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ரமணரும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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இதனுள்வே 

1. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் - ஒரு ஒப்பாய்வு 
2. ரமணர் ோழ்க்கக ேரலாறு 
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்க்கக குறிப்பு 
4. நான் யார் என்ற நல்ேினா? 
5. மரணத்திற்கு அஞ்சாத கடகம 
6. முயற்சி அேவே ஞானத்தின் ேிகேவு! 
7. குருேின் வமன்கம  
8. மனகத அடக்கும் சாேி எது? 
9. மமௌனவம ஞானம் 
10. மன ஒருகமவய மனதின் ேலுோகும் 
11. தற்வசாதகனயின் அேசியம் 
12. ரமணரின் உபவதசங்கள் 
13. வேதாத்திரி மகரிஷியின் உபவதசங்கள் 
14.எண்ணத்தின் ஆற்றல் 
15.அகலபாயும் மனகத எப்படி நிறுத்துேது? 
16.மனமற்ற நிகல 
17.கூர்தலறமா? மசயல்ேிகேோ? 
17.திருேண்ணாமகலயும் ஆழியாறும் 
18.ரமணர் - சித்போனந்தர் - வேதாத்திரி மகரிஷி 

 

மனித ோழ்கே உயர்ேகடயச் மசய்யும் பல்வேறு அற்புதங்ககே 
நிகழ்த்தியும், புரட்சிககே மசய்தும் ஆன்மிக கருத்துககே பரப்பியும், 
முக்தியகடந்த மகான்களுள், பகோன் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியும் 
வேதாத்திரி மகரிஷியும் குறிப்பிடத்தக்கேர்கள். 

 
 

1.ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்   

ஒரு ஒப்பாய்வு 
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1. ரமணரின் 32 ேயதில் வேதாத்திரி மகரிஷி வதான்றுகிறார். 
2. ரமணர் இவ்வுலகில் ோழ்ந்த காலம், 30.12.1879 முதல் 14-

04-1950 ேகர 71 ஆண்டுகள் ோழ்ந்தார். 
3. வேதாத்திரி மகரிஷி நிலவுலகில் நிலேிய காலம் 14.8.1911 
– 28.03.2006 ேகர 95 ஆண்டுகள் ேகர ோழ்ந்தார். 

4. ரமணர்  நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தேர்.  வேதாத்திரிவயா 
ேறுகமயுள்ே ஏகழ மநசேசேி குடும்பத்தில் பறந்தேர். 

5. ரமணர் பத்தாம் ேகுப்பு ேகர படித்தேர். வேதாத்திரிவயா 
மூன்றாம் ேகுப்பு ேகரத்தான் படித்தார்.  

6. இருேரும்  மானுடம் காக்க ேந்த மகா ஞானிகள்.  புது 
மநறி  காட்டிய சிந்தகனயாேர்கள். 

7. ரமணரும் வேதாத்திரியும் ஞானிகள் ேரிகசயிலும் 
ேருபேர்கள். 

8. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேககச் சித்தர்கள். 
9. இருேரும் தமிழகத்தில் அேதரித்த அேதாரப் புருஷர்கள். 
10. பக்தியில் மதாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் ரமணர்.  
ஞானத்தில் மதாடங்கி ஞானத்தில் மதாடர்கிறார் மகரிஷி. 

11. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மீக 
புரட்சியாோர்கள். 

12. ரமணரின் திருேண்ணாமகல ஆசிரமமும், 
வேதாத்திரியாரின் ஆழியார் ஆசிரமும் உலகப் புகழ் 
மபற்றகே. 

13. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் சடங்குககேயும் 
சம்பிரதாயங்ககேயும் மாற்றி புதிய  சமுதாயத்கதப் 
பகடக்க ேந்த ஞானிகள். 

14. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மவநய 
ஒருகமப்பாட்டினர்.  

15. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக ஞானம்  
பகடத்தேர்கள். 

16. துகேத தத்துேத்தில் மதாடங்கி அத்கேதத்தில் 
முடிக்கிறார் ரமணர்.  அத்தகேதத்தில் மதாடங்கி 
அத்கேதத்தில் ஆழ்ந்து மசல்கிறார்  மகரிஷி.  

17. மனம் ஒருகமப்பட தியானம் வதகே என்றார் ரமணர்.  
தேம் மசய்ய தேமுகறககேப்  பாடமாக்கி பயிற்சி 
மகாடுக்கிறார் மகரிஷி. 
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18. ரமணர் தத்துேங்ககே வேதாந்தமாகப் மசால்கிறார்.  
மகரிஷி அேற்கற எல்லாம் சித்தாந்தமாக்குகின்றார். 

19. ரமணரின்  மகாகட – அருணாச்சல மகிகம.  மகரிஷியின் 
மகாகட – வேதாத்திரியம். 

20. மமாழி ேேம், கற்பகன நயம், சமூகப் பார்கே, 
பிரக்கஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இகணந்து-
இணக்கமாகி, இேர்ககே ஓர் இகணயற்ற 
தத்துேஞானிகோக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

21. எேிய மசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது எழுத்து 
ேரிகேில் – மமாழி ேேர்ச்சிக்கும், சமுதாய 
வமம்பாட்டிற்கும்,  உலக சமாதானத்திற்குமான உரத்த 
சிந்தகனகள் மதரிகின்றன. 

22. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தாம் ோழ்ந்த 
முகறயினால் இந்தத் தரணிகயத் தட்டி எழுப்புேகதத் 
தகலயாயக் கடகமயாய்க் மகாண்டிருந்தனர். 

23. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் நான் யார்? என்ற 
தத்துேத்கத மானுடத்தில் ேிகதத்தேர்கள் 

24. ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் துருப்பிடித்த 
ோர்த்கதககேத் தூரத் தள்ேி, சுறுசுறுப்புச் மசாற்களுக்குச் 
சூவடற்றியேர்கள்! 

25. இேர்கேது தத்துேங்கேில் நிறுத்தக் குறிகள் கூட 
மநருப்புத் திரிகள். இேர்கள் கேிகதகள், மசாற்கேில் 
ேடித்த சுடுவசாறு, சமுதாயம் பசியாறும். 

26. திருேண்ணாமகல ரமணர், தன் எழுதுவகாலில் 
ேிட்டுகேத்த கமயின் மிச்சத்கத, மகரிஷி தன் 
எழுதுவகாலில் நிரப்பிக் மகாண்டு முடித்து கேத்தார். 

27. ஒரு யுக ேிழிப்கப ஏற்படுத்துேவத இேர்கேது இருேரது 
இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ---- அந்த முயற்சியிவல 
இேர்களுக்கு மேற்றியும் கிகடத்தது. 

 

இவ்ோறு பல ஒற்றுகமயுடன் ேிேங்கும் மகான்கள் ”ஞாலம் 
வபாற்றும் ஞானிகோக”  வபாற்றப்படுகிறார்கள். காலம் சில 
மகான்ககே நிர்ணியத்தாற் வபாலவே, ரமணகரயும் வேதாத்திரி 
மகரிஷிகயயும் நிர்ணயித்திருக்கிறது. 
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2.ரமணர் ோழ்க்கக ேரலாறு 
மதுகரக்குக் கிழக்வக முப்பது கமல் மதாகலேிலுள்ே திருச்சுழி 
என்னும் கிராமத்தில் 1879-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 30-ஆம் நாள் 
ரமணர் பிறந்தார். மபற்வறார்கள் சுந்தரமய்யர் அழகம்கம ஆேர். 
 
ரமணருக்கு மபற்வறார் கேத்த மபயர் வேங்கட ராமன். அேருக்கு 
நாகசாமி என்ற மூத்த சவகாதரரும் நாகசுந்தரம் என்ற இகேய 
சவகாதரரும் உண்டு. அலவமலு இகேய சவகாதரி.  
 
ஸ்ரீ ரமணர் தந்கத மரணம் 

  
திருச்சுழி பஞ்சாயத்துத் தகலேராயிருந்த சுந்தரமய்யர் இறந்தவபாது 
ரமணருக்கு ேயது பதிமனான்று. தந்கதயின் மரணம் - ோழ்வு, 
சாவு பற்றிய உண்கமகய அேருக்கு உணர்த்தியது. 
 
ரமணருக்கு ேிகேயாட்டில் இருந்த அேவு ேிருப்பம் படிப்பில் 
இல்லாமல் வபானது.  

தந்கதயின் மகறவுக்குப் பிறகு சுந்தரமய்யரின் சவகாதரர்கோன 
சுப்கபயரும், மநல்கலயப்பரும் அக்குடும்பப் மபாறுப்கப ஏற்றுக் 
மகாண்டார்.  

ரமணர் மதுகரயில் இருந்த சித்தப்பா சுப்கபயர் ேடீ்டில் தங்கிப் 
படித்தார். 
 
ரமணரின் மனதில் “நான் யார்” என்ற வகள்ேி வதான்றியது. 

ஒருமுகற உறவுமுகறப் மபரியேர் ஒருேர் திருேண்ணாமகலயில் 
இருந்து ேந்திருக்க அேர் ோயிலாகத் திருேண்ணாமகல பற்றிய 
ஆேல் அதிகரித்தது.  
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பின்னர் மபரியபுராணம் வபான்ற நூல்ககேப் பயின்று ேர, 
இகறயடியார்கள் மீதும், இகறேகனப்பற்றி அறிதலிலும் நாட்டம் 
ஏற்பட்டது.  

மதுகர மீனாட்சி அம்மன் வகாேிலுக்குச் மசல்லும் பழக்கமும் 
ஏற்பட்டது. 

1896 ஜூகல மாதத்தில் ஒருநாள் ேடீ்டு மாடியில் இருந்த வபாது 
அேகர மரண பயம் கவ்ேிக் மகாண்டது அேர் முழு உணர்வோடு 
இருந்தாலும் உடல் பிணம் வபால் ேிகறத்துப் வபானது. 
 
அேருள் ‘நான் என்பது என்ன?’  என்ற வகள்ேி எழுந்தது. உடம்பின் 
மசய்ககயில் இருந்து வேறுபட்டு இயங்கும் ஓர் ஆற்றல் அது என்று 
அேர் உணர்ந்தார். அந்த உணர்வு உறுதிப்பட அேருகடய 
மரணபயம் நீங்கியது. 
 
அந்நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு சாதாரண ோழ்க்கக என்பது அேருக்கு 
இயலாது வபாயிற்று. அடிக்கடி அேருக்கு சமாதி அனுபேம் 
ஏற்பட்டது.  
ரமணருக்கு படிப்பில் நாட்டம் குகறந்தது  
ஒருநாள் சுப்கபயகரப் பார்க்க ேந்த நண்பமராருேர் தாம் 
திருேண்ணாமகல மசன்று ேந்தகதயும், அருணாசவலஸ்ேரர் 
மகிகமகயயும் கூறக் வகட்டார் ரமணர். 
ரமணர் அப்வபாது பத்தாம் ேகுப்பு படித்துக் மகாண்டிருந்தார். அந்த 
நண்பர் மசான்னகதக் வகட்டதிலிருந்து அேருக்குப் படிப்பில் நாட்டம் 
குகறந்தது.  
 
அருணாசவலஸ்ேரர் அகழப்பு 

  
ரமணருக்கு மனம் முழுேதும் அருணாசல நிகனோயிருந்தது. 
திருேண்ணாமகலயிலிருந்து தமக்கு அகழப்பு ேந்ததாய் 
அேருக்குத் வதான்றியது. 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%88_%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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ேடீ்டில் இருந்து மகாஞ்சம் பணத்கத எடுத்துக்மகாண்டு, ஒரு கடிதம் 
எழுதி கேத்து ேிட்டுச் மசன்றார். ‘நான் என் தகப்பனாகரத் வதடிக் 
மகாண்டு அேரது உத்தரேின் வபரில் கிேம்பிேிட்வடன். 
 
இது நல்ல காரியத்தில் பிரவேசித்து இருக்கிறது. யாரும் இது 
குறித்து ேருந்த வேண்டாம் என்பவத அக்கடிதத்தில் இருந்த மசய்தி. 
தகடகள் பல கடந்து 1896 மசப்டம்பர் முதலாம் நாள் அேர் 
திருேண்ணாமகலகய அகடந்தார். 
 
வநராக வகாேில் கருேகறக்குச் மசன்று ‘அப்பா, நான் ேந்து 
ேிட்வடன் என்று தன் ேருகககய அறிேித்தார்.  
 
ரமணரின் ஆன்மீக தியானம் மதாடக்கம் 

  
சில மாதங்கள் உடகல மறந்து இதயத்தில் மூழ்கி இதய 
ஆனந்தத்தில் திகேத்தார். முழு மவுனத்தில் இருந்தார்.  

அவ்ேப்வபாது யாவரனும் ஒரு கேேம் உணகே அேருகடய 
ோயில் திணிப்பார்கள். 
 
அேர் உணேிட்டேகரயும் அறியார், தாம் உண்டகதயும் அறியார். 
ரமணகரத் தரிசிக்க பக்தர்கள் திரள் திரோய் ேந்தனர். அது 
அேருகடய தியானத்துக்கு இகடயூறாக இருந்தது. 
 
அேர் பாதாே லிங்வகசுேரர் வகாயிலுக்குள் இருந்த குககயில் 
தியானத்கதத் மதாடர்ந்தார்.  

வசஷாத்திரி சுோமிகள் மூலம் அேரது மபருகம வமலும் 
பரேலாயிற்று. மீனாட்சி அம்மாள் என்கிற மபண்மணி அேருக்குத் 
மதாண்டு மசய்து ேந்தார். 
 
பிற்பாடு ‘குருமூர்த்தம்’ , ‘மாந்வதாப்பு’  என்று இடம் மாறி 
நிஷ்கடயில் இருந்தார். பல குன்றுகேிலும், குகககேிலும் தியானம் 
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மசய்தார்.  
 
தனது தாயாரின் அகழப்கப மறுத்த ரமணர் 

  
ரமணரின் இருப்பிடம் வதடி அேரது தாயாரும், மூத்த சவகாதரரும் 
அேகரக் காண ேந்தனர். 
 
மகான் நிகலயில் இருந்தேகரக் கண்டு ேியந்தனர். தங்களுடன் 
ஊருக்கு ேரும்படி அகழத்தனர். ஆனால், ரமணர் அேர்களுகடய 
வேண்டுவகாகே மறுத்துேிட்டார்.  
 
ஸ்ரீ ரமணர் எழுதிய நூல்கள் 

ரமணரின் முக்கியமான உபவதசம் 'நான் யார்' என்னும் ஆன்ம 
ேிசாரம். ஞான மார்க்கத்தில் தன்கன அறிதல் 
அல்லது முக்தி மபறுதவல இவ்ேழியின் வநாக்கம்.  

உபநிடதங்கள் மற்றும் அத்கேத வேதாந்த மநறிகள் ஆகியேற்றின் 
சாரத்திகன இேரது உபவதசங்கேில் காணலாம்.  

இேரது உபவதசங்கேின் மதாகுப்பான 'நான் யார்?' என்ற புத்தகம் 
முதன்கமயானதாகும். 

ஆதி சங்கரரின் ஆக்கமான 'ஆத்ம வபாதம்' தகன தமிழில் 
மேண்பாக்கோக ரமணர் ேழங்கியுள்ோ 

 உபவதச உந்தியார் 
 உள்ேது நாற்பது 
 உள்ேது நாற்பது அனுபந்தம் 
 ஏகான்ம பஞ்சகம் 
 ஆன்ம ேித்கத 
 உபவதசத் தனிப்பாக்கள் 
 ஸ்ரீ அருணாசல அக்ஷரமணமாகல 
 ஸ்ரீ அருணாசல அஷ்டகம் 
 ஸ்ரீ அருணாசல நேமணிமாகல 
 ஸ்ரீ அருணாசல பதிகம் 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9E%E0%AE%BE%E0%AE%A9_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
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 நான் யார்? 
 ேிவேகசூடாமணி அேதாரிகக 
 பகேத் கீதா ஸாரம் 
 குரு ோசகக் வகாகே 
 ஸ்ரீ ரமண நூற்றிரட்டு 

கணபதி முனிேரும் ரமணரும் 

கணபதி முனிேர் மஹாபண்டிதர் 
என்று புகழ் பகடத்தேர்; 
 
மபரிய கேி; மஹா தபஸ்ேி. 
 
இேர் பல்லாண்டுகள் கடுந்தேம் 
புரிந்தும் கருதிய பலன் 
ககக்கூடாது மனம் ேருந்தி 
நின்றார். 
 
1907ஆம் ஆண்டு ஒரு நாள் 
திருேண்ணாமகலச் சுற்று 
ேழியில் 

ஒரு மண்டபத்தில் தியானித்திருந்த வபாது ஏவதாவோர் 
தூண்டுதலால் இருக்கககய ேிட்டு எழுந்து வகாேிகல வநாக்கி 
நடந்தார். 
 
ேழியிவல அருணாசவலசுேரர் ஊர்ேலம் ேருமிடத்வத 
சாஷ்டாங்கமாக ேிழுந்து நமஸ்கரித்தார். 
 
மறு நாள் மத்தியானம் மகல மீதுள்ே பிராமண சுோமிககேச் 
சரணகடயும் வநாக்கத்துடன் உக்கிரமான மேயிகலயும் 
மபாருட்படுத்தாது உடவன மகல மீவதறினார். 
 
அதிர்ஷ்டேசமாக அன்று ேிரூபாஷ குககயின் முன் தாழ்ோரத்தில் 
சுோமிகள் தனிவய அமர்ந்திருந்தார். 
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கணபதி முனிேர் சாஷ்டாங்கமாக ேணங்கி எழுந்து தம் இரு 
கரங்கோலும் சுோமிகேின் அடிககேப் பற்றிக் மகாண்டு, 
கற்க வேண்டிய யாகேயும் கற்வறன்; 
 

வேதாந்த சாஸ்திரங்ககேயும் பயின்வறன்; மனங்மகாண்ட மட்டும் 
மந்திரங்ககேயும் ஜபித்வதன். 
 
ஆனாலும் தபஸ் என்பது யாமதனத் மதரியேில்கல. ஐயவன,உனது 
அடியிகனச் சரணடந்வதன்"என்று இகறஞ்சினார். 
 
சுோமிகள் சுமார் நாற்பது நிமிடம் கருகணயுடன் நிச்சலமாகக் 
தனது பார்கேகய கணபதி முனிேர் வமல் மசலுத்தினர். 
 
ரமணர் உபவதசம் மசய்தார். 
 
நான், நான்" என்பது 
எங்வகயிருந்து புறப்படுகிறவதா 
அகதக் கூர்ந்து கேனித்தால் 
மனம் அங்வக லீனமாகும்,அதுவே தபஸ். 
 
ஒரு மந்திரத்கத ஜபம் பண்ணுங்கால்,மந்திரத்துேனி 
எங்கிருந்து புறப்படுகிறது என்று கேனித்தால் மனம் அங்வக 
லீனமாகிறது.அது தான் தபஸ்." 
 
இவ்ேருள் ோக்கும் இத்திவ்ய உபவதச மமாழிகளும் கணபதி 
முனிேரின் ஐயங்கள் யாேற்கறயும் தீர்த்துேிட்டன. 
 
குககயிவலவய அன்று இரவு ேகர 
அேர் தங்கினார். 
 
பக்கத்தில் உள்ேேரிடமிருந்து சுோமிகேின் மபயகரத் மதரிந்து 
மகாண்டதும், 
 
பகோன் ஶ் ரீரமண மகரிஷிகள் என்பவத சுோமிக்குப் மபாருத்தமான 
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மபயர் என்று மேேியிட்டார். 
 
மருேிலாக் காட்சிப் மபரியகன இனிவமல், மஹரிஷி என்வற 
ேணங்கிப் பணிக" என்று பாடி,இனிவமல் பகோன் என்வற பக்தர்கள் 
யாேரும் மஹரிஷிககே அகழக்க வேண்டும் என்று கூறினர். 
 
அன்று முதல் இப்மபயவர நிகலத்து ேிட்டது. 
 
காலச்சக்கரத்தின் வேகமான சுழற்சியிலும், முற்வபாக்குச் 
சிந்தகனயிலும், பாரதியின் கேிதா வேள்ேியிலும் கனன்று நின்ற 
சுத்தானந்த பாரதி, ரமணரின் தீேிர சீடரானார்.  

தன்கனயறியும் கருத்தில் ஒன்றி 'தன்கனயறிய' பஞ்சபூதங்கேில் 
அக்னித் தலமான திருேண்ணாமகலயின் மதன்புற அடிோரத்தில் 
பத்மாசன நிகலயிலிருந்த ரமணரிடம் சரணகடந்தார். 
 
மேகுேிகரேில், 'ரமணேிஜயம்' என்ற வபரில் ஆன்மிக உலகிற்கு 
மபாக்கிஷமான மகரிஷியின் ோழ்க்கக சரிதத்கத எழுதினார்.  

அந்நூல் பிற்காலத்தில் சமஸ்கிருதம், குஜராத்தி, ேங்காேம், 
மகலயாேம், மதலுங்கு, கன்னடம் என்று இருபதுக்கும் வமற்பட்ட 
மமாழிேழி நூலாக மேேிேந்தது 

ரமணரின் சீடர்கேில் ேிசிறி சாமியார் என அகழக்கப்படும் வயாகி 
ராம் சுரத் குமார் முக்கியமானேர். 
  

அருணாச்சல பஞ்சரத்னம், உபவதசசாரம், அட்சரமணி மாகல 
வபான்ற பல நூல்ககே ரமணர் இயற்றினார். 
 
அேர் மிகவும் எேிகமயானேர். பின்னாேில் ஆசிரமம் அகமத்து 
ேசித்தவபாது அங்வக பக்தர்களுக்கு உணவு சகமக்கும் 
வேகலயிலும் உதவுோர்.  
 
ஸ்ரீ ரமணரின் அன்பு 
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தினமும் அடியார் எல்லாருக்கும் பார்கேயால், அேர்கள் மானிட 
பிறப்பின் பாேங்கள் வபாக்கி, அருள் ஆசி மசய்தார் நல்லார், மகான் 
ரமணர். 
  
அேர் சிக்கனமானேர். சிறு காகிதத் துண்கடயும் தூக்கி எறியாமல் 
ஏதாேது குறிப்புகள் எழுதப் பயன்படுத்துோர். உணேேிப்பார். 
பறகேகேிடத்தும் ேிலங்குகேிடத்தும் அன்பு காட்டினார், ரமணரின் 
புகழ் எங்கும் பரேியது. 
 
மேேிநாட்டேர் பலரும் அேகரத் தரிசிக்க ேந்தார்கள். 
உள்நாட்டிலும் சிலர் அேருடவனவய சீடர்கோய் தங்கிேிட்டனர். 
எல்லாருகடய நலனுக்காகவும்தான் ஆசிரமம் அகமக்கப்பட்டது. 

பால்பிராண்டனும் ரமணரும் 
 

 

பால் பிராண்டன், பிரிட்டகனச் வசர்ந்த தத்துேஞானி, இகற 
உணர்ோேர் மற்றும் உலகப் பயணி ஆேர். இதழாோர் பணிகய 
துறந்து, வயாகிகள், மற்றும் நிகற சமய ஒழுக்கமுகடயேர்களுடன் 
கலந்து உறோடி, அேர்கேின் அரிய அருேகரககே அறிந்தேர்.  

வமற்கத்திய மற்றும் கிழக்கத்திய மமய்யியகல அறிய வேண்டி 
உலகம் முழுேதும் பயணம் வமற்மகாண்டேர். 

நிம்மதியான ோழ்வு, ஆன்மிக உயர்நிகலகயத் வதடி பாரதம் 
ேந்தார் பால் பிரண்டன்.  

ேடமாநிலங்கேில் சுற்றிேிட்டு தமிழகம் ேந்தார். காஞ்சி மகாப் 
மபரியேகர சந்தித்தால் பதில் கிகடக்கும் என காஞ்சி மசன்று 
அேகர தரிசித்தார். 

https://www.google.com/search?q=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D&rlz=1C1ONGR_enIN1010IN1010&sxsrf=ALiCzsbBHlZDW6VESza5aLoZW-jwNMeqeQ:1659707680682&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=G6QzM4SmCvSnxM%252Cy2_itSKpWG1SHM%252C%252Fm%252F05vn1d&usg=AI4_-kRWJk0dR0ves3mFPiv91lkU2q9bbg&sa=X&ved=2ahUKEwjis_P17K_5AhXm7TgGHTmACmAQ_B16BAgxEAI#imgrc=G6QzM4SmCvSnxM
https://www.google.com/search?q=%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D+%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D&rlz=1C1ONGR_enIN1010IN1010&sxsrf=ALiCzsbBHlZDW6VESza5aLoZW-jwNMeqeQ:1659707680682&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=G6QzM4SmCvSnxM%252Cy2_itSKpWG1SHM%252C%252Fm%252F05vn1d&usg=AI4_-kRWJk0dR0ves3mFPiv91lkU2q9bbg&sa=X&ved=2ahUKEwjis_P17K_5AhXm7TgGHTmACmAQ_B16BAgxEAI#imgrc=G6QzM4SmCvSnxM


13 
 

 ஆனால் காஞ்சி மகாவனா ‘உனக்மகன்று 
ஒருேன் திருேண்ணாமகலயில் 
இருக்கிறான், அேனிடம் மசல்’  என ரமண 
மகரிஷியிடம் அனுப்பி கேத்தார்.  

மாகலயில் திருேண்ணாமகலகய 
அகடந்தார். ரமணகர தரிசிக்க 
முடியேில்கல. மகாசுக்கடியில் தூக்கம் 
ேரேில்கல.  

அப்வபாது காஞ்சி மபரியேர் அேர் முன் 
வதான்றி ‘காகலயில் ரமணகர 
தரிசித்துேிட்டு மசல், உனக்கு ேிகட 

கிகடக்கும்’  என்றார்.  

தன் சந்வதகங்ககே 18 வகள்ேிகோக எழுதி எடுத்துச் மசன்றார் 
பிராண்டன். 
 

ஆஸிரமத்தில் ரமணர் உள்வே ேந்தார். ஜன்னல் பக்கமாக 
பார்த்துக்மகாண்வட அமர்ந்திருந்தார்.  

உடன் ேந்த தமிழக நண்பர், ‘எழுந்து நில்லுங்கள். அப்வபாதுதான் 
சாமி உங்ககே பார்ப்பார். நீங்கள் வகள்ேிககே வகட்கலாம்’  
என்றார்.  

அதற்கு பால் பிராண்டன் ‘வபசாமல் இருங்கள், என் வகள்ேிக்கு 
பதில் கிகடத்துக் மகாண்வட இருக்கிறது’  என்றார்.  

மற்மறாரு முகற சந்தித்தார் பால் பிரண்டன். அப்வபாது ரமணர் ‘ோ 
மகவன ோ, உனக்கு ஒரு உபவதசம் வேண்டியிருக்கிறது. ேந்தேழி 
திரும்பி மசல், இதுவே உனக்கு உபவதசம்’  என்றார்.  

உடன் ேந்த நண்பருக்கு ஏதும் புரியேில்கல. மேேிவய ேந்ததும் 
நண்பரிடம் ‘தகலயில் இருந்து புறப்படும் உயிரணு, தாம்பத்தியம் 
மூலம் உடகல பகடக்கிறது.  
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அந்த உடல் ஆகசயில் அகப்பட்டு அகலக் கழிக்கப்படுகிறது. 
தகலதான் கடவுள். உடலில் உள்ே அந்த ஆத்மா எப்வபாது கடவுள் 
எனும் தகலக்கு மீண்டும் ேந்து வசர்கிறவதா அப்வபாதுதான் 
மனிதனுக்கு நிம்மதியும், அகமதியும், ஆனந்தமும் கிகடக்கும்.’  
இதுதான் உபவதசத்தின் மபாருள் என ேிேக்கினார் பால் பிராண்டன். 
 
தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தீட்கச அேித்தார் ரமணர்  
ரமணருகடய மூத்த சவகாதரர் இறந்த பின், அண்ணி யாரும் 
காலமானார். இகேய சவகாதரி துறேறம் வமற்மகாண்டார். 
இகேயேர் நாகசுந்தரத்தின் மகனேியும் மரித்தார். 
 
அதனால் ரமணரின் தாயாரும் இகேய சவகாதரரும் 
திருேண்ணாமகலக்வக ேந்து ேிட்டனர்.  

இகேயேர் ‘நிரஞ்ஜனானந்த சுோமிகள்’  என்கிற தீட்சா நாமத்துடன் 
(ரமணரால் தீட்கசயேிக்கப்மபற்று) ஆசிரமப் மபாறுப்வபற்றார். 
 
1922 வம மாதம் உடல் நலக் குகறவுற்று தாயார் இறந்த வபாது 
ரமணர் அேருக்கு ஹஸ்த தீட்கச அேித்து பிறப்பற்ற முக்தி 
கிகடக்கச் மசய்தார். ரமணர் ஆசிரமம் மபரிய அேேில் ேேர்ச்சி 
கண்டது. 
 
அேருகடய நூல்ககே மேேியிட்டு ேிற்பகன மசய்ய ஆசிரமத்தில் 
ஒரு தனிப் பிரிவே இயங்கி ேந்தது.  
 
ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி மகறவு 

  
ரமணருக்கு எழுபது ேயதானவபாது உடம்பில் கட்டிகள் வதான்றின. 
அதனால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது. அறுகே சிகிச்கச மசய்தும் 
துன்பம் நீங்கிய பாடில்கல.  

அேருகடய எழுபதாேது ேயகதக் குறித்து ரமண ஜயந்தி மேகு 
ேிமரிகசயாய் மகாண்டாடப்பட்டது. 
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சுோமிகள் தங்ககே ேிட்டுப் வபாேகத எண்ணி பக்தர்கள் மபருந் 
துயரத்துக்குள்ோயினர். 
 
அன்று 16.4.1950 மேள்ேிக்கிழகம இரவு மணி 8.47. பகோன் ரமணர் 
மகா சமாதி அகடந்தார்.  
 
ஸ்ரீ ரமண மகரிஷியின் வஜாதி 

  
அேர் மரணம் அகடந்த அன்று ோனில் ஒேிமிக்க ேிண்மீனாய் 
அேர் ஆன்மா ஊர்ந்து மசன்றது.  

அருணாசலத்தின் உச்சிகய அகடந்து மகறந்தது. அன்று 
ஆயிரக்கணக்கானேர்கள் அந்த வஜாதிகயக் கண்டனர். இன்று 
ஒவ்வோர் இதயத்திலும் ஒேிேிடும் ேிேக்காய் அேர் ேிேங்குகிறார். 

 

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

அருட்தந்கத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் 
கிராமத்தில் மசங்குந்த ககக்வகாேர் மரபில் மநசவுத் மதாழில் 
மசய்யும் ேரதப்ப முதலியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்கதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுேயது முதவல வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 
சின்னம்மாேிடம் நிகறய பக்திக் ககதககேயும், 
புராணக்ககதககேயும் அறிந்து மகாண்டார். 

இேரது குடும்பச் சூழலில் இேருக்கு அதிகம் படிக்க ோய்ப்பு 
இல்லாமல் வபாய்ேிட்டது.  

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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தன்னுகடய மசாந்த ஊரில் மூன்றாேது ேகுப்பு ேகர படித்த இேர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் மதாழிலான 
தறி மநய்தகலச் மசய்யத் 
மதாடங்கினார். 

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

மசன்கனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராேின் நட்பு கிகடக்க, அேர் மூலமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றகேககேக் கற்றார் மகரிஷி. 

தனது ோழ்க்ககயின் குறிக்வகாோகிய முழுகமகய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 
உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வஹாமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துே துகறககேக் கற்றுத் வதர்ச்சி மபற்றார்.  

இரண்டாேது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு மபாருோதாரத் தன்னிகறவு மபற வேண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வேகல 
அேிக்கக்கூடிய அேேிற்கு ஒரு மபரிய மநசவுத் மதாழிற்சாகலகய 
உருோக்கினார். 

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் மதாழிற் மகாள்கக மாற்றம் காரணமாக 
ேியாபாரம் திடீர் சரிவு நிகலகய அகடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்ககேயும் 
காப்பாற்றுேதற்காக ஈட்டிய மபாருள் அகனத்கதயும் அேர்களுக்வக 
மசலேழித்து அகனத்துப் மபாருள் ேேத்கதயும் இழந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனகதத் தேரேிடாது மீண்டும் கடுகமயாக 
உகழத்து படிப்படியாக மபாருோதாரத்தில் தன்கன வமம்படுத்திக் 
மகாள்ே அரிசி ேியாபாரம் வபான்ற பல்வேறுபட்ட மதாழில்ககேச் 

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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மசய்து தனக்கும், தன்கனச் சுற்றியுள்ேேர்கேின் துன்பத்கதப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

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

ேறுகமயிவலவய ோழ அடிமயடுத்து கேத்த அேரது உள்ேத்தில்  

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

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒலித்துக் மகாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு மதேிவு மபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் மதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

ேிகேோக தனது 35ேது ேயதில் தன்னிகல ேிேக்கமாக 
இகறநிகலகய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பகடயில் உலக 
மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்கக 
மநறிவய மனேேக்ககல ஆகும்.  

46 ஆம் அககேயில் உலக அகமதிக்காக 'உலக சமாதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பாடல்கள் நூகல எழுதி 1957ல் மேேியிட்டார்.  

இந்த இருமமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நூகல பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேகர உகழத்து மேற்றி 
மபற்றார்.  

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

ஆன்மிகத் வதடல் 
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தனது சவகாதரியின் மககே (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 
ோழ்க்கககயத் மதாடங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், மநசவுத் மதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத் வதடலில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் 
மகாண்டிருந்தார்.  

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

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடலின் ேிகேோக தனது 35ஆேது 
ேயதில் ஞானம் மபற்றார்.  

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்ககேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூலமாகவும், உகரகேின் 
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துகரத்தார்.  

பின்னர் தனது மநசவு மதாழிகல முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு தன்கன 
முழுகமயாக ஆன்மீகத் துகறயில் ஈடுபடுத்திக் மகாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்கதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்கககயப் பற்றியும் 
தேநிகலயில் தான் மபற்ற கருத்துக்ககேப் பல கேிகதகோகவும் 
கட்டுகரகோகவும் புத்தக ேடிேங்கேில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அேர்கள் அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் மமய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்ககே இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து மகாள்ளும் ேககயில் எேிய தமிழில் தனது 
தத்துேங்ககே எடுத்துகரத்தார். எல்லா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற 
என்பகத மகரிஷி அேர்கள் ேலியுறுத்துகிறார். 

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

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
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
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மதாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் மசல்லும் ோய்ப்பு இேருக்குக் 
கிட்ட அங்மகல்லாம் ஆன்மீகச் மசாற்மபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுலம் அகமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துககேயும் சாதகன 
முகறககேயும் உலகமமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உலக சமுதாய வசோ 
சங்கம்  

இன்று இந்தியாேிலும், சிங்கப்பூர், மவலசியா, ஜப்பான், மதன்மகாரியா, 
அமமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பல கிகேககேக் மகாண்டு 
இயங்கி ேருகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குகறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்ககே எழுதியுள்ோர்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கேிகதககே எழுதியுள்ோர். 

வேதாத்திரியம் 

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

 அேர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துே வமகதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
மமய்ஞானிகள் அகனேகரயும் நிகனவு கூர்ந்து, ோழ்ேியல் 
சிந்தகனகள், மசயல் திட்டங்ககே, மனித குலம் எேிகமயாக 
புரிந்து மகாண்டு, உணர்ந்து ோழ அருட்தந்கத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ேல் அருேிய அரிய மகாகடதான் 
."வேதாத்திரியம்". 

 வேதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்மீகம், அறிேியல், 
மபாருேியல், ககல, இலக்கியம், கல்ேி, மமாழியியல், 
வேோண்கம, இல்லறம், குழந்கதயியல், உடலியல், பாலியல், 
இகச, ஒழுக்கேியல் வபான்றகே பற்றிய மதேிோன தீர்க்க 
தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ேது 
ேியப்பிற்குரியதாகும். 

அருட்மபருஞ்வசாதி நகர் 

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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மகாங்குநாட்டில்- மபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக - ோல்பாகற 
மகலவயாரத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்வதக்கம் அகமந்துள்ே இடத்தில்- 
அருட்மபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம்- வேதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அகமக்கப்பட்டது.  
 
அன்மபாேி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்கறயும் மேேியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் மமாழிகேில் மேேிேருகின்றன. 
  
மகறவு 
வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 
28, 2006 மசவ்ோய்க்கிழகமயன்று மகறந்தார் 
 
 

4.நான் யார் என்ற நல்ேினா? 
 

நான் யார் மதரியுமா? என் சக்தி, என்ன மதரியுமா? என சாமானியர் 
முதல் அகனேரும் தன் முகனப்பு காட்டும் இக் காலத்தில், நான் 
யார் என்றக் வகள்ேிகய தன்னிடத்தில் வகட்டு, அதற்கான பதிகலத் 
வதடுேவத, ோழ்ேின் அர்த்தம் என உகரத்தேர் மகான் ரமணர், 
 
நான் யார்? இந்தக் வகள்ேி தான், "திருச்சுழி.வேங்கட ரமணன்" 
எனும் பூர்ோசிரப் மபயரிலிருந்து "பிராமணச் சாமி" எனும் தேம் 
இருந்த காலத்தில் மபற்ற நிகலயிலிருந்து, அேகர "மகான் 
ரமணர்" என்ற இகற நிகலக்குக் மகாண்டு வசர்த்தது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88


21 
 

 
நான் யார் என்ற வகள்ேிகய, தனக்குத் தாவன வகட்டுக் மகாண்டு, 
அகந்கதயாகிய நான் எனும் எண்ணம், எங்கிருந்து ேருகிறது, அதன் 
மூலத்கத அறிய முயன்று, உடல் நான் இல்கல என்றால், உடல் 
அழிந்த பின் உயிர், எங்வக மசல்கிறது, அதிவலவய அந்தத் வதடல் 
நிகலயில் மனத்கத இருத்தினால் பிரம்மத்தில் ஒடுங்கும் 
நிகலகய அறியலாம்.  
 
இகறயும் உயிரும் ஒன்வற, என அறிய மூச்கச சீராக்கி, மனத்கத 
அடக்கி, சிந்கதகய ஒடுக்கி இருந்து ேர, கக கூடும் அந்த பிரம்ம 
நிகல எல்லாம் என்பவத, மகான் இரமணர் அருள் உபவதசம். 
 
பகோன்  எல்வலாருகடய பிரச்கனககேயும் தீர்த்தாரா? 

ஆமாம், பிரச்கன என்று யார் மசால்ேது என்று வகட்டார். 

‘‘நான்தான் மசால்கிவறன்’’ என்று பதில் ேந்தது. 
‘அந்த நான் யார் என்று பார்’’ என்று திருப்பிக் வகட்டு மடக்கினார் 
ரமணர். 

ஒரு கணம் இந்த பதிகலக் வகட்டேர்கள் திககத்தார்கள். என்ன 
இது? நான் யார் என்று எப்படி என்கனவய வகட்டுக் மகாள்ேது 
என்று குழம்பினார்கள். மீண்டும் ரமணகரப் பார்த்தார்கள். 
‘பகோவன, நான் யார் என்று எப்படி வகட்டுக் மகாள்ேது’’ என்று 
புரியாது வகட்டவபாது அழகாக பகோன் ேிேக்கினார். 
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‘‘நான்… நான்… நான்… 
என்று மசால்கிறாய் 
அல்லோ. அந்த நான் 
யார்? என்று சற்று 
உள்வே பாவரன். இந்த 
நான் எனும் எண்ண 
ேிருத்தி எங்கிருந்து 
ேருகிறது என்று 
கேனத்கத 
உள்முகமாகத் 

திருப்வபன்.  

இந்த உடகல நான் என்று மசான்னால் தூக்கத்தில் உடகலக் 
குறித்த நிகனவு இல்கலவய. ஆனால், சுகமாகத் தூங்கிவனன் என்று 
மறுநாள் மசால்கிறாய். அப்வபாது இந்த தூக்கத்கத யார் 
அனுபேித்தது. 
 

ேிழித்திருக்கும்வபாதும் இந்த நான் உள்ேது. உடலும், உலகமும் 
மகறந்த தூக்கத்திலும் இந்த நான் என்பது இருக்கிறது. எனவே, 
இந்த நான் எனும் உணர்வு எங்கு உற்பத்தியாகிறது என்று 
வதடினால் மமல்ல இந்த நான் தன்னுகடய பிறப்பிடமான 
ஆத்மாேிற்குள் மசன்று ஒடுங்கும்’’ என்று ேிேக்கினார். 
 

பகோன் ரமண மகரிஷியின் மார்க்கம் ராஜ மார்க்கம். எங்வகவயா 
கடவுள் இருக்கிறார். அேகர காண்பது மிகவும் கடினம்.  

அது யாருக்வகா சிலருக்குத்தான் முடியும். ேடீ்கடத் துறக்க 
வேண்டும். குடும்பத்கத ேிட்டு ஓடிேிட வேண்டும் என்மறல்லாம் 
ேற்புறுத்தவே இல்கல. 
 

‘‘பகோவன, கடவுகே அறிேது எப்படி‘‘ 
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‘‘கடவுகே அறிேது இருக்கட்டும். உன்கன நீ யார் என்று மதரிந்து 
மகாண்டு ேிட்டு அதற்கு அன்னியமாக, அதற்கு அப்பால் கடவுள் 
என்கிற ேிஷயம் தனிவய இருக்கிறதா என்று பார். இந்த வகள்ேிகய 
வகட்பேன் யார் என்று தன்கனவய ஏன் வகட்டுக் மகாள்ேக் கூடாது‘‘ 
என்று ஞான மார்க்கத்கத வபாதித்தார். 
 

மீண்டும், மீண்டும் பகோனிடம் நான் யார் என்கிற ஆத்ம 
ேிசாரத்கத எப்படி மசய்ேது என்று வகட்கப் பட்டது.  

மகரிஷிகளும், மபாறுகமயாக ‘‘அப்பா… ஓர் இருட்டு அகறயில் 
இருக்கிறாய். இருட்டில் எதுவும் மதரியேில்கல.  

ஆனால், நான் இருக்கிவறனா என்று யாரிடமாேது வகட்பாயா. நான் 
எங்வக என்று இருட்டில் வதடுோயா.  

கண்கள் இருட்டில் தேித்தாலும் நான் என்கிற உணர்வு. 
இருக்கிவறன் என்கிற நிச்சய உணர்வு அதாேது உன்னுகடய இருப்பு 
உனக்கு மதள்ேத் மதேிோக மதரிகிறதல்லோ. 

  
நீ இருக்கிறாய் என்பகத யாவரனும் மசால்ல வேண்டுமா என்ன? 
அந்த நான் இருக்கிவறன் என்கிற உணர்ேின் மீது உன் கேனத்கத 
மசலுத்து. மமல்ல அந்த நான் என்கிற உணர்வு எங்கு 
உற்பத்தியாகிறவதா அங்கு மசன்று ஒடுங்கும். அந்த இடம்தான் 
அருணாசலம். அதுவே ஆத்ம ஸ்தானம்’’ என்று மிக எேிகமயான 
மார்க்கத்கத கூறினார்.  

 
நான் எனும் எண்ணம் வதான்றிய பிறகுதான் மற்ற எல்லா 
எண்ணங்களும் வதான்றுகின்றன. எனவே, இந்த மனதின் உற்பத்தி 
ஸ்தானத்திற்குச் மசல்லுங்கள். அப்வபாதுதான் நீங்கள் எங்கிருந்து 
ேந்தீர்கள் என்பகத பார்ப்பரீ்கள். இகதத்தான் உபவதச உந்தியார் 
எனும் நூலில் ‘‘உதித்த இடத்தில் ஒடுங்கியிருத்தல்‘‘ என்று அழகாக 
கூறுகிறார். 
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‘‘என்னால் நான் யார் எனும் ேிசாரம் மசய்ய முடியேில்கல. என்ன 
மசய்ேது’ ’  
‘‘அகத ஈசனிடம் ேிட்டுேிடு. சரணாகதி மசய்து ேிடு.’ ’ ‘ 
‘‘அப்படிச் மசய்தால்’ ’  
‘‘கேத்தியனிடம் ஒப்புக்மகாடுத்த பிறகு சும்மாயிருக்க வேண்டும். 
அதற்குப் பிறகு என்ன வகள்ேி கூடாது. அவ்ேேவுதான். அகத ஈசன் 
பார்த்துக் மகாள்ோர்’’ என்றும் உபவதசிப்பார்.  

 
வேதாத்திரியம் என்ன மசால்கிறது? 
 
ஒருேர் ஆன்மீகத் துகறயில் உச்சநிகலகய அகடந்திருக்கிறார் 
என்பதின் அகடயாேம் 'நான் யார்?' என்ற வகள்ேி அேர் மனதில் 
எழுேதுதான்.  

 
 
உடல், ஆன்மா, மனம், உயிர், மதய்ேநிகல 
இகேயகனத்தும் மதேிோக உணர்ந்து மகாண்ட 
பிறகுதான் 'நான் யார்?' என்ற வகள்ேி அேரிடம் 
எழும்.  
 
பிரபஞ்சத்தில் எந்தப் மபாருோனாலும், 
ஜேீனானாலும் அது மூன்று அடிப்பகடத் 
தத்துேங்கள் ஒன்றிகணந்வத மசயல்புரிகின்றது. 
அகே: பருவுடல், நுண்ணுடல், காந்த உடல் 

ஆகியகே ஆகும். 
 
ஆதிநிகலயான எல்லாம் ேல்ல முழுமுதற் மபாருகேப் பிரம்மம் 
என்றும், மதய்ேம் என்றும் வபாற்றுகின்வறாம்.  
 
அதுவே தன்மாற்றத்தால் வபரியக்க மண்டலமாக ேிரிந்து 
ஒவ்மோரு மபாருேிலும் தனது ேற்றாயிருப்பு, வபரற்றல் வபரறிவு, 
காலம் எனும் நான்கு ேேங்ககேயும் இகணத்து இயக்கி ேருகின்ற 
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ஒரு மபரிய உண்கமகய வேதாத்திரியத்தின் மூலம் உணரும்வபாது 
அந்தப் வபரற்றவல தன்மாற்றமகடந்து வபரியக்க மண்டலம் ஆகும் 
நிகழ்ச்சிகேில் 'நான்' என்பதும் ஒன்றாக இருப்பதின் இரசியத்கத 
உணர்ந்து மகாள்கிவறாம்.  
 
இகறநிகலவய தன்மாற்றத்தில் அகடந்த மபரும் சிறப்பு 'நான்' 
என்பது ஆகும். இந்த ஞான ஒேி, அறிவுப் பாகதயில் 
"மமய்ஞ்ஞானம்" எனப்படுகிறது. 
 
இதனால், இகறநிகலவய தன்மாற்றம் மபற்று, அேப்பரிய 
ேியப்புக்குரிய வபரியக்க மண்டலமாக, அதிலடங்கிய இகறத்துகள் 
முதற்மகாண்டு, அண்டங்கள் பலவும் வசர்ந்த வபரண்டமாகத் 
திகழ்கின்றது.  
 
இந்த அரும்மபரும் வபரண்டத்தில் எந்தப் மபாருகே எடுத்தாலும், 
எந்த இடத்கத நிகனத்தாலும், அது இகறநிகலயின் ஒரு 
பகுதியாகத்தாவன இருக்க முடியும்?  
 
அவதவபான்று அதுவேதான் எல்லா ஜேீன்களுமாக இயங்கிக் 
மகாண்டிருப்பது வபால, நானுமாக இருக்கின்றது என்ற உண்கமகய 
ஐயத்திற்கு இடமின்றித் மதரிந்து மகாள்கிவறாம்.- வேதாத்திரி 
மகரிஷி 
 
 
” நீயார்’ என ஒரு மனிதன் வகட்டவபாது வபச்சற்றுப் வபான 
ரமணரின் பக்தர்கள் மனதில் இருந்தகத  ோர்த்கதகோக, 
பாடல்கோக வேதாத்திரியம் தருகிறது. எப்படி? 
 
 
“மலவர மலவர நீ யார் உன் 
மணமும் அழகும் ேண்ணமும் என் 
பலோறான நிகனேகற்றி 
பார்க்க உன்னில் ஆழ்ந்து ேிட்வடன் 
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இயற்ககயழகக இரசிக்கும் உன் 
எண்ணம் மிகமிக உயர்ந்துேது 
மசயற்கக மயக்கம் மதேிந்தறிவு 
மசம்கமமபற என் ககத மசால்வேன் 
 
மலவல நீ யார்? எனக் வகட்டாய் 
மகற மபாருோன மதய்ேவம நான் 
சிலவல அறிோர் இவ்வுண்கம 
சிந்தகன மசய்ய ேல்லேர்கள் 
 
பரம அணுக்கள் பலவகாடி 
பண்பாய்க்கூடி ஒரு கூத்து 
கரம் வகார்த்தாடும் நாடகத்வதார் 
கட்டம் எந்தத் வதாற்றமும் ஆம் 
 
இகறேன் என்ற ஆதிபரம் 
எடுத்த பலபல வகாடி உரு 
நிகறந்த மபரிய மண்டலவம 
மநடிய ேிரிந்த வபரண்டம் 
 
மபரிய இயக்க மண்டலமாம் 
பிரபஞ்சம் எனும் வமகடயிவல 
அரிய உருே அழவகாடு 
ஆடுகின்வறன் நான் அேன் ககதயாய் 
 
ஆதியின் அகசவே பரமாண 
அகேஒவ்வோர் அேேில்கூட 
வேதம் கூறும் ஐம்பூதம் 
ேிண்முதல் மண்ேகர வேறில்கல 
 
ஒவ்மோரு மபாருளும் பரமுதலாய் 
அவ்வுரு ேகரயில் ேந்தககத 
மசவ்ேிய சிறுமசால் பரிணாமம் 
சிறப்கப உணர்ோய் நீயுமவத. 
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என்கனக் கண்ணால் பார்மலராய் 
எனதகமப்புஉணர அணுக்கூட்வட 
முன்னம் பரவம அணுோச்சு 
மூலம் சிேமாம் பிரம்மமவத. 
 
உருேம் மலர்தான் உட்மபாருகே 
உணர ேிண்மணனும் நுண்ணணுவே 
அருேம் ஆதி அகசந்ததில்கல 
அணுமுதல் அகண்ட வபரண்டம் 
 
உன்கன யாமரன்வறன் மலவர 
உணர்த்திேிட்டாய் உண்கமப் மபாருள் 
பின்கன இந்தப் வபரறிேில் 
பிறழா திருப்வபன் ேிழிப்புடவன. 
 
ஆறறிோக ோழ் மனிதர் 
அதற்கு ஏற்ப மபாருத்தமுே 
வபறு உண்கமப் மபாருளுணர்தல் 
பிறேிப் பயகனப் மபற்று ேிட்வடன். (ஞாக.பா.1649) 
 
 
 
நாம் பிறந்வதாம் எப்படிப் பிறந்வதாம்? தாய், தந்கத என்ற 
இருேருகடய கருவும் ஒன்று கூடி ஒவ்மோருேரும் இந்த 
உலகத்தில் பிறந்திருக்கிவறாம்.  
 
அந்தக் கரு என்ற ஒன்றிவலதான் தந்கதயின் உயிரும், 
தாயாருகடய உயிரும் உள்ேன.  
 
இந்த இரண்டு உயிரும் ஒன்று வசர்ந்து அந்த தாய் தந்கத என்ற 
ேிந்து - நாதம் என்ற கருேிவல உள்ே உயிரும் ஒன்று கூடி ஒவர 
உருேமாக பரிணமித்து அது தாயின் ேயிற்றிவல உருேகடந்து 
ஒன்பது மாதமும் சில நாட்களும் மசன்ற பிறகு உடல் ேடிேம் 
பூர்த்தியாகி மேேிேருேது எல்வலாரும் அறிந்தவத. 
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அந்த உயிரானது எங்வகயிருந்து ேந்தது? என்பகத 
ஆராய்ந்வதாவமயானால், தாய், தந்கத இருேரிடமிருந்துதான் 
ேந்திருக்கிறது.  
 
அந்த உயிரானது, கருேேரும் காலத்திவலவய ஏவதா ஒரு 
குறிப்பிட்ட காலத்தில் நுகழந்ததில்கல. ஆரம்பத்திவலவய அந்த 
உயிர் இருக்கிறது.  
 
அந்த உயிர் எம்மாதிரியான உருேம் எடுக்க வேண்டுவமா, இது 
ேகரயில் என்மனன்ன பதிவுகள் கருேின் மூலம் ஏற்பட்டு 
உள்ேனவோ, இகே அத்தகனயும் அடக்கம் மபற்றதுதான் உயிர். 
 
அந்த உயிர், தாய், தந்கத இருேருகடய உயிரும் ஒன்று வசர்ந்து 
உருோகி, உடலாகி மேேிவய ேந்தது. உடகலக் கட்டும்வபாது அந்த 
உயிருக்குப் வபரறிவு இல்கல.  
 
புலன்கள் இல்கல. தன்னிடத்திவலவய உள்ே பதிவுகள் காரணமாக 
நீண்ட காலத் மதாடராக பல தகலமுகறகேில் மதாடர்ந்து ேந்து 
எல்லா இயக்கங்கள், பதிவுகள் காரணமாக அேற்றுக்வகற்றோறு 
உடகலக் கட்டிக் மகாண்டு மேேிவய ேந்து ேிட்டது.  
 
ேந்த உடவன புலன்கள் இயங்கத் மதாடங்கின அந்தப் புலன்கள் 
மூலமாக இந்த உடல் ேகரயிவல உயிர் எல்கல கட்டிக் மகாண்டது. 
 
வபரறிேின் நிகலயில் இந்த உயிருக்கு நீண்ட காலத் மதாடரான 
ஒரு நீேம் உண்டு. அவதவபான்று இந்த உயிர் இப்மபாழுது இயங்கிக் 
மகாண்டிருக்கிறது என்றால் சில அணுக்கள் மேேிவயறிக் 
மகாண்வடயிருக்க சில உயிரணுக்கள் நமக்கு ேந்து 
மகாண்வடயிருக்கிறன.  
 
அதாேது உணேின் மூலம், வகாள்கேினுகடய காந்த சக்தியின் 
மூலம், இன்னும் காற்றின் மூலம், பூமியினுகடய அடித்தேத்தில் 
இருந்து ேந்து மகாண்டிருக்கக் கூடிய சக்தியின் மூலம் 
உயிரணுக்கள் வசர்ந்து மகாண்வடயிருக்கின்றன.  
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நமது உடல் இயக்கம் மபறுேதனாலும், மனகத இயக்குேதனாலும் 
உயிரணுக்கள் ஓரேவு மசலோகிக் மகாண்வட இருக்கின்றன.  
 
இேற்றுக்கிகடவய இந்த உடகலயும் மனகதயும் நடத்துேதற்கு 
குகறந்த பட்ச அேவு எப்மபாழுதுவம இருந்து மகாண்வட இருக்கிறது. 
 
இப்வபாது முன் பிறேி என்ன? என்ற வகள்ேிகய எழுப்பிக் மகாண்டு 
பார்த்வதாவமயானால், ஒவ்மோருேருக்கும் தந்கதயும் தாயும்தான் 
முன் பிறேி.  
 
அேர்களுக்கு முன் பிறேிவயா அேர்களுகடய தந்கதயும் தாயும். 
இவ்ோறு பின்வநாக்கி மசன்று மகாண்வட வபாவனாவமயானால் 
முதன் முதல் உலகிவல மனிதன் வதான்றினாவன அேனிவல 
இருந்துதான் நாம் எல்வலாரும் ேந்திருக்கிவறாம் என்பது ேிேங்கும். 
 
அதற்கு முன்னதாக பரிணாமத் மதாடராக எடுத்து ஆராய்ந்து 
பார்த்வதாவமயானால், பல உயிரினங்கள் மதாடர்பாக ஐயறிவு, 
நாலறிவு, மூேறிவு, ஈரறிவு, ஓரறிவு ஆகிய தாேரம்,  
 
அதற்கு முன்னதாக அணு, பரமாணு, பரமாணுவுக்கு அடித்தேமாக 
உள்ே இகறநிகல அந்த மமய்ப்மபாருேிலிருந்து இன்று ேகரயில் 
நம்முகடய இயக்கத்தில், ேேர்ச்சியில் உயிரின் நிகலயிவல 
எங்குவம ேிடுபட்டதில்கல; ஒரு மதாடரியக்கமாகவே ேந்து 
மகாண்டிருக்கிறது.  
 
அதுதான் இப்மபாழுது நமது உயிர். அதுதான் பிறப்புக்கு மூல 
காரணம். 
 
இகற நிகலயிலிருந்துதான் ஒவ்மோரு தாேரமும் ேந்தன. 
ஒவ்மோரு உயிரும் ேந்தன.  
 
ஒவ்மோரு மனிதனும் ேந்தான் என்று அறிந்துமகாள்ளும்வபாது 
மனிதன் வதகேயின்றித் தாேரங்ககே அழிப்பகதவயா, பிற 
உயிர்களுக்குத் துன்பம் மசய்ேகதவயா, மனித உயிருக்கும் 
மனதுக்கம் துன்பம் மசய்ேகதவயா நீதி என்று மகாள்ே முடியாது. 



30 
 

இகறயாற்றலுக்கு முரணானது.  இகறநியதிக்கு முரணானது. 
 
எனவே யாருக்கும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் மசய்ய 
மாட்வடன், துன்பப்படுபேர்களுக்கு என்னாலான உதேிகயச் 
மசய்வேன். 
 
அேனில்தான் நீ உன்னில் அேன்,  
அேன் யார் நீயார் பிரிவேது? (ஞாக.பா.2)வேதாத்திரி மகரிஷி 
 
மூக்கடகல குழம்பு கேப்பதற்காக கடகலகய தண்ணரீில் 
ஊறகேப்பார்கள். அப்வபாது பார்த்தால் கடகலயும் தண்ணரீும் தனி 
தனியாக இருக்கும். 
 
மறுநாள் காகலயில் பார்த்தால், தண்ணரீில் கடகல இருக்கும். 
கடகலகய (அழுத்தி) பார்த்தால் அதற்குள் 
தண்ணரீ் இருக்கும்.  
 
தண்ணரீுக்குள் கடகல! கடகலக்குள் தண்ணரீ். இதுவபால்தான் 
எல்லாத் வதாற்றப் மபாருள்களும், உயிர்களும் இகறேனுக்குள் 
இருக்கின்றன!  
 
இகறேன் அகனத்துக்குள்ளும் இருக்கிறான். இதுவே உண்கம. 
இகறேனுக்குள் நாம் இருக்கிவறாம். நமக்குள் இகறேன் 
இருக்கிறான். 
 
இது பிரிக்க முடியாத பந்தம். இகத உணர்ந்தேர்கள்  
மகான்கள். ஞானிகள். இதுவே அத்கேத்த தத்துேம்.  
இகதவய ரமணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் மசான்னார்கள். 
 

5.மரணத்திற்கு அஞ்சாத கடகம 
 
மரண பயமா? வேண்டாவம? 
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மதுகர, மசாக்கப்ப நாயக்கர் மதரு, 11ஆம் எண் இல்லம்.  அது 
வேங்கடராமனின் சித்தப்பாேின் இல்லம்.    
 
பதினாறு ேயதுப் பருேத்தில் திடுமமன்று ஒருநாள் 
வேங்கடராமனுக்கு ஒரு காரணமற்ற பயம் வதான்றியது.   
 
உடலில் வநாய் என்று எதுவும் இல்கல.  தான் இறந்துேிடப் 
வபாேதாக அேருக்குள் ஓர் எண்ணம் எழுந்தது.   
 
அத்தககய பயத்கதத் தனக்குத் தாவன வபாக்கிக் மகாள்ேவும் 
வேங்டராமன் முயற்சி மசய்தார். 
 
மரணபயத்தின் அதிர்ச்சியால், அேர் தன்கனத் தாவன ’ேிசாரம்’ 
மசய்து மகாள்ேலானார். 
 
சாவு என்றால் என்ன? எது சாகிறது?  இந்த உடல் தாவன சாகிறது?  
உடவன இந்தச் சாகேத் தத்ரூபமாக நடத்திப் பார்க்க அேர் 
ேிரும்பினார். ஆகசப்பட்டார்.    
 
இகதப் பற்றி பின்னாேில் அேவர அடியேர்கேிடம் ேிேரித்துக் 
கூறியிருக்கிறார். 
 
’என்னுகடய ககககேயும் கா ல்ககேயும் நீ ட்டி ஒரு பிணம் வபால 
ேிகறப்பாக்கிக் மகாண்வடன்.  மூச்கசயடக்கி, ோகய இறுக மூடி 
சத்தம் மேேி ேராதபடிச் மசய்வதன்.  சரி இப்வபாது இந்த உடல் 
மரணமகடந்துேிட்டது.  இகத மயானத்துக்கு எடுத்துச் மசன்று 
எரித்துச் சாம்பலாக்குோர்கள்.   
 
இந்த உடல் சாேினால் ’நான்’ என்பது வபாய்ேிடுமா? ’நான் என்பது 
என்ன?  இந்த உடல்தானா?  இந்த உடல் அகசேற்று பிணமாக 
உள்ேது.   
 
ஆயினும் ’நான்’ எனது தனி இருப்கபயும் ஒலிகயயும் திடமாக 
உணர்கின்வறவன.  அப்படியானால் ’நான்’ என்பது ஒர் உணர்வு.  
அதுவே ஆத்மா.  அது இந்த உடகலக் கடந்தது. பூதவுடல் 
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அழிந்தாலும் ஆத்மா ஒருவபாதும் அழிேதில்கல.  அதகனச் சாவு 
தீண்ட முடியாது.” 
 
இத்தககய ஞானம் மபற்ற அந்தக் கணத்திவலவய அேகர ேிட்டு 
’மரணபயம்’ நீங்கியது.  இந்த அனுபேத்திற்குப் பிறகு அதன் 
ேிகேவுகள் அேருகடய அன்றாட ோழ்க்ககயிலும் பிரதிபலிக்கத் 
துேங்கின. 
 
மரணத்திற்கு எேரும் அஞ்சார்? வேதாத்திரியம்  
மசால்கிறது? 
 
’மரணத்கத நிகனத்துஅஞ்சி நடுங்கும் வகாகழ 
   மனிதவனா அன்வறது? யாே வரனும்  
மரணம் அகடந்வதார் சேத்கதப் பார்த்துப்பார்த்து 
   மனம்கலங்கி, உேம்உருகி, அழுோ வரது? 
’மரணம்தான் ஜேீஇனம் இன்ப துன்ப 
   மாகடகலத் தாண்டும்உயர் நிகழ்ச்சி’ என்று, 
மரணத்தின் நிகலயறிந்து, அதற்கு அஞ்சா 
   மனநிகலயில், மதேிவுடவன ோழ்ோர் மக்கள்.“ 
  
மரணத்திற்கு அஞ்சாத கடகம – வேதாத்திரியம் 
 
’மரணத்கத எதிர்வநாக்கிப் பிறந்த நாவமா 
   மதிப்பிவல இன்பதுன்பம் அனுபேித்து, 
மரணமமன்ற இரத்தஓட்ட நிறுத்தத் தின்பின் 
   மறந்துேிடு வோம் பின்னர் ஒன்றாய்ப் வபாவோம். 
மரணத்திற் கிகடவயநம் வதகே எல்லாம் 
   மனிதஇனக் கூட்டுறோல் கிகடக்கக் கண்வடாம். 
மரணத்திற் கஞ்சாமல் இறந்திடா மல் 
   மதிஉடலின் இயல்பறிந்து கடகம மசய்வோம்.” (ஞாக.பா.1000) 
 
 

 ”புறந்மதரியாச் சக்தியாம்அம் மனிதமன ஆக்கஞயது. 
இறப்பில்லா ஆன்மாேின் எதிர்காலச் சந்ததியது-குறிக்வகாள் 
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எதற்கும் பாகத மசதுக்கிச்மசல முடியும்  இகடமறித்து 
நிற்கும் பாகறச் சுேர்கள் எழும்பி நின்றிடினும்!!  - வஜம்ஸ் 
ஆலன் 

 
பல வகாடிப் பிறேிகேிலும், பழகிக் மகாண்ட பழக்கத்தால் மனிதன் 
தன் அேேில், உடல் அேேில் மனகத எல்கல கட்டிக் மகாண்டு 
புலன் உணர்ேில் மயங்கிய நிகலயில், உண்கமக்கு மறான 
முகறயில் ோழ்ேது மன மயக்கமாகிய மாகயயின் காரணமாகும்.   
 
மனமானது தனது எல்கல கட்டியுள்ே தகேககேத் தகர்த்து மனகத 
உயிரில் ஒடுக்கி, அறிவு என்ற நிகலயில் ேிரிேகடயும் வபாது, 
உயர்ோன மதய்ேகீ நிகல ககேல்யமாகும்.   
 
மனம் அறிவு என்ற நிகலயில் இயங்கும்வபாது, அேனில் 
அடங்கியுள்ே மதய்ேகீத் தன்கமகள் மேேிப்படும். 
 
”மனம் புலன் உணர்ேினில் மயங்கிட மாகய ஆம். 
மனம் உயர் மேேியினில் மருேித் வதாய்ந்திட! 
மனம் ேிரிந்து அறிமேனும் மாபதம் எய்திடும்! 
மனம் அறிோகிய மனிதனும் மதய்ேவம.”  (வேதாத்திரியாரின் 
ஞாக.பா.1175) 
 
 

6.முயற்சி அேவே ஞானத்தின் ேிகேவு! 
 

 ”இகறேகன, ஞானத்கத ஒவ்மோருேரும் முயன்றுதான் 
அகடய வேண்டும். There i s no any Short Rout es t o Reach 
t he Feet of  God.” – ரமண மகரிஷி 

 
குரு மரணப்படுக்ககயில் இருந்தார்.  அருகில் அேரின் சீடன் 
கேகல வதாய்ந்த முகத்துடன் காணப்பட்டான். 
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குரு மமல்ல அேகன அகழத்து ”சீடவன ஏன் கேகலப் படுகிறாய்?  
உன்னிடம் நான் எப்மபாழுதும் இருப்வபன். கலக்கம் அகடயாவத….” 
 

கலங்கிய கண்களுடன் சீடன் கூறினான்.  ”குருவதோ…நீங்கள் 
கூறியபடி ஜபம், தியானம் எல்லாம் மசய்து ேருகிவறன்.  
 
ஆனால் ஆன்மிக உயர்நிகல அகடயும் காலம் எப்மபாழுது 
மதரியேில்கல.   
 
எதுேகர எனது ஆன்மிகப் பயிற்சிகயத் மதாடர்ேது?  உங்கள் 
காலத்திற்குப் பிறகு யாரிடம் நான் வகட்பது?” 

 

அகணயும் வஜாதி பிரகாசமாக சுடர்ேிடும் என்பகத வபால 
வஜாதிர்மயமான முகத்துடன் சிஷ்யகனப் பார்த்தார் குரு.  
 
”கேகல மகாள்ோவத.  இந்தக் கட்டிலுக்கு அடியில் ஒரு மபட்டி 
இருக்கிறது.  அதன் உள்வே உனக்கு பிற்காலத்தில் உபவதசிக்க 
வேண்டியகத கேத்திருக்கிவறன்…அது அகனத்து ேிஷயங்ககேயும் 
வபாதிக்கும்.  எனது உபவதசம் வதகேப்படும் மபாழுது மட்டும் 
மபட்டிகயத் திறந்து பார்.  எனது ஆசிகள்….”  எனக் கூறியபடி 
அேரின் பிராணன் உள்வே அடங்கியது. 
 
நாட்கள் மசன்றன.  தனது ஆன்மிக சாதகனயில் தனக்குப் பலன் 
கிகடப்பதாக சீடனுக்குத் மதரியேில்கல. தியானம், ஜபம் 
ஆகியேற்கற ேிட்டுேிடலாமா என எண்ணினான். 
 
குருேின் உபவதசத்கதக் வகட்க மபட்டிகயத் திறந்தான்.  சீடன் 
ஞானம் அகடந்தான். 
 
நாட்கள் மசன்றன.  சீடன் கூறிய கருத்துககே ஏற்காமல் 
மற்றேர்கள் கலகம் மசய்தனர்.  மீண்டும் குருேின் உபவதசத்கதக் 
வகட்க மபட்டிகயத் திறந்தான். 
 
அதற்குப் பின் மற்றேர்கள் அேனது கருத்துககே ஏற்றுக் 
மகாண்டனர். 
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நாட்கள் மசன்றன…. 
 
தனது இறுதிக் காலத்கத அகடந்தான் அந்த சீடன்.  பிறகு 
குருோன அேன், தனது சீடகனக் கூப்பிட்டுக் கூறினான்.   
 
”எனது பிரிய சீடவன, எனது குரு எனக்கு அேித்த உபவதசத்கத 
உனக்கு அேிக்கிவறன்.  எனது உபவதசம் வதகேயான மபாழுது 
மட்டும் இந்தப்மபட்டிகயத் திற, எனது உபவதசம் கிட்டும்.” 
 

சீடனின் சீடனான பரம சீடனின் ஆன்மிகச் சாதகனயில் மதாய்வு 
ஏற்பட்டது.  குருேின் உபவசத்கத அறிய மபட்டித் திறந்தான்.  
அதில் எழுதி இருந்த ோசகம்….. 
 
”இன்மனாரு முகற முயற்சி மசய்.” 
 

சீடனுக்கு மட்டுமல்ல, நமக்கு ஆன்மீக சாதகனயில் மதாய்வு 
ஏற்படும் மபாழுதும் இந்த உபவதசம் உதவும். 
 
குருோனேர் உபவதசிக்கலாம்.  ஆனால் ஆன்மீக சாதகனகயத் 
தனி ஒரு மனிதன் மசய்து உயர்ேகடய வேண்டும். 
 
எேிகமயாகச் மசால்ல வேண்டுமானால் குரு சகமத்துக் 
மகாடுக்கலாம்,  ஏன் ஊட்டி கூட ேிடலாம்.  ஆனால் நாம் தான் 
மசரிக்க வேண்டும். 
 
முயற்சி அேவே ஞானத்தின் ேிகேவு என்பது வேதாத்திரியம். 

’ேித்து. நிலம் உரம் தண்ணரீ் காேற்வகற்ப 
   ேிகேவுதரும். அதுவபால உனக்கு ஆசான் 
அத்துேித தத்துே ேித்தறிேி லிட்டால்  
   அதற்மகாழுக்கம் என்ற உரம், அறிகே ஒன்றும் 
நித்தேம், ஆராய்ச்சி என்ற தண்ணரீ் 
   நீ சலனமுற்று அறு குணங்கள் ஆகா 
ேித்கதஎனும் காேல், இகேயகனத்தும் வேண்டும். 
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   ேிகேோக நீயகடயும் கனிவய ஞானம்” (ஞாக.1483) 
 

வேதாத்திரிய ரமண சிந்தகனககே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன் 

7.குருேின் வமன்கம  

 குரு கட்டாயமாகத் வதகே. புத்தியாலும், மபாறி 
புலன்கோலும் ஆன கட்டிலிருந்து மனிதகன ேிடுேிக்க 
குருோல் மட்டுவம முடியும். 

 குருவே ஈசுேரன். ஈசுேரவன குரு. கடவுவே குருோய் ேரும் 
நிகலயும் உண்டு.” – ரமண மகரிஷி 

குருகுல பாடம் முடிந்து ஊர் மசன்ற சீடன் ஒருேன் மீண்டும் 
குருேிடம் ேந்து தயங்கியோவற “ குருவே தங்கேிடம் நான் 
படித்தமதல்லாம் மறந்து ேிட்டது மீண்டும் அந்தப் பாடங்ககே 
மசால்லிக் மகாடுப்பரீ்கோ?’ எனக் வகட்டான்.  
 
“இதற்கா இத்துகண தயக்கம். உட்கார் மசால்லித் தருகிவறன்” என்ற 
குரு சீடனுக்கு முதலில் இருந்து பாடங்ககே மசால்லித் தந்தார். 
 
“நன்றி குருவே பாடங்கள் நன்கு ேிேங்கிேிட்டன மசன்று 
ேருகிவறன்’ எனக் கிேம்பினான் சீடன்.  
 
ஒரு மாதத்திற்கு பின் மீண்டும் குருேிடம் ேந்து “சுோமி எனக்கு 
மீண்டும் பாடங்கள் மறந்து வபாய்ேிட்டன மசால்லித் தருேரீ்கோ?’ 
எனக் வகட்கிறான்.  
 
புன்னககத்த குரு “அதனாமலன்ன வபாதிக்கிவறன்’ எனக் கூறி 
வபாதகனகய ஆரம்பித்தார். சில நாட்களுக்குப் பின் நன்றி கூறி 
ேிகட மபற்றான் சீடன். 
 
அேன் வபானதும் மூத்த சீடன் ஒருேன் “குருவே அேன் மீண்டும் 
மீண்டும் ேருகிறான் நீங்கள் மசால்லித் தந்துமகாண்வட 
இருக்கிறரீ்கவே இது முகறயா? முட்டாோன அேனால் கிரகிக்க 
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முடியேில்கல என்றால் அேகன ேரவேண்டாம் என்று மசால்ல 
வேண்டியதுதாவன?’ என்றான். 
 
தரிசு பூமியாக இருந்தாலும் அந்த இடத்கதப் பதப்படுத்தி தண்ணரீ் 
ஊற்றினால் ேிகரேில் ேிகே நிலமாக மாறிேிடும் அல்லோ? 
 
அதுவபாலத்தான் அேனும். அேன் பதப்படும் ேகர மசால்லி 
மகாடுக்க வேண்டியது ஆசானாகிய எனது கடகம’ என குரு 
மசால்ல, குருேின் வமன்கமகய உணர்ந்தான் மூத்த சீடன். 
 
குருேின் வமன்கமகய பகறசாற்றுகின்றது வேதாத்திரியம். 

’இகறமேேிவய அருேரசாய் 
   எங்கும் நிகறந்துள்ே மதய்ேம் என்றுகாட்டி 
 இயக்கமூலம் ேிண்வணா 
   இகறமேேியின் நுண்குதி மயன்றுணர்த்தி 
 
முகறயாக ேிண் சுழன்று 
   முழு ஆற்றகல அகலயாய் இகடேிடாமல் 
 வமாதுங்கால் இருப்பு நிகலவயாடு உரசி 
   முட்கடகள் வபால வகாடி வகாடி 
 
மகறமபாருோம் நிழல் ேிண்கள் 
   மாஆற்றலாய் எழுந்து மேேியில் வசர 
 மாயஉருகாந்தமமன 
   மாறிவய அக்காந்தம் ேிண்கூட்மடாக்க 
 
நிகறமேேியில் ேிண்கேிகட 
   வநரழுத்தம் ஒலிஒேியாய் மணம் சுகேயாய் 
 நிகலவயாடகல கருகமயம் 
   நியதிககே ேிரித்துகரத்த குருவே ோழ்க!”  
(ஞாக.பா.15) 
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இகறநிகலயின் தன்மாற்றங்ககேமயல்லாம் ஒவ்மோரு 
கருகமயத்திலும் அகல ேடிேில் சுருங்கி தரமாயிருந்து, ஏற்ற கால 
சூழ்நிகலயில் ேிரித்துக் காட்டுகிறது என்ற இகற நியதிகய 
ேிரிோக அறிேிற்குப் மபாருந்தும் படியாக ேிேக்கிக் காட்டிய 
குருகே ேணங்குவோம்.  ோழ்த்துவோம். 

 

8.மனகத அடக்கும் சாேி எது? 
 

 ”மூச்கச மநறிப்படுத்தினால், ேகலயில் பிடிபடும் 
பறகேவபால மனம் அகமதியாகும். மனகத அடக்க இது ஒரு 
ேழி.” – ரமண மகரிஷி 

 
ஜாமஜன் பயிற்சியில் மூச்சுக் கட்டுப்பாடு மிக முக்கியம். 
ஆசனத்தில் நன்கு அமர்ந்த பின் நீண்ட மூச்சு இழுத்து ோய் ேழிவய 
ேிட வேண்டும். 
 
மூச்சு சீராகும் ேகர இவ்ோறு பலமுகற மசய்ய வேண்டும். 
இதனால் மூச்சுக் கட்டுப்படுகிறது. 
 
இப்பயிற்சியால் மனம் மூச்கசப் பின் மதாடருகிறது. மூச்கச உள் 
இழுக்கும் வபாது மனம் அகவுலகிற்கு ேருகிறது. 
 
மூச்கச மேேிேிடும்வபாது மனம் புறவுலகிற்குச் மசல்கிறது. 
 
அகவுலகமும் புற உலகமும் அேேிற்கு உட்படாதகே. 
உண்கமயில் ஒர் உலகம்தான் உள்ேது, அேவு கடந்த இவ்வுலகில் 
சுோசக் குழாய் ஒரு கதகேப் வபான்றது. 
 
’நான் சுோசிக்கிவறன்’ என்று கூறும்வபாது அங்கு ’நான்’ என்பது 
கற்பிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். ஒருேன் சுோசிக்கும்வபாது இந்த ’நான்’ 
கதவு வபால் திறந்து மூடுகிறது, 
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சுோசத்கத நன்றாகக் கேனித்து மனம் தூய்கமயும் சஞ்சலமற்ற 
தன்கமயும் அகடந்தால் அங்கு ’நான்’ இருக்காது. உடல், மனம். 
உலகம் எதுவும் இருக்காது. 
 
சீரான ஆசனத்தில் அமர்ேதும், மூச்கசயும் மனகதயும் 
கட்டுப்படுத்துேதும் மட்டுவம மஜன்பயிற்சி என்று பலர் தேறாக 
எண்ணுகிறார்கள். 
 
மாறாக, ஆசனம் மற்றும் மூச்சுக் கட்டுபாட்டின் மூலம் மஜன் 
சாதகர்கள் காலத்கதயும் இடத்கதயும் கடந்து தங்ககே முற்றிலும் 
மறக்க முற்படுகிறார்கள் என்பவத உண்கம. 
 
சுோசமும் ஞானமும் என்பது பற்றி வேதாத்திரியம் மசால்கிறது…… 
 
’இடககலயும், பிங்ககலயும் மாற்றி மாற்றி 
   இழுத்தழுத்தி ேிட்டதனால் என்ன கண்டீர்? 
ேிடக்ககலவய ஆச்சுதிந்தேிதப் பழக்கம் 
   ேணீாச்சு காலமும் உன் உடலின் நன்கம 
அடக்கநிகல அறிவுக்கு அறிவேயாகும். 
   அதற்கு இடம் உனது இருபுருேகமயம் 
மதாடக்குருோல் அவ்ேிடத்வத வதான்றும்காட்சி 
   சுய அறிோல் உகனயறியும் சாேியாகும்.”  
(ஞாக.பா.1443) 
 
வேதாத்திரிய ரமணரின் சிந்தகனககே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

9.மமௌனவம ஞானம் 
 மமௌனமாக இருப்பது ேிரதம், ஆயினும் ோகய மூடிக் 
மகாண்டு, மனகதத் திரிய ேிட்டால், அந்த மமௌனத்தால் 
யாமதாரு பயனும் ேிகேேதில்கல.” – ரமண மகரிஷி 
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சாரிபுத்தர் என்பேர், ஞானம் மபற, புத்தகரத் வதடி ேந்தார், 
  

 
புத்தர் அேரிடம், “உன் மனதில் 
ஏராேமான வகள்ேிகள், 
எண்ணற்ற சந்வதகங்கள் 
இருப்பகத நான் அறிவேன்.  
 
அதனால் உன் மனம் 
அகலபாய்கிறது. நீ என்னுடன் 

இரு. ஒரு ேருடம் எதுவும் வபசாது மமௌனமாயிரு. அடுத்த ஆண்டு 
உன் வகள்ேிகளுக்கு நான் மதேிோக பதில் மசால்வேன்.’ என்று 
மசான்னார்.  
 
சாரிபுத்தர் மமௌனமானார். அன்று முதல் அேர் எதுவும் 
வபசுேவதயில்கல. ஓராண்டு கடந்தது. "சாரிபுத்தா! உன் 
ஐயங்ககேக் வகள்," என்றார் புத்தர். "வகட்க ஏதுமில்கல, 
மபருமாவன!" என்றார், சாரிபுத்தர். 
 
ஆம். அேர் ஞானம் மபற்றுேிட்டார். 
 
மனவம, வகள்ேியின் பிறப்பிடம். பதிலும் அங்வகவயதான் 
இருக்கிறது.  
 
மமௌனம், மனதின் கதவுககே ேிரியத் திறக்கிறது. அப்வபாது, அங்கு 
நிகறந்திருக்கும் ஆரோரங்கள், ஐயங்கள் ஆகியகே கும்பலாக 
மேேிவயறி ேிடுகின்றன. அதன் பின், அங்வக, ேிகட, அகமதியாக 
வமகடவயறுகிறது.  
 
அன்பர்கவே மமேனம் ஆன்மாேின் தாய்மமாழி, நாவன எனக்கு 
ேிகடயாவனன் என்று நீங்கவே உங்ககே ஒரு நாேில் கண்டு 
மகாள்ேரீ்கள்.  
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வமானத்தின் மபருகம – வேதாத்திரியம் 
 
’வமான நிகலயின் மபருகம யார் எேர்க்கு 
   முன்படர்ந்து ோயாவல மசால்லக்கூடும்? 
வமானவம அறிேினது அடித்தேம் ஆம். 
   மிகேிரிவு!  எல்கலயில்கல! காலம் இல்கல! 
வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால், 
   முன்ேிகனயும் பின்ேிகேவும் நீக்கக் கற்கும். 
வமானநிகல மறோது உடகம ஆற்ற, 
   மமன்கம, இன்பம், நிகறவு, மேற்றி அகமதியுண்டாம்.” 
(ஞாக.பா.1640) 
 

 
ஒரு மடாலயத்தில் பல 
மஜன் குருக்களும், பல 
சீடர்களும் ோழ்ந்து 
ேந்தனர். 
 
அங்வக ஒரு 

ேித்தியாசமான ேிதிமுகற நகடமுகறயில் இருந்தது.   
 
மமௌனத்கதேிடச் சிறப்பாகப் வபச முடியுமமன்றால் வபச வேண்டும 
என்பவத அது. 
 
ேகுப்பகறயில் குரு மிகவும் அகமதியாக அமர்ந்திருந்தார். 
 
மாணேர்கள் அேகர அகமதியாகப் பார்த்தபடிவய இருந்தனர்.  
அேரும் அகமதியாக மாணேர்ககேப் பார்த்தார். 
 
வநரம் ஓடிக் மகாண்வட இருந்தது. 
 
அப்வபாது ேகுப்பகறயின் அருகில் இருந்த மரத்திலிருந்த பறகே 
ஒன்று கூேிய சத்தம் வகட்டது. 
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’அவ்ேேவுதான் இன்கறக்குப் பாடம் முடிந்தது’ என்று மசால்லிய 
குரு எழுந்து மேேியில் மசன்றார். 
 
’மனம் உலகக உயிகரக் கடந்தாதியான 
   மவுனநிகல நிற்பமதான்று.  உணர்ந்து மகாள்வோம்.” 
(ஞாக.பா.1179) 
 

ரமண மகரிஷி வேதாத்திரி மகரிஷி சிந்தகனககே ஏற்வபாம்.  
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

10.மன ஒருகமவய மனதின் ேலுோகும் 
 

 அகல பாயும் மனத்தால், எண்ணத்தின் சக்தி ேணீாகிறது, 
ஒவர எண்ணத்தில் மனகத இருத்தும்வபாது சக்தி 
வசமிக்கப்பட்டு, மனம் ேலுேகடகிறது.” – ரமண மகரிஷி 

 
கல்லுகடக்கும் மதாழிலாேி ஒருேன் தன் மதாழிகல நன்கு 
மகிழ்ச்சியாக மசய்து மகாண்டு ோழ்ந்து ேந்தான்.  
 
ஒரு நாள் அேன் மனதில் ஒருேித எண்ணம் எழுந்தது. அதாேது, 
நாம் ஏன் இவ்ேேவு கஷ்டப்பட்டு வேகல மசய்து ோழ வேண்டும். 
அதற்காக அேன் பலோறு வயாசித்தான். 

 
 
அப்வபாது அந்த ஊர் மக்கள் 
அந்த ஊருக்கு ேந்திருக்கும் 
துறேிகயப் பற்றி வபசிக் 
மகாண்டிருந்தகதக் வகட்டு, 
அேகரக் காணச் மசன்றான். 
 
அந்த மஜன் துறேி மிகவும் 

சக்தி ோய்ந்தேர். அேருக்கு கடவுேின் அருள் முழுேதும் 
கிகடத்ததால், அேர் எது மசான்னாலும் நடக்கும். 
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அத்தககயேரிடம் அேன் சந்தித்து, ேரம் ஒன்கற ோங்கிக் 
மகாண்டு மசன்றான்.  
 
“அேன் எப்வபாதும் பலமிக்கேனாக, அேன் நிகனப்பது எல்லாம் 
நடக்கக்கூடியதான ஒரு ேரம்” வேண்டி வகட்டுக் மகாண்டான். 
துறேியும் அேனுக்கு அேன் ஆகசப்படிவய ேரத்கதயும் 
மகாடுத்தார். 
 
அப்வபாது அேன் ஒரு நாள் ஒரு மபரிய ேியாபாரியின் ேடீ்டிற்கு 
மசன்றான்.  
 
அந்த ேியாபாரியின் மசல்ோக்கக கண்டு, நானும் ஒரு மபரிய 
ேியாபாரி ஆக வேண்டும் என்று நிகனத்தான். 
உடவன அேனும் ஒரு மபரிய ேியாபாரியாக மாறிேிட்டான். 
 
மற்மறாரு நாள் ஒரு அரசாங்க அதிகாரிகயக் கண்டான். அப்வபாது 
அந்த அதிகாரிகயப் பார்த்ததும், பணக்கார ேியாபாரிகள் முதல் 
அகனேரும் பயப்படுேகதக் கண்டான். ஆகவே அதிகாரியாக 
வேண்டும் என்று நிகனத்தான். அதிகாரியும் ஆனான்.  
 
பின் அேன் அதிகாரியாக மேேிவய மேயிலில் மசல்லும் வபாது 
சூரியனின் மேப்பத்கத அேனால் தாங்க முடியேில்கல. ஆகவே 
சூரியன் மிகவும் சக்தி ோய்ந்தது என்று எண்ணி சூரியனாக 
மாறினான். 
 
சூரியனாக மாறிய பின் வமகம் சூரியகன மகறத்ததால், வமகமாக 
மாற ஆகசப்பட்டான்.  
 
வமகமாக மாறியதும் காற்று ேசீும் வபாது வமகம் ககலந்தது, 
எனவே வமகத்கத ேிட காற்று பலமிக்கது என்று காற்றாக 
மாறினான்.  
 
காற்றாக இருக்கும் வபாது, மகலகய காற்றால் அகசக்க 
முடியேில்கல, ஆகவே மகலவய சிறந்தது என்று மகலயாக 
மாறினான்.  
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மகலயாக மாறிய பின் மகலயின் சிறு பகுதி உகடந்து ேிழுந்தது. 
எப்படிமயன்று பார்த்தால், அங்கு ஒரு கல்லுகடக்கும் மதாழிலாேி 
தன் உேியால் மகலயின் சிறு பகுதிகய உகடத்தான்.  
 
ஆகவே மகலகய ேிட கல்லுகடக்கும் மதாழிலாேிவய சிறந்தது 
என்று நிகனத்து, இறுதியில் பகழய மதாழிலான கல்லுகடக்கும் 
மதாழிலாேியாகவே மாறிேிட்டான். 
 
இந்த ககதயிலிருந்து என்ன மதரிகின்றது? நமது மனம் அகலபாயக் 
கூடியது. மனகத ஒருகமப்படுத்தினால் சந்வதாஷம் கிகடக்கும். 
 
எனவே, மனகதப் வபாற்றி, அதன் தூய்கமகயக் காத்து ஆற்றகலப் 
மபருக்கி அதன் நுட்பத்கத அறிய ஆர்ேம் மகாள்ளுங்கள். 
"மனேேக்ககல" பயிற்சி தான் உலகுக்கு அகமதி ஊட்டேல்லது. 
 
மனகத ஒடுக்கும் பயிற்சி 
 
"அகத்தேத்தால் மனச்சுழகலப் படிப்படியாய்க் குகறத்து, 
   ஆதிநிகல ஒன்றுேகர பழக்கமாக்கிக் மகாண்டால் 
இகத்துணர்வோ மடல்கலயிலா இகறநிகலயும் உணர 
   ஏற்றபடி அவ்ேப்வபா மபாருந்திேரக் காண்வபாம். 
மிகத்மதேிவும் உள்ளுணர்வும் முற்றறிவும் கிட்டும். 
   மூலம்எனும் இகறமுதலாய் மனிதன்ேகர ேந்த 
மகத்துேமாம், முத்தரவம முத்திறமாய் மலர்ந்த 
   மகறமபாருகே அறிவுணரும். பிரம்மஞானம் கிட்டும்” 
(ஞாக.பா.1446) 
 
ரமண மகரிஷி வேதாத்திரி மகரிஷி சிந்தகனககே ஏற்வபாம்.  
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 
11.தற்வசாதகனயின் அேசியம் 
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 ஆத்ம ேிசாரவம தேம், வயாகம், மந்திரம், தேம் எல்லாம். 
ஒருேன் தான் யார் என்று அறிந்து மகாள்ேத்தான். அதுவே 
மிகவும் முக்கியம்.” – ரமண மகரிஷி 

தற்வசாதகன பயிற்சி வேறு எந்த தியான கமயங்கேிலும் 
இருப்பதாக மதரியேில்கல. மனேேக்ககலயில்தான் இருக்கிறது. 
 
சித்தர் பாடல்கேில் அவ்ேப்வபாது ஆகச, சினம், காமம் குறித்து 
நிகறய படித்திருப்வபாம். 
 
தற்வசாதகனதான் மனிதகன மிருக குணத்திலிருந்து மீட்டு 
மனம்+இதம் உள்ேேனாக மாற்றும் மந்திரக்வகால். 
 
மமேனமும் இகணந்தால், சர்க்ககரப் பந்தலில் வதன் மகழ வபால. 
 
மமேனத்தின் வமன்கம இன்னும் சில நண்பர்களுக்கு புரியேில்கல. 
தேமும் தற்வசாதகனயும் இரட்கட நாயனம் என்றால், மமேனம் 
கச்வசரி ககே கட்ட இனிகம வசர்க்கும் தவுல் வபால.... 
 
கருத்மதாடராக நாம் மபற்ற ேிகனப் பதிவுகள் அகனத்தும் 
கருகமயம் எனும் இயற்கக கம்ப்யூட்டரில் பதிோகியுள்ேன. 
 
காலத்தால் மலரும் அப்பதிவுகேின் மேேிப்பாடுகவே எண்ணங்கள், 
மசயல் ஆர்ேம், வநாய்கள், இன்ப துன்பங்கள் அகனத்தும். 
 
வதகேயற்ற பதிவுககே மேேிவயற்றி ஆன்மதூய்கம அகடய 
உதவுேது மமேனம் ஒன்வற... ஒவர ஒரு நண்பன். 
 
மாதத்திற்கு ஒரு நாோேது மமேன வநான்பு இருத்தல் சிறப்பு. 
ேணிகர்கள் Cl osi ng st ock கணக்மகடுப்பது வபால, நாமும் நம்முள் 
இருக்கும் st ock ஐ கணக்மகடுத்து, தேம் தற்வசாதகனயால் நம்கம 
நாவம ஆன்ம தூய்கம மசய்து மகாண்டு. அக ோழ்ேிலும் புற 
ோழ்ேினும் அகமதியாக ஆனந்தமாக சிறப்பாக பயணிப்வபாம். 
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தேமா? தற்வசாதகனயா? எது எதற்கு உதவுகிறது?வேதாத்தரியம் 
 
இரண்டுவம ஒன்றுக்மகான்று உதேக் கூடியகே தான்.  
 
ஒருேன் தன்னிடமுள்ே உணர்ச்சி ேயத்கதக் கண்டறிந்து, அது 
காரணமாக அேன் மசய்து ேந்த தேறுககே உணர்ந்து, அேற்கற 
இனிவயனும் மசய்யக் கூடாது என முடிமேடுத்துக் மகாள்ேதும், 
அம்முடிகேச் மசயல்படுத்துேதும் தான் தற்வசாதகன.  
 
இத்தற்வசாதகன தான் இப்வபாது ஆன்மீகத்தில் புதிதாக என்னால் 
வசர்க்கப் பட்டிருக்கிறது.  
 
இவ் உேப் பயிற்சி முகற தான் மனிதகன மிருகக் குணத்திலிருந்து 
உண்கமயில், காரியாம்சத்தில் மீட்கக் கூடியது. 
 
இந்தத் தற்வசாதகனகய மேற்றியுடன் மசய்து முடிப்பதற்கு தான் 
தேம் உதவுகிறது. மேேிச்சத்தில் ஒரு மபாருகே வதடி எடுப்பது 
வபால், தேம் தரும் மன அகமதி நிகலயில் தனது குகறகள் 
மதரியேரும்.  
 
பிறகு அவத தேம் தந்த மன உறுதிகய மகாண்டு, அேற்கற 
நீக்கவும் முடியும். அவத வபால், தற்வசாதகனயால் 
தூய்கமயகடந்து ேிட்டால் தேம் எேிதாகவும், சிறப்பாகவும் 
அகமகிறது.  
 
இந்த இரண்கடயும் மகாண்டு மனித குல ோழ்க்கககயத் மதய்ேகீ 
ோழ்க்ககயாக மாற்றிக் மகாள்ேலாம். வேறு ேழி இல்கல – 
என்கிறார் அருட்தந்கத வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
“மாசற்ற ஒேி ஊவட மகறந்திருக்கும் இருள் வபால 
ஈசன் அறிேில் இருக்கும் நிகல” . (வேதாத்திரியம்) 
 
“வேண்டியதற்கு படிகட்டி வேண்டாதகத ேடிகட்டும் 
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எண்ணவம உள்மன அகமதிக்கு உரம்” . (வேதாத்திரியம்) 
 
“மனம் தன்கன தூய்கம மசய்து மகாள்ே 
எடுக்கும் முயற்சிவய தற்வசாதகன” . (வேதாத்திரியம்) 
 
அகத்தேத்தின் மபருகம: வேதாத்திரியம் 
 
அகத் தேத்தின் மபாருள் கண்டு 
   அதன் மபருகம உணர்ந்திடுேரீ்! 
அகத் தேவமா உயிரினிவல 
   அறிகே ஒடுக்கும் பயிற்சி! 
அகத் தேத்தால் வமலும் உயிர் 
   அம்மாகி மமய்ப்மபாருோம்! 
அகத் தேத்தால் ேடீுணர்ந்து 
   அகமதி மபற்று இன்புறலாம்! (ஞாக.பா.1496) 
 
 
ேிகேேறிந்து நலமுணர்ந்து நல்ல நாட்டத்வதாடு எண்ணம், மசால், 
மசயல்ககேப் பயன்படுத்தும் ககலவய தற்வசாதகன.” வேதாத்திரி 
மகரிஷி 
தற்வசாதகன, குணநலப்வபறு, முழுகமப்வபறு. 

தன்கனப்பற்றி, தன் வதகேகயப் பற்றி, தன் மசயலின் ேிகேகேப் 
பற்றி, தன் தகுதிகயப் பற்றி, தன் மதிப்கபப் பற்றி ஆராய்ேது 
தற்வசாதகன. 
தற்வசாதகனயில் மபறும் மதேிகேக் மகாண்டு எடுக்கும் முடிகே, 
தேத்தினால் மனத்திற்கு கிகடத்திருக்கும் உறுதிகயக் மகாண்டு 
ோழ்ேில் எதிர்காலச் மசம்கமக்குப் பயன்படுத்திக் மகாள்ளும்வபாது 
கிகடப்பது தான் குணநலப் வபறு. 
தேத்தினாலும், தற்வசாதகனயாலும் கிகடக்கும் குணநலப்வபற்றின் 
இறுதிப்படி தான் முழுகமப்வபறு ஆகும். 
 
ரமண மகரிஷி வேதாத்திரி மகரிஷி சிந்தகனககே ஏற்வபாம். 
ஆனந்தமாக ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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12.ரமணரின் உபவதசங்கள் 
. 
நம்கமவய நாம் வகட்டு, அதன் மூலம் மட்டுவம, மனகதப் 
பண்படுத்தி, நான் என்பதன் கரு எங்வக உருோகிறது என்பகத, 
அறிய முடியும். 
 
தம் உடல் சார்ந்த நிகலகோன உறக்கம், கனவு, நனவு வபான்ற 
இேற்கற எல்லாம் கடந்த, தன்னிகலயற்ற உள்மன 
ேிசாரகணயால் கிகடப்பவத, நான் எனும் ஆன்ம மசாரூபம். 
 
மனிதன், உடல், மூச்சு மற்றும் ஐம்புலன்கள், மனம், புத்தி, பித்து 
நிகல கடந்த நிகலயில் லயித்து, இறுதியில், "நான்" என்பது 
ச்சிதானந்த மசாரூபவம, என உணரலாம். 

 

 மனம் அகமதி அகடய, மூச்கச சீராக்குேவத, ஒவர ேழி. 
 மமௌனமாக இருப்பது ேிரதம், ஆயினும் ோகய மூடிக் 
மகாண்டு, மனகதத் திரிய ேிட்டால், அந்த மமௌனத்தால் 
யாமதாரு பயனும் ேிகேேதில்கல. 

 அகல பாயும் மனத்தால், எண்ணத்தின் சக்தி ேணீாகிறது, 
ஒவர எண்ணத்தில் மனகத இருத்தும்வபாது சக்தி 
வசமிக்கப்பட்டு, மனம் ேலுேகடகிறது. 

 நான் யார் என்பது மந்திரம் இல்கல, அது நம்மில் எங்கு 
உதிக்கிறது என்பகதக் குறிக்கிறது, எல்லா எண்ணங்களுக்கும் 
மூலம் அதுவே. 

 மனிதன் தாவன அகனத்கதயும் மசய்ேதாக எண்ணுகிறான், 
நாம் ஒரு கருேிவய, நம்கம மீறிய சக்திவய நம்கம 
இயக்குகிறது எனத் மதேிந்தால், பல துன்பங்கேிலிருந்து ேிடு 
படலாம். 

 தன்கன உணர்ந்தேனால் மட்டுவம, உலகத்கத உணர 
முடியும். 

 தான் யார் என்பகத நன்கு புரிந்த பின்னவர, இகற 
ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுதல் வேண்டும். ஆத்ம ேிசாரம், தன்னில் 



49 
 

வதடவல, தேம்,வயாகம் மந்திரம் எல்லாம். ஒருேன் தான் யார் 
என அறிந்து மகாள்ே, ஆத்ம ேிசாரம் மிக முக்கியம். 

 மனதின் கரு எல்லாம் எங்வக உதிக்கிறவதா, அதுவே 
ஹிருதயம்!- கமயம் எனப் மபாருள் படும், அது உடலின் 
உறுப்பல்ல, நமது எண்ணங்கேின் கமயம். 

 சமத்துேத்தின் அடிப்பகடயில் அகமந்த சவகாதரத்துேவம 
மனித சமுதாயத்தின் மிக உயர்ந்த குறிக்வகாள் ஆகும். 

 நம்கமத் திருத்திக்மகாள்ேதால் சமுதாயச் சீர்த்திருத்தம் 
தானாகவே சீர்திருத்தம் மபறும். 

 மூச்கச மநறிப்படுத்தினால், ேகலயில் பிடிபடும் பறகேவபால 
மனம் அகமதியாகும். மனகத அடக்க இது ஒரு ேழி. 

 எந்த எண்ணமும் ேணீாேதில்கல. ஒவ்மோர் எண்ணமும் 
எப்வபாதாேது ஒரு பயகன ேிகேேிக்கும். எண்ணத்தின் 
ஆற்றல் ஒரு வபாதும் ேணீ் வபாகாது. 

 மனம் அகலபாயும்வபாது, சக்தி எண்ணத்தினால் சிதறிப் வபாய் 
பலேனீமகடகிறது. மனம் ஒவர எண்ணத்வதாடு 
இருக்கும்வபாது சக்தி வசமிக்கப்படுகிறது, மனம் ேலிகம 
மபறுகிறது. 

 மந்திரங்ககேச் மசால்ேதால் மனம் அடங்கும். பின் மந்திரம், 
மனம், மூச்சு எல்லாம். ஒன்றாகிப்வபாகும். 

 நான் யார்? என்பது ஒரு மந்திரமன்று. 'நான்' என்ற எண்ணம் 
எங்கிருந்து உதிக்கிறது (நம்முள்) என்பகதவய அது குறிக்கிறது. 
மற்ற எண்ணங்களுக்மகல்லாம் மூலம் அந்த எண்ணவம. 

 நம் மனம் யாரிடம் ேசப்படுகிறவதா அேவர சரியான குரு. 
அேரிடத்து சாந்தி, மபாறுகம, மன்னிக்கும் பாங்கு வபான்ற 
நல்ல குணங்கள் அகமந்திருக்க வேண்டும். 
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 குரு கட்டாயமாகத் வதகே. புத்தியாலும், மபாறி 
புலன்கோலும் ஆன கட்டிலிருந்து மனிதகன ேிடுேிக்க 
குருோல் மட்டுவம முடியும். 

 குருவே ஈசுேரன். ஈசுேரவன குரு. கடவுவே குருோய் ேரும் 
நிகலயும் உண்டு. 

 சாதகனக்கு வதகே சத்துே உணவும் நல்ல சத் சங்கமுவம!. 
மாமிச உணவு கட்டாயம் தேிர்க்கப்பட வேண்டும். மற்றபடி 
வேறு ேிதிகள் என்று எதுவும் இல்கல. 

 கடவுகே ஒவ்மோருேரும் அேர்களுகடய இதயத்தில் 
வதடினால், கடவுள் அருளும் அேர்ககே நிச்சயம் வதடும். 

 கர்த்தா ஒருேன். நாமமல்லாம் அேன் ஏேலுக்கு ஆட்பட்ட 
கருக்கவே! இதகன ஒவ்மோருேரும் உணர்ந்தால் பணிவு 
ேராமல் வபாகாது. 

 தீகமககேச் மசய்யாதீர்கள். புதிய ோசகனககேச் வசர்த்துக் 
மகாள்ோதீர். வதகேயற்ற சுகமககேச் சுமக்காமல் இருங்கள். 

 மனகத எண்ணங்கேிலிருந்து ேிடுேிப்பவத சாதகனயின் 
வநாக்கமாகும். 

 தியானத்தில் ஆன்ம தியானம் எனப்படுேவத சிறந்தது. அது 
சித்தியானால் மற்ற தியானங்கள் பற்றிக் கேகலப்பட 
வேண்டியதில்கல. ஒவ்மோருேருகடய மனப் பக்குேத்திற்கு 
ஏற்றோறு தியான முகறககேக் கக மகாள்ே வேண்டும். 

 உணர்வு ஒருகமப்பட்ட தியானத்தின் வபாது சில ேகக 
ஒலிகள் வகட்கும். காட்சிகள் மதரியும். ஓர் ஒேி ஊடுருேது 
வபால் வதான்றும். ஆனாலும் இேற்றில் மயங்கி தன்னிகல 
இழந்து ேிடாமல் மதாடர்ந்து முயற்சி மசய்து மகாண்வட 
இருக்க வேண்டும். 

 மந்திரங்ககே இகடேிடாது மசால்ேதால் மனம் அடங்கும். 
பின் மந்திரம், மனம், மூச்சு என எல்லாம் ஒன்வற என்று 
ஆகும். 

13.வேதாத்திரி மகரிஷியின் உபவதசங்கள் 
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1. இயற்ககயுடன் ஒத்துப்வபானால் உடல்நலம் பாதித்தாலும், அகத 
தானாகவே சரிப்படுத்திக் மகாள்ளும் தன்கம உடலுக்கு கிகடத்து 
ேிடும். 

2. எல்லாகரயும் ோழ்க ேேமுடன் என்று மசால்லுங்கள். 

3. ஆக்கத்துகறயில் அறிகேச் மசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் 
உகழயுங்கள். உயர்வு மபறுேரீ்கள். 

4. இன்கறய உலகில் பணத்திற்கும், பண்புக்கும் வபாட்டி 
நிலவுகிறது. இதில் பண்பு தான் வதாற்றுப் வபாய் நிற்கிறது. 

5. ேிருப்பத்கத ஒழிக்க வேண்டாம். மேறுப்கப ஒழித்தால் அதுவே 
வமன்கமக்கு ேழி ேகுக்கும். 

6. ஆக்கப்பூர்ேமான ேிஷயத்தில் அறிகேச் மசலுத்து. ஊக்கமுடன் 
பாடுபடு. உயர்வு மபறுேது நிச்சயம். 

7. நம் பிறப்புக்கும், இறப்புக்கும் இகடயில் மனித ோழ்வு உருண்டு 
மகாண்டிருக்கிறது. அதற்குள் நான் யார் என்பதற்கு ேிகட 
வதடுங்கள். 

8. அறிகே உணர்ச்சி மேல்ேது இயல்பு. அறிோல் உணர்ச்சிகய 
மேல்ேது உயர்வுக்கு ேழிேகுக்கும். 

9. பிறகரக் குத்திக் காட்டுேது வபால அறிவுகர மசால்லக் கூடாது. 
தேகற உணர்ந்து திருந்தும் ேிதத்தில் அகமய வேண்டும். 

10. தீர்க்க முடியாத துன்பம் என்று உலகத்தில் ஒன்று கிகடயாது. 
தீர்வுக்கான ேழி மதரியாமல் தான் பலரும் தேிக்கிறார்கள். 

11. உகடயில் ஒழுக்கம், உள்ேத்தில் கருகண, நகடயில் 
கண்ணியம்.. இதுவே நல்வலாரின் இலக்கணம். 

12. உகழப்பால் மனிதன் தகலநிமிர்ந்து ோழலாம். 
மற்றேர்ககேயும் ோழ கேக்கலாம். 
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13. அேோக உணவு சாப்பிட்டால், உடல் அகத ஜரீணிக்கும். 
அதிகமானால், உணவு உடகலச் ஜரீணித்து ேிடும். 

14. திறகம, கதரியம் இரண்டும் உற்சாகத்கதப் மபருக்கும் 
காரணிகள். 

15. உகடயிலும், நகடயிலும் ஒழுக்கத்கதப் பின்பற்றுங்கள். 
உள்ேத்கதக் கருகணயால் நிரப்புங்கள். 

16. எங்கும் வதடி அகலய வேண்டாம். உயிர்க்கு உயிராக கடவுள் 
இருக்கிறார் என்ற உண்கமகய உணருங்கள். 

17. ஆக்கப்பூர்ேமான ேிஷயங்கேில் மட்டும் அறிகேச் 
மசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் மசயல்படுங்கள். ோழ்ேில் 
உயர்ந்திடுங்கள். 

18. அறிவுநிகலயில் உயர்ந்தேர்கள், எல்லா உயிர்கேிலும் 
இகறேகனக் காண்பார்கள். 

19. தேறான சிந்தகனககே ஒருவபாதும் நம்முள் நுகழய 
அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கு மாறாக நல்ல எண்ணங்ககே நாவம 
ேிரும்பி முயன்று மனதில் இயங்க ேிட்டுக் மகாண்டிருக்க 
வேண்டும். 

20. இயற்ககயின் ஒழுங்குக்கு மீறிய எண்ணங்கள் நிச்சயமாக 
நம்கமத் தண்டித்து ேிடும். இப்படி ஆகசககே முகறப்படுத்தி 
ேிட்டால் நாம் நலமுடன் ோழலாம். பரவலாகத்திலும் 
நன்கமககேப் மபறலாம். 

21. எண்ணத்தின் சக்தி அேப்பரியது. அது எங்கும் மசல்லும் ேலிகம 
மகாண்டது. ேிழிப்பு நிகலயில் இல்லாமல் அலட்சியமாக இருந்தால் 
அசுத்தமான எண்ணங்கள் நம் மனகத ஆக்கிரமிக்கும். 

22. எண்ணங்ககே ககயாேத் மதாடங்கி ேிட்டால் எல்லாவம 
இன்பமயம் தான். பூரணமான அகமதி நிகல மபற்ற மனதில் 
ஆனந்தம் நிகலத்து நிற்கும். எண்ணவம நம் ோழ்கேச் மசதுக்கும் 
சிற்பியாகும். 



53 
 

23. பிறக்கும் வபாது எேரும் எதுவும் மகாண்டு ேருேதும் இல்கல. 
இறக்கும் வபாது மகாண்டு வபாேதும் இல்கல. மனித சமுதாயம் 
தான் ஒவ்மோருேருக்கும் ோழ்ேேித்து ேருகிறது. அத்தககய 
சமுதாயத்திற்கு தனது அறிோற்றல், உடலாற்றல் இரண்டின் 
மூலமும் கடகமயாற்ற வேண்டும். 

 
 

14.எண்ணத்தின் ஆற்றல் 

 எந்த எண்ணமும் ேணீாேதில்கல. ஒவ்மோர் எண்ணமும் 
எப்வபாதாேது ஒரு பயகன ேிகேேிக்கும். எண்ணத்தின் 
ஆற்றல் ஒரு வபாதும் ேணீ் வபாகாது.” – ரமண மகரிஷி 

மஜன் ஒருேர் யாத்திகர 
கிேம்பத் திட்டமிட்டார். 
 
அது கடுகமயான பின்பனி 
காலம். குேிரும் அதிகமாக 
இருந்தது. 
 
அகதக்கண்ட அேரின் 
சீடர்கேின் ஒருேர் ’பனி 
அதிகமாக உள்ேவத.  இந்த 
நிகலயில் நீங்கள் எப்படி 

குருவே தங்கேின் பயணத்கதத் மதாடங்குேரீ்கள்?’ என்று வகட்டார். 
 
என் மனம் முன்வப அங்கு வபாய் வசர்ந்து ேிட்டது.  அது வபான 
ேழியில் நானும் பின் மதாடர்ந்து மசன்று ேிடுவேன்’ என்று பதில் 
கூறினார் மஜன் குரு. 
 
எண்ணத்தின் ேலிகமயும் ஆற்றலும் – வேதாத்திரியம். 
 
’எண்ணியமேல்லாம் எண்ணியபடிவய யாகும். 
எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அகமந்திடில்.” (ஞாக.பா.1640) 
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வேதாத்திரிய ரமண சிந்தகனககே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

15.அகலபாயும் மனகத எப்படி நிறுத்துேது? 
 

 ”மனம் அகலபாயும்வபாது, சக்தி எண்ணத்தினால் சிதறிப் 
வபாய் பலேனீமகடகிறது. மனம் ஒவர எண்ணத்வதாடு 
இருக்கும்வபாது சக்தி வசமிக்கப்படுகிறது, மனம் ேலிகம 
மபறுகிறது.” – ரமண மகரிஷி. 

 
நம்முகடய மனம் அகமதி மபற, நிகனத்த காரியங்கள் மேற்றி 
மபறவும் ோழ்ேில் ஆவராக்கியமாக ோழ நாம் அன்றாடம் தியானம் 
மசய்து மனகத ஒரு நிகலப்படுத்தினால் நிகறவேறும்.  
 
ஆசனங்கள் வயாகா தியானம் மூச்சு பயிற்சி நகட பயிற்சி 
உடற்பயிற்சி ேிகேயாட்டு நம்முகடய மனம் அகமதி மபற, 
நிகனத்த காரியங்கள் மேற்றி மபறவும் ோழ்ேில் ஆவராக்யமாக 
ோழ நாம் அன்றாடம் தியானம் மசய்து மனகத ஒரு 
நிகலப்படுத்தினால் நிகறவேறும்.  
 
தியானம் என்பது மனது அதன் வமவலவய திருப்பப்படுதல். மனது 
எல்லா எண்ண அகலககேயும் நிறுத்தும் வபாது 
மேேியுலகத்திலிருந்து ேரும் தூண்டுதல்கள் மனத்தின் மீது 
அதிகாரம் மசலுத்த முடியாது.  
 
உங்கள் உணர்வு ேிரிகின்றது. தியானம் மசய்கிற வபாமதல்லாம் 
உங்கள் மனத்தின் ஆற்றல் மபருகுகின்றது. இன்னும் சிறிது 
கடினமாகப் பயின்றால், தியானம் எேிதாக ேருகின்றது.  
 
அப்மபாழுது உடகலப் பற்றிவயா மற்றப் மபாருள்ககேப் பற்றிவயா 
நீங்கள் உணர்ேதில்கல. ஒரு மணி வநரம் தியானம் மதாடர்ந்து 
மசய்தால் உங்கள் ோழ்க்ககயிவல நிம்மதியான ஓய்கேப் 
மபற்றதாக உணர்ேரீ்கள்.  
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உள்ேத்திற்கும் பூரண ஓய்வு மகாடுப்பது தியானவம. ஆழ்ந்த 
உறக்கம் கூட அவ்ேககயான ஓய்வு மகாடுப்பதில்கல. 
தியானத்தின்வபாது மூகே ஓய்வு மபறுகின்றது.  
 
உறக்கத்தில் மனது ஓய்வு மபறாமல் குதித்துக் மகாண்டு இருக்கிறது. 
தியானத்தின் வபாது உங்கள் உடல் இருப்பகதக் கூட மறந்து 
ேிடுகிறரீ்கள்.  
 
ேடீ்டிவலவய மசய்யலாம் மமாறுமமாறு... காராபூந்தி உங்ககேப் பல 
துண்டுகோக மேட்டினாலும் நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள். நீங்கள் 
எகட குகறந்து இவலசாக இருப்பது வபால் உணர்ேரீ்கள்.  
 
தியானத்தினால் கிகடக்கும் பூரண ஓய்வு இது தான்.    
 
வயாகாசனம் என்றால் அதிகம் உடகல ேகேத்து மசய்ேதல்ல. 
முதலில் மூச்சுப்பயிற்சி. 
 
மூச்சுப்பயிற்சி என்பது நம் ேலது ககயின் கட்கடேிரல் மற்றும் 
சுண்டுேிரல் மகாண்டு மூக்கின் இடப் புறமாக சுோசத்கத இழுத்து 
ேலப்புறமாக ேிட்டு பின் ேலப்புறமாக சுோசத்கத இழுத்து 
இடப்புறமாக ேிட வேண்டும்.  
 
பிறகு அகமதியான இடம் அது உங்கள் ேடீ்டு பூகஜ அகறயாக 
இருந்தாலும் சரி எந்த ேிதமான சப்தமும் இல்லாத இடமாக பார்த்து 
அமர்ந்து மகாள்ே வேண்டும். பின்பு கண்ககே மமதுோக மூடி 
உங்களுக்கு பிடித்த கடவுேின் மபயவரா அல்லது ேிேக்கின் 
ஒேிவயா அகத உங்கள் மநற்றியின் கமயத்தில் நிகல நிறுத்தவும். 
 
முதலில் உங்கள் மனம் ஒரு நிகனேிலிருந்து இன்மனாரு 
நிகனேிற்க்கு தாேிக் மகாண்வடயிருக்கும்.அடுத்தடுத்த நாட்கேில் 
மனம் மமதுோக ஒன்றுபடும்.  
 
மனம் அகமதியகடயும்.அப்வபாது உங்கள் மனம் அகடயும் 
ஆனந்தம் ோர்த்கதகேில் மசால்ல முடியாது.  
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வயாகாேில் முதலில் மனம் அகலபாயும். அப்படி அகலயும் 
மனகத எட்டி நின்று கேனியுங்கள். மனகத அதன் வபாக்கில் 
அகலய ேிடுங்கள்.  
 
மசல்லச்மசல்ல மனம் உங்கள் ேசமாகும்.தினமும் குகறந்தது பத்து 
நிமிடங்கோேது வயாகாேில் அமர வேண்டும். ஆசனத்தில் 
உட்கார்ந்து, மனத்கத அதன் ேழிவய மசல்லேிட்டு மபாறுத்திருந்து 
கேனிக்கவும்.  
    
அறிவே ஆற்றல் என்று கூறுகிறது ஒரு முதுமமாழி,  
மனது என்ன மசய்கிறது என்று மதரிந்தாலன்றி அதகன அடக்க 
இயலாது. அதன் கடிோேத்கதத் தேர்த்தி ேிடுக.  
 
மகாடிய எண்ணங்கள் மனத்தினில் எழுந்திடும். அத்தககய 
எண்ணங்கள் உங்கள் மனதினில் இருப்பகதக் காண நீங்கவே 
ேியப்புறுேரீ்கள்.  
 
நாட்கள் மசல்லச் மசல்ல, மனத்தில் சீரற்ற எண்ண அகலகள் 
குகறந்து மகாண்வட ேந்து, மனமும் சிறிது சிறிதாக அகமதி 
மபறுேகதக் காணலாம். ேணீ் ோதங்ககேயும் மனத்கதச் சிதறச் 
மசய்யும் வபச்சுக்ககேயும் தேிர்க்கவும். 
 

அறிேின் நான்கு நிகலகள் : 

"அறிேறிய வேண்டு மமனில் புலன் கடந்து 
    அறிந்துள்ே அத்தகனயும் கடந்து நின்று 
அறிேிற்கு இயக்ககேப் மபாருள் பரம 
   அணுோன உயிர்நிகலகய உணரவேண்டும். 
அறிேங்வக உயிராகும் துரியமாகும் 
   அந்நிகலயும் கடந்துேிடத் துரியாதீதம் 
அறிேிந்த நான்கு நிகலகேில் அவ்ேப்வபா 
   அனுபேமாய் நின்று நின்று பழக மேற்றி." (ஞாக.பா.1196) 
. 
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தேம்: 

"மதய்ே அறிவே திருந்திய அறிோம்; 
உய்யும் நல்ேழி உள்ளுணர் தேவம; 
மசய்யும் ேிகனககேச் சீரகமத்திட 
ஐயமில்கல அறும் பிறேித்மதாடர்." (ஞாக.பா.1205) 
. 

இயற்கக முகற தேம 

"ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிகேப் பழக்க 
   உறுதி, நுட்பம், சக்தி இகே யதிகமாகும் 
அன்று அன்று அகடயும் அனுபேங்கள் எல்லாம் 
   அறிேினிவலநிகலத்து ேிடும்.  ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 
நன்று என்று கண்டபடி மசயல்கள் ஆற்றும் 
   நற்பண்பு புலன்களுக்கு அகமந்து வபாகும் 
என்மறன்றும் கருேிடத்வத அறிகே ஒன்றும் 
   இயற்ககமுகற சிறப்புகடத்து  ஈவத தேமாம்." (ஞாக.பா.1473) 

 

16. மனமற்ற நிகல 
 

 ”மனகத எண்ணங்கேிலிருந்து ேிடுேிப்பவத சாதகனயின் 
வநாக்கமாகும்.  – ரமண மகரிஷி 

 

’மனம்’ இல்லா, இழந்த நிகலகயத் தூயநிகல எனத் தாயுமானோ  
குறிப்பிடுகின்றார்.  இந்த ’இன்கம’, மனதின் மசயலற்ற நிகலயாக 
இருக்க வேண்டும்.  

மனம் ேிருப்பமான ஒன்றிவலா அல்லது துன்பமான ஒன்றிவலாதான் 
லயமாகும். அப்படி ஏதாேது ஒரு மபாருேில் நிறுத்தி கேப்பதற்கு 
லயம் என்பது மபயர். ஒரு மனிதன் சிரிக்கிறான் என்றாலும் 
அழுகிறான் என்றாலும் மவனாலயம்தான். 
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ஆனால் மவனாநாசம் என்பது ஒரு மனத்தினுகடய தன்கம அறிந்து 
அந்த மனத்தின் கிகேககே உருோக்காமல் தனித்து ேிடப்பட்ட 
மனம்.  
 
அதற்கு அடுத்தபடியாக மதாடர்ச்சியான இன்மனான்றுக்கும் உள்ே 
இகடமேேிக்குத்தான் மவனாநாசம் என்று மபயர்.  
 
மவனாலயம் என்பது மகிழ்ச்சிகய உருோக்கும்; அறிகே 
உண்டாக்கும். ஆனால் மவனாநாசம் என்பது ஞானத்கத 
உருோக்கும்.  
 
உலகமக்கள் ேிரும்புேது மவனாலயம் ஞானிகள் ேிரும்புேது 
மவனாநாசம்.  
 
ஆகவே துன்பத்தில் மனம் சார்ந்து துன்பத்தில் மவனாலயம் 
ஆகாமல் ஆனந்தமான நிகலயில் மவனாலயம் ஏற்படுத்தி 
அனுபேிப்பவத ஆன்மிகம். 
 
மனகத மேட்டமேேியாக்கி மனகத நிர்மூலமாக்கினால் பிரபஞ்ச 
ஞானம் உண்டாகும்.  இதகனவய ஒரு ஞானி  
 
சினம் இறக்கக் கற்றாலும் சித்திமயல்லாம் மபற்றாலும் 
மனம் இறக்கக் கல்லார்க்கு ோய் ஏன் பராபரவம!   
 
என்று கூறுகிறார்.  

மனம் ஒரு மபாக்கிஷம் – வேதாத்திரியம்  

ஒவ்மோரு மசயலுக்கும் ஒரு ேிகேவுண்டு.  

அந்த ேிகேேிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது.  

ஒவ்மோருேரும் தனக்வகா, பிறருக்வகா, தற்காலத்திவலா, 
பிற்காலத்திவலா, உடலுக்வகா, உயிருக்வகா தீங்கு வநரா ேண்ணம் 
நடந்து மகாள்ே வேண்டும்.  
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அப்வபாது தான் அகமதியும், இன்பமும் ஏற்படும். அறிவு 
ேேர்ச்சிக்கும் ேழி ஏற்படும். இன்வறல், அகமதி குன்றி ேேர்ச்சி 
தகடயுறும். 

அேரேர்கள் மசய்யும் தேறுகள் தான் மதோதிகோல் பாேங்கள் 
என்றும், சிந்தகனயாேர்கோல் தேறுகள் என்றும், 
அரசியல்ோதிகோல் குற்றங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன.  
இந்த மூன்றுவம ஒவர மபாருகேக் குறிப்பது தான். 

நாம் ஒரு முகற ஒரு மசயகலச் மசய்துேிட்டால், அது நமது 
உடலுறுப்புகேில் பதிந்து மீண்டும் அகதவய மசய்யத் தயாராகி 
ேிடும். 

இந்தப் பதிவு, எண்ண அழுத்தமாக மூகேயிலும் பதிந்து ேிடுகிறது. 
அதுவுமின்றி, சந்ததித் மதாடர்புக்குக் காரணமாக உயிர் ேித்திலும் 
அது பதிந்து ேிடும்.  

ஆகவே தான், தீகமகயத் தேிர்த்து நல்லவத மசய்ய நாம் பழகிக் 
மகாள்ே வேண்டியிருக்கிறது. இதற்குத் தான் ஒழுக்கம் என்று மபயர். 

பிறர்க்கு எவ்ேககயிலும் தீகம ஏற்படாதபடி எண்ணம், மசால், 
மசயல் ஆகிய மூன்கறயும் ஒழுங்குபடுத்திக் மகாண்டு 
ோழ்ேதுதான் ஒழுக்க ோழ்வு ஆகும்.  

மற்ற எல்லாம் இழுக்கான ோழ்ோகிய துன்பத்கதவய தான் 
மகாடுக்கும். இதனால், காரண காரிய ேிகேவு அறிந்து இன்பம் 
தரும் நற்மசயல்கேிவலவய ஒருேன் ஈடுபடவேண்டுேது 
அேசியமாகிறது. 

 

17.கூர்தலறமா? மசயல்ேிகேோ? 

 ” ’அேரேர் பிறப்பு பிரகாரம் அதற்கானேன், ஆங்காங்கு இருந்து 
ஆட்டுேிப்பன்.  என்றும் நடோதது என் முயற்சிக்கினும் 
நடோது.  நடப்பது என் தகட மசய்யினும் நிகலயாது.  
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இதுவே திண்ணம். ஆகவே மமௌனமாய் இருக்கக நன்று!” -
ரமண மகரிஷி 

இங்கு ரமணர் மசால்ேது வேதாத்திரியத்தின் 
மசயல்ேிகேவுத்தத்துேத்கததான். 
 
”மசயலிவல ேிகேோக மதய்ே ஒழுங்ககமப்பு இருக்க 
பயன் என்ன தேறிகழத்துப் பரமகனப்பின் வேண்டுேதால்” 
(வேதாத்திரியம்) 
 
கூர்தலறம் எனும் மசயல்ேிகேவு நீதி - வேதாத்திரியம் 
 
இகற நிகல எல்லாம் ேல்லதும், எங்கும் நீக்கமற 
நிகறந்துள்ேதுமான பாய்மப்மபாருோகும். இகறநிகலயின் தன்கமக
ள் 'ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரரறிவு, காலம்' என்பதாகும்.  
 
இந்த ேேங்கள் நான்கும் பாய்மப்மபாருேிலும் உள்ேது.  இது 
புலன்களுக்கு எட்டாத கருத்துருேம். 
 
'இகறநிகல என்ற வபராற்றலான பாய்மப்மபாருள் 
எந்தப்மபாருேிலும், எந்த உருேிலும், எந்த உயிரினத்திலும் நிரம்பி 
இருக்கிறது. அது அகமந்துள்ே மபாருட்கள், தன்கமகள் அகலகோக 
அதன்மீது வமாதுகின்ற வபாது உருோகின்ற ேிகேவுகவே மசயல் 
ேிகேவு நீதியாகும்.' 
 
'மசயல் ேிகேவு நீதி எந்த இடத்திலும் சிறிதுகூடத் தேறின்றி 
அந்தந்த மபாருேின் தன்கமக்வகற்ப, வதகேக்வகற்ப உயிரினத்தில் 
அதன் உணர்ச்சிகள், அனுவபாக அனுபேப் பதிவுகளுக்வகற்பவும் 
ேிகேவுகள் இன்பமாகவோ, துன்பமாகவோ, ஊக்கமாகவோ, 
ஆக்கமாகவோ, ேரோகவோ, மசலோகவோ அேித்துக் 
மகாண்டிருக்கிறது.' 
 
நம்முகடய ஒவ்மோரு மசயலுக்கும் தக்க ேிகேவு உண்டு.   
அகதவய நியூட்டன் என்ற மசான்னார். 
 



61 
 

பருப்மபாருளுக்கு மட்டுவம மபாருந்துகின்ற நியூட்டனின் ேிஞ்ஞானக் 
வகாட்பாட்கடயும் தாண்டி வேதாத்திரி மகரிஷி மமய்ஞ்ஞானத்தின் 
துகண மகாண்டு நம்முகடய ஒவ்மோரு மசயலுக்கும் ேிகேவு 
உண்டு என்பகதயும், ேிகேோக ேருேது யார் என்பகதயும் மசயல் 
ேிகேவுத் தத்துேம் மூலம் ேிேக்கியுள்ோர். 
 
ேிகனப்பயகன வபாக்கிட, மசயல் ேிகேவு நீதி : 
 
இயற்ககயில் எந்த ஒரு மசயலுக்கும் ேிகேவு உண்டு. ேிகேவுகள் 
சரி சமமாகவும் இருக்கலாம், மதாடர் ேிகேோல் பன்மடங்காகவும் 
மபருகலாம். ேிகேவு இன்பமாகவோ, துன்பமாகவோ மனித 
மனத்திற்கு வதான்றுகிறது. 
 
பழக்கத்தினால் ேிகேேறியா நிகலயில் மசயல்கள் மசய்து 
ேருேதால் சமுதாயத்திலும், தனிமனிதர் ோழ்ேிலும் சிக்கல்களும், 
அதன் மதாடர் ேிகேோக துன்பங்களும் மபருகிக் மகாண்டிருக்கிறது. 
தனி மனித ோழ்கே பாதிப்புக்குள்ோக்குேவதாடு, சமுதாய நலனும் 
மகடுகிறது. 
 
"ேிகனப்பயகன வபாக்கிடாமல் ேடீ்கடய ேிரும்புேவதா 
மபாருந்திடாது"  என்கிறது வேதாத்திரியம். 
 
"....தட்டுங்கள் திறக்கும் என்றார் தனக்குள்வே வபராற்றல் புகதயல் 
கண்வடார், தக்கேழி அருட்குருேின் தாள் பணிந்து தேம் பயின்று 
தகன உணர்தல்"   என்பது வேதாத்திரியம் கூறும் நல்லுபவதசமாகும். 
 
அறிஞர்கள் ேழிகாட்டுதலால், மசயல் திட்டங்கேினால் மனித குலம் 
ேிழிப்பு நிகலயில் மசயல்கள் ஆற்றத் துேங்கி ேிட்ட்து. 
 
மனம் தன் மூல நிகலயாகிய அறிகேயும் அறிந்து, அவ்ேறிவு 
முழுகம மபற்று ேிட்டால் உலக மக்கள் மனதில் வபரானந்தம் 
உண்டாகும். உலக அகமதி தகழத்வதாங்கும். ஆனந்தம் மபருகும். 
தனி மனிதர் ோழ்ேிலும் பல ேேங்களும் சிறந்வதாங்கும். 
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18.திருேண்ணாமகலயும் ஆழியாறும் 
திருேண்ணாமகலயில் அகமந்துள்ே, ஸ்ரீ ரமண ஆசிரமம் உலகப் 
புகழ் மபற்றதாகும்.  

ஸ்ரீ ரமணா ஆசிரமம் (ஸ்ரீ ரமணாச்ரமம், என்பது இரமண மகரிஷியின் 
நிகனோக, அேர்கேின் சீடர்கோல் கட்டப்பட்ட ஓர் ஆசிரமமாகும். 

இது 1922 ஆம் ஆண்டில் இருந்து அத்கேத வேதாந்த மநறிகய 
வபாதித்து ோழ்ந்து மரணம் அகடந்த ஆண்டான, 1950 ேகர இேர் 
ேடீாக இருந்தது.  

இது மபங்களூர் சாகலயில், திருேண்ணாமகலக்கு வமற்கு 
பகுதியில், அருணாச்சலமகலயின் அடிோரத்தில் அகமந்துள்ேது. 

அேரது சமாதி வகாேில் புண்ணிய இடமாக கருதப்படுகிறது. 
ஆசிரமத்கதக் காண உலகம் முழுேதும் இருந்து பக்தர்கள் 
ேருகின்றனர். 

ஸ்ரீ ரமணா மகரிஷி 1927 முதல் 1950 ேகர ோழ்ந்த சயன பகழய 
மண்டபம். 

பலகாலம் திருேண்ணாமகலயின் பல இடங்கேில் தங்கிய ரமண 
மகரிஷி, இேரின் தாயார் அழகம்மாள் வம 19, 1922 இல் ேந்தார். 
இேரது தாயின் மகறேிற்குப் பிறகு திருேண்ணாமகலயின் 
அடிோரத்தில் குடிபுகுந்தார்.  

அேரது சீடர்கோல் ஆசிரமம் ஒன்று உருோக்கப்பட்டது. இதுவே 
ரமண ஆசிரமமாகும். இதன் பின்னர் மகரிஷி சமாதியகடயும் ேகர 
அந்த ஆசிரமத்கத ேிட்டு எங்கும் மசல்லேில்கல. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AF%80_%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%A3_%E0%AE%86%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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ஆரம்பத்தில் எழுத்தாேரான பால் பிராண்டன் ேருககயின் வபாது 
1931 ஆம் ஆண்டு, அேர் எழுதிய புத்தகம் " A search i n Secret 
I ndi a" மற்றும் "The Secret Pat h" (1934) மூலம் வமற்கு 
நாடுகளுக்கு ரமண மகரிஷி அறிமுகம் ஆனார்.  

பின்னர் 1938 ஆம் ஆண்டு எழுத்தாேர் வசாமர்மசட் மமௌகம் ரமண 
மகரிஷி ஆசிரம பார்கேயின் வபாது, ரமண மகரிஷிகய புனித 
மனிதரின் மாதிரியாகவும் கருதினார். 

ஆர்தர் ஆஸ்வபார்ன் என்ற எழுத்தாேர், இருபது ஆண்டுகள் 
ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்த வபாது, The Mount ai n Pat h என்னும் 
ஆங்கில இதழ்கேில் ஆசிரமத்கதப் பற்றியும், ரமண மகரிஷி 
மற்றும் அேரது வபாதகனகள் சார்ந்த பல புத்தகம் எழுதியுள்ோர்.  

1949இல் மமௌன்சாது என்பேர் பல மாதங்கள் ஆசிரமத்தில் 
தங்கியிருந்தார்.  

1976இல் வடேிட் வகாத்மன் என்ற இங்கிலாந்து எழுத்தாேர் 
ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்து ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி மதாடர்பான 
தகலப்புகேில் பதினான்கு புத்தகங்கள் எழுதியுள்ோர். அேர் 
மதாடர்ந்து ஆசிரமத்திவலவய ோழ்ந்தார். 
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1916 ஆம் ஆண்டு தனது தாயுடன் ஆசிரமத்திற்கு மசன்ற ரமண 
மகரிஷியின் இகேய சவகாதரரான நிரஞ்சானந்த சுோமி தனது 
ோழ்நாள் முழுேதும் ஆசிரமத்தில் தங்கினார். அேரது மகனும் 
வபரனும் ஆசிரமத்கத கேனித்து ேந்தனர். 

 

மபாள்ோச்சிக்கு அருகில், ஆகணமகல அடிோரத்தில் இருக்கும் 
ஆழியாரில், அகமந்திருக்கும் அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு, ஒருமுகற 
மசன்று ோருங்கள்.  வேறு கிரகத்திற்குச் மசன்று ேந்த உணர்வு 
ஏற்படும். 

 சுேர்கேற்ற எல்கலக் 
வகாடுகேற்ற, வபதமற்ற 
ஆக்கப்பூர்ேமான 
உணர்ேகலகே எழுப்பும் 
சக்திகயக் காற்று 
கமயத்தில், ஸ்தூலமாகக் 
மகாண்ட கிரகத்கத, 
உங்கோல் கற்பகன 
மசய்ய முடியுமானால், 

ஒரு நகட ஆழியாறுக்குச் மசல்லுங்கள். 

அகத நிஜம் என்று 
உணர்ேரீ்கள்.  கட்டணம் கட்டித் 
மதாண்டாற்ற நூற்றுக் 
கணக்காவனார் ேந்து வசகே 
பார்ப்பது, ஓர் அதிசியம் 
என்றால், வபாரில்லா உலக 

அகமதி என்பது, நமது ோழ்நாளுக்குள் சாத்தியமாகும் ஒன்று என்று 
அங்கிருப்பேர்கள் நம்புேது மாமபரும் அதிசியமாகத் வதான்றும். 



65 
 

இதற்கு மூலகாரணம், 
ஆழியாறு அறிவுத் 
திருக்வகாேிலில், 
மூலதாரமாக இருக்கும் 
வேதாத்திரி மகரிஷி சமாதி 
அகமந்திருக்கும், 
மணிமண்டம் நடு நாயகமாக 
அகமந்து, அறிவுத் 

திருக்வகாயிலும் அருேரங்கத்திலும், வேதாத்திரியப் பயிற்சிகயக் 
மகாடுத்து மக்கேின் ோழ்கே வமம்படுத்தி ேருகிறார்கள். 

ஓங்கார ேடிேில் அகமந்துள்ே அறிவுத் திருக்வகாயில், நான்கு 
பகுதிககேக் மகாண்டது. 1. அன்பகம் 2. அறிேகம் 3. அருேகம். 4. 
அருள் குருேகம். 

அன்பகம் 

திருக்வகாயிலுக்கு ேருகின்றேர்ககே அமர்த்தி, மனித ோழ்ேின் 
வநாக்கம் வநாக்கத்கத ஈவடறச் மசய்யேல்ல ேழிகோன, 
தற்வசாதகன முகறகள், தியான முகறகள், கடவுள் பற்றிய கருத்து 
ஆகியன பற்றிய ேிேக்கம் தரப் மபறுகிறது.  கூட்டுத் தியான ஐந்து 
வேகேயும் நகடமபறுகிறது. 

அறிேகம் 

குண்டலி தேப்பயிற்சிகள், நான்கு படிகேில் தரப் மபறுகிற்ன.  
அேற்றுள், முதல் மூன்று நிகலகோகிய ஆக்கிகன சாந்தி துரியம் 
ஆகியன இந்த அகறயில் மகாடுக்கப்படுகின்றன. 

அருேகம் 

குண்டலினி தேப்பயிற்சியின் உச்சக்கட்ட பயிற்சியாகிய துரியாதீத 
தேப்பயிற்சி, இங்குக் மகாடுக்கப்படுேவதாடு, அப்பயிற்சிகய 
மபற்றேர்ககேக் மகாண்டு, காகல மாகல கூட்டுத் தேமும் 
இவ்ேகறயில் நிகழ்த்தப் மபறுகின்றது.   
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துரியாதீத தேப்பயிற்சி மபற்றேர்கள் மட்டுவம, இவ்ேகறயில் தேம் 
மசய்ய அனுமதிக்கப்டுகின்றனர். 

அருட்குருேகம் 

அருள்தந்கத வயாகிராஜ் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் 
ோழ்ந்த இல்லம். இப்வபாது 
நிகனேிடமாக 
அகமந்துள்ேது. 

 

மணிமண்டபம் 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் சமாதி இங்கு அகமக்கப்பட்டுள்ேது.  
பலநூறு அன்பர்கள் ஒவர வநரத்தில், தேம் மசய்கிறார்கள். 
நாள்வதாறும், ஐந்து வேகேயும் இங்கு தேம் நடத்தப்படுகிறது. 
ேள்ேலார் குடில் 

சித்த மருத்து இல்லமாகத் திகழ்கிறது 

குடில்கள் 

திருமூலர். காேங்கி நாதர் என்ற மூன்று சித்தர்கேின் மபயர்கோல் 
ேிேங்கும் மூன்று குடில்கள் உள்ேன.  இன்னும் பல குடில்கள் 
உள்ேன. 

வபரங்கு 

ஆடிட்வடாரியம் என்றகழக்கப்டும் இப்வபரரங்கு கூட்ட அரங்காய் 
தங்கும் ேிடுதியாய், பயன்படுத்தப்பட்டு ேருகின்றது., அன்பர்கள் 
தங்குேதற்கு இரண்டு மபரிய அகமதி நிகலயங்களும் உள்ேன. 
இகதத்தேிர, மபரிய சகமயல்கூடம், கடனிங் ஹால், உண்ணும் 
இடமும் அகமந்துள்ேன. 
நாட்பணிகள் 

காகல 5.15 க்குச் சமித்துககேயும் பசுமநய் பச்சரிசி பசுஞ்சாணி 
ேரகிட்ட ஆகியேற்கற இட்டு, அன்பத்தில் ஒமப் புகக 
எழுப்பப்படுகிறது. 
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இப்புகக நச்சுக் காற்றிகனயும், நச்சு எண்ண அகலககேயும் 
அழிக்கேல்லது என்பது மகரிஷி அேர்கேின் கருத்து என்பகதகன, 
உலக சமாதானம் (1957) என்ற நூல் கூறும். இதகன இன்கறய 
அறிேியல் ஆராய்ச்சி ஒத்துக் மகாள்கின்றது. 
பயிற்சி 
 
ஆண்டு முழுேதும், இங்கு, மகரிஷியின் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள், 
காயகல்ப பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சிகள், பிரம்மஞானப் பயிற்சி. 
வபராசிரியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் பல்ககலக் கழகங்கேில் 
பயிலும் மாணேர்களுக்கானப் பயிற்சி, மமௌன வநான்பு நகடமபற்று 
ேருகின்றன. 
 
*ஆழியாருக்கு ஒரு முகற ேந்து பாருங்க! ** 
ஒரு முகற ஆழியாரு அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு - ேந்து பாருங்க!  
ஆசான் வேதாத்திரி மகரிஷியின் - மணிமண்டபத்கத ேலம் ேந்து 
பாருங்க  
 
அங்க துரியாதீத தேமமல்லாம் நடக்குதுங்க!, 
உங்க - கேகலமயல்லாம் பஞ்சாய் பறந்து வபாக 'பஞ்சபூத 
நேக்கிரகத் தேமும் நடக்குதுங்க!, 
தங்க நிற ஓம்கார மண்டபமும் நுகழோயில் எதிரிவல -
இருக்குதுங்க!  
 
நாளும் மணிமண்டபத்தில்  ஒன்பது கமய தேமும் நடக்குதுங்க!, 
,நீங்க 
தங்க அகமதி திருநிகலயமும் அருகமயா இருக்குதுங்க!, 
திங்க அறுசுகே உணவுக் கூடமும் இருக்குதுங்க! 

ஆனந்தமான ோழ்கேப் மபற ஆழியாறு ோங்க ோங்க ோங்க! 

ரமண ஆசிரமும் அறிவுத் திருக்வகாயிலும் – ஒரு ஒப்படீு 

பகோன் ரமணர் ஆத்ம ேிசாரகனக்கு (தற்வசாதகன-அகத்தாய்வு) 
மட்டுவம முக்கியத்துேம் மகாடுத்தார்.  ஆனால் இப்வபாது ரமண 
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ஆசிரமத்தில் பூகஜ புனஸ்காரத்திற்வக முக்கியத்துேம் 
மகாடுக்கப்படுகிறது. 

ரமணர், ஆசிர மசாத்துக்ககே தனது தம்பி மபயரில் உயில் 
எழுதினார். (ரமணகர ேற்புறுத்தி இந்தச் மசயகல அேரது 
உறேினர்கள் மசய்தார்கோம்) இந்த ஆசிரமம் தற்வபாது ரமணரது 
குடும்பக் கட்டுப்பாட்டிவலவய மசயல் பட்டு ேருகிறது. 

ஆசிரமத்தில் ஒரு பிரிேினருக்கு மட்டும் வேதபாடசாகல 
நகடமபற்று ேருகிறது. 

ஆனால் வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஆழியார் அறிவுத்திருவகாயில் 
மட்டுமல்ல - வேதாத்திரியமும் மபாதுவுகடகம ஆக்கப்பட்டுள்ேது. 

உலமகங்கும் மனேேக்ககல மன்றங்கேில் வேதாத்திரிய தத்துேம் 
வபாதிக்கப்பட்டு ேருகிறது.   

ஏன்? சுமார் 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்ககலக்கழகங்கேில் 
வேதாத்திரியம் பட்டப்படிப்பாகவும், பட்ட வமற்படிப்பாகவும், 
ஆராய்ச்சி படிப்பாகவும் கற்பிக்கப்பட்டு ேருகிறது  

19.ரமண மகரிஷியும் சுோமி சித்ோனந்தரும் 
 

மசன்கன ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்திற்குப் வபாகும் 
சந்தர்பங்கேிமலல்லாம் திருேண்ணாமகல மசன்று பகோன் ரமண 
மகரிஷிககே சோமி சித்போனந்தர் சந்திப்பது ேழக்கம் பழக்கம். 

ஸ்ரீ ரமண பகோனும் இேவராட தனிப்பட்ட முகறயில் அதிக வநரம் 
வபசுோர்.  மபாதுோக – ஆன்மீக ேிஷயங்ககேப் வபசுேது 
இேர்கேது ேழக்கம்.  இது மற்றேர்களுக்கு அச்சரியமாக இருக்கும். 

ஒரு சமயம் இேர் ஸ்ரீ ரமண மகரிஷிகயப் பார்த்து சித்போனந்தர் 
வகட்டார்.  

’நீங்கள் மதுகரகயேிட்டு மேேிவயறும் மபாழுது மபற்றுள்ே 
மனநிகலக்கும் இன்று நீங்கள்  மபற்றுள்ே  மனநிகலக்கும் என்ன 
வேறுபாடு காண்கிறரீ்கள்?” 
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ரமணர் மசான்னார்.  ’நான் மதுகரகேேிட்டு மேேிவயறும் மபாழுது 
எந்த மனநிகலகயப் மபற்றிருந்வதவனா இப்மபாழுதும் இருக்கிவறன். 

சுோமிஜி ’அங்ஙனமாயின் நீங்கள் எதற்காக இவ்ேேவு காலம் தேம் 
மசய்தீர்கள்?” 

’நான் அன்று மபற்ற மனநிகலயில் உறுதி மபற்றிருப்பதற்காகத் 
தேம் மசய்ய வேண்டியிருந்தது. அதகன தக்க கேத்துக் 
மகாள்ேதற்காக தேம் மசய்கிவறன்.  முடிந்த நிகல.  அதற்கு வமல் 
மபறேதறகு ஒன்றுமில்கல. 

 

இகமப்மபாழுதும் என் மநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் ோழ்க’ என்று 
திருோசகத்தில் மாணிக்கோசகர் பாடுகிறார். 

சிறு வநரம் கூட (இகமப்மபாழுதும்) என் உள்ேத்கதேிட்டு (என் 
மநஞ்சில்) அகலாமல் இருப்பேன் (நீங்காதான்) திருேடிககேப் 
பணிவோம் (தாள் ோழ்க) 

இகமப்மபாழுது என்பது, நாம் கண் சிமிட்டும் அேேிலான 
காலத்துேி.  இகமப்மபாழுது என்பகதயும்ேிட, காலம் வமலும் 
துல்லியமாகவும் அேக்கப்படக் கூடியதுதான்.   

எனினும், மனிதர்கோகிய நமக்கு, இகமப்மபாழுது என்பவத, 
அனுபேத்தில் காணக்கூடிய துல்லிய காலம். 

எனவேதான் மாணிக்கோசகர், இகமப்மபாழுது எனும் கால 
அேகேக் காட்டி, அந்த இகடமேேியிலும் கூ ட நம்கம ேிட்டு 
ேிலகாமல் நம்முள்வேவய இகறேன் இருக்கின்றான் எனக் 
கூறுகின்றார். 

அந்த இகறேன் நம்முள்வே எங்வக இருக்கிறான்? 

‘அகப்படும் சிேம்’ அல்லோ, அதனாவல, சிேன் எல்வலாரின் 
மநஞ்சிலும் இருக்கின்றான்.  
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‘ஹ்ருதயம்’ எனும் சம்ஸ்கிருதச் மசால், தகசகோலான ‘இதயம்’ 
எனும் உறுப்பிகன காட்டுேது அல்ல.  

அதன் மபாருள், உள்ேமாகிய கமயம்; அதுவே மநஞ்சம், நமக்குள் -
எல்லா உணர்வுகளுக்கும் ஆதாரமாய் இருப்பது. 

நிர்க்குண நிராமய நிரஞ்சன நிராலம்ப 
     நிர்ேிடய ககேல்யமாம் 
   நிஷ்கே அசங்கசஞ் சலரகித நிர்ேசன 
     நிர்த்மதாந்த நித்தமுக்த 

 
தற்பரேிஸ் ோதீத வ்வயாமபரி பூரண 
     சதானந்த ஞானபகே 
   சம்பு சிே சங்கர சர்வேச என்றுநான் 
     சர்ேகா லமும்நிகனேவனா? 

 
அற்புத அவகாசர நிேிர்த்திமபறும் அன்பருக்கு 
     ஆனந்த பூர்த்தியான 
   அத்கேத நிச்சய மசாரூபசா சஷாத்கார 
     அநுபூதி அநுசூதமும் 

 
கற்பகன அறக்காண முக்கணுடன் ேடநிழல் 
     கண்ணூடு இருந்தகுருவே 
   கருதரிய சிற்சகபயில் ஆனந்த நிர்த்தமிடு   
     கருணா கரக்கடவுவே.” (தாயுமானேர் பாடல்.47) 

  

’இகறநிகலவயாடு எண்ணத்கத கலக்கேிட்டு, 
   ஏற்படும்ஓர் அகமதியிவல ேிழிப்பாய் நிற்க, 
நிகறநிகலவய தானாக உணர்ே தாகும். 
   நித்தம் நித்தம் உயிர்உடலில் இயங்கு மட்டும் 
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உகறந்து உகறந்து இந்நிகலயில் பழகிக்மகாள்ே, 
   உலக இன்பங்கேிவல அேவு கிட்டும். 
ககறநீங்கி அறிவு மமய்ப்மபாருோய் நிற்கும். 
   ககரந்துவபாம் தன்முகனப்பு. காணும் மதய்ேம்.”  (ஞாக.பா.1487) 
 

நிகனப்வப நடப்பு என்பார்கள்.  உங்கள் மனதில் எப்மபாழுதும் 
இகறசிந்தகனயில் இருந்தீர்கள் என்றால் ’இகமப்மபாழுதும் 
நீங்காத இகறேனடிகய எண்ணிக் மகாண்டிருந்தால்  என்ன பலன் 
கிகடக்கும்.  மகரிஷி மசால்கிறார். 

ஒவ்மோரு மநாடிப் மபாழுதம் இகறநிகலவயாடு கலந்திருந்தால், 
நிகறநிகல தானாக ேந்துேிடும்.   

ேிழிப்பு நிகல இயற்ககயாக அகமந்துேிடும். உயிர் உடலில் 
இயங்கும் மட்டும் இந்த எண்ணத்தில் பழகி, ோழக் கற்றுக் மகாள்ே 
வேண்டும்.  

அதனால்- உலக இன்பங்கேில் அேவுமுகற ஏற்படும்.  ஆணேம், 
கன்மம், மாகய என்ற மும்மலங்கள் நீங்கிேிடும்.  

தன்முகனப்பு என்ற ஆணேம் ககரந்துவபாகும். ஆனந்தமான 
பரம்மபாருவோடு நாமும் ஆனந்தமயமாக ோழலாம். 

இந்த ஆனந்த ோழ்வுக்கு, ரமணகரயும் வேதாத்திரி மகரிஷிகயயும் 
மனதில் நிறுத்திக் மகாள்வோம் 

இந்த மகான்ககேப் வபால் இகறயுணர்வும் ஆனந்தமும் மபற்று 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 
துகணநின்ற நூல்கள் 

 ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 
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 உலக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 வேதாத்திரியத் தத்துேங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், 

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

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

 ஸ்ரீரமண மகரிஷி, பாலகுமாரன் 
 ரமணர் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள், கங்கா 
ராமமூர்த்தி 

 இகணயதேம் ரமணர் மசய்திகள். 
 A search i n Secret I ndi a" Bal pi randan 
 The Secret Pat h" Bal pi randan 
 The Mount ai n Pat h, Art har Ahasbor 

 

பானுகுமார் பகடப்புலகம் 
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 மேன்ற இகடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்கக ேரலாறு 
1. மநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 
தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக மலர்கள். 
2. மடன்சகன மேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 

 
வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
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1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் மபான்மமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்’ என்ற ோர்த்கத! சரியா? தேறா? இலக்கணம் என்ன மசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்கேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே மசால்லும் 
15. உய்யும் ேகக வதடி அகலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்கனச் மசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுகேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மகனேிக்கு மரியாகத 
24. எல்லாம் ேல்ல மதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் ேறுகம என்பது இல்கல. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்கத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திகர 
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
பாரத மகான்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
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5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த 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 மபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிகறந்த மபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் கபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மபான்கன 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 மமௌனகுரு 
ேணக்கம் 

16. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மகலேேர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் 
மகாட்டம் 

18. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் 
மாகய 

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

25. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 2 

26. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 3 

 
திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

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

4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் மசத்திலாப் 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 மசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்கேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தகனகள் 
 

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

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் மஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
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3. தாயுமானேரின் மமய்ப்மபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயமநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் மபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், மபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்கேதமும் வேதாத்திரியின் அத்கேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தகனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் மதய்ேமமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநகடயும் உலக நகடயும் 
21. இன்பம் மபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எகத பலி மகாடுக்கச் மசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இகறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேகமகள் 100 

 
மஜன்னும் திருோசகமும்  

1. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. மஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

 



79 
 

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

 
 

ேரலாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய மசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரலாறு 

 
பயண நூல்கள் 

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

 
தன்னம்பிக்கக தன்னம்பிக்கக 
1. தன்னம்பிக்கக மலர்கள். 
2. மடன்சகன மேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்கே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்கக 
6. தன்னம்பிக்கக மலர்கள் 

 
சிறுககதகள் 

1. மசயவல ேிகேவு 
2. தேம் 
3. மதாகலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தகனகள் 
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பானுகுமார் பகடப்புலகம் 
1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க 
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

 

கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

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

 
உலகப் புகழ்மபற்ற 34 தத்துேஞானிகளும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 
1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. ஹிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. மஹன்றிவேர்ட்ஸ்மோர்த் லாஜ்மபவலாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. மபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கலில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவயவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

7. ஜலாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

8. லாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பியரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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12. பிவேட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. மசனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாேின் புத்தகமும் வேதாத்திரியமும் 

15. நீட்வசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

17. தாவோயிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. ரால்ப் ோல்வடாரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. சார்லஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.  
22. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.  
24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
25. வஜம்ஸ்ஆலனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்கடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
28. மபஞ்சமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவரலியஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
31. ஹிராக்ேிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்மேல்ட்டும் 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 

 


