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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்

இதனுள்வே
1. பற்றற்ற ோழ்வும் முக்தியும்
2. பற்றும் வயாக ோழ்க்வகயும்
3. உருகிப் உருகி உேம் குேிர
4. அருள் அனுேம்

5. இவறநிவை என்னுள்வே
6. அனுபூதி நிவை

7. நீ நானாகக் கண்வேன்
8. பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேழி
9. தேமும் பரேச நிவையும்
10. ோழப் பிடிக்கேில்வையா?

இவறேன்

தன்வன

அவழத்துக்

ககாள்ோ

ேிட்ோல்

ோழப்

வபாேதில்வை என்று, ோழாப் பத்து என்ற தவைப்பில் 28 ஆேது
பதிகத்தில் பத்து பாேல்கவே மாணிக்கோசகர் பாடியுள்ோர்.

1. பற்றற்ற ோழ்வும் முக்தியும்
அன்வன காேி மாதாேின் தரிசனம் கபற வேண்டுகமன்ற ஆேலும்
ஏக்கமும் இராமகிருஷ்ணரிேம் நாளுக்கு நாள் கபருகின.
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அன்வனயின் ேழிபாட்டில் மனமுருகிக் கவரந்தார்.

பூவை

வநரங்கேில் பக்திப் பாேல்கவே குறிப்பாக “ராம பிரசாதர்” என்ற
மகானின் பாேல்கவேப் பாடிப் வபரானந்தம் அவேந்தார்.

அேர் பாடுேவதக் வகட்டு பக்தர்களும் பக்தியில் கமய்சிைிர்த்து
நின்றார்கள்.
தவைமீ து புஷ்பங்கே வேத்த ேண்ணம் மணிக்கணக்காக
தியானத்தில் மூழ்குோர்.
காேி மாதாவுக்கு நிவேதனம் பவேத்து அதவன அன்வன உண்ண
ேருோள் என்று காத்திருப்பார்.

வகாேிைின் மரபுகவேயும் நியதிகவேயும் மீ றி வநரம் காைம்
அறியாமல் பூவை கசய்தும் பாடியும் அைங்காரம் கசய்தும்

தீபாராதவன காட்டியும் அழுதும் கதாழுதும் இராமகிருஷ்ணர்
அன்வனவய ேழிபட்டு ேந்தார்.
“கல்லும் கனிய உன்முன்
பாடுகின்வறவன, என்முன் காட்சிதர
ேரமாட்ோயா?” என்று அேர் கனிந்து
உருகி வேண்டினார்.

கண்கேில் நீர் கபருகி ேழிபட்ோர்.
அன்வனயின் அருட்காட்சி
கிவேக்காமல் வபாய்ேிடுவோவமா
என்ற தேிப்பும் துயரமும் கபருகியதும்
இனி உயிர் ோழ்ேவத ேண்
ீ
என்ற
முடிவுக்கு ேந்தார் இராமகிருஷ்ணர்.
இந்த எண்ணம் ேந்ததுவம காேியின் அருகில் இருந்த ோவே
எடுக்க ேிவரந்தார்.
அவ்ேேவுதான்.

காேியின் ோவேத் தம் கரங்கோல் கதாட்ோர்.

ஆனால்…என்ன ேியப்பு!

இராமகிருஷ்ணரின்

முன்பு அன்வன ஒேிமயமாகத் வதான்றினாள்.
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“கங்குகவரயற்ற ஞானப் வபகராேிக் கேல் வபான்ற வதாற்றம்.

எங்கு வநாக்கினாலும் ஒைி அவைகள் ககாந்தேித்துப் கபாங்கிப்
கபருகிய கேல் மட்டுவம கதரிந்ததாக இராமகிருஷ்ணர் பின்னாேில்
சீேர்கேிேம் இவதப் பற்றி நிகழ்ந்தவத ேர்ணித்தார்.

ோவேத் கதாட்ேதும் அன்வனயின் அருங்காட்சித் தான் கபற்றதும்
அக்கணவம இராமகிருஷ்ணர் கேேியுைக நிவனேிழந்து ேழ்ந்தார்.
ீ
பரேசமானார்.

அன்வன அருேில் திவேத்தார்.

இராமகிருஷ்ணவரப் வபாை மாணிக்கோசகரும் “இவறயருள்
கிவேக்காேிடில் இனியும் ோழமாட்வேன்.

ேருக, என்று அவழத்து

அருளுோயாக!” என்று ோழாப் பத்தில், பத்துப் பாேல்கேிலும்
வேண்டுகிறார்

“பாகராடு ேிண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரவன
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

சீகராடு கபாைிோய் சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
ஆகராடு வநாவகன் ஆர்க்ககடுத்து உவரக்வகன்
ஆண்ேநீ அருேிவை ஆனால்

ோர்கேல் உைகில் ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருகஎன்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.448)









நிைம் முதல் ஆகாயம் ேவர உள்ே ஐம்பூதங்கேிலும் ேிரிந்து
நிற்கும் எம் வமைானேவன!
சிறப்புப் கபாருந்திய சிேபுரத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
நான் எதன்மீ தும் பற்று இல்ைாதேனாய் இருக்கிவறன்.
முன்பு என்வன ஆட்ககாண்ே நீ, இப்கபாழுது அருள் கசய்யாது
இருக்கிறாய்.

இவத யாரிேம் எடுத்துக் கூற முடியும்?

இதற்காக யாவர கநாந்து ககாள்ே முடியும்?
நீண்ே கேைால் சூழப்பட்ே உைகில் நான் இனியும்
ோழமாட்வேன்.

ேருக, என்று அவழத்து அருளுோயாக!
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இவறநிவை கபற – வேதாத்திரியம்
“இவறயுணர்ோர் சிைர்முயன்று வேதநூல்கள் மூைம்
இவ்ேிவறவய அறிவுஎன உணர முடியாமல்,

இவறவேறாய் அறிவுவேறாக எண்ணி எண்ணி,

எழும்பிணக்கில் புரட்டுபுரண்வே மயக்கில் மாள்ோர்.

இவறநிவைவய அறிோக இயங்கும் உண்வமகாண,
ஏற்றகதாரு சாதவனதான் அகவநாக்குப் பயிற்சி.
இவறயறிோய் உைகாக உயிர்கோகத் திகழும்

இந்தஉண்வம உயிர்மீ து மனம் ஒடுங்க ஒேிரும்.” (ஞாக.பா.1407)
இவறநிவைவய அறிய வேண்டும் என்ற எண்ண எழுச்சி மனிதராகப்
பிறந்தேர்க்கு ஏவதனும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்படுேது இயல்பு.
அவ்ோறு சிைர் தன்வன அறிய வேண்டும்.

கேவுள் தத்துேத்வத

அறிய வேண்டும் என்று முயற்சிப்பார்கள்.
வேத நூல்கவேப் படித்தும். இவறநிவைவய, அறிோகவும்,
தானாகவும் இருக்கிறது என்பவத உணர முடியாமல், இவற

நிவைவயயும் அறிவேயும் வேறு வேறாக எண்ணி, அறிேிற்குப்
கபாருந்தாத ேவகயில், மனம் பிணக்கமவேந்து, மயக்குற்று
அவைந்து திரிந்து மடிந்தும் வபாோர்கள்.
இவறநிவையானது அறிோகவும் உள்ேது என்ற உண்வமவய
உணர்ேதற்கு உகந்த சாதவன மார்க்கம் தான் அகவநாக்குப்
பயிற்சியாகிய குண்ேைினி வயாகம் ஆகும்.
மனதின் அவைச்சுழல் வேகத்வதக் குவறப்பதற்கு உயிரில் மனவத
ஒடுக்க வேண்டும்.
அந்நிவையில் இவறநிவைவய அறிோகவும், உைகங்கோகவும்,
உயிர்கோகவும் திகழ்கின்றது என்னும் உண்வமவய உணர்ேதால்
அறிேில் கதேிவு ஏற்படும்.
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இத்தவகய கதேிவேப் கபற்று ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ேேமுேன்.

ோழ்க

2. பற்றும் வயாக ோழ்க்வகயும்
'எந்தப் கபாருள் மீ து மனிதனுக்கு அேேற்ற ஆர்ேம் ஏற்படுகிறவதா,
அந்தப் கபாருோல் அவேயக் கூடிய துன்பங்கவே, முதைில்
எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.

அப்வபாதுதான் அந்தப் கபாருேின் வமல் ஏற்படும் பற்றின் ேைிவம
குவறயும் கேைில் மிதக்கும் இரண்டு கட்வேகள் ஒரு கணத்தில்
ஒன்று வசரும்; மறுகணவம ஒன்வறயன்று ேிட்டு ேிைகும்.

வசரும் உறவுகள் ஒரு நாள் பிரியும். இல்ைாதிருந்து, ஒரு நாள்
உறோய் மைர்ந்து, மீ ண்டும் இல்ைாமல் வபாேதுதான் ோழ்க்வக.
இந்த ோழ்க்வகயில் அேவுக்கு மீ றிய பற்வற ேேர்த்துக்
ககாள்ேைாகாது. குேிந்த கசல்ேம் குவறந்து வபாகும்.
உயர்ந்த ோழ்வு தாழ்ந்து வபாகும். வசர்ந்த சுற்றம் பிரிந்து வபாகும்.
பற்றுகேில் இருந்து ேிடுபே மனிதன் மனவத பக்குேப்படுத்த
வேண்டும்' என்கிறது மகாபாரதம்.
'கபாருட்கேின் மீ தான பற்வற ேிடுங்கள். கசல்ேவமா, அதிகாரவமா
மனிதவன அடிவமப்படுத்தி ேிோது. அேற்றின் மீ திருக்கும் நீங்காத
ஒட்டுதல்தான் ஒருேவன நிரந்தர அடிவமயாக்கி ேிடுகிறது' என்றார்
புத்தர்.
பற்றற்று இருத்தல், பயமற்று இருத்தல், சினமற்று இருத்தல் ஆகிய
மூன்று பண்பு நைன்கள்தான் பகேத் கீ வதயின் அடிநாதம்.
'அச்சம், சினம் ஆகிய இரண்டுக்கும் அடித்தேவம பற்று' என்ற
உண்வமவய நாம் உணர வேண்டும்.
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ஒரு கபாருேின் மீ து முதைில் பார்வே பதிந்ததும் மனதில் ஆவச

அவையடிக்கும். ஆவசயின் வேகம் கபருகி, பற்றாய்ப் பரிணமிக்கும்.
அதன்பின் அந்தப் கபாருவே தன்னுரிவமயாக்கத் துடிக்கும் வேட்வக
அதிகரிக்கும். அது தனக்கு கிவேத்வத ஆக வேண்டும் என்ற
தேிப்பில் மனம் உறக்கமின்றிப் பவத பவதக்கும்.

ஒரு வேவே ேிரும்பிய கபாருள் கிட்ோது வபாய்ேிடுவமா என்ற
ஏக்கம் உயிவர ோட்டும்.

கிவேத்தாலும் கூே என்வறனும் அது வக நழுேி ேிடுவமா என்ற
ஓயாத அச்சத்தில் மனம் கேவை ககாள்ளும்.
இந்தக் கேவைவய வகாபமாக உருமாறும். வகாபம் பவகவய
உருோக்கும். முடிேில் மனம் நிம்மதிவய இழக்கும்.
பற்றற்றேருக்குப் பயமில்வை.
பயமற்றேர்க்குச் சினமில்வை. அதனால்தான் பகேத் கீ வத பற்றற்ற
பற்வற (det ached at t achment ) ோழ்ேில் ேைியுறுத்துகிறது.
மயானத்தில் முனிேர் ஒருேர் தேம் புரிந்தார். அேருேன் சீேன்
ஒருேனும் தேத்தில் ஈடுபட்ோன்.
ஒரு நாள் நள்ேிரேில் சீேவனத் தனியாகத் தேத்தில் இருக்கச்
கசய்து, முனிேர் தனது குடிலுக்குள் ஓய்வு எடுத்தார்.
சிறிது வநரத்தில் சீேன் முனிேர் முன் ேந்து நின்றான். ''ஏன்
இவ்ேேவு ேிவரேில் திரும்பிேிட்ோய்?'' என்ற முனிேரிேம்,
''மயானத்தில் தனிவய இருக்க பயமாக இருக்கிறது'' என்று
தயங்கியபடி கசான்னான் சீேன்.
''வேதம் படித்த நீ பயப்பேைாமா? உன் சரீரத்தில் நீ வேத்திருக்கும்
பற்றுதான் உன்னுள் பயத்வத ேரேவழத்தது. அழியக் கூடிய
நிவையற்ற கபாருட்கேின் மீ து பற்று வேத்தேன், அழியாத
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சத்தியத்வத அவேய முடியாது என்று கவோபநிஷதம் கூறுேவத
அறியேில்வையா நீ?'' என்றார் முனிேர்.

சரீர சுகத்தில் நாம் வேக்கும் எல்வையற்ற பற்றுதான் எல்ைாேித
துன்பங்களுக்கும் மூை காரணம்!

“மற்றுநான் பற்றிவைன் கண்ோய்” என திருோசகம் பாடுகிறது.
“ேம்பவனன் தன்வன ஆண்ேமா மணிவய
மற்றுநான் பற்றிவைன் கண்ோய்

உம்பரும் அறியா ஒருேவன இருேர்க்கு
உணர்வு இறந்து உைகம் ஊடுருவும்

கசம்கபருமாவன சிேபுரத்து அரவச

திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன

எம்கபருமாவன என்வனஆள் ோவன

என்வனநீ கூேிக் ககாண்டு அருவே.” (திருவாசகம் பா.449)










வதேர்கோலும் அறிய முடியாத ஒரு முதல்ேவன!

அயன்மால் இருேரது அறிவேயும் கேந்து, எல்ைா உைகங்கள்
உள்ளும் ஊடுருேி நின்ற கசம்வமனிப் கபருமாவன!
சிேவைகத்துக்கு அரசவன!

திருப்கபருந்துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
எனது தவைேவன!
என்வன ஆள்பேவன!
ேிண்னாகிய என்வன ஆட்ககாண்ே கபரிய மாணிக்க மணிவய!
நான் இங்கு ஒரு பற்றும் இல்ைாதேனாய் இருக்கிவறன்.
என்வனக் கூேி அவழத்து அருளுோயாக!

பற்றற்ற ோழ்க்வக – வேதாத்திரியம்
“இனம்சாதி, வதசம்கமாழி, மதம் பற்றற்று
இயற்வகயவமப்பு அறிவுநிவை அறிந்த, வமைாம்
மனிதகனன்ற ஒருநிவனேில், பாசம் பற்வற
மறந்து கதாண் ோற்றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும்
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புனிதஉள்ேம் கசயலுவேவயார் எண்ணிறந் வதார்.
புேிமீ து அதிகரிக்க அதி கரிக்க

கனிவுமிகும்.

அருள்கபருகும்.

சமுதா யத்தின்

கேங்கங்கள் மவறந்துேிடும். உைகம் உய்யும்.” (ஞாக.பா.422)
மனித ோழ்ேின் வநாக்கம் இனிவமயாக ோழ்ேது ஆகும்.
இயற்வகக்கு முரண்பட்டும் சமுதாய உணர்வு இன்றியும் ோழ்ந்து
பை ைட்சக்கணக்கான பிறேிகவேத் தாண்டி ேந்துள்ே
மனிதகுைத்திவை இனிவம இல்வை.

ஆறாேது அறிவு என்னும் உண்வமப் கபாருள் வமன்வமப்
கபாருோன மனமாக மைர்ந்துள்ேது என உணர்ந்து, தானும்

இனிவமயாக ோழ்ந்து மற்றேர்கவேயும் ோழ வேக்க கூடிய தனது
கதய்ேகப்
ீ
பண்வப மனிதன் மறந்து. சுயநை வநாக்கத்வதாடு, இனம்

என்றும் சாதி என்றும் வதசம் என்றும் கமாழி என்றும் மதம் என்றும்
எல்வைக் கட்டிய மனதினால் பாசம் பற்றுக்கேில் சிக்கிக்
ககாண்டுள்ோன்.
இயற்வகயின் அவமப்வபயும், இயக்க ஒழுங்வகயும், கசயல்
ேிவேவு நியதிவயயும் அறிந்து, அந்த இயற்வகயின் ஒரு பகுதி

அறிவு தன்னில் இருப்பவத உணர்ந்து, எல்ைா சீே இனங்கேிலும்
உயர்ந்த சீேனாக மனிதனாக இருப்பவதயும் உணர வேண்டும்.
அந்த உணர்ேில், மன ேிரிேின்

காரணமாக பாசம் பற்று

என்பவேகள் மறந்து பிறர் துன்பம் தீர்க்கும் கசயல்கள் மைரும்.
தூய்வமயான எண்ணம், கசால் கசயலுவேயேர்கள் நிைவுைகில்
அதிகரிக்க அதிகரிக்க, அன்பு மிகுதியாகும்.
கருவணயால் கசயல்கள் அதிகமாகும்.
மவறந்து உைகம் நற்கதி கபறும்.

சமுதாயக் குற்றங்கள்

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

ஆனந்தமாக
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3.உருகிப் உருகி உேம்குேிர

துறேி ஒருேர் ஆற்றில் மூழ்கி தேம் கசய்து ககாண்டிருந்தார்.
ஒரு இவேஞன் குறுக்கிட்டு “ஐயா நான் தங்கேின் சீேனாக வசர
ேிரும்புகிவறன்” என்றான்.
ஆற்றிைிருந்து எழுந்தேர், “ஏன்?” என்றார் துறேி.
“நான் கேவுவே அறிய ேிரும்புகிவறன்” என்றான்.
சட்கேன்று துறேி அேன் கழுத்தின் பின்புறத்வதப் பிடித்து இழுத்து,
அேன் தவைவய ஆற்றினுள் முக்கினார்.
சிறிது வநரத்தில் மூச்சிவறத்த இவேஞன், திமுறிக் ககாண்டு
கேேிவய ேரத் துடித்தான்.

கவேசியாக துறேி அேவனப் பிடித்து கேேிவய இழுத்தார்.
கேேியில் ேந்த இவேஞன் இருமிக் ககாண்டு கபரு
மூச்கசறிந்தான்.
துறேி வகட்ோர், நீ நீரினுள் மூழ்கி இருக்கும் வபாது உனக்கு என்ன
வதவேப் பட்ேது?” என்றார்.
“காற்று” என்றான் இவேஞன்.
“நல்ைது, ேட்டுக்குச்
ீ
கசல். காற்று வபாை கேவுள் உனக்கு எப்வபாது
வதவேவயா அப்வபாது திரும்பி ோ” என்று கசால்ைி ேிட்ோர்.
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கைன் ஞானி கசான்னவதப் வபால் மாணிக்கோசகரும் உருகி உருகி
இவறேன் அருள் கபற வேண்டுகிறார்.

“பாடிமால் புகழும் பாதவம அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

வதடிநீ ஆண்ோய் சிேபுரத்து அரவச

திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன

ஊடுேது உன்வனாடு உேப்பதும் உன்வன
உணர்த்துேது உனக்குஎனக்கு உறுதி

ோடிவனன் இங்கு ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.450)










சிேவைாகத்தது அரசவன!

திருப்கபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
நீ என்வனத் வதடி ேந்து ஆட்ககாண்ோய்.
திருமால் பாடிப் புகழும் நின் திருேடியின் மீ து வேத்த பற்று
தேிர வேற ஒரு பற்றும் இல்ைாதேனாய் இருக்கிவறன்.
பிணக்கம் ககாள்ேதும் பின்னர் கூடி மகிழ்ேதும்
உன்வனாடுதான்.

உன்வன நீ, எனக்கு உணர்த்தப் வபாேது உறுதி.

ோட்ேம் அவேந்து ோழ முடியாதேனாய் இருக்கிவறன்.
என்வன ேருக என்று அவழத்து அருளுோயாக!

இவறஉணர்வும் உயிர் உணர்வும் – வேதாத்திரியம்
“இவறயுணர்வும் உயிருணர்வும் அறிேறியும் வபறும்
யான்கபற்று உய்ேதற்கு அகத்தேத்தில் ஆழ்ந்வதன்.
முவறயாக ஒவ்கோன்றும் முழவமயாய் உணர்ந்வதன்.
மூைமான இருப்பு சுத்தகேேி இவறேனாயும்,
நிவறநிவையின் நுண்பகுதி ேிண்உயிராய், அதனின்
நிகழச்சிஅவை கநடுகேேியில் வசர்ந்த காந்தமாகி,
மவறகபாருோய் உயிர் வமயத்தவமந்த இருப்பறிோய்,
மற்றுமதன் பேர்க்வகநிவை மனகமன உணர்ந்வதன்.”
(ஞாக.பா.742)
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இவறநிவை உணர்வு கபறவும், உயிர் உணர்வு கபறவும், அறிேிவன
அறிேதற்கான ேழிகவேயும் அவேந்து நான் ோழவேண்டும் என்ற
வநாக்கத்தில் அகத்தேமாகிய குண்ேைினி வயாகத்தில் ஆழ்ந்வதன்.
ஒவ்கோன்வறப் பற்றியும் முவறயாகவும் முழுவமயாகவும்
உணர்ந்வதன்.

வதாற்றம், மாற்றம், முடிவு ஆகிய அவனத்திற்கும் மூைமான
இருப்பு சுத்தகேேிவய இவறநிவை என்பவத உணர்ந்வதன்.
நிவறோன, நிவையான சுத்தகே

ியின் நுண்பகுதியாகிய ேிண்

உயிராக இயங்குேவத உணர்ந்வதன்.
ேிண் சுழற்சியால் உருோகும் ேிரிேவை சுத்தகேேியாகிய நீண்ே
கேேியல் வசர்ந்து. தள்ேல் – ககாள்ேல் என்ற காந்த அவையாகி,
மவறகபாருோக உயிர் வமயத்தில் இருப்பாக அவமந்திருப்பவத
அறிோகவும் உணர்ந்வதன்.
வமலும் உயிரின் இயக்கமாகிய பேர்க்வக நிவையில் மனமாக
இருப்பவதயும் உணர்ந்வதன்.
இருப்பு சுத்தகேேிவய இவறநிவை, அதன் தன்மாற்ற நுண்பகுதியான
ேிண், உயிர், உயிர் சுழற்சியால் ஏற்படும் காந்தம் உயிர் வமயத்தில்
அறிோகவும், பேர்க்வக நிவையில் மனமாக இயங்குேவதயும்
உணர்ந்வதன்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

ஆனந்தமாக
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4. அருள் அனுேம்
“தட்சிவணஸ்ேரத்தில் குருநாதருேன் கபரும்பான்வமயான வநரத்வத
நவரந்திரர் (ேிவேகானந்தரின்) கசைேிட்டு ேந்தார்.
ஆதம சாதவனகள் பைேற்வறயும் கசய்யைானார்.
ேிசாரம்,

வேதாந்த

தியானம், பிரார்த்தவன என்று குருநாதரின் அருள்

அனுபேங்களுக்குத் தம்வமத் தகுதியாக்கிக் ககாண்ோர் நவரந்திரர்.
ஆத்ம சாத

வகவே ப் புரிந்து ேந்த நவரந்திரரின் முன்னாள்

எப்வபாதும் குருவதேர் காட்சியேித்த ேண்ணம் இருந்தார்.

எங்கு

கசன்றாலும் குருவதேரின் வதாற்றம் அேருேவன ேருேவத
நவரந்திரர் உணர்ந்தார்.

ஒருநாள் நவரந்திரர் உறக்கத்தில் இருந்தவபாது கனேில் குருவதேர்
வதான்றினார்.
கசன்றார்.

அேருவேய அவழப்வப ஏற்று அேருேவன நவரந்திரர்

கனேிவை தான்.

நவரந்திரருக்கு ராவதவயக் காட்டுேதாக அவழத்துச் கசன்ற
குருவதேர் சற்றுத் கதாவைவு கசன்றதும் நின்றாாாா்,

ராவதவயத் வதடி எதற்காக கேகுதூரம் வபாக வேண்டும்?

இங்வகவய இருக்கிறாள் என்றதும் நவரந்திரர் குருவதேவரத் திரும்பி
வநாக்கினார்.
அங்வக குருநாதர் இல்வை.
நின்றிருந்தாள்.

அழவக ேடிோன ராவதயல்ைோ

நவரந்திரர் சுற்றுமுற்றும் குருவதேவரத் வதடினார்.

கதய்ே ேடிேங்கள் உண்வமயா? என்கறல்ைாம் ேினாத் கதாடுத்து
சந்வதகத்வத கேேிப்படுத்தி ேந்த நவரந்திரரின் சந்வதகம் இந்தக்
காட்சிவயக் கண்ேதும் அகன்றது.
அம்பிவகவய வநரில் தரிசித்து ஞானம் கபற்ற நவரந்திரர், குருவதேர்
கனேிவை ேந்து உவரத்த ேிேக்கத்தால் வமலும் கதேிேவேந்தார்.
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ைீோத்மாவுேன் பரமாத்மாவுக்கு உள்ே கதாேர்வபப் புரிந்து
ககாண்ோர்.

தாம்கண்ே கனவே மறுநாள் நண்பர்கேிேம் கூறி, தமது கருத்வத
நவரந்திரர் பகிர்ந்து ககாண்ோர்.

குருவதேர். நவரந்திரவர ஆத்ம சாதவனயில் ஈடுபடுத்தும்வபாது
இவ்ோறான பயிற்சிகவே அேருக்கு அேித்து ேந்தார்.

நவரந்திரவரப் வபால் மாணிக்கோசகரின் அருள் அனுபேங்கள் தான்
திருோசகத்தின் பாேல்கள்.

“ேல்வை ோேரக்கர் புரம் எரித்தாவன
மற்றுநான் பற்றிவைன் கண்ோய்

தில்வை ோழ் கூத்தா சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
எல்வை மூவுைகும் உருே அன்று இருேர்
காணும்நாள் ஆதி ஈறு இன்வம

ேல்வையாய் ேேர்ந்தாய் ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.451)







தில்வையில் ோழும் கூத்தவன!
சிேவைகத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
ோவேக் வகயில் ஏந்தி, திரிபுரமாய் நின்ற அரக்கர்கவே
ேிவரந்து அழித்தேவன!
அன்று இருேர் (மால், அயன்) காண முற்படும் வபாது வமல்கீ ழ்
நடு என்று எல்ைா உைகங்கேிலும் ஊடுருேி முதலும் முடிவும்



இன்றி ேிவரந்து ேேர்ந்து நின்றேவன!
இங்கு எனக்கு ஒரு பற்றும் இல்வை. நான் இங்கு
ோழமாட்வேன்.
அருளுோயகா!

என்வன ேருக என்று அவழத்து
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அருள் நிவையால் இவறயுணர்வு கபறைாம் –
வேதாத்திரியம்

“இவறயுணர்ோல் எவ்வுயிரும் ஒன்கறன் றாகும்
ஈசனிவை தான். தன்னில் ஈசனான

இவறயுணர்வே தத்துேத்தின் முடிந்த வபறு.
இப்வபவற அகத்தேத்தின்முடிவு மாகும்.

(வேதாத்திரியம்)

அருள்நிவையால் இவறயுணர்வு கபற்ற ேிவேகானந்தவரப் வபால்
மாணிக்கோசகவரப் வபால் நாமும் இவறயுணர்வு கபற்று
ோழ்வோமாக.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

ஆனந்தமாக
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5. இவறநிவை என்னுள்வே
17

பட்டினத்தாரின் பற்றற்ற ோழ்வே இவறநிவைவய அவேய
உதேியது.

கப்பல் கப்பைாய் திரேியம் ககாண்டு ேருோன் திவரகேல் ஓடிய
மகன் மருதோணன் என்று கராம்பவும்தான் எதிர்பார்த்துக்
காத்திருந்தார் திருகேண்காேர்.
ஆனால், மருதோணன் கப்பல் நிவறய எரு மூட்வேகவேயும்
தேிட்டு மூட்வேகவேயுமாகக் ககாண்டு ேந்தவதப் பார்த்து
துக்கித்துப் வபானார்.

ஆத்திரத்துேன் மகவனப் பிடித்தார். ‘‘என்ன இது?’’ என்று வகாபம்
ககாப்புேிக்கக் வகட்ோர்.‘‘பிரித்துப் பாரும்’ ’ என்று அைட்சியமாகச்
கசான்ன மகன் அங்கிருந்து புறப்பட்ோன்.
இத்தவனக்கும் மருதோணன், திருகேண்காேரின் கசாந்த மகனல்ை.
ேேர்ப்பு மகன்.
அேன்தான் இப்படிக் கப்பல் முழுக்க ேரட்டிவயயும், தேிட்டு
மூட்வேகவேயும் ககாண்டு ேந்திருக்கிறான்! ஆத்திரமுற்ற

திருகேண்காேர், ஒரு ேரட்டிவய எடுத்துத் தவரயில் ஓங்கி
அடித்தார்.
உள்ேிருந்து ரத்தினக் கற்கள் கதறித்து ேந்து ேிழுந்தன. இப்படிவய
ஒவ்கோரு ேரட்டியிலும்! தேிட்டு மூட்வே முழுேதிலும் கபான்
துகள்கள்!
தம் ேணிகப் பரம்பவரயின் கபயர் ேிேங்க ேந்த பிள்வே என்ற
உற்சாகத்தில் மகவனத் வதடிக் ககாண்டு ேட்டிற்குப்
ீ
வபானார்.
அங்வக, மவனேி ஒரு துண்டுச் சீட்வேக் ககாடுத்தாள். அதில்
‘காதற்ற ஊசியும் ோராது காண் கவேேழிக்வக’ என்று
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எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்படி எழுதிக் ககாடுத்துேிட்டு மருதோணன்
எங்வகா மாயமாய் மவறந்த ோணனாகி ேிட்ோன்.

சுரீகரன்றது திருகேண்காேருக்கு. உண்வமதாவன! வபாகும்வபாது

எவத எடுத்துச் கசல்ைப் வபாகிவறாம்? உயிர் உேவை, நீங்கும் வபாது
அதுேவர குடியிருந்த உேவையும் அப்படிவய ேிட்டுேிட்டுத்தாவன
வபாகவேண்டும்?

வேறு எவதத்தான் அது ககாண்டு கசல்ை முடியும்? மனசிைிருந்த
ஆசாபாசங்கள் கழன்று ஓே, உேைிைிருந்து ஆவேகளும் கழன்று
ேழ்ந்தன.
ீ

நாகரிகம் கருதி வகாேணம் மட்டுவம அணிந்த அேர், அன்வற

மவனேி, உற்றார், உறேினர், கசாத்து, திரேியம் அவனத்வதயும்
துறந்து ேட்வே
ீ
ேிட்டு கேேிவயறினார்.

துறேியாய்ப் வபானேன் மீ ண்டும் கசாத்து நாடி ேரைாவமா என்ற
ஐயத்துேன் அேருவேய ஒவர தமக்வக அேருக்கு ேிஷம் கபாதிந்த
பணியாரம் ஒன்வறத் தந்து அனுப்பினாள்.

சூட்சுமம் புரிந்து ககாண்ே, இப்வபாது பட்டினத்தாராகிேிட்ே

திருகேண்காேர், அந்த பணியாரத்வத தமக்வகயின் ேட்டு
ீ
ஓவைக்
கூவர மீ து எறிய, கூவர ‘குப்’கபன்று தீப்பற்றி எரிந்தது.
அவதாடு, தனக்கும் தன்னுவேய கசாத்துகளுக்கும் எந்தேித
சம்பந்தமும் இல்வை என்பவத உறுதிபடுத்திேிட்டுப் புறப்பட்டு
ேிட்ோர்.
துறேிக்கு கசாந்தமில்வை, பந்தமில்வை என்ற நியதிவயத் தன்
தாவயப் கபாறுத்தேவர உவேத்கதறிந்தார் பட்டினத்தார்.
பந்தம் எல்ைாேற்வறயும் அறுத்கதறிந்தாலும் பூவுைக பந்தம்
ேிட்டுச் கசல்லும் தாய்க்கு மகன் இறுதிக்கேன் கசய்ய வேண்டியது
கேவம என்றுணர்ந்தார்.
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அதனால்தான் யார் உதேியும் இல்ைாமல் பச்வச ோவழ மரங்கவே
எரிய வேத்து தாயின் சிவதக்கு தீ மூட்ே அேரால் முடிந்தது.
கசன்வன திருகோற்றியூரில் கேற்கவர மணைில் உயிவராடு

புவதந்து அப்படிவய சமாதியாகி ேிட்ேதாகவும், பிறகு சுயம்பு
ைிங்கமாக அேர் கேேிவய ேந்ததாகவும் கூறுகிறார்கள்.

பட்டினத்தார் வைாதிமயமாக இவறேனுேன் ஐக்கியமானார் என்றும்
கசால்ோர்கள்.

“பண்ணிவனர் கமாழியாள் பங்கநீ அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

திண்ணவம ஆண்ோய் சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
எண்ணவம உேல்ோய் மூக்ககாடு கசேிகண்
என்று இவே நின்கவண வேத்து
மண்ணின்வமல் அடிவயன் ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.452)







சிேவைாகத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!

பண் வபான்ற இனிய கசாற்கவேப் வபசும் உவம பாகனாகிய
உன்வனத் தேிர, எனக்கு இங்கு ஒரு பற்றும் இல்வை.
நீ என்வன ஆட்ககாண்ேது உறுதி.
என்னுவேய மனத்வதயும் கமய், ோய், கண், மூக்கு, கசேி
என்னும் ஐம்கபாறிகவேயும் உன்னிேத்தில் வேத்து ேிட்டு,
இம்மண்ணுைகில் ோழ எனக்குப் பிடிக்கேில்வை. என்வன
ேருக என்று அவழத்து அருளுோயகா!

இவறநிவை என்னுள்வே - வேதாத்திரியம்
“இவறநிவை என்னுள்ளும்,
யான்இவற நிவையுள்ளும்,
உவறயும் உண்வமவய,
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உணர்ந்துணர்ந்வத மகிழ,

நிவறநிவை கபற்றபின்,

நிவனப்பதும் உவரப்பதும்,

மவறகயனப் வபாற்றிவய

மக்கள் மகிழ்கிறார். (ஞாக.பா.1690)

இவறநிவை தன் நிவையில் மாற்றம் கபற்று, பிரபஞ்சத்

வதாற்றமாகி, ஓரறிவு சீேன் முதல் ஆறறிவு மனிதன் ேவர மைர்ச்சி
கபற்றுள்ேது.
இவறநிவையின் ஒரு பகுதிவய நானுமாகி உள்ேது.

எனக்குள்ோக

இவறநிவையும், இவறநிவைக்குோக நானும் இருப்பவத உணர்ந்து
ககாண்வேன்.
ஒரு வகப்பிடி பயவற தண்ண ீரில் ஊறப் வபாட்ோல், சிறிது
வநரத்தில் தண்ணருக்குள்
ீ
பயறும், பயறுக்குள் தண்ணரும்
ீ
இருப்பதுவபாை உணர்ந்து மகிழ்ச்சியுற்வறன்.
இவறநிவைவய எல்ைாமாக ஆகி நானுமாக ஆகியிருக்கிறது என்ற
நிவறநிவை உணர்வு கபற்ற பின்னர். நிவனப்பது, கூறுேது என்ற
அவனத்துவம மவறகபாருோக உள்ே இவறநிவைவயதான் என்று
மக்கள் வபாற்றி மகிழ்கிறார்கள்.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

6. அனுபூதி நிவை
பகோன் ராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்.
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“சாதாரண மக்கள் இந்நிவைவய அவேேதில்வை. எனக்கு ஏற்பட்ே
ஆன்மீ க வேகத்தில் கால்பங்வக மற்றேர்கேின் உேவையும்,
உள்ேத்வதயும் அழித்துேிேப் வபாதுமானது.”

இரவு பகைாக அன்வனயின் ஏதாேது ஒரு காட்சி கிவேத்துக்
ககாண்வே இருந்தது. அப்கபாழுது அன்வனயின் காட்சி மட்டும்
இல்ைாதிருந்தால் இவ்வுேல் அழிந்து வபாயிருக்கும்.

ஆறு ேருேங்கள் எனக்கு தூக்கவம இல்வை. கண்கள் இவமப்பவத

இல்வை. எவ்ேேவு முயன்றும் கண்கவே மூேவே முடியேில்வை.
வநரம் வபாேவத கதரியாது. உேல் உணர்வுகள் அறவே இல்வை.
அன்வனயின் நிவனவுகேிைிருந்து சிறிது வநரம் மீ ண்ோலும்
வபத்தியம் பிடித்த நிவைக்கு ேந்து ேிடுவேன்.

பயம் கவ்ேிக் ககாள்ளும். ‘அம்மா’ என்று அைறுவேன். என்வன
மட்டும் புறக்கணித்துேிோவத, உன்னுவேய தரிசனத்வத எனக்குக்
ககாடு.
உன் கருவணவய என் மீ து காட்டு, உன் திருப்பாதங்கவேச் சரண்
அவேந்த எனக்கு வேறு கதி இல்வை என்று வேண்டுவேன்.
இவ்ோறு கதறிக் கதறி அழுத பிறகு என்னுவேய மனம் மறுபடியும்
பரேச நிவை அவேந்துேிடும்.
இந்த உைகமும் உேலும் எனக்கு அற்பமாகத் வதான்றும்.
அன்வனயின் தரிசனம் மட்டுவம ஆறுதல் அேிக்கும் என்றார்.
இதனால் ராமகிருஷ்ணருக்குச் சித்த பிரம்வம பிடித்து ேிட்ேதாகவே
எல்வைாரும் கருதினார்கள். தாயார் சந்திராவதேி மிகவும் கேவை
அவேந்தார்.
பிரபை ஆயுர்வேத வேத்தியர் கங்கா பிரசாத் கசன் சிகிச்வச
அேித்தார். சிகிச்வசயினால் எந்தப் பயனும் ஏற்பேேில்வை.
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கவேசியாக ராமகிருஷ்ணரின் முதல் குருோகிய வபரேி

பிராம்மணி அம்வமயார் உைகத்தாரால் வபத்தியக்காரத்தனம் என்று
கருதப்பட்ே கசயல்கள் மிக உன்னத பக்தியாகிய மகா பாேத்தின்
அறிகுறிகள் என்று நிரூபித்தார்.
இத்தவகய அறிகுறிகள் அேதார புருஷர்கேிேம் மட்டும்தான்
காணப்படும் என்று கூறினார்.

ராமகிருஷ்ணர் ஒரு அேதார
புருஷர் என்பது பின்பு

வேகறாரு சம்பேம் மூைம்
கேேிப்பட்ேது.

ஒரு நாள் ராமகிருஷ்ணர் தன்
அவறக்கு முன் உள்ே

ேராந்தாேில் உைாேிக் ககாண்டிருந்தார். மதுர்பாபு, வகாேிவை
ஒட்டிய தனது அவறயில் இருந்து கேேிவய பார்த்துக்
ககாண்டிருந்தார்.
ராமகிருஷ்ணர் நேப்பது அேரது கண்களுக்குத் கதன்பட்ேது.
மதுர்பாபு பார்த்துக் ககாண்டிருக்கும் வபாவத ராமகிருஷ்ணரின் உேல்
மவறந்து அன்வன காேிவதேியின் உருேம் கதரிந்தது.

கண்கவே அகைத்திறந்து மதுர்பாபு நன்கு பார்த்தார். அேருக்கு எந்த
சந்வதகமும் இல்வை. ராமகிருஷ்ணர்தான் காேியாக மாறி காட்சி
அேித்தார் என்பவதத் கதேிோகத் கதரிந்து ககாண்ோர்.
மற்கறாரு சம்பேமும் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு அேதாரப் புருஷர்
என்பவத உறுதிப்படுத்தியது.
ஒரு நாள் மதுர்பாபு ராமகிருஷ்ணருேன் வதாட்ேத்தில் உைேிக்
ககாண்டிருந்தார்.
அப்வபாது மதுர்பாபு “இயற்வகவயப் பவேத்த இவறேனாவைவய
இயற்வகயின் திட்ேத்வத மாற்ற முடியாது” என்று கூறினார்.
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“இவறேன் நிவனத்தால் எவதயும் கசய்ய முடியும்” என்று
ராமகிருஷ்ணர் பதில் கூறினார்.

கசந்நிறப்பூ பூக்கும் கசடி கேண்ணிறப் பூக்கவே

உண்ோக்குேதில்வை. அப்படி கேண்ணிறப் பூக்கவே
உண்ோக்கினால் நீங்கள் கசால்ேவத நான் ஏற்றுக் ககாள்கிவறன்
என்று மதுர்பாபு பதில் கசான்னார். பிறகு சிை நாட்கள் கசன்றன.
அவத கசடியில் ஒவர கிவேயில் கேள்வே நிறப்பூவும், சிேப்பு
நிறப்பூவும் பூத்திருப்பவத ராமகிருஷ்ணர் மதுர்பாபுவுக்குச்
சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்த அதிசயத்வதப் பார்த்த மதுர்பாபு ஆச்சரியத்தில் உவறந்து

வபானார். பகோன் ராமகிருஷ்ணர் காேியின் அேதாரவம என்பது
அேருக்கு நன்கு புைனாகியது.

“பஞ்சின்கமல்ைடியாள் பங்கநீ அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

கசஞ்கசவே ஆண்ோய் சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
அஞ்சிவனன் நாவயன் ஆண்டுநீ அேித்த
அருேிவன மருேினால் மறந்த

ேஞ்சவனன் இங்கு ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.453)









சிேவைாகத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந் துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
பஞ்சு வபான்ற கமன்வமயான அடியிவன உவேய உவம
பங்கவன!
உன்வனத தேிர எனக்கு வேறு பற்று இல்வை.
மிகவும் கசம்வமயாக என்வன ஆட்ககாண்ோய்.
நீ ஆட்ககாண்டு அேித்த திருேருவே மயக்க அறிோல் மறந்து
நாவயனாகிய நான் பயம் ககாண்டு இருக்கிவறன்.
இங்கு ோழ எனக்குப் பிடிக்கேில்வை.

என்வன ேருக என்று

அவழத்து அருளுோயகா!
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இவறநிவை உணர்ந்தால் முழுவம - வேதாத்திரியம்
“இவறநிவையுணர்ந்து ககாண்வேன்

என்அறிவு அதுோய்க் கண்வேன்

இருநிவை இருப்பியக்கம்

இவணந்து ோன் காந்தமாக

மவறகபாருோய் ஆகாச
மாகேேி நிவறந்து ஆற்றும்
மனிதர்கள் கசால்கட் வகற்பு
மதிப்புே வநர்வமயான

நிவறேே ேிவே ேேிக்கும்

வநர்வமயும் ேிேங்கிப் வபாச்சு

நிைவுை ககங்கும் மக்கள்
கநறியுேன் ோழ்ேதற்கு
முவற பாைோய் ேிரிந்து
முன்வனறும் கதாழில் ேிஞ்ஞானத்வதாடு

இவற நிவை அறம் ேிேக்கம்

என்கதாண்டு ோழ்க்வகக் கல்ேி.” (ஞாக.பா.1714)
இவறநிவைவய உணர்ந்தால், உணர்ந்து ககாண்ே பின்
இவறநிவைகயாடு இவமப்கபாழுதும் கநஞ்சில் நீங்காமல் பாதுகாத்து
ேந்தால், ஆனந்தம் தாவன?
ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் ோழத் கதரிந்திடில் ஆனந்தவம.

7. நீ நானாகக் கண்வேன்
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தாயுமானேர்! சிேகபருமானின் கபயவரதான் அந்தக் குழந்வதக்குச்
சூட்டியிருந்தார்கள். அதுவும் சிேன் மீ து மிகுந்த பக்தியுேன்
ேேர்ந்தது.

இேேயதில் ஒருநாள் தாயுமானேர்
ஆையத்தில் அமர்ந்து இவறேவன
வநாக்கித் தியானம் கசய்து

ககாண்டிருந்தார். அப்படிவய
அந்த ஆனந்தத்தில் மூழ்கிேிட்ோர் அேர்.
சுற்றியுள்ேது எதுவும் அேருக்குத்

கதரியேில்வை. கநடுவநரமாகியும் அேர்
ேடு
ீ திரும்பேில்வை என்பதால்,

எல்ைாரும் அேவரத் வதேத் கதாேங்கினார்கள்.

நிவறோக அேவர ஆையத்தில் கண்ேறிந்தார்கள், ‘ஏன் எந்வநரமும்
இப்படிவய உட்கார்ந்திருக்கிறாய்? ேட்டுக்கு
ீ
ோ, மற்ற
வேவைகவேக் கேனி’ என்று அேர்கள் வகட்க, தாயுமானேர்,

‘சிேகபருமாவன நிவனப்பவதயன்றி வேறு என்ன வேவை நமக்கு?’
என்வற எண்ணியிருப்பார்!
‘எல்ைாம் சிேன் கசயல் என்றுஅறிந்தால்,
அேன் இன்அருவே
அல்ைால் புகல்இேம் வேறும்உண்வோ? அதுவே நிவையா
நில்ைாய், உன்னால் தமிவயற்குக் கதிஉண்டு இந்நீள்நிைத்தில்,
கபால்ைா மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து
ஆேதுஎன்ன புகல்கநஞ்சவம!’
கநஞ்வச, கபால்ைாத மயக்கத்தில் ஏன் ஆழ்கிறாய்? அதனால் என்ன
கிவேத்துேிடும்? இங்வக நேப்பவே அவனத்தும் சிேன் கசயல்
என்று அறிந்துககாண்ே பிறகு, அேனுவேய இன்னருவேத்தேிர
நாம் வசர்ேதற்கு வேறு இேமுண்ோ?
ஆகவே, சிேனின் திருேடிகவே கதி என்று நிவையாக நில்,
அதனால், வேறு துவணயில்ைாத தனியனாகிய எனக்கு
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இவ்வுைகத்தில் நற்கதி கிவேக்கும்! எப்வபாதும் இவற
சிந்தவனயில் இருந்தேர் தாயுமானேர்.

உைகக் கேவமகள், திருமணம் வபான்ற குடும்பத் வதவேகவே

நிவறவேற்றினாலும், ஒருகட்ேத்தில் தன் குருநாதரிேம் உபவதசம்
கபற்றுத் துறேறம் பூண்ோர்.
தமிவழ ஆழ்ந்து கற்ற தாயுமானேர் தனது பக்தியுணர்வே அழகிய
பாேல்கோகப் பாடினார். அவே ோசிக்க எேியவேயாகவும்
சிேகபருமானின் கபருவமகவேப் வபாற்றும் ேண்ணமும்
அவமந்தன.

‘வசாதியாய் இருள்பிழம்வபச் சூவறயாடும்

தூகேேிவய, எவனத் கதாேர்ந்து கதாேர்ந்து
எந்நாளும்

ோதியா நின்ற ேிவனப்பவகவய கேன்ற
ோழ்வே, இங்கு உவனப்பிரிந்து
மயங்குகின்வறன்,

மயக்குறும் என்மனம் அணுகாப்
பாவத காட்டி,
ேல்ேிவனவயப் பறித்தவனவய,
ோழ்வே, நான் என்

கசயக்கேவேன்? கசயகைைாம்
நினவத என்று
கசங்வக குேிப்வபன், அல்ைால்
கசயல்வேறில்வை.’
பிரகாசமான வசாதியாக, இருள் பிழம்வப அழிக்கின்ற தூயகேேிவய,
என்வனத் கதாேர்ந்து ேந்து என்கறன்றும் துன்பம் தருகிற
ேிவனகவே கேன்ற என் ோழ்வே, இங்வக உன்வனப் பிரிந்து நான்
மயங்குகிவறன், என் மனத்துக்கு ேழிகாட்டி, என் ேல்ேிவனவயப்
பறித்தேவன, என் ோழ்வே, நான் இப்வபாது என்ன கசய்வேன்?
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‘எல்ைாம் நின்கசயல்’ என்று வககள் குேித்து

உன்வன ேணங்குவேன், மற்றபடி நான் கசய்யக்கூடியது
ஏதுமில்வை!

‘சும்மா இரு’ என்று சாதாரணமாகச் கசால்ோர்கள், இருப்பதிவைவய
அதுதான் கடினம் என்றார் தாயுமானேர். அதற்கு அருள் கசய்யச்
கசால்ைி இவறேவன வேண்டினார்:

மாணிக்கோசகவரா “இவறேன் திருேருள் கிவேக்காேிட்ோல் இந்த
உைகில் ோழமாட்வேன்.

என்வன ேருக என்று அவழத்து

அருளுோயகா” என்று வேண்டினார்.

“பரிதிோழ் ஒேியாய் பாதவம அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

திரு உயர்வகாைச் சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
கருவணவய வநாக்கிக் கசிந்து உேம் உருகிக்
கைந்துநான் ோழுமாறு அறியா

மருேவனன் உைகில் ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.454)







ேட்டுைகம்
ீ
எனப்படும் அழகிய சிேவைாகத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந்துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
சூரியனில் ஒேியாய் ேிேங்குபேவன!
உன் திருேடிப் பற்று தேிர வேற ஒரு பற்றும் எனக்கு
இல்வை.
உன்னுவேய திருேருவே எதிர்பார்த்து, உள்ேம் கசிந்து உருகி,
உன்வனாடு கைந்து ோழும் அறியாவம உவேய நான்,
இவ்வுைகில் ோழ மாட்வேன்.

என்வன ேருக என்று அவழத்து

அருளுோயாக!

நீ நானாகக் கண்வேன் – வேதாத்திரியம்
“இவறோ! நான் எவனேிடுத்து உவன மதித்வதன்!
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எேகரேவரா புவனந்த கற்பவனகள் ககாண்டு,

நிவறேில்வை. என்அறிவோ நிவைக்க ேில்வை.
வநர்ேழிவயா பரியேில்வை.

நிவனந்து ஆழ்ந்வதன்.

மவறகபாருோய் இயங்கும் எனதறிவேப் பற்றி
நானுணர்ந்வதன்.

அங்குநீ நானாய்க் கண்வேன்.

உவறந்து ேிட்வேன் உன்னில்நான். உணரந் துணர்ந்து

உைகு இவத உணர்ந்துய்யத் கதாண்டு ஏற்வறன்.” (ஞாக.பா.739)

பிரம்மவம மனிதனாக ேந்துள்ேது தன்மாற்ற சரித்திர உண்வம.
மனிதர்கவே நேமாடும் கதய்ேங்கள் என்றது திருமந்திரம்.
இவறேவன நாமாக இருக்கிவறாம் என்ற ேிேக்கம் கபற்ற
நிவையில் இனிவமயாக ோழ்வோம்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

8. பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேழி
1865ம் ஆண்டு — இன்வறக்கு சரியாக 155 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
நேந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. கதாதவர ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சராக
உைகுக்கு அறிேித்தது!
1836ல் கமார்புகூரில் அேதரித்த குழந்வதக்கு கதாதர் என
ேிஷ்ணுேின் கபயவர வேத்து கசல்ைமாக கதாய் என்று
அவழத்தனர் அேரது கபற்வறார்.
தக்ஷிவணஸ்ேரத்தில் உள்ே ராதாகாந்த் வகாேில் சந்நிதிக்கு
கதாதரும் அடுத்துள்ே காேியன்வனயின் சந்நிதிக்கு அேரது
மருமான் ஹ்ருதய் என்பேரும் அர்ச்சகர்கோக நியமிக்கப்பட்ேனர்.
கதாதரின் பூவை ேழிபாட்டு முவறவய கேனிப்வபார் அேவர ஒரு
முழுப் வபத்தியம் என்வற முடிவு கட்டினர்!
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சந்நிதியில் ேிக்ரஹத்துக்கு முன்னால் நின்று ககாண்டு ஏவதா
வபசுேதும் திடீகரன ஆடிப் பாடுேதும் சிரிப்பதும் அழுேதும்
கண்வோர் மனத்தில் ஏேனமும் எரிச்சலும் ஊட்டின!
ஆனால் வகாேிவைக் கட்டி பராமரித்து ேந்த ராணி ராஸ்மணி
அம்வமக்கும் அேரது மாப்பிள்வே மாதுர் பிஸ்ோஸ்

அேர்களுக்கும் இேர் ஒரு கதய்ேப் பிறேிவய என்று கதரிந்தது.
இருப்பினும் ககாஞ்சம் சந்வதகத்துேன் ஒரு பரீட்வச கசய்தனர்.
அழகிய ேிவை மாதர்கவே கூடி ேந்து அேவர கநருங்கச்
கசய்தனர்.

என்ன அதிசயம்! ஒரு வபகராேி அேரிேமிருந்து கிேம்பி அந்த
ேிவை மாதர்கேின் உேைில் பாய்ந்து அேர்கவேயும் பரேச
நிவையில் ஆழ்த்தியது !
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் முதைில் கிருஷ்ண பக்தராக இருந்தாலும்

ஒருமுவற காேி சந்நிதியில் ஏற்பட்ே அனுபேத்தால் பரேசமுற்று
அங்வகவய நிவைத்துேிட்ோர்!
அன்வனக்கு நிவேதனம் கசய்ய வகயில் ககாஞ்சம் பாயசம் எடுத்து
அேேது ோயருவக அேர் ககாண்டு வபானதும் அது பார்ப்பேர்
கண்களுக்கு மவறந்து ேிடும்!
ஆனால் அேருக்கு மட்டுவம அன்வன ோய்திறந்து உண்பது
கதரியும்! அதில் மகிழ்ந்து குழந்வதவபாை சிரிப்பார்! சாதாரணமாக
உைகில் ஒரு குழந்வதக்கு அதன் அன்வன ஊட்டும் காட்சிவபாை
இருக்கும்!
கமள்ே கமள்ே மக்களுக்கும் இது புரிந்தது! அேவர அேர்
வபாக்குப்படிவய ேிட்டு ேிட்ோர்கள்.
ஒருமுவற வகாேில் தாழ்ோரத்தில் குறுக்கும் கநடுக்குமாக நேந்து
ககாண்டிருந்த இேவர மாதுர் பிஸ்ோஸ் பார்த்தார்.
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அேர் முன்வன வபாவகயில் (பின்புறம்) சிேனாவரப் வபாைவும்

திரும்பி ேரும்வபாது காேி ரூபமாகவும் கண்டு அரண்டு வபானார்!
உேம்பு நடுங்கியது. ேியர்த்துேிட்ேது! ஓடிச்கசன்று ராமகிருஷ்ணர்
கால்கேில் ேிழுந்து அழுதாராம் மாதுர்!
ராமகிருஷ்ணருக்வகா ஒன்றுவம புரியாது ேிழித்தாராம்!
இன்கனாருமுவற ஒரு மரத்தடியில் ஹனுமத் உபாசவனயில்

நிவைநின்ற அேர் உேைில் ஆஞ்சவநய சக்தி பாய்ந்து ஒவர தாேில்
அேர் மர உச்சிக்வக வபாய் அமர்ந்தாராம்!

பின்பு சுயநிவனவு ேந்து தான் இருக்கும் இேம் அறிந்து பயந்து

வபாய் கத்தினாராம்! மக்கள் எப்படிவயா அேவர பத்திரமாக கீ வழ
ககாண்டு ேந்தனர்! இதுவபாை பை நிகழ்ச்சிகள்.
த்வேத(பக்தி) மார்க்கத்திலும், வயாக மார்கத்திலும் மட்டுவம நின்ற
இேருக்கு அத்வேத அனுபேமும் (நிர்ேிகல்ப சமாதியும்)
வககூேவேண்டும் என அன்வன ேிரும்பினாவோ?
பஞ்சாபிைிருந்து கபரிய அத்வேத சித்தாந்தி வதாதாபுரி என்பேவர
இங்வக காேி அனுப்பினாள்! அேர்மூைம் ராமகிருஷ்ணர்
சமாதிநிவை கபறும் ேழிவய அறிந்தார்.
மூன்று நாள்கள் நீர்கூே அருந்தாது நிர்ேிகல்ப சமாதியில் நின்றார்.
குரு வதாதாபுரியாருக்வக அதிசயமாக இருந்தது. எப்படி இத்தவன
சீக்கிரம் இேருக்கு சாத்தியமாயிற்று?
அவத அறிய ஓரிரேில் அக்னிமூட்டி தியானத்தில் நின்றார்
வதாதாபுரியார். அப்வபாது அேருக்கு காேி தரிசனமும், ஒரு
மரத்திைிருந்து கறுத்த கபரிய பிசாசு ஒன்று இறங்கி வேகமாய்
கசன்று மவறயும் காட்சியும் கிவேத்தன. அது சிே கணங்கேில்
ஒன்று என்றறிந்தார்.
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இதில் ஒரு ேிஷயம் அேருக்குப் புரிந்தது! சுத்த பக்தி மார்க்க
த்தில் (த்வேத பாேவனயில்) ராமகிருஷ்ணர் முன்வனறி

இருந்ததாவைவய அேருக்கு அத்வேத அனுபேம் எேிதில் கிட்டியது
என்று!

சீக்கிரவம ராமகிருஷ்ணர் கதாேர்ச்சியாக ஆறு மாதகாைம் உேல்
உணர்ேற்று நிர்ேிகல்ப சமாதியில் நின்றார். இது 1865ம் ஆண்டு

ஆகும். எனவே அேவர பரமஹம்சர் என்று எல்வைாரும் வபாற்றினர்.
அன்றிைிருந்து இன்று சரியாக 155 ஆண்டுகள் நிவறேவேந்தன.

தனது 29ேது ேயதில் இேர் கபற்ற அத்வேத அனுபே நிவைவய
பை மகான்கள் (சித்தபுருஷர்கள்) தங்கள் ோழ்ேில் கபற்றுள்ேனர்.
குறிப்பாக சதாசிே பிரம்வமந்திரர், சமீ பத்தில் பகோன் ரமணர்,
காஞ்சி மகான் ஆகிவயார். இேர்ககேல்ைாம் த்வேத பக்தி
மார்கத்தில் நின்று, அதாேது பூவை ேழிபாடு முதைியேற்வற
கருத்துேன் கசய்து, அதன்மூைம் அத்வேத நிவைவய
அவேந்தேர்கள்.

அத்வேத ஸ்தாபகரான ஆதி சங்கரவர சிே பூவை, நாராயண
ஸ்ம்ருதி, மேங்கவே நிறுவுதல் வபான்ற த்வேத ேழியில்
கசன்றேர் தாவன!
அவதவபாை த்வேத ஸ்தாபகரான மாத்ோச்சார்யர் கவேசியில்
அத்வேத நிவைவய அவேந்தாவர!
உடுப்பியில் அேர் பாகேத சப்தாஹம் கசய்து முடித்தபின்
மகாமங்கே ஆரத்தி எடுக்வகயில் திடீகரன மவறந்து ஒரு கபரிய
புஷ்பக் குேியல் ஆகிேிட்ோர்! எல்வைாரும் ஓடிேந்து அதனுள்
வதடினர். பூத உேவைாடு அேர் மவறந்து ோயுஸ்ேரூபமாக ஆனார்.
எல்வைாருவேய மூச்சுக்காற்றாக (ோயுரூபமாக) என்றும் எங்கும்
இருப்பதால் அேருக்ககன்று தனி வகாேிவைா,
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சமாதிவயா(ப்ருந்தாேனவமா) ஒன்றும் கிவேயாது! அத்வேத நிவை
அதுவே!

இவதகயல்ைாம் சற்று நாம் வயாசித்தால் த்வேத–அத்வேத
வபதகமல்ைாம் அர்த்தமற்றது என ேிேங்கும்.

சமுத்திரத்தின் ஆழ்நிவையில் ேங்கக் கேல், இந்துமகா கேல்,
அரபிக் கேல் என்ற வபதம் ஏது?

இந்த மகான்கவேப் வபாை பற்வற ேிட்ோல் இவறயுணர்வு

தானாகவே இயல்பாக அவமந்துேிடும் என்பவத திருோசக பாேல்
கசால்கிறது.

“பந்தவன ேிரைாள் பங்கநீ அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

கசந்தழல் வபால்ோய் சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
அந்திமில் அமுதவம அரும்கபரும் கபாருவே
ஆரமுவத அடிவயவன

ேந்துய்ய ஆண்ோய் ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.”  (திருவாசகம் பா.455)











சிேந்த கநருப்பு வபான்ற வமனி உவேயேவன!
சிேவைாகத்துக்கு அரசவன!
திருப்கபருந்துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
முடிேில்ைாத இன்பம் தரும் அமுதவம!
அரிய கபரிய கபாருவே!
பந்து வபான்ற ேிரவை உவேய உவம பங்கவன!
உன்வனத் தேிர எனக்கு வேறு பற்று இல்வை.
நான் உய்யுமாறு என்வன ஆட்ககாண்ோய்.
இங்கு ோழ எனக்குப் பிடிக்கேில்வை.

என்வன ேருக என்று

அவழத்து அருளுயுோயகா!.
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பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேழி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
“பற்றற்று எல்வைாரும்

ோழ கேன்றால்,

பைர் கூட்டு முயற்சியினால் அன்றி ஆகா.

உற்றுற்று ஆராய்ந்வதன் உறக்கம் ேிட்டும்.
உைக சமாதானமது, பாசம் பந்தம்

அற்றஒரு புது புரட்சிகர திட்ேத்தால்

அன்றி அதுகிட்ோது நிவைத்திோது

கற்றேர்கள் ஆராய்ேர்!
ீ

நுணுக்க மாகக்

கருத்தினிவை எழும் சிக்கல் எடுத்துவரப்பீர்.”

(ஞாக.பா.966)

தனி மனித ோழ்வு இனிவமயாகவும், சமுதாயம் ேேம் உயர்ந்தும்
இருக்க வேண்டும்.
ஆனால் பை பிறேிகேில் கதாேர்ந்து ேந்த பழக்கத்தால் தனி
மனிதர் கபாருள் உவேவமயால் கபாருள் பற்றும் மக்கள் பாசமும்
ஏற்பட்டு, மனிதர்கேில் பிரிவுகள் உருோகி இனிவம ககட்டு
ேிட்ேது.

பற்றுக்கேிைிருந்து ேிடுபட்டு மனிதன் ஆன்ம சுதந்திரத்துேன் ோழ
வேண்டும்.

பைரது கூட்டு முயற்சியினால் தான் பற்றிைிருந்து ேிடுபே முடியும்.
கூர்ந்து கேனித்து, தூக்கத்வதயும் தேிர்த்து ஆராய்ந்வதன்.
பாச பந்தம் இல்ைாத ஒரு புதிய புரட்சிகரமான திட்ேத்தால் அன்றி
உைக சமாதானம் என்பது கிவேக்காது. நிவைக்காது.
கற்றறிந்து அறிஞர் கபருமக்கள் பாசபந்தம் அற்ற ோழ்வே
நவேமுவறப்படுத்துேது பற்றியும், அதனால் ேிவேயும்
நைன்கவேயும் எதிர் ககாள்ே வேண்டிய நுட்பமான
சிக்கல்கவேயும், அதற்கான தீர்வுகவேயும் எடுத்து உவரக்க
வேண்டும்.
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திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

9. தேமும் பரேச நிவையும்
இது! 1868ம் ஆண்டு. தக்ஷிவணஸ்ேரத்திைிருந்து எல்வைாருேன் ஸ்ரீ
ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் காசிக்கு ரயில் பயணம் கசய்தார்.
மாதுர் பிஸ்ோஸ் தான் எல்ைா ஏற்பாடுகவேயும் கசய்தார்.
திவயாகார் ஸ்வேஷனில் ரயில் நின்றது. அங்கு ோழும் மக்கேின்
மிக ேறுவமயான சூழ்நிவை கண்டு ேருந்தி மாதுரிேம் கசால்ைி
ஏவழகளுக்கு அன்னதானம் கசய்ேித்தார்.

காசி மணிகர்ணிகா மயானத்தில் சிேனாரும் காேியும் எரியும்
உேல்கேிைிருந்து ைீேவனக் கவரவயற்றும் கருவணச் கசயவைக்
கண்டு பரேசநிவை அவேந்தார்.

அச்சமயம் அேர் ஒரு
பேகில் நடுகங்வகயில்
இருந்தார். தான் இருக்கும்
இேம் ஒன்றும் அறியாது
பரேசநிவையில் ஆடிப்
பாேத் கதாேங்கினார்.
அருகில் இருந்தேர்கள்
அேவர அமரச் கசய்தனர்.
அேர் மகிவம கதரியாதேர் அேவர ஒரு வபத்தியம் என்வற
நிவனத்தனர்.
தற்காைத்தில் பை ஏமாற்றுப் வபர்ேழிகள் “பரேசம்” (ஆவேசம்)
ேந்ததுவபாை நடித்து பாமர மக்கவேக் கேர்ேவதயும் பார்க்கத்தான்
கசய்கிவறாம்.
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அந்தமாதிரி “குருமார்கள்” ேசும்
ீ
ேவையில் ேழாது
ீ
பரமஹம்சர்,

ரமணர், வேதாத்திரி மகரிஷி வபான்ற தூயேர்கவேவய குருோகக்
ககாண்ோவை வபாதுவம!
காசியில் ராமகிருஷ்ணருக்கு பூரி ைகன்னாதர் தரிசனமும்
கிவேத்தது. மீ ண்டும் பரேச நிவை அவேந்தார்.

இத்தவகய பரேசநிவையில் மாணிக்கோசகரும் “ோழ்கிவைன்

கண்ோய் ேருக என்று அருள் புரியாவய” என்று திருோசகத்தில்
பாடுகிறார்.

“பாேநாசாவுன் பாதவம அல்ைால்

பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்

வதேர் தந்வதவே சிேபுரத்து அரவச
திருப்கபருந் துவற உவற சிேவன
மூவுை குருே இருேர்கீ ழ் வமைாய்
முழங்கு அழைாய் நிமிர்ந்தாவன

மாஉரி யாவன ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.456)




வதேர்களுக்கும் வமைான மகா வதேவன!
சிேவைகத்துக்கு வமல் கீ ழ் நடு என்ற மூவுைகங்கேிலும்
ஊடுருேி இருேர் கீ ழும் வமலுமாய் வதே, முழங்கி எரியும்






கநருப்புத் தூணாய் நின்றேவன!
யாவனத் வதாவை வமைாவேயாகப் வபார்த்தேவன!
தீயேிவனகவே அழிாா்ப்பேவன!
உனது திருேடி தேிர எனக்கு வேறு பற்று ஒன்றும் இல்வை.
எனக்கு இங்கு ோழப் பிடிக்கேில்வை.
அவழத்து அருளுோயாக!

என்வன ேருக என்று

“இவறநிவையில் அேன்என்வன ஈர்த்தபின்னர். கமாழியில்
எழுதுகின்ற மவறவயயான் படிக்கின்வறன்.

ேிந்வத!
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மவறகபாருோய்த் தான்மாறும் மாகபரிய அறிவு

மக்கள் அவனேர்க் குள்ளும் இயல்புஇது ஆன்ம

துவறயில் ேிரும்பம் ேந்வதார், கதாட்டுக்காட்ே ேல்ை
சுத்தமான தேஆசான் துவணககாண்டு, நல்ை

முவறயாக தேம்ஆற்ற, மும்மைம் கவரந்து,
முழுவம கபறைாம்.

(ஞாக.பா.730)

அறிேில் முயற்சிவயாடு கசய்ேர்!”
ீ

இயற்வகயின் கபருவமகவே, சிறப்புக்கவே, ேிவேவுகவே
உணர்ந்து ககாள்ே மனிதன் எடுக்கும் முயற்சியில் மன
அவைச்சுழல் ேிவரவேக் குவறத்து,

அவைகள் நிவையாக அதுவே அறிோக, அவதவய தானாக,
அவ்ேறிோக இருக்கும் வபராற்றவை

எல்ைாம் ேல்ை இவறகேேியாக உணர்ந்து முழுவம கபறும்
முயற்சிதான் தேம் ஆகும்.
இத்தவகய தேத்வத நாள்வதாறும் இயற்றி ேந்தால்,
இவறநிவைவய அகக்காட்சியாகப் கபற்று உணர்ந்து

ோழைாம்.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுேன்.

10. ோழப் பிடிக்கேில்வையா?
1870: கல்கத்தாேில் குலூதைா என்ற இேத்தில் ஒரு ேட்டில்
ீ
15ம்
நூற்றாண்டில் ோழ்ந்த மகான் ஸ்ரீ வசதன்ய மகாபிரபு உபவயாகித்த
ஆசனம் வேக்கப்பட்டிருந்தது.
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ஸ்ரீ வேஷ்ணே பக்தர்கோல் ஆராதிக்கப்பட்ே அங்கு பைவன
நவேகபறும்வபாது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கசன்றார்.

அந்த ஆசனத்வத பார்த்தவுேன் திடீகரன வசதன்ய சக்தி அேருள்

பாய்ந்து தன்வனவய மறந்து வநவர ஓடிச்கசன்று அதன் வமவை ஏறி
நின்று வககவே உயர்த்தினார்!
எல்வைாரும் திடுக்கிட்ேனர். கபருத்த ஆட்வசபவண எழுந்தது!
அேவரப் பிடித்து அப்புறப்படுத்தினர். ேவசமாரி கபாழிந்தது!
நிவனவு திரும்பியதும் தான் கசய்த காரியத்வத உணர்ந்து மிகவும்
கேட்கப்பட்ோர்! கேட்கம் தாங்காமல் ஒரு துணியால் தன்
முகத்வத மூடிக் ககாண்ோராம்!
ஆனால் மேத்து தவைேர் இது ஏவதா கதய்ேச் கசயல் என்று
கதரிந்து அேரிேம் சிை வகள்ேிகள் வகட்ோர். இேர் அேித்த
பதில்கவே வேத்து நிைமாகவே ராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதய்ேப்
பிறேிதான் என்பவத அறிந்தார்.
பிறகு ஒருமுவற ஸ்ரீ வசதன்யர் பிறந்த ஊரான நதியாவுக்கு
பரமஹம்சர் கசன்றார்.
தற்வபாவதய நதியா ஊரில் அேருக்கு ஒரு அனுபேமும்
ேரேில்வை. அனால் அருவக உள்ே கங்வகவய பேகில் கேக்கும்
வபாது (நடு ஆற்றில்) அேருக்கு பரேச நிவை கிவேத்தது.
இதிைிருந்து அன்று வசதன்யர் ோழ்ந்த நதியா இன்று நதிக்குள்
மூழ்கிேிட்ேது என்று நமக்கு புரிகிறது!
1871: அன்வன சாரதா வதேியார் (ேயது 18) தன் பிறந்த ஊரான
ையராம்பாடியிைிருந்து தன் தந்வதயுேன் தக்ஷிவணஸ்ேரம் ேந்து
வசர்ந்தார்.
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அத்தவன தூரமும் அந்தக் காைத்தில் ேசதிக் குவறோல்

நேந்துதான் ேரவேண்டும். சிரமத்தினால் ேழியில் ைூரம் கண்டு
ஒரு மரத்தடியில் படுத்துேிட்ோர்.

அப்வபாது ஒரு வதைஸ்ேியான மூதாட்டி அேவே கநருங்கி தேேிக்
ககாடுத்து ைுரத்வதப் வபாக்கினாள்! பின்மாயமாய் மவறந்தாள்!
அன்வன காேிவய அேள் என்பது புரிந்தது. அவத சமயம்
தக்ஷிவணஸ்ேரத்திைிருந்த பரமஹம்சருக்கு சாரதாேின் நிவைவம
ஞான திருஷ்டியில் கதரிந்து அன்வன காேிவய வேண்டினாராம்!
பரமஹம்சரும் சாரதாவும் சந்திக்வகயில் இருேர் உள்ேத்திலும்
கதய்ே சக்தி பாய்ந்ததால் அப்படிவய இருேரும் சமாதி நிவையில்
மறுநாள் காவை ேவர அமர்ந்து ேிட்ோர்கோம்!

இேருக்கு அேள் காேியாகவும் அேருக்கு இேர் சிேனாராகவும்
கதரிந்தது வபாலும்! சாதாரணமான நமக்கு இகதல்ைாம் புரியவே
புரியாது! காவையில் முதைில் ராமகிருஷ்ணருக்குத் தான் உைக
உணர்வு ேந்து சாரதாவே உலுக்கி எழுப்பினார்.

1873: வபபிவே நன்கு கற்று வதர்ந்தார் ராமகிருஷ்ணர்.

முடிக்வகயில் ைீசஸ் அேரது சீேர்களுேன் இேருக்கு தரிசனம்
அேித்தார்! பரேச நிவை மீ ண்டும் கூடினார்!
அப்வபாது சாரதா கமார்புகூரில் ராமகிருஷ்ணர் குடும்பத்தாருேன்
இருந்தார். சிைநாட்கேில் அேர் திரும்பி ேரும்வபாது மாவைவேவே.
இருட்டிேிட்ேது. அதுவோ ஒரு காட்டுப் பிரவதசம்.
ஒரு திருேன் தம்பதிகள் இேவரப் பிடித்துக் ககாண்ேனர். ஆனால்
அேர்களுக்குள்வே ஒரு இனம் புரியாத சக்தி பாய்ந்து மனம் மாறச்
கசய்தது.! சாரதாவே பத்திரமாக ககாண்டு ேந்துேிட்ேனர்.
இதுவும் நிஷ்வேயில் பரமஹம்சருக்குத் கதரிந்ததாம்! ோல்மீ கி
மகரிஷி ஞானம் கபறும் முன்பு திருேனாக இருந்து மனம்
மாறியதுவபாை இேர்களும் பக்தர்கள் ஆகிேிட்ோர்கோம்!
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1875: மிக வநாய்ோய்பட்டு சாரதா வதேியார் (ேயது 22) அவநகமாக
இறக்கும் நிவையில் இருந்தார். மஹாகாேிவய தியானித்து

அேளுக்கு புத்துயிர் ஊட்டினார் ராமகிருஷ்ணர். தாயும் ஆனேர்
என்வற கசால்ைைாம்!

எப்படி அனுமன் அவசாகேனத்தடியில் உயிவர மாய்த்துக் ககாள்ே
சித்தமாக இருந்த சீவதக்கு ராமநாம கைபத்தால் உயிர் ஊட்டிய
தாயாகி நின்றாவரா அதுவபாை!
ேங்காேத்தில் இருந்த சமயம் நாேகக் கவை அவ்ேேோக பிரபைம்
ஆகாத காை கட்ேம். கிரீஷ் என்பேரின் ஸ்ோர் திவயட்ேர் ஒன்வற
ஆன்மீ க நாேகங்கவே அருவமயாக நேத்தி ேந்தது. அதன் பக்த
பிரஹைாத நாேகத்வதக் காண ஆேலுேன் ராமகிருஷ்ணர்
கசன்றார். அங்வகயும் அேருக்கு பரேச நிவை ேந்தது!

அவதக் கண்ே கிரீஷுக்கு ஒரு கபரும் மன மாற்றம் ஏற்பட்ேது.
கபரும் குடிகாரராகவும், பிறமாதர் கதாேர்பு உவேயேராகவும்
இருந்த கிரீஷ் அன்று முதல் ககட்ே பழக்கங்கவே அறவே
ஒழித்தார்.
எனவே இன்றுகூே அவத சமுதாயத்துக்கு உணர்த்தும் ேவகயில்
ேங்காே நாேகங்கேின் கதாேக்கத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின்
வபாட்வோ வேத்து மாவையிட்டு ேணங்குகின்றனர்.
இத்தவகய பரேச நிவையில் தான் மாணிக்கோசகர்
“மழேிவேயாவன ோழ்கிவைன் கண்ோய் ேருக என்று அருள்
புரியாவய.” என்று திருோசகத்தில் வேண்டுகிறார்
“பழுதில்கசால் புகழாள் பங்கநீ அல்ைால்
பற்றுநான் மற்றிவைன் கண்ோய்
கசழுமதி அணிந்தாய் சிேபுரத்தரவச
திருப்கபருந் துவற உவறச் சிேவன
கதாழுேவனா பிறவரத் துதிப்பவனா எனக்வகார்
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துவணஎன நிவனேவனா கசால்ைாய்

மழேிவேயாவன ோழ்கிவைன் கண்ோய்

ேருக என்று அருள் புரியாவய.” (திருவாசகம் பா.457)









கசழிப்பான சந்திரவன அணிந்திருப்பேவன!
திருப்கபருந்துவறயில் எழுந்தருேி இருக்கும் சிேவன!
குற்றமற்ற பழம் புகழிவன உவேய உவம பங்கா!
உன்வனத் தேிர வேற பற்று எனக்கு இல்வை.
மற்ற வதேர்கவே ோழ்த்துவேவனா?
துவண என நிவனப்வபவனா?
இேம் காவே ோகனவன!

ேணங்குவேவனா?

கசால்ோயாக!

எனக்கு இங்கு ோழப் பிடிக்கேில்வை. என்வன ேருக என்று
அவழத்து அருளுோயாக!

தேத்தின் உச்சநிவையில் இவறயுணர்வு – வேதாத்திரியம்
“உேைினிவை உள்ேஒைி ஒேிவயக் காண
உனக்கின்பம் மிகுகமனினும், இதற்கு வமைாய்த்
கதாேர்புககாண்டு பைகபாருேில் கண்டு ேிட்வோம்.
சுககமன்ற தத்தவனயும் சைிப்பும் கண்வோம்

கே உள் நீ, இவேயவனத்தும் அறிந்து தாண்டி,
கருத்கதாடுங்கிக் காண்பேவன தனிக்கும் மட்டும்
திேமவேந்து அறிவு ையமாகி நிற்கத்
கத

ிேவேோய், கற்பவனவபாம். வதவே முற்றும்.”

(ஞாக.பா.1479)
அகத்தேத்தினாலும் தற்வசாதவனயாலும் அறகநறி ோழ்க்வகயாலும்
இவறயுணர்வு கபறைாம். இவற உணர்வு கபற்று ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுேன்

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப் பத்து

YOUTUBE LI NKS
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1. பற்றற்ற ோழ்வும் முக்தியும் ht t ps://yout u.be/9cYRi J KADSI
2. பற்றும் வயாக ோழ்க்வகயும் ht t ps://yout u.be/cLE3FBExkeM
3. உருகிப் உருகி உேம்குேிர ht t ps://yout u.be/8esI 2dAqXbk
4. அருள் அனுேம் ht t ps://yout u.be/H2wzcKSTKI s

5. இவறநிவை என்னுள்வே ht t ps://yout u.be/J 6do7u1pQj k
6. அனுபூதி நிவை ht t ps://yout u.be/Mh02Xvkg8vs

7. நீ நானாகக் கண்வேன் ht t ps://yout u.be/aWREMTg5NPE
8. பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேழி

ht t ps://yout u.be/mi QWneOdT04

9. தேமும் பரேச நிவையும் ht t ps://yout u.be/87GmASdc6NI
10. ோழப் பிடிக்கேில்வையா? ht t ps://yout u.be/Cf RBnGZ6qYk

துவணநின்ற நூல்கள்.
1. திருோசகம், சுோமி சித்பாேனந்தர், திருப்பராய்த்துவற.
2. திருோசகம், புைேர் ே.சிேஞானம்,
ீ
ேிையா பதிப்பகம், வகாவே.
3. ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதே தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிையா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
7. சுோமி

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமேம்,

கசன்வன
8. ராமகிருஷ்ணரின் அமுத கமாழிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மேம்,
கசன்வன

9. மாணிக்கோசகரும்

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
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பானுகுமார் பவேப்புைகம்
(145 புத்தகங்கள்)

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

ோழ்க்வக ேரைாறு
1. கநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுேன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராைனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.
2. கேன்சவன கேல்ேது 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
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
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4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.

7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீேர்கள்

8. “ோழ்க ேேமுேன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இைக்கணம்
என்ன கசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை கதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்

14. அதுோனால் அதுவே கசால்லும்
15. உய்யும் ேவக வதடி அவைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்வனச் கசதுக்கிய 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 கதய்ேமது
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
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
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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. ஐன்ஸ்வேனும் வேதாத்திரியும்

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

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவைாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
கபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கேவுள்
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 அவேக்கைப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசத்திைாப் 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.
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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 கண்ேபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து
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 ஞானப்பாேல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாேல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுே சிந்தவனகள்

கைன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. கைன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. கைன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. கைன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

2. கைன்னும்
4. கைன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

2
4

தாயுமானேர்
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1. வசரோரும் கைகத்தீவர

2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் கமய்ப்கபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயகநறி

5. தாயுமானேரின் உேல் கபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கேவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இேம், கபாருள், 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 கதய்ேகமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவேயும் உைக நவேயும்

22.

தாயுமானேர் பாேல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்ோ?

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

21. இன்பம் கபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?

26.

கேவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பைி ககாடுக்கச் கசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

29.

தாயுமானேருேன் ோழ்வோம்

கைன்னும் திருோசகமும்
1. கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
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3. கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகராைனார்
1. குருவுேன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீேர்கள்

3. புைேர் தியாகராைனார் அரிய கசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராைனார்

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

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மைர்கள்.

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

சிறுகவதகள்
1. கசயவை ேிவேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
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2000 க்கும் வமற்பட்ே ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ே 119
தவைப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனைில்
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. கபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய கேல்ைியும் 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 கம னகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவைா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ே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 அவேக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
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32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக கேேியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2

36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4

38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுே சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாேல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாேல்கள்
42.கைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.கைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.கைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45கைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.கைன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைகமல்ைாம் வேதாத்திரியம்
48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் கசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம் ைூன்
56.தினசரி தியானம் ைூவை
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் கசப்ேம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வோபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
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67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்

68.கைன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

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

73.கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.கைன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகராைனார்

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.கேன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.கேன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.கேன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.கபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூைர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்ோள் சிந்தவனகள்
95.திருமழிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
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102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ேைாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.கபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Ret i rement Speech

108..Audi o speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்ேபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து

115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து
118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேேக்கவையில் ோசி வயாகமா?
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