுலகில் சுற் றித் திரியும் அவனத்து
மூடர்கவளயும் அேரது திருேடி வசவேக்கு பகாண்டு ேர அேர்
விரும் பினார்–வேறு விதமாகக் கூறினால் , அேர் தனது பசாந்த
முக்தியில் கூட ஆர்ேம் காட்டவில் வல.
குந் திததவி: தனது ோழ் வில் பல் வேறு துன்பங் கவள அனுபவித்த
குந்திவதவி, அத்துன்பங் கள் அவனத்தும் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டும்
என்று வேண்டுகிறார்;
ஏபனனில் , அத்துன்பங் கள் இருந்தவபாது, அேரால் பகோவன
மீண்டும் மீண்டும் தரிசிக்க முடிந்தவத.
வமலும் , பபௌதிக ோழ் வில் ஆர்ேமற் றேர்களால்
(சலிப்பவடந்தேர்களால் ) மட்டுவம பகோவன அவடய முடியும்
என்றும் அேர் பதளிவுபடுத்துகிறார்.
பசல் ேம் , உயர்குடி, கல் வி, அழகு வபான்றேற் வறப் பபற முயற் சி
பசய் பேர்களால் உண்வமயான உணர்வுடன் கிருஷ்ணவர
பநருங் கவே முடியாது என்று கூறி, பபௌதிக விஷயங் கவள அவடய
நிவனப்பதும் பக்தியும் பேே் வேறு என பதளிவுபடுத்துகிறார்.
குலதேகர ஆழ் வார்: மன்னராக இருந்து அதன் பின்னர் தனது அரச
பதவிவயத் துறந்து ோழ் ந்த குலவசகர ஆழ் ோர், தனது முகுந்த மாவல
ஸ்வதாத்திரத்தில் …
(5), “எனதருவம பகோவன! எனக்கு பபௌதிக அறக் பகாள் வககளில்
ஆர்ேம் இல் வல, பசல் ேம் வசகரிப்பதற் வகா இந்திரிய சுகங் கவள
அனுபவிப்பதற் வகா ஆர்ேம் இல் வல.
என் கர்ம விவனப் பயனால் எனக்கு ேந்து வசர வேண்டியவே
அவனத்தும் தானாக ேரும் .
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தங் களின் தாமவரப் பாதங் களுக்கு பிறவிவதாறும் மாறாத பதாண்டு
புரிதல் என்னும் மிகவுயர்ந்த ேரத்வத மட்டுவம நான் வேண்டுகிவறன்,”
என்று கூறுகிறார்.
இே் ோறு பாடுேதன் மூலம் மிகவுயர்ந்த ேரம் என்ன என்பவத நமக்கு
அேர் வபாதிக்கின்றார்.
பக்தி விதனாத தாகூர்: பகௌடீய வேஷ்ணே ஸம் பிரதாயத்தின்
மிகச்சிறந்த ஆச்சாரியர்களில் ஒருேரான பக்திவிவனாத தாகூர்,
எத்தவன பிறவிகள் எடுத்தாலும் பக்தனாக ோழ வேண்டும் என்று
வேண்டுகிறார்.
”கீ ஜன் ம பஹௌ ஜதா துோ தாஸ், பஹீர்-முக ப்ரஹ்ம-ஜன் வம நாஹி
ஆஷ்.” பக்தனாக பிறக்க வநரிட்டால் , புழுவின் உடலில்
பிறவிபயடுத்தாலும் பரோயில் வல என்றும் , பக்தனாக இல் லாவிடில்
பிரம் மாவின் பிறவியும் தனக்கு வேண்டாம் என்றும் அேர்
வேண்டுகின்றார்.
னேதன்ய மஹாபிரபு: பக்திவய எே் ோறு பயிற் சி பசய் ய வேண்டும்
என்பவத மக்களுக்கு எடுத்துவரப்பதற் காக அேதரித்த பகோன்
வசதன்ய மஹாபிரபு, உயர் மதிப்புவடய தனது பிரபலமான
சிக்ஷாஷ்டகத்தில் பின்ேருமாறு வேண்டுகிறார்:
”நதனம் ந ஜனம் ந ஸுந்தரீம்
கவிதாம் ோ ஜகத் ஈஷ காமவய
மம ஜன்மனி ஜன்மனீஷ்ேவர
பேதாத் பக்திர் அவஹதுகீ த்ேயி”

”
“எல் லாம் ேல் ல பபருமாவன, பபாருள் வேண்வடன், என்வனப்
பின்பற் றுவோரும் வேண்வடன், அழகிய பபண்களும் வேண்வடன்;
ஒே் போரு பிறவியிலும் உமக்குக் களங் கமற் ற பக்தித் பதாண்டாற் ற
வேண்டும் என்பவத மட்டுவம யான் வேண்டுகிவறன்.”
அேர் வமலும் கூறுகிறார்:
ஆஷ்லிஷ்ய ோ பாத ரதாம் பினஷ்டு மாம்
அதர்ஷனாம் மர்ம ஹதாம் கவராது ோ
யதா ததா ோ விததாது லம் பவடா
மத் ப் ராண நாதஸ் து ஸ ஏே நாபர:

“கிருஷ்ணர் என்வன முரட்டுத் தனமாக நடத்தினாலும் , அவணத்துக்
பகாண்டாலும் , என்முன் வதான்றாது என் இதயத்வத வநாகச்
பசய் தாலும் , அேவர என் பிரபுோோர்.
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அேவரத் தவிர வேறு யாவரயும் நான் என் இவறேனாக அறிவயன்.
என்னிடம் எே் ோறு வேண்டுமானாலும் நடந்துபகாள் ள அேருக்கு
பூரண உரிவம உண்டு.
எல் லா சூழ் நிவலயிலும் அேவர எனது பிராண நாதர், இதில் எந்த
நிபந்தவனயும் இல் வல
இறுதி விளக்கம்
சிறிதளவு பக்தி பசய் துவிட்டு, அதற் குப் பலனாக பகோன் தனக்கு
ஏதாேது பசய் ய வேண்டும் என்று பபரும் பாலான மக்கள்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தாங் கள் வேண்டியது கிவடக்கவில் வலபயனில் , ேழக்கமாகச்
பசல் லும் வகாவிலுக்குப் வபாகாமல் வேறு வகாவிலுக்குச் பசல் லுதல் ,
நாத்திகம் வபசுதல் , மதம் மாறுதல் வபான்றவே அவனத்தும் இன்வறய
உலகில் சாதாரணமாக நடப்பவே.
ஆனால் முழுமுதற்
கடவுளான ஸ்ரீ
கிருஷ்ணரின் தூய
பக்தர்கள் , பணம் ,
பபாருள் , வதேவலாக
ோழ் வு, புகழ் , கல் வி,
ஆவராக்கியம் , வயாக
சக்திகள் வபான்றவே
மட்டுமின்றி,
முக்திவயயும் வேண்டுேதில் வல.
கிருஷ்ணவர ேரம் பபற் றுக் பகாள் ளும் படி வகட்டாலும் அப்பக்தர்கள்
பபௌதிக நன்வமகவள வேண்டுேதில் வல.
ஸ்ரீ ராமானுஜருக்காக கண்கவள இழந்த கூரத்தாழ் ோர், ேரதராஜ
பபருமாளிடம் கண்கவளத் தரும் படி வேண்டுவகாள் விடுக்க
மறுத்தவத இங் கு நிவனவுகூர்வோம் .
“எனபதன்றுஞு ஏதுமில் வல, எல் லாம் உன் அவடக்கலவம” என்று
பகோவன சரணவடந்து, பக்தித் பதாண்வட மட்டும் வேண்டுேவத
மிகச்சிறந்த பிரார்த்தவனயாகும் .
ஆழ் வார்களின் பிரார்த்தனனகளில் சில
பச்வச மா மவல வபால் வமனி, பேளோய் , கமலச் பசங் கண்
அச்சுதா! அமரர் ஏவற! ஆயர்தம் பகாழுந்வத! என்னும்
இச் சுவே தவிர, யான் வபாய் இந்திர-வலாகம் ஆளும்
அச்சுவே பபறினும் வேண்வடன் அரங் க மா நகருளாவன!
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“திருேரங் கவன, பச்வச நிற மவல வபான்ற திருவமனியும் , பேள
ோயும் , பசந்தாமவர வபான்ற சிேந்த கண்களும் பபற் றேவன!
வதேர்களின் தவலேவன! இவடயர் குலத்தின் பகாழுந்வத! உலகில் உம்
பபயர் பசால் ேதால் உண்டாகும் சுவேவய விட்டு, ோனுலவக
ஆளுகின்ற வபறு கிவடப்பதாக இருந்தாலும் , அதவன நான் விரும் ப
மாட்வடன்.” (பதாண்டரடிப் பபாடி ஆழ் ோர், திருமாவல, நாலாயிர திே் ய
பிரபந்தம் ,873)

”பகாண்டல் ேண்ணவனக் வகாேலனாய் பேண்பணய்
உண்ட ோயன் என் உள் ளம் கேர்ந்தாவன
அண்டர்வகான் அணி-அரங் கன் என் அமுதிவனக்
கண்ட கண்கள் மற் று ஒன்றிவனக் காணாவே”

“கார்முகிலின் ேண்ணவன, ஆயர்பாடிக் கண்ணனாய் ேந்து
கள் ளத்தில் பேண்பணய் உண்டேவன, என் உள் ளம் கேர் கள் ேவன
உலகின் முதல் ேவன – அழகிய திருேரங் கத்திலுள் ள ஆரா
அமுதவனக் கண்ட கண்கள் மற் ற எேற் வறயும் காண ஆவசப்படாது.”
(திருப் பாணாழ் ோர், நாலாயிர திே் ய பிரபந்தம் ,936)

”எற் வறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் உன்தன்வனாடு
உற் வறாவம ஆவோம் ; உமக்வக நாம் ஆட்பசய் வோம்
மற் வற நங் காமங் கள் மாற் வறவலார் எம் பாோய் ”

“எத்தவன பிறவிகள் எடுத்தாலும் , உம் வமாடு உறவு பகாண்டேர்
களாகவே இருப்வபாம் . உமக்கு மட்டுவம அடிவமயாயிருக்கக்
கடவோம் , அவதத் தவிர மற் ற விருப்பங் கவள தவிர்த்தருள
வேண்டும் .” (ஆண்டாள் , திருப்பாவே, நாலாயிர திே் ய பிரபந்தம் ,502)
எனவே, பக்தர்கள் , உலகாய பபாருட்கவள வேண்டுேவத
வேண்டாமல் இருக்க வேண்டும் . உயர்ந்த பக்தர்கவளப் பின்பற் றி
அேர்கவளப் வபான்று பிரார்த்திக்க வேண்டும் .
வேண்வடன் புகழ் வேண்வடன் பசல் ேம்
வேண்வடன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்வடன் பிறப் பு இறப் புச்சிேம்
வேண்டார் தவமநாளும்
தீண்வடன் பசன்று வசர்ந்வதன் மன்னு
திருப் பபருந்துவற இவறதாள்
பூண்வடன் புறம் வபாவகன் இனிப்
புறம் வபா
கர“ ஒட்வடவன. (திருோச.பா. 512)

நிவலபபற் று விளங் கும் திருப்பபருந்துவற இவறேனது
திருேடிகவளச் பசன்று வசர்ந்து விட்வடன்.
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எனவே புகழ் , பசல் ேம் , மண்ணுலக ோழ் வு, விண்ணுலக ோழ் வு,
பிறப்பு, இறப்பு என்று எதவனயும் விரும் ப மாட்வடன்.
சிேத்வத அவடய நிவனயாதேவரத் பதாடமாட்வடன். இனி வேறு
பநறிகவள நாட மாட்வடன். இவறேனது திருேடிகள் என்
மனவதவிட்டு நீ ங் க இடம் தரவும் மாட்வடன் என்கிறார்
மாணிக்கோசகர்.
மாணிக்கோசகர் வேண்வடன் புகழ் ” என்றாலும் இன்றளவும் அேரது
புகழ் ஆன்மீக உலக் கில் நிவலத்துதாவன நிற் கிறது.
அேரது புகழலால் பல சாதகர்கள் அேர் ேழியில் இன்றும் பயணித்துக்
பகாண்டுதாவன இருக்கிறார்கள் ? சரி.
புகழ் பற் றி வேதாத்திரியம் என்ன பசால் கிறது.

புகழ் மனித சமுதாய நற் சான்றாகும்
”புகழுக்கு விரும் புோவயல் , அந்த வேட்வப புகழ் மூலமாகத்
புகழ் அணுகாமல் துரத்தும் சக்தியாகும் .
புகழ் ஒருேர் கடவம எனும் மலர் மணமாம்
புகழ் மனித சமுதாய நற் சான்றாகும் .” (ஞாக.பா.1617)

புகழ் என்பது ஒருேரின்
கீர்த்திவயப் பாராட்டிவனக்
வமன்வமப்படுத்திக் கூறப்படும் ோர்த்வதயாகும் .

குறித்து

பிறர் நலன் குறித்து சிந்தித்தும் , சமுதாய நலன் விரும் பியும் ோழ் கின்ற
ேவர, மானுடம் பாராட்டுத் பதரிவிக்கின்ற ேவகயில் , எண்ணுேதும்
பசால் லுேதுமான மதிப்புக்கவள பேளிப்படுத்துேது புகழ் ஆகும் .
கடவம உணர்வில் கர்மவயாகிய ோழ் பேருக்கு மக்கள் காட்டும் நன்றி
உணர்வும் பாராட்டுவம புகழ் ஆகும் .
கடவம என்னும் மலர் மலருவமயானால் , அதன் ோசவனயால்
கேரப்பட்ட ேண்டினங் கள் பூச்சிகள் முதலியன மலவர நாடி ேந்து
வதன் அருந்தி, மகரந்தச் வசர்க்வகக்கும் உதவுகிறது.
அந்த மலரின் மனம் வபான்றது - கர்மவயாகிகளின் கடவம அறம் .
கடவம அறத்வத பசய் யாமல் ஒருேர் தான் புகழ் பபற வேண்டும் என
ஆவசப்பட்டால் , அந்த ஆவசவய புகவழ அணுகவிடாமல் துரத்துகின்ற
சக்தியாகிவிடும் .
கர்மவயாகம்
என்பது இயல் பாக அவமந்தால்
புகழ்
என்பதும்
தானாகவே ேரும் .
நாமாகத் வதடிப் வபானால் புகழானது நம் வம
அணுகாது.
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உயர் புகழ் பற் றி வேதாத்திரியம் அழகாக விரிோக விளக்கமாக
பசால் கிறது.


”புகழ் மூலமாகத்தான் நமக்கு மற் றேர்கவளாடு பதாடர்பும் ,
நட்பும் கிவடக்கின்றன,
உயர்புகழ் என்பது எப்படியும் புகழ்
பபறலாம் , இருக்கலாம் . எப்படி வேண்டுமானலும் பபறலாம்
என்பது அல் ல.
உலகத்துக்கு
நன்வமயான பசயல் கவளவய
பசய் து அதனாவல மக்கள் மனம் ஒரு நிவறவு பபற் று அேர்கள்
ோழ் க்வகயிவல துன்பங் கள் நீ ங் கி இன்பம் மலரக் காணும் வபாது,
அந்த
மக்களால்
அளிக்கக்கூடிய
ஒரு
ோழ் த்து
ஒரு
மனநிவறவுதான் ”உயர்புகழ் ”



புகழ் என்பது தான் விரும் பிப் பபறுேவதா. தாவன ஏவதனும் ஒன்வறச்
பசய் து அதன் மூலமாக ேரவேண்டும் என்று நிவனப் பவதா அல் ல. தன்
பசயலின் மூலமாக மக்கள் காட்டும் மனநிவறவுதான் புகழாகும் .”
(வேதாத்திரிய சிந்தவன விருந்து – தினசரி தியானம் )

கர்மவயாகம்
என்பது இயல் பாக அவமந்தால்
புகழ்
என்பதும்
தானாகவே ேரும் .
நாமாகத் வதடிப் வபானால் புகழானது நம் வம
அணுகாது.

9.இன்ப ஊற் றாய் நிவறந்த இவறோ!
”சிலர் இவறேனின் காட்சிவயப் பபற் ற பின்னும் முன்
விவனப்ப்யவனக் கழித்துக்பகாள் ள உடலில் ோழ் ந்துேருேர். அல் லது
மக்களுக்குப் வபாதிக்க உடல் தரித்திருப்பர்.
கங் வகயில் குளித்பதழுந்த பிறகு ஒருேனுவடய பாேங் கள்
பதாவலந்து, முக்தி கிவடக்கிறது.
இருப்பினும் கண் குருடு மவறேதில் வல. ஆனால் ஊழ் விவன
காரணமாக இன்னும் எத்தவன பிறவிகவள எடுக்க வேண்டுவமா
அவேகவள இனிவமல் எடுக்க வேண்டியதில் வல.
எந்தப் பிறவி ஏற் பட்டிருக்கிறவதா அந்தப் பிறவி நின்றுவிடும் .
பிறப்பறுத்த நிவல. இேர்களிடம் கர்மவிவன, காமம் , பேகுளி
என்பன எரிந்து விடுகின்றன.
உடல் மட்டும் ஒரு சில முன்விவனகவளக்“ கழிக்க வேண்டி வமலும் சில
நாட்கள் தங் குகிறது.” (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதபமாழிகள் பாகம் 1 –
பக்.282)
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வகாற் வறன் எனக்கு என்வகா குவர
கடல் ோய் அமுதது என்வகா
ஆற் வறன்எங் கள் அரவன அரு
மருந்வத எனது அரவச
வசற் றார்ேயல் புவடசூழ் தரு
திருப் பபருந்துவற உவறயும்
நீ ற் றார்தரு திருவமனிநின்
மலவன உவனயாவன. (திருோச.பா. 513)






எங் களின் பிறப்வப அறுப்பேவன!
பிறவி வநாக்கு அரிய மருந்வத!
எனது அரசவன!
வசறு நிவறந்த ேயல் களால் சூழப்பட்ட திருப்பபருந்துவறயில்
எழுந்தருளி இருக்கும் நீ றுபூசிய திருவமனி உவடயேவன!
மனமற் றேவன!

நீ தந்த இன்பத்வதப் பபாறுக்க முடியாதேனாய் இருக்கிவறன்.
உன்வன பகாம் புத் வதன் என்வபனா? ஒலிக்கும் அவலவீசும் கடலில்
கிவடத்த அமிழ் தம் என்வபனா? (என்ன பசால் லிப் புகழ் வேன்?
மவறபபாருள் உணர்ந்த நிவறவுக் கவி வேதாத்திரியத்தில்
அமிழ் தமாக அவமந்துள் ளது.
”இன்று நான் நிவறவு பபற் வறன்! இவறோ!
இன்று நான் நிவறவு பபற் வறன்!
நின் வறன் நடந்வதன். உன்வன நிவனந்த வதடியவலந்வதன்.
பசன்வறன் பல இடங் கள் சிந்தவன விரிந்த பின், (இன்று)
இவறபேளி காட்சியாக, எல் வலாரும் பார்த்துக் பகாண்வட மவறோய்
உள் ளாய் நீ பயன்று. மாற் றுவர பகர்கின்றார்!
பிவறமுதலாய் சந்திரன் பபருத்து முழுேதாம் வபால் ,
குவறயறிவே விரித்தால் பகாள் ளலாம் உவனயுள் வள (இன்று)
இருப் பு நிவல பேளியாய் , இயக்க அவல விண்ணாகி,
உருப் பபாருள் அத்தவனயும் , உருோன தறிந்திட்வடன்,
கருப் பபாருள் காந்தமாகி, கண்டு வகட்டுண் டுணரும் ,
திருப் பபாருள் மனமாகத் திகழ் ேவத உணர்ந்தபின்!
(இன் று)
வபரியக்க மண்டலம் பபரிதுதான் என்றாலும் ,
ஓரியக்கமாய் உந்தன் உடலாய் அவதக் காண்கின்வறன்.
சீரியக்கங் கள் எல் லாம் சித்திக்கப் பபரும் வியப் பு
யாரியக்க ேல் லாவர உவனயன்றிப் வபரண்டத்வத?
(இன்று)
அன்பும் கருவணயுமான், அகன்ற நிவலயிலுள் ளாய் !
என் மனவத விரித்து இவணத்துக் பகாண்டாய் உன்னுள் வள!
கன்ம விவனகபளல் லாம் கழிந்தன. உணர்கின்வறன்!
23

உன்வனயறிந்து உய் ய, உலவகார்க்குத் பதாண்டு பசய் வேன்) (இன்று)
(ஞாக.பா.1651)

10.அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம்
”நான் என்ற எண்ணமும் தவளகளும் மவறந்த பிறகுதான் மனிதனால்
கடவுவளக் காணமுடியும் .
நான் பபரிய அறிோளி, நான் புகழ் பபற் ற இன்னாருவடய மகன், நான்
பணக்காரன், நான் புகழ் பபற் றேன் என்ற எண்ணங் கள் தாம்
தவளகள் . அவேகவளத் துறந்தால் தான் இவறேனது காட்சி
கிவடக்கும் .” (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதபமாழிகள் பாகம் 11 – பக்.35)
எச்சம் அறிவேன்நான் எனக்கு
இருக்கின்றவத அறிவயன்
அச்வசா எங் கள் அரவன அரு
மருந்வத எனது அமுவத
பசச்வசமலர் புவரவமனியன்
திருப் பபருந்துவற உவறோன்
நிச்சம் என பநஞ் சில் மன்னி
யானாகி நின் றாவன. (திருோச.பா. 514)






எங் கள் பிறப்வப அறுப்பேவன!
பிறவி வநாக்கு அரிய மருந்வத!
எனது அமுதவம!
பேட்சிப்பூ வபான்ற சிேந்த வம ன உவடயேவன!
திருப்பருந்துவறயில் எழுந்தருளி இருப்பேவன!

உறுதியாக என் மனத்தில் நிவலபபற் று, அேவன நானாக இரண்டறக்
கலந்து நின்றேவன!
நான் இன்னும் பபற வேண்டிய மிச்சம் என்ன என்பவத அறிவேன்.
பபற் றவத அறிய மாட்வடன். இது வியப்புக் உரியது அன்வறா?
”நான் யார்?” என்ற வகள் விக்கு உள்
நாடி, உண்வம விவட கண்வடார்,
”நான் நிவறோன பரம் ” என்றார்
நாோல் மட்டும் பிறருக்கு
”நான்பதய் ேம் ” என்றுவரத்து. பதில்
நல் ல உணவேப் பபறுேர் பலர்!
”நான் பிரம் மம் ” ஆம் கருத்தறிந்த
நல் வலார் உலகுக்கு ஒளி வபால் ேர்!” (ஞாக.பா.1132)
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நான் யார்? என்ற வகள் வி ஒே் போரு மனிதரிலும் ஏவதனும் ஒரு
சந்தர்ப்பத்தில் ஏற் படுேது இயல் பு.
அகவநாக்கு தேப்பயிற் சியின் மூலம் , உடலுக்குள் உயிர், உயிர்க்குள்
அறிவு, அந்த அறிவே பதய் ேமாகவும் உள் ளது என்பவத
உணர்ந்தேர்கள் ”நான் எங் குவம நிவறோன பரம் ” என்று உணர்ந்தவத
உணர்ந்தோறு கூறினார்கள் .
ஆனால் ோய் ோர்த்வதயாக நான் கடவுள் என்று பலரும் கூறி
அதற் குப் பிரதியாக நல் ல உணவேப் பபற் று உண்பார்கள் .
இவறநிவலயாகிய பிரம் மவம எல் லாமாக ஆகி, எல் லாேற் றிலும்
இருப்பாக இருந்து இயக்கிக் காத்து முடித்தும் வேக்கிறது.
அதுவே நானாகவும் இருக்கிறது என்ற கருத்வத உணர்ந்த நல் லேர்கள்
உலகுக்கு ஒளி காட்டும் உயர்ோனேர்கள் ஆேர்.

11. உய் யும் நல் ேழி உள் ளுணர் தேவம;
”சாதாரண மனிதனின் மனம் பல் வேறு பபாருள் களில் சிதறுண்டு
கிடக்கிறது. தியான காலத்திலும் ஆரம் பத்தில் மனம் அவலபாயலாம் .
மனத்தில் எந்த எண்ணம் எழுந்தாலும் சரி. நீ அவமதியாக இருந்து
எே் ேவக எண்ணங் கள் ேருகின்றன என்று விழிப்வபாடு பார்.
பதாடர்ந்து இம் முவறயில் ஆராய் ந்தால் மனம் அவமதி பபறுகிறது.
எண்ண அவலகள் அதில் எழுேதில் வல.
இந்த அவலகள் மனத்தின் எண்ண பசயல் களுக்கு அவடயாளமாகும் .
நீ முன்பு எந்த விஷயங் கவளப் பற் றி ஊன்றி ஆவலாசித்தாவயா, அவே
உள் மன ஊற் றாக மாறியுள் ளன.
தியானத்தின்வபாது இவே வமவல எழுகின்றன. அேற் றின் எழுச்சி,
தியானத்தில் உன் மனம் வமலும் வமலும் ஒருவம நிவலவய
அவடகிறது என்பதற் கு அறிகுறி.
மனம் ஒவர ேவகயான எண்ணங் களில் ஒடுங் கி நிற் பவத
மாற் றங் களுடன் கூடிய, ஸவிகல் ப சமாதி என்கிவறாம் .
ஆனால் , இந்த மனம் பசயல் களிலிருந்து விடுபட்டு எல் வலயற் ற
ஞானத்தின் சாரமாகிய ஆன்மாவுடன் ஒன்றும் வபாது தனக்குத் தாவன
ஆதாரமாகிறது.” (சுோமி விவேகாந்தரின் ஞான தீபம் - பாகம் 10, பக்.356)
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ோன்பாவிய உலகத்தேர்
தேவம பசய அேவம
ஊன்பாவிய உடவலச் சுமந்த
அடவிமரம் ஆவனன்
வதன்பாய் மலர்க் பகான்வறமன்னு
திருப் பபருந்துவற உவறோய்
நான்பாவியன் ஆனால் உவன
நல் காய் எனலாவம. (திருோச.பா. 515)


திருப்பபருந்துவறயில் எழுந்தருளி இருக்கும் வதன்பாயும்
பகான்வற மலர் மாவல அணிந்தேவன!

ோன உலகத்தேர் தேம் பசய் யவும் , நான் அேவம பசய் து, ஊனால்
ஆகிய இந்த உடம் வபச் சுமந்து காட்டு மரம் வபால் நிற் கிவறன்.
தீவிவன உவடயேனாகிய எனக்கு, உன் திருேருவளத் தந்து
அருளுோயாக. என்று வேண்டலாமா? கூறுோயாக!
தேத்தால் திருேருவளப் பபறலாம் என்கிறது வேதாத்திரியம் .
மனம் தன் திறவமவயயும் ேல் லவமவயயும்
பபருக்கிக் பகாள் ளும் பயிற் சிவய *குண்டலினி வயாகம் *
*அறிவின் நிவலயுணர்:*
”அறிேயறியுங் கால் அரூபநிவல உயிர் விளங் கும்
அறிோக உயிர் ஆற் றும் அற் புதங் கள் விளக்கமாம் .”

*அறிவின் நான்கு நிவலகள் :*
”அறிேறிய வேண்டு பமனில் புலன் கடந்து
அறிந்துள் ள அத்தவனயும் கடந்து நின்று
அறிவிற் கு இயக்ககளப் பபாருள் பரம
அணுோன உயிர்நிவலவய உணரவேண்டும் .
அறிேங் வக உயிராகும் துரியமாகும்
அந்நிவலயும் கடந்துவிடத் துரியாதீதம்
அறிவிந்த நான்கு நிவலகளில் அே் ேப் வபா
அனுபேமாய் நின்று நின்று பழக பேற் றி.”

*தேம் :*
”பதய் ே அறிவே திருந்திய அறிோம் ;
உய் யும் நல் ேழி உள் ளுணர் தேவம;
பசய் யும் விவனகவளச் சீரவமத்திட
ஐயமில் வல அறும் பிறவித்பதாடர்.”
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*இயற் வக முவற தேம் (Simplified Kundalini Yoga)
”ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம் , சக்தி இவே யதிகமாகும்
அன்று அன்று அவடயும் அனுபேங் கள் எல் லாம்
அறிவினிவல நிவலத்து விடும் . ஆழ் ந்து ஆய் ந்து
நன்று என்று கண்டபடி பசயல் கள் ஆற் றும்
நற் பண்பு புலன்களுக்கு அவமந்து வபாகும்
என்பறன்றும் கருவிடத்வத அறிவே ஒன்றும்
இயற் வகமுவற சிறப் புவடத்து ஈவத தேமாம் .”

*தேத்தின் பயன்கள் பத்து:*
1) மனித ோழ் வின் பபருநிதியாகிய கருவமயத்வத தூய் வமயாகவும் ,
ேலுவுவடயதாகவும் , அவமதியும் இன்பமும் பபருக்கும்
திறனுவடயதாக்கவும் உதவுகிறது.
2) மனிதனின் இவறயுணர்வும் , உயிர் விளக்கவும் , அறபநறி நின்று
ோழும் தன்வமயும் உண்டாக்கும் .
3) மனத்தின் விரியும் தன்வம பபருகுகிறது.
4) எண்ணம் , பசால் , பசயல் களில் தேறு பசய் யா விழிப்பு நிவல
வமவலாங் குகிறது.
5) அறிவின் திறன்கூடி அதன் கிரகிக்கும் சக்தி கூடுகிறது.
6) ஒத்துப் வபாதல் , சகித்துக் பகாள் ளுதல் வபான்ற பண்புகள்
மலர்கின்றன.
7) அே் ேப்வபாது பசய் துவிடக் கூடிய தேறுகவளயும் , நம் மிடம்
இருக்கக் கூடிய தீய குணங் கவளயும் கவளந்து தூய் வமவயப்
பபருக்கிக் பகாள் ள துவணபுரிகிறது.
8) ஆக்கப் பூர்ேமான பசயல் கவள ஆற் றும் திறன் ஓங் குகிறது.
9) தன் அவமதி, குடும் ப அவமதி, சமுதாய அவமதி மூலம் உலக
அவமதிக்கு ேழி ேகுக்கிறது.
10) நடக்கக் கூடியவதவய நிவனக்கச் பசய் து நிவனத்தவதவய
நடக்கச் பசய் கிறது.

துவணநின்ற நூல் கள் .
1. திருோசகம் , சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய் த்துவற.
2. திருோசகம் , புலேர் வீ.சிேஞானம் , விஜயா பதிப்பகம் , வகாவே.
3. ஞானக்களஞ் சியம் , வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம் ,
ஈவராடு
4. இவணயதள தகேல் கள் .
5. ஞானக்களஞ் சிய கவிகள் , இரா. மாரியம் மாள்

வமாகன்தாஸ்,

வேதவலாக அன்பு நிவலயம் , பபாள் ளாச்சி
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6. வேதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். அழகுப் பதிப்பகம் , பசன்வன.
7. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் , மன்னார்குடி
பானுகுமார்.
8. சுோமி

விவேகானந்தரின்

ஞானதீபம் ,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் ,

பசன்வன
9. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதபமாழிகள் , ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமடம் ,
பசன்வன
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