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கன்பூசியசும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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1. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் – ஒரு ஒப்படீு 

2. அறநநறிவய ோழ்க்கக நநறி 

3. வேதாத்திரியத்தில் கன்பூசியஸ் 

4. அறநநறி என்றால் என்ன? 

5. கன்பூசியஸ் ோழ்க்கக ேரலாறு 

6. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்க்கக குறிப்பு 

7. வேதாத்திரியம் 

8. கன்பூசியஸ் வேதாத்திரி தத்துேங்கள் ஒப்பாய்வு 

9. வசாதகனகளின்றி துன்பங்கள் வதால்ேியுறுமா? 

10. ோய்கமவய நேல்லும்? 

11. வதகேயும்  வதகேயுணர்வும் 

12. ேஞ்சமா? பழிோங்கும் நசயலா? 

13. நித்தியக் கடன் எகே? 

14. அன்பின் நசயல்கள் எது? 

15. சினம் தேிர்த்தல் எப்படி?.  

16. உண்கமயான அறிவு எது? 

17. ேறுகமயற்ற ோழ்க்கக 

18. நநறி வபாற்றும் அரசா?  சிறந்த ஆட்சியா? 

19. மவனாதிடம் வேண்டும் 

20. ஒழுக்கவம உயிர் 

21. புககழப் நபாருட்படுத்தாதீர்கள் 

22. வகாபத்கத தேிர்ப்பது எப்படி? 

23. அச்சம் தேிர்ப்வபாம் 
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24. வநாக்கமறிந்தது ோழ்ேவத அகமதியான ோழ்க்கக  

 

 
மக்கள் ஆறறிவு உகடயேர்கள். ேிலங்கு, பறகே முதலியன 
ஐந்தறிவு உகடயன. மக்களுக்குரிய ஆறாேது அறிேினால் 
உண்டாேது தான் அற ஒழுக்கம்.  
 
அற ஒழுக்கவம மக்களுக்கும், ேிலங்குகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு.  
 
ேிலங்குகள் கண்ட இடத்தில் கண்டகதநயல்லாம் மனம் வபானபடி 
நசய்யும். மனிதன் அவ்ோறு நசய்ேதில்கல.  
 
இன்னகே இன்ன முகறயில் நசய்ய வேண்டுநமன்று ேகரயறுத்து 
ோழ்கின்றான். இலக்கியங்கள் இவ்ோழ்க்கக முகறகயத்தான் 
மனித மனதிற்கு உணர்த்துகின்றன. 
 
மக்களாக பிறந்தேர்கள் எல்வலாரும் உயர்ோக 
மதிக்கப்படுேதில்கல. அேர்களில் அற ஒழுக்கம் உகடயேர்கவள 
உயர்ந்தேர்கள் என மக்களால் மதிக்கப்படுகிறார்கள்.  
 
இத்தககய அற ஒழுக்கத்கத, அறநநறிகய காலந்வதாறும் 
மகான்கள்கள் மானுடத்திற்கு ேழங்கி ேந்துள்ளார்கள். 
 
அேர்களில் குறிப்பிடத்தக்கேர்கள் சீனாேில் வதான்றிய கன்பூசியசும். 
இந்தியாேில் அேதரித்த வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆோர்கள் 
 

 
1.கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

ஒரு ஒப்படீு 
 

 அறநநறி ேழிவய உலக சமுதாயத்தில் தனி மனிதனாகவும் 
நபாது மனிதனாகவும் ோழ்ேது எப்படி எனச் சிந்தித்தேர் 
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கன்பூசியஸ். இதகன ோழ்க்கக நநறியாக மாற்றித் தந்தேர் 
வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 சீன நாட்டில் பிறந்தேர் கன்பூசியஸ் கி.மு. 551 லிருந்து 
கி.மு.479 ேகர ோழ்ந்தேர். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி இந்தியாேில் தமிழகத்தின் கூடுோஞ்வசரி 
கிராமத்தில் அேதரித்தேர்.  கி.பி.1911 லிருந்து 2006 ஆம் 
ஆண்டு ேகர ோழ்ந்தேர். 

 மகான்கள் எல்லாம் அேதரிக்கும் வபாது காணப்படும் 
அதிசியங்கள் அற்புதங்கள் அறிகுறிகநளல்லாம் கன்பூசியஸ் 
பிறந்தவபாதும் வேதாத்திரி மகரிஷி பிறந்த வபாதும் 
காணப்பட்டன. 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் நேவ்நேறு நாடுகளில் 
நேவ்வேறு காலகட்டங்களில் ோழ்ந்தாலும் அேர்கள் 
உணர்த்திய அடிப்பகடயான உண்கமகள் ஒற்றுகமயாகவே 
உள்ளன. 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் நசால்லிய 
அடிப்பகடயான அறநநறிகள் எக்காலத்திற்கும் எல்லா 
நாட்டினருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நபாருந்துேனோக 
அகமந்துள்ளன. 

 கன்பூசியஸ் இளகமப் பருேத்திவலவய அேரது தந்கத 
இறந்தார். ஆகவே கன்பூசியசும் அேரது அன்கனயும் 
ேறுகமயில் ோழ்ந்தனர்.  

 வேதாத்திரி மகரிஷி இளகமப் பருேத்தில் தறியில் நநசவு 
நசய்து ேறுகமயில் ோழ்ந்தேர்.   

 இகளஞராக இருந்த வபாது கன்பூசியஸ் சிறிய அரசாங்க 
அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்தார். வேதாத்திரி மகரிஷி நநசவுத் 
நதாழிகல நசய்துேந்தேர். 

 கன்பூசியஸ் உபவதசம் நேறும் ஞான மார்க்கம் அல்ல. 
நகடமுகற ோழ்ேில் சாதாரண மனிதனும் பின்பற்றக் கூடிய 
கர்ம மார்க்கந்தான். வேதாத்திரி மகரிஷியும் இகதத்தான் 
நசய்தார். 

 இேகரப் நபரிய மகான் என்று பயபக்தியுடன் மக்கள் 
பன்நனடுங்காலமாகப் வபாற்றி ேந்தாலும் மக்ககள ேியப்பில் 
ஆழ்த்தும் அற்புதச் நசயல்கள் எதுவும் கன்பூசியஸ் 
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நிகழ்த்தேில்கல. பாமரமக்களின் தத்துேஞானியாக 
வேதாத்திரிகய மக்கள் பார்த்தனர். 

 சீன மக்களின் அடிப்பகட கருத்துககளத் நதாகுத்து ஒரு 
வகாட்பாடாக ேகுத்த முதல் மனிதர், சீனத் தத்துே அறிஞரான 
கன்பூசியஸ் ஆோர். 

 இந்திய தத்துேத்தின் சாரத்கதயும் உலகம் முழுேதும் உள்ள 
சான்வறார்கள், மகான்கள், சித்தர்கள், ஆழ்ோர்கள் வபான்ற 
அகனேரது கருத்துக்ககளயும்  நதாகுத்து மனேளக் ககல 
பயிற்சியாக மானுடத்திற்கு தந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 கன்பூசியஸ் வகாட்பாடு தனி மனிதனின் 
அறநோழுக்கத்கதயும், அறநநறியின் அடிப்பகடயில் மக்ககள 
ஆண்டு பணிபுரியும் அரசாங்கத்கதப் பற்றிய கருத்கதயும் 
தழுேியது. 

 இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சீன மக்களின் ோழ்க்ககயும், 
பண்பாடும் இதில் ஊறித் திகளத்திருந்தன. இதன் நசல்ோக்கு 
உலக மக்கள் நதாககயின் ஒரு பகுதி முழுேதும் 
பரேியிருந்தது. 

 தனிமனித அகமதி ோயிலாக உலக அகமதிகய நகாண்டுேர 
உலக சமுதாய வசோ சங்கம் கண்டேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 கன்பூசியஸ் சீன நாட்டின் மாநபரும் ஞானி மட்டுமல்ல. 
வேதாத்திரி இந்திய நாட்டு ஞானி மட்டுமல்ல.  இருேரும் 
உலகம் முழுேதற்குவம நபாதுோன ஒரு தத்துே ஞானிகள். 

 “Forget t he past and l oose your two eyes” அதாேது 
”பழகமகய மறந்து உனது இரண்டு கண்ககளயும் இழந்து 
ேிடாவத” என்று ரஷ்யப் பழநமாழி நசால்கிறது. 

 ஆம், எவ்ேளவு நபரிய உண்கம!.  நாம் என்றும் 
முற்காலத்கதயும், கன்பூசியஸ் மற்றும் வேதாத்திரி மகரிஷி 
வபான்ற சான்வறார் நபருமக்களின் மூதுகரககளயும் மறந்து 
குருடராகிேிடக் கூடாது. 

 

2.அறநநறிவய ோழ்க்கக நநறி 
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கன்பூசியஸ் ஒரு மதத்கத நிறுேியராகப் வபாற்றப்படுகின்றார். 
ஆனால் அது முற்றிலும் உண்கமயன்று. அேர் கடவுகளப் பற்றி 
மிக அரிதாகவே குறிப்பிட்டார். 
 
மறு உலக ோழ்வு பற்றி ோதிக்க மறுத்தார். எல்லா ேககயான 
நமய்ேிளக்க ஊகக் வகாட்பாடுககளயும் தேிர்த்தார். 

 
அடிப்பகடயில் அேர் ஓர் உலகியல் 
தத்துே அறிஞர். தனிமனித, அரசியல் 
அறநநறியிலும் ஒழுக்கத்திலும் அக்ககற 
காட்டினார். 
 
கன்பூசியஸ் சீன மக்ககளக் 
கேர்ந்ததற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன.  
 
முதலாேது அேருகடய ோய்கமயும் 
வநர்கமயும் தான். 
 
இரண்டாேது, அேர் மிதோதியாகவும், 
நகடமுகறோதியாகவும் இருந்தார். 

மக்கள் தம்மால் சாதிக்க முடியாதேற்கறச் நசய்யுமாறு அேர் 
நசால்லேில்கல. 
 
அேர்கள் ஒழுக்கமுகடயேர்களாக இருக்க வேண்டுநமன்று அேர் 
கூறியவபாது அேர்கள் புனிதர்களாக இருக்க வேண்டுநமன்று அேர் 
எதிர்பார்க்கேில்கல. 
 
இதிலும் பிறேற்றிலும் அேர் சீன மக்களின் நகடமுகற 
மனப்பாங்ககவய பிரதிபலித்தார். 
 
அேருகடய நகாள்கககள் சீனாேில் நபரும் நேற்றி நபற்றதற்கு 
இதுதான் ஒருவேகள காரணமாக இருக்கக்கூடும். 
 
கன்பூசியஸ் சீன மக்களத் தம் அடிப்பகட நம்பிக்ககககள ேிட்டு 
ேிடுமாறு வகட்கேில்கல.  
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அதற்கு மாறாக அேர் அேர்களுகடய மரபான அடிப்பகட 
இலட்சியங்ககளவய நதளிோகவும் உறுதியாகவும் திரும்பத் திரும்ப 
எடுத்துக் கூறினார். 
 
ஒரு வேகள உலக ேரலாற்றில் வேறு எந்தத் தத்துே அறிஞரும் 
கன்பூசியகைப் வபால் தம் நாட்டேரின் அடிப்பகடக் 
கருத்துக்களுடன் அவ்ேளவு நநருங்கி இருந்ததில்கல எனலாம். 
 
வேதாத்திரி மகரிஷி நசான்னது பாடியது எழுதியது வபசியது பயிற்சி 
தந்தது அகனத்தும் வேதாத்திரியமாச்சு. 
 
வேதாத்திரியம்  ஒரு பகடப்பிலக்கியமாகவோ - பக்தி 
இலக்கியமாகவோ - கருத்கத திணிக்கும் கசாய இலக்கியமாகவோ 
இல்லாமல் - ஒரு பட்டறிவு இலக்கியமாக இருக்கிறது. 
 
வேதாத்திரியம்- ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல்ல. ஓர் உயர்ந்த 
நாகரிகத்தின் -ஒட்டுநமாத்த நதளிேின் திரள்.  

வேதாத்திரியம்- ஒரு பகடப்பு முயற்சி அல்ல. பரிணாம ேளர்ச்சி. 
மிக உயர்ந்த மீமிகசவய - பூமிக்கு குகடயாக முடியும். மிக 
உயர்ந்த உன்னதவம - உலகுக்கு நகாகடயாக முடியும்.  

வேதாத்திரியத்கத - நாம் எதற்காக இன்றும் நகாண்டாடுகிவறாம். 
காரணம் - வேதாத்திரியம் இன்றும் வதகேப்படுகிறது. 

தகலகுனியச் நசய்யும் - தகலப்புச் நசய்திகள். தினந்வதாறும் 
ோனிகல அறிக்கக வபால ோசிக்கப்படுகிற ேக்கிரங்கள். 
சிகறோசலில் நின்று சிரித்து ககயகசக்கும் - சில்லகர மற்றும் 
வதசிய கயேர்கள். 

குற்றங்ககள ேிடவும் -நகாடுகமயாய் ேலிக்கிறது. குற்ற உணர்வு 
-முற்றிலும் அற்றுப்வபான அேலநிகல. சுற்றும் உலகம் 
சுருங்கிேிட்டது.  
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ஆனால் - ேடீும் ேதீியும் ேிலகிச் நசல்கிறது.  பலேககயிலும் 
குழம்பிக் கிடக்கிறது - ோழ்க்கக.  

இருந்தாலும் குகழத்துப் வபாட- ஒரு மருந்து ககயில் இருக்கிறது. 
இப்வபாதும் -இது நாட்டு மருந்து.  

இந்த நாட்டு மருந்து எத்தகன ஆண்டுகாலம் ஆன பின்னாலும் -
காலாேதி ஆகாத ககமருந்து.  

இது மருந்தாகித் - தப்பா மரம் இல்கல. மானிடம் நிகலக்க -இந்த 
மண்ணில் என்வறா -முகளத்து இன்னும் தகழக்கும் அறம். 

 
உலகப் நபாதுமகற வேதாத்திரியம் - ஏன் உலக நபாதுமகற என்று 
நசால்கிறார்கள்.  

தமிழில் - மகறப்பதற்கு எதுவுமில்கல. நபாது மகற என்றாலும் 
கூட - எதிர்மகற தான்.  

உண்கமயில் நபாதுமகற என்பவத - நபாருத்தமற்றது. நபாதுோன 
எதுவும் மகறயாக, அதாேது மகறோக இருக்கமுடியாது.  

மகற என்ற நசால்லின் - நபாருளும் நசாற்நபாருள் ஆக்கமும் 
மகறதல், மகறத்தல், ஒளிதல், ஒளித்தல், கமுக்கம், ரகசியம் என்ற 
அடிப்பகடகளில் உருோகி நிகல நபற்றது.  
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நேளிப்பகடயான, சமயச்சார்பற்ற - வேதாத்திரியத்கத நபாதுமகற 
என்பதற்கு பதிலாக - உலகப்நபாதுமகற என்று அகழப்பவத 
முகறயாக இருக்கும்.  

எனவே  - வேதாத்திரியத்கத உலகப்நபாதுமுகற என அகழப்பவத 
நபாருத்தமாக இருக்கும். 

 
திகசகாட்டும் கருேி - திகசகளின் வதர்வு நதளிோய் இருந்தால் 
ேழிகள் பிறக்கும்; ோசல்கள் திறக்கும். ேழிகாட்டிகள் உடன் 
ேருபேர்கள் - அேர்கள் வயாசிக்க ேிடுேதில்கல.  

ஆனால் - திகசகாட்டும் கருேி தீர்க்கமானது. நதற்கு - ேடக்கக 
நதரிேிக்கும். வதர்ந்நதடுக்க வேண்டியது  - நாம் தான். திகச 
என்பது திக்கு.  

வேதாத்திரியம் காட்டும் திகச - நதளிோனது. தீர்க்கமானது.  
அறத்தின் திகசயாகவும்- வேதாத்திரியம் உள்ளது.  

அறம் வநாக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், ேழிமுகறயாகவும் 
இருக்கிறது. அறவநாக்கம், அறேழி, அறப்பயன்.  அதுவே அறத்கத 
நபாருகள, இன்பத்கத ேழி நடத்துகிறது. 

 பிறர்க்வகா-தனக்வகா-தற்காலத்திவலா-பிற்காலத்திவல 
அறிேிற்வகா-உடல் உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் எழாத 
அளவோடும்- முகறவயாடும்- ோழக்கககயத் துய்க்கின்ற 
ஒழுக்கமும், பிறர்க்கு ஒத்துதேி ோழ்கின்ற ஈககயயும்- தனது 
உகழப்கபக் நகாண்வட தனது வதகேககளக் பூர்த்தி நசய்து 
நகாள்கின்ற கடகமயும் - இகணந்த நதாகுப்புக் கருத்து அறம் 
ஆகும். 

 

ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு எல்லாம் நிரம்பி ேழிய.  மாரி அளோய் 
நபாழிக.  மக்கள் ேளமாய் ோழ்க, நீர்நபாருளாதாரத்கத - 
உலகிற்வக முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது வேதாத்திரியம் தான். 



10 

 

ோழ்ேின் ஒவ்நோரு பகுதிகயயும் - வேதாத்திரியம்  
நதளிவுபடுத்துகிறது. 

மகரிஷியின் அறம், சமயம் சாராத அறம். இடம், காலம், ேலிகம 
சார்ந்த நகடமுகற அறம். மனித ேளத்தில் - முதலீடு நசய்யும் 
முதல் அறநூல்.  

வேதாத்திரியம் காட்டும் - அடிப்பகடத் திகச - அறம். அந்த 
அடிப்பகடக்கு அடிப்பகடயாய் - அகடயாளம் நபறுேது 
மனச்சான்று.  

அச்சம் சார்ந்த அறம் - அறமல்ல. பயன், புகழ் வநாக்கும் அறம் 
உண்கமயில் அறம் அல்ல. மனநலம் காக்க மருந்நதான்று உண்டு 
என்றால் - அது தினம் ஒரு வேதாத்திரியம் படித்து உணர்ேது தான்.  

3.வேதாத்திரியத்தில் கன்பூசியஸ் 
 

மனிதன் மகிழ்ச்சிவயாடும் நநறிவயாடும் ோழ்ேது எப்படி என்பகத 
கன்பூசியகைப் வபால் அழகாகவும் நதளிோகவும் எடுத்துக் 
கூறியேர் வேறுயாருவம இல்கல. 
 
மனித இனத்திற்கு உபவயாகரமான முகறயில் இேகர ேிட 
வேறுயாருவம வபாதிக்கேில்கல. 
 

இேர் ”சீனாேின் முடி சூடா மன்னர்” 
என்று சிந்தகனயாளர் ோல்ட்வடவர – 
எேகரயும் கநயாண்டி நசய்யும் 
ோல்ட்வடவர – உணர்ச்சியுடன் 
எழுதியிருக்கிறார்.  
 
வேதாத்திரியும் இேகரப் 
புகழ்ந்திருக்கிறார். இதுவே இேரது 
சிறப்பிற்கு வபாதும். 
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திருேள்ளுேகரப் வபால் வேதாத்திரி மகரிஷிகயப் வபால் 
கன்பூசியஸ் ஒரு அறநநறியாளர்.  
 
அவதாடு இராஜ தந்திரியாக அனுபேம் நபற்றேர். 
 
குருகுல மகான். கல்ேி கற்பிக்கும் வபாதானசிரியர். பழம் நூல்ககள 
நதாகுக்கும் பதிப்பாசிரியர். 
 
சீடர்கவளாடு நடமாடும் ஒரு பல்ககலக் கழகம். கேிஞர். 
இகசப்பாடகர். 
 
சங்கீதவமகத. அரசியல்ோதி. இயற்ககோதி. இலட்சியோதி. 
காரியோதி. தத்துேஞானி.ோழ்க்கக வயாட்டத்தில் நாவடாடி. 
இத்தகன சிறப்பியல்புகளும் ஒருங்வக ோய்ந்தேர்.  
 
இவ்ேியல்புகளால் நபற்ற அனுபேங்ககளக் நகாண்டு ஒரு புதிய 
நகாள்கககய – மனித சமுதாயம் பற்றிய ஒரு புதிய லட்சியத்கத 
– நம் கண் முன் நகாண்டு ேந்து நிறுத்துகிறார். 
 
அந்த லட்சியங்கள் தான் என்ன? 
 

 ஒவர உலகம். ஒவர மனித சமுதாயம். ஒவர நபாது ஒழுக்கம். 
உலகம் முழுேதற்கும் ஒவர ஒழுங்கு. ஒவர நபாதுநநறி. 

 இத்தககய உலகப் நபாதுநல சமுதாய அகமப்பின் கீழ் 
தனிமனிதன் நபாது மகனாக ோழவும், - 

 தன்னலமற்று பிற நலப்பற்கற வமற்நகாண்டு சவகாதர 
பாசத்வதாடு பழகவும்,  

 அன்பு ேழியில் அறநநறிகயப் பின்பற்றி இயற்ககவயாடு 
இகயந்து இன்பம் நபறவும்,  

 மனிதத் தன்கமகயப் பண்படுத்தி ேளர்த்துப் பூரணத்துேம் 
அகடயவும் வேண்டும். 

 
இவ்ோறு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கன்பூசியஸ் சிந்தித்து பழகமப் 
பண்புககள அஸ்திோரமாக அகமத்து, அதன் மீது அறநநறிகள் 
ேகுத்து, ஒரு நகாள்கககய எழுப்பி - உலகின் முன் நிறுத்தினார். 
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அகத இன்று கன்பூசியைம் எனப் வபாற்றி உலகம் சிந்தித்து 
ேருகிறது. 
 
கன்பூசியைின் முக்கிய வகாட்பாடுகளில் ஒன்று. இவயசு 
கிறிஸ்துேின் நபான்னான ேிதியின் திரிபு. 

”பிறர் உனக்கு எகதச் நசய்ய வேண்டா நமன்று 
ேரும்புகிறாவயா. அகத பிறருக்குச் நசய்யாவத” 

வேதாத்திரி மகரிஷி இக் கருத்திகன வேறு வகாணத்தில் 
இரண்நடாழுக்கப் பண்பாடாக மானுடத்திற்குத் தந்துள்ளார்கள். 

1. நான் என் ோழ்நாளிி்ல் யாருகடய உடலுக்கும் உயிருக்கும் 
துன்பம் தரமாட்வடன். 

2. துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதேிககளச் 
நசய்வேன்.. 

4.அறநநறி என்றால் என்ன? 
 
அறநநறி என்றால் ஒழுக்கம் கடகம ஈகக தான். இம்முகறகய 
ககடபிடித்து ோழும் ோழ்க்கக அறநநறி ோழ்க்ககயாகும். 
 
கன்பூசியைின் அடிப்பகட வநாக்கு பழகமப் பற்றுகடயது. அேர் 
கடந்த காலவம நபாற்காலநமன்று நம்பினார்.  
 
அரசரும் மக்களும் பகழய அறநநறித் தரங்ககளவய பின்பற்ற 
வேண்டுநமன்று ேலியுறுத்தினார். 
 
ஆயினும் உண்கமயில்., அறநநறி முன்மாதிரியினால் ஆள 
வேண்டுநமனும் கன்பூசியசின் இலட்சியம்,  முற்கால 
நகடமுகறயாக இருந்ததில்கல.  
 
ஆகவே கன்பூசியஸ் புதியது புகனந்த சீர்திருத்தோதியாகவே 
இருந்தார் 
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 ”தன் சக மனிதர்ககள வநசிப்பதுதான் வமன்கமயான மனிதத் 
தன்கம அேர்ககள அறிேதுதான் அறிவு!” 

 அகமதியான குணம், திடமான மனம், எளிகம, இயல்பு, 
நிதானம், நாேடக்கம், இகே வமன்கமயான மனிதனின் 
தன்கமகள். 

 பணிவுடகம, பரந்த மனப்பான்கம, வநர்கம, சிரத்கத, கருகண 
இந்த ஐந்து இயல்புககளயும் இவ்வுலகில் பயில 
முடியாதேர்ககள வமன்கமயான மனிதநரனக் கருதலாம். 

 சிறந்த கல்ேியின் வநாக்கத்கத முன்று கூறுகளாக 
ேககப்படுத்தலாம். முதலாேது. மனிதன் தன் ஆன்ம இயல்கப 
பழுதுபடாத ேண்ணம் பாதுகாப்பது. இரண்டாேது. மக்களுக்கு 
திருந்திய புதியநதாரு ோழ்க்கக முகறகய ேகுத்துக் 
நகாடுப்பது. முன்றாேது, பரிபூரண நிகல என்பது என்னநேனச் 
சரிேர உணர்ந்த பிறகு தான் ஒருேனுகடய ோழ்ேில் 
இலட்சியம் என்பது உருோகும். 

 அகனேரிடமும் அன்பு காட்டுேதுதான் உபகாரம் எனப்படும். 
அகனேரிடமும் அன்பு நசலுத்துங்கள். நல்லேர்களின் நட்கப 
நாடுங்கள். 

 தன்ேடீ்டில் தன் குடும்பத்து அங்கத்தினர்களடன் அன்பு 
நிகலயில் ோழ்பேன் தான் நாட்டுி் மக்களுக்கு அகமதிகயப் 
பற்றிக் கூறுத் தகுதியுகடயேன் ஆகிறான். 

 கடகம-மனித இனம் முழுகமயும் ககடப் பிடிக்க வேண்டிய 
வநர்கமயான பாகதயாகும். 

 மக்களின் வநர்கமயான ஒழுக்கத்கதப் பற்றி கேனிப்பது 
அரசினுகடய முக்கிய கடகம ஆகும். 

கன்பூசியஸ் வேதாத்திரி மகரிஷி காலம் மாறுபட்டாலும் கருத்துகள் 
ஒன்வறயாகும். 
 
 

5.கன்பூசியஸ் ோழ்க்கக ேரலாறு  
(கி.மு.551-கி.மு.479) 
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இேருகடய மூதாகதயர்களில் ஒருேர் சுங் அரச பரம்பகரகயச் 
சார்ந்தேன் என்று நசால்ேதுண்டு. 
 
கன்பூசியைின் தந்கத சூ-லியாங்-வக அப்பட்டினத்தின் அதிகாரியாக 
இருந்தேர். நநஞ்சுரம் ோய்ந்த மாேரீர். 
 
அேருக்குத் திருமணமாகி நிகறயப் நபண் குழந்கதகள் பிறந்தன. 
ஆனால் அேருக்கு நீண்ட காலமாக ஆண் மகவு இல்கல. 
 
சந்ததியில்லாமல் குகறபட்டுக் நகாண்டிருந்த அேரது எழுபதாேது  
ேயதில் பதிநனழு ேயது நிரம்பப் நபறாத ஒரு பருே மங்கககய 
மணந்தார்.  
 
அேர்களுக்குப் பிறந்த ஆண் குழந்கதவய கன்பூசியஸ். 
 
இேரது தந்கத நயன் குடும்பத்து குமரிநயாருத்தியிடம் காதல் 
நகாண்டிருந்தார் என்றும் அக்காதலர்களுக்குப் பிறந்த குழந்கததான் 
கன்பூசியஸ் என்றும் மற்நறாரு ேரலாறு உண்டு. 
 
ஆனால் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அேர் பதேி துறந்தார். 
அதன்பின்னர் பதினாறு ஆண்டுகளாக மக்களுக்குப் வபாதித்து ேந்த 
காலத்தில் அேரது வகாட்பாட்கடக் வகட்டு ஏராளமானேர்கள் 
அேகரப் பின்பற்றினார்கள். 
 
ஞானி என்றால் உலகியகலத் துறந்துேிட்டு ஒதுங்கி நிற்கும் 
பரமாத்திக வயாகி அல்ல. 
 
அேரது ஐம்பதாேது ேயதில் லூ அரசாங்கத்தில் அேருக்கு ஓர் 
உயர் பதேி ேழங்கபட்டது. 
 
ஆனால்  நான்குஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அரசகேயிலிருந்து எதிரிகள் 
அேகர பதேியிலிருந்து ேிலக்கி அரகசேிட்வட நேளிவயற்றி 
ேிட்டன. 
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அடுத்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக அேர் அங்குமிங்குமாக அகலந்து 
திரிந்து வபாதித்து ேந்தார். 
 
ககடசியாக அேர் தாயகம் திரும்பி தம் ோழ்ேின் இறுதி ஐந்து 
ஆண்டுகள அங்கு கழித்தார். கி.மு. 479 ல் அேர் மகறந்தார். 
 

6.வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்க்கக குறிப்பு 
(கி.பி.1911-2006) 

 

அருட்தந்கத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் 
கிராமத்தில் நசங்குந்த ககக்வகாளர் மரபில் நநசவுத் நதாழில் 
நசய்யும் ேரதப்ப முதலியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்கதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுேயது முதவல வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 
சின்னம்மாளிடம் நிகறய பக்திக் ககதககளயும், 
புராணக்ககதககளயும் அறிந்து நகாண்டார். 

இேரது குடும்பச் சூழலில் இேருக்கு அதிகம் படிக்க ோய்ப்பு 
இல்லாமல் வபாய்ேிட்டது.  

தன்னுகடய நசாந்த ஊரில் மூன்றாேது ேகுப்பு ேகர படித்த இேர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் நதாழிலான தறி நநய்தகலச் நசய்யத் 
நதாடங்கினார். 

18ஆேது ேயதில் நசன்கனயில் தனியார் நிறுேனம் ஒன்றில் 
பணியாற்றும் ோய்ப்பு இேருக்கு ஏற்பட்டது.  

நசன்கனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராேின் நட்பு கிகடக்க, அேர் மூலமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றகேககளக் கற்றார் மகரிஷி. 

தனது ோழ்க்ககயின் குறிக்வகாளாகிய முழுகமகய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 
உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வ ாமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துே துகறககளக் கற்றுத் வதர்ச்சி நபற்றார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B9%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF
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இரண்டாேது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 
பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு நபாருளாதாரத் தன்னிகறவு நபற வேண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வேகல 
அளிக்கக்கூடிய அளேிற்கு ஒரு நபரிய நநசவுத் நதாழிற்சாகலகய 
உருோக்கினார். 

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் நதாழிற் நகாள்கக மாற்றம் காரணமாக 
ேியாபாரம் திடீர் சரிவு நிகலகய அகடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்ககளயும் 
காப்பாற்றுேதற்காக ஈட்டிய நபாருள் அகனத்கதயும் அேர்களுக்வக 
நசலேழித்து அகனத்துப் நபாருள் ேளத்கதயும் இழந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனகதத் தளரேிடாது மீண்டும் கடுகமயாக 
உகழத்து படிப்படியாக நபாருளாதாரத்தில் தன்கன வமம்படுத்திக் 
நகாள்ள அரிசி ேியாபாரம் வபான்ற பல்வேறுபட்ட நதாழில்ககளச் 
நசய்து தனக்கும், தன்கனச் சுற்றியுள்ளேர்களின் துன்பத்கதப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

தன் இரண்டு மகனேியருகடய மனகதயும் நன்கு புரிந்தேராய் 
இருேரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் ோழ்ந்து காட்டினார். 

ேறுகமயிவலவய ோழ அடிநயடுத்து கேத்த அேரது உள்ளத்தில்  

 ேறுகம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அகத ஏன் காண முடியேில்கல?  
 மனித ோழ்க்ககயிவலவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒலித்துக் நகாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு நதளிவு நபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் நதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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ேிகளோக தனது 35ேது ேயதில் தன்னிகல ேிளக்கமாக 
இகறநிகலகய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பகடயில் உலக 
மக்களுக்காக அேர் அளித்த ோழ்க்கக 
நநறிவய மனேளக்ககல ஆகும்.  

இந்த இருநமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நூகல பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ளி, கல்லூரிகளில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேகர உகழத்து நேற்றி 
நபற்றார்.  

இன்று 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்ககலக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பு, 
வமல்பட்டப்படிப்பு, ஆராய்ச்சிப்படிப்பில் பலர் ஈடுபட்டு ேருகின்றனர்.  
ஆன்கலன் ேகுப்புகளிலும் வேதாத்திரியம் கற்பிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 
(vet hat hi ri am f or Worl d Peace -   YouTube ·  SKY Yoga TV) 

ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மககள (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 
ோழ்க்கககயத் நதாடங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், நநசவுத் நதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடலில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் 
நகாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்களின் நூல்ககளக் கற்று, தியானத்தில் நேகுோக ஈடுபட்டு 
தன்கன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முகறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டார். 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடலின் ேிகளோக தனது 35ஆேது 
ேயதில் ஞானம் நபற்றார்.  

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்ககளத் தனது எழுத்துக்களின் மூலமாகவும், உகரகளின் 
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துகரத்தார்.  

பின்னர் தனது நநசவு நதாழிகல முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு தன்கன 
முழுகமயாக ஆன்மீகத் துகறயில் ஈடுபடுத்திக் நகாண்டார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்கககயப் பற்றியும் 
தேநிகலயில் தான் நபற்ற கருத்துக்ககளப் பல கேிகதகளாகவும் 
கட்டுகரகளாகவும் புத்தக ேடிேங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அேர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் நமய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்ககள இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து நகாள்ளும் ேககயில் எளிய தமிழில் தனது 
தத்துேங்ககள எடுத்துகரத்தார். எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்வற 
என்பகத மகரிஷி அேர்கள் ேலியுறுத்துகிறார். 

1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்கற 
நேளியிட்டார்.  

நதாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் நசல்லும் ோய்ப்பு இேருக்குக் 
கிட்ட அங்நகல்லாம் ஆன்மீகச் நசாற்நபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுலம் அகமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துககளயும் சாதகன 
முகறககளயும் உலகநமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உலக சமுதாய வசோ 
சங்கம்  

இன்று இந்தியாேிலும், சிங்கப்பூர், மவலசியா, ஜப்பான், நதன்நகாரியா, 
அநமரிக்கா வபான்ற நாடுகளிலும் பல கிகளககளக் நகாண்டு 
இயங்கி ேருகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குகறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்ககள எழுதியுள்ளார்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கேிகதககள எழுதியுள்ளார். 

அருட்நபருஞ்வசாதி நகர் 

நகாங்கு நாட்டில் நபாள்ளாச்சி நகருக்கு அருவக ோல்பாகற 
மகலவயாரத்தில் ஆழியாறு நீர்த்வதக்கம் அகமந்துள்ள இடத்தில் 

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/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
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%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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
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அருட்நபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம் வேதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அகமக்கப்பட்டது.  

அன்நபாளி என்னும் ஆன்மீக இதழ் ஒன்கறயும் நேளியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் நமாழிகளில் நேளிேருகின்றன. 

7. வேதாத்திரியம் 

உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக ோழ, உண்கம நிகல உணர்ந்து 
உயர்ோன ோழ்க்கக நநறிமுகறககளக் கண்டு அனுபேித்து, அதன் 
ேழி ோழ்ந்து மற்றேரும் சிறப்பாக, அகமதிவயாடு ோழ 
ேழிகாட்டியேர்கள் பலர். 

அேர்களில் அறிஞர்கள், தத்துே வமகதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
நமய்ஞானிகள் அகனேகரயும் நிகனவு கூர்ந்து, ோழ்ேியல் 
சிந்தகனகள், நசயல் திட்டங்ககள, மனித குலம் எளிகமயாக 
புரிந்து நகாண்டு, உணர்ந்து ோழ அருட்தந்கத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ளல் அருளிய அரிய நகாகடதான் 
."வேதாத்திரியம்". 

வேதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்மீகம், அறிேியல், நபாருளியல், 
ககல, இலக்கியம், கல்ேி, நமாழியியல், வேளாண்கம, இல்லறம், 
குழந்கதயியல், உடலியல், பாலியல், இகச, ஒழுக்கேியல் 
வபான்றகே பற்றிய நதளிோன தீர்க்க தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு 
நசய்யப்பட்டுள்ளது ேியப்பிற்குரியதாகும். 

மகறவு[ 

வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 
28, 2006 நசவ்ோய்க்கிழகமயன்று மகறந்தார். 

 
8.கன்பூசியஸ் வேதாத்திரி தத்துேங்கள் ஒப்பாய்வு 
இங்கு நேவ்வேறு நாட்கடச் வசர்ந்த இரண்டு நபரும் 
தத்துேஞானிககள ஒப்பாய்வு நசய்ேதால் நமது அருள்தந்கத 

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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வேதாத்திரி மகரிஷியின் வேதாத்திரியப் பண்புககள சிறப்புககள 
நபருகமககள சிறப்பாகவும், நிகறோகவும் புரிந்து நகாள்ள 
முடிகிறது.  

வமலும் உலகம் முழேதும் வேதாத்திரியத்தின் நபருகமகய 
நகாண்டு நசல்ல இயலும். 

 
9.வசாதகனகளின்றி துன்பங்கள் வதால்ேியுறுமா? 

 
 ”உராய்வு இல்லாமல் ரத்தினங்கள பளபளப்பாக்க முடியாது. 
வசாதகனகளின்றி மனிதகர சரியானேராக்க முடியாது” 
கன்பூசியஸ். 

 
துன்பத்திற்கு என்ன காரணம்?  ேிகடயாக ேருகிறார் மகரிஷி 
 
”நபாறிபுலன்கள் உடற்கருேி அகமப்கபக்நகாண்டு 
     புதிதுபுதிதாய்க் கருேி அகமத்துக் நகாண்டு 
அறிவோடு சுகாதாரம் நபாருளாதாரம் 
     அரசியல் ேிஞ்ஞானம் ஐந்தறிந்தும் 
நநறியுடவன ஒவ்நோன்றும் மற்றகேக்கு 
   வநர்முரணாய் இயங்காத முகற காணாது 
சிறிது நபரிதாய்ச் சிக்கல் வமலும் வமலும் 
    வசர்த்துக் நகாண்வட மனிதன் கேகல நபற்றான்.” (உலக 
சமாதானம் பா.7) 
 
ேந்த துன்பம் ஏற்றுச் சகித்து அேற்கறப் வபாக்க ேழிகண்டு 
முகறவயாடு ஆற்றி இன்பம் காத்து எந்தத் துன்பம் ேரினும் 
எதிர்வநாக்கி நிற்பாவயல் இன்பவம மிகுதிபடும். துன்பங்கள் 
வதால்ேியுறும் என்பது வேதாத்திரியார் ோக்காகும். 
 

10.ோய்கமவய நேல்லும்? 
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”உயர்ந்த மனிதன் என்றும் ோய்கமகயப் பற்றிவய எண்ணுோன்.  
ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதன் ேசதிகயப் பற்றிவய எண்ணுோன் 
என்றும்...... 
 
”ஒர் உயர்ந்த மனிதன் தன்னுகடய ோய்கமகய சிறிய உணவு 
இகடவேகளக் காலத்திற்குக்கூட ககேிடமாட்டான்.  அேசரக் 
காலத்திலும் அபாய காலத்திலும் அகத அேன் ககேிடமாட்டான்.” 
என்றும்... 
 
”ஒருேனுக்கு வபாதுமான அறிேிருந்த நபாழுதிலும் அந்த 
அறிேிகனத் தக்ககேத்துக் நகாள்ள, ோய்கம இல்லாமல் வபானல், 
அேன் கற்றகே எல்லாம் இழந்து நிற்பான்” என்றும் கன்பூசியஸ் 
நசால்லுோர். 
 
”தூய்கமயாய் ேிகளவுதரும் நசாற்கள் அகனத்துவம ோய்கமயாம் 
அகே ோழ்ேின் ேளம் காத்து சிறப்பளிக்கும்.” என்பார் வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 
  

 

11.வதகேயும் வதகேயுணர்வும் 
 

 ”வதகே” என்பது பலேனீமானேகரயும் பலசாலியாக்கும்” 
கன்பூசியஸ்  

 
 
“துன்பத்திலிருந்து ேிடுபட ஆன்மா ஒரு நசயகலவயா, 
நபாருகளவயா, சூழ்நிகலகயவயா நாடுகின்றது. இந்த நாட்டவம 
வதகேயுணர்ோகும்“ வேதாத்திரிி். 
 

12.ேஞ்சமா? பழிோங்கும் நசயலா? 
 

 ”பழிோங்கும் பாகதயில் பயணிக்குமுன் இரண்டு சேக் 
குழிககளத் வதாண்டிக்நகாள்” கன்பூசியஸ். 
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”ேஞ்சகனயால் ேருேதுதான் பழிோங்கும் நசயல்.  நபாறுகமக்கு 
எல்கல ேகரயகற நசய்தல் அது ேஞ்சம்.  சினத்கதமுடிக்க 
ேலுகேயும், ோய்ப்கபயும் நாடி நிற்கும் ஆகச தான் ேஞ்சம்.” 
என்பார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
இந்த ேஞ்சத்கத எப்படி வபாக்குேது? 
 
”சினம் ஒழிந்துேிட்டால் ேஞ்சம் ஒழிந்துேிடும்.  நலம் தரும் 
முகறயிலான ஆராய்ச்சி மிக்க தண்டகனவயா, மன்னிப்வபா 
அளித்துேிட்டால் ேஞ்சம் என்னும் மனவநாய் முறிந்துேிடும்.  நான் 
திருந்தி என்ன பயன்?  அேர் திருத்த வேண்டாமா? என்று 
நிகனக்காமல் முதலில் நம்கமத் திருத்திக் நகாள்வோம்.  
அடுத்தேர் தாவம திருத்தி ேிடுோர்” என்பார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
வபாதகனயும் சாதகனயும் கலந்ததுதான் வேதாத்திரியம். 
வபாதகனயும் சாதகனயும் கலந்ததுதான் மனேளக்ககல. 
 

13.நித்தியக் கடன் எகே? 
 

 ”கடகம – மனித இனம் முழுகமயும் ககடப் பிடிக்க 
வேண்டிய வநர்கமயான பாகதயாகும்” கன்பூசியஸ். 

 
மக்களின் வநர்கமயான ஒழுக்கத்கதப் பற்றி கேனிப்பது 
அரசினுகடய முக்கிய கடகமயாகும். 
 
உனக்கும் நல்லதாய் ஊருக்கும் நல்லதாய் நிகனப்பதும் நிடப்பதும் 
நசய்ேதும் நித்தியக் கடன் என்கிறார் வேதாத்திரி. 
 

14.அன்பின் நசயல்கள் எது? 
 

 ”அகனேரிடமும் அன்பு காட்டுேதுதான் உபகாரம். அன்பு 
நசலுத்துங்கள். நல்லேர்களின் நட்கப நாடுங்கள்” கன்பூசியஸ்.  
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அகனத்துயிரும் ஒன்நறன்று அறிந்த அடிப்பகடயில் ஆற்றும் 
கடகம எல்லாம் அன்பின் நசயலாகும். 
 
அறநநறி ோழ்வு மக்களிடம் எவ்ோறு இயல்பாக மலரும் என்பகத 
வேதாத்திரி மகரிஷி கூறுகிறார். 
 
”தனக்வகா பிறருக்வகா தற்காலத்திவலா பிற்காலத்திவலா 
உடலுக்வகா உயிர் உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் ேிகளேிக்காத 
எண்ணம்தான் ஒழுக்கம் என்பதாகும்” என்பது வேதாத்திரியம்.. 
 
எல்லா மதங்களும் அன்கபத்தான் வபாதிக்கின்றன. 
வேதாத்திரியமும் அன்கபத்தான் வபாதிக்கிறது. 
 

 இங்வக ேந்து ோழ்கிறான், மனிதன்.  அேவன கடவுள்தான்.  
ோழ்பேர்கவள கடவுள்தான் என்பதால், ோழும் மக்களிடத்தில் 
நம் எண்ணம், நசால், நசயல் மூலம் அன்பு நசலுத்து 
வோவமயானால், அதுவே கடவுளுக்கு நாம் நசய்க்கூடிய 
நதாண்டு.  நம்மிடமிருந்து அகதத் தேிர கடவுள் எகதயும் 
எதிர்பாக்கேில்கல.  கடவுளுக்கு எதுவும் வதகயில்கல. 

 எந்த இடத்திலும் அறிோக இருக்கக்கூடிய இகறேனுக்கு நாம் 
துன்பம் ஏற்படுத்தக் கூடாது என்ற ஒரு எண்ணமும் 
துன்பப்படக்கூடிய சீேனுக்கு உடவன இறங்கி உதேக்கூடிய 
திருப்பமும் ேந்தது என்றால் அதுதான் அன்பு. 

 பக்திகயேிட ஞானம் நபரிது.  ஞானத்கதேிட தியானம் 
நபரிது.  தியானத்கதேிட தியாகம் நபரிது.  தியாகத்கதேிட 
அன்பு நபரிது. 

 ஒவ்நோரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும், 
கருகணயும்தான். 

 
 

15.சினம் தேிர்த்தல் எப்படி?.  (நேகுளாகம) 
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 ”வகாபம் ேரும்நபாழுத பின் ேிகளவுககள வயாசி” 
கன்பூசியஸ். 

 
சினத்கத எப்படி தேிர்ப்பது என்பகத 
பயிற்சியாகவும் பாடமாகவும் தந்தேர் 
வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
சினத்கத எப்படி தேிர்ப்பது?  ேிகட 
தருகிறார் மகரிஷி. 
 
நபாறுகமயாக இருக்க சங்கல்பம் 
வமற்நகாள்ளல், சுயசீர்திருத்தம், 

சமவநாக்கு,ோழ்த்துதல், நபாறுகம, ேிட்டுக் நகாடுத்தல், தியாகம், 
சகிப்புத் தன்கம ககக்நகாள்ளல், பிறர் அறியாகமகய 
உணர்த்தாமல்,  
 
பிறர் குகறககள எண்ணாமல் நிகறககள மட்டும் எண்ணல், 
மன்னித்தல், யார்யார் மீது சினம் ஏற்படுகிறது எனப் பட்டியலிட்டு - 
மிக நநருக்கமானேர்களிடம் ஆரம்பித்து அேர்ககள நிகனந்து 
நிகனந்து இனிவமல் சினம் நகாள்ள மாட்வடன் என சங்கல்பித்து 
 
ோழ்க ேளமுடன் என ஒவ்நோருேருக்கும் ஒரு ோரம் ேதீம் 
ோழ்த்தி, சினம் தேிர்த்து ோழ பயிற்சி நசய்துேர, நமக்கு அகமதி 
ஏற்படும்.  அேர்களுக்கும் நமக்கும் அகமதி அகலயினால் 
நல்லிணக்கம் ஏற்படும். 

 
16.உண்கமயான அறிவு எது? 

 
 ”நீ நபற்ற அறிேிகன மற்றேரிடம் பகிர்ந்து நகாள்ேதும், 
உனக்குத் நதரியாதகத நேளிப்பகடயாக ஒப்புக்நகாள்ேதும் 
உண்கமயான அறிவு என்று கருதப்படும்” - கன்பூசியஸ் 

 
”அறிேறிந்வதர் அகத்கத நமய்ப்நபாருாய் காண்பர்  
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அறிகே அறியும் ஆற்றல் அகனேரிடமும் உண்டு.” என்பது 
வேதாத்திரியம். 
 

வேதாத்திரியத்தில் அறிவு 

 மனிதனுகடய அறிோனது பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதிநபாருளாக 
உள்ள நதய்ேநிகல. 

 புலன் மயக்கதிலிருந்த புறப்நபாருள் பற்றிலிருந்து ேிடுபட்டு 
ஆன்மலயம் நபற்ற அறிேிவல முழுகமநபற்று, அதன் மூலம் 
பரம்நபாருவளாடு இகணய வேண்டும் என்பதுதான் ஆறோது 
அறிேின் நபருவநாக்கம் 

 அறிகே உணர்ச்சி நேல்ேது இயல்பு. அறிோல் உணர்ச்சிகய 
நேல்ேது உயர்வு. 

 மனிதனால் ஆறாேது அறிகே அறிந்து நதளிோகப் பயன் 
நகாள்ளும் தகுதி, திறகம இகே ஏற்படும் ேகரயில் 
மனிதனுகடய அறிவு ஒளிமங்கியதாகவே இருக்கின்றது. 

 எல்லாத் வதாற்றப் நபாருட்களுக்கும் மூலமாகும், முடிோகவும் 
இயக்கச் சக்தியாகவும உள்ள அரூபமான வபராதார நிகலகய 
அறியத்தக்க யூக உணர்வே அறிேின் ஆறாேது நிகல. 

 ஆறோது அறிகே உள்ளுணர்வு என்று நசால்ப்படுகின்ற 
(இன்ஸ்டியூட்டினல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்) என்று நகாள்ளலாம். 

 ோழ்க்ககயில் அறிோனது, தூலப் நபாருட்கவளாவடவய 
நதாடர்வு நகாண்டு இருந்ததனால், மகறநபாருளாக உள்ள 
நதய்ே நிகலகய உணரமுடியாத மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து 
துன்பமுறுகிறது. 

 நமய்ப்நபாருள் ேகரயிலும்கூட ேிரிந்து. சுருங்குகின்ற 
ஆற்றல் அறிவு உண்டு. 

 நசயல்படாத அறிதுயில் நிகலயில் மகறநபாருளாகவே 
நிற்பதுதான் அறிவு. 

 அறிகேப் பற்றி முழுகமயான ேிளக்கம் வேண்டுமானல், 
காந்த ஆற்றகல அறிேினாவலவய உணர்ந்தாக வேண்டும் 

 அறிவு தனது முழுகம எல்கலகய வநாக்கித்தான் ேளர்ச்சி 
நபற்றுக் நகாண்ட இருக்கிறது. 
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 எந்தப் நபாருள் எந்தத் தன்கமயுகடயதாக இருந்தாலும் சரி.  
அகதப் பிரித்து அணுோக்கி,அணுவுக்கு மூலமாக பரநிகல 
உள்ளது எனக் கண்டு அகத உணர்ேதற்குத்தான் அறிவு 
பயன்பட வேண்டும். 

 அறிேறிந்வதார் அகத்கத நமய்ப்நபாருளாய் காண்பர்.  அறிகே 
அறியும் ஆற்றல் அகனேரிடமும் உண்டு. 

 கரு ேளரேளர கருப்கபயும் அகன்று வதகேக்வகற்ப ேிரிவு 
அகடகிறது.  இதுவபால அறிவு ேளரேளர அது நசயல்பரிய 
ஏற்ற ோய்ப்பும் ேசதிகளும் நபருகிக் நகாண்வடயிருக்கும். 

 இகறநிகலநய தனது பரியாமத்தால் ேிண்ணாகி, 
அண்டங்களாகி, உயிரினங்களாகி, மனமாகி, மனிதனிடத்தில் 
நுண்ணிய நபாருட்ககளநயல்லாம் உணரவும், ேிரிந்தகன்ற 
எல்கல இல்லாத இகறநேளியாகிய தன்கனவய தன்னகத்வத 
அடக்கிக் நகாள்ளக்கூடிய ஆற்றகலப் நபறும்வபாது 
அறிோகிறது. 

 
 

17.ேறுகமயற்ற ோழ்க்கக 
 

 ”நன்றாக நிர்ேகிக்கப்படுகின்ற நாட்டிவல ேறுகமக்கு நாண 
வேண்டும்.  வமாசமாக நிர்ேகிக்கப்படுகின்ற நாட்டிவல 
நசல்ேம் இருப்பின் நாண வேண்டும்” - கன்பூசியஸ் 

 
ேறுகம தீர்ந்ததா? எனக் வகட்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
”ேறுகமகயப் நபாறுத்திட 
     ேல்லேவரா எல்வலாரும்? 
நபாறுகமதான் நகாண்டாலும் 
    நபாறுக்குவமா உடல் குடும்பம்? 
சிறுகம பிறர்பால் வபசிச் 
    சீறும் ஆட்சி நடிகர்கவள! 
நபறுகின்றரீ் கக தட்டல்! 
    பிற்பட்வடார்க் நகன் நசய்தீர்,”  (ஞாக.பா.140) 
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ேறுகமயற்ற ோழ்வு வேண்டும் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
அதற்கு ஓருலகுப் வபரரசு வேண்டும் என்கிறார் உலக 
சமாதானத்தில். 
 
”ேறுகம எனும் நகாடுந் துன்பம் ோராது, 
     ேளோழ்வு நபறுதற்கு ஓருலகப் வபரரசு ேரவேண்டும்.”  
(ஞாக.பா.145) 
 

18.நநறி வபாற்றும் அரசா? சிறந்த ஆட்சியா? 
 

 ”நநறி வபாற்றும் அரசன், ேிண்ணில் நிகலநகாண்டு பிற 
நட்சத்திரங்ககள  வநாக்க அகமயும் துருே நட்சத்திரம் 
வபான்றேன்.” என்று அறநநறி அரகச ேிகழகிறார் 
கன்பூசியஸ் 

 
”இலாநமன்ற ஒன்வறதான்தனியார் நசய்யும் 
    எத் நதாழிலி லும்உள்ள குறிக்வகாள் ஆகும். 
இலாபத்திற் வகமக்கள் உடல்உள் ளத்கத 
    எந்தஅளவும் நகடுக்கும் நகாடுகம யாகும். 
இலாபநட்டம் நபாதுமக்கள் அனுப ேிக்கும் 
    இன்பதுன்பம் எனக்கணிக்கும் ஆட்சி காண்வபாம். 
இலாபத்தில நட்டத்தில் மனிதர் எல்லாம் 
    இகணந்தஒரு கூட்டுறவே சிறந்த ஆட்சி”  (ஞாக.பா.123) 
 
அறநநறியுடன் மனிதர் எல்லாம் இகணந்த ஒரு கூட்டுறவே சிறந்த 
ஆட்சி என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி.  
 

 இன்றுள்ள ேிஞ்ஞான காலத்திற்கு ஏற்ப மக்களிடம் அறிவு 
ேளர்ந்துள்ளது. நதய்நமன்ற நிகலகயத் நதளிவு பட 
ேிளக்கினால், அந்த நதய்ே நிகலயுணர்ேினால, மாநபரும் 
ஆற்றல் எல்லா உயிர்களிடத்தும் ஒவ்நோரு ேிண்துககளச் 
சுற்றிலும் நிகறந்து நின்று இயங்கிக் நகாண்டிருக்கும் 
காட்சிகய மக்கள் அக உணர்ோக நபறுோர்கள். அந்த 
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உள்நளாளியில்தான் ஒவ்நோருேருக்கும் துன்பம் அளிக்கக் 
கூடாது, துன்பம் நீக்க என்னால் இயன்ற உதேி நசய்ய 
வேண்டும் என்ற அறநநறி ோழ்வு மக்களிடம் இயல்பாகும்.. 

வமலும் ோழ்வுக்குத் வதகேயான அறநநறிகள் என்ன என்பகதயும் 
வேதாத்திரி மகரிஷி ேகுத்து தந்துள்ளார்கள். 

1. ோழ்ேின் வநாக்கம், வதகேகள், ேிருப்பங்கள் இேற்கற 
மதிப்படீ்டுக் நகாள்ள வேண்டும். இகே ஒன்றுக்நகான்று 
முரண்படாமல் அகமத்துக் நகாள்ள வேண்டும். 

2. தனக்கு அகமந்துள்ள சூழ்நிகலககளயும் ோய்ப்புக்ககளயும் 
கணித்துக் நகாள்ள வேண்டும். 

3. இயற்ககயின் ஒழுங்ககமப்பும், அதன் ஆற்றலின் ேிகளோன 
காரண காரிய ேிகளவு ேிதிகயப் பற்றி உணர்ந்து நகாண்டு 
மதித்துப் வபாற்றி நடக்க வேண்டும். 

4. ோழவேண்டிய முகறககளயும், ஆற்றவேண்டிய 
நசயல்ககளயும் ேரிகசப்படுத்திக் நகாள்ள வேண்டும். 

5. இத்தககய ோழ்வுக்குத் தன்கனத் தகுதியாக்கிக் நகாள்ேதற்கு 
உடல் ேலிகமகயயும், திறகனயும், அறிகேயும் ேளர்த்துக் 
நகாள்ள வேண்டும். 

6. ேிடாமுயற்சிவயாடும், எண்ணம், நசால் , நசயல் இேற்கறப் 
பயன்படுத்த வேண்டும். 

7. அவ்ேப்வபாது ோழ்க்ககயில் ஏற்படும் தேறுககளத் 
தற்வசாதகன, நசயல்திருத்தம் என்ற இரண்டு ேழிகளிலும் 
திருத்தித் தன்கனத் தூய்கமயாக்கிக் நகாண்வட இருத்தல் 
வேண்டும். 

 
இத்தககய அறநநறிககள ோழ்ேிவல பின்பற்றி நசயல்பட்டால், 
மனித ோழ்ேில் உள்ள் சிக்கல்கள் அகனத்கதயும் படிப்படியாகக் 
குகறந்து நிகறவும் அகமதியும் உகடய ோழ்க்கக ோழலாம் 
என்று வேதாத்திரியார் ேழி காட்டுகின்றார். 
 
இந்த வநாக்கம் நிகறவேண்டுமானால் முதலில் சிந்தகனயாற்றகல 
மக்களிடம் தூண்டிேிட வேண்டும் என்று ேலியுறுத்துகிறார். 
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இதுவே தினசரி ோழ்ேிலும் கல்ேி முகறயிலும் மனித குலத்திற்கு 
ேழிகாட்டியாய் அகமய வேண்டும். 
 
இந்த அடிப்பகடயில் சிந்தித்துத் வதகேயற்ற நசயல்ககள, சடங்கு 
முகறககள ஒதுக்கிேிட்டு, ோழ்க்ககத் திட்டங்ககள முகறயாக 
ேகுத்துக் நகாண்டு ோழவேண்டிய அேசியத்கத சிந்தித்து உணரும் 
வபாது மனித சமுதாயம் உயர்வு நபறும் என்று வேதாத்திரியார் 
கூறுகின்றார். 
 

19.மவனாதிடம் வேண்டும் 
 

 மனத்திடம் இல்லாத மனிதனால், ேறுகமகயயும் சரி.. 
நசல்ேநிகலகயயும் சரி.. நேகுநாள் தாங்க முடியாது.  .  – 
கன்பூசியஸ் 

நஜன் துறேி நபன்வகயிடம் படித்த சீடன் ஒருேன் தற்காப்புக் 
ககலயில் மிகவும் ஆர்ேம் உள்ளேன்.   
 
இகளஞான சீடன் தன்னுகடய ஆசிரியருகடய மவனாதிடத்கத 
வசாதித்து பாாத்து ேிடுேது என முடிநேடுத்தான். 
 
ஒரு நாள் புத்த பிட்சுகள் கேத்து இருக்கும் ருத்திராட்சத்கதப்  
வபான்ற மணிமாகலகய உருட்டிக் நகாண்வட தியானத்தில் 
அமர்ந்து இருந்த ஆசிரியகரப் பார்த்தான்.  ஈட்டிகய எடுத்து 
வேகமாக ஆசிரியகர வநாக்கி எரிந்தான். 
 
நஜன் ஆசிரியர் ஈட்டியின் குறியிலிருந்த இலாேகமாக ேிலகி தன் 
ககயிலிருந்த மணி மாகலயால் தட்டி ேிட்டார். 
 
அதன் பிறகு, சீடகனப் பார்த்து புன்னககயுடன் ”உனது ஈட்டி ேசீ்சு 
இன்னும் முதிர்ச்சி நபறேில்கல.  ஈட்டி நகர்ேதற்கு முன்வப 
உன்னுகடய மனம் நகர்ந்து ேிட்டது” என்றார். 
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மவனாதிடம் – வேதாத்திரியம் 
 

 ”ஒன்கறவய நிகனந்து நிகனந்து அதில் தாவன தன்கன 
நிகல நிறுத்திக் நகாண்டு பழகக்கூடிய உளப்பயிற்சிவய 
மவனாதிடத்கத (ேில்பேர்) உண்டாக்கும்.” (வேதாத்திரி 
மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள்) 

 

20.ஒழுக்கவம உயிர் 

 

 நல்நலாழுக்கமுள்ள மனிதன் நபாறுப்பால் இயக்கப்படுகிறான், 
நல்நலாழுக்கமற்றேன் இலாபத்தால் இயக்கப்படுகிறான். .  – 
கன்பூசியஸ் 

 ஒழுக்கம் உள்ளேனாகவும், நல்லேனாகவும் உள்ளேன் வேறு 
எகதப்பற்றியும் கேகலவயா, அச்சவமா நகாள்ளத் 
வதகேயில்கல. .  – கன்பூசியஸ் 

 

நஜன் துறேி  ாகுய்ன் தன் இளேயதில் நடந்த ககதயாக 
அடிக்கடி தன்னுகடய மாணேர்களுக்கு நசால்லும் ககத. 
 
மனதில் நேறுகம நிகலகய அகடேதற்காக நஜன் துறேிகள் 
தியானம் புரிேது ேழக்கம்.   
 
உள்ளுணர்வுகளிி்ன் மனக்கற்பகனககள அழித்து புலனுணர்வுகளால் 
தூண்டப்படாத உண்கமயான நமய்ஞானத்திகன அகடேவத நஜன் 
தியானத்தின் வநாக்கமாகும். 
 
ோலிபனாக இருந்த வபாது நஜன் ஆசிரியர்ககள சந்திப்பதற்காக 
ஓரிடத்திலிருந்து மற்நறாரு இடத்திற்கு  ாகுய்ன் நசல்ேது 
ேழக்கம்.   
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ஒரு சமயம்  ாகுய்ன் மற்ற இரண்டு புத்த துறேிகளுடன் 
மற்நறாரு இடத்திற்குச் நசன்று நகாண்டிருந்தார்.  
 
அதில், ஒரு துறேியானேர் மிகவும் உடல் நிகல சரியில்லாமல் 
ககளப்பகடந்து வசார்ேகடந்திருந்தார்.   
 
அேர் தன்னுகடய வதாலில் நதாங்கிய பயண மூட்கடகயயும் 
 ாகுயிகன எடுத்துக் நகாண்டு ேருமாறு ேருந்தி வேண்டிக் 
வகட்டு நகாண்டார். 
 
வேண்டுவகாகள ஏற்று அேருகடய மூட்கடகயயும் தாவன 
எடுத்துக் நகாண்டான் ோலிபனான  ாகுய்ன்.   
 
மனதிகன நேறுகமயில் ஒருமுகப் படுத்தி இன்நனாரு மூட்கட 
இருப்பதாகவே எண்ணிக் நகாள்ளாமல் நடந்து நசன்று 
நகாண்டிருந்தார். 
 
அேர்களுடன் ேந்து நகாண்டிருந்த மற்நறாரு துறேி 
 ாகுயினுகடய ோலிபப் பருேத்திகனயும் உதேி நசய்யும் 
ஆற்றகலயும் கண்டு தானும் உடல் நிகல சரியில்லாதேன் வபால் 
பாேகன நசய்து தன்னுகடய மூட்கடகயயும்  ாகுயிகன 
எடுத்துக் நகாண்டு ேருமாறு கூறினார். 
 
மற்றேர்களுக்கு உதவும் புத்தத் தர்மத்தின் படி மூன்றாேது பயண 
மூட்கடகயயும் தன்னுடன் எடுத்துக் நகாண்ட  ாகுய்ன், 
முன்கபேிட ஆழமாக மனதிகன நேறுகமயில் மூழ்கச் நசய்து 
நகாண்டு அேர்களுடன் நடந்து நசன்று நகாண்டிருந்தார். 
 
மூேரும் இனி படகில் மட்டுவம பயணத்திகன நதாடர முடியும் 
என்ற நிலகயில் ஒரிடத்திகன அகடந்தனர்.   
 
படகில் ஏறி மூட்கடககள கேத்த  ாகுய்ன் பயணக் ககலப்பின் 
காரணமாக பலேனீமாகி மூட்கடகளுக்கு நடுேிவலவய படுத்து 
நன்றாக உறங்கி ேிட்டார். 
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ேிழித்து எழுத்த வபாது  ாகுயினால் தான் எந்த திகசயில் 
இருக்கிவறாம் என்பகதவய கண்டு பிடிக்க முடியேில்கல.   
 
ககரகய அகடந்தது வபால் இருந்த அேருக்கு பயணத்தின் எந்த 
நிகனவுவம இருக்கேில்கல.   
 
ஏவதா மிகவும் வமாசமான நகட்ட நாற்றம் அடிப்பகதயும் உணர்ந்த 
 ாகுய்ன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார்.  
 
மற்ற அகனேரும் முகநமல்லாம் ோடி ோநயல்லாம் ோந்தியுடன் 
படுத்துக் நகாண்டிருந்தனர்.   
 
பயணத்தின் வபாது அடித்த வபய் சுழற்காற்றில் படகு வபயாட்டம் 
ஆடி கடற் குமட்டல் வநாய்க்கு படவகாட்டி உட்பட அகனேரும் 
ஆட்பட்டிருந்தனர்.   
 
 ாகுய்ன் மற்ற இருேரின் மூட்கடககள எடுத்துக் நகாண்டு ேந்த 
ககளப்பினால்,  தன்னிகலவய மறந்து,  வபய் சுழற்காற்று 
அடித்தவதா நதரியாமல் பயண முழுேதும் தூங்கி ேிட்டிருந்தார்.   
 
அதனால் கப்பல் பிரயாணத்தில் ஏற்படும் கடற் குமட்டல் 
வநாயிலிருந்து தப்பி ேிட்டிருந்தார். 
 
இந்த ககதகய தன் சீடர்களிடம் கூறிய  ாகுயின் ”என்னுகடய 
ோழ்நாள் அனுபே அறிோனது என்ன நதரியுமா?  நம்மிடம் 
மகறந்திருக்கும் நல்நலாழுக்கமானது எப்நபாழுதுவம நன்கமகயவய 
தரும் என்ற உண்கமயிகன அறிய உதேியது” என்றார். 
 
இன்னா நசய்ய வநான்பு – வேதாத்திரியம் 
 
”ஒழுக்கநமனில் உயிர்க்கு இன்னா நசய்யா வநான்பாம். 
   ஒருேர் பிறர்க்வகா, தனக்வகா, உடவனா, பின்வனா, 
ேழுக்கியும் தீகமநசய்ய உணர்வு அஃது. 
   ோழ்வோர்க்கு இதற்வமல் என்ன வேண்டும்? 
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அழுக்காறு, வபராகச, சினம் கடுஞ் நசால் 
   ஐந்து நபரும் பழிச்நசயல்கள் தேிர்த்த ோழ்ோல், 
பழுத்துேரும் அறிவு பரஉணர்வு ஊறும். 
   பன்னலமும் அறநநறியும் இயல்பாயப் வபாகும்.” (ஞாக.பா.452) 
 

21.புககழப் நபாருட்படுத்தாதீர்கள் 
  

 புககழப் நபாருட்படுத்தாதீர்கள், ஆனால் புகழ் நபறுேதற்கு 
தகுதி உகடயேராக உங்ககள உருோக்கிக் நகாள்ளுங்கள். .  
– கன்பூசியஸ் 

”தண்ணரீில் ஏற்படும் அகலகள் 
நபரிதாகி ககடசியில் 
மகறந்து ேிடும். அதுவபால 
புகழ் நபருகி ககடசியில் 
ஒன்றுமில்லாமல் 
மகறந்து ேிடும்” .  - வஷக்ஸ்பியர் 

”மனிதன் எவ்ேளவு நதரிந்து நகாண்டிருக்கின்றான் என்பதில் புகழ் 
இல்கல.  என்ன நல்ல நசயல்களில் ஈடுபட்டுக் 
நகாண்டிருக்கின்றான் என்பதில்தான் புகழ் இருக்கிறது.   

புகழ் என்பது தன்முகனப்புக்குப் வபாடும் தூபமில்கல.  உங்கள் 
நசயலில் நல்ேிகனயால் பயனகடயும் மக்கள் உள்ளங்களுக்குக் 
நகாடுக்கும் மதிப்புணர்வே புகழ் ஆகும்.   

நீங்கள் புககழத் வதடுேரீ்களானால் உங்களது இந்தப் புகழ் வமாகவம 
உங்களது அந்தப் புககழ ேிரட்டி அடிக்கககூடிய சாட்கடயாகும்.” - 
வேதாத்திரியம்   

 

22.வகாபத்கத தேிர்ப்பது எப்படி? 
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 வகாபம் தகல தூக்கும் வபாது, அதன் பின் ேிகளவுககள 
சிந்தித்து பாருங்கள். .  – கன்பூசியஸ் 

யவமாகா வதஷு, அேர் ஒரு இளம் நஜன் மாணேன். அேன் 
ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒவ்நோரு குருகேயும் நசன்று பார்த்து 
ேந்தான்.  
 
அப்வபாது வஷாநகாகு என்ற ஒரு ஊரில் வடாகுஒன் என்ற ஒரு 
குருகே சந்தித்தான். பின் அேரிடம் தன்னுகடய திறகன காட்ட 
ேிரும்பினான். 
 
அதனால் அேரிடம் அேன், "எண்ணம், புத்தர், மற்றும் 
புலனறிோற்றலுள்ள உயிர்கள் என்று இந்த உலகில் எதுவும் 
இல்கல. இந்த உலகில் நிகழும் அகனத்தும் நிகழ்வுகளின் 
உண்கமயான இயல்பும் நேறுகமவய.  
 
வமலும் இந்த உலகில் ோழும் எேருக்கும் எந்த உணர்தலும், 
மாகயயும், முனிேரும் இல்கல.  
 
அதுமட்டுமல்லாமல் எேரும் எகதயும் நகாண்டு ேருேதும் 
இல்கல, எகதயும் நகாண்டு நசல்ேதும் இல்கல" என்று கூறி 
தன்கன ஒரு நபரிய நஜன் மாஸ்டர் வபான்று காண்பித்துக் 
நகாண்டான். 
 
வடாகுஒன், அகமதியாக எதுவும் வபசாமல் புககத்து 
நகாண்டிருந்தார்.  
 
அப்வபாது திடீநரன்று அேர், மூங்கில் குழாய் ஒன்கற எடுத்து, 
யவமாகாகே நேளுத்து ேசீினார். இந்த சம்பேம் அந்த நஜன் 
மாணேனுக்கு மிகவும் வகாபத்கத ஏற்படுத்தியது. 
 
பின்னர் அந்த குரு அேனிடம், "இந்த உலகில் எதுவும் இல்கல 
என்றால், இந்த வகாபம் மட்டும் எங்கிருந்து ேந்தது?" என்று 
வகட்டார். 
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 ”சினம் நமது ஆன்மீக உயர்வுக்கு தகடயாகிறது. மன அகலச் 
சுழல் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் உடல் மனக்வகடு பதிவுககளக் 
கூட்டிக் நகாண்டவடயிருப்பதால் பிறேிப் பயன் கிட்டாது.  
தேமும் இகறயுணர்வும் சினத்கத தேிர்த்து நேற்றியளிக்கும். 
(வேதாத்திரி மகரிஷி நபான்நமாழிகள் 5000 

 

23.அச்சம் தேிர்ப்வபாம் 

 பயத்கத மனதிற்குள்வளவய பயிர் நசய்பேன் பாம்கப மனதில் 
ேளர்க்கிறான்.  – கன்பூசியஸ் 

பயம் ஏன்? வேதாத்திரியம் 
 

 “Fear i s t he great est  si n” என்பார் அருட் தந்கதயேர்கள். 
 எநனனில் அறிேிற்கு துகேதநிகல (இரண்டுநிகல) இருக்கும் 
ேகரயில் பயம் இருக்கத்தாவன நசய்யும்.  

 எல்லாம் ஒன்வற.  அந்த ஒன்றில் நானும் ஒருேன் என்கின்ற 
அத்கேத நிகல உருோகிேிட்டால் பயம் ஏது?  

 புலிக்கும் பயப்படத் வதகேயில்கல.  பாம்பிற்கும் பயப்படத் 
வதகேயில்கல.  

 Anxi et y  மற்றும் நிகலயற்ற உலகில் ோழ்க்ககயில் பற்று 
(bondager) இருந்தால்தாவன ”என்ன ஆகுவமா, ஏது ஆகுவமா” 
என்கிற பயம் இருக்கும். 

 இருந்தாலும் மனிதனுக்கு அச்சம் வேண்டும்.   
 எதற்கு அச்சம் வதகே?  ஆன்மா தீய நசயல்ககள 
நசய்ேதற்கு அஞ்சுதல் வேண்டும்.  இந்த அஞ்சதல் கூட, 
ோழ்நாள் முழுேதும் இராது.  இயல்பான ஒழுக்க ோழ்ேிற்கு 
மாற்றம் ஏற்படும் ேகர,  ஒழுக்க ோழ்வு இயல்பான பிறகு 
அச்சம் என்பதற்வக இடமில்கல. 

 முகறயான தேம் மற்றும் அறம் இகற உணர்வு நபறுேதில் 
முடியும்.  ஒழுக்க ோழ்ேின் உச்சகட்ட நிகல, இகற 
உணர்கே நபறச் நசய்யும்.  
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24.வநாக்கமறிந்து ோழ்ேவத அகமதியான 
ோழ்க்கக 

 
 வநாக்கம் இல்லாமல் நதாடர்ேகத ேிட, நதாடராமல் 
இருப்பவத நல்லது. -கன்பூசியஸ் 

 
ோழ்வுக்குத் வதகேயான அறநநறிகள் என்ன என்பகதயும் 
ோழ்ேின் வநாகமறிந்து ோழத் வதகேயான கருத்துக்ககள 
வேதாத்திரி மகரிஷி ேகுத்து தந்துள்ளார்கள். 
 

1. ோழ்ேின் வநாக்கம், வதகேகள், ேிருப்பங்கள் இேற்கற 
மதிப்படீ்டுக் நகாள்ள வேண்டும். இகே ஒன்றுக்நகான்று 
முரண்படாமல் அகமத்துக் நகாள்ள வேண்டும். 

2. தனக்கு அகமந்துள்ள சூழ்நிகலககளயும் ோய்ப்புககளயும் 
கணித்துக் நகாள்ள வேண்டும். 

3. இயற்ககயின் ஒழுங்ககமப்பும், அதன் ஆற்றலின் ேிகளோன 
காரண காரிய ேிகளவு ேிதிகயப் பற்றி உணர்ந்து நகாண்டு 
மதித்துப் வபாற்றி நடக்க வேண்டும். 

4. ோழவேண்டிய முகறககளயும், ஆற்றவேண்டிய 
நசயல்ககளயும் ேரிகசப்படுத்திக் நகாள்ள வேண்டும். 

5. இத்தககய ோழ்வுக்குத் தன்கனத் தகுதியாக்கிக் நகாள்ேதற்கு 
உடல் ேலிகமகயயும், திறகனயும், அறிகேயும் ேளர்த்துக் 
நகாள்ள வேண்டும். 

6. ேிடாமுயற்சிவயாடும், எண்ணம், நசால், நசயல் இேற்கறப் 
பயன்படுத்த வேண்டும். 

7. அவ்ேப்வபாது ோழ்க்ககயில் ஏற்படும் தேறுககளத் 
தற்வசாதகன, நசயல்திருத்தம் என்ற இரண்டு ேழிகளிலும் 
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திருத்தித் தன்கனத் தூய்கமயாக்கிக் நகாண்வட இருத்தல் 
வேண்டும். 

  
 

இத்தககய அறநநறிககள ோழ்ேிவல பின்பற்றி நசயல்பட்டால், 
மனித ோழ்ேில் உள்ள் சிக்கல்கள் அகனத்கதயும் படிப்படியாகக் 
குகறத்து நிகறவும் அகமதியும் உகடய ோழ்க்கக ோழலாம் 
என்று வேதாத்திரியார் ேழி காட்டுகின்றார். 
 
இந்த வநாக்கம் நிகறவேண்டுமானால் முதலில் சிந்தகனயாற்றகல 
மக்களிடம் தூண்டிேிட வேண்டும் என்று ேலியுறுத்துகிறார். 
 
இதுவே தினசரி ோழ்ேிலும் கல்ேி முகறயிலும் மனித குலத்திற்கு 
ேழிகாட்டியாய் அகமய வேண்டும். 
 
இந்த அடிப்பகடயில் சிந்தித்துத் வதகேயற்ற நசயல்ககள, சடங்கு 
முகறககள ஒதுக்கிேிட்டு, ோழ்க்ககத் திட்டங்ககள முகறயாக 
ேகுத்துக் நகாண்டு ோழவேண்டிய அேசியத்கத சிந்தித்து உணரும் 
வபாது மனித சமுதாயம் உயர்வு நபறும் என்று வேதாத்திரியார் 
கூறுகின்றார். 
 
கன்பூசியஸ், வேதாத்திரி மகரிஷி வபான்ற உலக சிந்தகனயாளர்கள் 
கூறும் இத்தககய அறநநறிககள ோழ்ேிவல பின்பற்றி 
நசயல்பட்டால், நமது ோழ்வு இனிகமயாகவும், அகமதியாகவும், 
சிறப்பாகவும் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்கல. 
  
 
இருள் வபாக்கும் வயாகம் வேண்டும் – வேதாத்திரியம் 
 
”அருள்ேிளக்கம் இல்லாத குகறயில் மக்கள் 
   அகனத்து நலனும் இழந்து துன்பம் ஏற்று, 
நபாருள்காக்க, பூகாக்க, நபான்கனக் காக்கப், 
   வபாரிட்டு மடிகின்றார் அந்வதா!  ோழ்ேில்  
மருள்வபாக்கி, மக்கள் ஒத்துதேி ோழ, 
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   மனத்தூய்கம ேிகனத்தூய்கம நபற்றுள் ளத்தில் 
இருள்வபாக்கும் அகத்தேமும், அகத்தாய்வும் பின் 
   இனிதளிக்கும் குண்டலினி வயாகம் கற்பரீ்.” (ஞாக.பா.1484) 
 
மனித ோழ்க்கக என்பது இகறநிகலகய நாடிய அறிேின் பயணம். 
இதுதான் மனித ோழ்ேின் வநாக்கமாகும்.  ஏன் பிறேியின் 
வநாக்கமும் ஆகும் 
 
நல்லகதவய நசய்யச் நசய்ய நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல நசயல்கள், 
நல்ல ோழ்க்கக ேந்துேிடும். 
 
மனிதனுகடய மனதிவல ஒரு நிகறவு வேண்டும்.  அந்த 
நிகறேிலிருந்து எழக்கூடியதுதான் இன்பமான ோழ்வு என்பதாகும்.  
இத்தககய இன்பமான ோழ்கே வநாக்கி ஆனந்தமாக பயணிப்வபாம். 
 
 
 

 கன்பூசியஸ் சீனாேில் அேதரித்த உலகப் புகழ்நபற்ற அறநநறி 
சிந்தகனயாளர்.வேதாத்திரி மகரிஷி நதன்இந்தியாேின் 
தமிழகத்தில் வதான்றிய பாமர மக்களின் தத்துேஞானி. 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஏழ்கமயான 
குடும்பத்தில் பிறந்தேர்கள்.  ேறுகமயில் ோழ்ந்தேர்கள். 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் புரட்சி எழுத்தாளர்கள் 
ேரிகசயில் ேருபேர்கள். 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்ம ஞானிகள் 
ேரிகசயிலும் ேருபேர்கள்.. 

 இருேரும் பிறேி எழுத்தாளர்கள்.  இருேரின் எழுத்துக்களிலும் 
நசால் புதிது, நபாருள் புதிது. புரிந்து நகாள்ேதும் எளிது.. 

 கன்பூசியஸ் மக்கள் எழுத்தாளர்.  மானுடம் காக்கேந்தேர்.  
புது நநறி  காட்டிய எழுத்தாளன்.  தனது அறநநறிக் 
கருத்துக்களால் உலகத்துக்கு தத்துேத்கதச் நசான்னேர். 

 எழுத்துக்குப் புது ேடிேம் நகாடுத்த கன்பூசியஸ் 
பாரம்பரியத்தில் ேந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 
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 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேககச் எழுத்துச் 
சித்தர்கள்.. 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தத்துேஞானிகள் 
ேரிகசயில் ேருபேர்கள். 

 இருேரும்  மானுடம் காக்கேந்த மகாஞானிகள்.  புது நநறி  
காட்டிய சிந்தகனயாளர்கள். 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் சமுதாய 
சீர்திருத்தோதிகள். 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேககச் 
புரட்சியாளாகள். 

 நாட்டுமக்கள் சிந்தகனகய தூண்டி ேிட்டேர் கன்பூசியஸ்.  
ஆன்மாேின் அடிகமத் தகளகய உகடக்க ேறீு நகாண்டு 
எழுந்தேர் மகரிஷி.  

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் சடங்குககளயும் 
சம்பிரதாயங்ககளயும் மாற்றி புதிய  சமுதாயத்கதப் பகடக்க 
ேந்த ஞானிகள். 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக ஞானம்  
பகடத்தேர்கள். 

 பல நசய்திககள கன்பூசியஸ் முன்நமாழிகிறார்.  மகரிஷி 
அறிேியல் கண்வணாட்டத்துடன் அகேககள ேழி 
நமாழிகின்றார். 

 கன்பூசியசின்   நகாகட – கன்பூசியசம்.  மகரிஷியின் நகாகட 
– வேதாத்திரியம். 

 நமாழி ேளம், கற்பகன நயம், சமூகப் பார்கே, பிரக்கஞயுடன் 
கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இகணந்து-இணக்கமாகி, இேர்ககள 
ஓர் இகணயற்ற தத்துேஞானிகளாக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

 எளிய நசாற்களால் எழுச்சியூட்டும் இேர்களது எழுத்துக்கள் 
சமுதாய வமம்பாட்டிற்கும்,  உலக சமாதானத்திற்குமான 
உரத்த சிந்தகனகள் நதரிகின்றன. 

 கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும், தம் எழுத்துக் கககளால் 
இந்த தரணிகயத் தட்டி எழுப்புேகதத் தகலயாயக் 
கடகமயாய்க நகாண்டிருந்தனர். 
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 ஒரு யுக ேிழிப்கப ஏற்படுத்துேவத இேர்களது இருேரது 
இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிவல 
இேர்களுக்கு நேற்றியும் கிகடத்தது. 
 

 
 
கன்பூசியஸ் , வேதாத்திரி மகரிஷி வபான்ற உலக 
சிந்தகனயாளர்கள் கூறும் இத்தககய அறநநறிககள ோழ்ேிவல 
பின்பற்றி நசயல்பட்டால், நமது ோழ்வு இனிகமயாகவும், 
அகமதியாகவும், சிறப்பாகவும் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்கல. 

துகணநின்ற நூல்கள். 

1. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி. 
2. உலக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி 
3. அன்நபாளி மாத இதழ்கள், வேதாத்திரி மகரிஷி 
4. வேதாத்திரி மகரிசியின் நபான்நமாழிகள் 5000 அருள்நிதி 
மன்னார்குடி பானுகுமார். 

5. மாக்வகாலமாய் ேிகளந்த மதிேிருந்து, வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 

6. The Anal ects of Conf uci us by Conf uci us  and Sam Vaseghi . 
7. The Anal ects (Pengui n Cl assi cs) by Conf uci us and Annpi ng 
Chi n 

8. Conf uci us: The Gol den Rul e (Hardcover) by Russel l  
Freedman 

9. Conf uci us: Great Teacher of Chi na (Hardcover) 
by  Demi  

10. Compl ete Works of Conf uci us (Ki ndl e Edi t i on) 
by  Conf uci us 

https://www.amazon.in/Analects-Confucius-ebook/dp/B082ZCCGWZ/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1594723965&refinements=p_27%3AConfucius&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.in/Analects-Penguin-Classics-Confucius/dp/0143106856/ref=sr_1_4?dchild=1&qid=1594723965&refinements=p_27%3AConfucius&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.in/Confucius/e/B000AQ07U2?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1594723965&sr=1-4
https://www.goodreads.com/book/show/27321.Confucius
https://www.goodreads.com/author/show/9263.Russell_Freedman
https://www.goodreads.com/author/show/9263.Russell_Freedman
https://www.goodreads.com/book/show/26344464-confucius
https://www.goodreads.com/author/show/806365.Demi
https://www.goodreads.com/book/show/8253960-complete-works-of-confucius
https://www.goodreads.com/author/show/15321.Confucius
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11. சீனஞானி கன்பூசியஸ் சிந்தகன ேிளக்கக் ககதகள் 
வேணுசீனிோசன் 

12. தத்துேஞானி கன்பூசியஸ் அருளிய ோழ்க்கக 
நேளிச்சங்கள் அருள்நிதி ஆதேன் 

13. கன்பூசியஸ்-திருேள்ளுேர் கருத்நதாற்றுகம, அமவரசன் 
பட்டுசாமி. 

பானுகுமார் பகடப்புலகம் 
Free PDF www.banukumar .i n 

 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தகனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தகனகள் 
3. வகாள்ககள நேன்ற இகடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்கக ேரலாறு 

1. நநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 

https://marinabooks.com/category/%e0%ae%85%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%af%8d%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%ae%bf%20%e0%ae%86%e0%ae%a4%e0%ae%b5%e0%ae%a9%e0%af%8d?authorid=1%200435
http://www.banukumar.in/
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3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 

1. தன்னம்பிக்கக மலர்கள். 
2. நடன்சகன நேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 

 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் நபான்நமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேளமுடன்” என்ற ோர்த்கத! சரியா? தேறா? இலக்கணம் என்ன நசால்கிறது? 
9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்கேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் ேல்ல நதய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே நசால்லும் 
15. உய்யும் ேகக வதடி அகலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்கனச் நசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்கே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள் 
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21. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மகனேிக்கு மரியாகத 
24. எல்லாம் ேல்ல நதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் ேறுகம என்பது இல்கல. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்கத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திகர 
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகரிஷி) 

1. ேள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் நபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
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5. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிகறந்த நபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கபங்கிளிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் நபான்கன மாதகர 
12. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் நமௌனகுரு ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மகலேளர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்களின் நகாட்டம் 
18. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாகய 
19. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபககேர்கள் 
20. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் இகறேழிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 
திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் யாத்திகரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அகடக்கலப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் நசத்திலாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குகழத்தப் பத்து. 
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8. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்கேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தகனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ஆகசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அன்கனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் நசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 
2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 
3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தகனகள் 

 
நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் 

1. நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. நஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 
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தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் நஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் நமய்ப்நபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயநநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் நபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், நபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்கேதமும் வேதாத்திரியின் அத்கேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தகனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் நதய்ேநமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநகடயும் உலக நகடயும் 
21. இன்பம் நபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்களில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவள நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுளின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எகத பலி நகாடுக்கச் நசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இகறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேகமகள் 100 
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நஜன்னும் திருோசகமும்  

1. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. நஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

 

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

 
 

ேரலாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய நசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரலாறு 

 

பயண நூல்கள் 

1. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
2. அநமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள் 

 

தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 

1. தன்னம்பிக்கக மலர்கள். 
2. நடன்சகன நேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 
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6. தன்னம்பிக்கக மலர்கள் 
 

சிறுககதகள் 

1. நசயவல ேிகளவு 
2. தேம் 
3. நதாகலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 
ஆராய்ச்சி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தகனகள் 

 
பானுகுமார் பகடப்புலகம் 
1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க 
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

 

கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 3 (இகற சிந்தகனகள்) 
4. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் நேன்றதம்மா) 

 
உலகப் புகழ்நபற்ற தத்துேஞானிகளும்  
வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 

1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2.  ிப்பாக்ரட்ஸ்ைீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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3. ந ன்றிவேர்ட்ஸ்நோர்த் லாஜ்நபவலாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. நபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கலில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவயவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

7. ஜலாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

8. லாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ைீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

12. பிவளட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. நசனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாேின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும் 

15. நீட்வசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

17. தாவோயிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

19. ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

20. ரால்ப் ோல்வடாரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

21. சார்லஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.  

22. காரல் மார்க்ஸ்ைீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  

23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.  

24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  

25. வஜம்ஸ்ஆலனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
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26. ஐன்ஸ்கடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

27. கன்பூசியஸ்ைீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

28. நபஞ்சமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

30. மார்கஸ் அவரலியஸ்ைிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

31.  ிராக்ளிடஸ்ைிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 

32. எபிவகாரஸ்ைிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

33. மாக்கிய நேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

34. ரூல்நேல்ட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

 

WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND   

VETHATHIRI MAHARISIH 

A COMPARATIVE STUDY 

1. Leo Tol st oy and Vet hat hi ri  Mahari s 

2. HI PPOCRATES and Vet hat hi ri  Mahari si  

3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vet hat hi ri  Mahari si  

4. Bert rand Art hur Wi l l i am Russel  and Vet hat hi ri  
Mahari si  

5. Kgakuk Zi bran and Vet hat hi ri  Mahari si  

6. Fyoror Dost oevsky  and Vet hat hi ri  Mahari si  
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7. Roomi   and Vet hat hi ri  Mahari si  

8. Laozi   and Vet hat hi ri  Mahari si  

9. Wi l l i am Shakespeare and Vet hat hi ri  Mahari s 

10. Socrat es and Vet hat hi ri  Mahari si  

11. Ari st ot l e and Vet hat hi ri  Mahari si  

12. Pl at t oo and Vet hat hi ri  Mahari si  

13. Seneca and Vet hat hi ri  Mahari si  

14. Book of  Mi rrda and Vet hat hi ri a 

15. Fri edri ch Wi l hel m Ni et zsche and Vet hat hi ri  
Mahari si  

16. Conf uci us Conf uci ani sm and Vet hat hi ri  Mahari si  

17. Taoi sm and Vet hat hi ri  Mahari si  

18. Si r I ssac Newt on  and Vet hat hi ri  Mahari si  

19. Vol t ai re and Vet hat hi ri  Mahari si  

20. Emerson  and Vet hat hi ri  Mahari si  

21. Charl es Darwi n and Vet hat hi ri  Mahari si  

22. Karal  Marky  and Vet hat hi ri  Mahari si  

23. Robert G. I ngersol  and Vet hat hi ri  Mahari si  

24. Si gmund Freud  and Vet hat hi ri  Mahari si  
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25. J ames Al en and Vet hat hi ri  Mahari si  

26. Al bert Ei nst ei n and Vet hat hi ri  Mahari si  

27. Conf uci us and Vet hat hi ri  Mahari si  

28. Benj ami n Frankl i n and Vet hat hi ri  Mahari si  

29. Rousseau and Vet hat hi ri  Mahari si  

30. Marcul  Aurel i us and Vet hat hi ri  Mahari si  

31. Herokl at i se and vet hat hi ri  Mahari shi  

32. Epi kuras and vet hat hi ri  Mahari shi   

33. Machavel l i  and Vethathi ri  Mahari shi  

34. Frankl i n D. Roosevel t and Vethathi ri  Mahari shi  

 
 

 

 
 

 

 

 


