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பெஞ்சமின் ெிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 
ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டில் அபமரிக்காேில் வதான்றிய பெஞ்சமின் 

ெிராங்கிளின்  மிகச் சிறந்த சிந்தனனயாளர். 

இருெதாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாேில் வதான்றிய வேதாத்திரி 
மகரிசியும் மிகப்பெரிய சிந்தனனயாளர். 

பெஞ்சமின் ெிராங்கிளின் -  ஓர் அரசியல் தனைேர் மட்டுமல்ை, ஒரு 

எழுத்தாளர், அறிேியைாளர், கண்டுெிடிப்ொளர் ஆோர்.  

வேதாத்திரி மகரிசி ஒரு ஆன்மீக ஞானி மட்டுமல்ை, சிறந்த 
தத்துேஞானி, உைக அனமதிக்கு ேித்திட்டேர். 

ஆனால் ஒரு வேறுொடு.  ெிராங்களின் அரசியல்- வதர்தல் -ெதேி 
என்று ோழ்ந்தார்.   

வேதாத்திரி மகரிசிவயா அரசியைில் ஈடுொடு கினடயாது.  ஆனால் 
பொருளாதாரம் முதல் அரசியல் ேனர அைசி ஆராய்ந்து 
மானுடத்திற்குத் வதனேயான கருத்துக்கனளத் தந்தேர். 

ெிராங்கிளின், 1706 ெிறந்து 1790 ஆம் ஆண்டு ேனர  84 ஆண்டுகள் 
ோழ்ந்திருந்தார்.  

வேதாத்திரி மகரிசி 1911 ஆம் ஆண்டில் ெிறந்து 2006 ஆம் 
ஆண்டுேனர  95 ஆண்டுகள் ேனர ோழ்ந்தார் 

பெரிய குடும்ெம் என்ெதால் குடும்ெ ஏழ்னமயின் காரணமாக 

ெிராங்கிளினன ெள்ளிக்கு அனுப்ெ இயைேில்னை.  

ஏழை பெசவாளிக்குப் ெிறந்த வவதாத்திரி மகரிசி- வறுழமயின் 
காரணமாக மூன்றாம் வகுப்பு வழரதான் ெடித்தார். 

ெிராங்கிளின் ெள்ளிக்கு பசல்ைாேிட்டாலும் தன் தந்னதயின் 

பதாழிைில் உதேி பசய்துபகாண்வட தனக்குக் கினடத்த வநரத்தில் அேர் 

நான்கு பமாழிகனளக் கற்றுக்பகாண்டார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1706
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வேதாத்திரி மகரிசியும் தன் தந்னதயின் பநசவுத் பதாழிைில் உதேி 
பசய்து பகாண்டு- ஞான ஆராய்ச்சியில் தன்னன ேளர்த்துக் 
பகாண்டார். 

மின்னியைில் இேரின் கண்டுெிடிப்புகளுக்கும், கருத்துக்களுக்குமாக 

இேர் இயற்ெியல் சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான அறிேியைாளராகக் 

கருதப்ெடுகிறார்.  

 'புேர் ரிச்சர்ட்ஸ் அல்மனாக்'(Poor Richard's Almanack) என்ற இதனழத் 

பதாடங்கினார். 

மிகவும் மாறுெட்ட ொணியில் பேளிேந்த அந்த இதழ்தான் அேருக்கு 

பசல்ேத்னதயும், பெரும் புகனழயும் பகாண்டு ேந்து வசர்த்தது. 

வேதாத்திரி மகரிசி ”அன்பொளி” என்ற மாத இதனழத் 
பதாடங்கினார்.  இன்றுேனர இந்த இதழ் தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் 
பேளிேந்து பகாண்டிருக்கிறது.  

மின்னியைில் மின்னியைில் இேரின் கண்டுெிடிப்புகளுக்கும், 

கருத்துக்களுக்குமாக இேர் இயற்ெியல் சரித்திரத்தில் ஒரு 

முக்கியமான அறிேியைாளராகக் கருதப்ெடுகிறார்.  

 கண்டுெிடிப்புகளுக்கும், கருத்துக்களுக்குமாக 

இேர் இயற்ெியல் சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான அறிேியைாளராகக் 

கருதப்ெடுகிறார்.  

மின்சாரம் ெற்றியும் இடி மின்னல் ெற்றியும் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சிகனள 

பசய்து இடி தாங்கினயயும், பேள்பளழுத்தக் கண்ணாடினயயும்(bifocal 

glasses) மற்ற ெை கருேிகனளயும் கண்டுெிடித்தேர். 

அரசியைில் சட்டமன்ற உறுப்ெினராக, அரசதந்திரியாக, ெிரான்சுக்கான 

தூதராக ேிளங்கியேர். அபமரிக்க சுதந்திர ெிரகடணத்னத தயார் பசய்து 

னகபயழுத்திட்ட மூேரில் ஒருேர். 

குனறோன எரி சாதனத்துடன் மிகுந்த பேப்ெம் தரக்கூடிய அடுப்னெ 

அேர் கண்டுெிடித்தார்.  

1730-ஆம் ஆண்டு நடமாடும் நூல் நினையம் என்ற அற்புத திட்டத்னத 

உைகுக்கு அறிமுகம் பசய்தார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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சந்தா முனறயில் (subscription) நூல்கனள ோங்கி ெடிக்கும் முனறனய 

உைகுக்கு அறிமுகம் பசய்தார்.. 

சுதந்திரம் அனடந்த ெிறகு அபமரிக்கா முதன் முதைாக இரண்டு அஞ்சல் 

தனைனய பேளியிட்டது.  

ஒன்றில் அபமரிக்காேின் முதல் அதிெரான ஜார்ஜ் ோஷிங்டனின் ெடம். 

மற்பறான்றில் பெஞ்சமின் ெிராங்கிளினின் ெடம் இடம்பெற்றிருந்தது. 

வேதாத்திரி மகரிசியின் அஞ்சல் தனைனய தமிழக அரசும் சமீெத்தில் 

பேளியிட்டு மகிழ்ந்தது. 

கண்டுெிடிப்புகள் பொதுச்பசாத்வத! காப்புரினம வேண்டாம். 

 

 
 

தன் கண்டுெிடிப்புக்பகல்ைாம் பென்ஞ்சமின் ெிராங்களின் காப்புரினம 

பெற்றதில்னை.  
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மற்றேர்களின் கண்டுெிடிப்புகளால் நாம் ெயன்பெறும்வொது நமது 

கண்டுெிடிப்ொல் ெிறர் ெயன்பெறுேனத நாம் நற்வெறாகக் கருத 

வேண்டும் என்ெவத அேரது எண்ணம்." 

ெிராங்களினனப் வொைவே வேதாத்தரி மகரிசியும் தான் ேனரயறுத்த 
”மனேளக்கனைனயப்” பொதுச் பசாத்தாக்கினார். 

பெஞ்சமின் ெிராங்கிளின் ோழ்க்னக ேரைாறு (கி.ெி.1706 – 1790) 

பெஞ்சமின் ெிராங்கிளின் (Benjamin Franklin; என்ெேர் ஐக்கிய 

அபமரிக்கானே உருோக்கியேர்களுள் ஒரு மூத்த தனைேர் ஆோர்.  

இேர் ஓர் அரசியல் தனைேர் மட்டுமல்ை, ஒரு 

எழுத்தாளர், அறிேியைாளர், கண்டுெிடிப்ொளர் ஆோர்.  

மின்னியைில் இேரின் கண்டுெிடிப்புகளுக்கும், கருத்துக்களுக்குமாக 

இேர் இயற்ெியல் சரித்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான அறிேியைாளராகக் 

கருதப்ெடுகிறார்.  

அபமரிக்க ஆங்கிை எழுத்திைக்கணத்திலும் சீர்திருத்த முனறனம 

அேசியத்னத ேைியுறுத்தியேர்.  

ேணிகம், அறிேியல், இைக்கியம், அரசியல் ஆகிய நான்கு துனறகளில் 

பெரும் பேற்றி பெற்றேர்;  

இளம் ேயதில் னகயில் ஒரு காசுகூட இல்ைாமல் ஏழ்னமயில் 

இருந்தும் அச்சுத்பதாழிைின் மூைமும், ெத்திரிக்னகயின் மூைமும் 

நாற்ெது ேயதுக்குள் பசல்ேந்தரானேர். 

'Poor Richard's Almanack' என்ற புகழ்பெற்ற இதனழ உைகுக்குத் தந்தேர்.  

உைகின் மிகப்ெிரெைமான தன்ேரைாற்று நூல்களுள் ஒன்று 

அேருனடயது.  

மின்சாரம் ெற்றியும் இடி மின்னல் ெற்றியும் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சிகனள 

பசய்து இடி தாங்கினயயும், பேள்பளழுத்தக் கண்ணாடினயயும்(bifocal 

glasses) மற்ற ெை கருேிகனளயும் கண்டுெிடித்தேர். 

அரசியைில் சட்டமன்ற உறுப்ெினராக, அரசதந்திரியாக, ெிரான்சுக்கான 

தூதராக ேிளங்கியேர். அபமரிக்க சுதந்திர ெிரகடணத்னத தயார் பசய்து 

னகபயழுத்திட்ட மூேரில் ஒருேர். 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1706
https://ta.wikipedia.org/wiki/1790
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%86%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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1706 ஆம் ஆண்டு ஜனேரி 17-ஆம் நாள் 

அபமரிக்காேின் ொஸ்டன் நகரில் ெிறந்தார் 

ெிராங்கிளின்[. 

பமாத்தம் 17 ெிள்னளகளில் ெத்தாேதாக  

ெிறந்தேர் அேர். அேரது தந்னதயார் வசாப்பு, 

பமழுகுேர்த்திகனளத் தாயரித்து ேிற்ெனன 

பசய்ோர்.  

பெரிய குடும்ெம் என்ெதால் குடும்ெ 

ஏழ்னமயின் காரணமாக ெிராங்கிளினன 

ெள்ளிக்கு அனுப்ெ இயைேில்னை.  

ஓராண்டுக்கும் குனறோகவே ெள்ளி பசன்ற ெிராங்க்ளின் தனது 

ஏழாேது ேயதிவைவய கேினதகள் எழுதத் பதாடங்கினார். 

ெள்ளிக்கு பசல்ைாேிட்டாலும் தன் தந்னதயின் பதாழிைில் உதேி 
பசய்துபகாண்வட தனக்குக் கினடத்த வநரத்தில் அேர் நான்கு 

பமாழிகனளக் கற்றுக்பகாண்டார் 
 

எழுத்தும் அச்சுத்பதாழிலும் 

 

ெிராங்கிளினுக்கு இயற்னகயிவைவய நூல்கள் ோசிப்ெதில் ஈடுொடு 

இருந்தது.  

அந்த அேருனடய ெண்புதான் ெிற்காைத்தில் அபமரிக்காேின் சுதந்திர 

ெிரகடனத்னத எழுதும் ேரீியத்னத அேருக்கு தந்தது.  

ோசிப்ெதில் இருந்த ஆர்ேம் காரணமாகவே அேர் தனது சவகாதரர் 

வஜம்ஸின் அச்சுக்கூடத்தில் வேனைக்குச் வசர்ந்தார்.  

அங்கு அச்சுப் ெணிகனளக் கற்றுக்பகாண்டவதாடு அச்சுக்கு ேரும் 

அத்தனன புத்தகங்கனளயும் ெடித்துத் தீர்த்து ஆனந்தம் அனடோர். 

நினறய ோசித்ததால் எழுதும் திறனமயும் அேருக்கு இருந்தது. 

ெிறகு தனது சவகாதரருடன் ஏற்ெட்ட மனத்தாங்கல் காரணமாக அேர் 

ேடீ்னட ேிட்டு பேளிவயறி ெிைபடல்ெியா பசன்றார்.  
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அங்கும் அச்சுத்பதாழிைில் ஈடுெட்டு பசாந்தமாக அச்சு நிறுேனத்னதத் 

பதாடங்கினார்.  

அபமரிக்க இதழ்களில் நினறய எழுதினார். அேரது புகழ் நாடு 

முழுேதும் ெரேத் பதாடங்கியது. 

இதழியைாளர் 

1720 ஆம் ஆண்டு 'பென்சில்வேனியா பகசட்' {Pennsylvania Gazette} என்ற 

இதனழ ேினைக்கு ோங்கி அதன் பொறுப்னெ ஏற்றுக்பகாண்டார்  

ெிராங்கிளின். நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து 'புேர் ரிச்சர்ட்ஸ் 

அல்மனாக்'(Poor Richard's Almanack) என்ற இதனழத் பதாடங்கினார். 

மிகவும் மாறுெட்ட ொணியில் பேளிேந்த அந்த இதழ்தான் அேருக்கு 

பசல்ேத்னதயும், பெரும் புகனழயும் பகாண்டு ேந்து வசர்த்தது.[7] 

கண்டுெிடிப்ொளர் - அறிவியல் 

 

அச்சுத்துனறயில் புதுனமகள் பசய்த அவத வேனளயில் புதிதாக 

எனதயாேது கண்டுெிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்ேமும் அேரிடம் 

இருந்தது.  

குனறோன எரி சாதனத்துடன் மிகுந்த பேப்ெம் தரக்கூடிய அடுப்னெ 

அேர் கண்டுெிடித்தார்.  

அேற்னறத் தயாரித்து ேிற்கவும் பதாடங்கினார். ெயிர்களுக்கு 

பசயற்னக உரமிட்டால் அனே பசழிப்ொக ேளரும் என்று எடுத்துக் 

கூறினார்.  

ஆரம்ெத்தில் புறக்கனிக்கப்ெட்டாலும் அதிைிருந்த உண்னமனய உைகம் 

பமதுோக புரிந்து பகாண்டது. இப்வொதுகூட உைகம் முழுேதும் 

பசயற்னக உரம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. 

மின்சாரத்தின் மீது ஆய்வுகள் பசய்தேர் 

 மின்னைில் கூட மின்சக்தி இருக்கிறது என்ெனத கண்டறிந்தார். 

கூரிய முனனகளால் மின்சாரம் ஈர்க்கப்ெடுகிறது அவதவொல் 

மின்னலும் கூரிய முனனகளால் ஈர்க்கப்ெடும் என்ெனத ெட்டம் 

ஆய்ேின் மூைம் நிரூெித்தார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D#cite_note-7
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
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மின்னல் இடியிைிருந்து கட்டிடங்கனளப்   

ொதுகாக்க இடிதாங்கினயக் கண்டுெிடித்தார். 

முதியேர்கள் எட்டப் ொர்னேக்கும், கிட்டப் ொர்னேக்கும் வசர்த்து 

அனியும் ஒவர கண்ணாடியான பேள்பளழுத்துக் கண்ணாடி (bifocal lens) 

ெிராங்கினின் கண்டுெிடிப்ொகும். 

தன் கண்டுெிடிப்புக்பகல்ைாம் அேர் காப்புரினம பெற்றதில்னை. 
மற்றேர்களின் கண்டுெிடிப்புகளால் நாம் ெயன்பெறும்வொது நமது 

கண்டுெிடிப்ொல் ெிறர் ெயன்பெறுேனத நாம் நற்வெறாகக் கருத 

வேண்டும் என்ெவத அேரது எண்ணம்." 

ெிற துனறகள் 

அறிேியல் துனறயில் பெரிய ெங்களிப்னெச் பசய்த அேர் காகிதப் 

ெணத்தின் இன்றியனமயானமனய எடுத்துக்கூறி அதன் புழக்கத்னத 

அதிகரிக்கச் பசய்தார்  

சந்தா முனறயில் (subscription) நூல்கனள ோங்கி ெடிக்கும் முனறனய 

உைகுக்கு அறிமுகம் பசய்தார்.. 

ெிைபடல்ெியாேின் தொல் துனறயின் ெை மாற்றங்கனள பசய்து 

தற்காை தொல் துனற ெின்ெற்றும் ெை பகாள்னககனள உருோக்கித் 

தந்தார். 

1730-ஆம் ஆண்டு நடமாடும் நூல் நினையம் என்ற அற்புத திட்டத்னத 

உைகுக்கு அறிமுகம் பசய்தார். 

அதனனத் பதாடர்ந்து அபமரிக்காேின் முதல் தீ காப்ெடீ்டு நிறுேனத்னத 

அேர் உருோக்கினார்.  

ஒரு கல்ேிக் கழகத்னத நிறுே வேண்டும் என்று அேர் கனவு கண்டார். 

அேரது காைகட்டத்திவைவய அந்தக் கனவு நனோனது.  

இன்று உைகப் புகழ்பெற்ற அபமரிக்கப் ெல்கனைக்கழகங்களுள் 

ஒன்றான பென்சில்வேனியா ெல்கனைக்கழகம் அேர் நிறுேியதுதான். 

1749-ஆம் ஆண்டு அது நிறுேப்ெட்டது.  

அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அபமரிக்காேின் முதல் 

மருத்துேமனனனயத் வதாற்றுேித்தார் ெிராங்கிளின். 

அரசியல் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF
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ெிராங்கிளின் சிறந்த சிந்தனனயாளர், வநர்னமயானேர் என்ெதால் 

அேனர ெயன்ெடுத்திக்பகாள்ள ேிரும்ெியது அரசு  

அேரும் சட்டமன்ற உறுப்ெினர், அரசதந்திரி, தூதர் என ெல்வேறு 

நினைகளில் அரசியல் ெணி புரிந்தார் 

இங்கிைாந்தின் காைனித்துே ஆட்சியில் 

அடினமப்ெட்டு கிடந்த அபமரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் 

பெற்றுத்தர அேர் தன் அரசியைறினேப் ெயன்ெடுத்தி 
ெிரான்சின் உதேினயப் பெற்றார். 

அேர்வமல் பெரும் மதிப்புக் பகாண்டிருந்த ெிரான்சும் 

அபமரிக்காவுக்கு உதே முன்ேரவே இங்கிைாந்து 

ெணிந்தது; அபமரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் கினடத்தது.  

1789 ஆம் ஆண்டு அபமரிக்காேின் முதல் அதிெராக 

வதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஜார்ஜ் 

ோஷிங்டன் அபமரிக்காேின் அரசியல் சட்டத்னத இயற்றும் மாபெரும் 

பொறுப்னெ பெஞ்சமின் ெிராங்கிளினன உள்ளடக்கிய ஒரு குழுேிடம் 

ஒப்ெனடத்தார். 

 அேரது வமற்ொர்னேயில் உருோன அரசியல் சட்டம்தான் இன்றும் 

அபமரிக்கானே ேழிநடத்துகிறது. 

சிறப்பு 

சுதந்திரம் அனடந்த ெிறகு அபமரிக்கா முதன் முதைாக இரண்டு அஞ்சல் 

தனைனய பேளியிட்டது.  

ஒன்றில் அபமரிக்காேின் முதல் அதிெரான ஜார்ஜ் ோஷிங்டனின் ெடம். 

மற்பறான்றில் பெஞ்சமின் ெிராங்கிளினின் ெடம் இடம்பெற்றிருந்தது. 

மனறவு 

ெிராங்கிளின் 1790 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 17-ஆம் வததி தனது 84 ஆேது 

ேயதில் காைமானார்.  

 

அரசாங்க மரியானதயுடன் அேரது உடல் அடக்கம் பசய்யப்ெட்டது. 

சுமார் இருெதாயிரம் வெர் அேருக்கு இறுதி மரியானத பசலுத்தினர். 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B7%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B7%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-by-benjamin-franklin/247314/
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வேதாத்திரி மகரிசி ோழ்க்னக குறிப்பு (கி.ெி.1911-2006) 
அருட்தந்னத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் கிராமத்தில் 

பநசவுத் பதாழில் பசய்யும் ேரதப்ென், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 

தம்ெதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்னதயாகப் ெிறந்தார்.  

 

சிறுேயது முதவை வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் சின்னம்மாளிடம் 

நினறய ெக்தி கனதகனளயும், புராணக் கனதகனளயும் அறிந்து பகாண்டார். 

இேரது குடும்ெசூழல்,  இேருக்கு அதிகம் 

ெடிக்க ோய்ப்பு இல்ைாமல் வொய்ேிட்டது.  

 

தன்னுனடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாேது 

ேகுப்பு ேனர ெடித்த இேர், ெின்னர் தங்கள் 

குடும்ெ பதாழிைான தறி பநய்தனை பசய்யத் 

பதாடங்கினார். 

 

18ேது ேயதில் பசன்னனயில் தனியார் நிறுேனம் ஒன்றில் ெணியாற்றும் 

ோய்ப்பு இேருக்கு ஏற்ெட்டது.  

பசன்னனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். கிருஷ்ணாராேின் நட்பு 

கினடக்க, அேர் மூைமாக தியானம், வயாகா வொன்றனேகனள கற்றார் 

மகரிஷி. 

தனது ோழ்க்னகயின் குறிக்வகாளாகிய முழுனமனய உணரும் வநாக்கத்தால் 

உந்தப்ெட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வ ாமிவயாெதி வொன்ற மருத்துே 

துனறகனளக் கற்று வதர்ச்சிப் பெற்றார்.  

வமலும் இரண்டாேது உைகப் வொரின் வொது முதலுதேிப் ெயிற்சியாளராகவும் 

ெணிபுரிந்தார்.  

ெின்பு பொருளாதாரத் தன்னினறவு பெற வேண்டும் என்று, தனது சுய 

முயற்சியினால் ெல்ைாயிரம் நெர்களுக்கு வேனை அளிக்கக்கூடிய அளேிற்கு 

ஒரு பெரிய பநசவுத் பதாழிற்சானைனய உருோக்கினார். 
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ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மகனள (வைாகாம்ொள்) மணந்து இல்ைற ோழ்க்னகனயத் 

பதாடங்கினார்.  

இல்ைறத்திலும், பநசவுத் பதாழிைிலும் ஈடுொடு அதிகமிருந்த வொதிலும் தனது 

ஆன்மீகத்வதடைில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் பகாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்களின் நூல்கனளக் கற்று, தியானத்தில் பேகுோக ஈடுெட்டு தன்னன 

அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முனறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் ஈடுெட்டார். 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடைின் ேினளோக தனது 35ேது ேயதில் ஞானம் 

பெற்றார்.  

அதிைிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில்- ெை உன்னதமான ஆன்மீகக் 

கருத்துக்கனள- தனது எழுத்துக்களின் மூைமாகவும், உனரகளின் மூைமாகவும் 

மக்களுக்கு எடுத்துனரத்தார்.  

 

ெின்னர்- தனது பநசவு பதாழினை முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு- தன்னன 

முழுனமயாக ஆன்மீகத் துனறயில் ஈடுெடுத்திக் பகாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் ெிரெஞ்சத்னதப் ெற்றியும்- மனித ோழ்க்னகனயப் ெற்றியும்- 
தேநினையில்- தான் பெற்ற கருத்துக்கனள -ெை கேிகளாகவும், 

கட்டுனரகளாகவும்- புத்தக ேடிேங்களில் இந்த உைகுக்கு மகரிஷி அேர்கள் 

அளித்துள்ளார்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்ெட்ட- ேிஞ்ஞானமும் 

பமய்ஞ்ஞானமும் கைந்த- தமிழ்ப்ொடல்கனள 

இயற்றியிருக்கிறார்.  

 

ொமர மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் ேனகயில்- எளிய 

தமிழில் தனது தத்துேங்கனள எடுத்துனரத்தார்.  
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எல்ைா மதங்களின் சாரம் ஒன்வற என்ெனத -மகரிஷி அேர்கள் 

ேைியுறுத்துகிறார். 

 

1957ல் மகரிஷி ‘உைக சமாதானம்’ என்னும் நூல் ஒன்னற பேளியிட்டார்.  

பதாடர்ந்து ெல்வேறு நாடுகளுக்கு பசல்லும் ோய்ப்பு- இேருக்கு கிட்ட -

அங்பகல்ைாம் ஆன்மீகச் பசாற்பொழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுைம் அனமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துகனளயும் சாதனன 

முனறகனளயும் உைகபமங்கும் ெரப்ெிட- 1958-ஆம் ஆண்டில் -வேதாத்திரி 

மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உைக சமுதாய வசோ சங்கம்- இன்று 

இந்தியாேிலும், மவைசியா, ஜப்ொன், பதன்பகாரியா, அபமரிக்கா, வொன்ற 

நாடுகளிலும் ெை கினளகனளக் பகாண்டு இயங்கி ேருகிறது. 

அருட்பெருஞ்வசாதி நகர் 

பகாங்கு நாட்டில்- பொள்ளாச்சி நகருக்கு அருவக- ோல்ொனற 

மனைவயாரத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்வதக்கம் அனமந்துள்ள இடத்தில்- 
அருட்பெருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம்- வேதாத்திரி 

மகரிஷியால் 1984 காை கட்டத்தில் அனமக்கப்ெட்டது.  

அன்பொளி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்னறயும் பேளியிட்டார். 

இன்றும் தமிழ், ஆங்கிைம் பமாழிகளில் பேளிேருகின்றன. 

மனறவு 

வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 

28, 2006 பசவ்ோய்க்கிழனமயன்று மனறந்தார். 

ெிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 

பெஞ்சமின் ெிராங்கிளின் உதிர்த்த 

ெை பொன்பமாழிகனள இன்றும் ெை 

வெச்சாளர்கள் அடிக்கடி 

ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88
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“ ”இறந்த ெிறகும் நீங்கள் மறக்கப்ெடாமல் இருக்க வேண்டுபமன்றால்; 

ஒன்று சிறந்த ெனடப்புகனள எழுதுங்கள் அல்ைது ெிறர் உங்கனளப் 

ெற்றி எழுதும் அளவுக்கு ஓர் அர்த்தமுள்ள ோழ்க்னக ோழுங்கள்” 

”ோழ்க னேயகம் ோழ்க ேளமுடன்” என்ற வேதாத்திரி 
மகரிசியின் பொன்பமாழிகனள இன்று ெைரும் உெவயாகிப்ெனத 
ொர்க்கின்வறாம். 

அரசியல் சரித்திமும் சிறந்த ஆட்சியும் 

””அரசாங்கங்களும் அரசர்களும் பசய்த ெினழகள் நினறய 
சரித்திரத்தில் மைிந்திருகின்றன” என்ொர் ெிராங்களின். 

சிறந்த ஆட்சி எப்ெடி இருக்க வேண்டும்? வேதாத்திரியம் 
பசால்கிறது. 

”இைாெபமன்ற ஒன்வறதான் தனியார் பசய்யும் 

    எத்பதாழி லும் உள்ள குறிக்வகாள் ஆகும். 

இராெத்திற் வக மக்கள் உடல்உள் ளம் 

    எந்தஅளவும் பகடுக்கும் பகாடுனம யாகும். 

இைாெநட்டம் பொதுமக்கள் அனுெ ேிக்கும் 

    இன்ெதுன்ெம் எனக்கணிக்கும் ஆட்சி காண்வொம். 

இைாெத்தில் நட்டத்தில் மனிதர் எல்ைாம் 

    இனணந்தஒரு கூட்டுறவே சிறந்த ஆட்சி,” (ஞாக.123) 

ஒவர மதம் ஒவர மதம் 

”அறிஞர்கள் அனனேரும் ஒவர மதத்னதத்தான் 
வசாோ்ந்தேர்களாயிருக்கிறார்கள்” என்றார் அறிஞர்.  அங்கிருந்த 
பெண்மணி ஒருத்தி ”அது என்ன மதம்?” என்று வகட்டாள்.  
அதற்கு அறிஞர் உடவன, ”அறிோளிகள் ோய்திறந்து 
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பசால்ேதில்னை அம்மணி!” என்று ெதிைளித்தார்” என்ொர் 
ெிராங்களின். 

” மதம் ஒன்று ப ோதும்” என்கிறோர் அருள்தந்தத பேதோத்திரி மகரிசி.. 

பகள்ேி: சுேோமிஜி, தோங்கள் எந்த மதத்தத பசர்ந்தேர்? 

பேதோத்திரி மகரிசியின்  தில் 

• ” நோன் எந்த மதத்ததயும் பசர்ந்தேன் அல்ல. உலகப் ப ோது 

அருள்பநறி சமயத்ததச் பசர்ந்தேன். கர்மபயோக பநறிபய 

அதன் பேதமோகும். மனிதன் உடல் நலம், மனநலம் கோத்து 

பசயல் ேிதைதே மதித்து எவ்வுயிர்க்கும் துன் ம் 

இதைக்கோமல் ேோழ்ேபத கர்மபயோக பநறியோகும். இந்து 

மதத்திலுள்ள நம்பிக்கை,  இஸ்லாமிய மதத்தில் உள்ள 

ததாழுகை முகை, ைிைிஸ்துவ மதத்தில் உள்ள 

ததாண்டு,  புத்த மதத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சி,  கைன 

மதத்தில் உள்ள ைவீைாருண்யம் இதே எல்லோம் எனக்குப் 

 ிடிக்கும்.”(5) 

 

     ”உலகப் ப ோது அருள்பநறி சமயம் என் து கர்மபயோகம். 

ஒவர கடவுள் ஒவர கடவுள் 

”ஒவர கடவுள்தான் உண்டு. அறிேின் ஊற்று நீர்ேசீ்சுதான் கடவுள்.  
மனிதர்களுக்கு நல்ைது பசய்ேது தான் கடவுளுக்குச் பசய்யும் 
மிகமிக நல்ை பதாண்டாகும்.  வொற்றுதைாலும், ஸதுதியாலும், 
நன்றியுணர்ச்சியாலும் அேனர ேழிெடைாம்.  கடவுள் தன் 
நற்கருனணயால் இந்த உைகத்னத ஆளுகிறார்” என்ொர் 
ெிராங்களின். 

”அறிவேதான் பதய்ேம்” என்றும், ஒவர கடவுள் என்ெனதயும் 
வேதாத்திரி ஆணித்தரமாக மானுடத்தில் ேினதத்தேர். 
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ஆன்மா என்ெது ெிரெஞ்சத்தின் ஒளியல்லவா?” 

ஆன்மா என்றால் என்ன ? 

 

” ஆத்மா அழியாதது” என்ொர் ெிராங்களின். 
 

வவதாத்திரி மிகவும் எளிழமயாக விளக்கம் தருகிறார். 

 

”1. தூல உடலுக்கு ழமயமான விந்து ொதம் 

2. சூக்கும உடலுக்கு மூலமான உயிர்த் துகள்கள் 

3. காரண உடலுக்கு மூலமான சவீகாந்தம். 

இழவ மூன்றும் இழணந்தது தான் கருழமயம் ஆகும். 

உயிரினத்தின் பெருழமயும் சிறப்பும் இந்தக் கருழமயத்தில் தான் 

அழமந்துள்ளது என்று உணர்த்துகிறார். 

 

வமலும் உயிர் ழமயத்துள் அழமந்துள்ள அறிவானது உயிரின் 

சுைற்சியால் எழும் விரிவழலயான காந்த அழல மூலம் 

புலன்கள் வைியாகப் பொருவளாடு பதாடர்பு பகாள்ளும்வொது 

அந்த அறிழவவய மனம் என்கிவறாம் என்றும். 

 

அகம் என்ெதும்-பெஞ்சம் என்ெதும்- உள்ளம் என்ெதும் ஆன்மா 

என்ெதும் கருழமயத்ழத குறிக்கும் என்று மனிதன் உடலாலும்-

மனத்தாலும் பசய்யும் பசயல்கள் அழனத்தும் ெதிவாகி- வித்தில் 

மரம்வொல் இருப்பு ழவக்கப்ெடும் இடம் கருழமயம்”  

(3)என்று பதளிவாக மகரிசி அவர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள். 

 

”ஆன்மா என்ெது ெிரெஞ்சத்தின் ஒளியல்லவா?” என்று 

வியக்கிறார் சுவாமி விவவாகனந்தர். 
ெணம்    (பொருளாதாரம்) 

”ெணத்தின்  மதிப்பு உனக்குத் பதரிய வேண்டுபமன்றால் 
எங்வகயாேது வொய் பகாஞ்சம் கடன் ோங்கிப்ொர்!” என்ொர் 
ெிராங்களின். 

உனழப்ெின் மதிப்வெ ெணம் என்ொர் வேதாத்திரி மகரிசி 
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”ெணம்என் ற அரணுக்குள் பொருள்கள் ேந்து 

    ெதுங்கிப் ெின் பேளிவயறும் முனற ஒன்றாவை 

ெணத்னதக் பகாண் வடைாெம் பெருக்கித் துய்க்கும் 

    ெயனற்ற நிர்ோகம் ேிரிந்து வொச்சு. 

ெணம்தீனம ெயக்காமல் காக்க, எங்கும் 

    ெண்டங்கள் கூட்டுறேில் வதாற்று ேிப்வொம். 

ெணத்வதனே நாளுக்கு நாள் குனறந்தால் 

     ொட்டாளிக் வக சிறப்பும் உயர்வும் கிட்டும்.” (ஞாக.33) 

கடன் என்ற புண் 

””நீ கடன் ோங்குகிறாய் என்றால்,  உன் சுதந்திரத்தின் மீது 
இன்பனாரு சக்திக்கு ஆதிக்கம் பகாடுக்கிறாய் என்றுதான்அர்த்தம்” 
என்றும்  ---” கடனில் கண் ேிழித்து எழுேனதேிட, 
இராப்ெட்டினியுடன் ெடுக்கப்வொேது நல்ைது” என்றும் ெிராங்களின் 
பசால்லுகிறார்.  

கடனின் ேினளவு  ஒழிய என்ன பசய்ய வேண்டும்? 
வேதாத்திரியம் ேினட தருகிறது. 

”பதாடர்ந்துேரும் சமுதாய ோழ்வுஎன்னும் 

    உடைினிவை வதாற்றமாகி, 

ெடர்ந்துேரும் பசல்ேநினை சீர்வகடு 

     ெைமுனடய நீடித்த ேியாதி யாகும். 

கடன் என்ற புண்ணாகி, 

    ேட்டிஎனும் சீழ்ெி டித்துப் புனரயும் ஓடி, 

ெடமுடியா துயராச்சு!  ெகுத்தறிவும், பொதுஉனடனமக் 
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    பகாள்னகயுவம இந்வநாய்க்கு நல் மருந்தாம்.”  (ஞாக.80) 

உனழப்பு உனழப்பு உனழப்பு  

”உனழப்ெின்றி ெைர் தங்கள் புத்தி சாமர்த்தியம் ஒன்றினாவை 
ோழ்ந்து பகாண்டிருக்கைாம்.  ஆனால் வசமிப்புத் வதனேயினால் 
அேர்கள் ோழ்க்னக உனடந்து வொகிறது” என்றும்---”முழங்கால் 
மண்டியிட்டிருக்கும் கனோனனேிடக் கால் நிமிர்ந்து நிற்கும் 
உழேன் உயர்ந்தேன்” என்றும் ெிராங்களின் பசால்லுகிறார். 

”உனழப்பும் உறிஞ்சுதலும்” வேதாத்திரி என்ன பசால்கிறார்? 

”உனழக்கின்ற  பதாழில்மூைம் ெைர் ெினழக்க, 

    உறிஞ்சுகின்ற பதாழிைமூைம் சிைர் ெினழத்தால், 

உனழப்வொர்க்கு ேறுனமமிகும். உறிஞ்சு வோர்க்கு 

    உனழப்ொளர் ெைன்கூடி பசைேம் வசரும். 

உனழப்ொளர் பசைேர்க்வக அடினம ஆகி 

     உளக்களிப்னெ ஊட்டும் பதாழில் ெைோ ஆகிற்று. 

உனழப்ொளர் சிைர்ஆக்கத் பதாழினைச் பசய்ய 

     உறிஞ்சுவோர்க்கு உதவும் பதாழில் ெைர்பசய் கின்றார்.”(ஞாக.121) 

ேறுனமயற்ற ோழ்வுக்கு வெரறிஞர் கடனம  

என்ன ”பெரும்ொலும் ேறுனமதான் மனிதனிடமுள்ள ஜேீனனயும் 
ெண்புகள் அனனத்னதயும் தின்று ேிடுகிறது” என்ொர் ெிராங்களின். 

ேறுனம தீர்ந்தாத எனக் வகட்கிறார் வேதாத்திரி மகரிசி? 

”ேறுனமனயப் பொறுத்திட 

     ேல்ைேவரா எல்வைாரும்? 
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பொறுனமதான் பகாண்டாலும்  

     பொறுக்குவமா உடல் குடும்ெம்? 

சிறுனம ெிறர்ொல் வெசிச் 

    சீறும்ஆட்சி நடிகர்கவள! 

பெறுகின்றாீோ் னக தட்டல்! 

     ெிறெட்வடார்க் பகன் பசய்தீர்?” (ஞாக.140) 

ேறுனமயற்ற ோழ்வு வேண்டும் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிசி. 

”ேறுனம எனும்பகாடுந் துன்ெம் ோராது, 

ேளோழ்வு பெறதற்கு ஓரைகப் வெரரசு ேரவேண்டும்.” (ஞாக.145) 

ேறுனமயற்ற ோழ்வுக்கு வெரறிஞர் கடனம என்ன? 

”ேறுனமயிவை ோடிடுவோர் ேயிற்றுப்ெசித் துன்ெம். 

     ேழிேழியாய் பதாடர்குடும்ெ உறுப்ெினர்கள் துன்ெம், 

பொறுனமபகாள்ள முடியாது அேர்கள்மனம் நினைத்து, 

    பொதுநைமும், ஒழுக்கம்எனும் புனிதக்கட்டுப் ொடும் 

பேறுனமபயன்ற பேள்ளத்தில் ேழீந்தாபைன் னாகும்? 

    வேண்டாத துன்ெங்கள் ேினளே வதாடு, உளவநாய்கள் 

பெறும்மனித சமுதாயம்.  ெிச்னசவநாய், திருட்டு, 

    ெினழயான பசயல்ெைோம் வெரறிஞர் கடனம என்ன?” (ஞாக.180) 

அறிவு - அறிேிவை பதய்ேம் 

”ஆராய்ந்து அறியும் அறிவுத் வதேிக்கு நீ காது பகாடுத்துக் 
வகட்காேிடில், அேள் உன் முழங்கால் முட்டினய உனடத்து 
ேிடுோள்” என்ொர் பென்ஞமின் ெிராங்களின் 
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”பேளிச்சத்திவை இருள் நினறந்திருப்ெதுவொை அறிேிவை 
பதய்ேம் என்ற நினை இருக்கின்றது” என்றும் 

”மனிதனுனடய அறிோனது ெிரெஞ்சத்திற்கு ஆதிபொருளாக 
உள்ள பதய்ேநினை”  என்ொர் வேதாத்திரி மகரிசி. 

ஆனச- ஆனசனய சீரனமயுங்கள் 

”முதைாேது ஆனசனயப் ெின்பதாடர்ந்து ேரும் மற்ற 
ஆனசகனளபயல்ைாம் நீ திருப்தி பசய்ேனத ேிட, முதைாேது 
ஆனசனய அடக்கிேிடுேது உனக்குச் சுைெமாயிருக்கும்” என்ொர் 
பென்ஞமின் ெிராங்களின் 

வேதாத்திரி மகரிசி. ”ஆனச என்ெது இயற்னகவய…அனத 
சீரனமயுங்கள்” என்ொர் 

”இச்னச என்ெது இயற்னக எழுச்சிவய 

    இச்சிப்ெவத ருசு இயங்கும் உடலுக்கு  

இச்சித்து, அனுெேித்து, இச்சனச ஒழுங்குறும் 

    இச்னச ஒழித்திட ஏன் முயல்கின்றரீ்கள்? 

இச்னச எழுந்திடக் காரணம் கண்டிடு, 

    இச்னச முடித்திடச் சூழ்நினை ொர்த்திடு. 

இச்னச நுகர்ந்திட ெின் ேினன பேண்ணிடு, 

    இச்னச ெிறந்தது வொை இறந்திடும்!”  (ஞாக.1560) 

  

அகம்ொேம்- ஆணேம்  ஏழாமல் இருக்க என்ன பசய்ய 
வேண்டும்?   

”ஆனசனயப் வொைவே மமனதயும் உரக்கச் சப்தமிடும் ஒரு 
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ெிச்னசக்காரனனப் வொன்றது தான்.  இன்னும் அதிகக் 
குறும்ொனதுங் கூட” என்றும்…… 

”அகம்ொேத்னதப் வொல் நம் சுொே பேறிகளில்  அடக்குேதற்குக் 
கடடினமானது வேறு எதுவுமில்னை.  அனத மனறயுங்கள்.  
அதவனாடு வொராடுங்கள்.   அனத அடித்து அடக்கிக் 
பகால்லுங்கள்.  அப்வொதும் அனத உயிருடன் பமல்ைத் தனை 
நீட்டி எட்டிப்ொர்க்கும்”  என்ொர் ெிராங்களின். 

ஆணேம்  ஏழாமல் இருக்க என்ன பசய்ய வேண்டும்?  
வேதாத்திரியம் ேினட தருகிறது. 
 

நான் உடல் என்று குறுகி நிற்ெதா? நான் மனம் என்று ேிரிந்து 

நிற்ெதா? நான் உயிர் (ஆன்மா) என்று உயர்ந்து நிற்ெதா? நான் 

ெிரம்மம் என்று உணர்ந்து, முழுதுணர்ந்து நிற்ெதா?  

 

குறுகி நின்றால் ேிரிவு இல்னை. ேிரிந்து நின்றால் குறுக்கமும் 

ேிரிவும் மட்டும் தான் உண்டு, உயர்வு இல்னை.  

 

உயர்ந்து நின்றால் ேிரிவும் உயர்வும் மட்டுந்தான் உண்டு; உணர்வு, 

முழுதுணர்வு இல்னை. 

 

உணர்ந்து நின்றால் இனே அனனத்தும் உண்டு. உடல் வதாற்றமாக 

இருக்கிறது. உயிர் ஆற்றைாக இருக்கிறது.  

 

மனம் உணர்ோக இருக்கிறது. மனம் தான் நான் எனில் மனம் என்ற 

ஒன்று தனியாக இல்னைவய! உயிர்தாவன மனம் என மறுபெயர் 

பெற்றிருக்கிறது.  

 

உயிவரா அணுக்கூட்டம். அணுவோ ெிரம்மத்தின் இயக்க நினை. 

எனவே, நான் ெிரம்மம் என்ெது பதளிோகிறது.  

 

நான் என்ற ஆராய்ச்சி இனறயுணர்ேில் முடியும். இனறநினை 
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உணர்ந்த பதளிேில்தான் ஆனச ஒழுங்குறும்.  

 

எது எல்ைாேற்றிற்கும் பெரியவதா, எனத ேிடப் பெரிது 

வேபறான்றும் இல்னைவயா, அதுவே நானாக இருக்கும் வொது 

அந்நினை உணர்ந்த பதளிேில் தான் இருக்கும் வொது எனக்கு அது 

வேண்டும், இது வேண்டும் என்று அோ எழ இடம் எது? 

 

என்னன உடைளேில் குறுக்கிக் பகாண்டிருந்தவொது எபததவனாவடா 

என்னன ஒப்ெிட்டுக் பகாண்வடன்.  

 

அப்வொது நான் பெரியேன், நான் ேல்ைேன், நான் பசல்ேன், நான் 

அழகன் என்பறல்ைாம் தருக்கு ேந்தது.  

 

ஒப்புேனமயில்ைாத ஒரு பெரிய பொருளாக நாவன இருக்கும் 

நினைனய உணர்ந்து பகாண்டு ேிட்ட வொது எதவனாடு என்னன 

ஒப்ெிட்டுத் தருக்குேது? ஆணேம் எழக் காரணவம 

இல்ைாமைல்ைோ வொய் ேிடுகிறது.  

 

நாவன ெிரம்மம் ஆக இருக்கிவறன், ெிரம்மம் எல்ைாமாக இருக்கிறது 

என்னும்வொது, எல்ைாவம நானாக இருக்கும் நினைனயயும், நாவன 

எல்ைாமாக இருக்கும் நினைனயயும் நான் உணர்ந்து மறோமல் 

இருக்கும் வொது, எதன் மீது ெற்று னேப்ெது?  

 

என்னுனடயது என்ற ெற்று எழ முகாந்திரவம இல்னைவய! நான் 

இன்னும் அகங்காரமும் எனது என்னும் மமகாரமும் ஒருங்வக 

ஒழியும் இடம் நான் யார்? நான் ெிரம்மம் என்ற பதளிவுதான்- 
என்ொர் -- வயாகிராஜ் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
வமற்கிலும் கிழக்கிலும் வதான்றிய மாபெரும் சிந்தனனயாளர்கள் 
பென்ஞ்சமின் ெிராங்களின் வேதாத்திரி மகரிசி சிந்தனனகனள 
ஏற்வொம்.  அேர்கள் ேழியில் ஆனந்தமாகப் ெயணிப்வொமாக. 
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துதைநின்ற நூல்கள் 

1. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிசி 
2. அன்பொளி மாத இதழ்கள், வேதாத்திரி மகரிசி 
3. மாக்வகாைமாய் ேினளந்த மதிேிருந்து. 
4. உைகசமாதானம், வேதாத்திரி மகரிசி. 
5. வேதாத்திரி மகரிசியின் பொன்பமாழிகள் 5000- 

அருள்நிதி மன்னார்குடி ொனுகுமார் 
6. Benjamin Franklin:                                 by Walter Isaacson 

 

7. The Autobiography of Benjamin Franklin-Benjamin Franklin 
 

8. Fart Proudly: Writings of Benjamin Franklin You Never 
Read in School-Benjamin Franklin 

 

9. The Hatmaker's SignBenjamin Franklinயய 

 

ோழ்கேளமுடன்.  “VETHATHIRIAM BANUKUMAR” என்ற தனைப்ெில்  
YOUTUBE-ல் கீழ்க்கண்ட தனைப்புகளில் சிந்தனனகனளப் 
ெகிர்ந்துள்வளாம்.  ோய்ப்புள்ளேர்கள் ெயன்பெற்று இன்புறைாம். 

வேதாத்திரிய சிந்தனனகள்  
1. மூடன் மனடயன் முட்டாள் https://youtu.be/lV43TcI4Ouo 
2. இன்ெ ஊற்றுப் பெருக https://youtu.be/wQWEn2PZXSg 
3. மக்கட்வெறு ஏன் இல்னை https://youtu.be/6AZbuTKKc88 
4. ஊரல் உரசல் உறத்தல் ஒழுக்கம் https://youtu.be/ZVzjfEFqbxY 
5. வமல் ெதிவு  https://youtu.be/iCOz89_L8uA 
6. புயல்காற்றில் கூட தத்துேம் https://youtu.be/VT1eCTf5M1Q  
7. ோழ்க்னக முனற  https://youtu.be/iIoEaE2SQng 
8. நான் யார்? https://youtu.be/rYHj5_tx8t4 
9. அன்பும் அறிவும் https://youtu.be/11xogYcGdk0 
10. பமய்யும்பொய்யும் அறிதற்கு எளியது https://youtu.be/ktTwxcir8D8 

https://www.amazon.in/Walter-Isaacson/e/B000APFLB8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-by-benjamin-franklin/247314/
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-by-benjamin-franklin/247314/
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-by-benjamin-franklin/247314/
https://www.thriftbooks.com/w/fart-proudly-writings-of-benjamin-franklin-you-never-read-in-school_benjamin-franklin/282590/
https://www.thriftbooks.com/w/fart-proudly-writings-of-benjamin-franklin-you-never-read-in-school_benjamin-franklin/282590/
https://www.thriftbooks.com/w/fart-proudly-writings-of-benjamin-franklin-you-never-read-in-school_benjamin-franklin/282590/
https://www.thriftbooks.com/w/fart-proudly-writings-of-benjamin-franklin-you-never-read-in-school_benjamin-franklin/282590/
https://www.thriftbooks.com/w/the-hatmakers-sign_benjamin-franklin_candace-fleming/926776/
https://www.thriftbooks.com/w/the-hatmakers-sign_benjamin-franklin_candace-fleming/926776/
https://www.thriftbooks.com/w/the-hatmakers-sign_benjamin-franklin_candace-fleming/926776/
https://www.thriftbooks.com/w/the-hatmakers-sign_benjamin-franklin_candace-fleming/926776/
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-including-poor-richards-almanac-and-familiar-letters_benjamin-franklin/14467393/
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-including-poor-richards-almanac-and-familiar-letters_benjamin-franklin/14467393/
https://www.thriftbooks.com/w/the-autobiography-of-benjamin-franklin-including-poor-richards-almanac-and-familiar-letters_benjamin-franklin/14467393/
https://youtu.be/lV43TcI4Ouo
https://youtu.be/11xogYcGdk0
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11. ெிறேியின் வநாக்கம் எப்வொது நினறவேறும்? 

https://youtu.be/bGCEEX_vAFk  
12. இனறநினையின் இன்ெ ஊற்று  https://youtu.be/QVB0RSM8yjI 
13. னகவரனக…..மச்சம்……   https://youtu.be/450c-u-wbZc 
14. ோனழயடி ோனழபயன ேந்த ேள்ளல்கள்       

https://youtu.be/0mmAEIcL6vo 
15. சினம் எழாத மனம்    https://youtu.be/lYWmT5_F_g0 
16. தேத்தில் சீர்திருத்தம் https://youtu.be/loBcRcrjOLc  

17. திருமணத்தில் சீர்திருத்தம்  https://youtu.be/DW6IOtQ1P4k 
18. ொலுணர்ேில் சீர்திருத்தம்  https://youtu.be/iBiXaZsmeHY 
19. பெருனமயாக? புகழா  https://youtu.be/tSQ11G6WAnA 
20. ஆன்மீக ேிழிப்பு வேண்டும்?  https://youtu.be/ncGnEgJqDlM 
21. ஞானத்னத பெறுேது எப்வொது? https://youtu.be/uUkWs7XXQJc 
22. மனேளக்கனையின் வமன்னம  https://youtu.be/DlrU3ODA6_g 
23. எனது கனரந்தால் பதாண்டு https://youtu.be/RhW6P1XcxXU 
24. பெற்வறார் ேினனத் பதாடர் குழந்னதகளா? https://youtu.be/_-
Ux9Z33h74 

25. குடும்ெ ோழ்க்னகயும் குண்டைினி வயாகமும் 
https://youtu.be/x0wac_osRNM 

26. தனித்திரு ெசித்திரு ேிழித்திரு https://youtu.be/nl3jmx8CL2Y 
27. ேடக்கில் தனை னேக்கைாமைா? https://youtu.be/E2SD2jxR3vQ 
28. தப்புக் கணக்கிட்டால் https://youtu.be/MTYAlSIRFrU 
29. நீவய எண்ணத்தின் சிற்ெி  https://youtu.be/yE9Lcm-k4uU 
30. எண்ணம் என்றால் என்ன? https://youtu.be/q9M1-23yCHg 
31. சினம் எழாத மனம் https://youtu.be/lYWmT5_F_g0 
32. எனக்குத் தத்துேம் புகட்டிய ொடல்கள்?  

https://youtu.be/LGx1_3ThDRo 
33. நாடி வஜாதிடம் உண்னமயா?  https://youtu.be/cGwVzxOdib4 

இரகசியம் https://youtu.be/T5vtcHtVQxg 
34. ஏன் புனகப் ெிடிக்கக் கூடாது? https://youtu.be/Q2AsxHdNoms  

35.  கூர்னமயும் வநர்னமயும்   https://youtu.be/QVB0RSM8yjI 
36. மனிதவன பதய்ேம்  https://youtu.be/SerpiwSfHVw 

https://youtu.be/QVB0RSM8yjI
https://youtu.be/450c-u-wbZc
https://youtu.be/0mmAEIcL6vo
https://youtu.be/lYWmT5_F_g0
https://youtu.be/lYWmT5_F_g0
https://youtu.be/LGx1_3ThDRo
https://youtu.be/cGwVzxOdib4
https://youtu.be/T5vtcHtVQxg
https://youtu.be/SerpiwSfHVw
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37. மன ஓட்டம் https://youtu.be/Twgt5cv4iZE 
38. சாக்ரட்டீஸ் வகள்ேிகள்     https://youtu.be/n5-RIaZEkQ0 
39. ெிரார்த்தனன எப்ெடி இருக்க வேண்டும்? https://youtu.be/pPK0X25UvfI 
40. தமிழ்ச் சித்தர்கள்    https://youtu.be/fKf5eEYwWxc 
41. இரண்டு பெரிய பொக்கிஸங்கள் https://youtu.be/xZlt3IEvcIc 
42. வகாள்களின் சுழற்சியால் நன்னம தீனம  https://youtu.be/ulfqLiQBJD8 
43. ஆண்டேன் கணக்கு  https://youtu.be/3GTUxvpAIgc 
44. ெிறப்ெிற்கும் இறப்ெிற்கும்  உள்ள   இனடபேளி 

வேறுொட்டிற்கான காரணம் என்ன?
 https://youtu.be/GI75xVBMzqs 

45. உயிர் வதாற்றத்தின் காரணம் என்ன? 
https://youtu.be/2GKAWuWlAvI 

46. கனடேதீி …  கனடேதீி ஆன்மீகத்தில்  https://youtu.be/MjDbM8XaaV8 

47. ஓர் உைகம் ஓர் உைகம் https://youtu.be/Y_Yy0F_Gi4Y 

48. உணர்தலும் உனறதலும்  https://youtu.be/a6UnvVynNOQ 

49. கடனமயும் உரினமயும் https://youtu.be/Sqeb31GCbe0 

50. ஆளுதலும் ஆட்ெடுதலும் https://youtu.be/o8ezt911sgc 

51. ெண்புப் ெயிற்றி https://youtu.be/HoflzM8BNwk 
52. உள்ளத்தின் வசாதனன https://youtu.be/HoflzM8BNwk 
53. ேணங்குதலும் ோழ்த்துதலும் https://youtu.be/HCj2vPis9kg 

54. எதிரிகனள ஏன் ோழ்த்த வேண்டும்? https://youtu.be/YtE5pc7zhy4 

55. எண்ணத்தின் ேைினம https://youtu.be/AChn9Joi6yY 

56. ெை பெயர்களில் ெிரம்மம் https://youtu.be/8IehOmxDSnY 

57. எதிர்ொர்த்தல் ஏமாற்றவம! https://youtu.be/uqySX6CPG4Y 

58. இனறனய அறிய அறினே அறி https://youtu.be/jDXCctDnof0 

59. முன்ெின் ெிறேிகள்  https://youtu.be/BqcPBmLuyyg 

60. கடனமயும் நீதியும் https://youtu.be/Qi4bqUguqSA 

61. பமய்ஞ்ஞான ோசல் https://youtu.be/dHsE0p6597o 

62. வேத சாசனமும் வேதாத்திரிய 
சாஸ்திரமும்https://youtu.be/fK_csHu7e3Q  

63. தன்னினை ேிளக்கம்  https://youtu.be/85D2rwXUO9U 

64. ோழ்த்தும் ோழ்க்னக  https://youtu.be/p9nlE_Oj7Gs 
65. வேதாத்திரியத்தின் வேராகியது ொர்த்தசாரதி மானை 

https://youtu.be/FfvH7lfBx08 

https://youtu.be/Twgt5cv4iZE
https://youtu.be/n5-RIaZEkQ0
https://youtu.be/pPK0X25UvfI
https://youtu.be/fKf5eEYwWxc
https://youtu.be/xZlt3IEvcIc
https://youtu.be/ulfqLiQBJD8
https://youtu.be/3GTUxvpAIgc
https://youtu.be/GI75xVBMzqs
https://youtu.be/2GKAWuWlAvI
https://youtu.be/MjDbM8XaaV8
https://youtu.be/Y_Yy0F_Gi4Y
https://youtu.be/a6UnvVynNOQ
https://youtu.be/Sqeb31GCbe0
https://youtu.be/o8ezt911sgc
https://youtu.be/HCj2vPis9kg
https://youtu.be/YtE5pc7zhy4
https://youtu.be/AChn9Joi6yY
https://youtu.be/8IehOmxDSnY
https://youtu.be/uqySX6CPG4Y
https://youtu.be/jDXCctDnof0
https://youtu.be/BqcPBmLuyyg
https://youtu.be/Qi4bqUguqSA
https://youtu.be/dHsE0p6597o
https://youtu.be/85D2rwXUO9U
https://youtu.be/p9nlE_Oj7Gs
https://youtu.be/FfvH7lfBx08
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66. காதலும் கற்பும் https://youtu.be/6gYxqM6Zq90 

67. உனக்கும் ஒரு நாள் https://youtu.be/L7M60z1XWpo 

68. வேதாத்திரியின் இனற சிந்தனன https://youtu.be/GPJYGaZ-UvY 

69.   அருளால் ெிறந்த ெிள்னளகள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி 
மகரிசியும்) https://youtu.be/wdH9u-KBUBo 

70. வேதாத்திரியின் ஞானக்களஞ்சியம் https://youtu.be/lcxyW3wcWUY 

71. கால்கனளத் பதாட்டு ேணங்கைாமா? https://youtu.be/juU3rHeXRcg 
72. பொறுக்க முடியானம  https://youtu.be/iklaZCjsgGo 
73. ெனகேன் ெதினே நீக்க ேந்த துனணேன் 

https://youtu.be/Ex5zAG9Tk-I 
74. ஒழுக்கம் கடனம ஈனக  https://youtu.be/PsN-NHCg1hs 
75. இனறனய அறிய அறினே அறி  https://youtu.be/jDXCctDnof0 
76. எதிர்ொர்த்தல் ஏமாற்றம்  https://youtu.be/uqySX6CPG4Y 
77. குரு தானாக ேருோர் https://youtu.be/vFkdh0c2pPE 
78. எந்த வநரத்திலும் தியானம் பசய்யைாம் 

https://youtu.be/XtWdSdJUs8c 
79. மதம் ……. வேதம்….. https://youtu.be/G1dFWJCiTKM 
80. ெழக்கமும் ேிளக்கமும் https://youtu.be/7Pbt6rYA2dg 
81. மனேளக்கனை ஒரு பொக்கிஷம் https://youtu.be/9dIh6Afgt1g 
82. ஆன்மீக ோழ்வு ோழ்வோம்  https://youtu.be/wFt5lMYUH2Q 
83. மூைம் காைம் வகாளம் சீைம் ஞானம் https://youtu.be/wlesrY8wvmQ 
84. ஆடு பகாடுத்த சாெம்  https://youtu.be/ImulE2rOm78 
85. நுண்ணிய நூல்ெை கற்ெினும் https://youtu.be/GA4eWkqLvtM 
86. அருட்தந்னதயின் ஆன்மீக ேிளக்குகள் 

https://youtu.be/QRAxFA13eMM 
87. தேத்தில் சீர்திருத்தம்  https://youtu.be/loBcRcrjOLc 
88. கூர்னமயும் வநர்னமயும்  https://youtu.be/QVB0RSM8yjI 
89. பெருனமயா?  புகழா?  https://youtu.be/tSQ11G6WAnA 
90. ோழ்க ேளமுடன் https://youtu.be/e8Ql0b8iDNo 
91. ொலுணர்ச்சியா? ெகத்தறிோ?  https://youtu.be/ivjPaJw3wm8 

https://youtu.be/6gYxqM6Zq90
https://youtu.be/L7M60z1XWpo
https://youtu.be/GPJYGaZ-UvY
https://youtu.be/wdH9u-KBUBo
https://youtu.be/lcxyW3wcWUY
https://youtu.be/iklaZCjsgGo
https://youtu.be/PsN-NHCg1hs
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