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கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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இதனுள்வே  

 

 

1. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒரு ஒப்படீு 

2. யார் அந்த கபரீ்தாஸ்? 
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்க்கக குறிப்பு 
4. இகறேகனத் வதடும் பக்தர்கள் 
5. அகைபாயும் மனமா? 
6. பக்திக்கு ஜாதியில்கைவய? 
7. வபாைி மதோதிகள் 
8. உள்வநாக்கி அறிகே அறிேது கடவுள் 
9. கடவுேின் ேிைாசம் 
10. அன்வப கடவுள் 
11. இகறேழிபாடு 
12. நட்டகல்லும் வபசுவமா நாதன் உள்ேிருக்ககயில் 
13. எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது 
14. நாதன் உள்ேிருக்ககயிவை 
15. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துேங்கள் 
16. கபரீ்தாசரின் பாடல்கேில் தத்துேங்கள் 

 
இந்திய வதசம் கண்ட மகா ஞானிகேில் கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் குறிப்பிடத்தக்கேர்களுள்.  
எல்ைா உயிர்கேிலும் இகறேன் ஒேிர்கிறான் என்பகத பை 
இடங்கேில் தமய்ப்பித்த அேதாரப் புருஷர்கள். 

 

1.கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

ஒரு ஒப்படீு 
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1. கபரீ் மகறந்து 500 ஆண்டுகள் கழித்து வேதாத்திரி மகரிஷி 
வதான்றுகிறார். 

2. கபரீ்தாசர் இவ்வுைகில் ோழ்ந்த காைம், க.பி.1440 முதல் 
1518 ேகர 79 ஆண்டுகள் ோழ்ந்தார். 

3. வேதாத்திரி மகரிஷி நிைவுைகில் நிைேிய காைம் 14.8.1911 
– 28.03.2006 ேகர 95 ஆண்டுகள் ேகர ோழ்ந்தார். 

4. இருேரும் இந்தியாேில்  அேதரித்த அேதாரப் புருஷர்கள். 
5. கபரீ் ேடஇந்தியாேில் பிறந்தேர்.  வேதாத்திரி மகரிஷி 
தமிழகத்தில்  அேதரித்தேர். 

6. கபரீ் படிப்பறிவு இல்ைாதேர்.  வேதாத்திரி மகரிஷி 
மூன்றாம் ேகுப்பு ேகர படித்தேர். 

7. இருேரும் இல்ைற ஞானிகள். குடும்ப ோழ்ேில் 
ஈடுபட்டாலும், இேர்களுகடய மனம் ஆன்ம ஞானத்கதத் 
வதடியபடி இருந்தது. அந்தத் வதடல் அேர்கள் இயற்றிய 
பாடல்கேிலும் பிரதிபைித்தது.  

8. கபரீுக்கு இரண்டு குழந்கதகள் பிறந்தனர். வேதாத்திரிக்கு 
குழந்கதகள் கிகடயாது.  ஆனால் இரண்டு மகனேிகள். 

9. இருேரும் சர்ேசமய ோதிகள். 
10. கபரீ் இஸ்ைாம் மதத்தில் பிறந்து இராமாணந்தர் என்ற 
இந்து துறேியிடம் தீட்கசப் தபற்றேர். 

11. இருேரும் தநசோேிக் குடும்பத்தில் பிறந்து தநசவுத் 
ததாழில் தசய்தேர்கள். 

12. இருேரும்  மானுடம் காக்க ேந்த மகா ஞானிகள்.  புது 
தநறி  காட்டிய சிந்தகனயாேர்கள். 

13. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஞானிகள் 
ேரிகசயிலும் ேருபேர்கள்.  

14. இருேரும் கேிஞர்கள்  ேரிகசயிலும் ேருபேர்கள் 
15. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேககச் 
சித்தர்கள். 

16. கபரீ் தபயரில் உள்ே உத்தரப் பிரவதசத்தில் சந்த் கபரீ் எனும் 
மாேட்டமும் தமிழகத்தில் உள்ே ஆழியார் அறிவுத் 
திருக்வகாயிலும் உைகப் புகழ் தபற்றகே..  

17. இருேரது தபயரிலும் இந்திய அரசு அஞ்சல் தகை 
தேேியிட்டு மகிழ்ந்துள்ேது. 

18. இருேரும் இகறக்காட்சிப் தபற்றேர்கள். 
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19. இருேருகடய கேிகதகள், தபாதுோக ோழ்க்ககயின் 
நிகழ்வுககே சுற்றி நடப்பதுோகவே அகமந்திருக்கும்.  நம் 
ோழ்க்கககய வமம்படுத்தும ேிதமாகவும், திருத்தி 
அகமத்துக் தகாள்ளும் ேிதமாகவும், இன்றும் தபாருந்தி 
ேருேது அதனுகடய சிறப்புகோகும். 

20. ‘ஆதி கிரந்த’த்தில் கபரீ் பாடியதாக 227 பாடல்களும், 
17 ராகங்களும் மற்றும் 237 ஸ்வைாகங்களும் உள்ேன. 

21. வேதாத்திரி மகரிஷி 2000 க்கும் வமற்பட்ட 
பாடல்ககேயும் 80 வமற்பட்ட நூல்ககேயும் தந்துள்ோர். 

22. இந்து முஸ்ைீம் ஒற்றுகமக்குப் பாடுபட்டேர் கபரீ்.  
மத நல்ைிணக்கத்கத ேைியுறுத்தியேர் வேதாத்திரி. 

23. இருேருவம, இகறேன் ஒருேவன, உருேமற்ற அேகன 
உணரச் சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் வதகேயில்கை, 
இகறேகன தேேியில் வதடுேது அறியாகமயின் 
ேிகேவு என்று வபாதித்தனர். 

24. பக்தியில் ததாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் கபரீ்.  
ஞானத்தில் ததாடங்கி ஞானத்தில் ததாடர்கிறார் மகரிஷி. 

25. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மீகப் 
புரட்சியாோர்கள். 

26. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
சடங்குககேயும் சம்பிரதாயங்ககேயும் மாற்றி புதிய  
சமுதாயத்கதப் பகடக்க ேந்த ஞானிகள். 

27. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மவநய 
ஒருகமப்பாட்டினர்.  

28. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக 
ஞானம்  பகடத்தேர்கள். 

29. மனம் ஒருகமப்பட தியானம் வதகே என்றார் கபரீ்.  
தேம் தசய்ய தேமுகறககேப்  பாடமாக்கி பயிற்சி 
தகாடுக்கிறார் மகரிஷி. 

30. கபரீ், தத்துேங்ககே வேதாந்தமாகப் தசால்கிறார்.  
மகரிஷி அேற்கற எல்ைாம் சித்தாந்தமாக்குகின்றார். 

31. கபரீின்  தகாகட – கபரீ் பந்த் என்ற சமயம்.  மகரிஷியின் 
தகாகட – வேதாத்திரியம். 

32. தமாழி ேேம், கற்பகன நயம், சமூகப் பார்கே, 
பிரக்கஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்ைாம் இகணந்து-
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இணக்கமாகி, இேர்ககே ஓர் இகணயற்ற 
தத்துேஞானிகோக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

33. எேிய தசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது எழுத்து 
ேரிகேில் – தமாழி ேேர்ச்சிக்கும், சமுதாய 
வமம்பாட்டிற்கும், சமூக ஒற்றுகமக்கும், உைக 
சமாதானத்திற்குமான உரத்த சிந்தகனகள் ததரிகின்றன. 

34. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தாம் ோழ்ந்த 
முகறயினால் இந்தத் தரணிகயத் தட்டி எழுப்புேகதத் 
தகையாயக் கடகமயாய்க் தகாண்டிருந்தனர். 

35. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் நான் யார்? 
என்ற தத்துேத்கத மானுடத்தில் ேிகதத்தேர்கள் 

36. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் துருப்பிடித்த 
ோர்த்கதககேத் தூரத் தள்ேி, சுறுசுறுப்புச் தசாற்களுக்குச் 
சூவடற்றியேர்கள்! 

37. இேர்கேது தத்துேங்கேில் நிறுத்தக் குறிகள் கூட 
தநருப்புத் திரிகள். இேர்கள் கேிகதகள், தசாற்கேில் 
ேடித்த சுடுவசாறு, சமுதாயம் பசியாறும். 

38.கபரீ் இஸ்ைாமிய முகறப்படி ேேர்ந்தாலும், ராமரின்மீது 
பக்தி தகாண்டு ோழ்ந்தார். வேதாத்திரிவயா இகறயுணர்வு 
தபற்று அறதநறி ோழ்க்கக ோழ்ந்தேர். 

39. பிரபஞ்சம் முழுேதும் ”இகறத்தன்கம” மட்டுவம 
உண்டு.  அதற்கு உருேம் கிகடயாது. அதற்கு 
அழிேில்கை என்று இருேருவம வபாதித்தனர். 

40. இருேரின் கேிகதகள் ஒரு சாமானியனின் 
கேிகதகள் வபால் இருந்தாலும் அகத தமாழி 
தபயர்ப்பதில் மிகுந்த சிரமம் உண்டு. 
 

41. ராமாணந்த தீட்சதரின் சீடர் கபரீ், தன் எழுதுவகாைில் 
ேிட்டுகேத்த கமயின் மிச்சத்கத, மகரிஷி தன் 
எழுதுவகாைில் நிரப்பிக் தகாண்டு முடித்து கேத்தார். 

42. ஒரு யுக ேிழிப்கப ஏற்படுத்துேவத இேர்கேது 
இருேரது இைக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த 
முயற்சியிவை இேர்களுக்கு தேற்றியும் கிகடத்தது. 
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2. யார் அந்த கபரீ்தாஸ்? 

 
‘மிகப் தபரிய வசேகன்!’ என்பதுதான் அந்தக் வகள்ேிக்கான பதில். 
ஆம்… அரபு தமாழியில் ‘கபரீ்’ என்ற தசால்லுக்கு ‘மிகப் தபரிய’ 
என்று தபாருள். சம்ஸ்கிருதத்தில் ‘தாஸ்’ என்ற தசால்லுக்கு 
‘அடிகம அல்ைது வசேகன்’ என்று தபாருள். 
 
இேர் முஸ்ைீமுக்கு பிறந்து. இந்துோக ேேர்க்கப்பட்டேவரன்றும், 
இந்துவுக்கு பிறந்து முஸ்ைீமால் ேேர்க்கப்பட்டேதரன்றும், 
இருவேறு கருத்துக்கள் உண்டு.  ஆனால், அேர் மதத்கத் தாண்டி 
சிந்தித்த மிகப் தபரிய மகான். 
  
ேட இந்தியாேிேல் அேதரித்தேர் கபரீ்.  படிப்பறிவு இல்ைாதேர் 
தநசோேி.  இகச பாடுேதில் ேல்ைேர்.  பாட்டுக்ககே புகனந்து 
பாடுோர். 
அேருகடய பக்தியால் ஈர்க்கப்பட்டு பைர் அேருகடய சீடர்கோக 
வசர்ந்து இருந்தார்கள்.  ஒரு சமயத்தில் ஏறத்தாழ பத்தாயிரம் வபர் 
சிடர்கோக இருந்ததாக தசால்கிறார்கள். 

கபரீ் பிறந்தது 1440-ம் ஆண்டு (1398-ம் ஆண்டு என்ற கருத்தும் 
உண்டு) ோரணாசியில் கங்ககக் ககரயில் பிறந்தேர் என்றும்,  

இேகர தமால், ஜஜீா பபீி என்ற இஸ்ைாமிய தம்பதிகள் ேேர்த்தனர் 
என்றும் இேரது சரிகத கூறுகிறது.  

திருக்குராகனத் திறந்து பார்த்ததும் ததன்பட்ட 'கபரீ்' என்ற 
தசால்வை இேருக்குப் தபயராகச் சூட்டப்பட்டது.  

`கபரீ்’ என்றால் `தபரிய’ என்று தபாருள். ஸ்ரீமன் நாராயணரின் 
ஆகணப்படி ஸ்ரீசுகப்பிரம்மவம கபரீாக அேதரித்தார் என்றும் 
கூறப்படுகிறது.  
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தநசோேி குடும்பத்தில் ேேர்ந்த கபரீ், இகறயருோல் நல்ை குரல் 
ேேமும் பாடும் திறகமயும் தபற்று இகறேகனப் பாடி 
ேேர்ந்துேந்தார்.  

இேரது தபயரில் உத்தரப்பிர்வதசத்தில் சந்த் கபரீ் எனும் மாேட்டமும் 
உள்ேது.  

ோரணாசியில் கபரீ் தசௌரா என்ற இடத்தில் கபரீின் குடும்பம் 
ேசித்ததாக நம்பப்படுகிறது. கபரீ் தசௌராேிலுள்ே கபரீ் மடத்தில் கபரீ் 
ததாடர்பான தகாண்டாட்ட நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. 

"கபரீ் பந்த்"  என்ற சமயச் சமூகம் மூைமாக கபரீின் கருத்துக்களும் 
கூற்றுகளும் ததாடர்கிறது.இச்சமூகத்தினர் கபரீ் பந்த்தின் 
நிறுேனராகக் கபகீர ஏற்றுக் தகாண்டுள்ேனர். வமலும் 
இப்பிரிேினர் கபரீ் பந்த்திக்கள் என அகழக்கப்படுகின்றனர்.  

தநசோேராக ோழ்ந்து, சமயநல்லுறேிற்கு தபரும்பங்காற்றிய சிறந்த 
கேிஞரான கபரீ்தாசரின் தபயரில் அேரது நிகனகேப் வபாற்றும் 
ேண்ணம் ‘சந்த் கபரீ்’ என்ற சிறந்த தநசோேருக்கான ேிருகத 
மத்திய அரசு கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகோக (1965இல் இருந்து) ேழங்கி 
ேருகிறது. 

பாடுேதில் தபருேிருப்பம் தகாண்டிருந்ததால், தநசவு தசய்ேதில் 
ேிருப்பத்துடன் இருந்தார்.  

இரேில் இேர் ஒரு முழம் தநய்தால், இேரது பாடகைக் 
வகட்டபடிவய இகறேன் ஒரு முழம் தநய்ோராம்.  

கபரீுக்கு எழுதவும் படிக்கவும் ததரியாது. ஆனாலும், ஞானம் 
ேேர்ந்தபடிவய இருந்தது.  

தக்க ேயதில் இேருக்குத் திருமணமாகி மகனும் மகளும் 
பிறந்தார்கள். குடும்ப ோழ்ேில் ஈடுபட்டாலும், இேருகடய மனம் 
ஆன்ம ஞானத்கதத் வதடியபடி இருந்தது. அந்தத் வதடல் அேர் 
இயற்றிய பாடல்கேிலும் பிரதிபைித்தது.  

இஸ்ைாமிய முகறப்படி ேேர்ந்தாலும், ராமரின்மீது பக்தி தகாண்டு 
ோழ்ந்தார்.  
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இரு மதங்கேிலும் நிைேிய மூட நம்பிக்ககககேக் கண்டித்தார். 
இதனால் ஊர் மக்கோல் தண்டிக்கப்பட்டார். தன் நிகையிைிருந்து 
மாறவே இல்கை 

குருவும் சீடரும்  

மகான் ராமானந்த தீர்த்தரின் சீடனாக ஆகசப்பட்டு அேகர 
அணுகினார் கபரீ்.  

ஆனால், தீர்த்தரின் சீடர்கள் அேகர உள்வே அனுமதிக்காமல் 
அனுப்பி ேிட்டனர்.  

அன்றிரவே ஸ்ரீராம, ைட்சுமணர்கள் அந்த மடத்கதேிட்டுக் 
வகாபித்துக்தகாண்டு வபாேகதப்வபாை தீர்த்தர் கனவு கண்டார்.  

உடவன அைறிக்தகாண்டு, 'அேகர ஏன் ேிரட்டினரீ்கள்' என்று 
கங்ககக்ககர வநாக்கி ஓடினார்.  

ஓடிேரும் ேழியில் படுத்துக்தகாண்டிருந்த கபகீர மிதித்துேிட்டார் 
தீர்த்தர்.  

அப்வபாது 'ராம ராம' என்று ஜபித்த திருநாமவம கபரீுக்கு முதல் 
வேத பாடமானது.  

இராமாநந்தரின் சீடர்களுள் ஒருேராகத்தான் பைரும் கபகீரக் 
கருதுகின்றனர்.  

இராமாநந்தர், ஒவ்தோருேருக்குள்ளும், ஒவ்தோன்றுக்குள்ளும் 
பரம்தபாருள் இருப்பதாகக் கூறும் அத்கேதத் தத்துேத்கதப் 
பின்பற்றிய கேணேக் கேிஞராோர்.  

கபகீர முகறயாகச் சீடராக ஏற்க இராமாநந்தர் திட்டேட்டமாக 
மறுத்து ேிட்டதாகவும், கபரீ் தகட்டிக்காரத்தனத்துடன் இராமநந்தர் 
கங்ககக்குக் குேிக்க தசல்லும் ேழியிைிருந்த படிகேில் 
இருள்பிரியாத ேிடியகாகையில், சாக்கால் தன்கன மூடிக்தகாண்டு 
கிடக்க, கீவழ கிடந்த கபகீரத் ததரியாமல் மிதித்துேிட்ட 
இராமாநந்தர் "இராமா இராமா!" என்று தசால்ைிேிட்டதால், 
வேறுேழியின்றி இராமாநந்தர் கபகீரத் தன் சீடராக ஏற்றுக்தகாள்ே 
வேண்டியதாயிற்று என்ற கருத்து ேழக்கிலுள்ேது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A3%E0%AE%B5_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D


9 
 

இராமானந்தரின் சீடரான கபரீ் இந்தி தமாழியில் எழுதிய இரு 
ேரியிைான பாடல்ககே வதாவே என்றகழக்கப்படுகிறது.  

ஒருமுகற ராமானந்த தீர்த்தகர ோதத்துக்கு அகழத்தார் வகாரக்கர்.  

தனது ஆழ்ந்த குருபக்தியின் துகணயுடன் வகாரக்ககர ோதத்தில் 
தேற்றிதகாண்டார் கபரீ். குருநாதர் தமச்சும் சீடனாக அேர் 
ேிேங்கினார். 

தசய்யும் ததாழிவை ததய்ேம் 

கபரீ் தினமும் தநசவு தநய்ேதும், ோரத்திற்கு ஒருமுகற தநய்த 
துணிகய தகாண்டு வபாய் ககட ேதீியில் ேிற்று ேிட்டு 
ேருேதுமாக இருந்தார்.   

அேர் சிஷ்யர்கதேல்ைாம், ’இவ்ேேவு புகழ் தபற்ற பிறகும கூட 
நீங்கள் ஏன் இந்த வேகைகயச் தசய்கிறரீ்கள்.  உங்களுக்கு 
எவ்ேேவு தபாருள் வேண்வமன்றாலும் நாங்கள் தருகிவறாவம1 
என்று தசால்ைிப் பார்த்தார்கள்.  ஆனால் அேர் ஒத்துக் தகாள்ேவே 
இல்கை. 

’நான் துணிகயயா தநய்கிவறன் என்று நிகனக்கிறரீ்கள்?  நான் 
இகறேனுடன் ஐக்கியப்பட்டுக் தகாண்வட இந்த வேகைகய ஒரு 
பிராத்தகனயாகச் தசய்கிவறன்.  நான் ககடக்குச் தசன்று 
ேிற்கும்வபாது கூட ோங்குபேகர, என் இகறேன்தான் ோங்குகிறார் 
என்று நிகனத்துக் தகாண்வட ேிற்கிவறன்!’ என்று தசால்ோர். 

தசய்யும் ததாழிவை ததய்ேம் என்ற எண்ணத்தில் கபரீ், தநய்யும் 
வபாவத அகத தநய்தல் என்று எண்ணாமல் இகறேழிபாடு என்வற 
நிகனத்து தசய்து ேந்தார். 

ேிற்கும்தபாழுது, ேிற்பகன என்று எண்ணாமல் கடவுளுக்கு அது  
ஒரு சமர்ப்பணம் என்ற நிகனத்வத ோங்குபேகர இகறோ என்று 
அகழத்து ேந்தார் 
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தநய்த துணிககே ேிற்று ேந்தால்தாவன குடும்பத்கதப் பராமரிக்க 
முடியும்? எனவே, கபரீ்தாசர் தான் தநய்த துணிகய ேிற்கச் 
தசல்ேது ேழக்கம்.  

அப்படி ஒருநாள் தசன்றவபாது மாயக் கண்ணனின் ைீகையால் ஒரு 
தபரியேர் அேரிடம் ேந்து துணிகய ேிகைக்குக் தகாடுக்கும்படி 
வகட்டார்.  

ேிகை வபசிக் தகாண்டிருந்தவபாவத, அந்தப் தபரியேர் துணிகயப் 
பிடுங்கிக்தகாண்டு தசல்ை, அேகரத் ததாடர்ந்து ஓடிய கபரீ், ''ஐயா, 
துணிக்கு ேிகை தகாடுங்கள்'' என்று வகட்டார்.  

தபரியேர் பணம் தகாடுக்க மறுத்ததும், கபரீ் தபரியேரிடமிருந்த 
துணிகயப் பிடுங்கினார். துணி இரண்டாகக் கிழிந்து ஒரு பாதி 
தபரியேரின் ககயிலும், மறு பாதி கபரீின் ககயிலும் ேந்துேிட்டது.  

தபரியேரின் ககயில் இருக்கும் துணிக்கான ேிகைகய 
மட்டுமாேது தகாடுக்கும்படி கபரீ் வகட்டார்.  

அந்தப் தபரியேவரா, ''நான் இந்த ேஸ்திரத்கத கண்ணனுக்காகக் 
வகட்கிவறன். இதற்குப் பணம் வகட்காவத'' என்ற தபரியேர், 
கண்ணனின் தபருகமககே ேிேக்கிக் கூறியதுடன், ''இனி யார் 
ேந்து கண்ணனின் தபயகரச் தசால்ைிக் வகட்டாலும் அேர்களுக்குத் 
துணிகயக் தகாடுத்துேிடு'' என்று கூறினார்.  

தநய்த துணிககே ேிற்கச் தசல்லும் வபாததல்ைாம், கண்ணனின் 
ைீகையின் காரணமாக யாவரனும் ஒருேர் ேந்து கண்ணனின் 
தபயகரச் தசால்ைி, துணிகய ோங்கிச் தசல்ேது 
ேழக்கமாகிேிட்டது. 

இகற காட்சி  

கபரீுக்கு ேருமானம் இல்ைாமல் குடும்பம் ேறுகமயில் தேித்தது.  

ஒருமுகற கபரீின் ேடீ்டுக்கு இகறேனடியார்கள் 100 வபர் உணவு 
வேண்டி ேந்தனர்.  
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ேறுகமயில் ோடிய கபரீ், அேர்கேின் பசிகய எப்படியும் வபாக்க 
வேண்டும் என்று எண்ணினார். எனவே, தன் மகனேிகய ஒரு 
தசல்ேந்தரின் ேடீ்டில் ேடீ்டு வேகை தசய்ேதற்கு 
ஒப்பகடத்துேிட்டு, அதன் மூைம் தபற்ற பணத்கதக் தகாண்டு 
இகறேனடியார்களுக்கு உணேிட்டார்.  

அன்று இரவே ஓர் அரசு அதிகாரி, அந்தச் தசல்ேந்தரின் ேடீ்டுக்குச் 
தசன்று கபரீின் மகனேிகய மீட்டு ேந்து ேடீ்டில் வசர்ப்பித்தார்.  

மகனேி திரும்பி ேந்தகதக் கண்டு வகாபம் தகாண்ட கபரீ், 
மகனேிகய அடிக்கக் கககய ஓங்கினார்.  

அப்வபாது அந்த அதிகாரி, ''நான்தான் உன் மகனேிகய மீட்டு 
ேந்வதன். வேண்டுமானால் என்கன அடி'' என்று கூறினார்.  

கபரீ் அேகர அடிக்கக் கககய ஓங்கியவபாது, அங்வக அந்த அதிகாரி 
காணேில்கை. மாறாக ஶ் ரீராமர் காட்சி தந்தார்.  

இகறேனின் தரிசனம் கண்ட கபரீ் கைங்கிப்வபாய் ராமகனத் 
ததாழுது பாடல்கள் புகனந்தார்.  

இப்படி கபரீின் ோழ்ேில் ஆயிரம் ஆயிரம் சம்பேங்கள் 
இகறயருோல் நகடதபற்றுக்தகாண்டு இருந்தன. இதனால் பழுத்த 
ஆன்ம ஞானியாக ேிேங்கினார் கபரீ்தாசர். 

இகறேனின் தரிசனம் கண்ட கபரீ் கைங்கிப்வபாய் ராமகனத் 
ததாழுது பாடல்கள் புகனந்தார். இப்படி கபரீின் ோழ்ேில் ஆயிரம் 
ஆயிரம் சம்பேங்கள் இகறயருோல் நகடதபற்றுக்தகாண்டு 
இருந்தன. இதனால் பழுத்த ஆன்ம ஞானியாக 
ேிேங்கினார் கபரீ்தாசர்.   

கபரீ் ஒரு மர்ம வயாகி 

`எல்ைா உயிரிலும் ஆண்டேன் உகறகிறான்; அேன் எந்த 
ஆையத்திலும் இல்கை' என்று உபவதசித்தார்.  



12 
 

கபரீின் மகன் கமாலும் சிறந்த ஞானியாக ேிேங்கினார். எழுதப் 
படிக்கத் ததரியாத கபரீின் பாடல்கள் மக்கேின் மனங்கேில் ஆழப் 
பதிந்துேிட்டன.  

ோரணாசியில் ஏகழ எேிய மக்கள் இேருகடய பாடல்ககே 
மனப்பாடம் தசய்து தகாண்டார்கள்.  

அதுவே பின்னாேில் நூைாக தேேிேர உதேியது. 500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னவர பை புரட்சிகரக் கருத்துககேக் கூறிய 
மகான் கபரீ்தாசர். சீதா, ராம திவ்ய தரிசனத்கதப் பைமுகற 
கண்டேர். 

1518-ம் ஆண்டு இேர் இகறேகனத் துதித்தோவற வகாரக்பூர் 
அருகிலுள்ள் மகர் என்ற ஊரில் மகறந்தார்.  

இருந்தவபாது இேகரக் தகாண்டாடாத இந்து, இஸ்ைாமிய மக்கள், 
இேரின் இறந்த உடல் தங்களுக்வக தசாந்தம் என உரிகம 
தகாண்டாடினர்.  

ஒரு தபரியேர், ''ஏன் ேணீாகச் சண்கடயிட்டுக் தகாள்கிறரீ்கள்? 
நீங்கள் இருேரும் தைா ஒரு வபார்கேகயக் தகாண்டு உடகைப் 
வபார்த்திேிட்டுச் தசல்லுங்கள். இரண்டு நாள்கள் தபாறுத்து ேந்து 
பாருங்கள்'' என்று கூறினார்.  

அதன்படி இரு தரப்பினரும் உடைின் ேைப் பகுதிகயயும் இடப் 
பகுதிகயயும் வபார்கே தகாண்டு வபார்த்திேிட்டுச் தசன்றனர். 
இரண்டு நாள்கள் கழித்து அேரது திருவுடகை எடுத்துச் தசல்ை 
ேந்தனர். வபார்கேகய எடுத்ததும் அேர்கள் கண்ட காட்சி 
ஆச்சர்யமூட்டுேதாக இருந்தது.  

ஆம். கபரீின் உடல் மகறந்து, அங்வக புத்தம் புது மைர்கள் 
இருந்தன. ஆம், இகறேனுக்காகப் பாமாகைகள் பாடிப் பாடிப் 
பரேசமகடந்த அேரது திருவமனி பூக்கோக உருமாறி இருந்தன. 
இரு தரப்பினரும் மைர்ககேக் தகாண்டு தசன்றனர்.  

கபரீின் வபாதகனகள் இந்து, இஸ்ைாமிய மதங்ககேக் கடந்து 
சீக்கிய மதத்திலும் இடம் தபற்றன.  
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சீக்கியர்கேின் ததய்ேமும் புனித நூலுமான 'குருகிரந்த சாேிப்'பில் 
இடம் தபற்றிருக்கின்றன. ஆக, மூன்று மதங்களும் வபாற்றும் 
மகத்தான ஞானியாக அருள்புரிகிறார். 
 

இேரது பாடல்கள் இன்றும் இந்திய வதசதமங்கும் பாடப்படுகின்றன. 
எேிகமயான ஆன்மிக கருத்துககேக் தகாண்ட இேருகடய 
பாடல்கள் ரேநீ்திரநாத் தாகூர், மகாத்மா காந்தி வபான்ற பைகரயும் 
கேர்ந்திழுத்தது.  

கபரீின் ேழிதயாற்றி ோழ்ந்த மக்கள் 'கபரீ் பந்திக்கள்' என்று ேடக்வக 
ோழ்கிறார்கள். 

காந்திகயக் கேர்ந்த பாடல் 

"தநசவு என்ன; பாவு என்ன?  
வபார்கே தநய்யும் நூல்கள்தான் என்ன?  
எட்டு கமைங்கள், ஈகரந்து ராட்டினங்கள்!  
ஐந்து மூைப் தபாருள்கள். மூன்று வபார்கே குணங்கள்.  
எல்ைாம் வசர்த்து பரமன் வபார்கே தசய்ய பத்து மாதங்கள்"  
 

என்ற இேருகடய தத்துேப் பாடல் காந்திகயப் தபரிதும் கேர்ந்த 
ஒன்று.  

சூபியிசம், சித்தர் பாடல்ககேப்வபாைவே பை பாடல்ககே இயற்றி, 
ஆன்மிகம் தகழக்கச் தசய்ததுடன் மக்கேின் மனங்கேில் 
வபதங்ககேக் ககேந்தேர் மகான் கபரீ்தாசர். அேரது எழுத்துக்கோல் 
இந்து சமய பக்தி இயக்கத்தில் தாக்கத்கத ஏற்படுதியேர்.  

கபரீின் வபாதகனகள் இந்து, இஸ்ைாமிய மதங்ககேக் கடந்து சீக்கிய 
மதத்திலும் இடம் தபற்றன. சீக்கியர்கேின் ததய்ேமும் புனித 
நூலுமான 'குருகிரந்த சாேிப்'பில் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. ஆக, 
மூன்று மதங்களும் வபாற்றும் மகத்தான ஞானியாக அருள்புரிகிறார். 

 

https://www.vikatan.com/news/spirituality/112818-rama-chanting-piksha-lived-as-music-saint-tyagaraja-250-tyagaraja.html
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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கபரீின் நிகனோக 1952ல் இந்திய அரசு 
அஞ்சல் தகைகய தேேியிட்டு மகிழ்ந்தது. 

இந்த மகாகனப் வபாற்றும் ேககயில், மத்திய 
அரசின் ஜவுேித்துகற சிறந்த தநசோேருக்கான 
'சந்த் கபரீ்' ேிருகத ஆண்டுவதாறும் ேழங்கி 
ேருகிறது.  

'அன்கப ேைியுறுத்தாத சமயம் சமயமில்கை' 
என்று வபாதித்த மகா ஞானி கபரீ் அமரத்துேம் 
அகடந்த 500 ேது ஆண்டு இது. அேருகடய 
ோழ்கே, கருத்துககே தநஞ்சில் ஏந்தி சக 
உயிர்ககே வநசிக்க வேண்டும் என்பவத 

அந்த ஞானியின் ோழ்க்கக தசால்லும் பாடம்! 

 

சீக்கியமதத்தின் அஸ்திோரம் கபரீ் 

கபரீின் சிஷ்யர்கேிை முக்கியமான ஒருேர், சீக்கிய மதத்கத 
வதாற்றேித்த குருநானக்!. 

கபரீின் கேிகத ேரிகேில் ஐநூறுக்கும் வமற்பட்டேரிகள் 
சீக்கியர்கேின் புனித நூைான குரு கிரான்ந் சாகிப்பில் 
எடுத்தாேப்பட்டிருக்கிறது.   

சீக்கிய மதம், அேர்களுகடய மற்ற பத்து மத குருமார்களுக்கு 
தகாடுக்கும் அவத மரியாகதகய கபரீுக்கும் இன்றும் தகாடுத்து 
ேருகிறது. 

தபாதுோக கபரீின் ஞானத்கத உைகம் முழுேதும ஒத்துக் 
தகாள்ேதால், அேர் வைாககுரு என்றும், வைாககேி என்றும் 
பாராட்டப்படுகிறார்.  

கபரீின் கேிகதகள் ஒரு சாமானியனின் கேிகதகள் வபாை 
இருந்தாலும் அகத தமாழி தபயர்ப்பதில் மிகுந்த சிரமம் உண்டு 

https://www.vikatan.com/news/spirituality/111568-take-a-spiritual-journey-in-gnanamalai-temple.html
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கபரீின் பாடல்கள். 
17-ம் நூற்றாண்டுக்கு முன்புேகர, கபரீ் பாடிய பாடல்கள் எல்ைாம், 
அேருக்குப் பின்னால், அேருகடய சீடர்கோல் ோய்தமாழியாகவே 
தகாண்டு தசல்ைப்பட்டன.  
அந்த நூற்றாண்டில்தான் முதன்முதைாக எழுத்து ேடிேில் அேரது 
பாடல்கள் ‘ஆதி கிரந்தம்’ எனும் சீக்கியர்கேின் புனித நூைில் 
ஆேணப்படுத்தப்பட்டன.  
 
தன் ோழ்நாேில் ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்ட பாடல்ககே கபரீ் 
பாடியிருக்கைாம். 
 
ஆனால், அேற்றில் பாதிக்குப் பாதி, பிற்காைத்தில் ேந்த 
அேருகடய சீடர்கோல் எழுதிச் வசர்க்கப்பட்ட இகடச்தசருகல்கள் 
என்று தசால்பேர்களும் உண்டு. எனினும், ‘ஆதி கிரந்த’த்தில் கபரீ் 
பாடியதாக 227 பாடல்களும், 17 ராகங்களும் மற்றும் 237 
ஸ்வைாகங்களும் உள்ேன. 
 
அதற்குப் பிறகு, 1915-ல், தபாருோதார வமகத அமர்த்தியா 
தசன்னின் தாய் ேழித் தாத்தா ஷிட்டிவமாகன் தசன், ேட இந்தியா 
முழுக்க, அகைந்து திரிந்து, ோய்தமாழியாகப் புழங்கும் கபரீின் 
பாடல்ககேச் வசகரித்து ‘சாங்ஸ் ஆஃப் கபரீ்’ என்ற தகைப்பில் 

புத்தகமாக 
தேேியிட்டார். 
 
அந்த நூல், அவத 
ஆண்டில் கேிஞர் 
ரேநீ்திரநாத் 
தாகூரின் ஆங்கிை 
தமாழிதபயர்ப்பில் 
‘கபரீின் நூறு 
கேிகதகள்’ எனும் 
ததாகுப்பாக 

தேேியானது. அதற்குப் பிறகு எத்தகனவயா 
தமாழிதபயர்ப்பாேர்கோல் கபரீின் பாடல்கள் 
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தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுேிட்டன. என்றாலும், சமகாைத்தில், கேிஞர் 
அரேிந்த் கிருஷ்ண தமஹ்வராத்ராேின் தமாழிதபயர்ப்பு 
நம்பகமானதாக இருக்கிறது. 
 

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

அருட்தந்கத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் 
கிராமத்தில் தசங்குந்த ககக்வகாேர் மரபில் தநசவுத் ததாழில் 
தசய்யும் ேரதப்ப முதைியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்கதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுேயது முதவை வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 
சின்னம்மாேிடம் நிகறய பக்திக் ககதககேயும், 
புராணக்ககதககேயும் அறிந்து தகாண்டார். 

இேரது குடும்பச் சூழைில் இேருக்கு அதிகம் படிக்க ோய்ப்பு 
இல்ைாமல் வபாய்ேிட்டது.  

தன்னுகடய தசாந்த ஊரில் மூன்றாேது ேகுப்பு ேகர படித்த இேர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் ததாழிைான 
தறி தநய்தகைச் தசய்யத் 
ததாடங்கினார். 

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

தசன்கனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராேின் நட்பு கிகடக்க, அேர் மூைமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றகேககேக் கற்றார் மகரிஷி. 

தனது ோழ்க்ககயின் குறிக்வகாோகிய முழுகமகய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 

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
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உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வோமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துே துகறககேக் கற்றுத் வதர்ச்சி தபற்றார்.  

இரண்டாேது உைகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு தபாருோதாரத் தன்னிகறவு தபற வேண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்ைாயிரம் நபர்களுக்கு வேகை 
அேிக்கக்கூடிய அேேிற்கு ஒரு தபரிய தநசவுத் ததாழிற்சாகைகய 
உருோக்கினார். 

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் ததாழிற் தகாள்கக மாற்றம் காரணமாக 
ேியாபாரம் திடீர் சரிவு நிகைகய அகடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்ககேயும் 
காப்பாற்றுேதற்காக ஈட்டிய தபாருள் அகனத்கதயும் அேர்களுக்வக 
தசைேழித்து அகனத்துப் தபாருள் ேேத்கதயும் இழந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனகதத் தேரேிடாது மீண்டும் கடுகமயாக 
உகழத்து படிப்படியாக தபாருோதாரத்தில் தன்கன வமம்படுத்திக் 
தகாள்ே அரிசி ேியாபாரம் வபான்ற பல்வேறுபட்ட ததாழில்ககேச் 
தசய்து தனக்கும், தன்கனச் சுற்றியுள்ேேர்கேின் துன்பத்கதப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

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

ேறுகமயிவைவய ோழ அடிதயடுத்து கேத்த அேரது உள்ேத்தில்  

 ேறுகம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அகத ஏன் காண முடியேில்கை?  
 மனித ோழ்க்ககயிவைவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒைித்துக் தகாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு ததேிவு தபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் ததாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

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
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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ேிகேோக தனது 35ேது ேயதில் தன்னிகை ேிேக்கமாக 
இகறநிகைகய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பகடயில் உைக 
மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்கக 
தநறிவய மனேேக்ககை ஆகும்.  

46 ஆம் அககேயில் உைக அகமதிக்காக 'உைக சமாதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பாடல்கள் நூகை எழுதி 1957ல் தேேியிட்டார்.  

இந்த இருதமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிைம்) நூகை பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேகர உகழத்து தேற்றி 
தபற்றார்.  

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

ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மககே (வைாகாம்பாள்) மணந்து இல்ைற 
ோழ்க்கககயத் ததாடங்கினார்.  

இல்ைறத்திலும், தநசவுத் ததாழிைிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடைில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் 
தகாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்கேின் நூல்ககேக் கற்று, தியானத்தில் தேகுோக ஈடுபட்டு 
தன்கன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முகறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டார். 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடைின் ேிகேோக தனது 35ஆேது 
ேயதில் ஞானம் தபற்றார்.  

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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அதிைிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பை உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்ககேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூைமாகவும், உகரகேின் 
மூைமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துகரத்தார்.  

பின்னர் தனது தநசவு ததாழிகை முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு தன்கன 
முழுகமயாக ஆன்மீகத் துகறயில் ஈடுபடுத்திக் தகாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்கககயப் பற்றியும் 
தேநிகையில் தான் தபற்ற கருத்துக்ககேப் பை கேிகதகோகவும் 
கட்டுகரகோகவும் புத்தக ேடிேங்கேில் இந்த உைகுக்கு மகரிஷி 
அேர்கள் அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் தமய்ஞ்ஞானமும் 
கைந்த தமிழ்ப்பாடல்ககே இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து தகாள்ளும் ேககயில் எேிய தமிழில் தனது 
தத்துேங்ககே எடுத்துகரத்தார். எல்ைா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற 
என்பகத மகரிஷி அேர்கள் ேைியுறுத்துகிறார். 

1957ல் மகரிஷி 'உைக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்கற 
தேேியிட்டார்.  

ததாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் தசல்லும் ோய்ப்பு இேருக்குக் 
கிட்ட அங்தகல்ைாம் ஆன்மீகச் தசாற்தபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுைம் அகமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துககேயும் சாதகன 
முகறககேயும் உைகதமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உைக சமுதாய வசோ 
சங்கம்  

இன்று இந்தியாேிலும், சிங்கப்பூர், மவைசியா, ஜப்பான், ததன்தகாரியா, 
அதமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பை கிகேககேக் தகாண்டு 
இயங்கி ேருகிறது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குகறய தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்ககே எழுதியுள்ோர்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கேிகதககே எழுதியுள்ோர். 

வேதாத்திரியம் 

 உைகில் மனித குைம் சிறப்பாக ோழ, உண்கம நிகை 
உணர்ந்து உயர்ோன ோழ்க்கக தநறிமுகறககேக் கண்டு 
அனுபேித்து, அதன் ேழி ோழ்ந்து மற்றேரும் சிறப்பாக, 
அகமதிவயாடு ோழ ேழிகாட்டியேர்கள் பைர். 

 அேர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துே வமகதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
தமய்ஞானிகள் அகனேகரயும் நிகனவு கூர்ந்து, ோழ்ேியல் 
சிந்தகனகள், தசயல் திட்டங்ககே, மனித குைம் எேிகமயாக 
புரிந்து தகாண்டு, உணர்ந்து ோழ அருட்தந்கத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ேல் அருேிய அரிய தகாகடதான் 
."வேதாத்திரியம்". 

 வேதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்மீகம், அறிேியல், 
தபாருேியல், ககை, இைக்கியம், கல்ேி, தமாழியியல், 
வேோண்கம, இல்ைறம், குழந்கதயியல், உடைியல், பாைியல், 
இகச, ஒழுக்கேியல் வபான்றகே பற்றிய ததேிோன தீர்க்க 
தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ேது 
ேியப்பிற்குரியதாகும். 

அருட்தபருஞ்வசாதி நகர் 
 
   
 
 
 
 
 

தகாங்குநாட்டில்- தபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக - ோல்பாகற 
மகைவயாரத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்வதக்கம் அகமந்துள்ே இடத்தில்- 

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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அருட்தபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம்- வேதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 காை கட்டத்தில் அகமக்கப்பட்டது.  
அன்தபாேி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்கறயும் தேேியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிைம் தமாழிகேில் தேேிேருகின்றன. 
  
மகறவு 
வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 
28, 2006 தசவ்ோய்க்கிழகமயன்று மகறந்தார் 
 

 

 

4.இகறேகனத் வதடும் பக்தர்கள் 
 
இகறேன் ஒருேவன, உருேமற்ற அேகன உணரச் சடங்குகளும் 
சம்பிரதாயங்களும் வதகேயில்கை, இகறேகன தேேியில் 
வதடுேது அறியாகமயின் ேிகேவு. இகறேன் நம்முள்வேதான் 
இருக்கிறான், அங்குத் வதடினாவை அகடய முடியும் என்ற 
கருத்துக்கள் பை பாடல்கேிலும் தேேிப்படுகின்றன. 

ஓ! பணியாேவன, என்கன நீ எங்வக வதடுகிறாய்? 
இவதா, நான் உன் அருகிவைவய இருக்கிவறன். 
நான் திருக்வகாயிைிலும் இல்கை; மசூதியிலும் இல்கை; 
காஃபாேிலும் இல்கை; ககைாயத்திலும் இல்கை. 
நான் சடங்குகேிவைா அகே சார்ந்த சம்பிரதாயங்கேிவைா இல்கை. 
வயாகப் பயிற்சியிவைா துறேிவைா இல்கை. 
நீ என்கன நாடும் உண்கம ஆர்ேைனாக இருப்பின் 
உடனடியாகக் காணமுடியும். 
கண்ணிகமப் வபாதிவைா ககதநாடிப் வபாதிவைா 
என்கனச் சந்திக்க முடியும்…… 

 (கபரீ்பாடல் – 1) 

என்ற பாடைில் இகறேவன அறிவுகர கூறுேது வபாைப் பாடல் 
புகனந்துள்ோர். 

ஜைாலுதின் ரூமியின் பிரபைமான பாடல் 

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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 ”கடவுகேக் கிறுத்துேர்கேிடமும்,சிலுகேயிலும் வதடிவனன் 
    …அேர் அங்கு காணப்படேில்கை, 
உருே ேழிபாட்டுக் வகாயில்களுக்குப் வபாவனன் 
   ..அேர் அங்கு இருந்த அகடயாேவம இல்கை. 
ேீரா மகைக்குள் நுகழந்வதன். காந்தார் ேகர தசன்வறன். 
   …ஆனால் அேர் அங்கு இல்கை. 
காஸஸ் மகைக்குன்றின் உச்சிக்கு ஒரு உறுதியுடன் வபாவனன் 
   …அங்கு அன்கா பழங்குடிக்ககேத்தான் கண்வடன். 
இகேகமயும்,முதுகமயும் கூடும் காபா வநாக்கி திகச மாற்றிவனன், 
   …கடவுள் அங்குமில்கை. 
தமய் ஞானத்திற்கு திரும்பி இன் சினா ேிடம் ேிசாரித்வதன். 
   ..அேர் எல்கைக்குள் கடவுள் இல்கை. 
 
இகறத்தூதர் இரண்டு ேில் தூரத்தில் அனுபேித்த 
ஆன்மீக ேிஸ்ேரூபக் காட்சி நடந்த இடத்திற்குச் தசன்வறன். 
கடவுள் அந்த தபருகம மிக்க சதுக்கத்திலும் இல்கை. 
ககடசியில், நான் எனது மனதுக்குள் வதடிவனன். 
அங்வக அேகரப் பார்த்வதன். அேர் வேதறங்கும் இல்கை.” (ரூமி) 

 

வேதாத்திரியத்தின் கடவுள் தத்துேம் 

”இகற” என்பது -ததய்ே நிகைகயக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்புச் தசால்.  
”ததய்ேம்” என்பது -அரூபமான வபராதராச் சக்தி” . 

மாதபரும் வபரியக்க மண்டை நிகழ்ச்சிகள் எல்ைாேற்றிற்கும் 
மூைமானதும், புைன்ககேக் தகாண்டு-வேகம், காைம், பருமன், 
தூரம் என்ற நான்கு அேகேகோலும் கணிக்க முடியாததும், அறிவு 
புைன்கள் மூைமாகத் வதடும்வபாது இல்கைதயன்றும்-தனது 
ஆறாேது நிகையின் உயர்ேிவை ஆராயும்வபாது, உண்டு என்றும் - 
உணரக் கூடியதுமான - உண்கம நிகை எதுவோ- அதுவே 
ததய்ேம்- என்று ேழங்கப்படுகிறது. 
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இயற்கக என்பது- எல்ைா ஆற்றல்களுக்கும் -அடிப்பகடயான மூை 
ஆற்றல்- ஒருங்கிகணப்புப் வபராற்றல். 

”கட+உள் என்று தசால்ைிேிட்டான் கருேறிந்வதான். 
   கருத்தறிேயான் ஊன்றி இகதக் கணேில்கை! 
கட+உள் என்ற ஆக்கிகனயின் குறிப்கபமாற்றி, 
   கண்டறிந்த நிகைக்வக அப்தபயகரக் தகாண்டான் 
கட + உள் என்ற இருதசால்கை ஒன்றாய்க்கூட்டிக் 
   கடவுள் என்வற தசால்ைிச்தசால்ைி ேழக்கமாச்சு! 
கட + உள் என்று மனிதன் ஒருகுறிப்புத் தந்தான். 
   கடவுள் எங்வக? என்று பைர் வதடுகின்றார்.” 

 (ஞானக்கேஞ்சியம் பா.1121) 

 

’கடவுளும் ஞானமும் – வேதாத்திரியம் 
”கடவுள்எனப் படுபேவன மனித னானான்! 
   கருத்தியங்கிக் கருத்துயர்ந்து கருத்தறிந்தான்! 
கடவுோய் அகனத்கதயுவம கண்டு ேிட்டான்! 
   காண்பேவன ஆதியந்த மாகி நின்றான்! 
கடவுள்நிகை யறிந்தேவன, அறியா வதார்க்குக் 
  கருத்துணர்த்தும் நூல்கள்பை எழுதி கேத்தான்! 
கடவுள் இரகசியம் அதகன தேேியாய்க் காட்டும் 
  கடகமவய சிறந்தததனக் கண்டான் ஞானி!”   (ஞானக்கேஞ்சியம் 
பா.1121) 

 

காடு மகை எல்ைாம் திரிந்து ககடசியில் தன்னிடவம ஞானத்கத 
கண்டேர்தான் தகௌதம புத்தர். 

 

“அங்கிங் தகனாதபடி தயங்கும் ப்ரகாசமாய் 
    ஆனந்த பூர்த்தியாகி 
அருதோடு நிகறந்தததது தன்னருள் தேேிக்குவே 
   அகிைாண்ட வகாடிதயல்ைாந் 
தங்கும் படிக்கிச்கச கேத்துயிர்க் குயிராய்த் 
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   தகழத்தததது மனோக்கினில் 
தட்டாமல் நின்றததது சமயவகா டிகதேைாந் 
  தந்ததய்ேம் எந்ததய்ேதமன் 
தறங்குந் ததாடர்ந்தததிர் ேழக்கிடவும் நின்றததது 
  எங்கணும் தபருேழக்காய் 
யாதினும் ேல்ைதோரு சித்தாகி யின்பமாய் 
  என்கறக்கு முள்ேதததுவமல் 
கங்குல்பக ைறநின்ற எல்கையுே தததுேது 
  கருத்திற் கிகசந்ததுவே 
கண்ட தேைாவமான வுருதேேிய தாகவுங் 
   கருதியஞ் சைிதசய்குோம்’ (தாயுமானேர் பாடல் 1) 

கடவுேின் ேிைாசத்கத தந்தேர்தான் நம் தாயுமானேர். 

 

ஓ! கடவுகேத் வதடுபேர்கவே!  கடவுள் மீது தீேர ஏக்கம்தகாள்ே 
வேண்டுமா?  இகதப் படியுங்கள்.  இக்கட்டான காைத்கதக் கடக்க 
வேண்டுமா?  இகதப் படியுங்கள்!  ஆனந்தக் கண்ணரீ் ேடிக்க 
வேண்டுமா? இகதப் படியுங்கள்!  பிரம்ம ோணி எப்படி தபாழிகிறது 
என்பகத அறிய ேிரும்புகிறரீ்கோ? மனேேக்ககை மன்றம் 
ோருங்கள்!  வேதாத்திரி மகரிஷியின் ததய்ேிக ோழக்கககயயும் 
அேரது வேதாத்திரியத்கதப் படியுங்கள். 

 

5.அகைபாயும் மனமா? 
 

 மனதின் இைக்காக மாறிேிட்டாய் 
இருக்க மாட்வடன் என்கிறது ஒரு இடத்தில் 
கபரீ், நீதான் என் தசய்ோய்! 
இந்த மனம் நிற்பதில்கை ஒரு இடத்தில் 
 
என்ன பாேம் தசய்தததன தகைமயிகர மழித்து 
அடிக்கடி தமாட்கட அடித்துக்தகாள்கிறாய் 
மனதமங்கும் மண்டியிருக்கின்றது ேிஷம் 
மனகத ஏன் மழித்துக்தகாள்ேமாட்வடன் என்கிறாய்? 
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 மனம் ததேிந்து குேிர்ந்த பின்வன 
எதிரி என்வபார் யாரும் இல்கை 
அகங்காரம் அழிந்தபின்வன 
அகனேரும் உறேினர்தாவம” கபரீ்தாசர் 

 
நம்முகடய மனம் அகமதி தபற, நிகனத்த காரியங்கள் தேற்றி 
தபறவும் ோழ்ேில் ஆவராக்கியமாக ோழ நாம் அன்றாடம் தியானம் 
தசய்து மனகத ஒரு நிகைப்படுத்தினால் நிகறவேறும்.  
 
ஆசனங்கள் வயாகா தியானம் மூச்சு பயிற்சி நகட பயிற்சி 
உடற்பயிற்சி ேிகேயாட்டு நம்முகடய மனம் அகமதி தபற, 
நிகனத்த காரியங்கள் தேற்றி தபறவும் ோழ்ேில் ஆவராகியமாக 
ோழ நாம் அன்றாடம் தியானம் தசய்து மனகத ஒரு 
நிகைப்படுத்தினால் நிகறவேறும்.  
 
தியானம் என்பது மனது அதன் வமவைவய திருப்பப்படுதல். மனது 
எல்ைா எண்ண அகைககேயும் நிறுத்தும் வபாது 
தேேியுைகத்திைிருந்து ேரும் தூண்டுதல்கள் மனத்தின் மீது 
அதிகாரம் தசலுத்த முடியாது.  
 
உங்கள் உணர்வு ேிரிகின்றது. தியானம் தசய்கிற வபாததல்ைாம் 
உங்கள் மனத்தின் ஆற்றல் தபருகுகின்றது. இன்னும் சிறிது 
கடினமாகப் பயின்றால், தியானம் எேிதாக ேருகின்றது.  
 
அப்தபாழுது உடகைப் பற்றிவயா மற்றப் தபாருள்ககேப் பற்றிவயா 
நீங்கள் உணர்ேதில்கை. ஒரு மணி வநரம் தியானம் ததாடர்ந்து 
தசய்தால் உங்கள் ோழ்க்ககயிவை நிம்மதியான ஓய்கேப் 
தபற்றதாக உணர்ேரீ்கள்.  
 
உள்ேத்திற்கும் பூரண ஓய்வு தகாடுப்பது தியானவம. ஆழ்ந்த 
உறக்கம் கூட அவ்ேககயான ஓய்வு தகாடுப்பதில்கை. 
தியானத்தின்வபாது மூகே ஓய்வு தபறுகின்றது.  
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உறக்கத்தில் மனது ஓய்வு தபறாமல் குதித்துக் தகாண்டு இருக்கிறது. 
தியானத்தின் வபாது உங்கள் உடல் இருப்பகதக் கூட மறந்து 
ேிடுகிறரீ்கள்.  
 
ேடீ்டிவைவய தசய்யைாம் தமாறுதமாறு... காராபூந்தி உங்ககேப் பை 
துண்டுகோக தேட்டினாலும் நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள். நீங்கள் 
எகட குகறந்து இவைசாக இருப்பது வபால் உணர்ேரீ்கள்.  
 
தியானத்தினால் கிகடக்கும் பூரண ஓய்வு இது தான்.    
 
வயாகாசனம் என்றால் அதிகம் உடகை ேகேத்து தசய்ேதல்ை. 
முதைில் மூச்சுப்பயிற்சி. 
 
மூச்சுப்பயிற்சி என்பது நம் ேைது ககயின் கட்கடேிரல் மற்றும் 
சுண்டுேிரல் தகாண்டு மூக்கின் இடப் புறமாக சுோசத்கத இழுத்து 
ேைப்புறமாக ேிட்டு பின் ேைப்புறமாக சுோசத்கத இழுத்து 
இடப்புறமாக ேிட வேண்டும்.  
 
பிறகு அகமதியான இடம் அது உங்கள் ேடீ்டு பூகஜ அகறயாக 
இருந்தாலும் சரி எந்த ேிதமான சப்தமும் இல்ைாத இடமாக பார்த்து 
அமர்ந்து தகாள்ே வேண்டும். பின்பு கண்ககே தமதுோக மூடி 
உங்களுக்கு பிடித்த கடவுேின் தபயவரா அல்ைது ேிேக்கின் 
ஒேிவயா அகத உங்கள் தநற்றியின் கமயத்தில் நிகை நிறுத்தவும். 
 
முதைில் உங்கள் மனம் ஒரு நிகனேிைிருந்து இன்தனாரு 
நிகனேிற்க்கு தாேிக் தகாண்வடயிருக்கும்.அடுத்தடுத்த நாட்கேில் 
மனம் தமதுோக ஒன்றுபடும்.  
 
மனம் அகமதியகடயும்.அப்வபாது உங்கள் மனம் அகடயும் 
ஆனந்தம் ோர்த்கதகேில் தசால்ை முடியாது.  
வயாகாேில் முதைில் மனம் அகைபாயும். அப்படி அகையும் 
மனகத எட்டி நின்று கேனியுங்கள். மனகத அதன் வபாக்கில் 
அகைய ேிடுங்கள்.  
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தசல்ைச்தசல்ை மனம் உங்கள் ேசமாகும்.தினமும் குகறந்தது பத்து 
நிமிடங்கோேது வயாகாேில் அமர வேண்டும். ஆசனத்தில் 
உட்கார்ந்து, மனத்கத அதன் ேழிவய தசல்ைேிட்டு தபாறுத்திருந்து 
கேனிக்கவும்.  
    
அறிவே ஆற்றல் என்று கூறுகிறது ஒரு முதுதமாழி,  
மனது என்ன தசய்கிறது என்று ததரிந்தாைன்றி அதகன அடக்க 
இயைாது. அதன் கடிோேத்கதத் தேர்த்தி ேிடுக.  
 
தகாடிய எண்ணங்கள் மனத்தினில் எழுந்திடும். அத்தககய 
எண்ணங்கள் உங்கள் மனத்தினில் இருப்பகதக் காண நீங்கவே 
ேியப்புறுேரீ்கள்.  
 
நாட்கள் தசல்ைச் தசல்ை, மனத்தில் சீரற்ற எண்ண அகைகள் 
குகறந்து தகாண்வட ேந்து, மனமும் சிறிது சிறிதாக அகமதி 
தபறுேகதக் காணைாம். ேணீ் ோதங்ககேயும் மனத்கதச் சிதறச் 
தசய்யும் வபச்சுக்ககேயும் தேிர்க்கவும். 
 

அறிேின் நான்கு நிகைகள் 

"அறிேறிய வேண்டு தமனில் புைன் கடந்து 
    அறிந்துள்ே அத்தகனயும் கடந்து நின்று 
அறிேிற்கு இயக்ககேப் தபாருள் பரம 
   அணுோன உயிர்நிகைகய உணரவேண்டும். 
அறிேங்வக உயிராகும் துரியமாகும் 
   அந்நிகையும் கடந்துேிடத் துரியாதீதம் 
அறிேிந்த நான்கு நிகைகேில் அவ்ேப்வபா 
   அனுபேமாய் நின்று நின்று பழக தேற்றி." (ஞாக.பா.1196) 
. 

தேம்: 

"ததய்ே அறிவே திருந்திய அறிோம்; 
உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர் தேவம; 
தசய்யும் ேிகனககேச் சீரகமத்திட 
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ஐயமில்கை அறும் பிறேித்ததாடர்." (ஞாக.பா.1205) 
. 

இயற்கக முகற தேம் 

"ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிகேப் பழக்க 
   உறுதி, நுட்பம், சக்தி இகே யதிகமாகும் 
அன்று அன்று அகடயும் அனுபேங்கள் எல்ைாம் 
   அறிேினிவைநிகைத்து ேிடும்.  ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 
நன்று என்று கண்டபடி தசயல்கள் ஆற்றும் 
   நற்பண்பு புைன்களுக்கு அகமந்து வபாகும் 
என்தறன்றும் கருேிடத்வத அறிகே ஒன்றும் 
   இயற்ககமுகற சிறப்புகடத்து  ஈவத தேமாம்." (ஞாக.பா.1473) 
 

 
 

6. பக்திக்கு ஜாதியில்கைவய? 
மதகுருவும், வபார் ேரீனும், ேியாபாரியும், 
மற்றுள்ே முப்பத்தாறு சாதியினரும் - 
ஒன்று வபாைவே இகறேகன நாடுகிறார்கள். 
அந்த ஞானி என்ன சாதியாக இருப்பான் 
என்று வகட்பது மூடத்தனம். 
முடி திருத்தும் நாேிதனும் 
இகறேகனத் வதடியிருக்கிறான். 
துணி துகேக்கும் ேண்ணாத்தியும், 
மரங்தகால் தச்சரும் இகறேகனத் வதடியிருக்கிறார்கள். ….. (கபரீ் 
பாடல் – 2) 

 

இந்த பாடைில், ‘மதகுருவும்’, ‘வபார் ேரீனும்’, ‘ேியாபாரியும்’, 
மற்றுள்ே ‘முப்பத்தாறு சாதியினரும்’ என ‘ேருணாசிரம தர்மம்’ 
பிரித்துகரக்கும் பிராமணர், சத்திரியர், கேசியர், சூத்திரர் என்று 
நான்கு பிரிவுககேயும் சுட்டுகிறார்.  
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இேர்கேில் ஒரு பிரிேினர் மட்டும் இகறேகனத் வதட 
ேிரும்புேதில்கை.  

அகனத்துப் பிரிவு மக்கேின் ஆர்ேமும் இகறேகன அகடய 
ேிரும்புேவத என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.  

இதன் மூைம் சாதி சமய வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது 
இகறேழிபாடு என்ற கபரீ்தாசரின் பரந்துபட்ட எண்ணம் 
தேேிப்படுகிறது. 
 
மயக்கம் ததேிய வேண்டும் என்று ேைியுறுத்துகிறது வேதாத்திரியம் 
 
’சாதிமத,  வதசதமாழி, இனம்இேற் றால் 
   தங்ககேவய உைகமக்க ேிட மிருந்து 
வபதித்துக் தகாண்டுபிற மக்கள் தம்கமப் 
   பிகழயான ோர்த்கதகோல் தேறுத்துப் வபசும், 
நீதிக்வக முரணான தசயகைக் கூட, 
   நிச்சயமாய் இதுஉயர்ந்த பண்பா தடன்று 
ேசதிக்கும் கூட்டமும்நம் சவகாதரர் தாம்! 
   ேழிததரிந்து ததேிேகடய ோழ்த்து வோவம!” (ஞாக.பா.370) 
 
 

உயர்ந்த ஜாதி, தாழ்ந்த ஜாதி, ஏகழ, பணக்காரன் என்பததல்ைாம் 
மனித ேர்க்கம் ேகுத்துக் தகாண்டது தான். பக்திக்கு அப்படியில்கை 
என்பவத நந்தனாரின் ோழ்க்கக சரித்திரம்.  
 
நந்தனார் என்ற சிேபக்தர் வசாழநாட்டிலுள்ே ஆதனூரில் பிறந்தேர். 
இேரது இனத்கத புகையர் என்பார்கள்.  
 
நந்தனாருக்கு, தூக்கத்தில் மூச்சு ேிடும்வபாது கூட சிே சிே என்று 
தான் ேரும். ஆனால், அக்காைத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாய 
மக்ககே வகாயிலுக்குள் அனுப்பதில்கை.  
 
எனவே, மனதிவைவய சிேகன ேணங்கிக் தகாண்டிருந்தார் நந்தனார். 
வகாயில் முரசுகளுக்கு வதால் கதத்து தகாடுப்பது. யாழ்களுக்கு 
நரம்பு தசய்து தருேது என திருப்பணிககேச் தசய்ோர்.  



30 
 

 
இதில் கிகடக்கும் காகசயும் தனக்தகன கேத்துக் தகாள்ேதில்கை. 
இகறப்பணிக்வக தசைேழித்து ேிடுோர்.  
 
தங்கள் ஊர் அருகிலுள்ே திருப்புன்கூர் சிேதபருமான தரிசிக்க 
நந்தனாருக்கு நீண்ட நாள் ஆகச, ஒரு நாள் திருப்புன்கூர் கிேம்பி 
ேிட்டார். வகாயிலுக்குள் தசல்ை முடியாது என்பதால், தேேிவய 
நின்றபடிவய மூைஸ்தானத்தில் சிேைிங்கம் ததரிகிறதா என எட்டி 
பார்த்தார்.  
 
நந்தி சிகை மகறத்தது. எதுவும் ததரியேில்கை. தேேிவய 
நின்றபடி சிேகனப் புகழ்ந்து பாடி ேணங்கினார். உருகிப் வபானார்.  
 
சிேதபருமான். நந்தி வதேரிடம், நந்தி! நீ சற்று ேிைகிக் தகாள். என் 
பக்தன் நந்தன் தேேிவய நிற்கிறான். அேன் என்கனப் பார்க்கட்டும், 
என்றார். 
 
நந்தி ேிைகிக் தகாண்டார். ேந்திருந்த பக்தர்கள் நந்தி சிகை 
நகர்ேகதக் கண்டு பயமும், பரேசமும் தகாண்டனர்.  
 
ஆனால், நந்தனாருக்காக நந்தி நகர்கிறது என்பகத அேர்கேில் 
யாரும் அறியேில்கை. 
 
நந்தனார் ஆனந்தக்கண்ணரீ் ேடித்தார். தூரத்தில் இருந்து 
பார்த்தவபாது, சிேைிங்கம் மூைஸ்தானத்தில் ஏற்றப்பட்ட 
ஒேிதேள்ேத்தில் பேபேதேன ததரிந்தது.  
 
ேிழுந்தும், எழுந்தும், உருண்டும் பரேசப்பட்டு வபானார் நந்தனார். 
(இன்றும் இந்தக் வகாயிைில் நந்தி ேிைகிய நிகையில் தான் 
இருக்கிறது) சிைர் ோதம் தசய்ோர்கள்.  
 
நந்திகய ேிைகச் தசான்ன சிேன், அேகர உள்வேவய 
அகழத்திருக்கைாம் அல்ைோ என்று!  
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தானாக அகழப்பகத ேிட, பிறரால் சகை மரியாகதகளுடன் எந்த 
ஒரு தீேிர பக்தனும், தனது இடத்துக்குள் ேர வேண்டும் என சிேன் 
நிகனத்தார்.  
 
பிரபைமான சிதம்பரம் வகாயிைில் அந்த நாடகத்கத நடத்த அேர் 
திருவுள்ேம் தகாண்டார். சிற்றம்பைத்தாகன தரிசிக்க நந்தனாருக்கும் 
ஆகச, வகாயிலுக்குள் வபாக முடியாது என்றாலும், அந்த தைத்தில் 
தன் கால்பட்டாவை புண்ணியம் என நிகனத்தார்.  
 
இன்றுவபாவோம், நாகே வபாவோம் என நாட்கள் பை 
காரணங்கோல் தள்ேிப்வபாயின. எப்படிவயா ஒருநாள், அேர் அங்கு 
கிேம்பிேிட்டார்.  
 
ஊர் எல்கைகய அகடயவே, வகாயிைில் இருந்து வேத மந்திரங்கள் 
ஒைிக்கும் சப்தம் வகட்டது. பரேசமாகி ேிட்டார் நந்தனார்.  
 
ஆங்காங்வக பக்தர்கள் கூடி நின்று நடராஜப் தபருமானின் திருஅழகு 
நடனக்வகாைத்கதயும், தபான்னம் பைத்தின் தபருகமகயயும் வபசிக் 
தகாண்டிருந்தனர். இகததயல்ைாம் வகட்ட அேர், அந்த ஊருக்குள் 
தசல்ை தனக்கு சிறு தகுதி கூட கிகடயாது என ஒரு சத்திரத்தின் 
திண்கணயில் அமர்ந்து ேிட்டனர். 
 
தில்கையில் கால் கேத்தவத தபரிய வபறாக அேருக்கு 
ஆகிேிட்டது. கூட்டம் குகறயும் வநரத்தில் வகாயில் ோசல் பக்கம் 
வபாய் ஒரு பார்கே பார்த்து ேிட்டால், தன் பிறந்த பைகன 
அகடந்து ேிடைாம் என கருதி காத்துக்கிடந்தார்.  
 
தன் பக்தனின் அரிய பக்திகய தமச்சிய ஆனந்தக் கூத்தனான 
நடராஜர், தில்கைோழ் அந்தணர்கேின் கனேில் வதான்றினார்.  
 
என் பக்தனான நந்தனார் ஊர் எல்கையில் என்கனத் தரிசிக்க 
காத்திருக்கிறான். குைத்தால் புகையன் என்றாலும், பக்தியால் 
அந்தணகன ேிட உயர்ந்தேன்.  
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நாகே தசல்வோம் நாகே தசல்வோம் என நிகனத்து நிகனத்து 
உருகி என்கனப் பார்க்க நீண்ட ஆண்டுகளுக்குப் பின் ேந்துள்ோன்.  
 
அேகன இங்குள்ே அகனேரும் திருநாகேப் வபாோர் என்வற 
மரியாகதயாக அகழயுங்கள்.  
 
அேகன தீக்குேிக்க தசய்யுங்கள். அேன் தீயில் இருந்து தங்கம் 
வபால் மின்னும் உடலுடன் திருநீறு பூசி, முப்புரி நூல் அணிந்து, 
ருத்ராட்சத்துடன் தேேிவய ேருோன்.  
 
ஊர்ேைமாக என் சன்னதிக்கு அகழத்து ோருங்கள் என்றார்.  
 
அந்தணர்கள் ஓவடாடிதசன்று நடந்தகதச் தசால்ைி அேகர 
ேரவேற்றனர். நந்தனார் ஆனந்தக் கண்ணரீ் ேடித்தார்.  
 
அம்பைத்தான் கனேில் அருேியது வபாைவே அகனத்தும் 
நடந்வதறியது. அேர் வகாயிலுக்குள் சகை மரியாகதகளுடன் 
அந்தணர்களுடன் நுகழந்தார்.  
 
ஒரு தாழ்த்தப்பட்டேகன வகாயிலுக்குள் ேரேகழக்க அம்பைத்தான் 
ஆடிய ேிகேயாடகை எண்ணி அகம் மகிழ்ந்து அேவனாடு ஒன்றிப் 
வபானார். திடீதரன வஜாதிப்பிழம்பாகி நடராஜருடன் ஐக்கியமாகி 
ேிட்டார். 
 

 

7.வபாைி மதோதிகள் 
 

 ``ஜபமாகைகய உருட்டுகிறாய் 
தநற்றி நிகறய ேிபூதிகயப் பூசிக்தகாள்கிறாய். 
கற்கறச் சடாமுடிகயக் கட்டிக்தகாள்கிறாய். 
என்ன தசய்தால் என்ன? உன் தநஞ்சில் ஈரம் இல்கை. 
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அன்பு இல்கை. நீ எப்படி இகறேகன அகடோய்?’  - 
கபரீ்தாசர் 

என்று வபாைியான மதோதிககேக் கண்டித்து பாடினார்.  

வபாைித்துறேிககேயும், தபாய்த் தேவேடமணிந்தேர்ககேயும் 

கநயாண்டிதசய்ேதில் சிேோக்கியர் ஒருவபாதும் இரக்கம் 

காட்டியதில்கை.   

அகநிகையனுபூதி தபற்ற தமய்யடியார்கள் தம் நிகைகய எப்வபாதும் 

மகறத்து கேத்திருப்பர்.  

அதல்ைாதேர் தேேி வேடங்கோலும் நடிப்புக்கோலும் தம்புகழ்பாடித் 

திரிேர். சிேோக்கியர் அத்தககய வபாைி ஞானிககே நாய்களுடன் 

ஒப்பிட்டு  

ஞானிஞானி என்றுகரத்த நாய்கள்வகாடி வகாடிவய 

என தேேிப்பகடயாகத் தாக்குேதற்கும் அஞ்சேில்கை. 

”குண்டைங்கள் பூண்டுநீர் குேங்கவடாறு மூழ்கிறரீ் 

மண்டுகங்கள் வபாைநீர்  மனத்தின்மா சறுக்கிைீர்” - என்றும், 

தேந்தநீறு தமய்க்கணிந்து வேடமுந் தரிக்கிறரீ்; - என்றும், 

காேியுஞ் சடாமுடிக் கமண்டைங்க ோசனம் 

தாவுருத்தி ராட்சம்வயாகத் தண்டுதகாண்ட மாடுகள்” - என்றும் 

முத்திவசரச் சித்தியிங்கு முன்னேிப்வபன் பாதரனச் 

சத்தியங்கள் தசால்ைிதயங்குஞ் சாமிவேடம் பூண்டேர் என்றும் 

நீரினிற்கு மிழிகயதயாத்த நிகையிைாத காயதமன் 

றூரினிற் பகறயடித்து உதாரியாய்த் திரிபேர்” – என்றும் 

பைேிதமாகக் கபடத்துறேி வேடம்வபாட்டேர்கேிடம் சிக்காமைிருக்கப் 

பை பாடல்கேில் மக்ககேச் சிேோக்கியர் எச்சரிக்கிறார். 

தமய்ப்தபாருோகும் இகறேகன உள்வநாக்கியுணர வேண்டுவமயன்றி 
தேேிப்புறமான மரபுேழிச் சடங்கு ேழிபாடுகோலும், ஆசாரங்ககே 
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வமற்தகாள்ளுதைாலும் எந்தப் பயனும் இல்கை என்று மனதில் 

பதியும்படிப் பை பாடல்கேில் ஆவேசமாகக் கண்டனம் தசய்கின்றார் 

சிேோக்கியர். 

துேராகடத் துறேிகளுக்கு முன்வன 
தேள்ோகட உடுத்த 

தேண் துறேி ேள்ேல் தபருமான். 

தயவும் கருகணயும் ஞானமும் 
இயற்ககயாய்ப் தபற்றேர்க்கு 

காஷாயம் வதகேப் படேில்கை! 

ஆன்ம தரிசனம் கிட்டிய வபர்க்கு ஆகட அகடயாேம்  அேசியமில்கை! 

அதற்காக காஷாயம் கட்டிய உண்கமச் சந்நியாசிககே 

தேறுக்கவும் வதகே இல்கை! 

கபட சாமியார்கள் மட்டுவம தேறுப்புக்குரியேர்கள்! 

ேள்ேைார் காைத்திவைவய அந்தக் கபட சந்நியாசிகள் இருந்தார்கள்! 

அதுகுறித்து இறுக்கம் இரத்தின முதைியாருக்கு 

தபருமான் ஒரு கடிதம் எழுதினார் !  

 

"நாயக்கர் சாமி என்பேர்  தற்காைம்  

இவ்வுைகில் இருக்கின்ற  

தான்வதான்றிச் சாமிகேில்  

 தகைநின்ற சாமி என்க. 

என்கன..? 

அறிய வேண்டுேனேற்கற 

அறியாகமவயாடு,பித்த மயக்கால் 

மனம் தசன்ற ேழி தசன்று , 

பித்தச் சாமி என்றும்,ேிவசடப் வபர் ஒன்று 

மிககயாகக் தகாண்டிருக்கின்றனர்! 

ஆதைின் சூழும் ேண்ணம் சூழ்க. 

மாறாது ேிழித்திருக்க...!" 

என்று அந்தக் கடிதத்தில்  

எச்சரிக்கக தசய்கிறார்! 
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அன்பர்ககே ேிழித்திருக்கச் தசால்கிறார் ! 

 

வபாைிகேிடம் எப்வபாதும் நாம் ேிழிப்வபாடு இருக்க வேண்டும் என்பது 
தபருமான் கட்டகே!ஞானிககேயும் வபாைிககேயும் அகடயாேம் 

காணத்தான் றாேது அறிவு! 

’காேித்துணி வேண்டா கற்கறச் சகட வேண்டா 
பாேித்தல் வபாதும் பரநிகை தயய்துதற்வக.”  - மகரிஷி  

மனிதன் புறத்தில் தசய்து தகாண்டிருக்கின்ற வேடங்கள் எல்ைாம் 
இகறகன அகடத் வதகேயானவத அல்ைது இகறேனுக்கு 
ஏற்புகடயவதா அல்ை. 

தம் அகம் வநாக்கி மனகதத் திருப்ப தன்கன அறிந்து 
தகாண்டிருக்கும் நிகையில் ஒரு வசர இகறேகனயும் அறிந்து 
தகாள்ே வேண்டும் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

முழுகமயான தமய்ஞானிகூட ஒருேனுக்கு அேனது ேழிகயத்தான் 

காட்டமுடியும். அேனது ஞானதமன்பது அேவன அகடேதாகவே 

இருக்கும்.  

’தசால்ைால் மட்டும் நம்பாவத  
சுயமாய் சிந்தித்வத தசயல்படு” 

என்று வேதாத்திரி மகரிஷி ததேிோக ேழிகாட்டுகிறார். 

இந்தியாேில் கிறித்தே கரிஸ்மாட்டிக் பிரீச்சர்கேில் நாதோன்றுக்கு 
ஒருவகாடி ரூபாய் ேருமானம் உள்ேேர்கள் இருக்கிறார்கள்.  

மாதம் ஒரு வகாடிக்குவமல் ேருமானமுள்ே ஐம்பதுவபர் 
இருக்கிறார்கள் என்று தசால்ைப்படுகிறது.   

இஸ்ைாமியக் கடவுள் மனிதர்கள் அதற்கிகணயாக இருக்கிறார்கள். 
இேர்கள் கடவுேிடம் வநரடியாகப் வபசுகிறார்கள்.  

வமகடகேில் கடவுகே ேரேகழத்து வபசுகிறார்கள். உறுதியான மத 
அகமப்பு தகாண்ட மதங்கேிவைவய இப்படி என்றால் எந்த 
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கட்டுப்பாடும்  இல்ைாத இந்து மதத்திற்குள் வகட்கவே வேண்டாம். 
ஊருக்கு ஊர் குறிதசால்லும் சாமியார்கள், மனிதக்கடவுள்கள்தான 

அதமரிக்க கரிஸ்மாட்டிக் பிரீச்சர்கேின்  உத்திககேயும் 
பாணிகயயும் ககயாண்டு ஊடகங்கள் ேழியாக ேிஸ்ேரூபம் 
தகாண்ட மனிதக் கடவுள்கள்  இந்தியாேில் கடந்த 
முப்பதாண்டுக்காைமாகத்தான் பரைாகி ேருகிறார்கள்.  

இேர்கேில் ஒரு நித்யானந்தர் உகடந்தாலும் எதிர்காைத்திலும் 
ஏராேமானேர்கள் ேந்துதகாண்டுதான் இருப்பார்கள் என்வற 
நிகனக்கிவறன். 

சுோமி ேிவேகானந்தர் சிரத்தா என்ற கருத்தாக்கத்கதப் பறேிரிோக 
ஒரு வபருகர ஆற்றியிருக்கிறார்.நசிவகதன் யமகனப் 
பார்க்கச்தசல்லும் இடம் அதற்கான சிறந்த 
உதாரணம்.தமய்ஞானத்துக்கு பதிைாக வேறு எகத 
வேண்டுமானாலும் அேிக்கிவறன் என்கிறான் எமன்.  

அகதத்தேிர எதுவுவம வதகேயில்கை என்கிறான் நசிவகதன். 
இதற்கிகணயாக ஏசுேிடம் லூசி.பர் வபசுேது கபபிேில் ேரும். 

இதுவே சிரத்கத. இந்த சிரத்கத இல்ைாதேர்களுக்கு ஞானமார்க்கம், 
வயாகம் உரியதல்ை. 

சிரத்கத இல்ைாதேர்கள் வயாக ேழிக்கு எேிகமயான பிரச்சார 
உத்திகள் மூைம் திரட்டப்படும்வபாது அேர்கள் அகத தங்களுக்கு 
ஏற்ப பக்தியாக மாற்றிக்தகாள்கிறார்கள். 

குருநாதகர கடவுோக்குகிறார்கள். ஞானத்கத மாயமந்திர 
ஆற்றைாக எண்ணிக் தகாள்கிறார்கள் 

இத்தககய மூடநம்பிக்கககேில் இருந்துதான் வபாைி 
ஆன்மீகம்  ஒரு தபருந்ததாழிைாக வேர்ேிட்டு 
கிகேபரப்புகிறது. ஏமாறுபேர்கள் இருக்கும் ேகரயில் 
எமாற்றுபேர்கள் இருப்பார்கள் என்ற ேிதிப்படி, இன்றும் வபாைிச் 
சாமியார்கள் உைகக ேைம் ேந்து தகாண்டுதாவன இருக்கிறார்கள்! 
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8.உள்வநாக்கி அறிகே அறிேது கடவுள் 

 ஒவ்தோரு பக்தனும் தனக்தகன 
ஒரு கடவுகே உருோக்கிக் தகாண்டு ேழிபாடு தசய்கிறான். 
முழுமுதற் கடவுோன பிரமத்கத யாரும் வதடுோரில்கை. 
அேர்கள் அேதாரங்ககே நம்புகிறார்கள். 
எந்த அேதாரமும் பரம்தபாருள் ஆகா. 
ஏதனனில் அேர்கள் தத்தம் ேிகனப்பயகனத் துய்த்வத 
கழிக்கவேண்டியுள்ேது. 
எனவே, இகேயல்ைாத வேதறான்வற பரம்தபாருள் ஆதல் 
வேண்டும். ….. (கபரீ் பாடல் – 13) 

 ”இந்த உைகம் இகறேனால் வதாற்றுேிக்கப்படேில்கை. 
ஆனால் இந்த உைகக இயக்குபேன் இகறேவன!” “மனிதன் 
தனிமனிதச் சிந்தகன தகாள்ோமல், சமூகச்சிந்தகனவயாடு 
ோழ வேண்டும்'' – அரிஸ்டாடில் 

வேதாத்திரியப் பார்கேயில் கடவுள் 

 கடவுள்+ கட = உள் உன் ஐம்புைன்ககேக் கடந்து உள்வநாக்கி 
அறிகே அறிேது. 

 கடவுள் ஒவ்தோரு ஜேீனிலும் அதன் அறிோகக் குடிதகாண்டு 
இருக்கிறார். 

 கடவுகே ேணங்கும்வபாது கருத்திகன உற்றுப்பார் நீ!  
கடவுோய்க் கருத்வத நிற்கும் காட்சிகயக் காண்பாய் ஆங்வக. 

 இகறேகனத் வதட வேண்டாம்.  ஏதனனில் அேன் எங்கும் 
இருக்கிறான். 

 கடவுளுக்கு நாம் தசய்ய வேண்டிய வசகே என்ன? என 
சிந்தித்துப் பார்ப்வபாம்.  ”கடவுள்” என்னும் தத்துேம் எங்கும் 
நிகறந்த ஓர் வபராற்றல்.  அதனுகடய தன்கமகேில் 
இன்தனான்று அன்பு.  அந்த அன்வப உங்கள் எண்ணம், தசால், 
தசயல்கேிலும் ஊடுருேி நிகறந்திருந்தால் அதுதான் நீங்கள் 
இகறேனுக்காக ஆற்றக்கூடிய வசகே.  எல்வைாரிடத்திலும் 
அன்கபக் காட்டுங்கள்.  திருப்திப்படுத்த இகதேிடச் சிறந்த 
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வேதறாரு ேழி இல்கை.  அதற்கும் வமல் அேனுக்கு எதுவும் 
வேண்டியதுமில்கை. 

 எல்ைா இயக்கத்திலும் ஊடுருேி இயங்கிக் தகாண்டு 
இருக்கிறது ஓர் ஆற்றல்.  அகதத்தான் தபரியேர்கள் அந்தக் 
காைத்தில் ”கடவுள்” என்று  தசான்னார்கள். 

 இதுதான் கடவுள், நீங்கள் தசால்ேததல்ைாம் கடவுள் இல்கை 
என்று பழகமோதிககேப் பார்த்து சாக்ரட்டீஸ் தசான்னர். 

 நமது ஆறாேது அறிவு வேகை தசய்ய வேண்டும். ”நமக்குத் 
ததரியாமவை நமக்குள்ோக ஒரு சக்தி, வபராற்றல் தபற்ற 
ததய்ேகீ சக்தி ஊடுருேி இருந்துதகாண்டு ஒவ்தோரு 
தசயகையும் இயக்கத்கதயும் நடத்துகிறது” என்பகத 
யூகித்துணர முடிகிறதல்ைோ?  அதுதான் இகறேன் – கடவுள். 

 
 

9.கடவுேின் ேிைாசம் 
I f  God be wi t hi n t he mosque, t hen t o whom does t hi s worl d bel ong? 

I f  Ram be wi t hi n t he i mage whi ch you f i nd upon your pi l gri mage, 

t hen who i s t here t o know what happens wi t hout? 

Hari  i s i n t he East , Al l ah i s i n t he West . 

Look wi t hi n your heart , f or t here you wi l l  f i nd bot h Kari m and 
Ram; 

Al l  t he men and women of  t he worl d are Hi s l i vi ng f orms. 

Kabi r i s t he chi l d of  Al l ah and of  Ram: He i s my Guru, He i s my 
Pi r . 

— Kabi r, I I I .2, Transl at ed by Rabi ndranat h Tagore 
 
ஆண்டேன் மசூதியின் உள்வேதான் இருக்கிறாதனனில் 
இந்த உைகம் யாருக்குச் தசாந்தமானது? 
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நீ வமற்தகாண்ட புனித யாத்திகரயில் 
காண வநர்ந்த கற்சிகைதான் இராமதனனில், 
உைகத்தில் நிகழ்ேனேற்கற அேனல்ைாமல் அறிோன் யார்? 
ேரி கீழ்த்திகசயில் இருக்கிறான், 
அல்ைா வமற்றிகசயில் இருக்கிறான் என்கிறாவய, 
நீ உன் இதயத்கத உள்வநாக்கிப்பார். 
அங்வக கறமீ் ராம் இருேகரயும் காண்பாய்” (கபரீ் பாடல் – 69) 
 

கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 

ஒரு -முழுகமயான கடவுள் தத்துேத்கத -நமக்குத் தருகிறார்- 
தாயுமானேர். அதன் இகறத்தத்துேம்…. 

 பரமாத்மாவே-- ஜேீாத்மாோக ேருகிறது --என்ற உபநிடதக் 
கருத்துக்கும், 

 எனது தந்கதயும் நானும் ஒன்வற ---என்ற ேிேிைியத்தின் 
ோசகத்துக்கும், 

 அகனத்துப் புகழும் இகறேனுக்வக-- என்னும் திருக்குரானின் 
ேசனத்திற்கும், 

 சிேவம சீேனாயிற்று ---என்ற கசேசித்தாந்தப் பார்கேக்கும், 
 அறிவேதான் ததய்ேம்-- என்ற தாயுமானேரின் ோக்கிற்கும், 
 அறிவேதான் நான் --என்ற இரமணரின் உள்ளுணர்ேிற்கும், 
 ஆதிசங்கரரின் --நிர்ேண சதகத்திற்கும், 
 வேதாத்திரி மகரிசியின் --சுத்ததேேி தத்துேத்திற்கும், 

தர்க்கரீதியான --ேிஞ்ஞானப் பூர்ேமான-- ேிேக்க உகரயாக 
தாயுமானேர் தந்துள்ோர். 

அந்த கடவுேி2ன் ேிைாசத்கத,  அருள்தேேியின் ேிைாசத்கத –
தேட்டதேேியின் ேிைாசத்கத ---தாயுமானேர் வபால் --
மானுடத்திற்குச் ேிேக்கமாகச் தசான்னேர் யாருமில்கை! 

திருேருள் ேிைாசப் பரசிே ேணக்கம் என்னும் தகைப்பிவை-- 
எழுதப்பட்டுள்ே மூன்று பாடல்கேிலுவம, குறிப்பிட்ட ததய்ேம் என்று-
- குறிப்பிடாமல், தூய அத்கேத ேஸ்துகேக் குறித்த-- 
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ேிசாரகணயும், அந்த துரிய பரம்தபாருேின் --ேணக்கமுமாக 
தசல்கின்றன பாடல்கள்.  

காைமாய், தேறும் தேேியாய் ேிரிந்திடும்-- அகண்ட ககனதமங்கும் 
காைம் காைமாய் தேழ்ந்திடும் ---அனந்தவகாடி உயிர்ககே ஆக்கி, 
காத்து, அழித்து--அந்தச் சுழற்சி நாடகமாடும், எல்கைகேில்ைாப் 
பரமனுக்கு அஞ்சைிவய தாயுமானேரின் முதல் பாடல். 

அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய், 
   ஆனந்த பூர்த்திஆகி, 
அருதோடு நிகறந்தது எது?  தன்அருள் தேேிக்குவே 
   அகிைாண்ட வகாடிதயல்ைாம் 

 
தங்கும் படிக்கு இச்கச கேத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த் 
   தகழத்தது எது? மனோக்கினில் 
தட்டாமல் நின்றது எது?  சமயவகா டிகள் எைாம் 
   தம்ததய்ேம் எம்ததய்ேம் என்று 

 
எங்கும் ததாடர்ந்து எதிர் ேழக்கு இடவும் நின்றது எது? 
   எங்கணும் தபருேழக்காய், 
யாதினும் ேல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய் 
   என்கறக்கும் உள்ேது எது?  வமல் 

 
கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்கை உேது எது? அது 
   கருத்திற்கு இகசந்தது அதுவே. 
கண்டன எைாம் வமான உருதேேியது ஆகவும் 
   கருதிஅஞ் சைிதசய்குோம்                   (திருேருள் 1) 

தமய்ப்தபாருள் என்ற கடவுள்  எங்கிருக்கிறார் என்ற ஆறு 
வகள்ேிககே  நம்மிடவம கேக்கிறார் தாயுமானேர். 

1. அங்கு எங்கு என்று தசால்ை முடியாதபடி, அண்டதேேி 
முழுேதும்- எங்கும் -நிகறந்து ேிேங்கும்- ஒேிமயமாகி. 
உயிர்களுக்குப் வபரின்பத்கத நல்கும்- நிகறோன ஒன்றாகி, 
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தனது திருேருோகிய- சக்திவயாடு கூடி, எங்குமாய் -
நிகறந்து நின்ற தபாருள் எது? 

2. தனது திருேருோக ேிேங்கும் –ஆகாயத்தின்கண்-- அண்ட 
வகாடிகள் --அகனத்தும் தங்குமாறு-- ேிரும்பி இடம் 
தகாடுத்து, உயிருக்கு உயிராய் நின்று, அவ்வுயிர்ககேத் 
தகழக்கச் தசய்தது-- எது? 

3. மனத்துக்கும் ோக்குக்கும் --தட்டுப்படாமல் நின்றது எது? 
4. சமயவகாடிகள் பைவும், ”இது-- எங்கள் ததய்ேம், இது-- 
எங்கள் ததய்ேம்!” என்று --எவ்ேிடத்தும் தங்களுக்குள்-- 
ததாடர்ந்து எதிர்ேழக்கு ஆடும்படி-- தசய்த தபாருள் எது? 

5. எல்ைா இடங்கேிலும் வபசப்படுேதும், எல்ைாப் 
தபாருள்ககேயும் --இயக்கும் அறிோய் ேிேங்குேதும், 
உயிர்களுக்கு இன்பப் வபற்றிகன ேழங்குேதும்-- எல்ைா 
காைத்திலும்-- நிகைத்து நிற்பதும், ஆகிய தபாருள் எது? 

6. வமைான --இரவுபகல் அற்ற-- எல்கையில் உள்ே தபாருள் 
எது? 

    இந்த ஆறு வகள்ேிகளுக்கும் --தாயுமானேவர பதிலும் 
தசால்கிறார். 

    எது?எது? எது? என்ற வகட்ட - அந்த அது - நம்முகடய 
கருத்திற்கு இகசந்ததபாருவே. 

    அந்தப் தபாருகேவய-- கண்ணால் காணும் தபாருள்கள் 
அகனத்துமாகவும், தமௌனவம உருேமான தேேியாகவும்-- 
(தேட்டதேேியாகவும், சுத்ததேேியாகவும். 
அருள்தேேியாகவும், தூய ஒேியாகவும்) நிகனத்து 
ேணங்குதல் தசய்வோம். 

     தேேி என்றால் என்ன?  ேிகடயாக ேருகிறார் வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 

”ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபறறிவு, காைம் எனும் ேேம் நான்கும் 
ஒன்றிகணந்த தபருதேேிவய ததய்ேம்” என்கிறார். 
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10.அன்வப கடவுள் 
 காஜியார் திருக்-குர்-ஆனில் தசாற்ககேத் வதடிக் 
தகாண்டிருக்கிறார். 
இது இப்படி, அது அப்படி என்று 
மற்றேர்களுக்கு ோய்கிழிய உபவதசிக்கிறார். 
அேரது இதயம் அன்பில் நகனயேில்கைதயனில், 
அேர் மற்கறவயார்க்கு ஆசானாக இருந்து என்ன பயன்? 
வயாகி தன் ஆகடகயக் காேியில் வதாய்த்து நிறவமற்றுகிறார். 
ஆனால், அன்பின் நிறம் இன்னது என அேர் அறியார். 
அவ்ோறாயின், இேர் ஆகட 
தேள்ோகட ஆயின் என்? கல்ைாகட ஆயின் என” (கபரீ் 
பாடல்–54) 

 
அன்பும் கருகணயும் உகடயேன் இகறேன் வேதாத்திரியம் 
 
இயற்கககய ஆராய்ந்து பார்த்தால் அன்பும் கருகணயும் தான் 
எங்கும் எதிலும் அகமந்திருக்கக் காணைாம்.  
 
அன்பு என்பது எந்த ஒன்கறயும் உடைாவைா, மனதாவைா தன்வனாடு 
இகணத்துப் பிடித்துக் தகாண்டிருப்பது.  
 
அப்படி இகணந்துள்ே மற்தறான்றுக்குத் தனது ஆற்றகைத் 
ததாடர்ந்து அேித்து அதகனக் காத்து ேருேது கருகண. 
. 
ஒரு முட்கடகயப் பாருங்கள். அதிலுள்ே அகனத்துப் 
தபாருட்ககேயும் ஒன்றிகணத்து அதன் ஓடு பிடித்துக் 
தகாண்டிருக்கிறது. இது வபான்றது அன்பு.  
 
முட்கடக்குள்ேிருக்கும் மஞ்சட் கருதான் குஞ்சு ஆக உருோக 
இருக்கிறது. அந்த மஞ்சட் கருவுக்கு அதகனச் சுற்றியுள்ே 
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தேள்கேக்கரு வதகேயான எல்ைாப் தபாருட்ககேயும் அேித்து 
நைமேிக்கின்றது. இது வபான்றது கருகண. 
. 
ஒரு மாமரத்தில் பிஞ்சுேிடுகிறது. அதகனச் சிறு காம்பின் மூைம் 
ேிழுந்து ேிடாமல் மரமானது பிடித்துக் தகாண்டிருக்கிறது. இது 
அன்பு.  
 
அவ்ோறு பிடித்துக் தகாண்வட பிஞ்சு ேேர்ேதற்குத் வதகேயான 
ரசாயன நீகர அந்த மரம் பாய்ச்சிக் தகாண்வட இருக்கிறது. அது 
தான் கருகண. 
 
 
உயிரினங்கேில் ஒரு குழந்கதகயப் தபற்ற தாய் அதகன 
எப்வபாதும் தன்வனாடு இகணத்துப் பிடித்துக்தகாண்வடா அல்ைது 
அது பிரிந்து வபாய் ேிடாமல் கண்காணித்துக் தகாண்வட 
இருக்கிறாள் இது அன்பு.  
 
அவத காைத்தில் அந்தக் குழந்கத ேேர்ேதற்கும் ோழ்ேதற்கும் 
வதகேயான பால், உணவு இகேககே அது ேேர்ச்சி தபரும் 
ேகரயில் ஊட்டிக் தகாண்வட இருக்கிறாள். இதுதான் கருகண. 
 
"ஆறுகுணச்சீரகமப்பு தபற்று மனத்தூய்கம 
தபறும் வபாது நம்மிடம் உள்ே அன்பும் 
கருகணயும் பறீிட்டு வமவைாங்குகின்றன." (வேதாத்திரி மகரிஷி) 
 
. 
"அன்கபயும் கருகணகயயும் தகாண்ட மனிதன் 
அகத உணர்ந்து தன் ோழ்ேிலும் தசயைிலும் 
பின்பற்றி ோழ்ேவத இகறேழிபாடாகும்." (வேதாத்திரி மகரிஷி) 
 
. 
"அன்பிரக்கம் ததாண்டு தேம் ஈகக இன்தசால் 
ஆன்மிக தநறியாகும் வபாற்றிக்காக்க 
துன்பங்கள் குகறந்துேரும்; வமலும் ததய்ேத் 
துகணகிட்டும்; ோழ்ேில் புகழ் நிகறவு ஓங்கும்; 
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நன்முகறயில் தனிமனிதன் ோழக்கற்றால் 
நாட்டினிலும் ேடீ்டினிலும் அகமதி ஓங்கும்; 
இன்பமயவம எங்கும், இந்த உண்கம 
எேிதன்வறா கற்பதற்கும் ோழ்ேதற்கும்". 
(வேதாத்திரி மகரிஷி) 
 

 

 

11.இகறேழிபாடு 

 
 
இத்தன்கமயது என நான் எங்ஙனம் அறிவேன்? 
முல்ைா அேகன உரத்த குரைில் கூேியகழக்கிறார். 
ஏன்? உன் வதேன் தசேிடனா? 
சின்னஞ்சிறு பூச்சியின் காைில் மணி கட்டியிருந்தாலும், 
அது இயங்கும்வபாது ஒைிக்கும் ஓகசகயக் 
கூட அேன் வகட்க ேல்ைேன் ஆயிற்வற! 
தஜபமாகைகய உருட்டு; 
தநற்றி நிகறய ேிபூதிகயப் பூசிக்தகாள். 
தகைநிகறய கற்கறச் சடாமுடிகய 
நீே ேேர்த்து அைங்காரமாகத் தூக்கிக் கட்டிக்தகாள். 
என்ன தசய்தால் என்ன? உன் தநஞ்சில் ஈரம் இல்கை. 
அன்பு இல்கை. நீ எப்படி இகறேகன அகடோய்?…(கபரீ்பாடல் – 
67) 

ஆகியப்பாடல்கள், இந்துக்ககேயும், இஸ்ைாமியகரயும் பாகுபாடின்றி 
அகழத்து அேர்கேது இகறேணக்க முகறகேின் மீது வகள்ேிககே 
எழுப்புகிறது. 
 
 
அங்கு இங்கு எனாத படி எங்கும் பிரகாசமாய் 
   ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருதோடு நினந்தது எது? 
தன் அருள் தேேிக்குவே அகிைாண்ட வகாடி எல்ைாம் 
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தங்கும் படிக்கு இச்கச கேத்து உயிர்க்கு உயிராய் தகழத்தது எது?’  
 
- என்று ஆண்டேனின் தபருகமகயப் பாடுகின்றார், தாயுமானேர் 
 

எல்ைாமாகிக் கைந்து நிகறந்த 
கடவுளுக்கு நாம் பகடக்கும் 
ஏற்ற காணிக்ககதான் என்ன?  
 
அேர்  ஏற்கும் 
காணிக்ககதான் என்ன?  
தட்டு நிகறய பூவும் பழமும் 
ஏந்தி, பகட்டாக பட்டாகட 
உடுத்தி பைர் ேியக்க 
ஆையத்தில் படாவடாபமாக 

ேைம் ேருபேர்ககேப்  பார்த்து சிேதபருமான் சிரிக்கின்றார் என்று 
கூறுகின்றது வதோரம். 
 
‘தபாக்க மிக்கேர் பூவும் நீரும் கண்டு 
நக்கு நிற்பர் அேர் தம்கம நாணிவய! 
 
அவத சிேதபருமான் எேர் உள்ேத்கத ஏற்ற இடமாகத் வதர்வு 
தசய்கிறார் ததரியுமா? அகதயும் அந்த வதோரத்தின் முதல் இரண்டு 
அடிகள் குறிப்பிடுகின்றது. 
 
‘தநக்கு தநக்கு நிகனப்பேர் தநஞ்சுவே 
புக்கு நிற்கும் தபான்னார் சகடப் புண்ணியன்! 
 
உள்ோர்ந்த அன்பும், இதயம் கைந்த ஈடுபாட்கடயுவம இகறேன் 
ேிரும்புகின்றான். அணுேேவும் அன்புணர்ச்சி இல்ைாமல்  தன் 
எலும்புககேவய ேிறகுகோக்கி  தன் சகதககேவய அறுத்து ஒருேர் 
இகறேனுக்குப் பகடத்தாலும் அேரால் திருேருகேப் தபற 
இயைாது என்கின்றார், திருமூைர். 
 
என்வப ேிறகா இகறச்சி அறுத்திட்டுப் 
தபான்வபால் கனேில் தபாரிய ேறுப்பினும் 

http://siragu.com/wp-content/uploads/2016/03/kabeer-dasar3.jpg
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அன்வபாடு உருகி அகங் குகழோர்க்கு அன்றி 
என் தபான் மணியிகன எய்த ஒண்ணாவத! 
 
திருமந்திரத்தின் வமற்கண்ட பாடல் ஆடம்பரமாகச் தசய்யப்படும் 
வேள்ேிகள், சிற்றுயிர்ககேப் பைிதகாடுத்தல் வபான்ற தசயல்கோல் 
ஒரு வபாதும்  இகறயருகேப்தபற இயைாது என்பகத 
உணர்த்துகின்றது.   
 
‘இகறேன் ேிரும்பும் மைர் எது’? என்பகத தசாற்சுகேயும், 
தபாருட் சுகேயும் மிேிர ‘யாழ்நூல்’   இயற்றிய இைங்கக 
ேிபுைானந்த அடிகள் அதி அற்புதமாகப் பாடல் ஒன்றில் பகர்கின்றார்.  
 
ேினா - ேிகட ேடிேில் அகமந்துள்ே இைக்கியத்வதன் 
தசாட்டும்  அப்பாடகை அனுபேிப்வபாமா? 
 
 ‘தேள்கே நிற மல்ைிககவயா? 
வேதறந்த மாமைவரா? 
ேள்ேல் பிரானார்க்கு 
ோய்த்த மைர் எதுவோ? 
தேள்கே நிறப் பூவும் அல்ை! 
வேதறந்த மைரும் அல்ை! 
உள்ேக் கமைமடி 
உத்தமனார் வேண்டுேது! 
காப்பேிழந்த தாமகரவயா! 
கழுநீர் மைர்த் ததாகடவயா! 
மாப்பிள்கேயாய் ேந்தேர்க்கு 
ோய்த்த மைர் எதுவோ? 
காப்பேிழ்ந்த மைரும் அல்ை! 
கழுநீர்த் ததாகடயும் அல்ை! 
கூப்பியககக் காந்தேடி 
வகாமகனார் வேண்டுேது!’  
 
பழேகககோலும், பைேககயான மைர்மாகைகோலும் சுகே 
மிகுந்த நிவேதனங்கோலும் நாம் இகறேகன ஆராதிப்பதும் 
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அர்ச்சகன தசய்ேதுவம ஒருேககயில்  அர்த்தமில்ைாத ஒன்று 
தாவனா என்று சிந்திக்கிறார் பக்தர் ஒருேர்.  
 
காஞ்சி மகா முனிேர் தம் அருளுகரயில் இது பற்றி கூறுேகதக் 
காண்வபாம்.  
 
‘ஈஸ்ேரா! நான்  உனக்கு உபசாரம் தசய்ேதாக நிகனத்து பூகஜ 
தசய்தாலும் உண்கமயில் அபசாரம் அல்ைோ தசய்ேதாகத் 
வதான்றுகிறது. 
 
மூவுைகும் ேிரிந்து பரந்த உன் பாத கமைங்ககே நீரூற்றித் துதிக்க 
என் சின்னஞ்சிறு பாத்திரத்தின் தண்ணரீ் வபாதுமா?  
 
ேிண்ணும், மண்ணும் பரந்திருக்கும் உன்  திருவமனிகய 
அைங்கரிக்க நான் வபார்த்தும் சிறிய ஆகடயால் ஆவமா?  
 
உன்கன நமஸ்காரம் தசய்தால் என் காகை நீ இல்ைாத பக்கமாக 
என்னால் நீட்ட  முடியேில்கைவய! சரி! உன்கன பிராத்திக்கைாம் 
என நிகனத்தால் என் மன ஆகசகய அறியாதேனாகோ நீ 
இருக்கின்றாய்.   
 
எல்ைாம் ஆன நீவயதான் நானாகவும் இருக்கின்றாய் என்று ததரிந்து 
தகாண்டு நான் ோழ்ேதற்கு நீதான் அருள் புரிய வேண்டும். 
தாயுமானேரின் தமிழ் இகத அற்புதமாக  எடுத்துகரக்கின்றது. 
 
”பண்வணன் உனக்கான பூகச ஒரு 
ேடிேிவை 
பாேித்து இகறஞ்ச ஆங்வக 
பார்க்கின்ற மைரூடு நீவய இருத்தி அப் 
பனிமைர் எடுக்க மனமும் 
நண்வணன் அைாமல் இரு ககதான் குேிக்க எனில் 
நாணும் என் உேம் நிற்றி நீ 
நான் கும்பிடும் வபாது அகரக்கும்பி டாதைால் 
நான்பூகச தசய்யல் முகறவயா” 
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வமலும் இகறேனுக்கு உகந்த ேழிபாடு. எது என்பகதயும் 
தசால்கின்றார் தாயுமானேர். 
 
தநஞ்சகவம வகாயில்! நிகனவே சுகந்தம்! அன்வப 
மஞ்சன நீர்! பூகச தகாள்ேோராய்! பராபரவம! 
 
ோக்கிற்கு அருணகிரியார் ேடிவேைனுக்கு ஒரு ேிவனாதனமான 
மாகைகயச் சூட்ட ேிரும்பி அம்மாகைகய எகத எகதக் தகாண்டு 
அகமக்கிறார் என்று  பார்க்கைாமா? திருப்புகழில் அந்த தசந்தமிழ் 
மந்திரமாகையின் தசய்முகற ேிேக்கத்கத ேிேரிக்கின்றார். 
 
‘ஆறுமுகப் தபருமாவன! என்றும் உங்ககேவய எண்ணி மகிழும் என் 
உள்ேமாகிய பூவே அந்த உன்ன மாகையின் குஞ்சமாக அகமய 
வேண்டும். ததாடுக்கும் கயிறு என்ன ததரியுமா?  
 
தூய அன்பு நாரினால் அது அகமய வேண்டும். தாங்கள் தேற்றி 
ேடிவேைினால் ஓங்காரத்கத எழுதிய என் நாேில் 
ஒைிக்கும்  ஓகசயால் அம்மாகை ஒேிேிட வேண்டும்.  
 
ஞானவம நறுமணமாக, ோசகனயாக அம்மாகையில் ேசீ 
வேண்டும். அறிோகிய ேண்வட அந்த மாகைகயச் 
சுற்ற  வேண்டும். இதுவே என் ேிருப்பம். அகத நிகறவேற்றுேரீ்’ 
என வேண்டுகிறார். 
 
ஆகசகூர் பத்த வனன்மவனா பத்ம 
மானபூ கேத்து நடுவேயன் 
பானநூ ைிட்டு நாேிவை சித்ர 
மாகவே கட்டி தயாருஞான 
ோசம்ே ீசிப்ர காசியா நிற்ப 
மாசிவைார் புத்தியேிபாட 
மாத்ருகா புஷ்ப மாகைவகா ைப்ர 
ோேபா தத்தி ைணிவேவனா 
 
வமற்கண்ட முகறயில் ேித்தியாசமாக, ேித்தகமாக அகமந்த 
அற்புதச் தசாற்பத அரிய மாகைகய தன் பன்னிரண்டு 
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வதாள்கேிலும் அணிந்து வதாற்றம்  தருகிறான், வேைேன் என்று 
தபருமிதம் தபாங்கப் வபசுகின்றார் அேர். 
 
‘மல்வைபுரி பன்னிருோகுேில் என் 
தசால்வை புகனயும் சுடர் வேைேவன! 
 
வமற்கண்ட ேிதம் கந்தர்அனு பூதியில் பாடும் அருணகிரியார் 
தித்திக்கும் திருப்பரங்குன்றம் திருப்புகழ் ஒன்றிலும் அகதப் பதிவு 
தசய்கின்றார். 
 
இருக்கு மந்திர தமழுேகக முனிதபற 
உகரத்த சம்ப்ரம சரேண பேகுக 
இதத்த இங்கித மிைகிய அறுமுக  எழில்வேதேன் 
றிைக்க ணங்களு மியைிகச களுமிக 
ேிரிக்குமம்பை மதுரித கேிதகன 
யியற்று தசந்தமிழ் ேிததமாடு புயமிகச புகனவோவன! 
 
‘நாவுக்கரசர்’  என ஆண்டேனாவைவய பட்டம் சூட்டிப் பாராட்டு 
தபற்றேர் அப்பர். அேர் வதோரத்தில் ததரிேிக்கின்றார். 
 
காயவம வகாயிைாகக் 
கடிமனம் அடிகமயாக 
ோய்கமவய தூய்கமயாக 
மனமணி இைிங்கமாக 
வநயவம தநய்யும்பாைா 
நிகறய நீர் அகமய ஆட்டிப் 
பூசகன ஈசனார்க்குப் 
வபாற்றேிக் காட்டிவனாவம! 
 
வேதாத்திரியத்தில் இகறேழிபாடு. 
 
”அஞ்சுேதுவதன் துணிந்துகரப்வபாம் 
அறிவேதான் ததய்தமன்று“ (வேதாத்திரியம்) 
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 உணவு, உகழப்பு, ஓய்வு, உடலுறவு மற்றும எண்ணம் 
ஆகியகேகேின் அேவும் முகறயும் மாறாமலும், அைட்சியம் 
தசய்யாமலும் இயற்கக ேிதிகளுக்கு இகசந்தும் ோழ்ேவத 
இகற ேழிபாட்டின் முதல் படியாகும்.  

 உபவயாகமற்ற் தீய எண்ணங்ககே மனதிைிருந்து தேேிவயற்றி 
ேிடுேது இகறேழிபாட்டின் இரண்டாேது படியாகும்.   

 தன்னுள் எழும் ஆகசககே ஒழுங்குபடுத்திக் தகாள்ேது 
இகறேழிபாட்டின் மூன்றாேது படியாகும்.  

 தீகமகயத் தேிர நன்கமவயதும் இல்ைாத சினத்கத 
பட்டியைிட்டு, அதற்குக் காரணம் அறிந்து தபாறுப்புணர்ந்து 
சினத்கதத் தேிர்ப்பது இகறேழிபாட்டின் நான்காேது 
படியாகும்.  

 எந்த கேகையாக இருந்தாலும் பட்டியைிட்டு அனுபேித்வத 
தீர்க்க வேண்டியகே தள்ேிப் வபாடவேண்டியகே, அைட்சியம் 
தசய்ய வேண்டியகே மற்றும் உடனடியாக தீர்க்க 
வேண்டியடகே என இனம் பிரித்துக் தகாண்டு கேகைகேில் 
இருந்த ேிடுபட்டு மனகத மகிழ்ச்சியில் கேத்துக் தகாள்ளுதல் 
இகறேழிபாட்டின் ஐந்தாேது படியாகும். 

 மனிதனின் ஒவ்தோரு தசயைிலும் ேிகேோக ேருேது 
இகறேனின் தீர்ப்வப என்று உணர்ந்து. தனக்கும் பிறருக்கும் 
துன்பம் பயக்காத ேககயில் ேிழிப்பு நிகையில் இருந்து 
ஒவ்தோரு தசயகையும் ஆற்றுேது இகறேழிபாட்டின் 
ஆறாேது படியாகும்.  

 ஒவ்தோரு வதாற்றங்கேிலும், தபாருள்கேிலும் ஊடுருேி 
நிற்பது இகறநிகைவய என்பகத அறிந்து, இகறநிகையின் 
தன்மாற்றத்தில் இறுதியாக மைர்ந்தது மனிதவன உணர்ந்து 
தகாள்ேது இகறேழிபாட்டின் இறுதியாகும். 
 
அருோேர்கள் காட்டிய ேழியில் நாம் அன்றாடம் ஆராதகன 
வமற்தகாண்டால் இம்மண்ணில் நல்ை ேண்ணம் ோழைாம். 

 
 

12.நட்டகல்லும் வபசுவமா நாதனுள் ேிருக்ககயில் 
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உன் வதேன் உன்னருவக இருக்கிறான். 
நீவயா அேகனப் பார்ப்பதற்காகப் பகனமரத்தில் ஏறுகிறாய். 
பிராமண குரு ேடீு ேடீாகப் வபாய் இகற நம்பிக்கககய 
ேிகதக்கிறான். 
மக்ககேத் தன்பால் ஈர்க்கிறான். 
ோழ்ேின் நிஜமான நீரூற்று உன்னருவக உள்ேது. 
நீவயா ேழிபாடு தசய்ேதற்காக ஒரு கல்கை நட்டு கேத்து, எதிவர 
முணுமுணுக்கிறாய். 
‘என் வதேன் எவ்ேேவு இனியன் என்று நான் ஒருவபாதும் கூவறன். 
மூச்கச அடக்கி வயாகம் தசய்ேதும், தஜபமாகை உருட்டுேதும், 
புண்ணியம் பாேம் என்பதும் எல்ைாவம ேணீ். 
பயன்படாது. தேறும் அபத்தம். …(கபரீ் .பாடல் – 21) 

 
குறிப்பாக இப்பாடல், 

“நட்டகல்கைத் ததய்ேதமன்று நாலுபுஷ்பந் சாத்திவய 
சுற்றிேந்து முணமுதணன்று தசால்லு மந்திரம் ஏதடா 
நட்டகல்லும் வபசுவமா நாதனுள் ேிருக்ககயில் 
சுட்டசட்டி சட்டுேம் கறிச்சுகே அறியுவமா” 

என்று ‘சிேோக்கியர்’ குறிப்பிட்டகதவய குறிப்பிடுகிறது. 

 
 ‘கல்கை ேணங்கினால் கடவுள் ததரிோர் என்றால், நான் 
கல்லுக்குப் பதிைாக மகைகய ேணங்குவேன். ஆனால் 
பாருங்கள், மாவு அகரக்கும் என் ேடீ்டு ஆட்டுக்கல், கடவுகே 
ேிடவும் பயனுள்ேதாக இருக்கிறது’  என்றேர் கபரீ். 

 
கபரீ் ோழ்ந்த 15-ம் நூற்றாண்டில், மக்களுக்கிகடவய 
ஏற்றத்தாழ்வுகள் தபரிதாகப் பாராட்டப்பட்டன. ‘பிராமணரும் 
கேிமண்தான், பனியாவும் கேிமண்தான். இந்த உைகில் உள்ே 
அகனத்துவம கேிமண்தான். இந்தக் கேிமண்ணில்தான் நாம் 
எல்வைாரும் சந்திக்கிவறாம்’ என்று தசால்ைி, சாதிப் தபருகமககேத் 
தகர்த்தார் கபரீ். 
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கல்ைில் கடவுோ? 

நமது நாட்டிவை பிறந்த ஞானிகள் சிைர் உருே ேணக்கத்கதக் 
கண்டித்திருக்கின்றனா .   

எங்கும், எல்ைாப் தபாருள்கேிலும் பரந்துள்ே இகறேகன ஒரு 
கல்ைிவைா, ஒரு மரக்கட்கடயிவைா, ஒரு தசம்புப் பதுகமயிவைா 
இருப்பதாக நிகனப்பது அறியாகம என்று பைர் பாடியிருக்கின்றனர்.   

சிறப்பாகச் சித்தர்கள் என்பேர்கேிவை பைர் இக்கருத்கத 
தேேியிட்டிருக்கின்றனர்.   

உைக நிகையாகமகயப் எண்ணிப் எண்ணிப் பாடும் பட்டினத்தாரும் 
ேிக்கிரகங்கேில் இகறேன் இல்கை என்வற பாடியிருக்கின்றனர்.  

அேர் பாடியுள்ே பாடல்கேிவை இரண்டு பாடல்ககே இங்கு 
காண்வபாம். 

இகறேன் எங்வக இருக்கின்றான் என்று வதடித் திரிந்து தடுமாற 
வேண்டாம்.  அேன் தசால் ேடிேமாக நிற்கின்றான்.  ஆதைால் 
தசால்ைிவை இருக்கின்றான். 

”இகறேன் தசால்ைின் தபாருோக. தசால்ைின் முடிோன தபாருோக 
இருக்கின்றான். 

 
”தசாற்ககேயும், சிறந்த தபாருகேயும் தகாண்ட வேத மந்திரப் 
பாடல்கேிவை இகறேகனக் காணைாம்.  வேத மந்திரங்கேின் 
உருேமாக இகறேன் இருக்கின்றான்.” 

”இரேிலும் இகறேன் பரேியிருக்கின்றான்.” 

”குற்றமற்ற ோன தேேிதயங்கும் இகறேன் பரந்து நி ற்கின்றான்.  
உைகில் உள்ே எல்ைாேற்கறயும்  ஆராய்ந்தேர்கள், எது உண்கம, 
எது தபாய் என்ற உண்கமகய அறிந்தேர்கள், தபாய்கய ேிைக்கி 
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உண்கமகயப் பின்பற்றி நடப்பேர்கள் ஆகிய அருளுகடவயார் 
உள்ேத்திவை இகறேன் இருக்கின்றான் என்றும் இருப்பான்.” 

”யார் இகறேகனவய எப்தபாழுதும் நிகனத்து அன்பு 
தசலுத்துகின்றார்கவோ அேர்ககே ேிட்டு இகறேன் பிரியவே 
மாட்டான்.  எப்தபாழுதும் அேர்களுடவனவய இகணந்து. இரண்டறக் 
கைந்து ோழ்ோன்.” 
 

”உண்கமயாகவே இகறேன் இருக்குமிடம் எது?  தசால், தசால்ைின் 
தபாருள், வேதம், இரவு, ோனதேேி, தத்துே ஞானிகள் உள்ேம், 
அன்பர்கள் மனம், இகேகள் ஈசன் இருக்கும் இடம்.    

இேற்கற ேிட்டு கல்கையும், தசம்கமயும் கட்டிக் தகாண்டு 
அழுேதனால் இகறேகனக் காண முடியுமா?   

கல்ைிலும் தசம்பிலுமா எங்கள் இகறேன் ேறீ்றிருப்பான்?  இல்கை.  
இந்த உண்கமகய உணருங்கள்” என்று பாடினார் பட்டினத்தார். 

தசால்ைினும், தசால்ைின் முடிேிலும்,வேதச் சுருதியிலும், 
அல்ைிலும், மாசற்ற ஆகாயம் தன்னிலும், ஆய்துேிட்வடார் 
இல்ைிலும், அன்பர் இடத்திலும் ஈசன் இருக்கும் இடம். 
கல்ைிலும் தசம்பிலுவமா இருப்பான்? எங்கள் கண்ணுதவை? 
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பட்டினத்தார் இன்தனாரு பாடைிலும்- 
இகறேன் உருேங்கேில் இல்கை 
என்பகத ேிேக்கிச் தசால்லுகிறார்.   

”உேியிட்டுச் தசய்த கல்லுருேத்கத 
ேணங்க மாட்வடன்.  சுண்ணாம்கபக் 
தகாண்டு, இகறேனுக்கு ஒப்தபன்று 
அகமந்த சண்ணாம்புச் சிகைகய 
ேணங்க மாட்வடன்.   

பிடித்த அழுக்காகிய கேிம்பு வபாகும்படி 
புேியிட்டு ேிேக்கி கேக்கும்      
இரும்பால் ஆகிய உருேத்கதயும் 
ேணங்க மாட்வடன். 

ஏதனன்றால், கல்லுருேிலும், சுண்ணாம்புப் பதுகமயிலும், தசம்புச் 
சிகையிலும் ததய்ேம் இருப்பதாக நம்புேது அறிேனீம்.” 

”மாற்றுயர்ந்த தபான்வபால் பிரகாசிக்கும் இகறேனுகடய இரண்டு 
பாதங்ககேயும் என் உள்ேத்தில் பதிய கேத்துக் தகாண்வடன்.   

இப்படிச் தசய்ேதுதான் உண்கமயாக இகறேகனக் காணும் 
முகறயாகும். இதுவே பிறர் அறியும்படி தசய்யும் உண்கமயாகும். 

இவ்வுண்கமகய தேேியிட்டு, என் உள்ேத்திவை இரண்டு 
பாதமைர்ககேயும் அகடத்து கேத்வதன்.   

இதன் பிறகு நான் வேறு ஒன்கறயும் ேிரும்பேில்கை.  இதுவே 
எனக்கு எல்ைா இன்பங்ககேயும் தருேதாகும்” என்று தசால்லுகிறது 
பட்டினத்தாரின் அப்பாடல். 

’உேியிட்டகல்கையும், ஒப்பிட்ட சாந்கதயும், ஊத்கத அறப் 
புேியிட்ட தசம்கபயும் வபாற்றுகிவைன். உயர் தபான் எனவே, 
ஔியிட்ட தாள் இரணடு உள்வே இருத்துேது உண்கம, என்று  
தேேியிட்டு, அகடத்து கேத்வதன். இனிவமல் ஒன்றும் வேண்டிைவன! 

உருே ேழிபாடு வதகேயில்கை என்பது வேதாத்திரி மகரஷியின் 
கருத்தாகும். 



55 
 

வேதாத்தரி மகரசியின் உருே ேழிபாடு பற்றிக் தகாண்டிருக்கும் 
தகாள்கககள், இன்கறய ேழிபாடு ததாடர்பான சிக்கல்ககேப் 
வபாக்கி அறிவுப் பூர்ேமான ேழிபாட்டிற்று ேழி ேகுப்பகத அறிய 
முடிகிறது.  

இச்கசகயத் ததாழிைாக உகடய ஆன்மாகே அதன் வபாக்கிைிருந்து 
திருப்பிேிட வேண்டும் அதற்கு உேப்பயிற்சி அேசியம்.   இப்பயிற்சி 
அனுபேத்தால் ேருகிறது.  அதகன 

1. ஓர்கம நிகை 
2. அடக்க நிகை 
3. ஒடுக்க நிகை 

என்னும் மூன்று பிரிவுகேில் அடக்குகிறார் மகரிஷி. 

அறிவு தசம்கமயாகி அடங்கி ையமாகவும் பயிற்சி ஆையம் ஆகும்.  
ஆ + ையம் = ஆையம் எனபதில் மனத்கத ஒருமுகப்படுத்தும் பணி 
நகடதபறுகிறது.   

இப்பணிக்கு அடிப்பகட ஆையங்கேில் உள்ே ேிக்கிரகங்கள் ஆகும். 

இேற்கற உருேப் படிமங்கள் என்பது தபாருந்தும்.  இந்த 
உருேங்ககே ேழிபடுேது என்னும் நிகை அதன் மூைம் மனத்கத 
ஒருமுகப்படுத்தும் மனநிகை இன்று பரேைாக ேேர்ந்து ேந்துள்ேது. 

இந்த உருே ேழிபாட்டு ேேர்ச்சிவய சடங்குகளுக்கு அடிப்பகடயாகத் 
திகழ்கின்றது.   

ேிக்கிரக ேழிபாடு எவ்ோறு ேந்தது என்பது பற்றிய அேரது 
ேிேக்கம் அறிோர்ந்த நிகையில் அகமந்திருக்கிறது. 

மனிதன் அேகனேிட மனத்கத ஒழுங்குபடுத்துேதற்காகவோ 
அல்ைது உயர்த்திக் தகாள்ேதற்காகவோ கடவுகேச் சிருஷ்டிக்க 
ஆரம்பித்தான். 

இேனுகடய எண்ணம் குணங்கள் இகே எல்ைாேற்கறயும் 
கடவுளுக்கு ஏற்றி கேத்தான்.  இேனது வதகேககேக் கடவுள் 
வதகேயாகக் கருதினான். 
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ஆதனால் உருேங்ககேப் பகடத்து அதில் அணிகைன்ககே 
அணிேித்துச் சடங்குககே இகணத்து ேழிபடத் ததாடங்கினான் 
என்று அறிவுப் பூர்ேமான ேிேக்கத்கத மகரிஷி தருகிறார். 

”உடல் நைம் அறிவோடு தசல்ேம் கீர்த்தி 
ஒழுக்கம் ேரீம் அழகு காதல் ஞானம் 
கடகம உணர்ேிகனப் தபற்று இனிது ோழ 
கற்பகனயால் கருத்துயர்த்த நிகனத்த முன்வனார் 
உடல்நைம் முதைான ஆற்றதைல்ைாம் 
ஒன்றிகணந்து உருேகமத்து நம்புதற்கு 
கடவுள் ”ககதகள்” பைவும் கற்பித்தார்கள். 
கருத்துயர்ந் வதார்க்கு இச்சடங்கு வதகேயில்கை” 

(மாக்.பக்.80) 

என்று கூறுகின்றார்.  உருே ேழிபாட்டின் மூைம் இகறேகன 
ேழிபடுேகதேிட அகத்தேத்தால் இகறேகன ேழிபடுேவத சாைச் 
சிறந்தது எனக் கண்டுபிடித்துக் கூறுகிறார். 

சிகை ேணக்கத்தின் எல்கை. 

”இகறநிகைவய அறிோக இருக்கும்வபாது 
இவ்ேறிகே சிகை ேடிேத் ததல்கை கட்டி 
குகற வபாக்கப் தபாருள், புகழ், தசல்ோக்கு வேண்டிக் 
கும்பிட்டுப் பைன் கண்ட ேகரயில் வபாதும் 
நிகற நிகைக்கு அறிவு ேிரிந்துண்கம காண 
வநர்ேழியாம் அகத்தேத்கதக் குருோல் தபற்று  
முகறயாகப் பயின்றுன்னில் இகறகயத் வதட 
முகனந்திடுேரீ் காைம் ேணீாக்க வேண்டாம்.”   (ஞாக.பா.1332) 

என்று அகறகூேல் ேிடுத்து உருே ேழிபாட்கட ேிடுத்து அகத்தே 
நிகைக்கு மானுடத்கத அகழக்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 

13.எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது 
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“நான் திருக்வகாயில் மணிகய அடிக்கேில்கை. 
எந்தப் படீத்திலும் ேிக்கிரகங்ககேப் பிரதிஷ்கட தசய்யேில்கை. 
எந்தப் பதுகமககேயும் பூக்கோல் அைங்கரிக்க ேில்கை. 
ஊனிகன ேருத்தும் எந்தக் கடுந்துறவும் இகறேனுக்கு உேப்பாகா. 
ஆகடககேக் ககேந்து உணர்ச்சிககே 
ஒடுக்குேது மட்டுவம இகறேகன மகிழ்ேிக்காது. 
அன்பின் ேழியது உயிர்நிகை என்பகத அறிந்தேன், 
வநரிய ேழியினின்றும் பிறழாது நடப்பேன், 
உைக நடேடிக்கககேின் ஊவடயும் 
ததேிந்த சிந்கதயனாய்த் திகழ்பேன், 
மன்னுயிர்ககேயும் தன்னுயிர்வபால் வநசிப்பேன் எேவனா,” 
அேவன அழிேில் தபாருோம் ஆண்டேகன அகடகிறான். 
அேவனாடு தமய்ப்தபாருோம் இகறயும் என்தறன்றும் உகறகிறது. 
(கபரீ் பாடல் – 65) 

 
’சுயமாய்ச் சிந்தித்வத ததேிோய்” வேதாத்திரியம்  

 

""எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது எங்கும் உள்ேது நீக்கமற 
தசால்ைால் மட்டும் நம்பாவத சுயமாய்ச் சிந்தித்வத ததேிோய் 
ேல்ைாய் உடைில் இயக்கமேன் ோழ்ேில் உயிரில் அறிவுமேன். 
கல்ைார் கற்றார் தசயல் ேிகேோய்க்காணும் இன்ப துன்பமேன். 
அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல் அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ 
அேனில் தான் நீ உன்னில் அேன் அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது? 
அேகன மறந்தால் நீ சிறிவயான் அேகன அறிந்தால் நீ தபரிவயான் 
அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுகம அது முக்தி." 
 
இகறேன் என்பேர் தனியாக தேேியில் இல்கை, உள்ேத்திவை 
உகறபேவன இகறேன்.   

அகதப் வபாய் தேேியில் பை வதடுகின்றனர் என்கிறார் மகரிஷி.  
அப்படி இருக்ககயில் நட்ட கல்கைச் சுற்றி ேந்தால் அது வபசுவமா? 
என்கிறார் சிேோக்கியார். 
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”உன்னிவை நானடங்க என்னுவே நீ ேிேங்க 
உனது தன்கம ஒேிர என்னுள்ேத் தூய்கம தபற்வறன் 
இன்னும் வேதறன்ன வேண்டும் இப்வபறு தபற்ற பின்னர் 
எடுத்த மனிதப் பிறப்தபய்தியவத முழுகம”என்கிறார் வேதாத்திரி 
மகரிசி. 

 

14.நாதன் உள்ேிருக்ககயிவை 
 

இகறேழிபாட்டிற்கான சடங்குகேிலும், சம்பிரதாயங்கேிலும் 
உடன்பாடில்ைாதேர் கபரீ்தாசர். இகறேன் நம் உள்வேதான் உள்ோர்.  

அேகர தேேியில் வதடுேது அறிேனீம் என்பகதப் பை 
பாடல்கேிலும் குறிப்பிடுகிறார்.  

அன்பின் ேழிவய இகறேகன அகடயும் ேழி என்பது கபரீ்தாசரின் 
இகறக்தகாள்கக. அன்பின் வபதராேிகய கண்டேவர உய்வு தபற 
இயலும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். 

’பூந்வதாட்டத்திற்கு நீ வபாக வேண்டாம். 
என் நண்பவன, அங்வக வபாகாவத. 
உன் உடம்பிவைவய மைர்ேனம் உள்ேது. 
ஆயிரம் இதழ்த் தாமகர மீது நீ அமர்ந்து தகாள். 
அங்கிருந்தபடிவய எல்கையற்ற வபரழகக 
அகக்கண்ணால் கண்டு நீண்ட வநரம் உற்று வநாக்கு (கபரீ்பாடல் – 4) 

 

ோய்கமகயப் வபாற்றுபேர், தசருக்கும் ேஞ்சகனயும் அற்றேவர 
இகறநிகைகய அகடயமுடியும் என்பது கபரீ்தாசர் மீண்டும் மீண்டும் 
சுட்டிக்காட்டும் இகறேழிபாட்டு முகற. 

 
கடவுள் ஒவ்தோரு ஜேீனிலும் அதன் அறிோகக் 
குடிதகாண்டிருக்கிறார் என்பதகத சிேோக்கியார், 

”நட்டகல்கைத் ததய்ேதமன்று நாலுபுஷ்பந் சாத்திவய  
சுற்றிேந்து முணமுதணன்று தசால்லு மந்திரம் ஏதடா  
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நட்டகல்லும் வபசுவமா நாதனுள் ேிருக்ககயில்  
சுட்டசட்டி சட்டுேம் கறிச்சுகே அறியுவமா” 

கடவுள் என்ற தசால்லுக்கு என்ன ேிேக்கம்?  மகரிஷி தசால்கிறார்.  
உள் கடந்து வபா – அதுதான் கடவுள் என்கிறார். 

”கட-உள் என்று தசால்ைேிட்டான் கருேறிந்வதான் 
கருத்தறியான் ஊன்றிஇகதக் காணேில்கை. 
கட-உள் என்ற ஆக்கிகனயின் குறிப்கபமாற்றி. 
கண்டறிந்த நிகைக்வக அப்தபயகரக் தகாண்ட 
கட-உள் என்ற இரு தசால்கை ஒன்றாய்க்கூட்டிக் 
கடவுள் என்வற தசால்ைிச் தசால்ைி ேழக்கமாச்சு! 
கட-உள்! என்று மனிதன்ஒரு குறிப்புத் தந்தான்   

கடவுள் எங்வக?  என்றுபைர் வதடுகின்றார்.” 

இகறேன் என்பேர் தனியாக தேேியில் இல்கை, உள்ேத்திவை 
உகறபேவன இகறேன்.  அகதப் வபாய் தேேியில் பை 
வதடுகின்றனர் என்கிறார் மகரிஷி.  அப்படி இருக்ககயில் நட்ட 
கல்கைச் சுற்றி ேந்தால் அது வபசுவமா? என்கிறார் சிேோக்கியார். 
 

”உன்னிவை நானடங்க என்னுவே நீ ேிேங்க 
உனது தன்கம ஒேிர என்னுள்ேத் தூய்கம தபற்வறன் 
இன்னும் வேதறன்ன வேண்டும் இப்வபறு தபற்ற பின்னர் 
எடுத்த மனிதப் பிறப்தபய்தியவத முழுகம” 

என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

சிேம் என்பது அகசேற்ற, எல்கையற்ற நிகை.  அது அகசயும் 
வபாது சக்தி.   அகைந்தால் மனம்.  அடங்கினால் சிேம்.   மனம் 
அடங்கி எந்தக் காட்சியும் இல்ைாத நிகை – சிேம். 

”இருள்நீங்கி இன்பம் பயக்கும், மருள் நீங்கி 
மாசறு காட்சி யேர்க்கு” 
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என்பது திருக்குறள்.    மாசறு காட்சி- ஏகம்.   ஏகத்கதக் 
காண்பேரிடம் இன்பம் மட்டுவம இருக்கும்.  ோழ்க்ககவய 
வபராட்டமாக இருக்கிறது.  மனம் சுகத்கதத் வதடுகிறது. 

வதடுேது தபாருோகவோ, உறோகவோ இருகக்கும் வபாது நாட்டம் 
அதிகரிக்க, அதிகரிக்க சுகம் துன்பமாக மாறுகிறது. 

மனம் வதடுேது சுகம்.   வதடுமிடம் தான் தேறானது. 

அேப்பரிய இன்பத்கதத் தன்னுள்வே கண்டேன் துறேி.   அேன் 
கடும்பற்றுள்ேேன்.   தன்கனவய பற்றிக் தகாண்டான். 

     ”வதடாவத. பார்”  -இவயசுநாதர். 

 “ Have a l ook ”                - இரமணர் 

 ”உன்கன நீ அறிந்த வபாது அகனத்கதயும் அறிந்தேனாகிறாய்.-                          
- உபநிடதம். 

”யாததனின் யாததனின் நீங்கியான் வநாதல் 
அதனின் அதனின் இைன்” - குறள். 

 
”அேனில் தான் நீ உன்னில் அேன் 
அேன் யார் நீ யார் பிரிவேது? 
”அேன் நீஒன்றாய் அறிந்த இடம்  
அறிவு முழுகம அது முக்தி”- மகரிஷி 

நான் யார் ? என்ற வகள்ேிகய எழுப்ப, தன்கன அறியும் முயற்சி 
தான் மனிதகன மகிழ்ோக ோழச் தசய்ய இன்றியகமயாததாகும் 
.இதுவே " தன்கன அறிதல்" , "தன்னுணர் நிகை" , "நான் யார்" 
என்பது. 

நான் என்பது ரூபமா? அரூபமா? தபாருோ? சக்தியா? உடைா? 
மனமா?அறிோ? நான் எங்வக இருந்வதன்?  

எப்படி இருந்வதன்? ஏன் ேந்வதன்? எங்வக ேந்வதன்? ஏன் 
இருக்கிவறன்? எனக்குச் தசல்வேன்? எப்படி முடிவேன்?  
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என்று மூைமும், முடிவும் எதுதேன அறிய ஆறாேது அறிேின் 
பண்பட்ட நிகைவய தன்னுணர் நிகை. 

இதகன உணர்ந்து தகாள்ளும் வபாது இகறநிகைவய நானாக 
என்னுவே அறிோக ேிேங்குேது ததேிோகும்.     

மனஅகைகேின் சுழல் ேிகரவு குகறய குகறய மனத்தின் 
நிகைதபாருோன அறிோகி மனவம தரத்தில் உயருகிறது. பிறகு 
மனம் அகசேற்று அறிவே அகக்காட்சியாகும். 

இங்குதான் " அேவன நான் , நாவன அேன் " என்ற அறிேின் 
முழுகமப்வபறு கிட்டுகிறது  என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

மார்கழிகயயும் டிசம்பர் மாதத்கதயும் ”கிழக்கும் வமற்கும் 
என்பார்கள்.  மார்கழிகயயும் ஆண்டாகேயும் பிரிக்க முடியாது.  

பன்னிரண்டு கேணே ஆழ்ோர்கேில் ஒருேரான ஆண்டாள் பாடிய 
நூல் திருப்பாகே ஆகும்.  

இது 30 பாடல்கோல் ஆனது. கேணேப் பக்தி நூல்கேின் 
ததாகுப்பான நாைாயிரத் திவ்ேியப் பிரபந்தத்தின் 473 ததாடக்கம் 503 
ேகரயுள்ே பாடல்கள் திருப்பாகேப் பாடல்கள் ஆகும். 

”மாவயாமாய் ேந்து நம் தூமைர் தூேித் ததாழுது 
ோயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப் 
வபாய பிகழயும் புகுதருோ நின்றேவும் 
தீயனுள் தூசாகும்தசப்வபாவைார் எம்பாோய்.“ 

 

வபாய பிகழ என்பது பழேிகன.   புகுதருோ என்பது புதுேிகன – 
ஆகாம்யம்.  

இந்த சஞ்சிதப் பிராரப்தமும், ஆகாம்யமும் எல்ைா ேிகனகளும் 
ோயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, அதாேது உன்கனக் தகாண்டு 
என்னில் கேத்வதன், என்கனயும் உன்னில் இட்வடன் என்று 
வபசுோர்கள் ஆழ்ோர்கள். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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இந்த முகறயில் அேகன முன் கேத்து இேன் அதில் இணக்கமாகி 
ேிட்டாவனயால் அந்த நிகையில் அேவன வபசுேது, அேனாகவே 
நிற்பது, அேன் நிகனோகவே ஆேது, அேன் நிகனேிவைவய 
காரியத்கதச் தசய்ேது என்ற வபாது அேனாகி ேிடுகிறான்.  

அந்த நிகையில் வபாய பிகழயும் புகுதருோ நின்றனவும் தீயினில் 
தூசாகும்தசப்வபாைார் எம்பாோய் என்று நீங்கள் படித்திருப்பரீ்கள். 

கடவுள் தன்கமப் பற்றி ேிேக்கமாகவும் ததேிோகவும் தசால்கிறார் 
மகரிஷி 

 

”கண்காது மூக்கு கேத்துக் ககதகள் தசால்ைிக்  
கருத்துக்குக் கடவுள்தகனச் சிறுகம யாக்கி. 
புண்பட்ட தநஞ்சங்கள் வமலும் புண்ணாய்ப் 
வபாகும் ேழியறியாது தேித்து. ோழ்ேில் 
கண்கைங்கி நிற்வபார்க்கும், கடவுள் தன்கம 
கர்மத்தின் ேிகேோக எழுந்தியங்கும்  
உண்கமயிகன ேிேக்குேவத, இக்காைத் திற்கு 
ஒத்தஉயிர்த் ததாண்டாகும். உணர்வோம்!தசய்வோம்!” (ஞாக.பா.1832) 

இகறேனின் இன்தனாரு பக்கம்தான் மனிதன் அல்ைது மனிதனின் 
மருபக்கமாக இருக்கும் இகறேகன ததேிவுபடுத்துேது தான்’  
வேதாத்திரியம்’  

"அண்டத்தில் கடவுோய் அகழக்கப் படுபேன்  
பிண்டத்தில் உயிதரனப் வபசப்படுகிறான் . 
கண்டத்தின் வமவை கருத்கத நிறுத்திவனான்  
அண்டத்தும் பிண்டத்தும் அேகனவய காண்கிறாய்" (ஞாக.பா.1127) 

மனித மனத்தின் உட்தபாருோக, இருப்பு நிகையாக இருப்பவத 
இகறநி கையாகும்.  

நிகைதபாருள் நிகையில் அறிோகவும், அகைதபாருள் நிகையில் 
மனமாகவும், இரண்டுமாகவும் இருப்பேன் மனிதன். 
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அகைகய நிறுத்தி அகழக்கு அடித்தேம் கண்டால் அதுவே நிகை. 
நிகை என்ற இருப்பு நிகைதான் ததய்ேமாகவும், அறிோகவும் 
இருக்கிறது . 

இதுவே அகண்டாகார வபரியக்க மண்டைத்தில் எங்கும் நீக்கமற 
நிகைத்து உள்ே சுத்ததேேியாக இருக்கிறது.  

அகண்டாகார வபரியக்க மண்டைத்தில் சுத்ததேேி அறிவும் 
மனமுமாக இயங்கும் சீேனில் உயிர்த்துகோகிய ேிண்ணின் 
கமயத்தில் இருப்பதுவும் அவத சுத்ததேேி தான் .  

அதுவே வபரியக்க மண்டைம் அகனத்கதயும் சூழ்ந்து அழுத்தி 
எல்ைாேற்கறயும் முகறயாக இயங்கச் தசய்கிறது.  

சீேனுக்குள்ோக அகமந்த சுத்ததேேி அதன் படர்க்கக 
நிகைதயன்ற மனத்தால் தனது அகையாற்றைால் வதான்றி 
இயங்கும் அகனத்கதயும் சீேன்கேின் மூைமும் மனிதனின் 
சிந்தகனயின் மூைமும் உணர்ந்து தகாள்கிறது என்கிறார் 
வேதாத்திரி மகரிஷி. 

நான் யார்? என்ற ஆராய்ச்சி இகறயுணர்ேில் முடியும். 
இகறநிகைகய உணரத் ததாடங்கினால் மனதில் ததேிவுண்டாகும். 

ஆகசகள் ஒழுங்கு தபறும். எது எல்ைாேற்றுக்கும் தபரிவதா, 
அகதேிடப் தபரியது வேதறதுவும் இல்கைவயா, அந்தப் 
பரம்தபாருகே உணரும்வபாது, ஆகச உண்டாக இடம் ஏது? 

உடல் அேேில் குறுக்கிக் தகாண்டிருக்கும் வபாது, நான் ேல்ைேன், 
தசல்ேந்தன், தபரியேன், அழகன் என்ற தற்தபருகம உண்டாகிறது.  

அல்ைது ஏகழ, வநாயாேி என்ற தாழ்வு நிகை உண்டாகிறது. 
யாவராடும் ஒப்புகம இல்ைாத ஒரு தபரிய தபாருோக நாவன 
இருக்கும் நிகைகய உணர்ந்துேிட்டால் தற்தபருகம உண்டாகாது. 

நாவன பிரம்மாக இருக்கிவறன். பிரம்மவம எல்ைாமாக இருக்கிறது 
என்று உணரும்வபாது, எதன் மீது ஆகச தகாள்ேது? பற்று 
கேப்பது?  
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அந்நிகையில் "நான்" என்னும் அகப்பற்று, "எனது" என்ற 
புறப்பற்றுகள் நம்கம ேிட்டு ேிைகுகின்றன.  

தன்கன அறிந்த நிகையில் உள்ளுணர்ேில் அன்பும் அறிவும் 
பிறக்கிறது. அந்நிகையில் ஞானிகள் எல்ைாம் தசால்கின்ற 
ஆன்மவநய ஒருகமப்பாடு மைர்கிறது.  

அப்வபாது அறிேில் பூரணத்துேமும், அடக்கமும், அகமதியும் 
உண்டாகும். மனம் அத்தூய்கமயான நிகையில் இவ்வுைகம் 
முழுகமக்கும் ோழ்வு தரும் நிகறநிகைகயப் தபறுகிறது என்கிறார் 
வேதாத்திரி மகரிஷி.   

இரண்டு இேம் துறேிகள். 

தியானத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள். 

ஒருேர் தசான்னார். ‘நான் நானாக இல்கை. 

ோழ்வோடு முழுக்கக் கைந்துேிட்வடன். 

இதுதான் தஜன் நிகை!’  

இரண்டாேது துறேி வகட்டார். 

‘எப்படிச் தசால்கிறாய்?’  

‘ஆற்றில் மரக்கட்கட மிதக்கிறது, பார்த்திருக்கிறாயா?’  

‘ஆமாம். அதற்தகன்ன?’  

‘அந்த மரக்கட்கட நீவராட்டத்கத எதிர்த்துப்  
வபாரிடுேதில்கை. 

அதன் வபாக்கில் இதுவும் தசல்கிறது. 

அதுவபாை, நானும் என்னுகடய தனிப்பட்ட உணர்கே 
இழந்துேிட்வடன், எகதயும் எதிர்ப்பதில்கை, 
முழுகமயாக ஏற்றுக்தகாள்கிவறன், 
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எந்த முகனப்பும் எதிர்பார்ப்பும் இல்ைாதபடி 
ோழ்க்ககயின் நீவராட்டத்தில் மிதந்து தசல்கிவறன்!’  

இரண்டாேது துறேி சிரித்தார். 

‘அப்படிப் பார்த்தால் நான்தான் உன்கனேிட அதிகம் தஜன்னில் 
கைந்திருக்கிவறன்!’  

‘எப்படி?’  

‘தண்ணரீில் பனிக்கட்டி மிதக்கிறது, பார்த்திருக்கிறாயா?’  

‘ஆமாம். அதற்தகன்ன?’  

‘அந்தப் பனிக்கட்டிகயயும் தண்ணகீரயும் பிரித்துச் 
தசால்ைமுடியாது. இரண்டும் ஒன்றாகக் கைந்துேிட்ட நிகைகம. 
அவதவபால், நானும் என்னுகடய உணர்கே இழந்து ோழ்க்ககயின் 
நீவராட்டத்தில் பனிக்கட்டியாக மிதக்கிவறன்!’  

இேர்கள் வபசுேகதப் பார்த்துக்தகாண்வட அேர்களுகடய குருநாதர் 
ேந்தார். 

‘முட்டாள்கவே, நீங்கள் இருேரும் இன்னும் தஜன்கனப் 
புரிந்துதகாள்ேேில்கை’ என்றார். 

‘என்ன தசால்கிறரீ்கள் குருவே?’  

‘தண்ணரீில் மரக்கட்கடயாகவோ, பனிக்கட்டியாகவோ மிதப்பது 
தஜன் அல்ை. அந்தத் தண்ணரீாகவே ஆகிேிடுேதுதான்!’ என்றார் 
குருநாதர். 

‘நீங்கள் இருேருவம அந்த நிகைகய இன்னும் எட்டேில்கை." 
என்றார். 

15.வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துேங்கள் 
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 மனத்தூய்கம, சத்தான உணவு, அேோன உகழப்பு, 
முகறயான ஓய்வு இேற்கறப் பின்பற்றினால் 
உடல்நைத்துடன் ோழைாம். 

 இன்கறய உைகில் பணத்திற்கும், பண்புக்கும் வபாட்டி 
நிைவுகிறது. இதில் பண்பு தான் வதாற்றுப் வபாய் நிற்கிறது. 

 பிறர் மீது வகாபம் தகாள்ளும் வபாது அந்தக் குகற நம்மிடம் 
இருக்கிறதா என்றும் சிந்திக்க வேண்டும். 

 அகனத்தும் ஒன்று என்று அறிந்தேன் தசய்யும் தசயல்கள் 
அகனத்தும், அன்பின் தேேிப்பாடாக இருக்கும். 

 அகமதி எங்கு வதடினாலும் கிகடக்கப் வபாேதில்கை. மனதின் 
உள்ேிருந்து தான் அகதப் தபற்றாக வேண்டும். 

 உண்கமயில் எதிரி ஒருேன் இருக்கிறான் என்றால், மனதில் 
எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணங்கவே. 

 உணேில் எேிகம, உகழப்பில் வநர்கம, ஒழுக்கத்தில் உயர்வு 
இந்த மூன்றும் உத்தமர்கேின் இயல்பு. 

 கேகைப்படுேதால் மனதின் ஆற்றலும், உயிரின் சக்தியும் 
ேணீாகிறது. எதிலும் அேேறிந்து ோழப் பழகினால் சிக்கலுக்கு 
இடமிருக்காது. 

 ஆகசகய சீர்படுத்தி ோழ்ந்தால் ோழ்வே ஆனந்த மயமாக 
ேிடும். 

 உகழப்பால் மனிதன் தகைநிமிர்ந்து ோழைாம். 
மற்றேர்ககேயும் ோழ கேக்கைாம். 

 உள்ேத்தில் பககயுணர்வு இருந்தால் யாகரயும் ோழ்த்த 
முடியாது. ோழ்த்திப் பழகிேிட்டால் பககயுணர்வு நீங்கும். 

 ஆகசககே அடிவயாடு ஒழிக்க முடியாது. அகத சீரகமத்துக் 
தகாள்ேவத நல்ைது. 

 நீ யார் என்று அறிய ஆர்ேம் எழுந்து ேிட்டால், அது உன்கன 
அறியும் ேகரயில் அகமதி தபறுேதில்கை. 

 எந்தச் சூழ்நிகையிலும் ஒரு மனிதனுக்கு வகாபம் 
ேராேிட்டால் அேன் ஞானம் அகடந்ததாகப் தபாருள். 

 வபராகச, வகாபம், கேகை, தபாறாகம எண்ணங்களுக்கு இடம் 
அேிக்காமல் மனகதப் பாதுகாத்துக் தகாள்ளுங்கள். 

 இயற்ககயுடன் ஒத்துப்வபானால் உடல்நைம் பாதித்தாலும், 
அததானாகவே சரிப்படுத்திக் தகாள்ளும் தன்கம உடலுக்கு 
கிகடத்து ேிடும். 
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 மனிதர்கள் மனம் வபான வபாக்கில் ோழ்வு நடத்துேது 
ேருந்தத்தக்கதாக உள்ேது. இகத தேிர்க்க வேண்டும். 

 ஆக்கத்துகறயில் அறிகேச் தசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் 
உகழயுங்கள். உயர்வு தபறுேரீ்கள். 

 வகாபப்படுேது நல்ைதல்ை. நன்கம உண்டாகும் எனில் 
வகாபப்படுேது வபாை நடித்தாவை வபாதும். 

 எல்ைாகரயும் ோழ்க ேேமுடன் என்று தசால்லுங்கள். 
 இயற்ககக்கு எப்வபாதும் மதிப்பு தகாடுங்கள். நீதி, நியாயத்கத 
ோழ்ேில் பின்பற்றுங்கள். அப்வபாது ோழ்ேில் ேேமும் 
நைமும் நிகறந்து இருக்கும். 

 ோழ்ேில் மனத்தூய்கம, ஒழுங்கான உணவுமுகற, அேோன 
உகழப்பு, ஓய்வு இேற்கற முகறயாக ககடபிடித்தால் 
வநாயின்றி ஆவராக்கியமாக ோழைாம். 

 

 

 

16.. கபரீ்தாசரின் பாடல்கேில் தத்துேங்கள் 
சமநிகை 
 
சந்கதயில் நிற்கிறான் கபரீ் 
சகைருக்கும் நல்ைகதவய வேண்டுகிறான் 
நண்பன், பககேன் என்று யாகரயும் பார்ப்பதில்கை. 

தன்னிகை 
 
நீ ேேர்ந்து உயர்ந்துதான்ேிட்டாய் – அதனால் என்ன 
பகனமரம் கூடத்தான் உயர்ந்திருக்கிறது, நிழைா தருகிறது? 
 
ேகீணயின் நரம்புகள் அறுந்துேிட்டன கபரீ்! 
இகசப்பேனும் வபாய்ேிட்டான். 
ேகீணதான் என் தசய்யும்? 
 
(இங்கு ேகீண என்பது உடம்பு. இகசப்பேன் என இருப்பது 
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ஆன்மா.) 
 
அகங்காரம் 
 
அகம்பாேம் ஒருவபாதும் வேண்டாம் கபரீ்! 
எேகரயும் ஏேனம் தசய்யவேண்டாம் 
உன் சிறுபடவகா ஆபத்தான தபருங்கடைில் 
எப்வபாது சூறாேேி, எப்வபாது புயல், 
எப்வபாது எது ேரும் யார் கண்டது? 
 
நீ எழுப்பிய மாேிகககய 
நிமிர்ந்து பார்த்து கர்ேப்படாவத 
நாகே நீ அதன் கீவழ 
உன் வமல் ேேரும் புல் 
 
தகாள்ேதற்கு குருேின் நாமம் 
தகாடுப்பதற்கு அன்னதானம் 
பணிேதால் கிகடக்கும் உயர்வு 
அகங்காரம் தரும் உன் ேண்டிக்கு அதிர்வு 
 
 
காைம் 
 
தமல்ை தமல்ைச் தசல்ோய் மனவம 
எல்ைாம் காைக்கிரமப்படிவய நடக்கும் 
நூறு குடம் தண்ணகீர உடன் ஊற்றினாலும் 
பருேம் ேந்தபின்வப பழங்கள் வதான்றும் 
 
நாகே தசய்யவேண்டியகத இன்வற தசய் 
இன்று தசய்ய வேண்டியகத இப்வபாவத 
கணவநரத்தில் ப்ரேயவம ஏற்பட்டுேிடுமப்பா 
ேிட்டுப்வபானகத நீ எப்வபாது முடிப்பாய் ? 
 
நிகையற்ற நிகை 
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எந்திரத்தில் அகறபடும் தானியங்ககேக் கண்டு கபரீ் அழுகிறான் 
ஐயவகா! முழுசாக எதுவும் தப்பிக்கப் வபாேதில்கைவய! 
 
(கபரீின் பார்கேயில் இந்த உைகில் மனிதர்கள் ஒன்றும் புரியாமல், 
உய்ய ேழி ததரியாது, உைகோழ்ேில் உழல்கின்றனர் துயரப்பட்டு 
மடிகின்றனர். ஒருேரும் ககரவயறமாட்டார் வபாைிருக்கிறவத 
என்கிற துக்கம் அேருக்கு. அத்தககய சிந்தகனயில் வமற்தசான்ன 
ோர்த்கதகள்) 
 
மைர்பறிக்கும் வதாட்டக்காரகனக் கண்டு மருண்டன தமாட்டுகள் 
மறுநாள் நம் கழுத்கதத் திருகவும் ேருோவன இேன்! 
 
வபச்சு 
 
வகட்பேருக்கும் சுகம் உமது மனதிற்கும் குேிர்ச்சி 
ஏற்படும்படியான ோர்த்கதகவேவய வபசுேரீ் 
 
பாண்டித்யம் 
 
இந்த உைகம் எத்தகனவயா கற்றும் ஒன்றும் அறிந்தபாடில்கை 
அன்தபனும் ஒன்கறப் படித்தேன் அல்ைோ உண்கமயில் பண்டிதன் 
 
 
நல்ோழ்வு 
 
ஒரு மாகைக்குள் மடிந்துேிடும்தான் 
இருந்தும் அந்த பூகேப்வபாைவே 
மணம்தகனப் பரப்பிவய 
ோழ்க்கககய ோழ்ந்துேிடு 
 
தர்மம், நியாயம் 
 
ஏகழகய அபகைகய ஒருவபாதும் ேகதக்காதீர் 
வேதகன தாங்காது அேன் தபருமூச்சுேிட்டாலும் 
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எரித்துேிடும் உடன் அது உம்கம 
 

எத்தகனேித மனிதகரத்தான் நீ பார்த்திருக்கிறாய் கபரீ்! 
கண்டதுண்டா அடுத்தேகனக் குகறகூறாத ஒருேகன? 
 
இவ்வுைகில் நீ ேந்திறங்கியவபாது 
எல்வைாரும் சிரித்தார்கள், நீ அழுதாய் 
உைககேிட்டு நீ வபாகும்வபாதும் 
எல்வைாரும் சிரிக்கும்படியாக 
எதகனயும் ோழ்ேினில் தசய்துேிடாவத 
 
அள்ேிக் தகாடுத்தேன் குகறந்துவபாகமாட்டான் 
நீதரடுத்துக் குடித்ததால் குகறயாது நதியும் 
இதற்கும் வமல் என்னதான் தசால்ோன் கபரீ்! 
 
ஆத்ம ேிசாரம் 
 
மிகவமாசமான மனிதன் யார் எனத் வதடியவபாது ததன்படேில்கை 
மனதின் ஆழத்தில் ஊடுருேி நான் உற்றுவநாக்கியவபாது 
என்கனேிட வமாசமானேன் எேனுமில்கை 
 
தாசன் என்தறன்கன அகழக்கைாகுமா? 
தாசனுக்கும் தாசவன நான் 
இப்தபாததல்ைாம் நான் இப்படித்தான் ஆகியிருக்கிவறன் 
காைில் தினம் மிதிபடும் சிறுபுல் வபாவை 
 
சாது, ஞானி என்வபார் 
 
சாது என்பேன் ஒரு சந்தன மரத்கதப்வபாவை 
சம்சார சர்ப்பம் சுற்றியிருப்பினும் பாதிப்பு ஏதுமில்வை 
 
(தபாருள்: உண்கமயான ஞானி, குடும்போழ்ேில் 
ஈடுபட்டுள்ேவபாதும் அதன் ஆசாபாசங்கோல் பாதிக்கப்படுேதில்கை. 
எப்படி தன்வமல் சுற்றியிருக்கும் நாகப்பாம்பினால், சந்தன மரம் 
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அதன் ேிஷத்கதக்தகாள்ோவதா, தன் மணம் இழக்காவதா, 
அகதப்வபாவை) 
 
இகறயருேின் பசியில் இருப்பேன் சாது, தபாருளுக்காக அல்ை 
நிகறதபாருளுக்காக பசித்திருப்பேன் எேவனா அேன் சாதுேல்ை. 
 
ஞானி என்பேர் 

 
நல்மணிகள் காணப்படும் மகாசமுத்திரம் 
ஒருககயேவே எடுத்வதன் 
எல்ைாம் முத்துக்கள் ரத்னங்கள்! 
 
குருேின் கருகண எனக்குக் கிட்டியது 
அறிய முடியாதகத அறிந்துதகாண்வடன் 
 
வதடல் 
 
மதுரா, காசி, துோரகா, ேரித்ோர், ஜகன்னாத் என 
சுற்றிச் சுற்றி நீ ேந்தாலும் 
ஞானியின் அருகாகம, ேரிபஜன் இன்றி 
கிட்டப்வபாேதில்கை எதுவும் 
 
பக்கத்தில் இருக்கும் அேகனப் பார்க்கமாட்டாய் 
பகனமரத்தில் ஏறி, ததரிகிறானா எனத் வதடுோய்! 
 
குேத்து நீரில் மைரும் அல்ைி 
நீை ஆகாயத்திவைா தேண்ணிைவு ! 
எேதரேர் எதததகன நாடுகின்றனவரா 
அததகனவய தசன்றகடேர் இறுதியில் 
 
தமய்ஞானம் 
 
ேனத்திலுள்ே மரதமல்ைாம் சந்தனமில்கை 
பகடயிலுள்வோர் அகனேரும் ேரீரில்கை 
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கடைில் கிடப்பததல்ைாம் முத்துக்கள் இல்கை 
மனிதர் எல்வைாரும் ஞானியர் இல்கை, இல்கை! 
 
(தமய்ஞானம் என்பது எல்வைாருக்கும் ோய்ப்பதல்ை; வகாடியில் 
ஓரிருேருக்கு ஒருவேகே ோய்க்கக்கூடும். அத்தகன அரிதானது 
அது என்பதகன இப்படிச் தசால்கிறார் கபரீ்தாஸ்) 
 
மனவம ஓ  மனவம 

 
குடத்திற்குள் இருக்கிறது நீர் 
நீரில்கைதயனில் நீர்க்குடம் இல்கை 
ஞானத்திற்கு மனவம தபரும் தகட- இருந்தும் 
மனமில்கைவயல் ஞானம் இல்கை! 
 
பரம்தபாருள் 

 
எள்ேில் எண்தணய்வபாவை 
கல்ைில் தநருப்புவபாவை 
உன் கடவுள் உன்னுள்வேதான் 
ேிழித்துக்தகாள்ே முடியுதமன்றால் ேிழித்துக்தகாள் 
 
(’ேிழித்துக்தகாள்ே முடியுதமன்றால் ேிழித்துக்தகாள்’  என்பதற்கு – 
இந்த உண்கமகய உணர, உனக்குள் ஒரு அகேிழிப்பு 
ஏற்பட்டால்தான் முடியும் என அர்த்தம்) 
 

ோசக ஞானத்தால் ேருவமா? 
 
நாமம் தஜபித்வத அேகன தஜயம்தகாள் மனவம 
இதுவே தமய்ப்தபாருள் காணும் தந்திரம் 
ஆயிரமாயிரம் சாஸ்திரங்ககேப் படித்துப் படித்து 
தகைகயப் பிய்த்துக்தகாண்டு ஏன் சாகிறாய்? 
 
அேனின்றி ஓர் அணுவும் அகசயாது 
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மனிதனால் ஆேது ஏதுமில்கை 
கடவுேினால்தான் எல்ைாவம 
மகைகயத் தூக்கிக் கடுகுக்குள் கேப்பான் 
கடுககவய மகையாகவும் ஆக்கிடுோன்! 
 
தியானம் 

 
தியானம் தசய்பேன் யார்? யார் அேன்? 
புரிந்துதகாண்டால் தியானம் எதற்கு? 
 
அத்கேதம் துகேதம் 

 
ஒன்தறன்வபன். ஆனால் அப்படித் ததரிேதில்கை 
இரண்தடன்றால் உண்கமக்குப் புறம்பாகும் 
’அது’  எதுவோ, எப்படி இருக்கிறவதா 
அப்படிவய இருந்துேிட்டுப்வபாகட்டும், என்கிறான் கபரீ்! 
 
(இங்கு, ஆதிசங்கரரின் ’அத்கேத’ க் கருத்துக்குள் கபரீ் ேருேதாய்த் 
ததரிகிறது. ’ஒன்தறன்வபன்’  என்பதில் இரண்டாக, பைோறாகத் 
வதான்றினாலும், எல்ைாம் ஒன்வற. (திருமூைர்: ஒருேவன வதேன்). 
பிரும்மம் (பரம்தபாருள்/Absol ut e Trut h) ஒன்வற. அதற்குள் 
அகனத்தும் அடக்கம் என்கிறார். 
’இரண்தடன்றால் உண்கமக்குப் புறம்பாகும்’  என்பதில் ‘துகேதம்’  
அல்ை என்கிறார். அதாேது இரண்டல்ை (dual i t y)-எல்ைாேற்கறயும் 
எதிரும் புதிருமாய்ப் பார்ப்பது –இன்பம்-துன்பம், தசார்க்கம்-நரகம், 
நல்ைது-தகட்டது, இரவு-பகல், சரி-தேறு என இரட்கட, 
இரட்கடயாக எல்ைாேற்கறயும் வநாக்கி, சிக்கித் தேிப்பது அல்ை. 
அப்படிச் தசன்றால், அது உண்கமக்குப் புறம்பாகும் என்கிறார் கபரீ்.) 

நான்’ நான், நான்’  

 
நானிருந்தவபாது அங்கு ேரி இல்கை 
இப்வபாவதா ேரி ேந்துேிட்டான் – நானில்கை ! 
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ஒேிகய நான் பார்த்துேிட்டபின் 
ேிைகி ஓடிேிட்டது இருதேல்ைாம் 
 
(தபாருள்: ’ நான், நான்’  என நான் அகைந்தவபாது, ேரி 
(பரப்பிரும்மம்/பரம்தபாருள்) என்னிடம் ேரேில்கை. 
குருேின் அருோல் இப்வபாது அேன் என்னுள் ேந்து இறங்கி 
ேிட்டான். அேன் ேந்தபின்வன ‘‘நான்’  என்பதாக ஏதுமில்கை) 

துகணநின்ற நூல்கள் 

 ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 உைக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 வேதாத்திரியத் தத்துேங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், 

இகணயதேம் www.banukumar .i n 
 ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்,மன்னார்குடி பானுகுமார்,  
 ஞானதீபமும் ஞானஒேியும், மன்னார்குடி பானுகுமார், 
ேிஜயா பதிப்பகம், வகாகே. 

 வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000, 
மன்னார்குடி பானுகுமார், ேிஜயா பதிப்பகம், வகாகே. 

 இகணயதேத்தில் கபரீ் பாடல்கள் 
 கபரீ்தாசர்  - பாைகுமாரன் 
 கபரீ் தசால்கிறான் -இரேநீ்தரநாத் தாகூர் 

 

பானுகுமார் பகடப்புைகம் 
Free PDF www.banukumar .i n 

http://www.banukumar.in/
http://www.banukumar.in/
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ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தகனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தகனகள் 
3. வகாள்ககே தேன்ற இகடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்கக ேரைாறு 
1. தநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 
தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக மைர்கள். 
2. தடன்சகன தேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 

 
வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
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1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்’ என்ற ோர்த்கத! சரியா? தேறா? இைக்கணம் என்ன தசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்கேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது 
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுோனால் அதுவே தசால்லும் 
15. உய்யும் ேகக வதடி அகைந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்கனச் தசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மகனேிக்கு மரியாகத 
24. எல்ைாம் ேல்ை ததய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் ேறுகம என்பது இல்கை. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்கத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திகர 
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
பாரத மகான்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
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5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. ரமண மகரிஷியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. சுோமி சிோனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. சுோமி சித்போனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
22. தாயுமானேரும்ரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
23. பாரதியாரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
 

 
தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் தபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிகறந்த தபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புைி 
10. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் தபான்கன மாதகர 
12. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
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13. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் தமௌனகுரு 
ேணக்கம் 

16. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மகைேேர்க் காதைி 
17. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் 
தகாட்டம் 

18. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் 
மாகய 

19. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபககேர்கள் 
20. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் இகறேழிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 1 

25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 2 

26. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 3 

 
திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் யாத்திகரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அகடக்கைப் 
பத்து. 

4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் தசத்திைாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் 
பத்து. 

7. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குகழத்தப் பத்து. 
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8. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்கேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தகனப் 
பத்து. 

10. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ஆகசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் அன்கனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் தசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தகனகள் 
 

தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் 
1. தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. தஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் தஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இைக்கிய நயம் 
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3. தாயுமானேரின் தமய்ப்தபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயதநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் தபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், தபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்கேதமும் வேதாத்திரியின் அத்கேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தகனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் ததய்ேதமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநகடயும் உைக நகடயும் 
21. இன்பம் தபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எகத பைி தகாடுக்கச் தசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இகறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேகமகள் 100 

 
தஜன்னும் திருோசகமும்  

1. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. தஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 
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புைேர் தியாகராஜனார் 
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புைேர் தியாகராஜனார் அரிய தசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராஜனார் 

 
 

ேரைாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய தசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரைாறு 

 
பயண நூல்கள் 

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

 
தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக மைர்கள். 
2. தடன்சகன தேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 
6. தன்னம்பிக்கக மைர்கள் 

 
சிறுககதகள் 

1. தசயவை ேிகேவு 
2. தேம் 
3. ததாகைந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தகனகள் 
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பானுகுமார் பகடப்புைகம் 
1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதைாம் ோங்க 
3. புத்தகம் எழுதைாம் ோங்க 
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதைாம் ோங்க 
5. ஒப்பாய்வு இைக்கியம் எழுதைாம் ோங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

 

கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இைக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

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

 
உைகப் புகழ்தபற்ற 34 தத்துேஞானிகளும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இைக்கியம்) 
1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. ேிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. தேன்றிவேர்ட்ஸ்தோர்த் ைாஜ்தபவைாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. தபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கைில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவயவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

7. ஜைாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

8. ைாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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12. பிவேட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. தசனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாேின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும் 

15. நீட்வசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

17. தாவோயிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. ரால்ப் ோல்வடாரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. சார்ைஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.  
22. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.  
24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
25. வஜம்ஸ்ஆைனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்கடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
28. தபஞ்சமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவரைியஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
31. ேிராக்ேிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்தேல்ட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
34. சர் ஐசக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

 

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 
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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 

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 

 

 

 

 


