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ரால்ப் வால்ட ாரா  எடேர்சனும்  
டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
அருள்நிதி ேன்னார்குடி பானுகுோர் 

இதனுள்டே 
 

1. ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் – ஒரு 
ஒப்பாய்வு 

2. ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் வாழ்க்கக வரலாறு.   
3. 4 கட்டுகரகளும் டபருகரகளும் 
4. எடேர்சனின் மேய்யியல் 
5. எடேர்சனின் மதரிவுமசய்யப்பட்  பக ப்புகள் 
6. டவதாத்திரி ேகரிஷி வாழ்க்கக குறிப்பு 
7. எடேர்சனும் டவதாத்திரியும் தத்துவங்கள் ஒப்படீு 
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8. ஒத்தும் உதவியும் வாழ்தல்! 
9. மவற்றி மகாள்ே இரண்டு பண்புகள் 
10. ேனவலிகேயா? ேடனாதி ோ? 
11. ஞானப்பகதயில் பயணிப்டபாம் வாருங்கள் 
12. பிரபஞ்ச சக்திகய மபறுடவாம் 
13. ஆசிரியரும் கல்வியும் 
14. ேனிதன் எப்படி வாழடவண்டும்? 
15. நட்பு எப்படி இருக்க டவண்டும்? 
16. .விதியும் விகனயும் 
17. மசார்க்கம் – ஒழுக்கம்  - ேனப்பக்குவம் 
18. அறிஞன் – அறிஞர்கள் 
19. இன்பமும் துன்பமும் இயற்ககடய! 
20. டதால்விடய மவற்றியின் ஏணிப்படிகள் 
21. அச்சம் என்பது ே கேய ா! 
22. அச்சத்கதப் டபாக்குவது அறிவு! 
23. உகழப்டப உயர்வு 
24. உச்சக்கட் ப் பிரசவிப்பு  

 
 

பிரபஞ்ச சரித்திரத்திடலடய அதன்மதா க்கம் முதற்மகாண்டு இன்று 
வகரயில் தனது அறிவின் மதேிவால் உணர்ந்து மகாண்  ஒரு 
உயர்ந்த ஜவீ இனம்தான் ேனிதன். 
 
இடத டபான்ற பண்பட்  சிந்தகனககேக் மகாண் து பண்பாடு.  
பண்பாடு என்பது காலங்கள் டதாறும் ோறக் கூடிய ஒன்றாகும்.   
 
ேனித இனத்தில் சிந்தகனகள் எவ்வேவுதான் ோறினாலும் 
அவற்றில் பண்பாடு என்பது கக பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.  
 
ஆதிகாலம் முதல் இன்று வகர பண்பாடு என்பது நாகரீகத்திற்கு 
ஏற்றர்டபால ோறிக் மகாண்  இருக்கிறது.   
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ேனித இனப் பண்பாடு சிந்தகனகள் பற்றிய கருத்துககே 
வழங்கியவர்கேில் எடேர்சன் ேற்றும் டவதாத்திரி ேகரிஷியின் 
பங்கேிப்பு முக்கியோனதாகும். 
 

இங்கு மவவ்டவறு நாட்க ச் டசர்ந்த இரண்டு மபரும் 
தத்துவஞானிககே ஒப்பாய்வு மசய்வதால் நேது அருள்தந்கத 
டவதாத்திரி ேகரிஷியின் டவதாத்திரியப் பண்புககே, சிறப்புககே, 
மபருகேககே சிறப்பாகவும், நிகறவாகவும் புரிந்து மகாள்ே 
முடிகிறது.  

டேலும் உலகம் முழவதும் டவதாத்திரியத்தின் மபருகேகய 
மகாண்டு மசல்ல இயலும். 

 
 

1.ரால்ப் வால்ட ாரா  எடேர்சனும் டவதாத்திரி 
ேகரிஷியும் - ஒரு ஒப்பாய்வு 

 
 உலகம் தந்த தகலசிறந்த சிந்தகனவாதிகேில், ரால்ப் 
வால்ட ாரா எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
குறிப்பி த்தக்கவர்கள். 

 ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 
அருந்தவப் புதல்வர். டவதாத்திரி ேகரிஷி இருபதாம் 
நூற்றாண்டின் அருந்தவப் புதல்வர். 

 அமேரிக்க நாடு மசய்த தவப்பயனாக வ  அமேரிக்காவின் 
பாஸ் னில் எடேர்சன் அவதரித்தார். உலகமும் ேனிதனும் 
ஏன் எனச் சிந்தித்தவர் எேர்சன். 

 பாரத நாடு மசய்த தவப்பயனாக இந்தியாவின் தேிழகத்தில் 
கூடுவாஞ்டசரியல் டவதாத்திரி ேகரிஷி அவதரித்தார்.  

 உலக அகேதிகயப் பற்றியும்,தனி ேனித அகேதி பற்றியும் 
சிந்தித்து ோனு த்திற்கு ”ேனவேக்ககல பயிற்சி”கயப் 
பா ோகவும், பட் ோகவும் தந்தவர் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 
அறிவுக்கு டகாயில் எழுப்பிய முதல் ஆன்ேீக வாதி 

 ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் ஐக்கிய அமேரிக்க நாடுககேச் 
சார்ந்த எழுத்தாேராகவும், மசாற்மபாழிவாேராகவும், 
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கவிஞராகவும் விேங்கிவர். 19ஆம் நூற்றாண்டின் 
கேயப்பகுதியில் "க ப்புவாதம்" (Transcendent al i sm) என்னும் 
மகாள்கககய முன்மனடுத்துச் மசன்ற அறிஞர் ஆவார். 

 டவதாத்திரி ேகரிஷி - இந்தியாவின் ஆன்ேீக எழுச்சிகய 
உண்டு பண்ணிய எழுத்தாேராகவும், கவிஞராகவும், 
மசாற்மபாழிவாேராகவும் விேங்கி, இருபதாம் நூற்றாண்டில் 
”வாழ்க கவயகம் வாழ்க வேமு ன்” என்று உலகோவிய 
ேந்திரத்கத முன்மனடுத்துச் மசன்ற அறிஞாா் ஆவார். 

 ஐக்கிய அமேரிக்காவின் பாஸ் ன் நகரில் 1803 ஆம் ஆண்டு 
டே 25 ஆம் நாள்- ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் பிறந்தார். 
தந்கதயின் மபயர் வில்லியம் எடேர்சன். தாயார் மபயர் ரூத் 
உறஸ்கின்ஸ்.  

 டவதாத்திரி ேகரிசி 1911 ஆம் அண்டுஆகஸ்டு திங்கள் 14 ஆம் 
நாள் இந்தியாவின் தேிழகத்தில் கூடுவாஞ்டசரி கிராேத்தில் 
பிறந்தார். தந்கதயின் மபயர் வரதப்ப முதலியார். தாயார் 
மபயர் முருகம்ோள் (சின்னம்ோ) 

 வால்ட ாரா எடேர்சன் கி.பி. 1803 முதல் 188 வகர 79 
ஆண்டுகள் வகர வாழ்ந்தார். டவதாத்திரி ேகரிஷி 1911 ஆம் 
ஆண்டு முதல் 2006 ஆண்டு வகர 95 ஆண்டுகள் வகர 
வாழ்ந்தார். 

 எடேர்சன் கல்லூரி வகர படித்தவர். டவதாத்திரி ேகரிஷி - 
மூன்றாம் வகுப்பு வகரதான் படித்தார்.  

 இரண்டு மபரும் சிந்கனயாேர்களும் இேகேயில் வறுகேயில் 
வாடியவர்கள்தாம். 

 எடேர்சன் முதலில் ஆசிரியர் டவகலயும் பின்பு ேதகுரு 
டவகலகயயும் மசய்தார்.  

 டவதாத்திரி ேகரிஷி குடும்பத் மதாழிலான மநசவுத் மதாழில் 
மசய்து வந்தார். ஏகழ மநசவாேியாக உகழத்து படிப்படியாக 
மநசவுத் துகறயில் உயர் நிகலக்கு வந்தார்.  

 எடேர்சனும் அவரது நண்பர்களும் இகணந்து 1859ல் ஆழ்நிகல 
ேன்றம் [Transcendent al  Cl ub] என்ற அகேப்கப 
உருவாக்கினார்கள். 

 டவதாத்திரி ேகரிஷி உலக சமுதாய டசவா சங்கத்கத உலக 
அகேதிக்காக மதா ங்கினார்.  
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 டவதாத்திரி ேகரிஷி ேனவேக்ககல வாயிலாக ஒரு ோமபரும் 
புரட்சிகய சமுதாயத்தில் உண் ாக்கினார். 

 தனி ேனித அகேதி - பின் உலக அகேதி ஏற்ப  திட் ம் 
வகுத்தவர் டவதாத்திரி ேகரிஷி.   

 தி  யல் என்ற  ார்வின் இதகழ எடேர்சனும் அவரது 
நண்பர்களும்  மவேியிட்டிருக்கிறார்கள்.  

 அன்மபாேி என்ற ஆன்ேீக ோத இதகழ மவேியிட் வர் 
டவதாத்திரி ேகரிஷி.  இந்த ோத இதழ் இன்றும் தேிழ் 
ஆங்கிலத்தில் மவேிவந்து மகாண்டிருக்கிறது. 

 
2.ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் வாழ்க்கக வரலாறு.  (கி.பி.1803-1882) 
 
ஐக்கிய அமேரிக்காவின் பாஸ் ன் நகரில் 1803 ஆம் ஆண்டு டே 25 
ஆம் நாள் ரால்ப் வால்ட ாரா எடேர்சன் பிறந்தார். 
 
”ரால்ப்” என்பது தாயார் இட்  முதல் மபயராகும். அது அவள் 
சடகாதரன் ரால்ப் உறஸ்கின்ஸ் நிகனவாக கவத்த மபயராகும். 
 
அடுத்து தந்கத குடும்பத்தில் வழங்கி வரும் நிகனவாக ”வால்ட ா” 
என்ற மபயகரச் சூட்டினார். 
 
வில்லியம் எடேர்சன் தம்பதிகளுக்கு பிறந்த எட்டுக் குழந்கதகேில் 
எடேர்சன் இரண் ாவது குழந்கதயாவார். 
 
எடேர்சனுக்கு ஒன்பது வயதிருக்கும் டபாது அவரது தந்கதயார் 
வயிற்றுப் புற்று டநாயால் இறந்தார். அப்மபாழுது அவருக்கு வயது 
42 தான். 

 
எடேர்சகன ஒன்பதாவது வயதில் 
பாஸ் னில் உள்ே மபாது இலத்தீன் பள்ேிக்கு 
அனுப்பினார்கள். 
 
 
எடேர்சனுக்கு டபாட்டுக் மகாள்ே ஒரு 
சட்க க்குக் கூ  வழியில்கல.  
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ஒடர சட்க கய அவனும் அவன் சடகாதரனும் ோற்றி ோற்றி 
டபாட்டுக் மகாண்டு பள்ேிக்குச் மசல்வார்கள்.  
 
அகதக் கண்டு ேற்ற ோணவர்கள் அவர்ககேப் டகலி மசய்வார்கள். 
ஞானம் உள்ே இ த்தில் வறுகே என்பது இயற்கக தாடன? 
 
பின்னர் உறார்டவர்டு பல்ககலக் கழகத்திலும் கல்வி பயின்று 
பட் ம் மபற்றான். 
 
கல்வி மதா ர்பான மசலவுகளுக்கு நண்பர்கேி ேிருந்தும் 
டதவாலயங்கேிலிருந்தும் நிதியுதவி மபற்றான். 
 
”எண்டணாடு எழுத்தின் வனப்டப வனப்பு” என்பகத உணர்ந்த 
எடேர்சன் இேகேயின் கஷ் ங்ககேப் மபாருட்படுத்தாேலும் 
வருந்திக் கல்வி கற்றான். 
 
கல்லூரி படிப்பு முடிந்து மவேி வந்த பின்னர், ஒரு பள்ேிக்கூ த்தில் 
ோணவர்களுக்குப் பா ம் மசால்லிக் மகாடுக்கும் ஆசிரிய டவகலப் 
பார்த்தான். 
 
தனது 25 வயதில் எல்லன் லூயிஸா தக்கர் என்ற மபண்கண 
காதல் ேணம் புரிந்து மகாண் ார். தன் காதலியின் மபாருட்டு பல 
காதற் கவிகதககே எழுதியுள்ோன். 
 
இல்லற வாழ்கவத் மதா ங்கிய அடத ஆண்டில் ோந்டதன், ரூடஸா, 
கூப்பர், ஸ்காட், காம்பி ஆகிடயார்கேின் நூல்ககே வாங்கிப் 
படித்தான். 
 

 
உறார்வார்ட் கல்லூரி நூல் நிகலயத்திலிருந்து 
பிடேட்ட ா, ோர்க்கஸ் அவடரலியர், மகர் ர் 
ஆகிடயாரின் தத்துவ நூல்ககே இரவல் 
வாங்கி படித்தான். 
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மசடனாபன், அரிஸ் ாடில், புளு ார்க், லூக்மரட்டியஸ், பிடேட்மசர், 
ோசிங்கர், ஸ்விப்ட், ரிச்சர்ட்சன், லாம்ப், சில்லர், மகடத 
முதலியவர்கள் புத்தகங்ககேயும் படித்து டதர்ந்தான். 
 
எடேர்சன் கல்லூரி ோணவனாயிருந்த டபாடத- மஜர்ேன் 
அறிஞர்கேின் புத்தகங்ககேயும், கிடரக்க புராணங்ககேயும், ஆங்கில 
இலக்கியத்கதயும் படித்து - அந்த ஆசிரியர்கேின் கருத்துககேப் 
பற்றிச் சிந்திப்பான். 
 
டகாடலாரிட்ஜின் ”நண்பனும்” காம்பியின் ”ேனித அகேப்பு 
விதிகளும்” அவனுக்கு ேிகவும் பிடித்திருந்தன. 
 
பின்பு ஆசிரியர் டவகலகய விட்டு விட்டு ேதகுரு டவகலகய 
ஒப்புக் மகாண் ான். இந்த காலத்தில் அவனுக்கு பல அறிஞர்கள் 
மதா ர்பு ஏற்பட் து. 
 
அவனது புதிய கருத்துக்கள், ”ேனிதடன க வுள்” என்ற புதிய 
தத்துவம் டகட்டபாரின் உள்ேத்கதக் கவரத் மதா ங்கின். 
 
ேனிதனுக்கும், இயற்ககக்கும் என்ன மதா ர்பு? 
இயற்ககயி ேிருந்து இந்த ஓர் மபரும் இரகசியத்கத ஆராய்ந்தார். 
 
வள்ளுவரும் மேய்ப்மபாருள் பற்றிச் சிந்தித்தவர்ககே ”கற்றணீ்டு 
மேய்ப் மபாருள் கண் ார் தகலப்படுவர்” என்று டபாற்றி, உலகின் 
தகலவர்கோக அவர்ககே டபாற்றினார். 
 
சிந்தகனயாேர் எடேர்சன் வள்ளுவரின் இந்த இலக்கணத்திற்கு 
முற்றிலும் தகுதியக யவராக இருப்பதால் தான் உலகம் 
அவருக்குப் புகழ்ோகல சூடி அவகரச் சிரடேல் கவத்துப் 
டபாற்றுகிறது. 
 
எடேர்சன் கச ற கற்ற கல்விோன். ஆயதுகறகள் அகனத்கதப் 
பற்றியும் ஆராய்ந்தவர்.  
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அகப்மபாருள் உண்கேயறிந்து உலகிற்கு எடுத்டதாதியவர். இயற்கக 
நேக்கேித்த மபரும் பிரதிநிதி, சிந்தகனயாேர்களுக் மகல்லாம் தகல 
சிறந்த சிா்ந்தகனயாேர். 
 
உலமகங்கும் சுற்றி தனது மசாற்மபாழிவுககே ேக்கேி ம் 
விகதத்தார்..ேதப் மசாற்மபாழிவும் மசய்தார்.  
 
அவரது புகழ்மபற்ற மசாற்மபாழிவுகள்... 
 

 .”இயற்ககயின் பிரடயாஜனங்கள்” , 
 தண்ணரீ்” ,  
 ”ேனிதப் பண்பாடு” ,  
 ”ேனிதவாழ்க்கக” ,  
 ”தற்காலயுகம்” ,  

 
டபான்றகவயாகும். 
 
எடேர்சனும் அவரது நண்பர்களும் இகணந்து 1859ல் ”ஆழ்நிகல 
ேன்றம்” என்ற அகேப்கப உருவாக்கினார்கள்.  
 
தி  யல் என்ற இதகழ அவர்கள் மவேியிட்டிருக்கிறார்கள்.  
எடேர்சனில் கீகதயும் டவதங்களும் மபரும் பாதிப்கபச் மசலுத்தின.  
 
குறிப்பாக டவதங்கள் இயற்கககய இகற வடிவோகக் காணும் 
ஆழ்நிகலடய அவகர ஆழ்நிகலவாதத்தின் அடிப்பக க் 
கருதுடகாள்ககே உருவாக்கச் மசய்தது என்று மசால்லலாம். 
 
எடேர்சன் விகதத்த வித்துக்குள் மசடியாகி, ேரோகி தேிர்விட்டுப் 
பூத்துக் குலுங்கத் மதா ங்கியது.  
 
அவர் புகழ் ஐடராப்பாக் கண் மேங்கும் பரவியது. பிரிட் ன் நாடு 
அவர் சிந்தகனககே புகழ்ந்தது. 
 

 டதாடரா, விட்ேன், ஒலிவர் மவன் ல் ட ாம்ஸ், ோத்யூ 
அரினால்ட், லிங்கன், எேிலி டிக்கின்சன், எல்பர்ட்  பர்ட், 
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உட்டரா வில்சன் டபான்ற பிரபலோனவர்கள் எடேர்சனின் 
உயர் இலட்சியம், டநர்கே, கதரியம், சய சார்பிகன 
வலியுறுத்தியது டபான்றவற்றால் பாதிக்கப்பட் ார்கள். 

 
 
வில்லியம் ஆலன் ஒயிட் தன் பதிடனழு வயதில் எடேர்சனின் 
சுயசார்பு கட்டுகரகயப் படித்தார். 
 
”சுய சார்பு என்ன்ற குணத்கத எடேர்சன் என்மறன்றும் 
உன்னதோனதாக ஆக்கிவிட் ார்” என்ற ரிச்சர்ட் சி, டகபட் 
அறிவித்தார். 
 
”ஒருஇகேஞன் படிக்க டவணடிய முக்கியோன கட்டுகரகேில் 
ஒன்று” என்று ஆல்பர்ட் டஜ பிவரிட்ஜ் கூறுகிறார். 
 
எடேர்சன் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன் சேகால ேக்கேின் 
டதகவகள், பிரச்சிகனகள், எதிர்பார்ப்புகள் பற்றிப் டபசினார்.  
 
ஆனால் இக்காலத்திலும் அவர் கருத்துக்கள் மபாருத்தோகடவ 
இருக்கின்றன.  
 
ஏமனனில் அவர் வார்த்கதகேில் இருக்கும் சாகாவரம் மபற்ற 
தன்கே அகத உயிடராடு துடிப்டபாடு இருக்கச் மசய்கின்றன. 
 
1880 ம் ஆண்டின் இறுதியில் அவர் உ ல் நலம் குன்றத் 
தகலப்பட் து.  
 
சிறிது டநரம் மதா ர்ந்தாற் டபால் டபசுவதற்குக் கூ ச் 
சக்தியற்றவரானார். 27-4-1982 ஆம் ஆண்டு இயற்ககயி ம் 
இரண் றக் கலந்தார்.  
 
அமேரிக்க சிந்தகன என்பது இரு மபரும் சிந்தகனப் பள்ேிகள்தான். 
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 ஒன்று எடேர்சன் டதாடரா ஆகிடயாரில் உருவாகி வேர்ந்த 
ஆழ்நிகலவாதம். [Transcendent al i sm]  

 இன்மனான்று மசயல்முகறவாதம் [Pragmat i ci sm] என்று 
மபாதுவாகச் மசால்லப்படும் சிந்தகன ேரபு. 

 
 
இரண்டும் அடிப்பக யில் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானகவ. 
ஆழ்நிகலவாதம்.  
 
அமேரிக்க கருத்துமுதல்வாதம் என்றும் மசயல்முகறவாதம் 
அமேரிக்க மபாருள்முதல்வாதம் என்றும் மசால்லலாம்.  
 
அகவ இரண்டும் ஒன்று ன் ஒன்று உகரயாடி வேர்ந்தகவ. 
எடேர்சன் ஒரு மபரும் டபச்சாேர். அவரது தந்கத ஒரு பாதிரியார். 
எடேர்சனும் ேத சிந்தகனகேில் இருந்டத ஆரம்பிக்கிறார்.  
மேல்ல மேல்ல அவர் சுதந்திர ஆன்ேீகம் என்னும் கருத்துநிகல 
டநாக்கி நகர்ந்தார். 
 
கட்டுகரகோக வந்த அவரது உகரகேில் மூன்று உகரகள் வழியாக 
அவகர நன்றாக புரிந்துமகாள்ேலாம். 
 
• தற்சார்பு [ Sel f -Rel i ance ]  
” இயற்கக [ Nat ure ]  
” அமேரிக்க அறிஞன் [ Ameri can Schol ar ] 
 
ஒட்டுமோத்தோக எடேர்சனின் சிந்தகனப் பங்கேிப்பு என்ன? 
கிறித்தவ ேரபு முன்கவத்த கூட் ான ஆன்ேீகம் என்ற நிகலக்கு 
எதிராக தனிேனித ஆன்ேீகம் என்பகத அவர் முன்கவத்தார். 
 
ஒரு தனிேனிதன் தன் ஆன்ேீக விடுதகலகயயும் வாழ்க்கக 
நிகறகவயும் டநாக்கி முடிவிலாது முன்டனறுவதற்கான உரிகே 
அேிக்கும் ஒரு சமூகத்துக்காக அவர் வாதிட் ார்.  
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அதன் மூலம் தனிேனித உரிகேகய அடிப்பக யாகக் மகாண்  
அமேரிக்க இலட்சியவாதம் உருவாவதற்கு மபரும் 
பங்கேிப்பாற்றினார். 
 
அவர் தனிேனிதவாத ஆதரவாேராகவும், சமூகத்தில் மநருக்கடி 
மகாணர்கின்ற காரணிககே விேர்சிக்கும் முன்னறிவு 
மகாண் வராகவும் டபாற்றப்படுகிறார். 
 
அவர் தம் சிந்தகனககே எண்ணிறந்த கட்டுகரகள் வழியாகவும், 
ஐக்கிய அமேரிக்கா நாம ங்கும் வழங்கிய மசாற்மபாழிவுகள் 
வழியாகவும் மவேியிட்டுள்ோர். 
 
டவதாத்திரி ேகரிஷியும் தனிேனிதவாத ஆதரவாேராகவும், 
சமூகத்தில் மநருக்கடி மகாணர்கின்ற காரணிககே விேர்சிக்கும் 
முன்னறிவு மகாண் வராகவும் டபாற்றப்படுகிறார். 
 
தனி ேனிதன் அகேதி மபறவும், இகறயுணர்கவப் மபற்றி வும், 
இகறநீதிகய உணரவும் வழி காட்டிய வள்ேல் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

 

3.எடேர்சன் கட்டுகரகளும் டபருகரகளும் 

 

எடேர்சன் சே கால சேய நம்பிக்கககள், சமூகக் கருத்துகள் 
ஆகியவற்றிலிருந்து படிப்படியாக விலகிச் மசன்றார். 
  
1836இல் "இயற்கக" என்ற தகலப்பில் அவர் ஒரு கட்டுகர 
மவேியிட் ார்.  
 
அதில் அவர் "க ப்புவாதம்”  என்ற தேது மேய்யியல் மகாள்கககய 
முன்கவத்தார். 
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புகழ்ேிக்க அந்தக் கட்டுகர மவேியடீ்டுக்குப் பின் எடேர்சன் 1837இல் 
"அமேரிக்க அறிஞர்" (The Ameri can Schol ar) என்ற தகலப்பில் ஒரு 
டபருகர ஆற்றினார். 
  

 
அவ்வுகர பற்றி விேர்சித்த ஆலிவர் 
மவண்ம ல் ட ாம்சு என்பவர், அகத 
"அறிவுசார்ந்த விடுதகல முழக்கம்" என்று 
விவரித்துள்ோர். 
 
எடேர்சன் மவேியிட்  முக்கிய 
கட்டுகரகள் முதலில் டபருகரகோக 
வழங்கப்பட் கவ. பின்னர் எடேர்சன் 
அவற்கற ேறுபார்கவ மசய்து அச்சுக்கு 
அனுப்பினார்.  
 
அவர் மவேியிட்  கட்டுகரத் மதாகுப்பின் 

முதல் பகுதியும் இரண் ாம் பகுதியும் அவருக ய சிந்தகனகேின் 
கேயக் கருத்துககே உள்ே க்கி இருக்கின்றன. 
 
அகவ முகறடய 1841, 1844 ஆண்டுகேில் மவேியாயின. 
அக்கட்டுகரத் மதாகுப்புகேில் அவர் எழுதிய  
 

 "தற்சார்பு" (Sel f -Rel i ance),  
 "டேல்-ஆன்ோ" (The Over-Soul ),  
 "வட் ங்கள்" (Ci rcl es), " 
 கவிஞன்" (The Poet ),  
 "அனுபவம்" (Experi ence)  

 
 

டபான்ற கட்டுகரகள் அ ங்கியுள்ேன. 

4.எடேர்சனின் மேய்யியல் 
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"இயற்கக" என்னும் கட்டுகரயும் டேடல குறிப்பிட்  கட்டுகரகளும் 
1830கேின் நடுப்பகுதியில் இருந்து 1840கேின் நடுப்பகுதிவகரயான 
கால கட் த்தில் மவேியானடதாடு, எடேர்சனின் எழுத்துவேம் ேிக்க 
காலத்கதச் சார்ந்தகவயாகவும் உள்ேன. 

எடேர்சன் இறுகிய மேய்யியல் மகாள்ககககே ஏற்காதவர்.  
பல மபாருள்கள் பற்றிய சிந்தகனககே அவர் வழங்கியுள்ோர். 

 
அவர் விேக்கும் சில மேய்யியல் 
கருத்துகளுள்  

 "தனித்துவம்",  
 "சுதந்திரம்",  
 "ேனிதர் நிகனத்தால் எகதயும் 
சாதிக்கலாம்", 

  "ஆன்ோவும் சூழல் உலகும் 
உறவு மகாண் கவ",  

 "பிரபஞ்சம் என்பது இயற்கக 
ேற்றும் ஆன்ோவின் மதாகுப்பு"  
 
டபான்றகவ அ ங்கும். 

 
 

எடேர்சனின் மேய்யியல் சிந்தகனககே விேங்கிக்மகாள்வது 
கடினம் என்று சே காலத்தவர் கருதினார்கள். அவரது எழுத்துப் 
பாணிகயப் புரிவது இன்றும் கடினம்தான். 
 
என்றாலும், அமேரிக்க சிந்தகனயாேர்களுள் தகலசிறந்த ஒருவராக 
எடேர்சன் விேங்குகிறார்.  
 
அவருக்குப் பின் வந்த பல எழுத்தாேர்களும் கவிஞர்களும் 
அவரி ேிருந்து பலவற்கறக் கற்றுள்ோர்கள். 
 
எடேர்சனி ம், அவருக ய சிந்தகனயின் கேயம் என்ன என்று 
டகட் டபாது அவர், "தனிேனிதன் எல்கலயற்ற தன்கேயினன் 
என்படத எனது கேயக் மகாள்கக" என்றுகரத்தார். 
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5.எடேர்சனின் மதரிவு மசய்யப்பட்  பக ப்புகள் 

 Essays : Fi rs t Seri es (1841) 
 Essays : Second Seri es (1844) 
 Poems (1847) 
 Nature; Addres ses and Lect ures (1849) 
 Represent at i ve Men (1850) 
 Engl i sh Trai t s (1856) 
 The Conduct of  Li f e (1860) 
 May Day and Other Poems (1867) 
 Soci et y and Sol i t ude (1870) 
 Let t ers and Soci al  Ai ms (1876) 

I ndi vi dual  essays 

 "Nat ure" (1836) 
 "Sel f -Rel i ance" (Essays : Fi rs t Seri es ) 
 "Compensat i on" (Fi rs t Seri es ) 
 "The Over-Soul " (Fi rs t Seri es ) 
 "Ci rcl es" (Fi rs t Seri es ) 
 "The Poet " (Essays : Second Seri es ) 
 "Experi ence" (Essays : Second Seri es ) 
 "Pol i t i cs" (Second Seri es ) 
 "The Ameri can Schol ar" 
 "New Engl and Ref ormers" 

Poems 

 "Concord Hymn" 
 "The Rhodora" 

 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Essays:_First_Series&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Essays:_Second_Series&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Nature;_Addresses_and_Lectures&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Representative_Men&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=English_Traits&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Conduct_of_Life&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=May_Day_and_Other_Poems&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Society_and_Solitude&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Letters_and_Social_Aims&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Nature_%28essay%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-Reliance&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Essays:_First_Series&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Compensation_%28essay%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Over-soul&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Circles_%28Ralph_Waldo_Emerson%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Poet_%28Ralph_Waldo_Emerson%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Essays:_Second_Series&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Experience_%28Emerson%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Politics_%28essay%29&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=The_American_Scholar&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=New_England_Reformers&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=Concord_Hymn&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Rhodora&action=edit&redlink=1
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6.டவதாத்திரி ேகரிஷி வாழ்க்கக குறிப்பு 
(கி.பி.1911-2006) 

 

அருட்தந்கத டவதாத்திரி ேகரிஷி கூடுவாஞ்டசரி என்னும் 
கிராேத்தில் மசங்குந்த ககக்டகாேர் ேரபில் மநசவுத் மதாழில் 
மசய்யும் வரதப்ப முதலியார், முருகம்ோள் (சின்னம்ோள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட் ாவது குழந்கதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுவயது முதடல டவதாத்திரி ேகரிஷி அவரது தாயார் 
சின்னம்ோேி ம் நிகறய பக்திக் ககதககேயும், புராணக் 
ககதககேயும் அறிந்து மகாண் ார். 

இவரது குடும்பச் சூழலில் இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு 
இல்லாேல் டபாய்விட் து.  

 

தன்னுக ய மசாந்த ஊரில் மூன்றாவது 
வகுப்பு வகர படித்த இவர், பின்னர் 
தங்கள் குடும்பத் மதாழிலான தறி 
மநய்தகலச் மசய்யத் மதா ங்கினார். 

18ஆவது வயதில் மசன்கனயில் 
தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் 

பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட் து.  

மசன்கனயில் இவருக்கு ஆயுர்டவத ேருத்துவர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராவின் நட்பு கிக க்க, அவர் மூலோக தியானம், டயாகா 
டபான்றகவககேக் கற்றார் ேகரிஷி. 

தனது வாழ்க்ககயின் குறிக்டகாோகிய முழுகேகய உணரும் 
டநாக்கத்தால்உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்டவத ேற்றும் ட ாேிடயாபதி 
டபான்ற ேருத்துவ துகறககேக் கற்றுத் டதர்ச்சி மபற்றார்.  

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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இரண் ாவது உலகப் டபாரின் டபாது முதலுதவிப் 
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு மபாருோதாரத் தன்னிகறவு மபற டவண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு டவகல 
அேிக்கக்கூடிய அேவிற்கு ஒரு மபரிய மநசவுத் மதாழிற்சாகலகய 
உருவாக்கினார். 

அச்சேயத்தில் அரசாங்கத் மதாழிற் மகாள்கக ோற்றம் காரணோக 
வியாபாரம் திடீர் சரிவு நிகலகய அக ந்தது;  

இருப்பினும் தன்னி ம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்ககேயும் 
காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டிய மபாருள் அகனத்கதயும் அவர்களுக்டக 
மசலவழித்து அகனத்துப் மபாருள் வேத்கதயும் இழந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் ேனகதத் தேரவி ாது ேீண்டும் கடுகேயாக 
உகழத்து படிப்படியாக மபாருோதாரத்தில் தன்கன டேம்படுத்திக் 
மகாள்ே அரிசி வியாபாரம் டபான்ற பல்டவறுபட்  மதாழில்ககேச் 
மசய்து தனக்கும், தன்கனச் சுற்றியுள்ேவர்கேின் துன்பத்கதப் 
டபாக்கவும் பாடுபட் ார்.  

தன் இரண்டு ேகனவியருக ய ேனகதயும் நன்கு புரிந்தவராய் 
இருவரி மும் பிணக்கின்றி அன்பு ன் வாழ்ந்து காட்டினார். 

வறுகேயிடலடய வாழ அடிமயடுத்து கவத்த அவரது உள்ேத்தில்  

 வறுகே என்றால் என்ன?  
 க வுள் என்பது எது?  
 அகத ஏன் காண முடியவில்கல?  
 ேனித வாழ்க்ககயிடலடய ஏன் துன்பங்கள் டதான்றுகின்றன  

டபான்ற டகள்விகள் அவ்வப்டபாது ஒலித்துக் மகாண்ட  இருந்தன.  

இவற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு மதேிவு மபறுவதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் மதா ர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.  

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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விகேவாக தனது 35வது வயதில் தன்னிகல விேக்கோக 
இகறநிகலகய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பக யில் உலக 
ேக்களுக்காக அவர் அேித்த வாழ்க்கக 
மநறிடய ேனவேக்ககல ஆகும்.  

46 ஆம் அககவயில் உலக அகேதிக்காக 'உலக சோதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பா ல்கள் நூகல எழுதி 1957ல் மவேியிட் ார்.  

இந்த இருமோழிகள் (தேிழ், ஆங்கிலம்) நூகல பா த்திட்  வழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப வாழ்நாள் இறுதிவகர உகழத்து மவற்றி 
மபற்றார்.  

இன்று 30 க்கும் டேற்பட்  பல்ககலக்கழகங்கேில் பட் ப்படிப்பு, 
டேல்பட் ப்படிப்பு, ஆராய்ச்சிப்படிப்பில் பலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  
ஆன்கலன் வகுப்புகேிலும் டவதாத்திரியம் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
(vet hat hi ri am f or Worl d Peace -   YouTube ·  SKY Yoga TV) 

ஆன்ேிகத் டத ல் 

தனது சடகாதரியின் ேககே (டலாகாம்பாள்) ேணந்து இல்லற 
வாழ்க்கககயத் மதா ங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், மநசவுத் மதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகேிருந்த 
டபாதிலும் தனது ஆன்ேீகத்டத லில் ேிகுந்த ஆர்வத்து ன் நாட் ம் 
மகாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்கேின் நூல்ககேக் கற்று, தியானத்தில் மவகுவாக ஈடுபட்டு 
தன்கன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முகறயில் வி ாமுயற்சியு ன் 
ஈடுபட் ார். 

இவரது ஆழ்ந்த ஆன்ேீகத் டத லின் விகேவாக தனது 35ஆவது 
வயதில் ஞானம் மபற்றார்.  

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பல உன்னதோன ஆன்ேீகக் 
கருத்துக்ககேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூலோகவும், உகரகேின் 
மூலோகவும் ேக்களுக்கு எடுத்துகரத்தார்.  

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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பின்னர் தனது மநசவு மதாழிகல முற்றிலும் விட்டு விட்டு தன்கன 
முழுகேயாக ஆன்ேீகத் துகறயில் ஈடுபடுத்திக் மகாண் ார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப் பற்றியும் ேனித வாழ்க்கககயப் பற்றியும் 
தவநிகலயில் தான் மபற்ற கருத்துக்ககேப் பல கவிகதகோகவும் 
கட்டுகரகோகவும் புத்தக வடிவங்கேில் இந்த உலகுக்கு 
டவதாத்ததிரி ேகரிஷி அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண் ாயிரத்திற்கும் டேற்பட்  விஞ்ஞானமும் மேய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தேிழ்ப்பா ல்ககே இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாேர ேக்களும் புரிந்து மகாள்ளும் வககயில் எேிய தேிழில் தனது 
தத்துவங்ககே எடுத்துகரத்தார். எல்லா ேதங்கேின் சாரம் ஒன்டற 
என்பகத ேகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார். 

மதா ர்ந்து பல்டவறு நாடுகளுக்குச் மசல்லும் வாய்ப்பு இவருக்குக் 
கிட்  அங்மகல்லாம் ஆன்ேீகச் மசாற்மபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

ேனிதகுலம் அகேதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துககேயும் சாதகன 
முகறககேயும் உலகமேங்கும் பரப்பி  1958-ஆம் ஆண்டில் 
டவதாத்திரி ேகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய டசவா 
சங்கம். . . . . .  

இன்று இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர், ேடலசியா, ஜப்பான், மதன்மகாரியா, 
அமேரிக்கா டபான்ற நாடுகேிலும் பல கிகேககேக் மகாண்டு 
இயங்கி வருகிறது. 

டவதாத்திரி ேகரிஷி ஏறக்குகறய தேிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
டசர்த்து எண்பது நூல்ககே எழுதியுள்ோர்.  சுோர் 2000 க்கும் 
டேற்பட்  கவிகதககே எழுதியுள்ோர். 

அருட்மபருஞ்டசாதி நகர் 

மகாங்கு நாட்டில் மபாள்ோச்சி நகருக்கு அருடக வால்பாகற 
ேகலடயாரத்தில் ஆழியாறு நீர்த்டதக்கம் அகேந்துள்ே இ த்தில் 

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/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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அருட்மபருஞ்டஜாதி நகர் எனும் நகரம் டவதாத்திரி 
ேகரிஷியால் 1984 கால கட் த்தில் அகேக்கப்பட் து.  

அன்மபாேி என்னும் ஆன்ேீ இதழ் ஒன்கறயும் மவேியிட் ார். 
இன்றும் தேிழ், ஆங்கிலம் மோழிகேில் மவேிவருகின்றன. 

டவதாத்திரியம் 

உலகில் ேனித குலம் சிறப்பாக வாழ, உண்கே நிகல உணர்ந்து 
உயர்வான வாழ்க்கக மநறிமுகறககேக் கண்டு அனுபவித்து, அதன் 
வழி வாழ்ந்து ேற்றவரும் சிறப்பாக, அகேதிடயாடு வாழ 
வழிகாட்டியவர்கள் பலர். 

அவர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துவ டேகதகள், விஞ்ஞானிகள், 
மேய்ஞானிகள் அகனவகரயும் நிகனவு கூர்ந்து, வாழ்வியல் 
சிந்தகனகள், மசயல் திட் ங்ககே, ேனித குலம் எேிகேயாக 
புரிந்து மகாண்டு, உணர்ந்து வாழ அருட்தந்கத டவதாத்திரி 
ேகரிஷி  எனும் வள்ேல் அருேிய அரிய மகாக தான் 
."டவதாத்திரியம்". 

டவதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்ேீகம், அறிவியல், மபாருேியல், 
ககல, இலக்கியம், கல்வி, மோழியியல், டவோண்கே, இல்லறம், 
குழந்கதயியல், உ லியல், பாலியல், இகச, ஒழுக்கவியல் 
டபான்றகவ பற்றிய மதேிவான தீர்க்க தரிசனோகத் தீர்வுகள் பதிவு 
மசய்யப்பட்டுள்ேது வியப்பிற்குரியதாகும். 

ேகறவு[ 

டவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் ோர்ச் 
28, 2006 மசவ்வாய்க்கிழகேயன்று ேகறந்தார். 

 

7.எடேர்சன்- டவதாத்திரி  தத்துவங்கள் ஒப்படீு 

 

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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கிழக்கித்திய டேற்கத்திய இரண்டு டேகதகேின் புகழ்மபற்ற சில 
சிந்தகனகள் ோனு த்கத டநாக்கிடய பயணிக்கின்றன.. 

8.ஒத்தும் உதவியும் வாழ்தல்! 

 ”தனக்குத்தாடன உதவிக் மகாள்ோேல் எவனாலும் 
அடுத்தவனுக்கு உதவ முடியாது என்பது உலகின் ேிக அழகிய 
இயல்புகேில் ஒன்று” – எடேர்சன் 

”நீ ேற்றவர்களுக்கு என்ன ோதிரியாக உதவ முடியுடோ அதற்கு 
ேனகத விரித்து கவத்துக் மகாண்டு தயாராக இருந்தால்- உனக்கு 
டவண்டியமதல்லாம் உனக்குக் கிக த்துக் மகாண்ட  இருக்கும்” 
என்பார் டவதாத்திரி ேகரிஷி.. 

முதலில் நாம் நேக்கு உதவி மசய்ய டவண்டும்? எப்படி? 
டவதாத்திரியம் விக  தருகிறது. 

இந்த உலக இன்பங்ககே அனுபவித்து வரும் நேது உ ம்பிற்கு 
உதவி மசய்ய டவண்டும். எப்படி?  நாள் டதாறும் உ ற்பயிற்சி 
மசய்து நேது உ ல் நலத்கத பாதுகாக்க டவண்டும். உ ல் நலடே 
முதல் நலேல்லவா? 

இகதத்தான் உ டலாம்பல் இகறவழிபாடு என்பிறது டவதாத்திரியம் 
.எப்படி? 
 
இவ்வேவு சாப்பிட் ால் டபாதும், நன்கு ஜரீணோகும். உ ல் நன்றாக 
இருக்கும் என்று மதரிந்து அேடவாடும், முகறடயாடும் 
சாப்பிடுடவாம். ஆனால், சுகவயாக இருக்கிறது என்று அதிகோகச் 
சாப்பிட் ால் அகத ஜரீணிப்பதற்கு டவண்டிய அதிகப்படியான 
அேிலம் எங்கிருந்து சுரக்கும்?  
 
பற்றாக் குகறயின் காரணோக உணவு மசரிக்காேல் டதங்கிப் 
டபாவதால் புேித்துப் டபாகிறது. அது வயிற்றில் புண்கண 
உண் ாக்கித் துன்பம் தருகிறது. ேனிதன் அறியாகேயால் மசய்யும் 
தவறுகள் தான் துன்போக விகேகிறது. இகறயின் ஆற்றலால் 
எல்லாம் சரியாக ந க்கிறது. 
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ஆனால், நாம் ஆகசயினால், ேறதியினால், இகறவனின் மசயகல 
ேறந்ததினால் அதிகோகச் சாப்பட்ட ாம்.  
 
இகறவன் மசயலில் குறுக்கிட்ட ாம். உறுப்புக் மகட்டுவிட் து. 
அதன் விகேவாகத் துன்பத்கத அனுபவிக்கிடறாம்.  
 
இகறயருள் எல்லாச் மசயலிலும் கலந்து சரியான பலகனத் தந்து 
மகாண்ட  இருக்கிறது.  
 
நாம் அகதத் தடுத்தால் அந்தத் தக க்குத் தகுந்தவாறு துன்பம் 
வரும். இகதத் மதரிந்து மகாண் ால் இகறவனுக்குப் பயந்து ந க்க 
டவண்டுமேன்று முன்டனார்கள் மசான்னது தவறா?  
 
தவறாகச் மசய்தால் துன்பந்தான் வரும். சரியாகச் மசய்தால் 
இன்படே நிகலக்கும். இந்த உண்கேகயத் மதரிந்து மகாள்கிறடபாது 
இகறயுணர்வு வருகிறது. 
 
அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த உ லுக்கு உணவு, ஓய்வு, உ லுறவு, 
எண்ணம், உகழப்பு இந்த ஐந்கதயும் அலட்சியம் மசய்யாேல், 
அதிகோக அனுபவிக்காேல், முரணாக அனுபவிக்காேல் நாம் 
பார்த்துக் மகாள்டவாம்.  
 
உ ல் நலோக இருக்கும். ேனமும் அகேதியாக இருக்கும். அப்படி 
அறிவின் மதேிடவாடு உ கல நலோக கவத்துக் மகாள்வதும் 
இகற வழிாபாடு தாடன? 

 

அடுத்து நேது உயிகர வேோக கவத்துக் மகாள்ே நாள்டதாறும் 
காயகற்ப பயிற்சி மசய்ய டவண்டும்.. 

ேனசிக்கல்தான் உ ல் டநாய்களுக்கு 90 சதவதீம் காரணம். எனடவ 
நேது ேனகத ஆடராக்யோக கவத்துக் மகாள்ே நாள்டதாறும் தவம் 
மசய்ய டவண்டும். 
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நேது பண்பு நலன்ககே டேம்படுத்த ஒவ்மவாரு நாளும் 
படுத்துறங்கும் முன்பும் அகத்தாய்வு பயிற்சி மசய்ய டவண்டும். 

அகத்தாய்வு என்பது தூய்கேகய நாடிச் மசல்லும் மதய்வகீப் 
பயணம்.  

தாடன தனது மசயல்ககச் டசாதகன மசய்து விகேகவக் கணித்து 
திருத்தம் மபறும் மவற்றிடய அகத்தாய்வு. 

எண்ணம்ஆராய்தல், ஆகச சீரகேத்தல், சினம் தவிர்த்தல், கவகல 
ஒழித்தல், நான் யார்? என்ற பயிற்சிகள் மூலம் அகத்கத ஆய்வு 
மசய்து மகாள்ே முடியும். 

நேது க கே என்ன? முதலில் நாம், குடும்பம். ஊர், உலகம் என்று 
ேற்றவர்களுக்கு உதவி மசய்தல் டவண்டும். முதலில் க கேயில் 
வருவது நாம்தாடன? 

 

9.மவற்றி மகாள்ே இரண்டு பண்புகள் 
 

 ”மபாறுகேயும் ேடனாதி மும் எல்லாவற்கறயும் மவற்றி 
மகாள்ளும்” – எடேர்சன் 

மபாறுகே ஆன்ேீக குணங்கேில் ேிகச் சிறந்தது.  
உன்னால் மபாறுகேயாக இருக்க முடிந்தால் டவறு எதுவும் 
டதகவயில்கல.  
 
மபாறுகே ேட்டுடே டபாதுோனது, அது ேட்டுடே டபாதும். 
மவமறதுவும் டதகவயில்கல.  
 
மபாறுகே என்றால் இகணப்புணர்வு. எந்த வித அவசரமும் 
இல்லாேல், எந்த வித அறிபறியும் இன்றி இகணப்புணர்டவாடு 
இருத்தல். 
 
டநசம் ேிகவும் மேதுவாக வேரும், அதற்கு மபாறுகே டதகவ. 
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மபாறுகே ேிகவும் கவனோனது, மபாறுகே சக்தியானது, மபாறுகே 
விரிவக யக்கூடியது. 
 
காத்திருத்தல் என்பது ேிகவும் சிறப்பான குணம், அதற்கு ஆழ்ந்த 
மபாறுகே டதகவ. அது ஆழோன இகணப்புணர்வு. 
உன் உள்ேிருப்பு குணப்ப  டதகவ ஒரு ஆழ்ந்த மபாறுகே. 
பயணகாலம் அேவி  முடியாதது. எனடவ அேவற்ற மபாறுகே 
டதகவ. 
 
மபாறுகேயான ேனிதன் தியானிப்பவனாக ோறுவான், ஏமனனில் 
அவன் உள் வாங்குபவனாக ோறுகிறான். 
 

10.ேனவலிகேயா? ேடனாதி ோ?  
 

 ”ஒன்கறடய நிகனந்து நிகனந்து அதில் தாடன தன்கன 
நிகல நிறுத்திக் மகாண்டு பழகக்கூடிய உேப்பயிற்சிடய 
ேடனாதி த்கத (வில்பவர்) உண் ாக்கும்.” (டவதாத்திரி 
ேகரிஷியின் மபான்மோழிகள்) 

 மபாறுகேயும் ேனவலிகேயும் அகனத்கதயும் மவல்லும்-
எடேர்சன். 
 
 

ேடனா தி ம் டவண்டும் – டவதாத்திரியம் 
 
”மஜன் துறவி மபன்டகயி ம் படித்த சீ ன் ஒருவன் தற்காப்புக் 
ககலயில் ேிகவும் ஆர்வம் உள்ேவன்.   
 
இகேஞான சீ ன் தன்னுக ய ஆசிரியருக ய ேடனாதி த்கத 
டசாதித்து பாாத்து விடுவது என முடிமவடுத்தான். 
 
ஒரு நாள் புத்த பிட்சுகள் கவத்து இருக்கும் ருத்திராட்சத்கத 
டபான்ற ேணிோகலகய உருட்டிக் மகாண்ட  தியானத்தில் 
அேர்ந்து இருந்த ஆசிரியகரப் பார்த்தான்.  ஈட்டிகய எடுத்து 
டவகோக ஆசிரியகர டநாக்கி எரிந்தான். 
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மஜன் ஆசிரியர்  ஈட்டியின் குறியிலிருந்த இலாவகோக விலகி தன் 
ககயிலிருந்த ேணி ோகலயால் தட்டி விட் ார். 
 
அதன் பிறகு, சீ கனப் பார்த்து புன்னககயு ன் ”உனது ஈட்டி வசீ்சு 
இன்னும் முதிர்ச்சி மபறவில்கல.  ஈட்டி நகர்வதற்கு முன்டப 
உன்னுக ய ேனம் நகர்ந்து விட் து” என்றார். 
 
ேடனாதி ம் – டவதாத்திரியம் 
 

 ”ஒன்கறடய நிகனந்து நிகனந்து அதில் தாடன தன்கன 
நிகல நிறுத்திக் மகாண்டு பழகக்கூடிய உேப்பயிற்சிடய 
ேடனாதி த்கத (வில்பவர்) உண் ாக்கும்.” (டவதாத்திரி 
ேகரிஷியின் மபான்மோழிகள்) 

 

11.ஞானப்பகதயில் பயணிப்டபாம் வாருங்கள் 

 ”ந ப்பகவ எல்லாடே நம்பிக்கககயக் கற்றுக் தருகின்றன.  
நாம் கீழ்ப்படிய டவண்டியதுதான், ஒடர டவகல.  நம் 
ஒவ்மவாருவருக்கும் அவடர வழிகாட்டுவார்.  கூர்ந்து 
கவனிப்பதால் சரியான வார்த்கதகய நாம் டகட்கலாம்.  
வாழ்வாக  உங்களுக்குள் ஓடும் சக்தி, ஞான ஓட் த்தின் 
நடுடவ இருந்திடுங்கள்.  அந்த ஓட் த்தின் நடுடவ நீங்கள் 
இருந்தால் முயற்சிடய மசய்யாேல் உண்கேகய, சரியானகத 
முழு திருப்பதிகய அக வரீ்கள்.” – எடேர்சன். 

ஞானமும் வாழ்வும் – டவதாத்திரியம் 

விகத, நிலம், எரு, தண்ணரீ், காவல் இகவகள் அகனத்தும் சரியாக 
இருந்தால் தான் விகேவு நன்றாக இருக்கும்.  
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அதுடபாலடவ, ஒரு ஆசான் அத்துவிதத் தத்துவம் என்ற ஒருகேத் 
தத்துவ விகதகய உன்அறிவு என்னும் நிலத்தில் ஊன்றினால் அது 
வேர்ச்சி மபற, நீ ஒழுக்கம் என்ற உரம் இ டவண்டும்.  
 
அறிகவ ஒன்றிப் பழகும் ஒருகேப் பழக்கோன தவமும் - 
ஆராய்ச்சியும் என்ற தண்ணரீும் பாய்ச்ச டவண்டும். 
 
அறிகவ ஒன்றச் மசய்து உறுதியான, அகசவற்ற நிகலயக வடத 
ஞானத்திற்குத் டதகவயாக இருக்கிறது. 
 
ஆககயால், அறிவு சலனப்பட்டுக் காேம், குடராதம், டகாபம், 
டோகம், ேதம், ோச்சரியம் என்னும் ஆறு குணங்கேில் எதுவாயும் 
ோறாது பார்த்துக் மகாள்ளும் விழிப்பு நிகலயாகிய காவல் புரிய 
டவண்டும். 
 
இகவகள் எல்லாம் அகேயும் வககக்கும் அேவிற்கும் ஏற்றபடி 
"ஞானம்" என்ற விகேவும் உனக்கு உண் ாகும் என்பார்   
-- டயாகிராஜ் டவதாத்திரி ேகரிஷி 
 
நம்கேயும் நம்கேச் சுற்றியுள்ே புறத்கதயும் உள்ேகத உள்ேவாறு 
உணர்வதற்கான பக்குவத்கத மபறுவதற்கான பயிற்சிதான் ‘தவம்’  .  
 
அறிய டவண்டியகவககே முழுகேயாக அறியப்மபற்று 
மசய்யடவண்டிய மசயல்ககே மநறிபிறழாேல் மசய்ய நம்கேத் 
தூண்டுவடத ‘தவம்’   
 
ஞானம் மபருகி அஞ்ஞானத்தின் அவலம் குகறகிறது. கானகம் 
மசன்றுதான் ‘தவம்” மசய்யடவண்டுோ? டவண் ாம்!  
 
இல்லறத்திலிருந்டத ‘தவம்” மசய்யலாம் தவத்தில்தான் 
‘அகேதி’யான ேனம் நேக்கு அகேகிறது. அந்த அகேதியால்தான் 
இல்லறத்தின் ஒவ்மவாரு மசயலிலும் இனிகேகயக் காண்கின்ற 
பக்குவத்கத மபறமுடியும்.  
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ஞானிகள்தான் ‘தவம்” இயற்றடவண்டுோ? இல்கலயில்கல! 
குடும்பத்தினருக்டக தவமும், அகத்தாய்வும் (தற்டசாதகன) ேிகவும் 
அவசியம். ேன அகேதிக்கு அகத்தவமும், விகனத்தூய்கேக்கு 
அகத்தாய்வும் டதகவ.அகத்தவம் ேன ஆற்றகல மபருக்கும் 
அகத்தாய்வு ேன ஆழுக்கக நீக்கும்! 
 
இவ்விரண்க யும் மபற அன்பர்கடே வாரீர்! ‘தத்துவம், விஞ்ஞானம், 
வாழ்க்கக மநறி ‘ இகவ பற்றிய சிந்தகனத்தூண் ல் தான் 
ேனவேக்ககல தவ கேயங்கள், அறிவுத்திருக்டகாயிலுக்கு. 
 
ஞானமும் வாழ்வும் 
 
இருோக மேௌனோக இச்கசயின்றி டதகவயின்றி 
இயக்கேின்றி இருப்பதுடவ ஈசன் நிகல இகதயுணர 
இருள் நிகலக்கு ேனே ங்கி ஈசடனாடு ஒன்றாகி இகணந்த பின்டன                   
உணர்வது தான் மேய்ப்மபாருள் உணர்வாம். 
இருள் நிகலகய உணர்வதற்கும் மபாருள்வடிவம் ேனம்          
மகாண் ால் எவ்வாறு மபாருந்துேது எண்ணேின்றி ேனம் ஒடுங்கி 
இருோகி பழகுவதற்கு ஏற்ற வழி உயிர் உணர்டவ 
இந்த ேகற மபாருள் உணர்த்த குரு அடி மதா ர்வரீ்....(ஞாக1135.) 
 
 
எதிர்பார்த்தல் ஏோற்றம் தவிர்த்து விட் டபாது 
   இயற்ககயிடல நேக்ககேந்த ஆற்றல் ஆக்கவழியில் 
எதிர்ப்பின்றி தக யின்றி எழுச்சிமபற்று ஓங்கும் 
   எச்மசயலும் ேன வலுவு நுட்பத்டதாடு ஆகும் 
எதிர்காலம் வாழ்க்ககத்துகற அகனத்திலும் புத்துணர்வும் 
   இன்முகமும் மதாண் ாற்ற பலர் நட்பும்கூடும் 
எதிர்பார்த்து அறிவக ந்த ஏழ்கே நிகல தாண்டி 
   எப்டபாதும் வேம் நிகறந்த ேன நிகறவு உண் ாம்! 
-- ஞானமும் வாழ்வும் கவி எண் 277 

12..பிரபஞ்ச சக்திகய மபறுடவாம் 
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 ”ஆயிரம் வரு ங்களுக்கு ஒருமுகறதான் இரவில் 
நட்சத்திரங்கள் டதான்றினால் அவற்கற ேக்கள் எப்படிப் 
டபாற்றிப் பாராட்டுவார்கள்!  கண்ணில் மதரிந்த க வுேின் 
நகரத்கத எத்தகன தகலமுகறக்கு நிகனவு 
கவத்திருப்பார்கள்!  ஆனால் ஒவ்மவாரு இரவும் இந்த அழகின் 
தூதுவர்கள் டதான்றி தங்கள் எச்சரிக்கும் புன்னககயால் 
பிரபஞ்சத்திற்கு ஒேி தருகிறார்கள். 

 ேரங்கேில் நாம் அறிகவயும் நம்பிக்ககககேயும் 
அக கிடறாம் மவற்று நிலத்தில் நின்றிருந்தால் என் தகலகய 
சந்டதாஷக் காற்று வருடி, எல்கலகயற்ற் பிரபஞ்சத்திற்கு 
உயர்த்த, இழிவான அகந்கத ேகறகிறது.  பிரபஞ்ச அறிவின் 
சக்தி என்னுள் பாய்கிறது.” – எடேர்சன். 

காந்த சக்திடய க வுள் சக்தி. அதுடவ நம் உ லிலும் உயிராக 
விேங்குகிறது என்று டவதாத்திரியம் எேிகேயாக ோனு த்திற்கு 
மசால்லியுள்ேது. 
 
காந்தம், வான்காந்தம், ஜவீகாந்தம், பஞ்ச பூதங்கள் அவற்றின் 
தன்ோத்திகரகள் இவற்கறக் குறித்து டவதாத்திரி ேகரிஷி 
அவர்கேின் உறுதியான, மதேிவான, உண்கேயான விேக்கங்ககே 
மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். உணர்ந்து மகாள்ளுங்கள்  
 
இப்டபாது தவம் பற்றி சிந்திப்படபாம். பரம்மபாருள் அல்லது ஆன்ே 
இரகசியங்ககேப் பற்றிய டத ல் உள்ேவர்களுக்கு சுத்தமவேி, 
உயிர்சக்தி, வான் காந்தம் ஆகிய மூன்கறப் பற்றிய அறிவும், 
புரிதலும், ேிகேிக அவசியோகும்.  
 
இந்த மூன்று சூக்குே சக்திகள் பற்றிய அறிவு விேக்கத்கத ஒருவர் 
மபற்று விட் ால் அவர் வாழ்க்கக மவற்றிகரோனதும், இணக்கம் 
ேிகுந்ததும், அறிவு வேர்ச்சி டேடலாங்கியதுோன ஒரு நிகறவான 
வாழ்க்ககயாக அகேயும் என்பதில் எந்த வித ஐயமுேில்கல.  
 
நேக்கு முன்னால் பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகோக 
ஞானிகளும், டயாகிகளும், ரிஷிகளும், சித்தர்களும் இந்த மூன்று 
சூக்குே ேகற மபாருட்ககேப் பற்றி பலவிதோக விேக்கி வந்தனர்.  
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அதற்கான காரணம் என்னமவன்றால், வான்காந்தம் அதன் தன்கே, 
அதன் மூலம் இகவ பற்றிமயல்லாம் அவர்களுக்கு மதேிவான 
அறிவு இருந்தாலும் கூ  அவர்தம் ோணாக்கர்களும், ேக்களும் 
காந்தசக்தி குறித்து அறிந்திருக்கவில்கலயாதலால் அவர்கள் 
அவ்வாறு ககதகள், புராணங்கள், உருவங்கள் மூலம் விேக்க 
டவண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது. 
 
 
எனடவ அவர்கள் உண்கே, சக்தி, பிரபஞ்சம் என்றும், சிவம், சக்தி, 
உயிரினங்கள் என்றும், இருப்பு, இயக்கம், அறிவு என்றும், பிதா, 
புனித ஆத்ோ, ேகன் என்றும், தூலம், சூக்குேம், காரணம் என்றும், 
மசயல், விகேவு, பயன் என்றும் அவரவர் அனுபவ ஞானத்திற்கு 
ஏற்றவாறு விேக்கி கவத்தார்கள்.  
 
இகவயகனத்திலும் உள்ே அடிப்பக  ஆதார சக்தியான சுத்தமவேி 
ஒன்றுதான் என்பது மதேிவு.  
 
ஆனால், இன்கறய சூழலில் ஒரு கல்வி அறிடவ இல்லாத ேனிதன் 
கூ  முயற்சி மசய்தால் உள்ளுணர்வால் விேங்கிக் மகாள்ே 
டவண்டிய சுத்தமவேி, உயிராற்றல், காந்தம் இகவககேப் பற்றித் 
மதேிவாக விேங்கிக் மகாள்ே முடியும்.  
 
அந்த அேவுக்கு மேய்ஞானோனது நவனீ விஞ்ஞானோகப் 
பரிணேித்திருக்கிறது என்பகத ேறுக்க முடியாது.  
 
மபாதுவாக இந்த வான்காந்தம், ஜவீகாந்தம் என்பது சுத்தமவேியும், 
சுத்தமவேியின் துகள்கேின் சுழற்சியினால் எழுந்த விரிவகலகளும் 
இகணந்த கூட்டு இயக்கடே.  
 
இந்த மூன்றும் உலகில் உள்ே எல்லா மபாருட்கேிலும், எல்லா 
உயிரினங்கேிலும் மதேிவாக விேங்கிக் மகாள்ேக் 
கூடியகவகோகடவ இருக்கின்றன. 
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எனடவ பரம்மபாருள் என்று அகழக்கப்படுகின்ற எல்கலயற்ற 
பிரபஞ்ச ஒருங்கிகணப்பு ஆற்றகலயும், அதனுக ய 
நுண்பகுதியாகிய விண்ணிலிருந்து மவேியாகும்  
 
விரிவகலககேயும், பிரபஞ்சம் முழுவதும் இவற்றின் கூட்டு 
ஆற்றல் எல்லா இ த்திலும், எல்லா மபாருட்ககேயும் ஊடுருவி 
இருக்கின்ற தன்கேயிகனயும் நாம் புரிந்து மகாள்ளும் மபாழுது, 
அத்தககய வல்லகேயின் முன் நாம் எவ்வேவு அற்போன, 
சாதாரணோன விஷயம் என்பது விேங்கி விடுகின்றது.  
 
இந்த விேக்கம் ஒருவர் ேனதில் ஏற்பட்டு விட் ால் அவரி த்தில் 
நான் என்கிற அகங்காரடோ, பிறருக்கு தீங்கு விகேவிக்கிற 
ேனப்பாங்டகா நிச்சயோக எழாது அல்லவா?  
 
அந்நிகலயில் இந்த உலகில் உள்ே மபௌதிகத் டதாற்றங்கடோ, 
பலதரப்பட்  வடிவங்கடோ எகவயும் நிகலயானகவ அல்ல, 
ஒவ்மவாரு மபாருளும், டதாற்றமும், ஒவ்மவாரு மநாடியும் 
கூடுதலும், விலகுதலும் அதாவது இகணதலும், பிரிதலுோகிய 
விண் கூட் த்தின் இயக்க நிகலடயமயன்பது விேங்கி விடுகின்றது.  
 
இத்தககய அறிவு விேக்கம் மபற்ற ஒருவர் எப்மபாழுதும் விழிப்பு 
நிகலயில் இருக்கவும், டதகவப்பட் ால் ஒழிய ேற்ற டநரங்கேில் 
டதகவயற்ற பற்றுகேில் இருந்து விடுபட்டு பற்றற்ற நிகலயில் 
வாழ்வதற்கான வல்லகேகயப் மபற்று விடுகிறார். 
 
இப்படிப்பட்  நிகலகய ஒருவர் அக வதற்கு உ லுக்கும் 
உயிருக்கும் இக டய உள்ே ேனம் என்ற நிகல வேப்ப  
டவண்டும்.  
 
அதற்கு இந்த ேனதிற்கு பயிற்சியேிக்க டவண்டியது 
அவசியோகிறது. இந்த ேனம் ஏன் இக யறாது ஓடிக் 
மகாண்ட யிருக்கிறது என்று பார்த்தால், நாம் நிகறய 
காரியங்ககேச் மசய்கிடறாம், மசய்ய நிகனக்கிடறாம்,  
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இகவ அகனத்திற்கும் எண்ணடே அடிப்பக யாக இருக்கிறது 
என்பது விேங்குகிறது. அப்படிப்பட்  எண்ணங்கடே ேனம் என்று 
வழங்கப்படுகின்றன.  
 
இந்த எண்ணங்களுக்குக் காரணோக இருப்பது நம் விகனப் 
பதிவுகடே என்பகத நாம் அறிடவாம்.  
 
அத்தககய விகனப் பதிவுககே அழிப்படத எண்ணங்ககே அற்றுப் 
டபாகச் மசய்வதற்கான வழியாக இருக்கிறது.  
 
அதற்கு முதலில் நம் எண்ணங்ககே ஒழுங்குபடுத்தித் 
தூய்கேப்படுத்துவது அவசியம். அதற்கு டயாகம், அகத்தவம், லயம் 
என்ற பயிற்சிககே டேற்மகாள்ே டவண்டும்.  
 
இத்தககய ேனப்பயிற்சிககேடய பிரத்தியாகாரா, தாரகண, 
தியானம் என்பார்கள். சோதி என்பது இறுதி நிகல. 
 
பிரத்தியாகாரா என்றால் ேனகதப் புலன் ஓட் த்தில் இருந்து 
விலக்கி உள் முகோக ோற்றியகேப்பது.  
 
தாரகண என்பது உள் முகோக ோற்றியகேக்கப்பட்  ேனகத ஒடர 
விஷயத்தில் நிறுத்திப் பழகுவது. அது மபாருோகடவா, 
மசயலாகடவா, நிகனவாகடவா இருக்கலாம். இதுதான் ேனகதக் 
குவிப்பது என்கிற தாரகணயாகும்.  
 
அடுத்தது தியானம். ேனம் எங்கிருந்து கிேம்புகின்றடதா, அந்த 
இ த்திடலடய ேனகத நிகல நிறுத்துவது. ேனதின் பிறப்பி ம் 
உயிராற்றல்தான். ஏமனனில் உயிரின் ப ர்க்கக நிகலதாடன ேனம்.  
 
எனடவ உயிர் ேீது ேனகத நிகலக்கச் மசய்வதுதான் தியானம். 
உயிர்த் துகேில் பிரம்ேம் அறிவாக ஒடுங்கி உள்ேது.  
 
அது உயிர்த்துகேில் இருந்து எழும் அகல மூலம் ப ர்க்கக 
நிகலயில் ேனோக விேங்குகின்றது. சரி. ேனகத உயிர் ேீது 
மசலுத்துவது என்றால், உயிர் எங்கிருக்கிறது?  
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உயிர்சக்தியானது மூலாதாரத்தில் இருந்து மகாண்டு பாலுணர்ச்சி 
சுரப்பியின் மூலம் உ ல் முழுவதும் பரவிக் மகாண்டிருக்கிறது. 
அகதடய உயிர் கேயம் என்பார்கள்.  
 
உயிரானது அந்த கேயத்தில் இருக்கும் வகர உயிரினுக ய 
இருப்பு ேனதிற்குத் தட்டுப்படுவதில்கல. 
 
அந்த கேயத்கத விட்டு டேடல ஏற்றி, மநற்றிக் கண், ஆக்கிகன 
என்று மசால்லக் கூடிய இ த்தில் உயிர் சக்திகய ோற்றியகேக்கும் 
மபாழுதுதான் ேனதிற்கு உயிரின் தன்கே, இருப்பு, இயக்கம் 
யாகவயும் புலப்படும்.  
 
அதற்கு நம் முன்டனார்கள் இரண்டு வழிககேக் கக  பிடித்தார்கள். 
ஒன்று சுவாசத்தின் மூலோக ோற்றி அகேப்பது. இதற்கு பத்துப் 
பதிகனந்து வரு ங்கள் ஆகும் என்று மசால்லப்பட்டுள்ேது.  
 
இதற்கு குடும்ப வாழ்க்ககத் தக யாக அகேயும். கடும் 
பிரம்ேச்சரியடே ஏற்றது. ேற்றது ேந்திரங்ககே உச்சரித்து, 
ஆதாரங்கேில் ேனகத கவத்து தியானித்து ஒவ்மவாரு கேயோக 
உயிர் சக்தியாகிய குண் லினிகய ஏற்றி டேடல மகாண்டு வருவது. 
இதற்கும் பல ஆண்டுகள் ஆகும்.  
 
மூண்ம ழுந்த சக்தி சில டநரங்கேில் ஒடர இ த்தில் தங்கி விடும் 
என்றும், பிறகு அகத டேடல கிேப்புவது பகீரதப் பிரயத்தனம் 
என்றும் மசால்லப்பட்டுள்ேது.  
 
நூறு டபர் முயற்சி மசய்யும் மபாழுது, ஒருவர்தான் டதறுவார் 
என்பார்கள்.  
 
இத்தககய பயிற்சிகள் ேிகவும் கடினோனகவ. அப்படி கடினோகப் 
பயிற்சி மசய்து உண்கேகய உணர்ந்த நம் முன்டனார்கேின் 
உகழப்புதான் இன்று வகரயில் ஆன்ேீகத் துகறயிடல, உலகிடல 
மவேிச்சோக இருக்கின்றது. 
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புருவ கேயத்தில் ேனகத உயிர் சக்தியில் நிறுத்திப் 
பழகுபவர்களுக்கு ோகய விலகும். எனடவ மேய்ஞானோகிய 
டகாவிலுக்குள் மசல்லும் நுகழவு வாயில் ஆக்கிகனச் சக்கர 
டயாகடேயாகும்.  
 
எனடவ தியானத்தின் டதகவகய உணர்ந்து, இத்தககய கடினோன 
பயிற்சிககேத் மதாகுத்து எேிகேயாக வடிவகேத்துத் தந்துள்ே 
டவதாத்திரி ேகரிஷியின் டவதாத்திரியத்தில் டசர்ந்து பயிற்சி 
மபறுடவாம்.  
 
குண் லினி சக்தி எழும்பப் மபற்று, பிரபஞ்ச சக்திகய மபற்று, உ ல் 
நலம், ேனநலம், வசீகரம், வல்லகே, வேங்கள் அகனத்தும் மபற்று 
ஓங்கி வாழ்டவாோக. 

 

13.ஆசிரியரும் கல்வியும் 

 ”வருங்காலத்து உபாத்தியாயர் கடினோன பா ங்களுக்கு 
வியாக்கியானம் மசய்வகதக் காட்டிலும். ேனிதரின் ஒழுக்க 
அடிப்பக  பற்றி விசாரகணயும், வியாக்கியாயனமும் 
மசய்வதிடல அதிகோகத் தம்கே ஈடுபடுத்திக் மகாள்ே 
டவண்டும்” -எடேர்சன். 

”காலத்திற்குத் தக்கவாறு வாழடவண்டும்.  அதற்கு உ ல்நலம் 
அவசியம்.  ேனவேமும் அவசியம்.  நாம் மதா ர்பு மகாண்டு 
வாழக்கூடிய ேக்கேி ம் அந்தத் மதா ர்பில் நட்பு பாராட்  
டவண்டியது.  நட்கப காப்பாற்ற டவண்டியது அவசியம்.  இதற்குத் 
டதகவயானவற்கறத் மதரிந்து மகாள்ேக் கூடியதுதான் கல்வி.  
எப்படி வாழடவண்டும் என்பகதப் படித்துக் மகாள்வதுதான் கல்வி” 
என்பார் டவதாத்திரி. 

 
ஆசிரியர் பண்பு- டவதாத்திரியம் 
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ஆசான் என்பவர் தம் வாழ்விகனக் கல்வி டபாதகனகள் நல்கி 
ோணவருக்கு வாழ வழி காட்டி, பயிற்சியூட்டி வாழும் உயர்நிகல 
மபற்டறார் என்கிறார் ேகரிஷி. 
 
”உ லுக்கும் அறிவிற்கும் ஒழுக்கம் காட்டி உயர்த்தி 
வாழ்வின் வேத்கதக் காப்பவர் ஆசிரியர்” 

 
”காந்தம், ேின்சாரம், ஒேி, ஒலி, சுகவ, ேணம், ேனம், அறிவு, 
இன்பதுன்ப இயல்புகள் ஆகியவற்கறச் சிந்தித்து சரியாகப் புரிந்து 
மகாண் வர் ஆசிரியர்” என்கிறார். 
 
இத்தககய ஆசிரியர், தத்துவ தகலவர். கல்விக்கு காத்துயர்த்தும் 
மசயலால் ஆசிரியர் டேடலார். அருஉருவாம் ஆதிபரம். அகநிகலக்கு 
உயர்குறிப்பு அன்புருவாம் ஆசிரியன்,  என்று ஆசிரியர் தம் 
தகுதிககேயும் மபருகேககேயும் உலகுக்கு உணர்த்துகின்றார். 

 

14.ேனிதன் எப்படி வாழடவண்டும்? 

 ”ஒரு ேனிதன் எப்படிப்பட் வன் என்பகத அவன் படிக்கும் 
புத்தகங்கேினாலும், அவன் கவத்துக் மகாள்ளும் 
சகவாசத்தினாலும், அவன் வழங்கும் புகழுகரகோலும், 
அவனுக ய ஆக யாலும், அவனுக ய ருசி, அருசிகோலும் 
(விருப்பு மவறுப்புகோலும்) அவன் மசால்லும் ககதகோலும், 
அவனுக ய நக யாலும், அவனுக ய கண் அகசவாலும், 
அவனுக ய வடீ்டின் டதாற்றத்தாலும், அவனுக ய மகாலுக் 
கூ த்தாலும் கண்டு மகாள்ேலாம்.” 

 ேனிதன் இயற்ககயின் விருந்தாேியாக ந ந்து மகாள்ே 
டவண்டுடே தவிர, டசாம்டபறியான ஆண் டதனகீயப் டபால் 
ந ந்து மகாள்ேக் கூ ாது” - எடேர்சன். 

உலகிடலடய ேிக உயர்ந்த பிறப்பு ேனிதப் பிறப்பு. எல்லாம் வல்ல, 
இகறநிகலகய முழுகேயாக எடுத்துக் காட்டி பிரதிபலிக்கும் 
கண்ணாடி ேனிதடன. 
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ேனித உருவாம் இகறநிகலயின் ஆற்றல்கள் அகனத்தும் 
உள்ே க்கோகப் மபற்று அதன் மபருகேகய அன்பு, கருகண, 
அறம், ஞானம் என்ற ேதிப்புேிக்க அறிவு மசறிந்த மசயல்கோல் 
ேற்ற ேக்களுக்கும், உயிரினங்களுக்கும் விேக்கிக் மகாண்டிருக்கும் 
இகறவனின் தூதுவர். 
 
வாழ்க்கக மநறி. ேனம், இயற்கக, சமுதாயம் என்ற 
முக்டகாணத்துக்குள்தான் ேனிதன் வாழ்ந்தாக டவண்டும்.  
 
ஆறாவது அறிகவக் மகாண்  இந்த ேனிதனின் வாழ்வின் டநாக்கம் 
– அறிவு முழுகே மபற டவண்டும்” என்பார் டவதாத்திரி 

   

15.நட்பு எப்படி இருக்க டவண்டும்? 

 ”ஒரு நண்பகனப் மபற ஒடர வழி நண்பானக இருப்பதுதான்”  
எடேர்சன். 

”எல்டலாரும் ஒன்றுதான்.  அவர்களுக்கு நலடேதான் மசய்ய 
டவண்டும்.  யாருக்கும் தீகே மசய்யக் கூ ாது என்ற அன்பும் 
பண்பும் உண் ாவதுதான் நட்பு என்பது டவதாத்திரியம். 

நட்பு நலம் – டவதாத்திரியம் 
 
உலகில் நட்பு ேனிதனுக்கு ேிகவும் உயர்ந்த மசல்வம். 
உக  அவிழ்ந்து விட் ால் கககள் தானாகடவ அகதச் டசர்த்துச் சரி 
படுத்திக் மகாள்ளும்.  
 
அதுடபால ஒருவருக்குத் துன்பம் வருகிறடபாது தானாக வந்து 
உதவி அந்தத் துன்பத்திலிருந்து விடுப ச் மசய்பவர்கள் நல்ல 
நண்பர்கள் என வள்ளுவர் கூறியுள்ோர். 
 
ேனித குலத்திற்குத் டதகவயான மபாருட்கள் எண்ணிறந்தன. 
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அவற்கறச் சமுதாய ேக்கள் அகனவருடே ஆங்காங்டக உற்பத்தி 
மசய்து, பலரும் பல நாட் வரும் பங்கிட்டுக் மகாண்டுதான் வாழ 
டவண்டும். 
 
இந்தத் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிகலகோல் சமுதாயத்திலுள்ே 
ேக்கள் எல்டலாருக ய நட்கபயும், பாதுகாத்துக் மகாள்ளும் 
மபாறுப்பிகன ேனிதன் ஏற்றுக் மகாள்ே டவண்டியவனாகிறான்.  
 
எவரு னும் பகக, மவறுப்பு, பிணக்கு இகவ எழாேல் பாதுகாத்துக் 
மகாள்ே டவண்டியது அவசியோகிறது. 
 
நட்பு நலம் மகடுவதற்கான காரணங்கள்: 
 
1. தன்முகனப்பு 
2. டபராகச 
3. சினம் 
4. பிறர் வேம் பறித்தல் 
5. பிறர் டதகவககேயும் உணர்வுககேயும் அறியாேல் அல்லது 
ேதியாேல் சுயநல உணர்டவாடு குறுகிய ேனநிகலயில் 
மசயல்படுதல் 
6. நன்றியுணர்வின்கே 
 
இகவ தான் நட்புக் மகடுவதற்கு காரணங்கோகும். 
 
நட்கப வேர்க்க உதவும் பண்புகள்: 
 
1. பணிவு 
2. கனிவு 
3. துணிவு 
4. ஒத்துப்டபாதல் 
5. ேன்னித்தல் 
6. அன்பும் கருகணயும் மகாள்ளுதல் 
7. சேநிகல 
8. டநர்கே 
9. உண்கே 
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10. ஈகக 
11. நன்றியுணர்வு 
12. விகேவறிந்த விழிப்பு 
 
இகவ அகனத்தும் நட்கப வேர்க்க உதவும் பண்புகோகும். 

 

16.விதியும் விகனயும் 

 ”விதி அல்லது ஊழ்விகன என்ற மசால் ேனித ஜாதியின் 
புலனறிகவ மவேிப்படுத்துகிறது.    

 உலகின் சட் ங்கள் எப்மபாழுதும் நேக்கு அனுகூலோக 
இருப்பதில்கல.   

 நேக்குக் டகடு விகேவித்து, நம்கே நசுக்கக்கூடியதாக 
இருக்கின்றன.  விதி இயற்கக.  அல்லது சூட்சுே வடிவில் நம் 
ேீது பல்லகழப் டபான்று ஒட்டி வேர்கின்றது” - எடேர்சன். 

”விகத டபாட் ால் ேரம் முகேக்கும் இது விதி.  பலாவிகத 
டபாட் ால் பலாேரம் முகேக்கும் இது விகன.  பலாக்கனி 
விகேவு. விகேகவ டவண்டி விகனகயத் டதர்ந்மதடுக்கிடறாம். 
அதுவும் ஒரு விதிகய  அனுசரித்டத டதர்ந்மதடுக்கிடறாம்” என்பார் 
டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

விகனப் பதிவுககே ோற்றி அகேக்கலாோ? 

ஆக  மநகிழ்ந்தவனுக ய கக, உ டன உதவிக் காப்பது டபால் 
(நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்தால்) அப்டபாடத மசன்று துன்பத்கதக் 
ககேவது நட்பு என்பது வள்ளுவம். 
 
உடுக்கக இழந்தவன் ககடபால ஆங்டக 
இடுக்கண் ககேவதாம் நட்பு. 
 
நாமும் இகறவனி ம் டபசும் மோழியாகிய மேௌனத்தில் இருந்து, 
துரியாதீத தவத்தில் இகறவனி ம் நட்பு மகாண் ால் நிச்சயோக 
நேது துன்பத்கத ககேவான். 
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 ”குகழத்தால் பண்க க் மகாடுவிகனடநாய் 
   காவாய் உக யாய் மகாடுவிகனடயன் 
உகழத்தால் உறுதி உண்ட ா தான் 
   உகேயாள் கணவா எகன ஆள்வாய் 
பிகழத்தாற் மபாறுக்க டவண் ாடவா 
   பிகறடசர் சக யாய் முகறடயாஎன்று 
அகழத்தால் அருோ மதாழிவடத 
   அம்ோடன உன்னடி டயற்டக.                         (திருவாச.பா.496) 

 
என்கன அடிகேயாக உக யவடன!  உகேயாள் கணவடன! 
பிகறச் சந்திரகனச் சூடிய சக கய உக யவடன!  தந்கதடய! 

பகழய மகாடிய விகனயாகிய டநாய் என்கன வாட்டும்டபாது 
காப்பாற்றுவாயாக!    

முயற்சி மசய்தால் ேட்டும் பயன் விகேயுோ?   

அடிடயன் பிகழ மசய்தால் மபாறுத்துக் மகாள்ே டவண்டியது உனது 
க கே அல்லவா?   

துன்ப காலத்தில் கூவி அகழத்தால் நீ உதவிக்கு வராது 
இருக்கலாோ?  இது முகறடயா? கூறுவாயாக!” என்று 
ோணிக்கவாசகர் முகறயிடுகிறார்.  

பகழய மகாடிய விகனயாகிய டநாய் என்கன வாட்டும்டபாது 
காப்பாற்றுவாயாக!” என டவண்டும் ோணிக்கவாசகருக்கு- விகனப் 
பதிவு பற்றி மதேிவுபடுத்துகிறது டவதாத்திரியம்.  

”முன்டனார் மசய்த விகனப்பதிவு வித்தில் உண்டு 
   மூகேயிடல உன் மசயலின் பதிவகனத்தும் உண்டு. 
பின்டனநீ மசய்விகனக்குப் புலகனந்தும் இயக்கிப்  
   மபற்ற பழக்கப்பதிவு உண்டு இம்மூன்றும், 
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உன்கனநீ உள்ளுணரும் அகத்தவத்கத ஆற்றி, 
   ஒவ்மவான்றாய்ப் பழிப்பதிகவ அகற்றிவர டவண்டும். 
தன்னில் பதிவான விகனப் பதிவுககேோற்றி, 
   தணிக்க மபாருள், மசல்வாக்குப் பயனாகாதுணர்வரீ்” (ஞாக.பா.1283)    
 

ேனிதர்கள் அகனவரும் இருபத்தி மூன்று டஜாடி 
குடராடோடசாம்கோல் உருவாகியிருக்கிறார்கள்.   

அதில் ஒரு டஜாடி குடராடோடசாம்கள் பாரம்பரியோன 
தன்கேககே எல்லாம் உள்ே க்கோகப் மபற்றுள்ேதாக ேருத்துவ 
விஞ்ஞானம் மசால்லுகிறது.   

நம்முக ய முன்டனார்கள் உ கலயும் ேனகதயும் இயக்கிப் மபற்ற 
மசயல் பதிவுகள் அகனத்தும் நேது மபற்டறார் மூலம் நேக்குக் 
கிக க்கப் மபற்றுள்ேது.   

அதன் தரத்கத அடிப்பக யாகக் மகாண்டு பிறந்தது முதல் 
இதுவகரயில் மசய்த அகனத்துப் பதிவுகளும் மூகே மசல்கேில் 
எண்ணோக உள்ேது.   

அந்த எண்ணங்கடே மசால்லாக, மசயலாக, விகேவாக, பழக்கோக 
வழக்கோக ேலர்ச்சி மபற்று ஐந்து புலன்கள் மூலம் மசயல்கோற்றிப் 
மபற்ற அனுபவப் பதிவுகளும் உள்ேன. அவற்றில் நல்விகன தீ       
விகன என்ற இரு பிரிவுகளும் உள்ேன.  

தன்கன அறியும் உள்ளுணர்வு தவோகிய அகடநாக்குப் பயிற்சி 
மசய்து பாவப் பதிவுகோகிய பழிச் மசயல் பதிவுககே நீக்கி வர 
டவண்டும்.    

மபாருடோ மசல்வாக்டகா தீ விகனகோகிய பழிச்மசயல் பதிவுககே 
ோற்றிக் மகாள்வதற்கும் குகறத்துக் மகாள்வதற்கும் பயன்ப ாது 
என்பகத உணர்வரீ்கோக. 
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17.மசார்க்கம் – ஒழுக்கம்  - ேனப்பக்குவம் 

 ”ேனிதேனங்கள் ேண்ணுலகத்கதச்சுறறி வருவது டபாலடவ 
விண்ணுலகத்கதயும், மசார்க்கத்கதயும் சுற்றி வருகின்றன.  

 அதனால் துருக்கி டசதசத்துச் மசார்க்கம் என்பது ேங்ககயரின் 
அந்தப்புரோகும்,  

 ஜகாண்டிடநவியன் டதசத்துச் மசார்க்கம் என்பது ஒரு டவட்க  
வனோகவும்,  

 அராபிய டதசத்துச்மசார்க்கம் என்பது டகாதுகே 
மராட்டிகளுக்கும், முறுமுறுக்கும் நீர்ச்சுகனகளுக்கும் உரிய 
ஒரு ஸ்தலோகவும் இருந்து வருகிறது. 

 மசார்க்கம் என்பது ஒழுக்கம் என்பகதத் தவிர, டவறு ஏடதா 
அன்று” - எடேர்சன்.  

உ கலடய ”நான்” என்ற மகாள்ளும் ேயக்க நிகலயில் சில 
மபாருகேயும், சில ேக்ககேயும் ேட்டும் தனது என்று எண்ண 
டவண்டி வரும்.  
 
அதன் விகேவாகப் மபாருள் உரிகே, ேக்கள் உரிகே இரண்டும் 
எழுந்து, இவற்கறக் காக்க சாதி, மோழி, இன, ேத, டதச அேவில் 
ேனிதன் எல்கல கட்டும் டபாது ேனித ேனத்தில் பிரிவு 
உணர்ச்சிகள் டதான்றித் துன்பங்கள் மபருகி வருகின்றன. 
 

 
இதற்கு ோற்றுச் மசால் தான் ”சுவர் 
அகம்” ”சுவர்க்கம்” என்பது. ”சுவர்” 
என்றால் வான் அதாவது உயிர் 
என்று மபாருள். உ கலத் தாண்டி 
”உயிடர” நான் என்ற உணரும் 
சிறப்பு நிகல. 
 
தியானம் மசய்து டபரியக்க 
ேண் லம் முழுவதும் நீக்கேற 
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நிகறந்த ேகாகாசத்தின் பின்னநிகல தான் இவ்வு லில் உள்ே 
”உயிர்” என்ற அகன்ற நிகனவு (Uni versal  Thought ) வரும் 
மபாழுது, உ லேவில் நான் என்ற எண்ணம் ோறி, உயிர் அேவில் 
”நான்” என்ற உணர்வு வந்துவிடும். 
 
எல்லா உயிர்ககேயும் தன்கனப் டபால் நிகனக்கின்ற 
ேனப்பக்குவம் வந்துவிடும். அகதத் தான் ”சுவர்க்கம்” என்று 
மசான்னார்கள்” என்பார் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

18.அறிஞன் - அறிஞர்கள் 

 ”ேனிதன் எவமனாருவன் க ந்த காலத்தின் படிப்பிகனககே 
உணர்ந்து காலத்கதத் தன் வயப்படுத்தி எதிர்காலத்திற்கு   
எல்லா நம்பிக்கககளும் உக யவனாக இருக்கின்றாடனா 
அவடன அறிஞன். அவன் சகலகலா விற்பன்னனாக இருக்க 
டவண்டும்.  கண்ணியமும் தயாேமும் உக யவனாக இருக்க 
டவண்டும்” - எடேர்சன். 

”அறிவின் இருப்பி ம், இயல்பு, இயக்கம் அறிந்து ஒழுகுடவார் 
அறிஞர்கள் ஆவர். 
 
சக்கரம் சுழல்வதால் வண்டி ஓடுவதுடபால, அறிஞர்கேின் 
சிந்தகனச் சக்கரங்கேின் சுழற்சிக்டகற்ப, உலக சமுதாய வாழ்வு 
எனும் வண்டி ஒடுகிறது” என்பார் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

19.இன்பமும் துன்பமும் இயற்ககடய! 

 ”இன்பியல் நா கமும், துன்பியல் நா கமும் எப்டபாதும் 
ஒன்டறாடு ஒன்ற ககடகார்த்துக் மகாண்ட  டபாகும்” - 
எடேர்சன். 

பிறந்துவிட்ட ாம், வாழ்கிடறாம், அனுபவித்டதாம் மபற்ற பலன் 
இன்பம்-துன்பம் இரண்ட யாகும்” என்பார் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

20.டதால்விடய மவற்றியின் ஏணிப்படிகள் 
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 ”நம்ேின் ோமபரும் மபருகே எப்மபாழுதும் டதாற்காேல் 
இருப்பதில் இல்கல;  ஒவ்மவாரு முகற வழீ்கிற மபாழுதும் 
அயராது கம்பரீோக எழுந்து நிற்பதில் தான் இருக்கிறது” - 
எடேர்சன். 

அழகு ோறிக்மகாண்ட  இருக்கும்.  அன்பு ஊறிக்மகாண்ட  
இருக்கும். டதால்வி மஜயத்தில் முடியும்” என்பார் டவதாத்திரி 
ேகரிஷி. 

21.அச்சம் என்பது ேக கேய ா! 

 “எகத மசய்ய அஞ்சுகிறரீ்கடோ, அகதடய எப்மபாழுதும் 
மசய்யுங்கள்” - எடேர்சன். 

”தவறான மசயல்கேின் விகேகவக் கண்ட ா அல்லது தனது 
வாழ்வின் டபாக்கில் ஊறு விகேவிக்கும் என்று கண்ட ா- அல்லது 
தனது வாழ்வின் டபாக்கில் ஊறு விகேவிக்கும் என்று கற்பகன 
மசய்து மகாண்ட ா- துணிவிழந்து வருந்துதல் அச்சோகும்” என்பார் 
டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

22.அச்சத்கதப் டபாக்குவது அறிவு! 

 ”அறிவு ஒன்றுதான் அச்சத்கத முறிக்கும் அரிய ேருந்து. 
அறிகவ வேர்த்துக்மகாண் ால் எல்லாவிதோன பயங்களும் 
அகன்றுவிடும்” - எடேர்சன்.  

ேனிதனால் ஆறாவது அறிகவ அறிந்து மதேிவாகப் பயன்மகாள்ளும் 
தகுதி, திறகே இகவ ஏற்படும் வகரயில் ேனிதனுக ய அறிவு 
ஒேிேங்கியதாகடவ இருக்கின்றது” என்பார் டவதாத்திரி ேகரிஷி. 

23.உகழப்டப உயர்வு 

 ”உற்சாகோன உகழப்பு இல்லாேல் உயர்ந்த மவற்றி எகதயுடே 
சாதிக்க முடியாது“ - எடேர்சன். 

உகழப்பவன் உண்ண டவண்டும்.  உண்பவன் உகழக்க டவண்டும்.  
இது இயற்ககக்கு ஒத்த நீதி.  இந்த நீதி தவறுகின்ற இ த்தில்தான் , 
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ஐந்து மபரும் பழிச்மசயல்கள் பிறக்கின்றன.” என்பார் டவதாத்திரி 
ேகரிஷி. 

 

24.உச்சக்கட் ப் பிரசவிப்பு 

1. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் தத்துவஞானிகள் 
வரிகசயில் வருபவர்கள். 

2. இருவரும் பிறவி தத்துவஞானிகள். இருவரின் 
எழுத்துக்கேிலும் மசால் புதிது, மபாருள் புதிது. புரிந்து 
மகாள்வதும் எேிது. 

3. இருவரும் ோனு ம் காக்கவந்த ேகாஞானிகள். புது மநறி 
காட்டிய சிந்தகனயாேர்கள் 

4. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் ஒருவககச் சித்தர்கள். 
5. நாட்டுேக்கள் சிந்தகனகய தூண்டியவர் எடேர்சன். 
ஆன்ோவின் அடிகேத் தகேகய உக க்க வறீு மகாண்டு 
எழுந்தவர் ேகரிஷி. 

6. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் சமுதாய 
சீர்திருத்தவாதிகள். 

7. எடேர்சனும் ேகரிஷியும் ஒருவககச் புரட்சியாோகள். 
8. நாட்டுேக்கள் சிந்தகனகய தூண்டி விட் வர் எேர்சன் 
ஆன்ோவின் அடிகேத் தகேகய உக க்க வறீு மகாண்டு 
எழுந்தவர் ேகரிஷி. 

9. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் சமுதாய 
சீர்திருத்தவாதிகள் 

10. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் ச ங்குககேயும் 
சம்பிரதாயங்ககேயும் ோற்றி புதிய சமுதாயத்கதப் பக க்க 
வந்த ஞானிகள். 

11. இருவரும் ேதத்தில் உள்ே மூ  நம்பிக்ககககே 
ககேந்தவர்கள். 
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12. எமேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் ஆன்ேடநய 
ஒருகேப்பாட்டினர். 

13. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் பன்முக ஞானம் 
பக த்தவர்கள். 

14. பல மசய்திககே எேர்சன் முன்மோழிகிறார். ேகரிஷி 
அறிவியல் கண்டணாட் த்து ன் அகவககே வழி 
மோழிகின்றார். 

15. தவத்தின் மபருகேச் மசான்னவர் எடேர்சன். தவம் மசய்ய 
தவமுகறககேப் பா ோக்கி பயிற்சி மகாடுக்கிறார் ேகரிஷி. 

16. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் பிரபஞ்ச 
இரகசியங்ககேயும் பிரபஞ்ச சக்திகய ோனு ம் எப்படி 
மபறுவது என்பகதயும் எேிகேயாகச் மசான்னவர்கள். 

17. மோழி வேம், கற்பகன நயம், சமூகப் பார்கவ, பிரக்கஞயு ன் 
கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இகணந்து-இணக்கோகி, இவர்ககே 
ஓர் இகணயற்ற தத்துவ ஞானிகோக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

18. எேிய மசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இவர்கேது எடுத்துக்கள் 
சமுதாய டேம்பாட்டிற்கும், உலக சோதானத்திற்குோன உரத்த 
சிந்தகனகள் மதரிகின்றன. 

19. எடேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும், தம் எழுத்துக் கககோல் 
இந்த தரணிகயத் தட்டி எழுப்புவகதத் தகலயாயக் 
க கேயாய்க் மகாண்டிருந்தனர். 

20. ஒரு யுக விழிப்கப ஏற்படுத்துவடத இவர்கேது இருவரது 
இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிடல 
இவர்களுக்கு மவற்றியும் கிக த்தது. 

உலக வரலாற்றில் 19, 20 ஆம் நூற்றாண்க ப் மபான் 
எழுத்துக்கோல்  மபாறிக்க டவண்டும். 

பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டின் சரித்திர நிகழ்ச்சிககேப் டபான்று 
உலகம் அதற்கு முன் என்றும் கண்டு மபருகேப்பட் தில்கல. 
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 இந்தியா, காந்திகயயும்- இரவநீ்தகரயும்- பாரதிகயயும்- 
விடவகானந்தகரயும் பிரசவித்தது. 

 இங்கிலாந்தில்  ஜான் ஸ்டுவர்ட்ேில்கலயும், 
தாேஸ்கார்கலகலயும், ம ன்னிசகனயும், சார்லஸ் 
டிக்கன்கசயும், எட்வின் ஆர்ஸிகலயும், இதாலியில் 
கரிபால்டிகயயும்,  

 ரஷ்யா விலவ் கார்க்கிகயயும், மலர்ோன்ட ாகவயும் 
மலனிகனயும், ஸ் ாலிகனயும்,  

 அமேரிக்காவில் ஆபிரகாம் லிங்ககனயும், ரால்ப் வால்ட ா 
எேர்சகனயும்  பிரசவித்தது. 

இவற்றிற்கு எல்லாம் உச்சக்கட் ோக, இருபதாம் நூற்றாண்டில், 
பாேர ேக்கேின் தத்துவஞானி டவதாத்திரிகய பிரசவித்தது. 

இந்த உலகச் சிந்தகனயாேர்ககே சமூகப் புரட்சியாேர்கோக, சமூக 
சிந்தகனயாேர்கோக வணங்கும் டேகதகோக ோனு ம் 
இன்றேவும் டபாற்றிவருகிறது. 
 
சிந்தகனயாேர்கள் எடேர்சன் டவதாத்திரி ேகரிஷி சிந்தகனககே 
ஏற்டபாம். அவர்கள் வழியில் ஆனந்தோகப் பயணிப்டபாம். வாழ்க 
வேமு ன். 
 
துகணநின்ற நூல்கள் 

1. ஞானக்கேஞ்சியம், டவதாத்திரி ேகரிஷி 
2. அன்மபாேி ோத இதழ்கள், டவதாத்திரி ேகரிஷி 
3. ோக்டகாலோய் விகேந்த ேதிவிருந்து, டவதாத்திரி 
ேகரிஷி 

4. உலகசோதானம், டவதாத்திரி ேகரிஷி. 
5. டவதாத்திரி ேகரிசியின் மபான்மோழிகள் 5000- 
அருள்நிதி ேன்னார்குடி பானுகுோர் 

6. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் 
குகழத்தப்  பத்து 

7. சிந்தகனயாேர் எேர்சன், சிங்காரடவலு 
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8. The Compl ete Works of  Ral ph Wal do Emerson, by Ral ph Wal do 
Emerson 

9. Emerson's Essays-Ral ph Wal do Emerson (Bl oom's Modern 
Cri t i cal  Interpretat i ons) by Harol d Bl oom 

 

பானுகுோர் பக ப்புலகம் 

Free PDF www.banukumar .i n 

 
ஆன்ேீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தகனகள் 
2. அறிவியல் டநாக்கில் 100 ஆன்ேீகச் சிந்தகனகள் 
3. டகாள்ககே மவன்ற இக க்காட்டுச் சித்தர் 

 
வாழ்க்கக வரலாறு 
1. மநப்டபாலியன் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இடயசுவின் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவு ன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராஜனார்) 
5. டவதாத்திரி ேகரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவயான நிகழ்ச்சிகள் 

https://www.pdfdrive.com/search?q=Ralph+Waldo+Emerson
https://www.pdfdrive.com/search?q=Ralph+Waldo+Emerson
https://www.pdfdrive.com/search?q=Harold+Bloom
http://www.banukumar.in/
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தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக ேலர்கள். 
2. ம ன்சகன மவல்வது எப்படி? 
3. காலடே உன் உயிர் 
4. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் வாழ்கவ வேோக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்கக 

 
டவதாத்திரி ேகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் டவதாத்திரி ேகரிஷி 
2. டவதாத்திரி ேகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் மபான்மோழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் மபான்மோழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் மபான்மோழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வரலாறு டபாற்றும் குரு சீ ர்கள் 
8. “வாழ்க வேமு ன்” என்ற வார்த்கத! சரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன மசால்கிறது? 
9.  பன்முகப்புரட்சியில் டவதாத்திரி ேகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்கவயில் டவதாத்திரி ேகரிஷி  
11. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல மதய்வேது 
13. டபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுடவ மசால்லும் 
15. உய்யும் வகக டதடி அகலந்டதன். 
16. தினந்டதாறும் டவதாத்திரியம் 
17. வாழும் டவதாத்திரியம் 
18. என்கனச் மசதுக்கிய டவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. டவதாத்திரி ேகரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. ேகரிஷியின் வாழ்கவ வேோக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுோனவர் வள்ேலார் டவதாத்திரி மூவரும் ஒருவடர 
22. டவதாத்திரியம் கற்டபாம்  
23. ேகனவிக்கு ேரியாகத 
24. எல்லாம் வல்ல மதய்வேது 
25. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் வறுகே என்பது இல்கல. 
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26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்கத 
27. டவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திகர 
28. டவதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
பாரத ேகான்களும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. வள்ேலாரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும். 
2. ேகாவரீரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
3. தாயுோனவரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
4. ஞாலம் டபாற்றும் ஞானிகள் 
5. டவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிழக்கும் டேற்கும் 
8. டவதமுதல்வரும் டவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ேல்கள் (ஸ்ரீராேகிருஷ்ணரும் டவதாத்திரி ேகரஷியும்) 
10. பாேரேக்கேின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும். 
12. ோணிக்க வாசகரும் டவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் டபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகவாரியும் டபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
17. ரேண ேகரிஷியும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
19. சுவாேி சிவானந்தரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
20. சுவாேி சித்பவானந்தரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
21. கபரீ்தாசரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
22. தாயுோனவரும்ரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
23. பாரதியாரரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
 
 

 
தாயுோனவரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
1. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ஆனந்தோன பரம். 
2. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் சின்ேயானந்த குரு. 
3. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் மபாருள் வணக்கம். 
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4. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் டதடஜாோனந்தம். 
5. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் எங்கும் நிகறந்த மபாருள்.. 
6. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் கருணாகரக் க வுள் 
8. தாயுோனவர் வள்ேலார் டவதாத்திரி மூவரும் ஒருவடர 
9. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் பாயப்புலி 
10. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் கபங்கிேிக் கண்ணி 
11. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் மபான்கன ோதகர 
12. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ஆகார புவனம் 
13. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் சித்தர் கணம் 
15. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் மேௌனகுரு 
வணக்கம் 

16. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ேகலவேர்க் காதலி 
17. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் இந்திரியங்கேின் 
மகாட் ம் 

18. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ேனம் என்னும் 
ோகய 

19. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ஆறுபககவர்கள் 
20. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் அருள்தாகம் 
21. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் இகறவழிபாடு 
22. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் வழிபாடு ஏன், 
23. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 1 

25. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 2 

26. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுோனவரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 3 

 
திருவாசகமும் டவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
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1. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திகரப் பத்து. 
2. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அக க்கலப் 
பத்து. 

4. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் மசத்திலாப் பத்து. 
5. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் 
பத்து. 

7. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் குகழத்தப் பத்து. 
8. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. டவதாத்திரியப் பார்கவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்தகனப் 
பத்து. 

10. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம் 
11. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் ஆகசப் பத்து 
12. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அச்டசா பதிகம் 
13. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
14. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் அன்கனப்பத்து 
16. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் கண் பத்து 
17. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் மசன்னிப்பத்து 
19. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம் 
22. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் டவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பா ல்கள் 
2. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பா ல்கள் 
3. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாரதியாரின் பிரம்ேஞானம் 
4. டவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாரதியாரின் ோனு  சிந்தகனகள் 
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மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் 

1. மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. மஜன்னும் டவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுோனவர்  தாயுோனவர் 

1. டசரவாரும் மஜகத்தீடர 
2. தாயுோனவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுோனவரின் மேய்ப்மபாருள் 
4. தாயுோனவரின் சேயமநறி 
5. தாயுோனவரின் உ ல் மபாய்யுறவா? 
6. தாயுோனவரின் க வுள் டகாட்பாடு 
7. தாயுோனவரும் ேகான்களும் 
8. தாயுோனவர் ஆன்ேீக வாதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுோனவர் தரும் இ ம், மபாருள், ஏவல் 
10. தாயுோனவரின் அத்கவதமும் டவதாத்திரியின் அத்கவதமும் 
11. தாயுோனவரின் ஆன்ேீகச் சிந்தகனகள் 
12. தாயுோனவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுோனவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுோனவரின் பிரபஞ்சக் டகாட்பாடு 
15. தாயுோனவரின் உயிர் விேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுோனவர் டபாற்றும் அறம் 
18. அறிடவதான் மதய்வமேன்றார் தாயுோனவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுோனவரின் பரநக யும் உலக நக யும் 
21. இன்பம் மபறும் வழி யாது? தாயுோனவர் 
22. தாயுோனவர் பா ல்கேில் ேனம் 
23. தாயுோனவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுோனவருக்கு ேறுபிறவி உண் ா? 
25. கல்லாத டபர்கடே நல்லவர்கள் தாயுோனவர் 
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26. க வுேின் விலாசம் தருகிறார் தாயுோனவர் 
27. தாயுோனவர் எகத பலி மகாடுக்கச் மசான்னார்? 
28. தாயுோனவர் தரும் இகறவழிபாடு 
29. தாயுோனவரு ன் வாழ்டவாம் 
30. தாயுோனவரின் உவகேகள் 100 

 
மஜன்னும் திருவாசகமும்  

1. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. மஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

 
புலவர் தியாகராஜனார் 

1. குருவு ன் வாழ்ந்தவர் 
2. வரலாறு டபாற்றும் குரு சீ ர்கள் 
3. புலவர் தியாகராஜனார் அரிய மசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராஜனார் 

 
 

வரலாறு ேன்னார்குடி 
 

1. ேன்னார்குடி ேன்னார்குடிதான் அரிய மசய்திகள் 1000 
2. ேன்னார்குடி வரலாறு 

 
பயண நூல்கள் 

1. ஞாபகம் வருடத ஊர் ஞாபகம் வருடத! 
2. அமேரிக்க ேண்ணில் ஆறு ோதங்கள் 

 
தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக ேலர்கள். 
2. ம ன்சகன மவல்வது எப்படி? 
3. காலடே உன் உயிர் 
4. டவதாத்திரி ேகரிஷியின் வாழ்கவ வேோக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்கக 
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6. தன்னம்பிக்கக ேலர்கள் 
 

சிறுககதகள் 
1. மசயடல விகேவு 
2. தவம் 
3. மதாகலந்து டபான உறவுகள் 
4. பத்ோவும் கதவும் 
ஆராய்ச்சி 
நன்ேக்கட்டபறு 100 நற்சிந்தகனகள் 

 
பானுகுோர் பக ப்புலகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
4. டவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிடறன் 

 

கம்பனும் டவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் டவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் டவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் டவதாத்திரியமும் 3 (இகற சிந்தகனகள்) 
4. கம்பனும் டவதாத்திரியமும் 4. (ோனு ம் மவன்றதம்ோ) 

 

உலகப் புகழ்மபற்ற 34 தத்துவஞானிகளும்  
டவதாத்திரி ேகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 

1.  ால்ஸ் ாயும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

2.  ிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
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3. ம ன்றிடவர்ட்ஸ்மவார்த் லாஜ்மபடலாவும் டவதாத்திரி 
ேகரிஷியும் 

4. மபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

5. கலில் ஜிப்ரானும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

6. தஸ்தடயவ்ஸ்கியும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

7. ஜலாலுதீன் ரூேியும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

8. லாடவாசும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

9. டஷ்க்ஸ்பியரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

11. அரிஸ் ாடிலும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

12. பிடேட்ட ாவும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

13. மசனகாவும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

14. ேிர்தாவின் புத்தகமும் டவதாத்திரியமும் 

15. நீட்டசயும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

17. தாடவாயிசமும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட் னும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
19. வால்ட ரும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
20. ரால்ப் வால்ட ாரா எேர்சனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
21. சார்லஸ்  ார்வினும் டவதாத்திரி ேகரஷியும்.  
22. காரல் ோர்க்ஸ்ஸீம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும்  
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் டவதாத்திரியும்.  
24. சிக்ேண்ட் பிராய்டும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும்.  
25. டஜம்ஸ்ஆலனும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்க னும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
28. மபஞ்சேின் பிராங்கேினும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
29. ரூடஷாவும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
30. ோர்கஸ் அடரலியஸ்ஸிம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
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31.  ிராக்ேி ஸ்ஸிம் டவதாத்திரி ேகரிஷியுே 
32. எபிடகாரஸ்ஸிம் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
33. ரூஸ்மவல்ட்டும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 
34. சர் ஐசக் நியூட் னும் டவதாத்திரி ேகரிஷியும் 

 

WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND  VETHATHIRI 

MAHARISIHA COMPARATIVE STUDY 

1. Leo Tolstoy and Vethathiri Maharis 

2. HIPPOCRATES and Vethathiri Maharisi 

3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vethathiri 

Maharisi 

4. Kalil  Zibran and Vethathiri Maharisi 

5. Fyoror Dostoevsky  and Vethathiri Maharisi 

6. Roomi  and Vethathiri Maharisi 

7. Laozi  and Vethathiri Maharisi 

8. William Shakespeare and Vethathiri Maharis 

9. Socrates and Vethathiri Maharisi 

10. Aristotle and Vethathiri Maharisi 

11. Plattoo and Vethathiri Maharisi 

12. Seneca and Vethathiri Maharisi 

13. Book of Mirrda and Vethathiria 

14. Friedrich Wilhelm Nietzsche and Vethathiri Maharisi 

15. Sir Issac Newton  and Vethathiri Maharisi 

16. Voltaire and Vethathiri Maharisi 

17. Emerson  and Vethathiri Maharisi 

18. Charles Darwin and Vethathiri Maharisi 

19. Karal Marky  and Vethathiri Maharisi 

20. Robert G. Ingersol and Vethathiri Maharisi 

21. Sigmund Freud  and Vethathiri Maharisi 

22. James Alen and Vethathiri Maharisi 

23. Albert Einstein and Vethathiri Maharisi 

24. Confucius and Vethathiri Maharisi 

25. Benjamin Franklin and Vethathiri Maharisi 

26. Rousseau and Vethathiri Maharisi 

27. Marcul Aurelius and Vethathiri Maharisi 
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28. Roosevelt and vethathiri Maharishi 

29. Taoism and Vethatiriam  

30. Confucianism and Vethathiriam 

31. Heroklatise and vethathiri Maharishi 

32. Epikuras and vethathiri Maharishi 

33. Machavelli and Vethathiri Maharishi 
34. Franklin D. Roosevelt and Vethathiri Maharishi 

 


