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ரால்ப் வால்ட ாரா

எமர்சனும் டவதாத்திரியும்.

உலகம் தந்த தலலசிறந்த சிந்தலைவாதிகளில், ரால்ப் வால்ட ாரா
எமர்சனும் டவதாத்திரி மகரிசியும் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

ரால்ப் வால்ட ாரா எமர்சன் பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டின்
அருந்தவப் புதல்வர்.

டவதாத்திரி மகரிசி இருபதாம் நூற்றாண்டின்

அருந்தவப் புதல்வர்.
அதமரிக்க நாடு தசய்த தவப்பயனாக வ

அதமரிக்கவின்

பாஸ் னில் எமர்சன் அவதரித்தார். உலகமும் மனிதனும் ஏன் எனச்
சிந்தித்தவர் எமர்சன்.

பாரத நாடு தசய்த தவப்பயனாக இந்தியாவின்
தமிழகத்தில் கூடுவாஞ்டசரியல் டவதாத்திரி
மகரிசி அவதரித்தார்.

உலக அமமதிமயப் பற்றியும்,தனி மனித
அமமதி பற்றியும் சிந்தித்து மானு த்திற்கு
”மனவளக்கமல பயிற்சி” பா மாகவும்,

பட் மாகவும் தந்தவர் டவதாத்திரி மகரிசி.

அறிவுக்கு டகாயில் எழுப்பிய முதல் ஆன்மீ க வாதி.

ரால்ப் வால்ட ாரா எடமர்சன் (Ralph Waldo Emerson ) என்பவர் ஐக்கிய

அதமரிக்க நாடுகமளச் சார்ந்த எழுத்தாளராகவும்,

தசாற்தபாழிவாளராகவும், கவிஞராகவும் விளங்கி, 19ஆம்
நூற்றாண்டின் மமயப்பகுதியில் "க ப்புவாதம்" (Transcendentalism)
என்னும் தகாள்மகமய முன்தனடுத்துச் தசன்ற அறிஞர் ஆவார்.
டவதாத்திரி மகரிசி- இந்தியாவின் ஆன்மீ க எழுச்சிமய
உண்டுபண்ணிய எழுத்தாளராகவும், கவிஞராகவும்,
தசாற்தபாழிவாளராகவும் விளங்கி, இருபதாம் நூற்றாண்டில் ”வாழ்க
மவயகம் வாழ்க வளமு ன்” என்று உலகளாவிய மந்திரத்மத
முன்தனடுத்துச் தசன்ற அறிஞாா் ஆவார்.
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ஐக்கிய அதமரிக்காவின் பாஸ் ன் நகரில் 1803 ஆம் ஆண்டு டம 25
ஆம் நாள்- ரால்ப் வால்ட ாரா எமர்சன் பிறந்தார்.

தந்மதயின் தபயர் வில்லியம் எமர்சன். தாயார் தபயர் ரூத்
உறஸ்கின்ஸ்.

வவதாத்திரி மகரிசி 1911 ஆம் அண்டு இந்தியாவின் தமிழகத்தில்
கூடுவாஞ்வசரி கிராமத்தில் பிறந்தார்.

வால்ட ாரா எடமர்சன் கி.பி. 1803 முதல் 188 வரர 79 ஆண்டுகள்
வரர வாழ்ந்தார். வவதாத்திரி மகரிசி 1911 ஆம் ஆண்டு முதல் 2006
ஆண்டு வலர 95 ஆண்டுகள் வலர வாழ்ந்தார்.
எமர்சன் கல்லூரி வலர படித்தவர்.
வகுப்பு வலரதான் படித்தார்.

வவதாத்திரி மகரிசி- மூன்றாம்

இரண்டு பபரும் சிந்லையாளர்களும் இளலமயில் வறுலமயில்
வாடியவர்கள்தாம்.
எமர்சன் முதலில் ஆசிரியர் வவலலயும் பின்பு மதகுரு
வவலலலயயும் பசய்தார்.
வவதாத்திரி மகரிசி குடும்பத் பதாழிலாை பெசவுத் பதாழில் பசய்து
வந்தார். ஏலழ பெசவாளியாக உலழத்து படிப்படியாக பெசவுத்
துலறயில் உயர் ெிலலக்கு வந்தார்.
எமர்சனும் அவரது நண்பர்களும் இமணந்து 1859ல் ஆழ்நிமல
மன்றம் [Transcendental Club] என்ற அமமப்மப உருவாக்கினார்கள்.
வவதாத்திரி மகரிசி உலக சமுதாய வசவா சங்கத்லத பதாடங்கி
உலக அலமதிக்காக பதாடங்கிைார்.
வவதாத்திரி மகரிசி மைவளக்கலல வாயிலாக ஒரு மாபபரும்
புரட்சிலய சமுதாயத்தில்

உண்டாக்கிைார்.
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தனி மனித அமமதி- பின் உலக அமமதி ஏற்ப

திட் ம் வகுத்தவர்

டவதாத்திரி மகரிசி.
தி

யல் என்ற

ார்வின் இதமழ எமர்சனும் அவரது நண்பர்களும்

தவளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

அன்பபாளி என்ற மாத இதலழ பவளியிட்டவர் வவதாத்திரி மகரிசி.
இந்த மாத இதழ் இன்றும் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் பவளிவந்து
பகாண்டிருக்கிறது.

ரால்ப் வால்ட ாரா எடமர்சன் வாழ்க்ரக வரலாறு. (கி.பி.1803-1882)
ஐக்கிய அதமரிக்காவின் பாஸ் ன் நகரில் 1803 ஆம் ஆண்டு டம 25
ஆம் நாள் ரால்ப் வால்ட ாரா எடமர்சன் பிறந்தார்.
”ரால்ப்” என்பது தாயார் இட்

முதல் தபயராகும். அது அவள்

சடகாதரன் ரால்ப் உறஸ்கின்ஸ் நிமனவாக மவத்த தபயராகும்.
அடுத்து தந்மத குடும்பத்தில் வழங்கி வரும் நிமனவாக ”வால்ட ா”
என்ற தபயமரச் சூட்டினார்.
வில்லியம் எமர்சன் தம்பதிகளுக்கு பிறந்த எட்டுக் குழந்மதகளில்
எமர்சன் இரண் ாவது குழந்மதயாவார்.

எமர்சனுக்கு ஒன்பது வயதிருக்கும் டபாது அவரது தந்மதயார்
வயிற்றுப் புற்று டநாயால் இறந்தார். அப்தபாழுது அவருக்கு வயது
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தான்.

எமர்சமன ஒன்பதாவது வயதில் பாஸ் னில் உள்ள தபாது
இலத்தீன் பள்ளிக்கு அனுப்பினார்கள்.
எமர்சனுக்கு டபாட்டுக் தகாள்ள ஒரு சட்ம க்குக் கூ

வழியில்மல.

ஒடர சட்ம மய அவனும் அவன் சடகாதரனும் மாற்றி மாற்றி
டபாட்டுக் தகாண்டு பள்ளிக்குச் தசல்வார்கள்.
அமதக் கண்டு மற்ற மாணவர்கள் அவர்கமளப் டகலி தசய்வார்கள்.
ஞானம் உள்ள் இ த்தில் வறுமம என்பது இயற்மக தாடன?
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பின்னர் உறார்டவர்டு பல்கமலக் கழகத்திலும் கல்வி பயின்று
பட் ம் தபற்றான்.
கல்வி ததா ர்பான தசலவுகளுக்கு
நண்பர்களி மிருந்தும்

டதவாலயங்களிலிருந்தும் நிதியுதவி
தபற்றான்.

”எண்ணாடு எழுத்தின் வனப்டப வனப்பு”

என்பமத உணர்ந்த எமர்சன் இளமமயின்
கஷ் ங்கமளப் தபாருட்படுத்தாமலும்
வருந்திக் கல்வி கற்றான்.

கல்லூரி படிப்பு முடிந்து தவளி வந்த பின்னர்,
ஒரு பள்ளிக்கூ த்தில் மாணவர்களுக்குப் பா ம் தசால்லிக்
தகாடுக்கும் ஆசிரிய டவமலப் பார்த்தான்.
தனது 25 வயதில் எல்லன் லூயிஸா தக்கர் என்ற தபண்மண காதல்
மணம் புரிந்து தகாண் ார். தன் காதலியின் தபாருட்டு பல காதற்
கவிமதகமள எழுதியுள்ளான்.
இல்லற வாழ்மவத் ததா ங்கிய அடத ஆண்டில் மாந்டதன், ரூடஸா,
கூப்பர், ஸ்காட், காம்பி ஆகிடயார்களின் நூல்கமள வாங்கிப்
படித்தான்.

உறார்வார்ட் கல்லூரி நூல் நிமலயத்திலிருந்து
பிடளட்ட ா, மார்க்கஸ் அவடரலியர், தகர் ர்
ஆகிடயாரின் தத்துவ நூல்கமள இரவல்
வாங்கி படித்தான்.
தசடனாபன், அரிஸ் ாடில், புளு ார்க்,
லூக்தரட்டியஸ், பிடளட்தசர், மாசிங்கர்,
ஸ்விப்ட், ரிச்சர்ட்சன், லாம்ப், சில்லர், தகடத
முதலியவர்கள் புத்தகங்கமளயும் படித்து டதர்ந்தான்.
எமர்சன் கல்லூரி மாணவனாயிருந்த டபாடத- தெர்மன்

அறிஞர்களின் புத்தகங்கமளயும், கிடரக்க புராணங்கமளயும், ஆங்கில
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இலக்கியத்மதயும் படித்து- அந்த ஆசிரியர்களின் கருத்துக்கமளப்
பற்றிச் சிந்திப்பான்.
டகாடலாரிட்ெின் ”நண்பனும்” காம்பியின் ”மனித அமமப்பு
விதிகளும்” அவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தன.
பின்பு ஆசிரியர் டவமலமய விட்டு விட்டு மதகுரு டவமலமய
ஒப்புக் தகாண் ான்.

இந்த காலத்தில் அவனுக்கு பல அறிஞர்கள்

ததா ர்பு ஏற்பட் து.
அவனது புதிய கருத்துக்கள், ”மனிதடன க வுள்” என்ற புதிய
தத்துவம் டகட்டபாரின் உள்ளத்மதக் கவரத் ததா ங்கின்.

மனிதனுக்கும், இயற்மகக்கும் என்ன ததா ர்பு? இயற்மகயி மிருந்து
இந்த ஓர் தபரும் இரகசியத்மத ஆராய்ந்தார்.
வள்ளுவரும் தமய்ப்தபாருள் பற்றிச் சிந்திா்த்தவர்கமள ”கற்றீண்டு
தமய்ப் தபாருள் கண் ார் தமலப்படுவர்” என்று டபாற்றி, உலகின்
தமலவர்களாக அவர்கமள டபாற்றினார்.

சிந்தமனயாளர் எமர்சன் வள்ளுவரின் இந்த இலக்கணத்திற்கு
முற்றிலும் தகுதியம யவராக இருப்பதால் தான் உலகம்

அவருக்குப் புகழ்மாமல சூடி அவமரச் சிரடமல் மவத்துப்
டபாற்றுகிறது.

எமர்சன் கச ற கற்ற கல்விமான்.

ஆயதுமறகள் அமனத்மதப்

பற்றியும் ஆராய்ந்தவர்.
அகப்தபாருள் உண்மமயறிந்து உலகிற்கு எடுத்டதாதியவர்.
இயற்மக நமக்களித்த தபரும் பிரதிநிதி, சிந்தமனயார்களுக்
தகல்லாம் தமல சிறந்த சிா்ந்தமனயாளர்.
உலதகங்கும் சுற்றி தனது தசாற்தபாழிவுகமள மக்களி ம்
விமதத்தார்..மதப் தசாற்தபாழிவும் தசய்தார்.
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அவரது புகழ்தபற்ற தசாற்தபாழிவுகள்....”இயற்ரகயின்
பிரடயாஜனங்கள்”,தண்ண ீர்”, ”மனிதப் பண்பாடு”,

”மனிதவாழ்க்ரக”, ”தற்காலயுகம்”, டபான்றமவயாகும்.
எமர்சனும் அவரது நண்பர்களும் இமணந்து 1859ல் ஆழ்நிமல

மன்றம் [Transcendental Club] என்ற அமமப்மப உருவாக்கினார்கள். தி
யல் என்ற இதமழ அவர்கள் தவளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

எமர்சனில் கீ ரதயும் டவதங்களும் பபரும் பாதிப்ரபச்
பசலுத்தின.

குறிப்பாக டவதங்கள் இயற்மகமய இமற வடிவமாகக் காணும்
ஆழ்நிமலடய அவமர ஆழ்நிமலவாதத்தின் அடிப்பம க்

கருதுடகாள்கமள உருவாக்கச்தசய்தது என்று தசால்லலாம்.
எமர்சன் விமதத்த வித்துக்குள் தசடியாகி, மரமாகி தளிர்விட்டுப்
பூத்துக் குலுங்கத் ததா ங்கியது.

அவர் புகழ் ஐடராப்பாக் கண் தமங்கும் பரவியது.

பிரிட் ன் நாடு

அவர் சிந்தமனகமள புகழ்ந்தது.
1880 ம் ஆண்டின் இறுதியில் அவர் உ ல் நலம் குன்றத்
தமலப்பட் து.
சிறிது டநரம் ததா ர்ந்தாற் டபால் டபசுவதற்குக் கூ ச்
சக்தியற்றவரானார். 27-4-1982 ஆம் ஆண்டு இயற்மகயி ம்
இரண் றக் கலந்தார்.
அதமரிக்க சிந்தமன என்பது இரு தபரும் சிந்தமனப் பள்ளிகள்தான்.
ஒன்று எமர்சன் டதாடரா ஆகிடயாரில் உருவாகி வளர்ந்த
ஆழ்நிமலவாதம். [Transcendentalism] இன்தனான்று தசயல்முமறவாதம்
[Pragmaticism ] என்று தபாதுவாகச் தசால்லப்படும் சிந்தமன மரபு.
இரண்டும் அடிப்பம யில் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானமவ.
ஆழ்நிமலவாதம்.
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அதமரிக்க கருத்துமுதல்வாதம் என்றும் தசயல்முமறவாதம்
அதமரிக்க தபாருள்முதல்வாதம் என்றும் தசால்லலாம். அமவ
இரண்டும் ஒன்று ன் ஒன்று உமரயாடி வளர்ந்தமவ.

எமர்சன் ஒரு தபரும் டபச்சாளர். அவரது தந்மத ஒரு பாதிரியார்.
எமர்சனும் மத சிந்தமனகளில் இருந்டத ஆரம்பிக்கிறார்.

தமல்ல தமல்ல அவர் சுதந்திர ஆன்மீ கம் என்னும் கருத்துநிமல
டநாக்கி நகர்ந்தார்.

கட்டுமரகளாக வந்த அவரது உமரகளில் மூன்று உமரகள் வழியாக

அவமர நன்றாக புரிந்துதகாள்ளலாம். தற்சார்பு [ Self-Reliance ] இயற்மக
[ Nature ] அதமரிக்க அறிஞன் [ American Scholar ]

ஒட்டுதமாத்தமாக எமர்சனின் சிந்தமனப்பங்களிப்பு என்ன? கிறித்தவ
மரபு முன்மவத்த கூட் ான ஆன்மீ கம் என்ற நிமலக்கு எதிராக
தனிமனித ஆன்மீ கம் என்பமத அவர் முன்மவத்தார்.

ஒரு தனிமனிதன் தன் ஆன்மீ க விடுதமலமயயும் வாழ்க்மக

நிமறமவயும் டநாக்கி முடிவிலாது முன்டனறுவதற்கான உரிமம
அளிக்கும் ஒரு சமூகத்துக்காக அவர் வாதிட் ார்.
அதன் மூலம் தனிமனித உரிமமமய அடிப்பம யாகக் தகாண்
அதமரிக்க இலட்சியவாதம் உருவாவதற்கு தபரும்
பங்களிப்பாற்றினார்.

அவர் தனிமனிதவாத ஆதரவாளராகவும், சமூகத்தில் தநருக்கடி
தகாணர்கின்ற காரணிகமள விமர்சிக்கும் முன்னறிவு
தகாண் வராகவும் டபாற்றப்படுகிறார்.
அவர் தம் சிந்தமனகமள எண்ணிறந்த கட்டுமரகள் வழியாகவும்,
ஐக்கிய அதமரிக்கா நாத ங்கும் வழங்கிய தசாற்தபாழிவுகள்
வழியாகவும் தவளியிட்டுள்ளார்.
டவதாத்திரி மகரிசியும்

தனிமனிதவாத ஆதரவாளராகவும்,

சமூகத்தில் தநருக்கடி தகாணர்கின்ற காரணிகமள விமர்சிக்கும்
முன்னறிவு தகாண் வராகவும் டபாற்றப்படுகிறார்.
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தனி மனிதன் அமமதி தபறவும், இமறயுணர்மவப் தபற்றி வும்,
இமறநீதிமய உணரவும் வழி காட்டிய வள்ளல் டவதாத்திரி.

கட்டுரரகளும் டபருரரகளும்
எமர்சன் சம கால சமய நம்பிக்மககள், சமூகக் கருத்துகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து படிப்படியாக விலகிச் தசன்றார்.

1836இல் "இயற்மக" (Nature) என்ற தமலப்பில் அவர் ஒரு கட்டுமர
தவளியிட் ார்.

அதில் அவர் "க ப்புவாதம்" (Transcendentalism)
என்ற தமது தமய்யியல் தகாள்மகமய
முன்மவத்தார்.

புகழ்மிக்க அந்தக் கட்டுமர

தவளியீட்டுக்குப் பின் எடமர்சன் 1837இல்
"அதமரிக்க அறிஞர்" (The American Scholar)
என்ற தமலப்பில் ஒரு டபருமர
ஆற்றினார்.
அவ்வுமர பற்றி விமர்சித்த ஆலிவர்
தவண்த ல் ட

ாம்சு என்பவர், அமத

"அறிவுசார்ந்த விடுதமல முழக்கம்" என்று
விவரித்துள்ளார்.
எமர்சன் தவளியிட்

முக்கிய கட்டுமரகள் முதலில் டபருமரகளாக

வழங்கப்பட் மவ. பின்னர் எடமர்சன் அவற்மற மறுபார்மவ தசய்து
அச்சுக்கு அனுப்பினார்.
அவர் தவளியிட்

கட்டுமரத் ததாகுப்பின் முதல் பகுதியும்

இரண் ாம் பகுதியும் அவரும ய சிந்தமனகளின் மமயக்
கருத்துகமள உள்ள க்கி இருக்கின்றன.
அமவ முமறடய 1841, 1844 ஆண்டுகளில் தவளியாயின.
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அக்கட்டுமரத் ததாகுப்புகளில் அவர் எழுதிய "தற்சார்பு" (Self-Reliance),
"டமல்-ஆன்மா" (The Over-Soul), "வட் ங்கள்" (Circles), "கவிஞன்" (The Poet),
"அனுபவம்" (Experience) டபான்ற கட்டுமரகள் அ ங்கியுள்ளன.
தனிமனிதன் எல்மலயற்ற தன்மமயினன்

எமர்சனின் ரமயக் பகாள்ரககள்
"இயற்மக" (Nature) என்னும் கட்டுமரயும் டமடல குறிப்பிட்

கட்டுமரகளும் 1830களின் நடுப்பகுதியில் இருந்து 1840களின்
நடுப்பகுதிவமரயான காலக்கட் த்தில் தவளியானடதாடு, எடமர்சனின்
எழுத்துவளம் மிக்க காலத்மதச் சார்ந்தமவயாகவும் உள்ளன.
எமர்சன் இறுகிய தமய்யியல்
தகாள்மககமள ஏற்காதவர்.

பல தபாருள்கள் பற்றிய சிந்தமனகமள
அவர் வழங்கியுள்ளார்.
அவர் விளக்கும் சில தமய்யியல்
கருத்துகளுள் "தனித்துவம்", "சுதந்திரம்",
"மனிதர் நிமனத்தால் எமதயும்
சாதிக்கலாம்", "ஆன்மாவும் சூழல்
உலகும் உறவு தகாண் மவ",

"பிரபஞ்சம் என்பது இயற்மக மற்றும்
ஆன்மாவின் ததாகுப்பு" டபான்றமவ அ ங்கும்.
எடமர்சனின் தமய்யியல் சிந்தமனகமள விளங்கிக்தகாள்வது
கடினம் என்று சம காலத்தவர் கருதினார்கள். அவரது எழுத்துப்
பாணிமயப் புரிவது இன்றும் கடினம்தான்.
என்றாலும், அதமரிக்க சிந்தமனயாளர்களுள் தமலசிறந்த ஒருவராக
எடமர்சன் விளங்குகிறார்.
அவருக்குப் பின் வந்த பல எழுத்தாளர்களும் கவிஞர்களும்
அவரி மிருந்து பலவற்மறக் கற்றுள்ளார்கள்.
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எடமர்சனி ம், அவரும ய சிந்தமனயின் மமயம் என்ன என்று
டகட் டபாது அவர், "தனிமனிதன் எல்மலயற்ற தன்மமயினன்
என்படத எனது மமயக் தகாள்மக" என்றுமரத்தார்.

எடமர்சனின் பதரிவுபசய்யப்பட்
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

பர ப்புகள்

Essays: First Series (1841)
Essays: Second Series (1844)
Poems (1847)
Nature; Addresses and Lectures (1849)
Representative Men (1850)
English Traits (1856)
The Conduct of Life (1860)
May Day and Other Poems (1867)
Society and Solitude (1870)
Letters and Social Aims (1876)

Individual essays
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Nature" (1836)
"Self-Reliance" (Essays: First Series)
"Compensation" (First Series)
"The Over-Soul" (First Series)
"Circles" (First Series)
"The Poet" (Essays: Second Series)
"Experience" (Essays: Second Series)
"Politics" (Second Series)
"The American Scholar"
"New England Reformers"

Poems
•
•

"Concord Hymn"
"The Rhodora"

வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்லக குறிப்பு (கி.பி.1911-2006)
அருட்தந்லத வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும் கிராமத்தில்
பெசவுத் பதாழில் பசய்யும் வரதப்பன், முருகம்மாள் (சின்ைம்மாள்)
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குழந்லதயாகப் பிறந்தார்.
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சிறுவயது முதவல வவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார்
சின்ைம்மாளிடம் ெிலறய பக்தி கலதகலளயும், புராணக் கலதகலளயும்
அறிந்து பகாண்டார்.

இவரது குடும்பசூழல், இவருக்கு அதிகம்
படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல்
வபாய்விட்டது.

தன்னுலடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாவது
வகுப்பு வலர படித்த இவர், பின்ைர்

தங்கள் குடும்ப பதாழிலாை தறி பெய்தலல பசய்யத் பதாடங்கிைார்.
18வது வயதில் பசன்லையில் தைியார் ெிறுவைம் ஒன்றில்
பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.
பசன்லையில் இவருக்கு ஆயுர்வவத மருத்துவர் எஸ்.

கிருஷ்ணாராவின் ெட்பு கிலடக்க, அவர் மூலமாக தியாைம், வயாகா
வபான்றலவகலள கற்றார் மகரிஷி.
தைது வாழ்க்லகயின் குறிக்வகாளாகிய முழுலமலய உணரும்
வொக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வவத மற்றும் வ

ாமிவயாபதி

வபான்ற மருத்துவ துலறகலளக் கற்று வதர்ச்சிப் பபற்றார்.
வமலும் இரண்டாவது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதவிப்
பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.

பின்பு பபாருளாதாரத் தன்ைிலறவு பபற வவண்டும் என்று, தைது சுய
முயற்சியிைால் பல்லாயிரம் ெபர்களுக்கு வவலல அளிக்கக்கூடிய

அளவிற்கு ஒரு பபரிய பெசவுத் பதாழிற்சாலலலய உருவாக்கிைார்.

ஆன்மிகத் வதடல்
தைது சவகாதரியின் மகலள (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற
வாழ்க்லகலயத் பதாடங்கிைார்.
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இல்லறத்திலும், பெசவுத் பதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த
வபாதிலும் தைது ஆன்மீ கத்வதடலில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் ொட்டம்
பகாண்டிருந்தார்.

சித்தர்களின் நூல்கலளக் கற்று, தியாைத்தில் பவகுவாக ஈடுபட்டு

தன்லை அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முலறயில் விடாமுயற்சியுடன்
ஈடுபட்டார்.

இவரது ஆழ்ந்த ஆன்மீ கத் வதடலின் விலளவாக தைது 35வது வயதில்
ஞாைம் பபற்றார்.

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில்- பல உன்ைதமாை ஆன்மீ கக்
கருத்துக்கலள- தைது எழுத்துக்களின் மூலமாகவும், உலரகளின்
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துலரத்தார்.

பின்ைர்- தைது பெசவு பதாழிலல முற்றிலும் விட்டு விட்டு- தன்லை
முழுலமயாக ஆன்மீ கத் துலறயில் ஈடுபடுத்திக் பகாண்டார்.

நூல்கள் இயற்றல்
இந்தப்பிரபஞ்சத்லதப் பற்றியும்- மைித வாழ்க்லகலயப் பற்றியும்தவெிலலயில்- தான் பபற்ற கருத்துக்கலள -பல கவிகளாகவும்,
கட்டுலரகளாகவும்- புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட- விஞ்ஞாைமும் பமய்ஞ்ஞாைமும்
கலந்த- தமிழ்ப்பாடல்கலள இயற்றியிருக்கிறார்.
பாமர மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வலகயில்- எளிய தமிழில் தைது
தத்துவங்கலள எடுத்துலரத்தார்.
எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்வற என்பலத -மகரிஷி அவர்கள்
வலியுறுத்துகிறார்.
1957ல் மகரிஷி ‘உலக சமாதாைம்’ என்னும் நூல் ஒன்லற
பவளியிட்டார்.
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பதாடர்ந்து பல்வவறு ொடுகளுக்கு பசல்லும் வாய்ப்பு- இவருக்கு கிட்ட அங்பகல்லாம் ஆன்மீ கச் பசாற்பபாழிவு ெிகழ்த்திைார்.
மைிதகுலம் அலமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகலளயும் சாதலை
முலறகலளயும் உலகபமங்கும் பரப்பிட- 1958-ஆம் ஆண்டில் -

வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ெிறுவிய உலக சமுதாய வசவா சங்கம்-

இன்று இந்தியாவிலும், மவலசியா, ஜப்பான், பதன்பகாரியா, அபமரிக்கா,
வபான்ற ொடுகளிலும் பல கிலளகலளக் பகாண்டு இயங்கி வருகிறது.

அருட்பபருஞ்வசாதி ெகர்
பகாங்கு ொட்டில்- பபாள்ளாச்சி ெகருக்கு அருவக- வால்பாலற

மலலவயாரத்தில்- ஆழியாறு ெீர்த்வதக்கம் அலமந்துள்ள இடத்தில்அருட்பபருஞ்வஜாதி ெகர் எனும் ெகரம்- வவதாத்திரி

மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அலமக்கப்பட்டது.
அன்பபாளி என்னும் -ஆன்மீ க இதழ் ஒன்லறயும் பவளியிட்டார்.
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் பமாழிகளில் பவளிவருகின்றை.

மலறவு
வவதாத்திரி அவர்கள் தைது 95வது வயதில் மார்ச்
28, 2006 பசவ்வாய்க்கிழலமயன்று மலறந்தார்.

எமர்சனும் டவதாத்திரியும்.
கிழக்கித்திய டமற்கத்திய இரண்டு டமமதகளின் புகழ்தபற்ற சில
சிந்தமனகள் மானு த்மத டநாக்கிடய பயணிக்கின்றன..

ஆசிரியரும் கல்வியும்
”வருங்காலத்து உபாத்தியாயர் கடினமான பா ங்களுக்கு
வியாக்கியானம் தசய்வமதக் காட்டிலும். மனிதரின் ஒழுக்க
அடிப்பம

பற்றி விசாரமணயும், வியாக்கியாயனமும் தசய்வதிடல

அதிகமாகத் தம்மம ஈடுபடுத்திக் தகாள்ள டவண்டும்” என்பார்
எமர்சன்.
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”காலத்திற்குத் தக்கவாறு வாழடவண்டும்.
அவசியம்.

மனவளமும் அவசியம்.

அதற்கு உ ல்நலம்

நாம் ததா ர்பு தகாண்டு

வாழக்கூடிய மக்களி ம் அந்தத் ததா ர்பில் நட்பு பாராட்
டவண்டியது.

நட்மப காப்பாற்ற டவண்டியது அவசியம்.

இதற்குத்

டதமவயானவற்மறத் ததரிந்து தகாள்ளக் கூடியதுதான் கல்வி.

எப்படி வாழடவண்டும் என்பமதப் படித்துக் தகாள்வதுதான் கல்வி”
என்பார் டவதாத்திரி.

மைிதன் எப்படி வாழவவண்டும்?
”ஒரு மனிதன் எப்படிப்பட் வன் என்பமத அவன் படிக்கும்

புத்தகங்களினாலும், அவன் மவத்துக் தகாள்ளும் சகவாசத்தினாலும்,
அவன் வழங்கும் புகழுமரகளாலும், அவனும ய ஆம யாலும்,
அவனும ய ருசி, அருசிகளாலும் (விருப்பு தவறுப்புகளாலும்) அவன்
தசால்லும் கமதகளாலும், அவனும ய நம யாலும், அவனும ய
கண் அமசவாலும், அவனும ய வட்டின்
ீ
டதாற்றத்தாலும்,
அவனும ய தகாலுக் கூ த்தாலும் கண்டு தகாள்ளலாம்.
மனிதன் இயற்மகயின் விருந்தாளியாக ந ந்து தகாள்ள டவண்டுடம
தவிர, டசாம்டபறியான ஆண் டதன ீமயப் டபால் ந ந்து தகாள்ளக்
கூ ாது” என்பார் எமர்சன்.

உலகிடலடய மிக உயர்ந்த பிறப்பு மனிதப் பிறப்பு. எல்லாம் வல்ல,
இமறநிமலமய முழுமமயாக எடுத்துக் காட்டி பிரதிபலிக்கும்
கண்ணாடி மனிதடன.

மனித உருவாம் இமறநிமலயின் ஆற்றல்கள் அமனத்தும்

உள்ள க்கமாகப் தபற்று அதன் தபருமமமய அன்பு, கருமண,
அறம், ஞானம் என்ற மதிப்புமிக்க அறிவு தசறிந்த தசயல்களால்
மற்ற மக்களுக்கும், உயிரினங்களுக்கும் விளக்கிக் தகாண்டிருக்கும்
இமறவனின் தூதுவர்.
வாழ்க்மக தநறி. மனம், இயற்மக, சமுதாயம் என்ற
முக்டகாணத்ததுக்குள்தான் மனிதன் வாழ்ந்தாக டவண்டும்.
ஆறாவது அறிமவக் தகாண்

இந்த மனிதனின் வாழ்வின் டநாக்கம்

– அறிவு முழுமம தபற டவண்டும்” என்பார் டவதாத்திரி.
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நட்பு எப்படி இருக்க டவண்டும்?
”ஒரு நண்பமனப் தபற ஒடர வழி நண்பானக இருப்பதுதான்” என்பார்
எமர்சன்.
”எல்டலாரும் ஒன்றுதான்.
டவண்டும்.

அவர்களுக்கு நலடமதான் தசய்ய

யாருக்கும் தீமம தசய்யக் கூ ாது என்ற அன்பும்

பண்பும் உண் ாவதுதான் நட்பு என்பது டவதாத்திரியம்.

தபாறுத்தார் பூமியாழ்வார்!
”தபாறுமமயும் மடனாதி மும் எல்லாவற்மறயும் தவற்றி
தகாள்ளும்” என்பார் எமர்சன்.

”எவ்வளவு தபரிய குழப்பமானாலும் தபாறுமம ஒன்றினாடலடய
தவற்றி கண்டுவி லாம்” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.

ஒத்தும் உதவியும் வாழ்தல்!
”தனக்குத் தாடன உதவிக் தகாள்ளாமல் எவனாலும் அடுத்தவனுக்கு
உதவ முடியாது என்பது உலகின் மிக அழகிய இயல்புகளில் ஒன்று”
என்பார் எமர்சன்.
”நீ மற்றவர்களுக்கு என்ன மாதிரியாக உதவ முடியுடமா அதற்கு
மனமத விரித்து மவத்துக் தகாண்டு தயாராக இருந்தால்- உனக்கு
டவண்டியததல்லாம் உனக்குக் கிம த்துக் தகாண்ட
என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.

இருக்கும்”

விதியும் விமனயும்.
”விதி அல்லது ஊழ்விமன என்ற தசால் மனித ொதியின்
புலனறிமவ தவளிப்படுத்துகிறது.
உலகின் சட் ங்கள் எப்தபாழுதும் நமக்கு அனுகூலமாக
இருப்பதில்மல.
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நமக்குக் டகடு விமளவித்து, நம்மம நசுக்கக்கூடியதாக
இருக்கின்றன.

விதி இயற்மக.

அல்லது சூட்சும வடிவில் நம் மீ து

பல்லமழப் டபான்று ஒட்டி வளர்கின்றது என்பார் எமர்சன்.
”விமத டபாட் ால் மரம் முமளக்கும் இது விதி.
டபாட் ால் பலாமரம் முமளக்கும் இது விமன.

பலாவிமத

பலாக்கனி

விமளவு. விமளமவ டவண்டி விமனமயத் டதர்ந்ததடுக்கிடறாம்.
அதுவும் ஒரு விதிமய
டவதாத்திரி மகரிசி.

அனுசரித்டத டதர்ந்ததடுக்கிடறாம்” என்பார்

தசார்க்கம் – ஒழுக்கம்

- மனப்பக்கும்

”மனிதமனங்கள் மண்ணுலகத்மதச்சுறறி வருவது டபாலடவ
விண்ணுலகத்மதயும், தசார்க்கத்மதயும் சுற்றி வருகின்றன.
•
•
•

அதனால் துருக்கி டசதசத்துச் தசார்க்கம் என்பது மங்மகயரின்
அந்தப்புரமாகும்,
ெகாண்டிடநவியன் டதசத்துச் தசார்க்கம் என்பது ஒரு டவட்ம
வனமாகவும்,

அராபிய டதசத்துச்தசார்க்கம் என்பது டகாதுமம
தராட்டிகளுக்கும், முறுமுறுக்கும் நீர்ச்சுமனகளுக்கும் உரிய
ஒரு ஸ்தலமாகவும் இருந்து வருகிறது.

தசார்க்கம் என்பது ஒழுக்கம் என்பமதத் தவிர, டவறு ஏடதா அன்று”
என்பார் எமர்சன்.

உ மலடய ”நான்” என்ற தகாள்ளும் மயக்க நிமலயில் சில
தபாருமளயும், சில மக்கமளயும் மட்டும் தனது என்று எண்ண
டவண்டி வரும்.
அதன் விமளவாகப் தபாருள்
உரிமம, மக்கள் உரிமம இரண்டும்
எழுந்து, இவற்மறக் காக்க

சாதி,

தமாழி, இன, மத, டதச அளவில்
மனிதன் எல்மல கட்டும் டபாது
மனித மனத்தில் பிரிவு
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உணர்ச்சிகள் டதான்றித் துன்பங்கள் தபருகி வருகின்றன.
இதற்கு மாற்றுச் தசால் தான் ”சுவர் அகம்” ”சுவர்க்கம்” என்பது.
”சுவர்” என்றால் வான் அதாவது உயிர் என்று தபாருள்.
தாண்டி ”உயிடர” நான் என்ற உணரும் சிறப்பு நிமல.

உ மலத்

தியானம் தசய்து டபரியக்க மண் லம் முழுவதும் நீக்கமற நிமறந்த
மகாகாசத்தின் பின்னநிமல தான் இவ்வு லில் உள்ள ”உயிர்” என்ற

அகன்ற நிமனவு (Universal Thought) வரும் தபாழுது, உ லளவில் நான்
என்ற எண்ணம் மாறி, உயிர் அளவில் ”நான்” என்ற உணர்வு
வந்துவிடும்.
எல்லா உயிர்கமளயும் தன்மனப் டபால் நிமனக்கின்ற மனபக்குவம்
வந்துவிடும்.

அமதத் தான் ”சுவர்க்கம்” என்று தசான்னார்கள்”

என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.

அறிஞன் - அறிஞர்கள்
”மனிதன் எவதனாருவன் க ந்த காலத்தின் படிப்பிமனகமள
உணர்ந்து காலத்மதத் தன் வயப்படுத்தி எதிர்காலத்திற்கு

எல்லா

நம்பிக்மககளும் உம யவனாக இருக்கின்றாடனா அவடன அறிஞன்.
அவன் சகலகலா விற்பன்னனாக இருக்க டவண்டும்.

கண்யமும்

தயாளமும் உம யவனாக இருக்க டவண்டும்” என்பார் எமர்சன்.
”அறிவின் இருப்பி ம், இயல்பு, இயக்கம் அறிந்து ஒழுகுடவார்
அறிஞர்கள் ஆவர்.
சக்கரம் சுழல்வதால் வண்டி ஓடுவதுடபால, அறிஞர்களின்
சிந்தமனச் சக்கரங்களின் சுழற்சிக்டகற்ப, உலக சமுதாய வாழ்வு
எனும் வண்டி ஒடுகிறது” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.
இன்பமும் துன்பமும் இயற்மகடய!
”இன்பியல் நா கமும், துன்பியல் நா கமும் எப்டபாதும் ஒன்டறாடு
ஒன்ற மகடகார்த்துக் தகாண்ட

டபாகும்”என்பார் எமர்சன்.
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பிறந்துவிட்ட ாம், வாழ்கிடறாம், அனுபவித்டதாம் தபற்ற பலன்
இன்பம்-துன்பம் இரண்ட யாகும்” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.
டதால்விடய பவற்றியின் ஏணிப்படிகள்.
”நம்மின் மாதபரும் தபருமம எப்தபாழுதும் டதாற்காமல் இருப்பதில்
இல்மல; ஒவ்தவாரு முமற வழ்கிற
ீ
தபாழுதும் அயராது கம்பீரமாக
எழுந்து நிற்பதில் தான் இருக்கிறது” என்பார் எமர்சன்.
அழகு மாறிக்தகாண்ட

இருக்கும்.

அன்பு ஊறிக்தகாண்ட

இருக்கும். டதால்வி தெயத்தில் முடியும்” என்பார் டவதாத்திரி
மகரிசி.

அச்சம் என்பது மலடலமயடா!
“எமத தசய்ய அஞ்சுகிறீர்கடளா, அமதடய எப்தபாழுதும் தசய்யுங்கள்”
என்பார் எமர்சன்.
”தவறான தசயல்களின் விமளமவக் கண்ட ா அல்லது தனது

வாழ்வின் டபாக்கில் ஊறு விமளவிக்கும் என்று கண்ட ா- அல்லது
தனது வாழ்வின் டபாக்கில் ஊறு விமளவிக்கும் என்று கற்பமன
தசய்து தகாண்ட ா- துணிவிழந்து வருந்துதல் அச்சமாகும்” என்பார்
டவதாத்திரி மகரிசி.

அச்சத்ரதப் டபாக்குவது அறிவு!
”அறிவு ஒன்றுதான் அச்சத்மத முறிக்கும் அரிய மருந்து. அறிமவ
வளர்த்துக்தகாண் ால் எல்லாவிதமான பயங்களும் அகன்றுவிடும்”
என்பார் எமர்சன்.
மனிதனால் ஆறாவது அறிமவ அறிந்து ததளிவாகப் பயன்தகாள்ளும்
தகுதி, திறமம இமவ ஏற்படும் வமரயில் மனிதனும ய அறிவு
ஒளிமங்கியதாகடவ இருக்கின்றது” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.

உரைப்டப உயர்வு
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”உற்சாகமான உமழப்பு இல்லாமல் உயர்ந்த தவற்றி எமதயுடம
சாதிக்க முடியாது“ என்பார் எமர்சன்.
உமழப்பவன் உண்ண டவண்டும்.
இது இயற்மகக்கு ஒத்த நீதி.

உண்பவன் உமழக்க டவண்டும்.

இந்த நீதி தவறுகின்ற இ த்தில்தான் ,

ஐந்து தபரும் பழிச்தசயல்கள் பிறக்கின்றன.” என்பார் டவதாத்திரி
மகரிசி.

உலக வரலாற்றில் 19, 20 ஆம் நூற்றாண்ம ப் தபான்
எழுத்துக்களால்

தபாறிக்க டவண்டும்.

பத்ததான்பதாம் நூற்றாண்டின் சரித்திர நிகழ்ச்சிகமளப் டபான்று
உலகம் அதற்கு முன் என்றும் கண்டு தபருமமப்பட் தில்மல.
•
•

இந்தியா, காந்திமயயும்- இரவந்தமரயும்ீ
பாரதிமயயும்விடவகானந்தமரயும் பிரசவித்தது.
இங்கிலாந்தில்

ொன் ஸ்டுவர்ட்மில்மலயும்,

தாமஸ்கார்மலமலயும், த ன்னிசமனயும், சார்லஸ்
டிக்கன்மசயும், எட்வின் ஆர்ஸிமலயும், இதாலியில்
•
•

கரிபால்டிமயயும்,

ரஷ்யா விலவ் கார்க்கிமயயும், தலர்மான்ட ாமவயும்
தலனிமனயும், ஸ் ாலிமனயும்,
அதமரிக்காவில் ஆபிரகாம் லிங்கமனயும், ரால்ப் வால்ட ா
எமர்சமனயும்

பிரசவித்தது.

இவற்றிற்கு எல்லாம் உச்சக்கட் மாக, இருபதாம் நூற்றாண்டில்,
பாமர மக்களின் தத்துவஞானிமய டவதாத்திரிமய பிரசவித்தது.
இந்தச உலகச் சிந்தமனயாளர்கமள சமூகப் புரட்சியாளர்களாக,
சமூக சிந்தமனயாளர்களாக வணங்கும் டமமதகளாக மானு ம்
இன்றளவும் டபாற்றிவருகிறது.
சிந்தமனயாளர்கள் எமர்சன் டவதாத்திரி மகரிசி சிந்தமனகமள
ஏற்டபாம்.
வளமு ன்.

அவர்கள் வழியில் ஆனந்தமாகப் பயணிப்டபாம். வாழ்க

துமணநின்ற நூல்கள்
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1. சிந்தலையாளர் எமர்சன், சிங்கார வவலு
2. ஞாைக்களஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிசி

3. அன்பபாளி மாத இதழ்கள், வவதாத்திரி மகரிசி
4. மாக்வகாலமாய் விலளந்த மதிவிருந்து.
5. உலகசமாதாைம், வவதாத்திரி மகரிசி.

6. வவதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள் 5000அருள்ெிதி மன்ைார்குடி பானுகுமார்

7. சிந்தலையாளர் எமர்சன், சிங்காரவவலு
8. The Complete Works of Ralph Waldo Emerson, by Ralph
Waldo Emerson
9. Emerson's Essays-Ralph Waldo Emerson (Bloom's Modern
Critical Interpretations) by Harold Bloom

வாழ்கவளமுடன்.

“VETHATHIRIAM BANUKUMAR” என்ற தலலப்பில்

YOUTUBE-ல் கீ ழ்க்கண்ட தலலலப்புகளில் சிந்தலைகலளப்
பகிர்ந்துள்வளாம்.

வாய்ப்புள்ளவர்கள் பயன்பபற்று இன்புறலாம்.

தன்ைம்பிக்லக

மலர்கள்

1. மயாைம் https://youtu.be/s_KTnLHFFcg
2. பவற்றி உங்களிடம்? https://youtu.be/qqCSk7QwXV8
3. இதுவும் கடந்து வபாகும் https://youtu.be/w23Av6S-daA
4. என்லை ஏற்றிய ஏ.வஜ.குவராைின் https://youtu.be/Nefdc6_M040189
5. படன்சலை பவல்வது எப்படி? https://youtu.be/igzhJFuybuk

6. ஓய்வுக்குப் பின்னும்உற்சாக வாழ்க்லக https://youtu.be/-q0BjYDzoAo
7. காலவம உன் உயிர் https://youtu.be/-q0BjYDzoAo

Youtube speeches by mannargudi banukumar

விவவகாைந்தர் விவவகாைந்தர்
1. விவவகாந்தரின் எண்ணவம அறிவுத்திருக்வகாயில்
https://youtu.be/NB6ulfdEIlw

2.

முழு ஆளுலமலய வளர்த்துக் பகாள்வது எப்படி?

https://youtu.be/XOBur8ll5pw
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பத்திரகிரியார் சிந்தலைகள்
1. பாதுகாப்பு

https://youtu.be/Q2AsxHdNoms

2. பாதுகாப்பு https://youtu.be/aqXntxUiz8c
3. முலறமாற்றம்

https://youtu.be/FXLd8R1jWuA

4. ொராணயவசலவ https://youtu.be/Hzgvuhs7KjY
5. வவள்வி

https://youtu.be/465e3KUIck8

6. ெிலலத்த உறவு எது? https://youtu.be/jJ4raaAfQvE

7. முலறமாற்றம்
8. தன்லைத்

https://youtu.be/FXLd8R1jWuA

திருத்துதல் https://youtu.be/q0lBGNH30ks

ஆன்மீ கம்
1. பிரார்த்தலை எப்படி இருக்க வவண்டும்? https://youtu.be/IMCzZhaG0sY
2. இலரலயத் வதடும்வபாவத இலறவலையும் வதடப்பா!
https://youtu.be/WteXx6DxbZI
3. கலடசி வலர யாவரா? https://youtu.be/9ib-l8KiXwI

4. ெபிகள்ொயகம் வாழ்வில் 100 சுலவயாை ெிகழ்வுகள்
https://youtu.be/Bl-w7lYTAu8

மன்ைார்குடி
1. ென்மக்கட்வபறு 100 ெற்சிந்தலைகள் https://youtu.be/-q0BjYDzoAo
2. ஊர் ஞாபகம்

https://youtu.be/_-GhNdYUmU4

பபாதுவாைலவ

1. பாட்டி பாட்டி பாசமுள்ள பாட்டி https://youtu.be/kJmvtiqZ8TU
2. திருப்பூர் வபச்சு https://youtu.be/mTWSOgH-2Qg
3. ஞாலம் வபாற்றும் ஞாைிகள் வபராசிரியர் பவண்ணிலா
மதிப்புலர

https://youtu.be/YBN68Lxs2ds
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4. Retirement Speech - https://www.youtube.com/watch?v=x0hX_LhvP4M
5. Guest Speech at Progress Matriculation School Chengalpat

-

https://youtu.be/fA-9ThKF37Y

மாணிக்கவாசகர் சிந்தலைகள்
1.

அஸ்திவாரம் https://youtu.be/sKofOflk0ys

2.அலடக்கலம் https://youtu.be/jDqk6uCQo0k
3. லவகலறயில் துயில் எழுங்கள் https://youtu.be/7XGFqAYO5H0
4. பெடும்பயணம்

https://youtu.be/lKDOj0gL3Hg

5. வவண்டத்தக்கது அறிவவாய் ெீ உைது

6. உைது விருப்பம் https://youtu.be/v_E6b59LA0Q
7. மருந்து

https://youtu.be/Zvkw2kqdoCM

8. வவண்டாலம வவண்டும்
9. பிரம்மாஸ்திரம்

https://youtu.be/jN4X57VIWxo

https://youtu.be/vLta2bEtKd8

10. தைக்குத்தாவை உதவி

https://youtu.be/TKhvLUwEaRg

11. வருந்துதல் https://youtu.be/1JbSrx3i8BI
12. வவகம் வவகம்

https://youtu.be/excuDYx_W5M

13. உற்றாலர ொன் வவண்வடன். https://youtu.be/gOFJpxHIa5M
குருவுடன் வாழ்ந்தவர் புலவர் தியாராஜைார்

1. வசலவக்காக வாழ்ந்தவர். https://youtu.be/fOy5aR35kqc

2. ஆைந்தம் ஆைந்தம் ஆைந்தவம https://youtu.be/q1uscF2OJLM
3. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்

https://youtu.be/8D6PaDVoxvA

4. பசய்ென்றிக்கு ஒரு புலவர் https://youtu.be/HvhGwkpppc4
5. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் https://youtu.be/8D6PaDVoxvA
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