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ஸ்ரீ இராமானுஜரும் 

வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
அருள்நிதி  மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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இதனுள்வே 

1. இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஏன் வதவேப் 
படுகிறார்கள்?  

2.இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒரு ஒப்படீு 

3..சமத்துேம் கண்ட அன்பின் திருவுரு ராமானுஜர் 
4.பாமர மக்கேின் தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி 

5.ஸ்ரீராமானுஜரின் ேிசிஷ்டாத்வேதமும் வேதாத்திரியாரின் 
வேதாத்திரியமும் 

6.ஸ்ரீஇராமானுஜர் – வேதாத்திரி மகரிஷி தந்த இரகசியங்கள் 

7.இராமானுஜரின் ரகசிய புரட்சியும் வேதாத்திரி மகரிஷியின் 
புரட்சியும் 

8.சமூக புரட்சியாேர்கள் (சாதிவய வேரறுத்தேர்கள்) 

9."நான் கண்டு ககாண்வடன்; நாராயண எனும் நாமம்" 

10.யான் கபற்ற இன்பம் கபறுக இவ்வேயகம் 

11.குலத்வதேிட குணவம  

12.சரணாகதி எனும் சாந்தகநறி 

14.திருேரங்கத்தில் ஸ்ரீராமானுஜர் ஜேீசமாதியும் ஆழியாரில் 
வேதாத்திரியின் மணிமண்டபமும் 

15.'சமத்துேத்துக்கான ராமானுஜர் சிவல' 

மகான்கள் ஏன் வதவேப்படுகிறார்கள் 

1.இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஏன் 
வதவேப்படுகிறார்கள்?  
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மாறும் என்பவத மாறாத ேிதி. மாறுதல் இல்லாமல் மாறுதல் 
இல்வல. எனவே எந்த ஒரு சித்தாந்தமும் நிவலயானது அல்ல. அது 
ஒரு காலத்தில் வதயும், மவறயும். இல்வல என்றால் மாறும்.  

அந்த மாதிரி வநரங்கேில் சில மகான்கள், சில கபரியேர்கள் 
வதான்றி ஒரு புதிய சித்தாந்தத்வத உருோக்கி பாடுபடுோர்கள்.  

அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அேதரித்தேர்கள்தான் தான் 
ஸ்ரீராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 

ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகேின் பழவம வேர்கவேத் தமக்குள் 
வேத்துக் ககாண்டு, எதிர்ேரும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கான 
-நாவே ேிவதகவேயும்- தமக்குள் உயிர்ப் பித்தப்படி இந்த இரண்டு 
மகான்கள் அேதரித்திருக்கிறார்கள். 
 
”அேதாரம்” என்ற ேடகமாழிச் கசால் ”இறங்கி ேருதல்” என்று 
கபாருள். 
 
கடவுள்- மனித நிவலக்கு இறங்கி ேந்து, அதாேது மனிதனாகப் 
பிறந்து, மனிதகுலம் உய்ய ேழி காட்டுகிறார்கள். 
 
இது பற்றி பகேத் கீவத (4.7.-9), வதேி மகாகாத்மியம் ((11.54,55) 
வபான்ற நூல்கள் -ேிபரமாகவும் சிறப்பாகவும் கூறுகின்றன. 
 
இவறேன் எதற்காக இறங்கி ேர வேண்டும்? ஏன் மனிதனாகப் 
பிறக்க வேண்டும்? தாம் இருந்த இடத்திலிருந்வத, இருக்கின்ற 
நிவலயிலிருந்வத ேழிகாட்ட- அேரலால் முடியாதா? 
முடியும்,  
 
ஆனால் ”கருவண காரணமாக” அேர் இறங்கி ேருகிறார் என்பவத - 
இதற்குரிய பதிலாகும். அன்பும் கருவணயும் ககாண்டதுதாவன 
இவறநிவல. 
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இவறேன் - உயிர்கள் மீதுள்ே அேேற்ற கருவண காரணமாகவே 
அேதரிக்கிறார்.  
 
மானுடத்தின் மீது ககாண்ட கருவண காரணமாகப் பூமியில் 
அேதரித்தேர்கள் ஸ்ரீ இராமானுஜரும், வேதாத்திரியும். 
 
ஒரு சாதாரண மனிதவனயும் - மகாவனயும் -அேதாரத்வதயும் 
இனம்கண்டு ககாள்ே வேண்டும்.  
 
அேதார புருஷர்கள் - உலகிற்கு ஒரு கசய்தியுடன் ேருகின்றனர். 
அேர்கள் ோழும்வபாது ஒரு சிலர் மட்டுவம - அேர்கவே 
அவடயாேம் காண முடிகிறது. 
 
ஆனால் அேர்கள் மவறந்தபின் அேர்கேின் ோழ்வும் கசய்தியும் 
புதுவேகத்துடன் கபாங்கிகயழுந்து, உலவகவய ஆட்ககாள்கின்றன. 
 
ஆன்மீகம் மட்டும் அல்ல, சமயம், சமுதாயம், அரசியல், 
கபாருோதாரம், கவல, ேிஞ்ஞானம் என்று ஒவ்கோரு துவறயிலும் 
அவே புகுந்து, அேற்றிற்கு ஒரு பரிணாமத்வதக் ககாடுக்கின்றன. 
 
ஸ்ரீ இராமானுஜரும், வேதாத்திரி மகரிஷி ஆகிவயார் ோழ்க்வக 
அத்தவகய ஒன்று. இன்று அேர்கள் கபயரால் நவடகபறுகின்ற 
நிகழ்ச்சிகவேக் காண்கின்ற யாரும் - இந்த உண்வமவயப் புரிந்து 
ககாள்ே இயலும். 
 
அது மட்டுமல்ல. அேதார புருஷர்கள்  -தங்கள் கசய்திவய 
மனிதகுலம் முழுவமக்கும் பரப்புேதற்காக - ஒருபுதிய பரம்பவரவய 
உருோக்கி ேிட்டுச் கசல்கின்றனர். 
 
இன்று உலககங்கும் அறியப்படுகிகின்ற ”வேணேம், அன்று ஸ்ரீ 
இராமானுஜரால், புதுப்பிக்கப்பட்டு உபவதசித்து ஆரம்பித்து வேத்த 
புதியவதார் ஆன்மீகப் பரம்பவரயின் கதாடர்ச்சிகவே. 
 
அவ்ோவற, இன்று உலககங்கும் அறியப்படுகின்ற 
அறிவுத்திருக்வகாயில் மற்றும் மனேேக்கவல மன்றங்கள் என்னும் 
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இரட்வட இயக்கங்கள், அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி, 
ஆயிரமாயிரம் வபராசிரியர்கவே உருோக்கி, அேர்கள் மூலம் 
ஆரம்பித்து வேத்த புதியவதார் -ஆன்மீகப் பரம்பவரயின் 
கதாடர்ச்சிகவே. 
 
அேதாரப் புருஷர்கள் மவறேதில்வல.  
 
நாட்டில் எங்காேது குழப்பம் வநர்ந்தால் அதவனச் சீர்கசய்ேதற்கு 
முதலில் மன்னன் சிப்பாவய அனுப்புோன்., சிப்பாயால் அடக்க 
முடியாத நிவல என்றால், வசனாதிபதிவய அனுப்புோன். 
அேனாலும் முடியாேிட்டால். மந்திரிவய அனுப்புோன். 
 
நிவலவம கட்டுப்பாட்வட மீறுேதுவபால் வதான்றினால், தாவன 
வநரடியாகச் கசன்று நிவலவமவய ஆராய்ந்து சீர்ப்படுத்தி ேருோன். 
 
அப்படி அரசவன ேருேது வபான்றதுதான் அேதாரம். சிப்பாய், 
வசனாதிபதி வபான்றேர்கள் - சாதாரண மகான்கள் நம்பிக்வக 
ஒேியாகத் திகழ்கிறார்கள். 
 
அேதாரப் புருஷர்கள் மவறேதில்வல. ோன்காந்தத்தில் இருந்து 
ககாண்டு, மானுடத்வத ேழிநடத்திச் கசல்கின்றனர். அேர்கள் 
நம்வம ேழிநடத்துகிறார்கள். 
 
பக்தி, முக்தி, ஞானம் . பணம், பதேி, உலக சுகங்கள் என்று எவத 
வேண்டுமானாலும் வகளுங்கள். வகட்பவத நீங்கள் கபறுேிர்கள். 
 
மானுடத்தின் பிரார்த்தவனகவே- அேர்கள் வகட்கிறார்கள். 
அேர்கவே ேழி நடத்துகிறார்கள்.  
 
அேர்கேின் ஆவசகவே நிவறவேற்றுகிறார்கள். இதயதாகத்துடன் 
அவழப்பேர்கள் அேர்கவேக் காண்கிறார்கள். 
 
ஸ்ரீ இராமானுஜரும், வேதாத்திரி மகரிஷியும் இன்றும் ோழ்கிறார்கள், 
நமது பிரார்த்தவனகவேக் வகட்கிறார்கள் என்பது நம்மில் நம்பிக்வக 
ஒேிவயப் பாய்ச்சுகிறது.  
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நம்பிக்வக, ோழக்வகயில் நமது முதல் வதவே அதுதான். 
முற்றிலும்- இன்பமயமாகவே ோழ்க்வக அவமேதில்வல.  
 
துன்பங்கள், கேவலகள், பிரச்சவனகள், எதிர்பார்ப்புகள், 
ஏமாற்றங்கள் இவே இல்லாத ோழ்க்வக இருக்க இயலாது. 
 
உலகின் துவண எதுவும் உதே முடியாத அந்த வேவேகேில்- நாம் 
அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு ஒருேர் வேண்டும்.  
 
அேர் கருவணமயமானேராக இருக்க வேண்டும். நமது 
குற்றங்குவறகவேப் பாராமல்- நமக்குப் புகலிடம் அேிப்பேராக 
இருக்க வேண்டும்.  
 
அத்தவகய ஒருேராக திகழ்கிறார்கள் ஸ்ரீ இராமானுஜரும், 
வேதாத்திரி மகரிஷியும். இேர்கள் நமக்கு ோழ்க்வகயில் நம்பிக்வக 
ஒேியாகத் திகழ்கிறார்கள். 
 

2.ஸ்ரீஇராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

ஒரு ஒப்படீு 

 இங்கு கேவ்வேறு காலத்வதச் வசர்ந்த இரண்டு கபரும் 
தத்துேஞானிகவே ஒப்பாய்வு கசய்ேதால் நமது 
அருள்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷியின் வேதாத்திரியப் 
பண்புகவே சிறப்புகவே கபருவமகவே சிறப்பாகவும், 
நிவறோகவும் புரிந்து ககாள்ே முடிகிறது. 

 வமலும் உலகம் முழேதும் வேதாத்திரியத்தின் கபருவமவய 
ககாண்டு கசல்ல இயலும். 

 ஸ்ரீஇராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் இந்தியாேின் 
தமிழகத்தில் அேதரித்த மகான்கள்.  

 ஸ்ரீ இராமானுஜர் இவ்வுலகில் கி.பி.1017 முதல் 1137 ேவர 
120   ஆண்டுகள் ேவர ோழ்ந்தார்.  வேதாத்திரி மகரிஷி 
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நிலவுலகில் 14.08-1911 முதல் 28-03-2006 ேவர 95 
ஆண்டுகள் ேவர ோழ்ந்தார். 

 ஸ்ரீகபரும்புதூரில் ஆசூரி வகசே வசாமயாஜிக்கும் 
காந்திமதிக்கும் மகனாகப் பிறந்தேர் இராமானுஜர்..  

 கூடுோஞ்வசரி ேரதப்பரும் சின்னம்மாளும் வேதாத்திரியாவர 
இம்மண்ணுக்கேித்த கபருவமயாேராேர். 

 இவ்ேிருேரின் பாவதகள் வேறாயினும் பயணத்தின் 
வநாக்கமும் நிவறவும் ஒன்வற.      

 வேதாத்திரி மகரிஷி 20 நூற்றாண்டில் ோழ்ந்தேர்.   
ஸ்ரீஇராமானுஜர் 11 ஆம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்தேர் 

 வயாகிராஜ், தத்துேஞானி, மகரிஷி, அருட்தந்வத 
எனப்பலோகப் வபாற்றப்படும் வேதாத்திரியின் இயற்கபயரும் 
அதுவே.  

 இருேருவம தம் பவடப்புகேின் கபருவமயால் சிறப்புப் கபயர் 
கபற்ற கபாலிகின்றனர். 

 சுமார் 800 ஆண்டுகால இவடகேேி இருேருக்குமிவடவய 
அவமேதும் நிவனவு கூறத்தக்கது. 

 தம் அறிோற்றலால்  பல குருமார்கள் ோயிலாக 
ஞானத்வதப் கபற்றேர் ஸ்ரீ இராமானுஜர். 

 ேறுவமச் சூழலில் குழந்வதப் பருேத்திவலவய குலத் 
கதாழிலாம் கநசவுத் கதாழிவல வமற்ககாண்டு தம் அறிவுத் 
திறத்தாலும் பலரின் உதேிகோலும்; கபாருோதாரத்தில் 
உயர்நிவல கண்டேர் வேதாத்திரியார். முன்றாம் ேகுப்புேவர 
படித்தேர் வேதாத்திரியார்.. 

 ஸ்ரீஇராமானுஜருக்கு முதல் குருோய் ேந்தேர் அேரது 
தந்வதவய. ஏழுேயது முதவல ஞானவேட்வக ககாண்ட 
வேதாத்திரியாருக்கு முதற் குருோய் அேரது தந்வத 
அவமந்தார்.  

 ஸ்ரீ இராமானுஜரின்  ககாவட ஸ்ரீபாஸ்யம் முதலியவே. திரு  
வேதாத்திரியின் ககாவட வேதாத்திரியம். 
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 ஸ்ரீஇராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் இவறநிவலயால் 
அனுப்பப்பட்ட தூதுேர்கள்.  எல்வலயற்ற ேிஷயங்கவேக் 
கூறும் தீர்க்கதரிசிகள். 

 ஸ்ரீஇராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் திரிகால 
ஞானிகள். 

 இருேரது உபவதசங்களும் படிப்வபார் உள்ேத்வத 
ஈர்க்கின்றன.  சிந்தவனவயத் தூண்டுகின்றன.  அறிவுச் 
சுடவரக் ககாளுத்துகின்றன.  ஆன்மிக உணர்வு கபாங்கச் 
கசய்கின்றன. 

 இருேரும்  தமிழ்ப் பற்றாேர்கள்.  
 திருேரங்கம் வகாயில் உவடவமகவே சிறப்புற மீட்கடடுத்து 
நிர்ோகம் கசய்ததால் திருேரங்கநாதன் இராமானுசவர 
"உவடயேர்" என அவழத்தார் ஆன்மாவே உணர்ந்து 
ககாள்ளும் ஆன்மீகத்வத  முவறயாக கதாகுத்து  ஒரு  
பாடத்திட்டமாக பல்கவலக் கழகம்  ேவர ககாண்டு 
கசன்றேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 இராமானுசர் பாரதவதசம் முழுேதும் யாத்திவர கசய்து 
வேணேத்தின் கபருவமவய எங்கும் பவற சாற்றினார். 
வேதாத்திரி மகரிஷி உலககங்கும் சுற்றி வேதாத்திரியத்வத 
ேிவதத்தார். 

 ஆன்மீகத்தில் பிடிப்பு இருந்தும் இல்லறத்திவலவய இருக்க 
ேிரும்பியேர்கவேயும் தன் மடங்கேின் ஆன்மீகத் 
தவலேர்கோக்கினார் ஸ்ரீஇராமானுஜர். இல்லறத்திவல 
இருக்கும் கபண்கவேயும் மனேேக்கவல 
வபராசிரியர்கோக்கிய கபருவம வேதாத்திரியாருக்கு உண்டு. 

 இருேரும் ஆன்மிகத்வதாடு சமூக ஒற்றுவமவயயும் 
ேலியுறுத்திய சமூக ஆன்மீக சீர்திருத்தோதிகள். 

 இருேரும் ஜனநாயகம், சமத்துேம், சமதர்மம், சாதி மத 
வபதமின்வம ஆகிய ககாள்வககவே மக்கேிவடவய 
உபவதசித்து அதவன நவடமுவறப்படுத்தியும் காட்டினார்கள். 

 கமாழி ேேம், கற்பவன நயம், சமூகப் பார்வே, 
பிரக்வஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இவணந்து 
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இணக்கமாகி, இேர்கவே ஓர் இவணயற்ற மகான்கோக 
ஆக்கியிருக்கின்றன. 

 எேிய கசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது கேிவத 
ேரிகேில் கமாழி ேேர்ச்சிக்கும், சமுதாய வம்பாட்டிற்கும். 
உரத்த சிந்தவனகள் கதரிகின்றன. 

 பக்தியில் கதாடங்கி பக்தியில் முடிக்கிறார் இராமானுஜர்.  
ஞானத்தில் கதாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் 
வேதாத்திரியார்.  

 ஸ்ரீ பாஸ்யத்துக்கும் வேதாத்திரியத்திற்கும் உருகாதார் 
எேருமில்வல. 

 மகரிஷி எஸ்கிருஷ்ணராவ், பரஞ்வசாதி மகான் 
வபான்றேர்கள் ேழிகாட்டுதலுடன் தம் ஆழ்சிந்தவனயின் 
ேிடாமுயற்சியால் இவறவமவய உணர்ந்தார். 

 இராமானுஜர் யாதேப் பிரகாசர், திருக்வகாட்டியூர் நம்பி, 
ஆேேந்தார் வபான்ற குருமார்கேிடம் கற்றார் 

 தன்னனுபே கேேிப்பாடு, தன்னிரக்கம், இவறவேட்வக, 
சமூகநீதி என்பன இராமானுஜரின் மாணிக்க கமாழிகேில் 
கசய்யுட்கோக ேடிகேடுத்துக் கற்பாவரக் கவரய வேத்தன. 
இவறயருளுக்கு ஏங்கி ஏங்கி உருகியதில் இவறயன்பர் 
ேரிவசயில் இராமானுஜரும் இடம் கபற்றார். 

 தனது அயரா முயற்சியில் இவறயருள் கபற்ற 
வேதாத்திரியார் கபற்ற இன்பம், கபறுக இவ்வேயகம்” 
என்பதில் அவசயா ஊக்கங் ககாண்டேர்.  படிக்கத் கதரிந்த 
ஆர்ேலர் அவனேரும் பயன்ககாள்ளும் ேவகயில் 
கசய்யுோகவும்  உவரநவடயாகவும் தம் எண்ண 
ஊற்றுக்கவே ஆக்கியேித்தார். 

 கமய்ஞ்ஞானம் கபற்ற மகிழ்ேில் மூழ்கி இராமானுஜர் 
திவேக்க, மகரிஷிவயா அதவன ேிஞ்ஞானத்துடன் 
இவணத்து உலகத்தேரும் இன்புற ேழிகாட்டுதவலவய 
கபரும் வபறாகக் ககாண்டார். 
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 சிறுேயது முதவல இவறேவனத் வதடிய 
வேதாத்திரியாருக்குத் திருமூலர், திருேள்ளுேர். 
தாயுமானேர், இராமலிங்க ேள்ேலார் ஆகிவயார் தம் 
பவடப்புகள் ேழி  நடத்தியுள்ேனர். 

 இருேருவம சமூக நீதி காத்த மானுடப் பற்றாேர்கள்.  சாதி 
வேற்றுவமவய அகற்றியேர்கள். 

 இராமானுஜர் ஸ்ரீபாஸ்யம், வேதாந்த சங்கிரகம்,  வேதாந்த 
சாரம், கீதா பாஷ்யம், நித்யக்கிரந்தங்கள், முதலிய  
நூல்கவேத் தந்துள்ோர். 

 வேதாத்திரி மகரிஷிவயா இரண்டாயிரத்துக்கு வமற்பட்ட 
கேிவதகவே ஞானக் கேஞ்சியமாகவும், உலக சமாதானம், 
வபான்ற 80 வமற்பட்ட நூல்கவேத் தந்துள்ோர். 

 காலப் பழவமக்வகற்ப முன்னேர் மரபாேராகிறார்.   
பின்னேர் புத்துலகச் சிற்பியாக உள்ோர். 

 இருேவரயும் இவணத்துக் காண்பது - இராமானுஜர், 
”முன்வனப் பழம் கபாருட்கும் முன்வனப் பழம்கபாருவே. 
பின்வனப் புதுவமக்கும் வபர்த்தும் அப்கபற்றியவன”  என்னும் 
கூற்றிவன ேிரித்துவரப்பதாகலாம். 

 வேதாத்திரியாரின் உயர்சிந்தவனகேின் கருவூலம் 
வேதாத்திரியமாக உருகேடுத்துள்ேது. 

 இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் தத்துேஞானிகள் 
ேரிவசயில் ேருபேர்கள். 

 இருேரும் பிறேி தத்துேஞானிகள். இருேரின் 
எழுத்துக்கேிலும் கசால் புதிது, கபாருள் புதிது. புரிந்து 
ககாள்ேதும் எேிது.இருேரும் மானுடம் காக்கேந்த 
மகாஞானிகள். புது கநறி காட்டிய சிந்தவனயாேர்கள் 

 மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேவகச் 
சித்தர்கள். 

 இராமானுஜரும்   வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஒருேவகச் 
சமூகப் புரட்சியாோகள், சமுதாயச் சிற்பிகள். 
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 ஆன்மீகத்தில் சாதகனின் சிந்தவனவய தூண்டி ேிட்டேர் 
இராமானுஜர். ஆன்மாேின் அடிவமத் தவேவய உவடக்க 
ேறீு ககாண்டு எழுந்தேர் மகரிஷி. 

 இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மவநய 
ஒருவமப்பாட்டினர்.. 

 இராமானுஜரும்  வேதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக ஞானம் 
பவடத்தேர்கள். 

 பல கசய்திகவே இராமானஜர் முன்கமாழிகிறார். மகரிஷி 
அறிேியல் கண்வணாட்டத்துடன் அவேகவே ேழி 
கமாழிகின்றார். 

 பக்தியின் கபருவமச் கசான்னேர் இராமானுஜர். தேம் 
கசய்ய தேமுவறகவேப் பாடமாக்கி பயிற்சி ககாடுக்கிறர் 
மகரிஷி. 

 இராமானுஜரும்  வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
இவறதத்துேங்கவேயும் பிரபஞ்ச இரகசியங்கவேயும் 
பிரபஞ்ச சக்திவய மானுடம் எப்படி கபறுேது என்பவதயும்  
எேிவமயாகச் கசான்னேர்கள். 

 கமாழி ேேம், கற்பவன நயம், சமூகப் பார்வே, 
பிரக்வஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இவணந்து-
இணக்கமாகி, இேர்கவே ஓர் இவணயற்ற 
தத்துேஞானிகோக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

 எேிய கசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது எழுத்துக்கேில் 
சமுதாய வமம்பாட்டிற்கும், பக்தி வயாகத்திலும் ஞான 
வயாகத்திலும் உரத்த சிந்தவனகள் கதரிகின்றன. 

 இராமானுஜரும்  வேதாத்திரி மகரிஷியும், தம் எழுத்துக் 
வககோல் இந்த தரணிவயத் தட்டி எழுப்புேவதத் 
தவலயாயக் கடவமயாய்க் ககாண்டிருந்தனர். 

 ஒரு யுக ேிழிப்வப ஏற்படுத்துேவத இேர்கேது இருேரது 
இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிவல 
இேர்களுக்கு கேற்றியும் கிவடத்தது 
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3.சமத்துேம் கண்ட அன்பின் திருவுரு ராமானுஜர் 

தீர்க்காயுசு என்ற முழுவமயான ோழ்வுச் சுற்றான 120 ஆண்டுகள் 
ோழ்ந்தேர் ஸ்ரீராமானுஜர். ஸ்ரீரங்கம் திருக்வகாயிலுக்குள் இன்றும் 
காட்சி அேிப்பேர். 

இேர் ேிசிட்டாத்துவேத தத்துே இயவல நாடோேிய முவறயில் 
பரப்பிய கமய்யியலாேர். 

இராமானுஜர் சமயச் சீர்திருத்தம் கசய்தேர். பன்கமாழிப் புலவம 
மிக்கேர். சத்துணவுத் திட்டத்தின் முன்வனாடி, தமிழ் மவறவயத் 
தவழக்கச் கசய்தேர்.  

சாதி சமயங்கவே அறுத்தேர். சமதர்ம கநறியில் நின்றேர். 
சங்கடங்கவே மற்றேர்களுக்குக் ககாடுக்காதேர், 
ஆதிதிராேிடர்கவேத் திருக்குலத்தார் என்று புகழ்ந்தேர் ராமானுஜர். 

வபபிேில் வமாசஸ் ககாடுத்த 10 கட்டவேகவேப் வபால ராமானுஜர் 
72 உபவதசங்கவேக் கூறியுள்ோர். 

பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு ஸ்ரீபாஷ்யம் என்ற ஓர் உயர்தர உவரவய 
இயற்றி, ஆதி சங்கரரின் அத்வேதத் தத்துேத்திற்கு மாற்று கசான்ன 
ஆன்மீகோதி.  

பாரதவதசத்தின், சரித்திரப் பிரசித்தி கபற்று உலகேேில் புகழவடந்த, 
மூன்று முக்கிய குருமார்கேில் ஒருேர் 

ேிசிஷ்டாத்துவேதத்வதப் பிரபலப்படுத்தியேர். சீதிருத்தோதியான 
இராமானுஜரின் காலம் 1017- 1137. இேரது ோழ்க்வகயில் ஏற்பட்ட 
நிகழ்ச்சிகள் கநகிழ்ச்சிவய ஏற்படுத்துகின்றன.  

இராமானுஜர் இந்து மதம் மற்றும் சமூகத்வதச் சீர்திருத்தம் கசய்த 
வேணே மகான். இேர் ஆழ்ோர்கேின் பாசுரங்கவே கபருமாள் 
வகாேில்கேில் இவசயுடன் பாடிட ேழிேகுத்தேர். இதனால் இேர் 
தமிழ் வேதமான திருோய் கமாழியின் “கசேிலித்தாய்” எனப் 
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வபாற்றப்படுகிறார். 
 

இராமானுஜர் பன்கமாழிப் புலவமமிக்கேர். இேர் தமிழ் மவறவய 
தவழக்கச் கசய்தேர்.  

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஜனநாயகம், சமத்துேம், 
சமதர்மம், சாதி மத வபதமின்வம ஆகிய ககாள்வககவே 
மக்கேிவடவய உபவதசித்து அதவன நவடமுவறப்படுத்தியும் 
காட்டினார். 
 

ஆதிதிராேிடர்கவேத் “திருக்குலத்தேர்” என்று புகழ்ந்தார் 
இராமானுஜர். இேவர “உவடயேர், ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர், 
எம்கபருமானார், திருப்பாவே ஜயீர், யதிராஜமுனி, 
இவேயகபருமாள்” எனப் பல கபயர்கோல் அவழக்கின்றனர்.  

இேர் ஶ் ரீரங்கம் வகாேிலின் நிர்ோகத் திட்டங்கவே சீரவமத்து, 
கதாகுத்து ேகுத்தார். 
 

இந்து தத்துேப் பிரிவுகேில் ஒன்றான ேிசிஷ்டாத்துவேதத் 
தத்துேத்வதத் வதாற்றுேித்து, அவத இந்தியா முழுேதும் பரப்பினார்  

இராமானுஜர். ஏவழ எேிய மக்கேிடமும் வேணேம் பரேக் 
காரணமாக இருந்தார்; பரிபூரணமான பக்தியும் சரணாகதியுவம 
இவறேவன அவடேதற்கான எேிய ேழி என்று கூறி மக்கவே 
எேிய ேழியில் கநறிப்படுத்தினார் இராமானுஜர். 

இராமானுஜவர அவனேரும் தூக்கிப் பிடிக்க காரணம் என்ன? 

அேரது ேழிபாடு ஒரு சார்பாகவே இருந்தாலும், அேரது பணிகள் 
எல்வலாருக்குமானதாக இருந்தது.  

படித்தேர்கள் முதல் பாமரர்கள் ேவர அவனேவரயும் ‘நாராயணன் 
ேழிபாடு” என்ற ஒற்வற குவடயில் இவணத்தேர் அேர்.  
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தன்வன எதிர்த்தேர்கவேயும் கூட அரேவணத்து, 
ஒருவமப்பாட்வடப் வபசினார்.  

அதன் பிறவக, பாரதம் முழுேதிலும் பக்தி இயக்கம் பரேியது. 
கதன்னாட்டில் ராமானுஜர் ேிவதத்த ேிவதவய, மீரா, கபரீ்தாசர் 
வபான்றேர்கள் ேடநாட்டில் முன்கனடுத்தார்கள். இவறேனின் 
முன்னால் யாருக்கும் வபதமில்வல என்று முழங்கினார்கள். 

பிறப்பும் ேேர்ப்பும்  

ஸ்ரீகபரும்புதூர் என்ற திருத்தலத்தில் அனந்தன் அம்சமாகப் 
பிறந்தேர் இராமானுஜர்.  

சர்ேக்ரது ஆசூரி வகசே வசாமயாஜிக்கும் காந்திமதிக்கும் மகனாகப் 
பிறந்தேர்.  

பின்னாேில் மதப் புரட்சி கசய்த இராமானுஜர் பிறந்த ஆண்டு 1017. 
கடக லக்னத்தில் பிறந்த அேர் சாதித்த நிர்ோகச் சீர்திருத்த 
முவறகள் இன்றும் ஸ்ரீரங்கம் வகாயிலில் நவடமுவறயில் உள்ேன.  

இேருவடய தந்வதவய இேருக்கு ஆரம்ப கால குருோக இருந்தார். 
அேரது காலம் முடிந்த பின் வேறு ஒரு குருவே நாட வேண்டிய 
கட்டாயம் ஏற்பட்டது ராமானுஜருக்கு.  

அந்தக் குருேின் கபயர் யாதேப் பிரகாசர். குருேிடம் பாடம் கற்கச் 
கசன்ற இராமானுஜர், தனது அறிேின் ேிலாசத்தால் குருவே 
ேிஞ்சும் சீடரானார். இதனால் குருேின் மனதில் ேன்மம் ஓங்கியது.  

இராமானுஜவரக் ககாவல கசய்யத் திட்டமிட்டார். காசிக்கு 
அவழத்துச் கசன்று கங்வக நீரில் தள்ேிக் ககாவல கசய்ய 
நிவனத்தார்.  

அதனால் இராமானுஜர், அேரது உறேினர் வகாேிந்தன் உட்பட 
தனது சீடர்கள் அவனேவரயும் அவழத்துக்ககாண்டு காசிக்குப் 
புறப்பட்டார்  
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யாதேப் பிரகாசர். இராமானுஜவரத் தேிர அவனத்துச் சீடர்களுக்கும் 
குருேின் இந்தக் கயவம எண்ணம் கதரிந்திருந்தது. ராமானுஜரின் 
உறேினர் வகாேிந்தன் உட்பட.  

உயிர் தப்பித்தல்  

வகாேிந்தனின் மனம் பரிதேித்தது. எப்படியாேது இராமானுஜவரக் 
காக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்.  

ஆனால் யாதேப் பிரகாசரின் உத்திரவுப்படி மற்ற சீடர்கள் 
வகாேிந்தவனயும் ராமானுஜவரயும் ஒன்றாக இருந்துேிடாமல் 
பார்த்துக் ககாண்டனர்.  

ஒரு நாள் இரவு, இந்த மனச் சஞ்சலத்தால் தூங்க இயலாமல் 
படுத்திருந்த வகாேிந்தன், ராமானுஜவர எழுப்பி அருகில் இருந்த 
காட்டுக்கு அவழத்துச் கசன்றார்.  

குருேின் ககாடிய எண்ணத்வத ராமானுஜரிடம் கூறினார். இப்படிவய 
காட்டின் மறுபுறமாகச் கசன்று தப்பிேிடுமாறு வகட்டுக்ககாண்டார்.  

அப்வபாது வேடுேன் வேட்டுேச்சியாக ேந்த கபருமாளும் 
தாயாருவம அேருக்குக் காஞ்சிக்குச் கசல்ல ேழிகாட்டியதாகக் 
கூறுோர்கள். ராமானுஜர் பிவழத்தார்.  

நிர்ோகச் சிறப்பு  

இராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த காலகட்டத்தில், அதன் 
நிர்ோகத்வதச் சீர்வமப்படுத்தினார். வநரம் காலம் தேறாமல் 
பூவஜகள் நவடகபற, பூஜா காலங்கவே முவறப்படுத்தினார்.  

பல குழுக்கவே அவமத்து அதற்குத் தமது சீடர்கவேவய 
தவலேர்கோக அமர்த்தினார். இந்தக் கட்டுதிட்டங்கவே ேிரும்பாத 
சிலர், ராமானுஜவர ஒழிக்கத் திட்டமிட்டனர்.  

இராமானுஜர் பிச்வச எடுத்து உண்ணும் ேழக்கம் ககாண்டேர். 
நாகோன்றுக்கு ஏழு இல்லங்கேில் மட்டுவம பிச்வச எடுப்பார்.  
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இேவர ேிரும்பாத சிலர் அேருவடய அன்னத்தில் ேிஷம் கலக்க 
முடிவு கசய்தனர்.  

அதனால் இேர் தினமும் கசல்லும் ஒரு இல்லத்தின் கபண்மணிவய 
மிரட்டி ேிஷம் கலந்த அன்னத்வத அேிக்கும்படிச் கசய்தனர்.  

மிரட்டலுக்குப் பயந்து ேிஷம் கலந்த அந்தப் கபண்மணி 
இராமானுஜவர எப்படியாேது காப்பாற்ற ேிரும்பினார்.  

அன்னத்தில் ேிஷம் இருப்பவதத் ராமானுஜருக்குத் கதரிேிக்க உத்தி 
ஒன்வறக் வகயாண்டார். இராமானுஜருக்குப் பிச்வச அேித்து ேிட்டு, 
என்றுமில்லாத ேழக்கமாக அேவர நமஸ்கரித்து அழுதுககாண்வட 
உள்வே கசன்றுேிட்டார்  

அப்கபண்மணி. இதவன கேனித்த இராமானுஜர், ஆபத்வத உணர்ந்து 
இந்தச் சூதிலிருந்து தப்பினார்.  

கபாதுநலவன பிரதானம்  

மனிதர் அவனேரும் சமம் என்ற சமத்துேக் ககாள்வக ககாண்டேர் 
இராமானுஜர்.  

இேர் யமுனாசாரியாரின் சீடரான திருக்வகாட்டியூர் நம்பியிடம் 
திருகேட்கடழுத்து மந்திரத்வதக் கற்க ேிரும்பினார்.  

அேரும் நிபந்தவனயின்வபரில் கற்றுக் ககாடுக்க முன் ேந்தார். 
எேரிடமும் இம்மந்திரத்வத கேேியிட்டுேிடக் கூடாது என்பவத 
அந்த நிபந்தவன.  

அவத ஏற்றுக்ககாண்ட அேர், உபவதசமும் கபற்றார். உபவதசம் 
கபற்ற உடன் திருவகாட்டியூர் வகாயில் வகாபுரத்தின் மீவதறி அந்தத் 
திருமந்திரத்வத அவனேரும் வகட்கும் ேண்ணம் உரக்கக் கூறி 
ஊருக்வக உபவதசம் கசய்துேிட்டார்.  

இதனால் அதிர்ச்சி அவடந்த திருக்வகாட்டியூர் நம்பி 
வகாபமவடந்தார். இராமானுஜவர அவழத்து குரு ோக்வக 
மீறியதால் நரகம் புக வநரிடும் என்று கூறினார்.  
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அவனேரும் முக்தி அவடோர்கள் என்றால் தான் ஒருேன் மட்டும் 
நரகம் கசல்ேவதப் பற்றிக் கேவல இல்வல. வமலும் அது தன் 
பாக்கியம் என்றார் இராமானுஜர்.  

இதவனக் வகட்ட திருக்வகாட்டியூர் நம்பி ஆனந்தப் பரேசமவடந்தார்.  

கருணாமூர்த்தியான அரங்கனின் கருவணவயேிட இது உயர்ந்தது 
என்று எண்ணினார். பின்னர் இராமானுஜவர எம்கபருமானார் என்று 
கூறி ஆரத் தழுேிக்ககாண்டார்.  

ஆண்டாளுக்கு அண்ணன்  

இராமானுஜவர ஆண்டாளுக்கு அண்ணன் என்று கசால்லும் ேழக்கம் 
இருக்கிறது.  

ஆண்டாள் ஏழு மற்றும் எட்டாம் நூற்றாண்வடச் வசர்ந்தேர். 
ராமானுஜவரா பத்தாம் நூற்றாண்வடச் வசர்ந்தேர். இேர் அன்பினால் 
ஆண்டாளுக்குத் தம்பியாகலாம்.  

ஆனால், அண்ணன் ஆனது எப்படி?  

ஆண்டாள் அரங்கவன மணந்தால் நூறு தடா (பாத்திரம்) அக்கார 
அடிசில் நிவேதனம் கசய்ேதாக மனமார வேண்டிக்ககாண்டாள்.  

ஸ்ரீரங்கம் கசன்றேள் அரங்கனுடன் கலந்துேிட்டாள். அதனால் 
அேளுக்குத் தன் பிரார்த்தவனவய நிவறவேற்ற அேகாசம் 
கிவடக்கேில்வல. இதவனத்தான் இராமானுஜர் பாண்டிய நாடு 
ேந்தவபாது நிவறவேற்றிவேத்தார்.  

பின்னர் சில காலம் கழித்து ஸ்ரீேில்லிப்புத்தூர் ேட பத்திரசாயி 
வகாயிலுக்குச் கசன்றார் இராமானுஜர். அப்வபாது வகாயிலின் உள்வே 
நுவழந்த அேவர, சிலாரூபமாக இருந்த ஆண்டாள் ோருங்கள் எம் 
அண்ணாவே என்று வநரிவடயாக அவழத்தாகக் கூறுேர். அதனால் 
இராமானுஜர் ஆண்டாளுக்கு அண்ணன்.  

திவசஷன் அேதாரகமன்று வபாற்றப்படும் ஸ்ரீஇராமானுஜர், 
வேணேத்தில் புரட்சிகசய்த அருோேர். இேவர வேணேப் 
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கபரியார், புரட்சித்துறேி என்கறல்லாம் கசால்ேர். 
 
மத, இன வேறுபாடுகவேப் கபாருட்படுத்தாதேர் அேர். 
வமலக்வகாட்வட என்ற திருநாராயணபுரத்தில், ஒதுக்கிவேக்கப்பட்ட 
மக்கவே அவழத்துக்ககாண்டு ஆலயப்பிரவேசம் கசய்ய உறுதுவண 
புரிந்த புரட்சியாேர். 

வேணேன் என்றால் உயர்ந்தேன்;  
 
அேனுக்கு ஜாதி, மதம் இல்வல'கயன்று கசால்லி, தாழ்ந்த குலம் 
என்று அக்காலத்தில் கசால்லப்பட்டேர்கள் வதாள்மீது வக 
வபாட்டுக்ககாண்டு ேதீியில் நடந்துேந்த நிகழ்ச்சியும் உண்டு. 
 
அேரது வசவேவயயும், வேணேத்தில் கசய்த புரட்சிவயயும் கண்டு 
மகிழ்ந்த கபருமாள், அேருக்குத் கதாண்டு கசய்ய ேிரும்பி ஒரு 
திருேிவேயாடவலயும் புரிந்தார்.  

ஒருசமயம் இராமானுஜர் தனது பிரதம சீடன் நம்பியுடன் 
திருேனந்தபுரம் கசன்று ஸ்ரீஅனந்தபத்மநாபவன தரிசித்தார். 

அங்கும் வேணே சம்பிரதாய பூவஜ முவறவய நவடமுவறப்படுத்த 
நிவனத்தார். அதற்காக அத்தலத்தில் தங்கினார்.  

அேரது கசயல்முவறகவேயறிந்த அக்வகாேிலில் பூஜிப்பேர்கள், 
தங்கள் பாரம்பரியமான பூவஜமுவறகவே மாற்றாமலிருக்கும்படி 
கபருமாேிடம் வேண்டினார்கள். அேர்களுக்கு இரங்கினார் கபருமாள். 
 
அன்றிரவு, ஸ்ரீஇராமானுஜர் தன் சீடருடன் ஒரு மண்டபத்தில் 
உறங்கிக்ககாண்டிருந்தார்.  

அப்வபாது கபருமாள் கருடவன அவழத்து, இராமானுஜரின் உறக்கம் 
கவலயாமல் தூக்கிச்கசன்று திருக்குறுங்குடியில் ேிடச்கசான்னார்.  
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அப்படிவய கசய்தார் கருடன். 
 
காவல கண்ேிழித்தவபாது ராமானுஜர் தான் திருக்குறுங்குடி 
தலத்தில் இருப்பவத அறிந்தார். "எல்லாம் பகோன் கசயல்' என்று 
கபருமாவே ேணங்கினார். 
 
தன்னுடன் படுத்துறங்கிய சீடன் ேடுக நம்பியும் அங்குதான் 
இருப்பான் என்கறண்ணிய இராமானுஜர் ேடுகநம்பிவய அவழத்தார்.  

அப்வபாது, திருக்குறுங்குடி அழகியநம்பி கபருமாள், சீடர் உருேத்தில் 
ேந்து ராமானுஜர்முன் வககட்டிப் பணிந்து நின்றார். 

நாட்கள் நகர்ந்தன. 
 
ஒருநாள் ராமானுஜர் நீராடி ேந்தபின் ேழக்கம்வபால் சீடனுக்கு 
திருநாமம் இட்டு, அேன் முகத்வதப் பார்த்து, ""நம்பி, உன்முகம் 
கதய்ோம்சம் கபாருந்தித் திகழ்கிறது.  

உன்னில் நான் கபருமாவேவய காண்கிவறன். இன்று நான் 
உனக்கிட்ட திருநாமம் மிகச்சிறப்பாக அவமந்திருக்கிறது'' என்றார்.  

பின்னர், கூவடயிலிருந்த மலவரகயடுத்து ேடுகநம்பியின் 
காதுகேில் வேத்தார். ""நம்பி, இப்கபாழுது உன் அழகு வமன்வமலும் 
சிறந்து காணப் படுகிறது'' என்று மகிழ்ந்தார். 
 
இருேரும் வகாேிலுக்குப் புறப்பட்டார்கள்.  
 
ககாடிமரம் அருவக கசன்று ககாண்டிருக்கும் வபாது, சீடரான நம்பி 
திடீகரன்று மாயமாகி ேிட்டார்.  

மூலஸ்தானம் கசன்ற இராமானுஜர், அழகியநம்பி கபருமாள் 
கநற்றியில், ேடுக நம்பிக்கு தானிட்ட திருநாமமும், காதுகேில் 
வேத்த பூவும் அழகாகத் திகழ்ேவதக் கண்டார்.  
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அப்வபாதுதான் தன் சீடன் ேடுகநம்பியாக ேந்தது கபருமாவே 
என்பவதயறிந்து சிலிர்த் தார்.  

""கபருமாவே, இத்தவன நாட்கோக எனக்கு சீடராக ேந்து கதாண்டு 
கசய்தீவர'' என்று மனமுருகி ேழிபட்டார். கபருமாவே "இ"ராமானுஜ 
நம்பி'' என்று கபயரிட்டு அவழத்தார். கபருமாளும், ""யாம் 
ஏற்வறாம்'' என்றார். 
 
""குரு- சிஷ்ய பாரம்பரியம் உலகில் பரே வேண்டுகமன்வற யாம் 
சீடனாக ேந்வதாம்'' என்று அருள்ோக்கு கமாழிந்தார் கபருமாள். 
 
சில நாட்கள் கழித்து உண்வமயான சீடன் ேடுகநம்பி இராமானுஜர் 
இருப்பிடம் வதடி ேந்துவசர்ந்தார். 
 

ஸ்ரீராமானுஜவர கருடன் திருேனந்த புரத்திலிருந்து தூக்கிேந்து 
கிடத்திய பாவற "திருப்பரிேட்டப்பாவற' என்று வபாற்றப் படுகிறது. 
திருக்குறுங்குடி வகாேிலிலிருந்து சுமார் பன்னிரண்டு கிவலாமீட்டர் 
தூரத்தில் இப்பாவற உள்ேது. 
 
தகுந்த குருவேத் வதடி அவலயும் அன்பர்கள் இங்குேந்து 
ஸ்ரீராமானுஜவர தரிசித்தால் "குருேின் திருேருள் கிட்டும்' என்பர். 

 
ஸ்ரீராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கம் திருத்தலத்தில் தங்கியிருந்தவபாது 
ஸ்ரீரங்கநாதர் வகாேிலில் நவடகபறும் பூவஜமுவறகேில் சீர்திருத்தம் 
கசய்தார். அதுவே இன்றேவும் கவடப்பிடிக் கப்படுகிறது. 
 
கசன்வன அருவகயுள்ே ஸ்ரீகபரும்புதூரில், அசூரிவகசே வசாமயாஜி- 
காந்திமதி தம்பதிக்கு பிங்கே ஆண்டு (கி.பி. 1017-ஆம் ஆண்டு) 
சித்திவர மாதம், ேேர்பிவற, பஞ்சமி திதி, ேியாழக்கிழவம, 
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திருோதிவரத் திருநாேில் அேதரித்த ஸ்ரீராமானுஜர், தனது 120-
ஆேது ேயதில் திருநாடு (பரமபதம்) எழுந்தருேினார். 
 
அேரது திருவமனி ஸ்ரீரங்கம் வகாேிலில் ேசந்த மண்டபத்தில் 
அடக்கம் கசய்யப்பட் டது. ஆனால், அத்திருவமனி மறுநாள் வமவல 
ழுந்து ேந்தது.  

அதனால் "தானான திருவமனி' என்று வபாற்றுேர். வயாக 
நிஷ்வடயில் அமர்ந்தோறு காட்சியேிக்கும் அேரது திருவமனிக்கு 
ஒவ்கோரு ேருடமும் சித்திவர மற்றும் ஐப்பசி மாதத்தில் 
குங்குமப்பூ மற்றும் பச்வசக்கற்பூரம் கலந்த வதலம் பூசப்படுகிறது. 
வேகறந்த அபிவஷகமும் கசய்ேதில்வல. 
 
தனிச்சந்நிதியில் ேடக்கு திவசவநாக்கி அமர்ந்திருக்கும் அேரது 
வதாற்றம் பக்தர்களுக்கு அருோசி ேழங்கும் திருக்வகாலத்தில் 
உள்ேது. 
 
"பூவலாக வேகுண்டம்' என்று வபாற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் 
வகாேிலில், ஸ்ரீராமானுஜருக்கு அவனத்து ேழிபாடுகளும் நடந்த 
பின்வப அரங்கனுக்கு ேழிபாடுகள் நவடகபறு 
கின்றன என்பது தனிச்சிறப்பாகும். 

நூல்கள்  

ேடகமாழியில் இராமானுசர் இயற்றிய ஸ்ரீபாஷ்யம் அேருவடய 
தவலசிறந்த பவடப்பு.  

வேதாந்தத்தில் ேிசிஷ்டாத்வேதத் தத்துேத்வத காலத்திற்கும் 
நிவலநாட்டிய நூல். அவதத்தேிர அேர் இயற்றியவே: 

• வேதாந்த சங்கிரகம். இது உபநிடத தத்துேங்கவே ேிேரித்துச் 
கசால்கிறது. 

• வேதாந்த சாரம், மற்றும், வேதாந்த தீபம் : இவே பிரம்ம 
சூத்திரத்வதப் பற்றிய சுருக்கமான உவரகள். 
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• கீதா பாஷ்யம். இது கீவதக்கு ேிசிட்டாத்துவேதத்வதகயாட்டி 
எழுதப்பட்ட உவர. 

• நித்யக்கிரந்தங்கள். அன்றாட வேதீகச்சடங்குகளும், பூவச 
முவறகளும். 

• கத்யத்ரயம். இவே மூன்று உவரநவட நூல்கள். சரணாகதி 
கத்யம் பிரபத்தி என்ற சரண்புகுதவலப் 
பற்றியது. ஸ்ரீரங்க கத்யம் ரங்கநாதப் கபருமாவன தன்வன 
தாசனாக்கிக் ககாள்ளும்படி வேண்டுேது. வேகுண்ட 
கத்யம் மகாேிட்டுணுேின் இருப்பிடமான வேகுண்டத்வத வநரில் 
பார்ப்பதுவபால் ேிேரிப்பது. 

இராமானுசர் அேருவடய கசாற்கபாழிவுகவே தமிழில் உள்ேன. 

4.பாமர மக்கேின் தத்துேஞானி வேதாத்திரி 
மகரிஷி (கி.பி.1911-2006) 

அருட்தந்வத வேதாத்திரி மகரிஷி கூடுோஞ்வசரி என்னும் 
கிராமத்தில் கசங்குந்த வகக்வகாேர் மரபில் கநசவுத் கதாழில் 
கசய்யும் ேரதப்ப முதலியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாேது குழந்வதயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுேயது முதவல வேதாத்திரி மகரிஷி அேரது தாயார் 
சின்னம்மாேிடம் நிவறய பக்திக் கவதகவேயும், 
புராணக்கவதகவேயும் அறிந்து ககாண்டார். 

இேரது குடும்பச்சூழலில் இேருக்கு அதிகம் படிக்க ோய்ப்பு 
இல்லாமல் வபாய்ேிட்டது.  

தன்னுவடய கசாந்த ஊரில் மூன்றாேது ேகுப்பு ேவர படித்த இேர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் கதாழிலான தறி கநய்தவலச் கசய்யத் 
கதாடங்கினார். 

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

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
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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கசன்வனயில் இேருக்கு ஆயுர்வேத மருத்துேர் எஸ். 
கிருஷ்ணாராேின் நட்பு கிவடக்க, அேர் மூலமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றவேகவேக் கற்றார் மகரிஷி. 

தனது ோழ்க்வகயின் குறிக்வகாோகிய முழுவமவய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 
உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வேத மற்றும் வ ாமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துே துவறகவேக் கற்றுத் வதர்ச்சி கபற்றார்.  

வமலும் இரண்டாேது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதேிப் 
பயிற்சியாேராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு கபாருோதாரத் தன்னிவறவு கபற வேண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு வேவல 
அேிக்கக்கூடிய அேேிற்கு ஒரு கபரிய கநசவுத் கதாழிற்சாவலவய 
உருோக்கினார். 

அச்சமயத்தில் அரசாங்கத் கதாழிற் ககாள்வக மாற்றம் காரணமாக 
ேியாபாரம் திடீர் சரிவு நிவலவய அவடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்கவேயும் 
காப்பாற்றுேதற்காக ஈட்டிய கபாருள் அவனத்வதயும் அேர்களுக்வக 
கசலேழித்து அவனத்துப் கபாருள் ேேத்வதயும் இழந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனவதத் தேரேிடாது மீண்டும் கடுவமயாக 
உவழத்து படிப்படியாக கபாருோதாரத்தில் தன்வன வமம்படுத்திக் 
ககாள்ே அரிசி ேியாபாரம் வபான்ற பல்வேறுபட்ட கதாழில்கவேச் 
கசய்து தனக்கும், தன்வனச் சுற்றியுள்ேேர்கேின் துன்பத்வதப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

தன் இரண்டு மவனேியருவடய மனத்வதயும் நன்கு புரிந்தேராய் 
இருேரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் ோழ்ந்து காட்டினார். 

ேறுவமயிவலவய ோழ அடிகயடுத்து வேத்த அேரது உள்ேத்தில்  

 ேறுவம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  

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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 அவத ஏன் காண முடியேில்வல?  
 மனித ோழ்க்வகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒலித்துக் ககாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு கதேிவு கபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சியிலும் கதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

ேிவேோக தனது 35ேது ேயதில் தன்னிவல ேிேக்கமாக 
இவறநிவலவய உணர்ந்தார்.  

அதன் அடிப்பவடயில் உலக மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்வக 
கநறிவய மனேேக்கவல ஆகும்.  

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

ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மகவே (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 
ோழ்க்வகவயத் கதாடங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், கநசவுத் கதாழிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடலில் மிகுந்த ஆர்ேத்துடன் நாட்டம் 
ககாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்கேின் நூல்கவேக் கற்று, தியானத்தில் கேகுோக ஈடுபட்டு 
தன்வன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முவறயில் ேிடாமுயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டார். 

இேரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடலின் ேிவேோக தனது 35ஆேது 
ேயதில் ஞானம் கபற்றார்.  

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்கவேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூலமாகவும், உவரகேின் 
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துவரத்தார்.  

பின்னர் தனது கநசவு கதாழிவல முற்றிலும் ேிட்டு ேிட்டு தன்வன 
முழுவமயாக ஆன்மீகத் துவறயில் ஈடுபடுத்திக் ககாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிரபஞ்சத்வதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்வகவயப் பற்றியும் 
தேநிவலயில் தான் கபற்ற கருத்துக்கவேப் பல கேிவதகோகவும் 
கட்டுவரகோகவும் புத்தக ேடிேங்கேில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண்டாயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் கமய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கவே இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து ககாள்ளும் ேவகயில் எேிய தமிழில் தனது 
தத்துேங்கவே எடுத்துவரத்தார். எல்லா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற 
என்பவத மகரிஷி அேர்கள் ேலியுறுத்துகிறார். 

46 ஆம் அகவேயில் 1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் 
நூல் ஒன்வற கேேியிட்டார்.  

இந்த இருகமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நூவல பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேவர உவழத்து கேற்றி 
கபற்றார்.  

கதாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் கசல்லும் ோய்ப்பு இேருக்குக் 
கிட்ட அங்ககல்லாம் ஆன்மீகச் கசாற்கபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுலம் அவமதியாக ோழ ஏற்ற கருத்துகவேயும் சாதவன 
முவறகவேயும் உலககமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிய உலக சமுதாய வசோ 
சங்கம் 
இன்று இந்தியாேிலும், சிங்கப்பூர், மவலசியா, ஜப்பான், கதன்ககாரியா, 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
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அகமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பல கிவேகவேக் ககாண்டு 
இயங்கி ேருகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குவறய தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்கவே எழுதியுள்ோர்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கேிவதகவே எழுதியுள்ோர். 

அருட்கபருஞ்வசாதி நகர் 

ககாங்கு நாட்டில் கபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக ோல்பாவற 
மவலவயாரத்தில் ஆழியாறு நீர்த்வதக்கம் அவமந்துள்ே இடத்தில் 
அருட்கபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம் வேதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அவமக்கப்பட்டது.  

அன்கபாேி என்னும் ஆன்மீ இதழ் ஒன்வறயும் கேேியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் கமாழிகேில் கேேிேருகின்றன. 

வேதாத்திரியம் 

உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக ோழ, உண்வம நிவல உணர்ந்து 
உயர்ோன ோழ்க்வக கநறிமுவறகவேக் கண்டு அனுபேித்து, அதன் 
ேழி ோழ்ந்து மற்றேரும் சிறப்பாக, அவமதிவயாடு ோழ 
ேழிகாட்டியேதுகள் பலர்.  

அேர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துே வமவதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
கமய்ஞானிகள் அவனேவரயும் நிவனவு கூர்ந்து, ோழ்ேியல் 
சிந்தவனகள், கசயல் திட்டங்கவே, மனித குலம் எேிவமயாக 
புரிந்து ககாண்டு, உணர்ந்து ோழ அருட்தந்வத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ேல் அருேிய அரிய ககாவடதான் 
."வேதாத்திரியம்". 

வேதாத்திரியத்தில்,  அரசியல், ஆன்மீகம், அறிேியல், கபாருேியல், 
கவல, இலக்கியம், கல்ேி, கமாழியியல், வேோண்வம, இல்லறம், 
குழந்வதயியல், உடலியல், பாலியல், இவச, ஒழுக்கேியல் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
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வபான்றவே பற்றிய கதேிோன தீர்க்க தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ேது ேியப்பிற்குரியதாகும். 

மவறவு[ 

வேதாத்திரி அேர்கள் தனது 95ேது ேயதில் மார்ச் 
28, 2006 கசவ்ோய்க்கிழவமயன்று மவறந்தார். 

 

5.ஸ்ரீராமானுஜரின் ேிசிஷ்டாத்வேதமும் 

வேதாத்திரியாரின் வேதாத்திரியமும் 

 
ஜேீாத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு இரண்டும் தனித்தனி என்பது 
மத்ேரின் துவேதம்.  
நமக்கு முன்னும் நமக்குப் பின்னும் இவறேன் இருப்பதால் 
இவறேன் வேறு, நாம் வேறு என்று கசால்லி இவறேவனயும், 
நம்வமயும் இரண்டாகப் பாேிப்பது துவேதம். 
 
இராமானுஜரின் ேிஷிஷ்டாத்வேதம் ஜேீாத்மா பரமாத்மாேின் ஒரு 
சிறிய பகுதி. அதாேது ஜேீாத்மாவும், பரமாத்மாவும் ஒவர 
கபாருோல் ஆனவேதான்.  
ஜேீாத்மா பரமாத்மாேிலிருந்துதான் கேேிப்பட்டது. சித்து, அசித்துச் 
வசர்க்வகயால் ேிேங்கும் இரண்டற்றதான பிரம்மம் உண்கடன்பவத 
உட்கருத்து.  
பிரம்மம் ஒருேவர. அேர் சத்து என்றும் பிரம்மம் என்றும் ஈசுேரன் 
என்றும் கபயர் கபறுகிறார்.  
அேர் சித்து என்னும் ஆத்மாவுடனும் அசித்து எனப்படும் 
சடத்வதாடும் எப்வபாதும் வசர்ந்திருக்கிறார். பரமாத்மாவே 
நிவலயானேர். சுதந்திரம் உவடயேர் சித்தும் அசித்தும் அேவரச் 
சார்ந்திருப்பவே என்பது அேர் கருத்து. 
 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88
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ஆதிசங்கரரின் அத்வேதத் தத்துேம் ஜேீாத்மாவும் பரமாத்மாவும் 
ஒன்வற. இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல என்பதாகும். இவறேன் 
நம்வமாடு இருக்கிறார் என்பது அத்துவேதம். (துவேதம் அற்ற 
நிவல, இரண்டற்ற ஒருவம நிவல.) 
 
அத்வேதம், துவேதம் இந்த இரண்டு வகாட்பாடுகவேயும் ஏற்றுக் 
ககாள்ேது ேிசிஷ்டாத்வேதம். 
இது குருநாதர் வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கேிடம் வபசும் கபாழுது 
அேர் கசான்ன ேிேக்கம் என்னகேன்றால், 
 
நமக்கு முன் உணவு (துவேதம்) 
ேயிற்றுக்குள் உணவு (ேிசிட்டாத்துவேதம்) 
உணவு நம் உடலில் சத்தாக மாறிய நிவல (அத்துவேதம்). 
 
சுோமி ேிவேகானந்தர் இந்த மூன்வறயும் இவணத்து அருவமயான 
வயாக ேிேக்கத்வத அருேினார். 
 
ஆன்மிகோதியின் கதாடக்க நிவல துவேதம். இவடப்பட்ட நிவல 
ேிசிஷ்டாத்வேதம். முடிந்த முழுவமயான நிவல அத்வேதம் 
என்றார்.  
ஆதியும், அந்தமுமில்லாத, துேக்கமும், முடிவும் இல்லாதேர் 
பரம்கபாருள் என்ற வகாட்பாட்டின்படி பார்க்கும் கபாழுது, 
வதான்றுகிற எல்லாம் எங்கிருந்து வதான்றுகிறவதா அங்வக 
ஒடுங்குகிறது.  
அப்படிகயன்றால் முடிவு அத்வேதமாகும் பட்சத்தில், துேக்கமும் 
அதாகத்தாவன இருக்க முடியும்.  
இக்கருத்வதச் கசால்லாமல் கசால்லி மூன்று பிரிேினவரயும் 
இவணத்த கபருவம வேதாததிரியத்வதச் வசரும். 
வேதம், வேதாந்தம், உபநிடதங்கள் இேற்றால் கமய்யறிவு 
புலப்படும்.  
ஆனால் கமய்யுணர்வு என்பது அவதயும் கடந்து ேிேங்குேது. 
அதுவே ஆன அந்தம் - ஆனந்தம். இருேில் தட்டுத் தடுமாறி 
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வபாய்க் ககாண்டிருப்பேனுக்கு கமய்யறிவு என்பது ேிேக்வகப் 
வபான்றது.  
அதன் துவணவயாடு அேன் கமய்யுணர்வே அவடய வேண்டும். 
எனவே முக்தி அவடய முயற்சி கசய்கிற ஜேீாத்மா கவடபிடிக்கும் 
ேழிமுவறவய வேதாந்தம்.  
அப்படி பரமாத்மாவே வநாக்கி பயணப்படும் வபாது அந்த ஜேீன் 
மூன்று நிவலகவேக் கடக்க வேண்டியதிருக்கிறது. அதுவே 
துவேதம், ேிசிஷ்டாத்வேதம், அத்வேதம் என்பவே.  
துவேதம் என்பது பசு, பதி, பாசம் அல்லது ஜேீன், மாவய, பரம் 
என்கிற வபாக்கில் பன்வமவயக் குறிப்பது.  
கபாதுோக ஒன்றல்ல இரண்டு என்பார்கள். ேிசிஷ்டாத்வேதம் 
என்பது ேிவசஷமான அத்வேதம் என்பவத. அதாேது ஜேீனும், 
மாவயயாகிய ஜகத்தும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரமாக இருக்கின்றன.  
சரீரத்வதயும் அவத உவடயேவனயும் இரண்டாகப் பிரிக்க 
முடியாது.  
எனவே அேன் இரண்டல்லாத தனிப் கபாருள். ஆயினும் அேன் 
சரீரத்வதயும் அதிலுள்ே அங்கங்கவேயும் பாகுபடுத்தலாம்.  
இவதவய வபத, அவபதம் என்பார்கள். அடுத்து அத்வேதம் அதாேது 
இரண்டற்றது. எல்லாம் ஒன்றுதான். எல்லாம் பரவம. அதற்கு 
வேறானது எதுவுமில்வல.  
மாவயயின் லீவலகோன வதாற்றம், நிவலவபறு, ஒடுக்கம் யாவும் 
பரமாத்மாவே எந்த ேவகயிலும் ேிகாரப்படுத்தாது. ஏகனனில் அேர் 
பூரணமானேர். பரமாத்மா பரிபூரணமானேர். எல்லாம் பரசிேமயம். 
என்பது முடிவு. 
இந்த துவேதம், ேிசிஷ்டாத்வேதம், அத்வேதம் என்கிற மூன்று 
நிவலகவே உபநிடதங்கள் அேஸ்தாத்ரயம் என்கிற நிவலயில் 
ேிேக்குகிறது.  
அதாேது அேஸ்வதகள். அவேகள் ஜாக்கிரதம், ஸ்ேப்னம், 
சுஷுப்தி( நனவு, கனவு, கனேற்ற உறக்கம்) என்கிற நிவலகள்.  
ஜேீவபாதம் பவடத்துள்ே அவனேருக்கும் இவே கபாதுோனவேகள் 
மட்டுமல்ல நாள்வதாறும் நிகழ்பவே.  
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அதாேது நனவு என்கிற ேிழிப்பு நிவலயில் ஜேீனாகிய நான் வேறு, 
ஜகத்(வேயகம்) வேறு, பரம் வேறு.  
ஈண்டு முப்கபாருளும் உண்வமவய என்கிற அேஸ்வத. இது 
துவேதம்.  
சாதவனகள் புரிேதற்கும், முன்வனற்றம் அவடேதற்கும் இந்த நனவு 
நிவலயாகிய துவேத நிவலவய முற்றிலும் பயன்படுகிறது.  
கனவு நிவல என்கிற ஸ்ேப்ன அேஸ்த்வதயில் நான் காணுகின்ற 
உலகக் காட்சிகள், கதய்ேக் காட்சிகள் யாவும் என் மனதின் 
கற்பவனகவே. என் மவனா ேிகாரங்கள் புறப் கபாருோகப் 
கபாருள்படுத்தப்படுகின்றன.  
ஒரு கபாருோகிய மனது கனேில் பல கபாருோகத் வதான்றுகிறது 
என்கிற நிவல. இவதவய வபதாவபதம்(வபத + அவபதம்) என்பார்கள். 
இதுவே ேிசிஷ்டாத்வேதம்.  
அடுத்தது கனேற்ற உறக்கம் என்கிற சுஷுப்தி என்ற நிவல. இதிவல, 
நான் இல்வல. காணப்படுகின்ற புறப் கபாருள்கள் எதுவும் இல்வல. 
கேறும் பிரக்வஞ(உணர்வு) அல்லது பிரக்ஞானம் மட்டும் 
தன்மயமாக இருக்கிறது. இது இரண்டற்றது. அத்வேத நிவல. 
ஆக இந்த மூன்று நிவலகோவலவய மனிதன் வமன்வம அவடந்து 
ேருகிறான்.  
எனவே இதில் ஒன்வற உயர்த்திவயா மற்றவதத் தாழ்த்திவயா 
வபசுேவதா, கருதுேவதா ஏற்புவடது அல்ல.  
 
சாதவன புரிபேர்களுக்கு இந்த மூன்று நிவலகளும் உதவுகின்றன. 
மனதின் இந்த மூன்று நிவலகேின் சிறப்வப உணர்ந்தேவன நல்ல 
சாதகன் ஆகிறான்.  
 
கமய்ப்கபாருள் ஞானம் கபற்ற ஞானிகள் எல்லாம் இந்த மூன்று 
நிவலகேிலும் திவேத்து வமன்வம அவடந்திருக்கிறார்கள். 
 
''ஏகம் ஸத் ேிப்ரா ப ூதா ேதந்தி '' - ரிக் வேதம். 
கமய்ப்கபாருள் ஒன்றுதான். அதுவே பல கபயர்கோல் ேழங்கப்பட்டு 
ேருகிறது. 
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திருக்கூட்ட மரபினில் ேந்த, 
முடிேில்லாத கதய்ேகீ 
திருஓட்டத்தில், 1911 ஆம் 
ஆண்டின் அேதாரப் 
புருஷராகிய- வேதாத்திரி 
மகரிஷி அேர்கள் அருேிய 
வேதாத்திரியத்திற்கு 
உருகாதார் யார் இருக்க 
முடியும்.  

அதனால்தான் இவற என்ற  
இயற்வக, மகரிஷி ோயிலாக 
உலக மக்களுக்கு வசவேகள் 
ேழங்க, உலக சமுதாய வசோ 

சங்கத்வத ேழங்கியுள்ேது. 

 தனி மனித கேற்றிக்கான      இல்லறம், துறேறம், இேவம 
வநான்பு, ஒழுக்கம், கடவம, ஈவக, பாேம், புண்ணியம் என பல 
மானிட அறங்கவே அறிேியலடிப்பவடயில் ேிேக்கிக் கூறும் 
அறத்துப் பாலும், 

 அரசியல், கபாருோதாரம், சுகாதாரம், கல்ேி, ேிஞ்ஞானம் 
எனப் -கபாருள் கநறி ேகுத்துவரக்கும் கபாருட்பாலும், இன்பம் 
துன்பம், அவமதி, வபரின்பம், இவறநிவல, உடல், உயிர், 
ஆன்மா, மனம் என எல்லேற்றுக்கும் தருகின்ற புதியனோக 
இன்பத்துப் பாலும்  

 நேனீ முப்பாலின் சாரவம வேதாத்திரிய இலக்கியம். 

இதுேவர ேந்த உலகின் புகழ்கபற்ற பல சிந்தவனயாேர்கேின் 
கருத்துக்கவே எல்லாம் உள்ேடக்கி அேற்வறாடு தனது 
அனுபேத்வதயும் ஒரு முவறயான அடித்தேத்வதாடு இவணத்து- 
இவ்வுலக மக்களுக்கு மகரிஷி தரும் ோழ்க்வகக் கல்ேிதான் -
வேதாத்திரியம். 

இவறவயப் பற்றிய மகரிஷியின் பார்வே முற்றிலுமான ஒரு 
ேிஞ்ஞானப் பார்வே.  
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கசால்லால் மட்டும் நம்பாவத! சுயமாய் சிந்தித்வத கதேிோய் என்பது 
மகரஷியின் அறிவுவர. 

 வேதம் என்னும் வேதாந்தம் என்றும் வசே சித்தாந்தம் 
என்றும் சித்தர்கள் கநறி என்றும் நாம் காணுகின்ற பல்வேறு 
தத்துேங்கேின் சாரத்வத, அறிேியவலாடு கலந்து மகரிஷி 
பவடக்கும் ஆன்மீக ேிருந்வத வேதாத்திரியம். 

 பலத்வத தக்க வேத்துக் ககாண்டு, பலேனீத்வத அகற்றுேது 
வேதாத்திரியம்.              

”ேிண்டேர் கண்டிலர்” என்ற ோசகத்வத மாற்றி - கண்டவத எேிய 
தமிழ் நவடயில் கசால்லி, கசான்னவத காணவேத்தேர்-புரிய 
வேத்தேர் - உணரவேத்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

இவறேனின் இன்கனாரு பக்கம்தான் மனிதன் அல்லது மனிதனின் 
மறுபக்கமாக இருக்கும் இவறேவன கதேிவு படுத்துேதுதான் 
'வேதாத்திரியம். 

வேதங்கேில் கூறப்பட்டுள்ே  வபருண்வமகவே எேிய மக்களும் 
உணர்ந்து ககாள்ளும் ேவகயில் அறிேியல் வநாக்வகாடு- காரண 
காரியத் கதாடர்புடன்- ேிேக்குகின்ற மகரிஷியின் புதிய கநறி 
”வேதாத்திரியமாக” மலர்ந்துள்ேது. 

 
தேம் கசய்ேதற்கு பிரம்மச்சரியம் 
அேசியம் என்பவத மாற்றி ஒருேனுக்கு 
உடலும் உயிரும் இருந்தால் மட்டும் 
வபாதும் என்பவத வபாதிப்பது 
வேதாத்திரியம் 
 
பக்தி எவதயும் எவடவபாடாது. ஆனால் 
ஞானம் எவதயும் எவடவபாடாமல் 
ேிடாது. எந்த ஒன்று எல்லாேற்றிலுவம 
இருக்கிறவதா அந்த ஒன்றில் எல்லாவம 

உள்ேது. அதுதான் இவறநிவல (இவறேன்) என்ற கதேிவு. 

http://4.bp.blogspot.com/_B3COD7BjXDM/SMfzqu4cbeI/AAAAAAAAATE/qpmSmp92U-A/s1600-h/veda13.jpg
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எேிய முவற தியானம் என்பது -தனக்குள்வேவய தான் இறங்குேது. 
தேம் எனபது -தன்வன தனக்கு அறிமுகப்படுத்துேது. 
 
புறத்வத அவலயும் மனத்வத அகத்வத உள்ே காந்த அவலமீது 
குேித்து நிறுத்தி - நிவலகபறச்கசய்ேது. இதுவே எேிய முவற 
குண்டலினிவயாகம். 

கிரந்த கமாழியிலும், சமஸ்கிருத கமாழியிலும் உள்ே 
வேதோக்கியங்களுக்கு இவணயான தாரக மந்திரமாகிய ”ோழ்க 
வேயகம், ோழ்க ேேமுடன்” என்ற மந்திரச் கசால் மூலம், வநாவய 
குணமாக்கவும், எதிரிவய நண்பனாக்கவும், ோடிய பயிவரப் 
புத்துயிர் கபறச் கசய்யவும், ோழ்ேில் பிணக்கு நீங்கி இணக்கமாக 
ோழ முடியும் என்பவத மானுடத்திற்கு உணர்த்தியேர் வேதாத்திரி 
மகரிஷி. 

பிரம்மன் அருேியதாகச் கசால்லப்படும் பிரம்ம இரகசியம் என்ற 
பிரம்ம ஞானத்வத எல்வலாரும் புரிந்தது ககாள்ேக் கூடிய அேேில் 
புத்தகமாகவும் பயிற்சியாகவும் தந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

அறிேின் மூலத்வதாடு இவணேது தேம். அறிேின் ேழிநடந்து 
ககாள்ேது- அறம். இவற உணர்வும் அறகநறியுவம மனிதவன 
வமம்படுத்தும். 

வபபிள், குரான், கீவத, மகாேரீரின் சமண சமய நூல்கள் வபான்ற 
வேத நூல்கோல்- எல்வலாரும் புரிந்து ககாள்ே முடியாத 
ோழ்ேியவல, எம்மதத்தேரும் புரிந்து ககாள்ேக்கூடிய அேேிற்கு  -
மனேேக்கவல என்ற நூல் மூலம்- மிகவும் எேிய முவறயில் -
மக்களுக்கு வபாதித்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

சமூக ஆவராக்கியத்துக்கான வேர்கவேப் பதிப்பவத வேதாத்திரியச் 
கசயல்பாடு. 
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இந்த வேதாத்திரியம் தந்த ோழ்ேியவலப் பயின்று தங்கள் 
ோழ்க்வகயில் பயன்படுத்தி குடும்பத்தில் அவமதிவயயும் 
வபரின்பத்வதயும் கபற்று உலக அவமதி காணலாம். 

வேதாத்திரியம் என்ற ஆன்மிகப் பார்வே, தத்துேம் மற்றும் 
ேிஞ்ஞான உண்வமகவே ஒருங்கிவணத்துக் ககாண்டு, புதிய 
பண்பாட்டுக்கான் தேத்வத அவமக்கும் புதிய சக்தியாகும். 

திவச காட்டும் வேதாத்திரியம் 

வேதாத்திரியம்  ஒரு பவடப்பிலக்கியமாகவோ, பக்தி 
இலக்கியமாகவோ, கருத்வத திணிக்கும் கசாய இலக்கியமாகவோ 
இல்லாமல் ஒரு பட்டறிவு இலக்கியமாக இருக்கிறது. 

வேதாத்திரியம் ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல்ல. ஓர் உயர்ந்த 
நாகரிகத்தின் ஒட்டுகமாத்த கதேிேின் திரள்.  

வேதாத்திரியம் ஒரு பவடப்பு முயற்சி அல்ல. பரிணாம ேேர்ச்சி. 
மிக உயர்ந்த மீமிவசவய பூமிக்கு குவடயாக முடியும். மிக உயர்ந்த 
உன்னதவம உலகுக்கு ககாவடயாக முடியும்.  

வேதாத்திரியத்வத நாம் எதற்காக இன்றும் ககாண்டாடுகிவறாம். 
காரணம் - வேதாத்திரியம் இன்றும் வதவேப்படுகிறது. 

தவலகுனியச் கசய்யும் தவலப்புச் கசய்திகள். தினந்வதாறும் 
ோனிவல அறிக்வக வபால ோசிக்கப்படுகிற ேக்கிரங்கள். 
சிவறோசலில் நின்று சிரித்து வகயவசக்கும் சில்லவர மற்றும் 
வதசிய கயேர்கள். 

குற்றங்கவே ேிடவும் ககாடுவமயாய் ேலிக்கிறது. குற்ற உணர்வு 
முற்றிலும் அற்றுப்வபான அேலநிவல. சுற்றும் உலகம் 
சுருங்கிேிட்டது.  

ஆனால் ேடீும் ேதீியும் ேிலகிச் கசல்கிறது. பலேவகயிலும் 
குழம்பிக் கிடக்கிறது ோழ்க்வக.  
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இருந்தாலும் குவழத்துப் வபாட ஒரு மருந்து வகயில் இருக்கிறது. 
இப்வபாதும் இது நாட்டு மருந்து.  

இந்த நாட்டு மருந்து எத்தவன ஆண்டுகாலம் ஆன பின்னாலும் -
காலாேதி ஆகாத வகமருந்து.  

இது மருந்தாகித் தப்பா மரம் இல்வல. மானிடம் நிவலக்க இந்த 
மண்ணில் என்வறா முவேத்து இன்னும் தவழக்கும் அறம். 

உலகப் கபாதுமவற வேதாத்திரியம் ஏன் உலக கபாதுமவற என்று 
கசால்கிறார்கள்.  

தமிழில் மவறப்பதற்கு எதுவுமில்வல. கபாது மவற என்றாலும் கூட 
எதிர்மவற தான்.  

உண்வமயில் கபாதுமவற என்பவத கபாருத்தமற்றது. கபாதுோன 
எதுவும் மவறயாக, அதாேது மவறோக இருக்கமுடியாது.  

மவற என்ற கசால்லின் கபாருளும் கசாற்கபாருள் ஆக்கமும் 
மவறதல், மவறத்தல், ஒேிதல், ஒேித்தல், கமுக்கம், ரகசியம் என்ற 
அடிப்பவடகேில் உருோகி நிவல கபற்றது.  

கேேிப்பவடயான, சமயச்சார்பற்ற வேதாத்திரியத்வத கபாதுமவற 
என்பதற்கு பதிலாக உலகப்கபாதுமவற என்று அவழப்பவத 
முவறயாக இருக்கும்.  

எனவே வேதாத்திரியத்வத உலகப்கபாதுமுவற என அவழப்பவத 
கபாருத்தம். 

திவசகாட்டும் கருேி திவசகேின் வதர்வு கதேிோய் இருந்தால் 
ேழிகள் பிறக்கும்; ோசல்கள் திறக்கும். ேழிகாட்டிகள் உடன் 
ேருபேர்கள் அேர்கள் வயாசிக்க ேிடுேதில்வல.  

ஆனால் - திவசகாட்டும் கருேி தீர்க்கமானது. கதற்கு ேடக்வக 
கதரிேிக்கும். வதர்ந்கதடுக்கவேண்டியது நாம் தான். திவச என்பது 
திக்கு.  
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வேதாத்திரியம் காட்டும் திவச கதேிோனது. தீர்க்கமானது.அறத்தின் 
திவசயாகவும் வேதாத்திரியம் உள்ேது.  

அறம் வநாக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், ேழிமுவறயாகவும் 
இருக்கிறது. அறவநாக்கம், அறேழி, அறப்பயன்.  அதுவே அறத்வத 
கபாருவே, இன்பத்வத ேழி நடத்துகிறது. 

பிறர்க்வகா தனக்வகா தற்காலத்திவலா பிற்காலத்திவலா அறிேிற்வகா 
உடல் உணர்ச்சிக்வகா துன்பம் எழாத அேவோடும் முவறவயாடும் 
ோழ்க்வகவயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும், முவறவயாடும் 
ோழ்க்வகவயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும, பிறர்க்கு ஒத்துதேி 
ோழ்கின்ற ஈவகயயும், தனது உவழப்வபக் ககாண்வட தனது 
வதவேகவேப் பூர்த்தி கசய்து ககாள்கின்ற கடவமயும் இவணந்த 
கதாகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும். 

ஏரி, குேம், கிணறு, ஆறு எல்லாம் நிரம்பி ேழிய.  மாரி அேோய் 
கபாழிக.  மக்கள் ேேமாய் ோழ்க, நீர்கபாருோதாரத்வத உலகிற்வக 
முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது வேதாத்திரியம் தான். 

ோழ்ேின் ஒவ்கோரு பகுதிவயயும் வேதாத்திரியம்  
கதேிவுபடுத்துகிறது. 

மகரிஷியின் அறம், சமயம் சாராத அறம். இடம், காலம், ேலிவம 
சார்ந்த நவடமுவற அறம். மனித ேேத்தில் முதலீடு கசய்யும் 
முதல் அறநூல்.  

வேதாத்திரியம் காட்டும் அடிப்பவடத் திவச அறம். அந்த 
அடிப்பவடக்கு அடிப்பவடயாய் - அவடயாேம் கபறுேது 
மனச்சான்று.  

அச்சம் சார்ந்த அறம் அறமல்ல. பயன், புகழ் வநாக்கும் அறம் 
உண்வமயில் அறம் அல்ல. மனநலம் காக்க மருந்கதான்று உண்டு 
என்றால் அது தினம் ஒரு வேதாத்திரியம் படித்து உணர்ேது தான்.  
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6.ஸ்ரீஇராமானுஜர் – வேதாத்திரி மகரிஷி தந்த 
இரகசியங்கள் 

 
ஸ்ரீ இராமானுஜர், தன் குரு தனக்கு உபவதசித்த அஷ்டாச்சர 
மந்திரத்வத நீ கேேிவய கசான்னால் நரகத்திற்கு தான் வபாோய் 
இது ரகசியம் என்று உவரத்தவத மீறி உலகர் எல்வலாரும் 
கசார்க்கத்திற்கு வபாகட்டும் என்று ஊர் நடுவே வகாபுரம் ஏறி 
கூறினாவர அேரல்லோ ஞானி!  

தான் நரகத்திற்கு வபானாலும் பரோயில்வல என்று மூட குருேின் 
ோர்த்வதவய மீறி கசான்னாவர! அேரல்லோ கருவணக்கடல்! 
அேர் உலகர் மீது ககாண்ட அன்புக்கு ஈவடது!! 
 
மந்திரத்வத கசான்ன இராமானுஜவர கருவண கடல் என்றால் 
இவறேவன புரிந்து ககாள்ே, அவடய, இவறயுணர்வு கபற 
இதுேவர ரகசியமாக கசான்னேற்வற கேேிப்படுத்திய வேதாத்திரி 
மகரிஷி யார்? 
 
”அேனில்தான் நீ. உன்னில் அேன்,  
   அேன் யார்? நீ யார்? பிரிவேது.” (வேதாத்திரியம் ஞாக.பா.2) 
 
உனக்குள்ோக கதய்ேமும், கதய்ேத்திற்குள்ோக நீயும் இருப்பவத 
உணரும்வபாது, கதய்ேமும் நீயும் பிரிேற்ற நிவலயில் 
ஒன்றாகிேிட முடியும். 

 
  
கதய்ே நிவலவய நீ 
மறந்தவபாது, மனிதன் என்ற 
சிறிய நிவலவய 
அவடகிறாய்,  
 
கதய்ேத்வதாடு 
இவணந்திருக்கும்வபாது 
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எல்லாப் கபருட்கேிலும் தன்வனயும் தன்னில் எல்லாப் 
கபாருட்கவேயும் உணரலாம். 
 
நான் என்ற பிரம்மத்வத அறிந்வதன் - வேதாத்திரியம் 
 
”நான் என்ற பிரம்மத்வத அறிந்வதன். அஃது 
   நிவனேதனின் முடிோகும்.  மூல மாகும். 
சூனியவம!  வதாற்றகமலாம் அதில் இருந்வத! 
   சுத்த கேேி! கமௌனமது!  உேவம இல்வல! 
ஊன்உருேில் ஓடும்உயிர்ச் சுழற்சி வேகம் 
   உற்பத்தி கசய்கின்ற மின் சாரத்தில் 
வதான்றுகின்ற அவலஇயக்கம் அறிவு ஆகும் 
   சுயநிவலயில் தியானித்து அறிதல் ஞானம்.” (ஞானக்கேஞ்சியம் 
பா.1405) 
 
நான் என்பது பிரம்மம் என்பவத அறிந்து ககாண்வடன்.  அது 
நிவலயின் முடிவு.  அதாேது மனதின் மறுமுவனயும், மூலமான 
சூன்ய கேேி ஆகும்.   

ேிேக்கம் என்று உவரத்த வேதாத்திரி மகரிஷி மனித குலத்வத 
உய்ேிக்க ேந்த மகாஞானியல்லோ இவத உலகம் உணர 
வேண்டாமா? 
 
பக்தியால் பண்படும் மனிதன் இவறநிவல அறிய உணர அவடய 
ேழி-ேிழி காட்டுகிறார். 
 

பவழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் - ஞானம் கபறுேதிழும் 
ேந்தது வேதாத்திரி மகரிஷியால்! 
 

மனிதன் மனிதனாக ோழ ேழிகாட்டுேவத நம் நாட்டில் ஆதியில் 
இருந்து ேந்துள்ே தர்ம கநறியாகும்! அறகநறியாகும்!  

அப்படி ோழ்ந்த மனிதன் தன்வன பவடத்த பரம் கபாருவே 
அறிேவத, உணர்ேவத திருேடிவய அவடேவத பரிபூரண 
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நிவலயாகும்! இவத நம் நாட்டில் காலம் அறியப்படாத 
 
பல யுகங்கோக கசால்லி ேந்தனர் ஞானிகள் பலர்! இவத தான் 
சனாதன தர்மம் என்றனர்! 
 

இவதத்தான் வேதாத்திரி மகரிஷி வேதாத்திரியம் என்று கபயரிட்டு 
உபவதசித்தார். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி உவரத்த ஆன்மீக கநறி வேதத்தில் 
கசால்லபட்டதுதான்!  

 18 புராணங்கேில் உபநிஷத்துகேில் கசால்லபட்டதுதான்! 
 இதுேவர இவ்வுலகில் வதான்றிய ஞானிகள் கசான்னது தான் 
 இவயசு பிரான் வபபிேில் கசான்ன ஞானம்!  
 முகமது நபி கபருமான் குர்ஆனில் கசான்ன ஞானம்! 
 திருமூலர் திருமந்திரத்தில் கசான்ன ஞானம்! 
 கபரீ் கசான்ன ஞானம்!  
 மணிோசகர் திருோசகத்தில் கசான்ன ஞானம்! 
 ேள்ேலார் திருேருட்பாேில் கசான்ன ஞானம் 
 தாயுமானேர் பாடல்கேில் தந்த ஞானம்!  
 வதோரம் திருக்குறள் இன்னும் எத்தவனவயா மகான்கேின் 
ஞானம்!  

 குணங்குடி மஸ்தான் உவரத்த ஞானம்!  
 தக்கவல ஞான மாவமவத பரீ்முகமது உவரத்த ஞானம்! 
எல்லார் உவரத்த ஞானமும் சன்மார்க்கவம! 

7.ஸ்ரீஇராமானுஜரின் ரகசிய புரட்சியும் 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் புரட்சியும் 

ராமானுஜர் காலத்துக்கு முன்பும் ”வேகுண்டம் புகுேது மன்னேர் 
ேிதிவய” என்று வமாக்ஷத்வத அவடேது  தான் ஸ்ரீ வேஷ்ணே 
குறிக்வகாோக இருந்தது.  

ராமானுஜர் காலத்துக்குப் பிறகு இன்றும் அவத தான்.அப்படி என்றால் 
ராமானுஜர் கசய்த புரட்சி என்ன ? 
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ராமானுஜர் காலத்துக்கு முன் ஆசாரியனின் உபவதசத்வத கபற 
வேதத்தில் கசால்லிய பல கநறிமுவறகளும், நிபந்தவனகள் 
இருந்தது.  

கீவதயில் கண்ணன் அர்ஜுனனுக்குச் சரம ஸ்வலாகம் உபவதசம் 
கசய்த பிறகு, இவத மற்றேர்களுக்கு அேர்கள் தகுதி என்ன என்று 
பார்த்து உபவதசி என்று கசால்லுகிறார்.  

இவதவய நம் பூர்ோசாரியர்கள் கவடப்பிடித்தார்கள். ராமானுஜர் 
அவத வேதத்திலிருந்த இன்கனாரு முக்கியமான ேிஷயத்வத 
கேேிவய ககாண்டு ேந்தார். அது தான் அந்த புரட்சி! 

 

 
 

ராமானுஜர் கபரிய திருமவல நம்பிகேிடம் திருமவலயில் ஸ்ரீமத் 
ராமாயணம் காலவக்ஷபம் வகட்டார். அவத நன்கு வகட்டு மனதில் 
நிறுத்துக்ககாண்டார்.  

https://lh3.googleusercontent.com/-oxNAKC5R_oo/YMVRS564f5I/AAAAAAABQjA/mL61ExNSsEst2LqT5aBFH5Hp-mW5mOxfQCLcBGAsYHQ/image.png
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கீவதயின் சரம ஸ்வலாகத்தின் உட்கபாருவேத் திருக்வகாட்டியூர் 
நம்பியிடம் கபற்றுக்ககாள்ேத் திருேரங்கத்திலிருந்து 
திருக்வகாட்டியூர் புறப்பட்டார்.  

திருக்வகாட்டியூர் ஊர் எல்வலக்குள் நுவழந்தவுடன் எதிவர 
ேந்தேரிடம் “இங்வக திருக்வகாட்டியூர் நம்பி திருமாேிவக எங்வக 
இருக்கிறது?” என்று வகட்டார் அேரும் ேழிவயச் கசால்ல, உடவன 
ராமானுஜர் நின்ற இடத்திலிருந்து சாஷ்டாங்கமாகக் கீவழ ேிழுந்து 
வசேித்தார். எழுந்து ககாண்டர்.  

தவலப் பட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் வசேித்தார் இப்படி 
திருமாேிவக இருக்கும் இடம்ேவர வசேித்துக்ககாண்வட கசன்றார் 
(.பதிகனட்டு முவறயும் இப்படிவய கசன்றார்) 

நம்பியின் திருமாேிவக அவடந்தார். நம்பி அேவர அவழத்துச் 
கசன்று என்ன ேிஷயம் என்று வகட்டார். ராமானுஜர், 
அடிவயனுக்குச் சரம ஸ்வலாகத்தின் அர்த்தத்வதப் வபாதிக்க 
வேண்டும் என்றார். 

நம்பி ஒவ்கோரு முவறயும் ”பிறகு ோரும்” என்று கசான்ன 18 
ோக்கியங்கள்தான் என்ன?  

1. சம்சார பஜீம் கதாவலந்த  ”பிறகு ோரும்’  என்று கசால்லி 
அனுப்பினார் நம்பி. (உலக ேிஷயங்கேில் உள்ே பற்வற 
ேிட்டுேிட்டு வேண்டும்) ராமானுஜரும்  நம்பியிடம் 
ேிவடகபற்றுக்ககாண்டு திருேரங்கம் திரும்பினார். நம்பிகள் 
கசான்ன ேிஷயத்வத மனதில் சிந்தித்தார். உலக ோழ்வகயில் பற்று 
இருந்தால் கபருமாள் மீது எப்படிப் பற்று ேரும்?  தன்வன 
சுயபரிவசாதவன ககாண்ட பிறகு இரண்டாம் முவற 
திருக்வகாட்டியூருக்கு கிேம்பினார். 

2. அ ங்காரம், மமகாரம் அற்ற ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி.  
(நான், என்னுவடயது என்ற எண்ணம்). ராமானுஜர் திருேரங்கம் 
திரும்பினார். நம்பி கசான்ன ேிஷயத்வத அவசவபாட்டுக்ககாண்டு  
அ ங்காரம் கபரிய தவட தான். மீண்டும் தன்வன சுயபரிவசாதவன 
கசய்துககாண்டு  திருக்வகாட்டியூருக்கு கிேம்பினார். 
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3. ஆத்ம ஞானம் கபற்ற ‘பிறகு ோரும்' என்று நம்பிகள் கசால்ல  
(உடல் வேறு ஆத்மா வேறு) ராமானுஜர் அவதக் வகட்டுக்ககாண்டு 
திருேரங்கம் திரும்பினார். வதகவம ஆத்மா கிவடயாது என்பவதச் 
சுயபரிவசாதவன கசய்து ககாண்டு  மறுபடியும் திருக்வகாட்டியூர் 
கிேம்பினார். 

4. வத ாபிமானம் கதாவலந்த ”பிறகு ோரும்' என்றார் நம்பி. 
(உடல்மீது உள்ே பற்று)  உவடயேர் நம்பி கசான்ன ோர்த்வதவயக் 
வகட்டுக்ககாண்டு திருேரங்கம் திரும்பினார். நம்பி இந்த உடவல 
ேேர்ப்பவத ேிட்டுேிட்டு ஆத்மாவே ேேர்க்க வேண்டும் என்று 
கசான்னவதச் சிந்தித்தார். சுயபரிவசாதவன கசய்துககாண்டு மீண்டும் 
திருக்வகாட்டியூருக்கு கிேம்பினார். 

5. வகேல்ய வமா ம் கதாவலந்த ‘”பிறகு ோரும்'  என்றார் நம்பி. 
(கசல்ேம், கசாத்து வசர்ப்பதில் ஆவச)  திருேரங்க திரும்பினார் 
ராமானுஜர். நம்பி கசான்னவத மனதில் நிறுத்திக்ககாண்டார். 
கபருமாள் தான் நமக்கு நிரந்தர கசல்ேம். மற்ற கசல்ேம் 
கபருமாவே அனுபேிக்கத் தவட என்று புரிந்துககாண்டார். 
திருக்வகாட்டியூருக்கு கிேம்பினார். 

6. ேிஷயாந்தரப் ஆவச அற்ற ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி. (மற்ற 
ேிஷயங்கேில் ஆவச)  திருேரங்கம் திரும்பிய உவடயேர் 
கபருமாவேப் பற்றும்வபாது வேறு பலன்கவேக் வகட்காமல் 
ஆண்டாள் கசால்லுேது வபால ”உன்வன அருத்தித்து ேந்வதாம்” 
என்று இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்துககாண்டார். மீண்டும் 
திருக்வகாட்டியூருக்கு புறப்பட்டார். 

7. பகேத் ேிஷயத்தில் ஆவச பிறந்த  ‘பிறகு ோரும்’   என்றார் நம்பி 
(கபருமாள் மீது ருசி(ஆேல், ஆவச) ேர வேண்டும்  ) திருேரங்கம் 
ேந்தபின் அேன் திவ்ய ரூபம், ஸ்ேரூபம், குணம் எல்லாம் 
நிவனத்துப் பூரிப்பு அவடந்தார். உடவன மீண்டும் கிேம்பினார் 
திருக்வகாட்டியூருக்கு. 

8. ராக த்வேஷங்கவே ேிட்ட ”பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி (இன்ப 
- துன்பங்கள், ேிருப்பு - கேறுப்புகள்). திருேரங்கம் திரும்பியபின் 
அவத நிவனத்துச் சிந்தித்தார். ேிருப்பு கேறுப்பு, இன்ப துன்பங்கள் 
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எல்லாம் இந்த உலக ோழ்வகயில் பற்று இருந்தால் ேருேது என்று 
புரிந்துககாண்டார். திருக்வகாட்டியூர் கிேம்பினார். 

9. பார தந்தர்யம் அறிந்த ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி. (கபருமாள் 
ேிருப்பப்படி இருப்வபன்)  ஆண்டான்(வசஷ) — அடிவம(வசஷி) 
சம்பந்தம் பற்றிச் சிந்தித்துேிட்டு. நாம் என்றுவம அேருக்குக் 
வகங்கரியம் கசய்யும் கதாண்டன் தான் என்று  கிேம்பினார் 
திருக்வகாட்டியூருக்கு. 

10. ஸ்ரீவேஷ்ணேத்ேம் வக ேந்த ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி. 
(ஸ்ரீ வேஷ்ணே பண்புகள்) இதுேவர ஒன்பது முவற கசன்றவபாது 
கசான்ன ோர்த்வதகவே எல்லாம் மீண்டும் ஒரு முவற சிந்தித்தார். 
அவதத் தேிர நித்ய கர்மானுஷ்டானங்கவேயும் கசய்பேன் தான் 
உண்வமயான  ஸ்ரீ வேஷ்ணேன் என்று புரிந்துககாண்டார். 
திருக்வகாட்டியூர் கிேம்பினார். 

11. ஸாத்ேிக பரிக்ர ம் கபற்ற ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி 
(நல்ல மக்கேின் அபிமானம்). திருேரங்கம் ேந்த இராமானுஜர் 
நல்லேர்கேின் சம்பந்தம் எப்வபாதும் நமக்கு முக்கியம் என்று 
புரிந்துககாண்டார். நல்லார்கள் ோழும் அரங்கத்தில் அதற்குக் 
குவறவு ஏது? மீண்டும் திருக்வகாட்டியூருக்கு கசன்றார். 

12. பாகேத பரிக்ர ம் கபற்ற ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் 
நம்பி.(எம்கபருமானின் அடியார்கேின் அங்கீகாரம்) நல்லேர்கள் 
சம்பந்தம் மட்டும் இல்வல அவதேிடப் பாகேதர்கேின் சம்பந்தம் 
மிக முக்கியம் என்பவதப் புரிந்துககாண்டார். 

13. பகேத் பரிக்ர ம் கபற்ற ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி. 
(கபருமாேின் கிருவப) திருேரங்கம் திரும்பிய இராமானுஜர் நம்பி 
கசான்னவதச் சிந்தித்தார். எப்வபாதும் கபருமாேின் சிந்தவனயுடன் 
இருக்க வேண்டும் என்பவத புரிந்துககாண்டார். மீண்டும் கிேம்பினார் 
திருக்வகாட்டியூருக்கு. 

14. அனன்ய வசஷத்ேம் கபற்று ”பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி.(நான் 
எம்கபருமான் ஒருேனுக்வக என்ற எண்ணம்)  இராமானுஜர் 
திருேரங்கம் ேந்த பின் நாராயணவன நமக்வக என்ற 
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சிந்தவனயுடனும் ”மானிடேர்க்ககன்று வபச்சுப்படில் ோழகில்வலன்' 
என்பது வபாலவும் ”மருத்துேன் பால் மாறாத காதல் ககாண்டேன்” 
வபாலவும் 'புகல் ஒன்றில்லா அடிவயன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து 
புகுந்வதவன” என்று இருக்க வேண்டும் என்பவதப் புரிந்துககாண்டு 
மீண்டும் திருக்வகாஷ்டியூர் புறப்பட்டார். 

15. அனன்ய ப்ரவயாஜனத்ேம் வகக்கூடிய ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் 
நம்பி. (கபருமாளுக்வக நாம் அேவன அவடேவத நம் பலன் என 
எண்ணம் ) திருேரங்கம் ேந்த இராமானுஜர் ”உனக்வகநாம் 
ஆட்கசய்வோம்' என்று எம்கபருமாவன அவடேது ஒன்வற தனக்குப் 
பிரவயாஜனம் என்பவதப் வபாலப் புரிந்துககாண்டு மீண்டும் 
திருக்வகாட்டியூர் கிேம்பினார். 

16. அனன்ய வபாக்யத்ேம் வக கூடிய ‘பிறகு ோரும்’  (கபருமாவே  
அனுபேிப்பவத ஆனந்தம்) என்றார் நம்பி. திருேரங்கம் ேந்த 
இராமானுஜர் ”உண்ணும் வசாறு பருகு நீர் தின்னும் கேற்றிவலயும் 
எல்லாம் கண்ணன்” என்று மற்வற நம் காமங்கள் கதாவலத்து  
‘கூடாவர கேல்லும் சீர் வகாேிந்தவன கூடி இருந்து குேிர்ந்து 
அனுபேிப்பவத ஒவர குறிக்வகாள் என்பவதப் புரிந்துககாண்டு 
மீண்டும் திருக்வகாட்டியூர் புறப்பட்டார். 

17. ஆசார்ய அனுக்ர ம் கிவடத்த ‘பிறகு ோரும்’  என்றார் நம்பி.  
(ஆசாரியனின் கருவண அேரின் அருள்)  இராமானுஜர் கிேம்ப, 
நம்பி “அடுத்த முவற ேரும் வபாது தண்ட பேித்திரத்துடன் நீர் 
மட்டும்  ோரும் கூட யாவரயும் அவழத்துக்ககாண்டு ேர 
வேண்டாம்” என்றார். திருேரங்க ேந்த இராமானுஜர் ஆேேந்தாரின் 
கடாக்ஷத்வத சிந்தித்தார். திருக்கச்சி நம்பி கசான்ன ஆறு 
ோர்த்வதகவேச் சிந்தித்தார். கபரிய நம்பிகள் மதுராங்கத்தில் தமக்கு 
பஞ்சமஸ்காரம் கசய்தவத நிவனவு கூர்ந்தார். நாதமுனிகள் 
கதாடக்கமாக மற்ற ஆசாரியர்கள்  ”நம் வபயல்” என்று அேர்கள் 
“நம்முவடய வபயலான இேன் நமது கருவணக்கு உரியன் என்று 
உபவதசித்த நல் ோர்த்வதகவே நிவனவுகூர்ந்தார். 
திருக்வகாட்டியூருக்கு புறப்பட்டார். 

18. இந்த முவற அேர் திருக்வகாட்டியூர் கசன்றவபாது ‘அதிகாரி 
புருஷவர ோரும்!” என்று அவழத்தார் நம்பி. உவடயேருடன் 
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முதலியாண்டாவனயும், கூரத்தாழ்ோவனயும் பார்த்தவபாது. 
“இவேயாழ்ோவர  தண்ட பேித்திரத்துடன் உம்வம மட்டும் தாவன 
ேரச் கசான்வனவன” என்றார். ராமானுஜர் நம்பிவய ேணங்கி “இவதா 
இங்வக இருக்கும் முதலியாண்டானும், கூரத்தாழ்ோனும் 
அடிவயனுக்குத் தண்டமும், பேித்திரமுமாக எப்வபாதும் பிரியாமல் 
இருப்பேர்கள்” என்றார்.  

 
 

நம்பி ேரவேற்று கண்ணன் கீவதயில் கசான்ன  “ஸர்ே தர்மான் 
பரித்யஜ்ய” என்ற  சரம ஸ்வலாகத்தின் கபாருவே உபவதசித்தார்.  

அர்த்த ேிவசஷங்கவேக் வகட்டுக்ககாண்ட ராமானுஜரிடம் 
திருக்வகாட்டியூர் நம்பி ”ராமானுஜவர! உம்மிடம் யாவரனும் அர்த்தம் 
வகட்டு ேந்தால் கீவதயில் கண்ணன் கசான்னது வபால அடிவயன் 
கசய்தது வபால நன்கு பரிவசாதித்து அேர் அதற்குத் தகுதியானேரா? 
என்று பார்த்த பின்னர் அேருக்கு உபவதசிக்க வேண்டும்” என்றார். 

 

இராமானுஜரும் “அப்படிவய 
கசய்கிவறன்!” என்று  ேிவடகபற்று 
வநராகத் திருக்வகாட்டியூர் 
ஸ்ரீகஸௌம்யநாராயணப் கபருமாள் 
நம்பியின் ேடீ்டில் இருந்து 
கிேம்பியேர், ேிறுேிறுகேன 

https://lh3.googleusercontent.com/-kxew1VIitig/YMVRfoQTaYI/AAAAAAABQjQ/ijat6ouHPNg0XHtUCAyw0DCtXqVtCwOjQCLcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-TZF2wnA52v8/YMVRm_fAf9I/AAAAAAABQjY/baifs46yQ748vieVSTjwdeoC-vKRQGA8ACLcBGAsYHQ/image.png
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வகாயிலுக்குள் ேந்தார். வகாயிலின் ேிமானத்திற்குள் கசன்றார். 
வகாயிலின் உச்சியில் நின்றுககாண்டார்.  
 
மக்கள் அவனேவரயும் குரல் ககாடுத்து அவழத்தார். இவதா... 
நம்வம உய்ேிக்கும் மந்திரம்... நாராயண மந்திரத்வத எல்வலாரும் 
வகளுங்கள். கசால்லுங்கள். உங்களுக்கு பரமபதம் நிச்சயம்.  
 
வேகுண்டம் கிவடப்பது உறுதி. வமாட்சத்துக்குச் கசல்ேரீ்கள் என்று 
மந்திரத்வத கபரும் குரகலடுத்து கசான்னார். மந்திரத்வத 
எல்வலாருக்கும் உபவதசித்து அருேினார். 
 
அவ்ேேவுதான். கடும் வகாபம் ககாண்டார் நம்பி. இராமானுஜவரக் 
கடிந்து ககாண்டார். 
 
அேரிடம் ராஇமானுஜர் பணிவுடன் கசான்னார்... ‘எனக்கு நரகம் 
கிவடத்தாலும், மக்கள் நன்றாக ோழ்ோர்கவே, அதுவபாதும்” 
என்றார்.  
 

இவதக் வகட்டு கநகிழ்ந்த நம்பி, ‘நீ 
என்னிலும் கபரியேன், 
எம்கபருமானார்” என்று கசால்லி 
கட்டித் தழுேிக்ககாண்டார். 
அத்தவகய புண்ணிய பூமி 
திருக்வகாஷ்டியூர் என்கிறது ஸ்தல 

புராணம். 
 
வகாயிலில், திருக்வகாஷ்டியூர் நம்பி,இராமானுஜர் இருேருக்கும் 
தனித்தனிச் சந்நிதிகள் உள்ேன. 

திருக்வகாட்டியூர் நம்பி ராமவரப் வபான்று  ராமானுஜரின் உயர்ந்த 
உள்ேத்வத ேியந்து “ோரும் நம் எம்கபருமானாவர!” என்று 
ஆரத்தழுேிக்ககாண்டார். 

பாமரனுக்கும் பிரம்ம ஞானம் தந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-Pc4jWtWWJ-M/YMVRsHUp8CI/AAAAAAABQjg/eRSBZ1WJE88ezO3TZYaPSVMwAMGV5-zlQCLcBGAsYHQ/image.png
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 தகுதி உள்ேேருக்குத் தான் நாராயண மந்திரத்வத கசால்ல 
வேண்டும் என்பவத மாற்றியவமத்தேர் இராமானுஜர்.   

 தகுதி உள்ேேர்களுக்குத்தான் பிரம்மஞானம் தரவேண்டும் 
என்பவத மாற்றி அவமத்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 
இந்திய தத்துேஞானியான வேதாத்திரியார் பிரம்ம ஞானத்தின் 
ேழிவய பிரபஞ்ச இயக்கத்வதப் பற்றி எேிவமயாகப் பாமரனும் 
புரிந்து ககாள்ளும் ேவகயில் தந்திருக்கிறார். 
 

இவறநிவலவய தன்னிடம் ேந்து பிரம்ம ஞானத்வத எழுதுக என்று 
கூறியதாகவும் கூறியுள்ோர். 
 

மவறகபாருட்கவே உணரும் நிவல    

 

பிரம்ம ஞானத்வத இரகசியமாக வேத்துக் ககாண்டும், ஒரு 
சிலருக்வக (அேர்கள் பார்வேயில் தகுதியுவடயேர்களுக்கு மட்டும்) 
அவதக் கற்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ககாள்வக இன்று தகர்ந்துள்ேது  . 

பிரம்மஞானம் உலகில் மக்கள் அவனேருக்கும் பரோமல் 
தவடப்பட்டதற்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் உண்டு.. 

அவத உணர்ந்து ககாண்டு,  தக்க முவறயில் அந்தத் தவடகவேக் 
கவேய வேண்டும். தவடக்குக் காரணங்கோேன:  

அவனத்தியக்க அருட்வபராற்றலான இவறநிவல –  பிரம்மம், 

அதிலிருந்து வதான்றிய ேிண், ேிண் சுழலிலிருந்து வதான்றிய 
காந்தம், காந்தத் தன்மாற்றங்கோகிய அழுத்தம், ஒலி, ஒேி, சுவே, 

மணம் – இேற்றின் கவடசி அவல இயக்கமாகிய மனம். 

இவேயவனத்தும் மவற கபாருட்கள். இவே இல்வலகயன்று 
மறுத்துக் கூற முடியாது.  இவ்ோறு உள்ேன என்று புலனறிவுக்கு 
எடுத்துக் காட்டவும் முடியாது.  

ஆயினும்,  இேற்வற அறிேதற்காகவே ஆறாேது அறிவு எனும் 
சிந்தவனயாற்றல் மனிதனிடம் அவமந்திருக்கிறது. ஐந்து புலன்கள் 
மூலம் வதாற்றப் கபாருட்கவே உணர்ேது ஐயறிவு. 
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புலன்கள் மூலம் உணரப் கபறும் கபாருட்களுக்கு மூலமான மனம், 

காந்தம், ேிண், கமய்ப்கபாருள் இேற்வற உணரக்கூடிய அறிவு தான் 
ஆறாேது அறிவு. 

புலன்கோல் கபாருட்கவே உணரும்வபாது மன அவலச்சுழல் மிகவும் 
ேிவரோக இயங்குகிறது. அந்த ேிவரவு நிவலயில் 
மவறகபாருட்கள் ேிேங்கா.  

மன அவலச்சுழல் ேிவரவே அகத்தேச் சாதவனயால் குவறத்து, 

அந்த நுண்ணிய நிவலயில் தான் மவறகபாருட்கவே உணர 

முடியும். 

மனிதனாக ோழும் எல்வலாருவம முடிோக வநாக்கிச் கசல்லும் 
கவடநிவலக் குறிப்பு பிரம்ம ஞானவமயாகும். 
 
பிரம்மஞானம்  என்றால் என்ன? 

 

  

 மனித மனத்திற்கு 
ஒன்றுவம இல்லாத சுத்த 
கேேியாகவும் எங்கும் நீக்கமற 
நிவறந்ததாகவும் எல்வலயற்ற 
ேிரிவுவடயதாகவும் உள்ே 
இவறகேேிதான் அவனத்தியக்க 
அருட்வபராற்றலாகும்.   

 இயற்வகவய அதன் 
ஆதிநிவலயான 
இவறகேேியிலிருந்து 
மனிதமனம் ேவரயில் அறிந்து 
ககாள்ளும் சுயசரித்திரம் தான் 
பிரம்மஞானம் என்றும் 
கமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் 
ேிஞ்ஞானத்திற்கும் பாலமாக 
திகழும் வேதாத்திரி மகரிஷி 

குறிப்பிடுகின்றார். 
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 பரமாணு முதல் ககாண்டு, எந்தப் கபாருளும் 
இவறநிவலயாகவே இருக்கும் காட்சி அறிேிற்கு உண்டாகும். 
எல்லா இடங்கேிலும் எக்காலத்திலும் எல்லாப் 
கபாருட்கேிலும் இவறநிவலவய உணரக்கூடிய வபரறிவுதான் 
பிரம்மஞானம் எனப்படுகின்றது. 
- தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி. 
 
"வபரியக்க மண்டலத்வதத் தத்துேங்கள் 
   பத்தாக ேிேங்கிக் ககாள்வோம். 
கபரியசுவம மனதிலிருந் திறங்கிேிடும். 
   மனம்அறிோம் சிேமு மாகும். 
ஓரியக்க மற்றநிவல கேட்டகேேி 
   இருப்ப துவே; ஆதி யாகும். 
உள்ேவமந்த ஆற்றவல உருண்டியங்கும் 
   ேிண்ணாகும். அதிகல ழுந்த 
வநரியக்க ேிரிவுஅவல கநடுகேேியில் 
   கலப்புறோன் காந்த மாச்சு. 
நிகழ்காந்தத் தன்மாற்றம் அழுத்தம்ஒலி 
   ஒேிசுவேயும் மணம்மனம்ஆம். 
சீரியக்கச் சிறப்புகவே ேிவேவுகவே 
   உள்ளுணர்ந்தால் அதுகமய்ஞ் ஞானம். 
சிந்திப்வபாம், உணர்ந்திடுவோம், வசர்ந்திருப்வபாம் 
   இவறநிவலவயா கடன்றும் எங்கும்!”  (ஞாக.பா 1674) 

 

ஆன்மா எல்லா உயிர்கேிலும் நிவறந்திருக்கிறது.  அவ்ோவற 
அறியப்படுகிறது.  எல்லா உயிர்கேிலும் நிவறந்ததாக அதவனத் 
தியானிக்க வேண்டும். 
 

ஆன்மா எல்லா உயிர்கேிலும் நிவறந்திருப்பவத யார் அறிகிறாவனா 
அேவன எல்லா உயிர்களும் வநசிக்கின்றன. 
 

பிரம்மாகிய வபரறிவே நமது அறிவு என்று உணர்ந்த ஞான 
நிவலவய மகரிஷி கூறும்வபாது, 
 

”அேன் நீ ஒன்றாய் அறிந்தஇடம் 

அறிவு முழுவம அது முக்தி” 
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என்பார். 
 

”வேதத்வத யான் படித்த தில்வல ஆனால் 

  வேதத்தின்   உட்கபாருோய் என்வனக்கண்வடன் 

ோதத்தில் யான் கலந்து ககாண்டதில்வல 

  ோதிப்வபார் அவனேருக்கும் கபாருோய் உள்வேன். 
வபதித்த அண்டங்கள் உயிர்கட்ககல்லாம் 

   பிறப்பிடமாய்க் கருப்கபாருோய் என்வனக் கண்வடன். 
வசாதிப்வபார் புலனறிோல் என்வனக் காணார் 

  சுயநிவலவய அகத்துணர அேர் நான் ஒன்வற” (ஞாக.பா.1400) 
 

தான் உணர்ந்த  பிரம்ம ஞானத்வத மகரிஷி கேிவதயாகத் 
தருகிறார். 
 

பிரம்மஞானம் எனும் வபரியக்க மண்டலத்தில் 1. இவறகேேி 2. 
முதல்நிவல நுண்ேிண் வேதான் 3. இரண்டாம் நிவல நுண்ேிண 
வயாகான் எனும் நிழல்ேிண் 4. வயாகான் எனும் நிழல் ேிண்,  
 
இவறகேேியில் கவரயும் நிகழச்சி காந்தம் எனும் நான்கு 
தத்துேங்கேில் அடிப்பவடயில் பிரம்மஞானம்  என்ற பயிற்சிவய 
மனேேக்கவலயில் பாடமாக்கியுள்ோர் மகரிஷி.  

 

இதவன ஆண்டுவதாறும் ஆயிரக்கணக்காவனார் பயின்று 
பிரம்மாஞானிகோக உருகேடுத்து ேருகின்றனர். 
 
மனேேக்கவல என்னும் ோழ்க்வக ேே ேிஞ்ஞானம், மனித 
குலத்திற்கு அேசியமான அறிவு ேிேக்கக் கதவேத் திறந்து ேிட்டு 
ேிட்டது. பயன்கபறுவோம். பிரம்ம ஞானம் கபறுவோம். 
 

ஒருங்கிவணந்த ோன் மண்டல இயக்கப வபராற்றவல 
ஆராய்நதறியும் வபாது மனித மனதுக்கு எவ்ேேவோ உண்வமயும் 
ேிேக்கங்கள் கிவடக்கும்.  
 
அதனால் தான் ”பிரம்மஞானம்” அவனேருக்கும் வேண்டும் என்று 
ேலியுறுத்தப்படுகிறது. 
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மவற, சூரிய ஒேி, காற்று இேற்வறப் வபால் பிரம்ம ஞானமும் 
மக்கள் எல்வலாருக்கும் கபாதுோனது.  எேிதாகவும் கிவடக்கக் 
கூடியது.  முயன்று பயனவடய வேண்டியது. 
 

இந்த தத்துேத்வத கல்ேிக் கூடங்கள் மூலம் பரேச் கசய்ய 
வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக அவமந்துள்ேது.  
 
இதவன அருட்தந்வதயின் உலகசமுதாய வசோ சங்கம் 
நிவறவேற்றி ேருேது மகிழ்ச்சிக்குரியதாகும். 
 

 

8.சமூக புரட்சியாேர்கள்  
(சாதிவய வேரறுத்தேர்கள்) 

 

இந்து மதத்தின் முதல் சமூக சீர்திருத்தோதி இராமானுஜர்தான் 
எனலாம்.  

இவறேன் முன் உணவு உண்பதில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்வல என்று 
ஏற்படுத்தி முதன்முதலாகப் கபாது ேிருந்து கண்டேர்.  

இவறேனுக்குத் கதாண்டு கசய்ேதில் சாதி, மதி வபதங்கள் இல்வல 
என்று அந்த நாேிவலவய கூறியதுடன், கபருமாேின் முன் ‘வேதம் 
ஓதுபேனும் உடல் ேருத்திப் பணி கசய்பேனும் ஒன்வற’  என்ற 
நியதிவய உருோக்கியேர்.  

இப்வபாதும் திருேரங்கத்தில் உலா முடித்துத் வதரிலிருந்து 
கபருமாள் இறங்கியதும் தச்சுத் கதாழிலாேி வபான்ற உவழக்கும் 
ேர்க்கத்தினருக்கு மரியாவத கசய்ேது இராமானுஜரின் ஏற்பாவட.  

இவறேன் கசல்ேப் பிள்வேவயத் கதாடர்ந்து ஓடிேந்த முஸ்லிம் 
கபண்வண கபருமாளுக்வக திருமணம் கசய்து வேத்தேர்.  
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ஆதிதிராேிடர்கவேத் திருக்குலத்தேர் என அவழத்தேர். வேத 
ரகசியத்வத கேேிப்படுத்தியேர். 

இராமானுஜர் சாதி பற்றுமிக்க அந்தக் காலத்திவலவய சமத்துேத்வத 
ேலியுறுத்தியேர். அேர் தம்முவடய சீடர்கவே பாகுபாடின்றி 
நடத்தினார். 
 
வேதியச் சீடனுடனும் வக வகார்ப்பார், வேடர் குலச் சீடனின் 
வதாேிலும் சாய்ந்து ககாள்ோர். தம்முவடய உயிருக்கு ஆபத்து 
வநர்ந்தவபாதுகூட தமது ககாள்வகவய அேர் ேிட்டுக் 
ககாடுத்ததில்வல. 
 
சாதி வேறுபாடுகவே கவேேதற்கான முயற்சியில் அேர் கதாடர்ந்து 
ஈடுபடவே கசய்தார். 
 

இந்து சமுதாயம் வதக்கநிவல அவடந்தவபாது ராமானுஜவர மிக 
முக்கியமான சமுதாய எழுச்சிவய ஏற்படுத்தினார். தாழ்த்தப்பட்ட 
மக்கவே அரேவணத்து, வகாேிலுக்குள் அவழத்துச் கசன்றார்.  

சமுதாயத்தின் அவனத்துப் பிரிவுகளுக்கும் அந்தணராகும் உரிவம 
இருப்பவத மீண்டும் நிவனவூட்டி, சமுதாய மறுமலர்ச்சிவய 
ஏற்படுத்தினார்.  

உலக ேரலாற்றில் இதுேவர நடந்திராத சமூக ேிடுதவலக்கான 
கருத்தியல் மாற்றம் இது.  

இதற்கான ஆன்மிக-கருத்தியல் உத்வேகத்வத இராமானுஜர் 
எங்கிருந்து கபற்றார் எனும் வகள்ேி எழுகிறது. 

பதிகனட்டாம் அத்தியாயத்தில் (வமாட்ச சன்னியாச வயாகம்) பகேத் 
கீவத குணங்கேின் அடிப்பவடயில் அறிவே மூேிதமாகப் 
பிரிக்கிறது. இதில் உயர்ந்ததான சத்ே அறிவே இப்படி ேவரயவற 
கசய்கிறது: 
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கேவ்வேறாகவுள்ே கபாருள்கள் அவனத்திலும் வேறுபாடில்லாததும் 
அழிேில்லாததுமான ஒவர ேஸ்துவே எேன் பார்க்கிறாவனா அந்த 
ஞானத்வத சாத்ேகீம் என அறி. (பகேத் கீவத 18:20) 

இந்த சமத்துேப் பார்வே எப்படி சமுதாய ேிடுதவலக்கு 
ேழிவகாலும் எனக் வகட்கலாம்.  

ஆனால் இராமானுஜர் தன் பாஷ்யத்தில் இதவன சமுதாயச் சூழலில் 
மானுடத் தேத்தில் கபாருத்திப் வபசுகிறார்.  

‘சாதி ேித்தியாசங்களுக்கும், சமூகப் கபாறுப்புகளுக்கும், உடல் 
அவமப்புகளுக்கும் அப்பால், அவனேரிடத்திலும் ஒவரவபால 
உவறயும் அழியாத பிரம்மத்வதக் காண்பவத சாத்ேகீ அறிவு’  என 
அேர் கூறுகிறார்.  

ஸ்ரீரங்கம் வகாயிலில் அவ்வூர் பிராமணர்கள் மிகுந்த ஆசாரசீலராக 
தங்கவே காட்டிக் ககாண்டவத ராமானுஜர் கண்டித்தார்.  

நீங்கள் அத்தவன உயர்ந்தேர்கோக இருந்தால் ஸ்ரீ ரங்கநாதவன 
நீங்கள் வசேிக்கக்கூடாது. அேருக்கு நிவேதனம் கசய்யப்படும் 
பிரசாதத்வதயும் ஏற்கக்கூடாது.  

தீண்டப்படாதேரான திருப்பாணாழ்ோவர அேர் தம்முடன் 
இவணத்துக் ககாண்டதால் உங்கள் வநாக்கப்படி ரங்கநாதனும் தீட்டு 
உள்ேேர்தான். அேர் அருவக கசல்லாதீர்கள் என்று கண்டித்தார். 

இந்த அேவுக்கு ஜாதி ேித்தியாசம் பாராமல் திட சித்தமுள்ேேராக 
இருந்து உலகில் இவணயற்ற ஒரு மதத்வத ஸ்தாபித்து அருேிய 
இராமானுஜரின் புகழ் எங்கும் பரேியது. 

எந்த சீர்திருத்தோதிகளுக்கும் முதல் எதிர்ப்பு அேர்கேது 
ேடீுகேில்தான் இருக்கும். ராமானுஜருக்கும் அப்படிவய. அேரது 
சீர்திருத்த கருத்துக்கவே மவனேி தஞ்சம்மாள் ஏற்கேில்வல. 

பிறப்கபாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற ேள்ளுேரின் ோக்கிற்கு 
இணங்க ோழ்ந்த இராமானுஜர் ஒருசமயம் திருக்கச்சி நம்பிகவேத் 
தனது இல்லத்திற்கு உணவு உண்ண அவழத்து இருந்தார். அேரும் 
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அதற்கு இவசந்திருந்தார். 
 

இராமானுஜரின் மவனேி தஞ்சம்மாவோ மிகுந்த ஆசாரமான 
குடும்பத்திலிருந்து ேந்தேள்.  

இராமானுஜர் திருக்கச்சி நம்பிகவோடு வபசுேவதவய ேிரும்பாதேள்; 
அேவரவய குருோக ஏற்றுக் ககாண்டது அேளுக்குத் துேியும் 
பிடிக்கேில்வல.  

இந்த நிவலயில் இராமானுஜர் தஞ்சம்மாேிடம், ‘திருக்கச்சி 
நம்பிகவே அமுதுண்ண அவழத்துள்வேன். ேிவரேில் தேிவக 
(சவமயல்) கசய்” என்றார். 

 

தஞ்சம்மாள் வேண்டா கேறுப்பாக தேிவக கசய்ய, இராமானுஜர் 
திருக்கச்சி நம்பிகவே அவழத்து ேர புறப்பட்டுப் வபானார்.  

நம்பிகவோ, வேறு வேவல இருந்ததால், குறிப்பிட்ட வநரத்திற்கு 
முன்னதாகவே இராமானுஜரின் ேடீ்டிற்கு ேந்துேிட்டார். 
தஞ்சம்மாள் இரண்டு திண்வணகளுக்கு இவடயில் இருக்கும் 
நவடபாவதயில் அேவர அமரச் கசய்து உணேிட்டாள்.  

திருக்கச்சி நம்பிகள் கசன்றபின் அேர் சாப்பிட்ட இவலவயக் 
வகாலால் எடுத்கதறிந்து, ேடீு முழுேதும் சாணம் கதேித்து சுத்தம் 
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கசய்து, தானும் குேித்துேிட்டு, புதியதாக சவமயல் கசய்து 
இராமானுஜரின் ேருவகவயப் பார்த்துக் காத்திருந்தாள்.  

ேிேரம் அறிந்த இராமானுஜர் வகாபம் ககாண்டார். தன் பக்தி 
மார்க்கத்திற்கும் மனித வநயத்திற்கும் வேணே ேேர்ச்சிக்கும் 
தஞ்சம்மாள் உறுதுவணயாக இருக்கமாட்டாள்; உபத்திரமாகத்தான் 
இருப்பாள் என்று எண்ணி துறேறத்வத வமற்ககாண்டார். 
பட / J EEYARSWAMY 
சில வகாயில்கேில் தலித்துகள் நுவழேது, தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகவேச் 
வசர்ந்தேர்கவே வகாயில் அர்ச்சகர்கள் ஆக்கியது,  
தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகவேச் வசர்ந்த மக்கவே வேணேத்துக்குள் 
ககாண்டு ேந்தது உள்ேிட்டேற்றில் இராமானுஜர் பங்காற்றியுள்ோர். 
 

 சாதி ஏற்றத்தாழ்வே ராமானுஜர் கடுவமயாக எதிர்த்தார். சாதி 
ஏற்றத்தாழ்வே தம்முவடய மவனேி ககாண்டிருந்தார் 
என்பவத அேரின் துறேறத்துக்கு ஒரு காரணம்.  

சமுதாயத்தில் நிலேிய சாதி சமய வேற்றுவமயிவன தமிழ்ச் 
சித்தர்கள் சாடினார்கள். 

”சாதி வபதமில்வல அகப்வபய் தனாகி நின்றேர்க்வக” 

என அகப்வபய் சித்தரும், 

”ஒன்வற குலம் ஒருேவன வதேன் 
நன்வற நிவனமின் நமன் இல்வல நாளுவம 
கசன்ற புகுங்கதி வேறில்வல நும்சித்தத்து 
நின்வற நிவலகபற நீ நிவனந்துய்யுவம” 

எனத் திருமூலரும், 

“சாதியிவல மதங்கேிவல சமய கநறிகேிவல 
சாத்திரச் சந்தடிகேிவல வகாத்திரச் சண்வடயிவல 
ஆதியிவல அபிமானித் தவலகின்றரீ்” 

என்று ேள்ேலாரும், 
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”கருோன நாத ேிந்தில் ஜாதிவயது? 
கற்பவனயால் நாம்மிரண்டு வபசுகின்வறாம் 
ேருநாேில் கல்ேிவயாடு கபாருோதாரம் 
ேேர்ச்சி கபற்றால் ஜாதிகயலாம் ஒழிந்திடாவோ?“ 

என்று வேதாத்திரி மகரிஷியும் சாதிவயச் சாடுகின்றனர். 

ரிக் வேதம், மனு தர்மம், பகேத்கீவத ஆகியவே சாதி இவறேனால் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட அவமப்பு என்வற கூறுகின்றன. 

பகேத்கீவத குணத்தின் அடிப்பவடயில் சாதி அவமகின்றது என 

குறிப்பிட்டாலும், பிற பிறப்பின் அடிப்பவடயிவலவய சாதி அவமகின்றது 

என்பவத ேலியுறுத்துகின்றன. 

சமுதாய அவமப்வப சாதிவய உருோக்கியது என்றும் மதத்திற்கு 

சாதிக்கும் கதாடர்பில்வல என்றும் சுோமி ேிவேகானந்தர் 

குறிப்பிடுகின்றார்.  

கதாழிற் வகாட்பாடு 

சாதி மக்கள் குழுக்கள் கசய்யும் கதாழில் அடிப்பவடயில் அவமந்தன 

என்பதுவே கதாழிற் வகாட்பாடு. கதாழில்கேின் தன்வம காரணமாக 

'தூய்வம' 'தீட்டு' ேவரயவற கசய்யப்பட்டன. 

பிறப்பு ரீதியிலான தமிழ் சமூக அவமப்வப மறுக்கும் பலர், கதாழில் 

ரீதியிலான தமிழ் சமூக அவமப்பு இயல்பான என்றும் கருத்தாக்கம் 

கசய்துள்ோர்கள். 

சாதி ஒழிய சரியான ேழி எது? – வேதாத்திரி மகரிஷி. 

சாதிகவே ஒழித்துேிட வேண்டுகமன்று நாம் ேிரும்புகின்வறாம்.   

சாதி எப்படி ஏற்பட்டது?  அனால் ேிவேகின்ற நன்வம தீவம 
யாவே?  என ஆராய்ந்தறிந்த பிறவக அவத எப்படி ஒழிக்க 
வேண்டும் என்று ேழிகாண முடியும்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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முன்னாேில் ஒவ்கோரு கதாழிலின் வபவரக் ககாண்டு அத்கதாழில் 
புரிகின்ற மக்கவே அவழத்து ேந்த பழக்கம் ஏற்பட்டது.   

கதாழில்கள் பரம்பவரயாகப் பின்பற்றிச் கசய்யப்பட்டும் ேந்தன.  
வதச கேப்ப தட்ப நிவலக்வகற்றோறும், கதாழில்களுக்வகற்றோறும், 
மக்கேிடம் – 

1. கசயல்திறவம, 
2. மவனாநிவல, 
3. அறிேின் ேேர்ச்சி, 
4. கபாருோதாரம், 
5. உணவுமுவற, 
6. ஒழுக்க பழக்கங்கள் 

என்ற ஆறு ேவகயும் இவணந்த பண்பாடு உருோயிற்று.   

உலகம் முழுேதும் ஆங்காங்கு இப்பண்பாடுகள் பாரம்பரியமாகத் 
கதாடர்ந்து ேந்து ககாண்டிருக்கின்றன. 

இந்த ேிதமான பண்பாடுகேில் இன்று மனித ேர்கத்த்தின் ோழ்ேில் 
கபருநலம் ேிவேேிக்கின்ற பண்பாடுகளும் உண்டு. 

வமலும் திருத்தி உயர்ந்த வேண்டிய பண்பாடுகளும் இருக்கின்றன.   

இயந்திர ேிஞ்ஞான சாதனங்கள் கபருகியுள்ே இக்காலத்தில், எந்தத் 
கதாழிவலயும் எேரும் கசய்யலாம் என்று ஒரு கபாதுோன முவற 
உருோகிேிட்டது. 

ஆகவே கதாழிலின் கபயரால் அவழத்து ேந்த சாதிகள் ஒழிந்வத 
வபாயின். 

ஆனால், பழக்க ேழக்கம் பண்பாடு கலாச்சாரம் என்ற 
முவறகோல்தான் சாதிகள் நிவலத்தும் நீடித்தும் ேருகின்றன.   

உயர்ந்த பண்பாடுகள் மனித ேர்க்கத்திற்குப் கபாதுோகத் 
வதவயாேதால், அவே காப்பாற்றப்பட வேண்டும்.   
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மற்றவேகவேத் திருத்தி உயர்த்த வேண்டும்.  அதன் மூலவம 
இன்று நிலேி ேருகின்ற சாதி வபதங்கள் மவறய முடியும். 

உணர்ச்சி. உள்ேம் என்ற இருேவகயுவம பண்பாடுகேில் இவணந்து 
பழக்கத்தால் பலம் கபற்றிருப்பதால், இேற்வற உடவனவய 
பலாத்கார முவறயிவல ஒழித்துேிட முடியாது. 

அப்படி ஒழிக்க முயல்ேதும் தேவறயாகும்.   நமது கசல்ேத்வத 
நாவம பாழாக்கி ேிடுேது வபாலாகும்.    

சுகாதாரம், கபாருோதரம், மவனாதத்துேம் என்ற மூன்வறயும் 
இவணத்து, தனிமனிதன் ோழ்ேிலும் சமுதாய ோழ்ேிலும் 
நலமேிக்கின்ற ஓர் உயர்ந்த உலகப் கபாதுோன பண்பாட்வட கல்ேி 
முவறயாக உருோக்கி, குழந்வதப் பருேத்திவலவய அது எேிதாகப் 
பழக்கத்தில் ேந்துேிடச் கசய்ய வேண்டும்.    

உணவு, உவட, ஞாபகப் பயிற்சி, ஒழக்க பழக்கங்கள் இேற்றிவல 
குழந்வதகள் ஒன்றுபட்டு ேேர்ந்தால், ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குப் 
பின்னர் சாதி என்ற ோர்த்வத ேழக்கற்வற வபாய்ேிடும். 

அறிஞர் கபருமக்கவே  ேிஞ்ஞான சுகாதார மவனாத்ததுே 
நிபுணர்கவே!  அரசியல்ோதிகவே!  உங்களுக்வக இத்துவறயில் 
அதிக கபாறுப்பு உண்டு என்பவத இதன் மூலம் எடுத்துக் 
காட்டுகிவறன். 

 

9."நான் கண்டு ககாண்வடன்; 

நாராயண எனும் நாமம்" 

ேிசிஸ்டாத்ே தத்துேத்வத உலகககங்கும் பரப்பி புகழ் கபற்ற 
இராமனுஜர், ”நாராயண  மந்திரத்தின்  கபாருவே கதரிந்து ககாள்ே 
18 முவற அேர் குருநாதரிடம்  நவடயாய் நடந்தார். 
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ஆனால், இன்வறா வேதாத்திரியம் இந்த மந்திரத்தின் ேிேக்கத்வத 
பாமரனும் பரிந்து ககாள்ளும்படி, உணர்ந்து ககாள்ளும்படி கதேிோக 
ேிேக்கியள்ேது. 

வகள்ேி: சுோமிஜி, "நான் கண்டு ககாண்வடன்; நாராயண எனும் 
நாமம்" என்று கபரியேர்கள் கூறுகிறார்கவே, அதன் உட்கபாருள் 
என்ன? 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் ேிவட: இவறநிவல என்ற பிரம்மவம 
எழுச்சி கபற்று சுழற்சி நிவலயில் ேிண் என்ற நுண்துகோனது. 
ேிண்துகள்கள் வமாதி இவணந்து, இயங்குகின்ற தன்வமக்கு ஏற்ப 
மூலகங்கள் வதான்றின.  

ேிண்ணின் அடர்த்தி நிவலவய காற்று. அவ்ேடர்த்தி வேறுபாட்டில் 
வதான்றும் வ ட்ரஜன் ோயுவோடு ஆக்ஸிஜன் ோயுவும் வசரும் 
வபாது நீர்மப் கபாருள் வதான்றுகிறது.  

அந்நிவலக்கு அடுத்த ககட்டிப் கபாருோக உள்ே எல்லாப் 
கபாருளும், உயிர்களும், நீர்மப் கபாருேில் இருந்து தான் வதான்றின. 
நீர்மப் கபாருேின் சுழற்சி வேகம் வமலும் குவறந்து கநருங்கி 
இயங்க திடப்கபாருோக மாறுகிறது.  

மண்ணில் ஒரு தாேர ேிவதவயப் வபாட்டு அதற்குத் தண்ணரீ் 
ஊற்றுகிவறாம்.  

அந்தத் தண்ணரீில் உள்ே வ ட்ரஜன் அணு, அந்த ேிவதயில் 
அவமத்துள்ே நுண் பதிவுக்வகட்ப சுழற்சி கபற்று, பஞ்சபூதத்வதயும் 
இவணத்து அந்தந்த இரசாயணங்கோக்கி முவே, தண்டு, இவல, 
கிவே, அரும்பு, கமாட்டு, பூ, காய் என்கறல்லாம் மாற்றம் 
கபறுகிறது. தாேர இனம் ஆக்ஸிஜவனப் பிரித்து மனிதன் சுோசிக்க 
உதவுகிறது.  

அதனால் உயிர்கள் அவனத்தும் நீர்மப் கபாருேின் தன்மாற்றத்தாவல 
தான் வதான்றி ேந்தன.  
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நாரம் + அயனம் = நாராயணம்.  
'நாரம்' என்றால் நீர். 
'அயனம்' என்றால் மாற்றம்.  

'நாராயணம் என்றால் உயிர்கள் அவனத்தும் நீரின் மாற்றத்தால் 
வதான்றியது எனப்கபாருள்.  

திடப் கபாருோக உள்ே அவனத்திற்கும் மூலப் கபாருோக உள்ேது 
நீர்மப்கபாருள் தான். நீருக்கு மூலமாக இருப்பது, எல்லாம் ேல்ல 
இவறேனான 'நீவய தான்'. அவ்ேறான நாரா-அயணமான உன்வன 
நான் கண்டு ககாண்வடன்.  

பிரணேப் கபாருோன கமய்ப்கபாருேின் குணம் கமௌனம். அதனால் 
இவறேவனக் குறிக்க 'அம்' என்ற மகர கமய்யால் அவழத்தார்கள். 
நானும் 'அதுோக' - இவறேனாகவே இருக்கிவறன் என்பது தான் 
"நாம் + அம் = நாமம்". 

நமது கநற்றியில் ” ேடிேில் இரண்டு நரம்புகள் வமல் 
வநாக்கியுள்ேன. அது சிலருக்கு கேேிப்பவடயாகவே வதான்றும். 
அந்த நரம்புகவேத் தட்பகேட்ப நிவலயிலிருந்து பாதுகாத்துக் 
ககாள்ே வேண்டும் என்பதற்காக இராமக் கட்டிவய இவழத்து அதன் 
வமல் வபாட்டு ேிட்டார்கள்.  

புருே வமயத்தில் இருந்து உயிர் சக்திவய வமவல ககாண்டு வபாய் 
'பிரம்மரந்திரம்' என்ற துரிய நிவலயில் வேக்க வேண்டும் 
என்பவதக் காட்ட வமயத்தில் சிேப்பு நிறத்தில் வமல் வநாக்கி ஒரு 
வகாடு இழுத்து ேிட்டார்கள்.  

இவதப் புலன்களுக்கு காட்ட அவமத்த சடங்கு முவற நாமமாகும். 
கமாழி ேழக்கில் 'நாமம் வபாட்டான்' என்றால் இன்று வேறு 
கபாருோகி ேிட்டது. 

எல்லாம் ேல்ல இவறேன் எழுச்சி நிவலயில் பஞ்சபூதங்கோகி, நீர் 
ேழிவய பரிமாண மாற்றம் கபற்று உயிர்கோகத் வதான்றி நாமாகவும் 
ேந்துள்ோன் என்பவத அறிந்த கபரிவயார்கள் குறிப்பாக உணர்த்த 
அவ்ோறு கூறியுள்ோர்கள். 
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10.யான் கபற்ற இன்பம் கபறுக இவ்வேயகம் 

 

சாதி பாகுபாடு நிவறந்த அப்படிப்பட்ட காலத்தில் தமிழ் நாட்டில் 
பிறந்து, பாரதகமங்கும் பயணித்து, ஷீணமவடந்திருந்த “வேணே 
மதத்வத” தனது “ேிஷிஷ்டாத்வேத” தத்துேத்வத ககாடுத்து 
மீட்கடடுத்தேர் “யதிராஜர்” என்று வேணேர்கோல் அவழக்கப்படும் 
“ஆன்மிகப் புரட்சியாேர்” “ஸ்ரீஇராமானுஜர்” . அேரின் ோழ்ேில் 
நடந்த ஒரு சம்பேம். 

ஒரு முவற “ஸ்ரீ இராமானுஜர்” “திருப்பதியில்” தனது சீடர்களுடன் 
தன் மடத்தில் தங்கியிருந்தார்.  

அப்வபாது ககண்டி எனும் வமார் ேிற்கும் கபண் அேரது 
ஆசிரமத்திற்கு ேந்தாள். 

 அது மிகவும் வகாவட காலம் என்பதால் ஸ்ரீ இராமானுஜரும் அேரது 
சீடர்களும் அேேிடம் வமார் ோங்கி குடித்தனர்.  

எல்லாம் குடித்த பின்பு தாங்கள் குடித்த வமாருக்கான ேிவலகயன்ன 
எனக் வகட்டார் ராமானுஜர்.  

அப்வபாது ககண்டி தனக்கு பணம் ஏதும் வேண்டாம் என்றும், ஸ்ரீ 
இராமானுஜர் தனக்கு வேகுண்டம் கசல்லும் அருோசிவய ேழங்க 
வேண்டும் எனக் வகட்டாள்.  

அந்த எேிவமயான வமார் ேிற்கும் கபண்ணாண ககண்டியின் 
உன்னதமான எண்ணத்வத கண்டு மகிழ்ந்தார் ஸ்ரீஇராமானுஜர். –  

பிறகு இராமானுஜர் ககண்டியிடம், தனக்கு அத்தவகய சக்தி 
கிவடயாகதன்றும் “திருமவலயில்” நின்றிருக்கும் அந்த 
“ஸ்ரீநிோசனுக்வக” அத்தவகய ஆற்றல் இருப்பதாக கூறினார்.  

https://dheivegam.com/ramanujar-arpudhangal/
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வமலும், தான் அந்த திருமவல ஆண்டேனிடம் ககண்டிக்கு 
“வேகுண்டம் பிராப்தி” தருமாறு கூறி ஒரு சிபாரிசு ஓவல 
தருேதாகவும், அவத அந்த கபருமாேிடம் தந்தால் அேர் உனக்கு 
வேகுண்ட பதேி அேிப்பார், என்று கூறி ஒரு சிபாரிசு ஓவல எழுதி 
ககண்டியிடம் ககாடுத்தார் இராமானுஜர்.  

இக்காட்சிகவே பார்த்துக் ககாண்டிருந்த ஸ்ரீ ராமாநுஜரின் சீடர்கள், 
தங்கள் குருநாதர் அந்த கல்ேியறிேில்லாத கபண்ணிடம் வேடிக்வக 
கசய்கிறார் என நிவனத்துக் ககாண்டனர்.  

அவதப் கபற்றுக்ககாண்ட ககண்டி வநவர திருமவலக்குச் கசன்று 
“ேராக மூர்த்தியின்” திருக்குேத்தில் நீராடி, அேவர ேணங்கி பின்பு 
ஏழுமவலயானின் தரிசனத்திற்கு அேரது சந்நிதிக்கு கசன்றாள்.  

அப்வபாது ஆரத்தி காட்டிய அர்ச்சகர்கேிடம், ஸ்ரீ இராமானுஜர் 
தனக்கு தந்த சிபாரிசு ஓவலவய அந்த கேங்கவடஸ்ேரரிடம் 
வேக்குமாறு கூறி அந்த ஓவலவய அர்ச்சகர்கேிடம் ககாடுத்தாள்.  

ராமானுஜர் ஏவதா ஒரு ஆச்சர்யத்வத கசய்யப் வபாகிறார் என்று 
நிவனத்து அந்த அர்ச்சகர்கள், ககண்டியிடமிருந்து அந்த ஓவலவய 
ோங்கி கபருமாேிடம் வேக்கச் கசன்ற வபாது, அந்த சிபாரிசு 
ஓவலவய அந்த “திருமவலோசன்” தனது வகநீட்டி கபற்று 
ககாண்டு “ஸ்ரீ ராமானுஜர் கூறியபடி உனக்கு வேகுண்ட பதேி 
அேித்வதன்” எனக்கூறிய கபருமாள் மிகுந்த ஒேி ககாண்ட தனது 
“கருட ோகனத்வத” வதான்றச் கசய்தார்.  

அதில் ககண்டி ஏறி அமர்ந்து ககாண்டு அங்கிருக்கும் அவனேரும் 
காண வேகுண்டம் கசன்றாள்.  

இக்காட்சிவயக் கண்ட அங்கிருந்த மக்களும் இந்நிகழ்வே 
வகள்ேிப்பட்ட ஸ்ரீ இராமானுஜரின் சீடர்களும் அந்த 
ஏழுமவலயாண்டேனின் அருோற்றவலயும், ஸ்ரீ இராமானுஜரின் 
“ஆன்மீக வயாகசக்திவயயும்” தனக்கு  கிவடத்த இன்பம்  யாேரும் 
கபற வேண்டும் என்ற இராமானுஜரது உள்ேத்வத உணர்ந்து அேர் 
தங்கவோடு இருப்பவத மிகப் கபரும் பாக்கியம் என எண்ணி 
கமய்சிலிர்த்தனர். 
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இராமானுஜவரப் வபாலவே வேதாத்திரி  மகரிஷியும் ”தான் கபற்ற 
இன்பத்வத மானுடம் கபற வேண்டும் என்று ” அன்பர்கவே ோரீர்” 
என்று அவழக்கிறார். 

 
"அன்பர்கவே ோரீர் 
அறிேின் இருப்பிடம் 
அறிந்து இன்பமுற 
அன்பர்கவே ோரீர்! 
 
இன்ப நிவலயவத ஏகநிவலயவத 
அன்பு நிவலயவத 
அறிந்திடலாம் இன்று 
அன்பர்கவே ோரீர்! 
 
தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்வதாம் 
என்று நிவனந்ததால் ஏகனன உணர்வதாம் 
அன்றாட ோழ்வே அறிந்தனுபேிக்க 
இன்வறனும் ேிவரந்து எழுச்சிகபற்றுய்ேரீ் 
அன்பர்கவே ோரீர்! 
 
பூரண தூலமும் கபாருந்து சூக்குமம் 
காரணமான கருவேயு மறிந்து 
ஆரணமான அணுேரிந்து சுடர் 
தாரக மவுன தேத்தில் நிவலகபற 
அன்பர்கவே ோரீர்! 
 
எத்தவன ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் 
இவ்வுலககங்கும் வபரண்ட முழுவமயும் 
அதன் அருோட்சியாக நிவறந்துள்ோன் 
அறிவே ேிரித்து அவனத்தும் துய்த்தின்புற 
அன்பர்கவே ோரீர்! 
 
நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும் 
நீோயுள்,உடல்நலம் நிவறகசல்ேம் கமய்யானம் 
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ஓங்கிச் சிறப்புற்று உள்ே நிவறவோடு 
உள்கோேி கபருக்கி உண்வமப் கபாருள் காண 
அன்பர்கவே ோரீர்" (ஞாக.பா.1644) 

தான் கபற்ற இன்பத்வத மானுடமும் 
கபற வேண்டி, அன்பர்கவே ேருேரீ்கோக 
என்று  அவழக்கிறார் வேதாத்திரி 
மகரிஷி.  அறிவு எங்வக எப்படி உள்ேது 
என்பவத அறிந்து, இன்புறலாம் 

இன்ப நிவலயான அறிவு ஒவர 
நிவலயாக எல்லாேற்றிலும் இருப்பவத 
இன்று அறிந்து ககாள்ேலாம். 

ேிலங்கினங்கள் ேவர நில உலகில் 
ோழ்கின்ற சீே இனங்கள் அவனத்தும் 

உண்டு, உறங்கி, உயிர்த்து, மடிந்தும் ேிடுகின்றன. 

மனிதனாகிய நாமும் அவதவய கசய்தால் ஆறாேது அறிேின் 
காரணகமன்ன என்ற எண்ணியதால் உண்வம நிவலவய 
உணர்ந்வதாம். 

ஒவ்கோரு நாளும் ோழ்கின்ற ோழ்க்வகவயப் பற்றி அறிந்தும் 
ோழ்க்வகவய இனிவமயாக அனுபேிக்கும் இன்வறக்காேது 
ேிவரோக துயில் கவேந்து, பறப்பட்டு ேந்து எழுச்சி கபற்று 
ோழ்ேரீ்கோக! 

பூரணப் கபாருோன இவறநிவலவய தூல உயிராகவும் இருக்கின்ற 
காரணத்வதயும், கருப்கபாருவேயும் அறிந்து ககாள்ேரீ்கோக! 

வேதங்கேில்கசால்லப்பட்டுள்ே இவறநிவலவய அணுோக மலர்ச்சி 
கபற்று, அணுக்கள் கூடி அவனத்துமாக ஆகியிருப்பவதயும் அறிேின் 
கதேிேில் கமௌன தேத்தில் ஈடுபட்டு உணர்ேரீ்கோக! 

அேேிட முடியாத இன்பங்கள் நில உலகிலும், பிரபஞ்சம் 
முழுேதிலும் இவறநிவலயின் அருள் ஆட்சியாகவே 
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நிவறந்திருப்பவத அறிவே உணர்த்த ேிரித்து அவனத்தவதயும் 
அனுபேித்து இன்புறுேரீ்கோக! 

 நீங்களும் உங்கள் அன்புக் குடும்பமும், நீண்ட ஆயுளுடனும், 
உடல் நலத்துடனும் ோழ்க்வகச் கசல்ேங்கள் அவனத்வதயும் 
நிவறோக அவடந்து, இவற உணர்ோகிய கமய்ஞானத்வதயும் 
உணர்ந்து, மனநிவறவுடன் அகவநாக்குப் பயணத்தின் மூலம் 
உள் ஒேியாகிய கதய்ேகீத்வதப் கபருக்கி ககாண்டும், 
உண்வமப் கபாருோன அறிவே கதய்ேமாக உள்ேது என்பவத 
உணர்ந்து ககாண்டும் இனிவமயாக ோழ்ேதற்காக 
அவழக்கின்வறன்! அன்பர்கவே ேருேரீ்கோக! 

ஞானிகளும் தாங்கள் கண்ட வபரின்பத்வத எப்படியாேது உலகிற்குச் 
கசால்லிேிடவேண்டும்; எல்வலாருடனும் பகிர்ந்து அனுபேிக்க 
வேண்டும் என்று துடியாய்த் துடிக்கிறார்கள். இது அேர்களுவடய 
பாடல்கவேப் படித்தால் கசால்லாமவலவய ேிேங்கும். 

தாயுமானேர் அவறகூேல்:– 
காடும் கவரயும் மனக்குரங்கு கால் ேிட்வடாட அதன்பிறகு 
ஓடும் கதாழிலால் பயனுேவதா ஒன்றாய் பலோய் உயிர்க்குயிராய் 
ஆடும் கருவணப் பரஞ்வஜாதி அருவேப் கபறுதற்கு அன்புநிவற 
வதடும் பருேம் இதுகண்டீர் வசரோரும் கஜகத்தீவர! 

மனம் ஒரு குரங்கு. ஓயாமல் தாேிக்ககாண்வட இருக்கும். அதன் 
பின்னால் அவலந்து ‘மனம் வபான வபாக்கில் வபாய்” வநரத்வத ேணீ் 
அடிப்பதில் என்ன பயன்?  

எல்வல இலாத கருணயுவடய அன்பு நிவறந்த கடவுேின் அருவேப் 
கபற அருவமயான மனிதப் பிறேி கிவடத்திருக்கிறது.  

ோருங்கள் ! என்னுடன் வசருங்கள் ! நாம் எல்வலாரும் வசர்ந்து 
பயணம் கசய்வோம் என்று தாயுமானேர் கூப்பிடுகிறார். 

நம்மாழ்ோர் துடிப்பு 

கண்வடாம், கண்வடாம், கண்வடாம்; கண்ணுக்கு இனியன கண்வடாம்; 
கதாண்டீர்; எல்லீரும் ோரீர்; கதாழுது கதாழுது நின்று ஆர்த்தும்; 
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ேண்டு ஆர்த் தண்ணந் துழாயான் மாதேன் பூதங்கள் மண்வமல் 
பண்தான் பாடி நின்று, ஆடி, பரந்து திரிகின்றனவே. 
நம்மாழ்ோர் திருோய்கமாழி 

நம்மாழ்ோவரா எனில் “கண்டுேிட்வடன், இது வபான்ற இனிய காட்சி 
உலகிவலவய கிவடயாது எல்வலாரும் ஓடி ோருங்கள் என்று 
கூத்தாடுகிறார். ேண்டுகள் கமாய்க்கும் துேசிமாவல அணிந்த 
மாதேவனக் கண்டுேிட்ட மகிழ்ச்சி அேருக்கு! 

புேியுள் நான் கண்டவதார் அற்புதம் வகேரீ்! 

கபரியாழ்ோர் இதற்ககல்லாம் ஒருபடி வமவல கசன்று உலக 
அற்புதம் ஒன்வறக் கண்டு பிடித்துேிட்டதாக அறிேிப்பு 
கேேியிடுகிறார்.  

அேர் பார்த்த அற்புதத்வத நாமும் பலமுவற பல இடங்கேில் 
பார்த்திருக்கிறாம். ஆனால் கண்டும் காணேில்வல. அதனால் அேர் 
வபால பூரிப்பு அவடயேில்வல!. அனுபேித்தேர்க்கல்லோ அதன் 
அருவம கபருவமகள் கதரியும்!  

கண்ணன் ஊதிய புல்லாங்குழல் ஓவச கசேிக்கு உணோகக் 
கிவடத்தது. அவத அருந்த ோனேர் (வதேர்கள்) எல்லாம் 
ேந்துேிட்டனர் என்கிறார். 

புேியுள் நான் கண்டவதார் அற்புதம் வகேரீ்! 
பூணிவமய்கும் இேங்வகாேலர் கூட்டத்து 
அவேயுள் நாகத்து அவணயான் குழல் ஊத 
அமரவலாகத்தேவும் கசன்றிவசப்ப 
அேியுணா மறந்து ோனேர் எல்லாம் 
ஆயர்பாடி நிவறயப் புகுந்து ஈண்டி, 
கசேியுள் நாேின் சுவேககாண்டு மகிழ்ந்து 
வகாேிந்தவனத் கதாடர்ந்து என்றும் ேிடாவர. 
-கபரியாழ்ோர் 

யான் கபற்ற இன்பம் கபருக இவ்வேயகம், 
திருமூலர் ஒருகபாதுவுவடவமோதி.  
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கிவடத்தவத எல்வலாருக்கும் சமமாகக் ககாடுக்கவேண்டும் என்று 
கருதி நான் நமச்சிோய மந்திரத்வதச் கசால்லி வபரின்பம் 
அவடந்வதன். அது எல்வலாருக்கும் கிவடக்கவேண்டும் என்று 
பாடுகிறார். 

யான் கபற்ற இன்பம் கபருக இவ்வேயகம், 
ோன் பற்றி நின்ற மவறப்கபாருள் கசால்லிடில் 
ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறு மந்திரம், 
தான் பற்றப் பற்றத் தவலப்படும் தாவன. 
—————திருமூலர், திருமந்திரம் 

இந்த மகான்கள் காட்டிய ேழியில் ஆனந்தமாக பயணிப்வபாமாக! 

 

11.குலத்வதேிட குணவம சிறந்தது 

உவறயூவரத் தவலநகராகக் ககாண்டு அப்பகுதிவய அகேங்கன் 
என்ற வசாழ சிற்றரசன் ஆட்சி புரிந்து ேந்தான்.  

அேனுவடய கமய்காப்பாேன் உறங்காமல் ேிழித்திருந்து காக்கும் 
உறங்காேில்லி என்பேன். அேன் திருேள்ேவறயில் ோழ்ந்து 
ேந்தான்.  

அேனுவடய மவனேி 
வபரழகுவடய கபான்னாச்சி. 
மவனேியிடம் மிகுந்த அன்பு 
ககாண்டிருந்த உறங்காேில்லி 
அேள் கால் வநாகாமலும், 
உடவல கேயில் 
பாதிக்காதோறும், அேவே 
கண்வண இவம காப்பது வபால் 
அன்புடன் வபணி ேந்தான். 

திருேரங்கத்தில் ேசந்த ேிழா 
நவடகபற்றுக் ககாண்டிருந்தது. 
உறங்காேில்லி 
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கபான்னாச்சியுடன் திருேிழாவேக் கண்டுகேிக்கப் புறப்பட்டான்.  

மற்றேர்கள் பரிகசிப்பார்கவே என்று கூட எண்ணாமல் அேளுக்காகத் 
தவரயில் நவட பாோவட ேிரித்து, கேயிலுக்குக் குவடபிடித்து 
அேவே கமதுோக அவழத்துச் கசன்றான்.  

இந்தக் காட்சிவயக் கண்ணுற்ற ஸ்ரீஇராமானுஜர் அேன் 
வபவதவமவயப் வபாக்க மனம் ககாண்டார்.  

அழியக்கூடிய அழகின் வமல் அேனுக்கிருந்த ஈடுபாட்வட அழியா 
அழகுவடய அரங்கனிடம் திரும்ப எண்ணினார். 

ேிழாக்வகாலம் பூண்டு அலங்கார அழகுடன் காட்சியேித்த 
அரங்கனின் உற்சேமூர்த்தி இருக்குமிடத்திற்கு அவழத்துச் கசன்றார்.  

அரங்கனின் உண்வமயான அழவகக் கண்ட ேில்லி தன் கடந்த 
காலத்வதப் பாழாக்கி ேிட்வடாவம என ேருந்தினான்.  

அழியா அழகவனக் காட்டிய இராமானுஜவரத் தாங்கள் உய்ய 
ேழிகாட்டும்படி வேண்டினான். திருேரங்கம் வகாேிலில் அேனுக்குப் 
கபாறுப்பான பணிவயக் ககாடுத்தார். 

ஒருேனின் தூய்வம அேன் குணத்தால் தான் மதிக்கப்படுகிறது 
என்பவத மற்றேர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஒரு 
முவற ேந்தவபாது அவத நிரூபித்துக் காட்டினார். 

தினந்வதாறும் காேிரியில் நீராடிேிட்டுத் திரும்பி ேரும்வபாது 
உறங்காேில்லியின் வகவயப் பிடித்துக் ககாண்டுதான் இராமானுஜர் 
மடத்துக்குத் திரும்புோர்.  

நீராடியபின் “வேட்டுே குலத்வதச் வசர்ந்தேன் வகவயப் பிடித்துக் 
ககாண்டு ேருேது முவறயாகுமா?” எனச் சீடர்கள் வகட்டவபாது, 
அேர்கேின் குலச் கசருக்வக அடக்க ேிரும்பினார். 

இராமானுஜர் தன்னுவடய நம்பிக்வகயான பணியாள் ஒருேவன 
அவழத்து யாரும் அறியாேண்ணம் சீடர்கேின் துணிகேிலிருந்து 
ஒரு சாண் துணிவயக் கிழித்துக்ககாண்டு ேரும்படி கசான்னார்.  
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பணியாள் அவ்ோவற கசய்தான். மறுநாள் தங்கள் சீடர்கள் துணிகள் 
கிழிக்கப்பட்டிருப்பவதக் கண்டு சீடர்கள் ஒருேவரகயாருேர் 
திட்டிக்ககாண்டு சண்வடயிட்டனர். அற்ப ேிஷயத்திற்காக 
சண்வடயிட்டவதக் கண்ட இராமானுஜர் அேர்கவேக் கண்டித்தார். 

ஒரு நாள் சில சீடர்கவே அவழத்து உறங்காேில்லி இரவு 
மடத்திற்கு ேந்த பிறகு அேன் ேடீ்டிற்குச் கசன்று, அேன் மவனேி 
அணிந்திருக்கும் நவககவேக் கேோடி ேரும்படி கூறினார். 

சீடர்கள் அங்கு கசன்றவபாது கபான்னாச்சி உறக்கம் இல்லாமல் 
ஏவதா சிந்தவனயில் படுத்திருந்தாள்.  

அேள் உறங்குேதாக நிவனத்து சாய்ந்து படுத்திருந்த அேேது ஒரு 
பக்க நவககவேக் கழற்றினர். மடத்து சீடர்கள் என்பதால் அேள் 
எதிர்ப்பு காட்டேில்வல.  

அடுத்த பக்கத்து நவககவேயும் அேர்கள் கழற்றிக் ககாள்ேட்டும் 
என்று நிவனத்து அேள் மறுபுறம் திரும்பிப் படுத்தாள். அேள் 
ேிழித்துக்ககாண்டாள் என்று எண்ணிய சீடர்கள் ஓடிேிட்டனர். 

உறங்காேில்லி மடத்திலிருந்து ேந்தவபாது அேள் 
ேிழித்திருப்பவதயும், அேேது ஒரு பக்கத்து நவககள் மட்டுவம 
இருப்பவதயும் கண்டு ேியந்தான்.  

அேள் நடந்தேற்வறக் கூறினாள். சீடர்களுக்கு அபசாரம் 
கசய்துேிட்டதாக அேவேக் கடிந்து ககாண்டான்.  

மனம் ேருந்திய கபான்னாச்சி, ேில்லியின் அனுமதியுடன் மீதி 
நவககவே எடுத்துச் கசன்று இராமானுஜர் முன் வேத்து தன் 
கணேரின் கட்டவேவயயும் எடுத்துவரத்தாள். 

இராமானுஜர் தன் சீடர்கேிடம் வேட்டுேத் தம்பதியின் பாகேத 
பக்திவயயும், சீடர்கள் அற்ப ேிஷயத்திற்காக சண்வடயிட்டுக் 
ககாண்டவதயும் எடுத்துக் கூறி குலத்வதேிட குணவம சிறந்தது 
என்பவத உணர்த்தினார். 
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உறங்காேில்லிக்கு தன் மவனேி “என்னுவடய நவககவே 
அடியார்கள் எடுத்துச் கசல்ல நான் அனுமதித்வதன்.” என்று கூறியது 
மிகுந்த மன ேருத்தத்வத அேித்தது.  

“யான், எனது” என்ற மமகாரம் அேேிடமிருந்து மவறயேில்வலவய 
என்று எண்ணினான். அேளுடன் ோழத் தனக்கு ேிருப்பமில்வல 
என்றும், அேள் ேிரும்பினால் மறுமணம் கசய்து ககாள்ேலாம் 
என்றும் கேறுத்துக் கூறினான்.  

கபான்னாச்சி தான் மமகாரமாகப் வபசேில்வல என்று கூறி 
மன்னிப்பு வகட்டவதயும் அேன் ஏற்கேில்வல. 

இச் கசய்தி இராமானுஜவர எட்டியது. அேருக்கு ேில்லியின் கருத்து 
மகிழ்ச்சிவயத் தந்தாலும், அேர்கள் பிரிந்து ோழ்ேதில் அேருக்கு 
உடன்பாடில்வல.  

ேில்லி தன் மவனேியின் மனத்வதச் சரியாகப் புரிந்து 
ககாள்ேேில்வல என்பவத அறிந்து அேனுக்கு உண்வமவய 
உணர்த்த ேிரும்பினார்.  

அேன் இராமானுஜர் முன்னிவலயிலும் அேள் தன் மவனேியாய் 
இருக்கத் தகுதியற்றேள் என்று தான் முன்பு கூறிய முடிவேவய 
கதரிேித்தான். 

“தக்கேருக்கு அேவே மறுமணம் கசய்து ககாடுத்துேிடலாமா?” 
என்று இராமானுஜர் உறங்காேில்லிவயக் வகட்டவபாது அவனேரும் 
திடுக்கிட்டனர்.  

கபான்னாச்சி கேட்கித் தவல குனிந்தாள். ேில்லி, தான் தேறு 
கசய்துேிட்வடாவமா என்று எண்ணினான். இராமானுஜர் தன் 
கருத்துப்படி கசய்து ககாள்ேலாம் என்று ேில்லி கூறினான். 

இராமானுஜரின் தீர்ப்வப எதிர்வநாக்கி அவனேரும் ஆேலுடன் 
காத்திருந்தனர்.  

இராமானுஜர், “கபான்னாச்சிக்குத் தக்கேர் யாகரன்று ஆராய்ந்ததில் 
உறங்காேில்லிதான் தகுதியானேர் என்று உணர்ந்வதன்.  



71 
 

எனவே அேவே ேில்லிதாசருக்குத் தானம் கசய்து மறுமணம் 
கசய்ேிக்கிவறன்” என்று தம் முடிவேக் கூறினார். 

அேருவடய தீர்ப்வபக்வகட்ட அவனேரும் மகிழ்ந்து ஆரோரித்து 
ோழ்த்தினர். 
 

“கணேன் மவனேி உறவு என்பது ஆன்மா ஆண்டேன் உறவு 
வபான்றது. அவத ஒழிக்க இயலாது.” என்று கூறி அேர்கவேச் 
வசர்த்து வேத்தார்.  

அேர்கேிருேரின் பாகேத கநறிவயயும் மற்றேர்களுக்கு 
கேேிப்படுத்தினார்.  

மன மகிழ்ச்சியுடன் வ மாம்பாோகிய கபான்னாச்சியும், 
ேில்லிதாசர் என்றவழக்கப்பட்ட உறங்காேில்லியும் இராமானுஜரின் 
பாதங்கேில் ேிழுந்து ேணங்கி அேருவடய ஆசி கபற்றனர். 

குணநல வமம்பாடு கபற மனேேக்கவல மன்றம் ோருங்கள். 
பயிற்சி  கபறுங்கள்.  மனேேக்கவல மன்றங்கேில் என்னகனன்ன 
பயிற்சி தருகிறார்கள்? 

எேிய முவற உடற்பயிற்சி தரும் மனேேக்கவல 

இரத்த ஓட்டம், கேப்ப ஓட்டம், காற்வறாட்டம், உயிர் ஓட்டம் 
ஆகியேற்வற சீர்படுத்தி வநாய்த்தடுப்பு சக்திவய அதிகரிக்கிறது. 
உடலின் புற அேயங்களுக்கு மட்டுமன்றி உள்ளுறுப்பு களுக்கும் 
பயிற்சி கிவடக்கிறது. 
 

ஆவராக்கியமான உடம்பும், நீடித்த ஆயுளும் உண்டாகின்றன. 

ஆண்கள், கபண்கள், சிறுேர், முதியேர் என் எல்லா ேயதினரும் 
இலகுோக பயின்று உடவன பின்பற்றக் கூடியதாக இருக்கின்றது. 
பல்வேறு காலநிவலகளுக்கும் ஏற்றதாக உள்ேதால் உலகில் எந்த 
நாட்டினரும் பயின்று கசய்யலாம்.  
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உடவல ேருத்தாமலும், துன்புறுத்தாமலும் கசய்யலாம். தற்கால 
வேகமான ோழ்க்வகக்கு ஏற்றோறு குவறந்த காலத்தில் (அவரமணி 
வநரத்தில்) முடிக்கக் கூடியோறு ஒன்பது பயிற்சிகள் 
அவமக்கப்பட்டுள்ேன. 

எேியமுவற காயகல்பப் பயிற்சி மனேேக்கவல பயிற்சிகேிவலவய 
உச்சகட்ட பயிற்சி எனப்படுேது காயகல்பப் பயிற்சி.  

இது உயிருக்கான பயிற்சி. உயிர் ேேப்பயிற்சி. "காயம்' என்றால் 
உடல். "கல்பம்' என்றால் உறுதி. எனவே இது உடவல 
உறுதியாக வேத் திருப்பதன் மூலம் ோழ்ேின் ேேமான நீண்ட 
ஆயுவே அேிக்க ேல்லது.  

காவலயிலும் மாவலயிலும் மூன்வற நிமிடங்கேில் கசய்து 
முடிக்கக் கூடிய மிக மிக எேிவமயான இப் பயிற்சியின் பயன்கவோ 
அபரிதமிதமானவே. 

முதுவமவய தேிர்த்து, இேவமவயக் காத்து நீண்ட காலம் 
ோழ்ேகதன்பது மனிதனது சாதவனக்கு உட்பட்டவத. இதற்காக ேழி 
முவறகவே இந்தியாேில் வதான்றிய சித்தர்கள் கண்டறிந்து 
பின்பற்றினர்.  

அேர்கேில் பலர் பல நூறு ஆண்டுகள் ோழ்ந்ததாக குறிப்புகள் 
கூறுகின்றன.  

இந்த ேழிமுவறகவே சித்தர்கள் எழுத்து ேடிேில் ேிட்டுச் 
கசன்றிருந்தாலும், அேர்கள் தங்கள் கேிகேில் வகயாண்ட 
கசாற்கறாடர்கேின் முழுப்கபாருளும் ேிேங்காதிருந்த 
காரணத்தினால், காயகல்பப் பயிற்சியானது பல நூற்றாண்டுகோக 
மூடு மந்திரமாகவே இருந்து ேந்தது. 

 
உதாரணமாக சிேோக்கியர் என்ற சித்தரின் இந்தக் கேிவய 
எடுத்துக் ககாள்வோம்: 

"உருத்தரித்த நாடியில் ஒடுங்குகின்ற ோயுவே 
கருத்தினால் இருத்திவய கபாலவமற்ற ேல்லீவரல் ேிருத்தரும் 
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பாலராேர், 
வமனியும் சிேந்திடும் அருள்தரித்த நாதர்பாதம் 
அய்யன்பாதம் உண்வமவய' 
 

"மூலாதாரத்தில் இருக்கின்ற மிகச் சிறந்த ேித்துச் 
சக்திவய கருத்தினால் தவல உச்சிக்கு ஏற்ற முடிந்தால், ேயது 
முதிர்ந்தேரும் இேவமவயாடு இருப்பர். உடலும் சிேந்திடும்' என்பது 
இப்பாடலின் கபாருோகும். 
 

தாயுமானேர் என்ற சித்தரின் கேி இது: 

"கால்பிடித்து மூலக் கனவலமதி மண்டலத்தின் வமகலழுப்பில் 
வதகம் ேிழுவமா பராபரவம'  

இங்கு கால் என்பதன் அர்த்தம் காற்று என்பதாகும். வேதாத்திரி 
மகரிஷி அேர்கள் 40 ஆண்டு காலம் கதாடர்ந்து ஆராய்ச்சி நடத்தி, 
அதன் பயனாக காயகல்பப் பயிற்சிவய தற்காலத்திற்கு ஏற்ற 
ேவகயில் அவனத்து மக்களுக்கும் வககூடி ேருகின்ற அேேிற்கு 
எேிவமப்படுத்தி உள்ோர்கள்.  

இதவன "இேேயதினருக்கு ேிருந்து கபரியேர்களுக்கு மருந்து' என 
மகரிஷி அேர்கள் குறிப்பிடுோர்கள். காயகல்பப் பயிற்சியின் 
பயன்கள் வநாயில்லாமல் ோழலாம். இேவமவயாடு இருக்கலாம். 
முதுவமவய தேிர்க்கலாம். 
 

மரணத்வதத் தள்ேிப்வபாடலாம். உடல் நலமும் மனேேமும் 
நன்றாக் இருக்கும். 
 

குறிப்பாக இேேயதினருக்கும், மனக் கட்டுப்பாடு மிகும். புவக 
பிடித்தல், சுய இன்பம் வபான்ற பழக்கங்கேிலிருந்து ேிடுபட 
முடியும். 
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மூவேச் கசல்கள் சுறுசுறுப்பாக்கப்பட்டு சிந்தவனத்திறன், 
நிவனோற்றல் அதிகரிக்கும். மாணேர்கள் படிப்பில் நன்கு கேனம் 
கசலுத்தவும் நல்ல மதிப்கபண்கள் கபறவும் முடியும். 

ஆணுக்கு ேிந்தும், கபண்ணுக்கு நாதமும் ககட்டிப்பட்டு அதன் 
அேவும் தரமும் அதிகரிக்கும். ஆண்வம ஓங்கும்.  

உடல் உறவு ேிருப்பம் எப்கபாழுதும் மனதுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கும். 
தூக்கத்தில் ேிந்து கழிந்து வபாதல், உடலுறேின்வபாது ேிவரோக 
ேிந்து கேேிவயறுதல் வபான்ற குவறகள் நீங்கும்.  

கபண்களுக்கு மாதேிடாய் கதாந்தரவுகள் நீங்கும். இப்பயிற்சிவய 
கசய்யும் தம்பதிகளுக்கு பிறக்கக் கூடிய குழந்வதகள் உடல் 
ேேமும், அறிவுக் கூர்வமயும் உள்ேேர்கோக இருப்பார்கள். 

இேவமயிவலவய துறவு ககாள்ளும் மற்றும் கபாதுத் கதாண்டில் 
ஈடுபடும் ஆண்களுக்கும், கபண்களுக்கும் இந்தப் பயிற்சி ஒரு 
ேரப்பிரசாதமாகும்.  

நீண்ட காலமாக நிலேி ேரும் ஆஸ்துமா, மூக்கில் நீர் ேடிதல், 
நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம், மூல வநாய், வதால் ேியாதி வபான்ற 
வநாய்கள் படிப்படியாக குணமவடந்து உடல் நலமுறும்.  

மனேேக்கவல அகத்தேப்(எேியமுவற தியானப்) பயிற்சிகள் 
மனேேக்கவல என்றாவல மனவத ேேப் படுத்தும் 
கவல. மனவத ஏன் ேேப்படுத்த வேண்டும்?  

மனித ோழ்வு ேேம்கபற வேண்டுகமன்றால் மனவத ேேப்படுத்த 
வேண்டும். ஏகனனில் மனம் வேறு மனிதன் வேறு அல்ல. மனதின் 
மாண்வப மனிதனின் மாண்பு. மனதின் தாழ்வு மனிதனின் தாழ்வு. 

துன்பம் இல்லாத இன்பம் நிவறந்த ோழ்வு வேண்டும் என்றால் 
மனவத ேேப்படுத்துேது அேசியம். ஏகனனில் கசய்த தேறுகவே 
துன்பங்கோக ேருகின்றன. 
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தேறுகள் எண்ணம், கசால், கசயல் இவே மூன்றாலுவம 
இவழக்கப்படுகின்றன. 
 

கசால்லுக்கும், கசயலுக்கும் மூலம் எண்ணம். எண்ணத்திற்கு மூலம் 
மனம். எனவே மனவத சரிகசய்தால் சகலதும் சரியாகிேிடும். 
மனதின் மாண்வபப் பற்றி கசால்லாத மதங்கவோ, சமயங்கவோ, 
ஞானியர்கவோ, அறிஞர்கவோ இல்வல என்வற கசால்லலாம். 
"கயத்பாேம். தத் பேதி' எவத நிவனக்கிறாவயா அதுோகவே ஆகி 
ேிடுகிறாய் என்கிறது வேதம். 

"எல்லா காேவலாடும் உன் இருதயத்வதக் காத்துக்ககாள். 
அதனிடத்தினின்று ஜேீ ஊற்று புறப்படும்' என்கிறது வபபிள். 

"நாம் இப்வபாது எப்படி இருக்கிவறாம் என்பது நமது எண்ணங்கேின் 
ேிவேவே. நமது இருப்பு நமது எண்ணங்கேின் உருோக்கவம. 
எேனது சிந்வத தூய்வமயானவதா, எேனது வபச்சு 
இனிவமயானவதா, இன்பம் அேவனத் கதாடர்கிறது. அது அேவன 
ேிட்டு அகல்ேவதயில்வல' என்கிறது தம்மபதம். 

 
"உள்ேத்தின் உள்வே உேபல தீர்த்தங்கள் 

கமள்ேக் குவடந்துநின் றாடார் ேிவன ககடப் பள்ேம் வமடும் 
பறந்து திரிேவர 
கள்ேமன முவடக் கல்ேியில் வலாவர'  

என்கிறது திருமூலரின் திருமந்திரம். 

"கேள்ேத்தவனய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ேத்தவனயது 
உயர்வு' என்கிறார் கதய்ேப் புலேர் திருேள்ளுேர். எண்ணங்கவேப் 
பற்றி சிந்தவனயாேர் வஜம்ஸ்ஆலன் இவ்ோறு கூறுகிறார்.  

"எண்ணங்கவே எவம ோர்த்தன எண்ணங்கவே எவம 
உருோக்கின கள்ே மனமுவடவயாவன துன்பம் கதாடர்கிறது  
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மாடுதவனத் கதாடரும் ேண்டி வபால் நல்ல மனமுவடவயாவன 
இன்பம் கதாடர்கிறது அேனது கசாந்த நிழவலப் வபால்' இவே 
எல்லாேற்றிட்கும் முத்தாய்ப்பு வேத்தாற்வபால் வேதாத்திரி மகரிஷி 
அேர்கள் தனது எேிவமயான பாணியில் இவ்ோறு கூறுகிறார்: 

"மனமது இயற்வகயின் மாகபரும் நிதியவலா மனமவத தாழ்த்திட 
மயக்கத்தால் துன்பவம மனமவத உயர்த்தினால் மட்டிலா 
இன்பமாம் மனத்திவல உேஎல்லாம் மற்கறங்கு வதடுேரீ்?  

ஆகவே மனித ோழ்வு ேேமாக வேண்டுகமன்றால் மனவத 
ேேப்படுத்த வேண்டியது அேசியம். அதற்கு மனதிற்கு 
பயிற்சி ககாடுக்க வேண்டும். அதுவே மனப் பயிற்சி அல்லது 
உேப்பயிற்சி எனப்படுகிறது.  

மனதிற்கு யார் பயிற்சி அேிப்பது? வேறு யார்? மனம் தனக்குத் 
தாவனதான் வேத்தியம் கசய்து ககாள்ே வேண்டும். எகனனில்  

தேறு இவழப்பது மனம். இனி தேறு கசய்யக் கூடாது என்று 
தீர்மனிப்பதும் அவத மனம்தான்.  

தேறு கசய்யாத ேழிவய வதர்ந்து ஒழுக வேண்டியதும் அவத 
மனம்தான். மனம் தன்வன உயர்த்திக் ககாண்டால் இன்பம், 
இவடயறா இன்பம். மனவத தாழ்த்திக் ககாள்ேதும் உயர்த்திக் 
ககாள்ேதும் மனிதனிடம் தான் இருக்கிறது.  

மனம் தனது மூலமான உயிரில் ஒடுங்கி பின்னர் உயிரின் 
மூலமான இவறநிவலவய எய்தினால், அறிோகிறது . 
அந்நிவலவயப் கபற்ற மனத்திவன ககாண்ட மனிதனும் கதய்ேமும் 
தரத்தில் ஒன்வற. இந்த அற்புதத்வதத் தான் மனேேக்கவல சாதிக் 
கிறது.  

மனம் என்பது ஒரு அவல இயக்கம். அவலயின் இயல்பு 
ஓடிக்ககாண்வட இருப்பது. எனவே மனமும் ஓடிக்ககாண்வட 
இருக்கும். அதவன நிறுத்துேது சாத்தியமன்று. இதவனவய 
மகரிஷி அேர்கள்  
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"மனத்வத அடக்க நிவனத்தால் அவலயும் மனத்வத அறிய 
நிவனத்தால் அடங்கும்' என்று கசால்கிறார். 

ஒடிக் ககாண்டிருக்கும் நதிவய தடுத்து அவணக் கட்டி திவச திருப்பி 
பாசனம் கசய்து பயன்படுத்துேதுப்வபால், ஓடிக் ககாண்டிருக்கும் 
மனவத திவச திருப்பி ஏதாேது ஒன்றின் வமல் நிவலத்து நிற்க 
வேத்து பழக்கலாம். இதுவே தேம் அல்லது தியானம் எனப்படும்.  

தியானம் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் இவடவயறாத நிவனவு 
என்பதாகும்.  

சாதாரணமாக நீண்ட பழக்கத்தின் காரணமாக புலன்கள் மூலம் 
கேேிவய ஓடிக் ககாண்டிருக்கும் மனத்வத உள்வே திருப்பி அதன் 
மூலமான உயிரில் ஒன்றச் கசய்தல்.  

புறவநாக்காக இருக்கும் மனத்வத அகவநாக்காக திருப்புதல். எனவே 
இதவன அகவநாக்குத் தேம் அல்லது அகத்தேம் என்கிவறாம். 

மனேேக்கவலயில் பயிற்றுேிக்கப்படும் தேமானது எேியமுவற 
குண்டலினி வயாக தியானம் எனப்படும். குண்டம் என்றால் கநருப்பு. 
அலி என்றால் ஆண் கபண் அற்ற நிவல.  

அதாேது ஆணுமல்லாத கபண்ணுமல்லாத ஒரு சக்தி, அல்லது 
ஆற்றல். இதவன கசயலுக்கு ேராமல் மூலாதாரத்தில் ேவேந்து 
உறங்கிக் கிடக்கும் அதிசக்தி ோய்ந்த நாகத்திற்கு ஒப்பிட்டு வயாக 
நூல்கள் பகர்கின்றன.  

மூலாதாரம் எனப்படுேது நமது முதுகுத்தண்டின் அடியில் 
உட்புறமாக ஆசன ோய்க்கு ஒரு அங்குலம் வமவல உள்ே 
பகுதியாகும்.  

இந்த சக்திவயவய பக்தர்கள் வேதா சக்திகயன்றும், மவனாதத்துே 
நிபுணர்கள் மனித காந்த சக்திகயன்றும், வயாகிகள் அதவன கதய்ேகீ 
ஆற்றலான குண்டலினி சக்திகயன்றும் கசால்ோர்கள். இதுவே நமது 
உயிர் சக்தியாகும். 
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உயிரின் மீது மனத்வத நிவல நிறுத்துேவத எேியமுவற 
குண்டலினி வயாக தியான முவறயாகும். ஒடிக்ககாண்வட இருக்கும் 
உயிரின் மீது எப்படி மனவத கசலுத்துேது என்ற வகள்ேி எழலாம்.  

ஆனால் அது சாத்தியவம. ஏகனனில் உயிருக்கு நமது உடலில் 
இயக்க வமயம் உண்டு. உடல் முழுேதும் இரத்தம் ஓடிக்ககாண்டு 
இருந்தாலும் அதற்கு இயக்க வமயமாக இருதயம் இருப்பது வபால், 
உடல் முழுேதும் காற்று ஓடிக்ககாண்டு இருந்தாலும் அதற்கு 
இயக்க வமயமாக நுவரயரீல்கள் இருப்பதுவபால், இந்த உயிருக்கும் 
இயக்க வமயம் உண்டு.  

உயிரின் இயக்க வமயம் கபாதுோக கபரும்பாலான மனிதருக்கு 
மூலாதாரம் என்ற பால் உணர்ச்சிக்குரிய சுரப்பியிவல 
அடிப்பவடயாக நின்று உடல் முழுேதும் பரேிக் ககாண்வட 
இருக்கிறது.  

அந்த வமயமானது அங்கு இருக்கும் ேவர உயிரின் இருப்பு 
மனதிற்கு கதரிேதில்வல. 
அதவன அங்கிருந்து இடம் மாற்றி கநற்றிக்கண் அல்லது புருே 
மத்தியில் வேக்கும்வபாது உயிரானது ஒரு ஊறுணர்ச்சியாக 
மனதிற்கு புலப்படுகிறது. 

இவ்ோறு இடம் மாற்றுேதற்கு முற்காலத்தில் சுோசப் பயிற்சி, 
மந்திர ஒலி எழுப்புதல் வபான்ற முவறகள் மூலம் மூலாதாரத்தில் 
இருந்து ஒவ்கோரு வமயமாக இடம் மாற்றி ஆக்கிவனச் சக்கரம் 
எனப்படும் புருே மத்திக்கு ககாண்டு ேருோர்கள்.  

இதற்கு பத்துப் பதிவனந்து ஆண்டுகள் ஆகும். அதுேவர 
பிரமச்சரியம் அனுசரிக்க வேண்டும். கபண்களுக்கு மாதேிடாய் 
ஏற்படும்வபாது உயிர்ச்சக்தி மீண்டும் மூலாதாரத்திற்கு இறங்கி 
ேிடுேதால் அேர்கோல் இந்த முவறவய பின்பற்ற முடியாது.  

இன்வறய சூழ்நிவலக்கு அவ்ோறான பயிற்சிகள் 
கடினமானவே. நவடமுவறக்கு ஒத்து ேராதவே.  

ஆனால் மன அழுத்தம் நிவறந்த இன்வறய ோழ்க்வகக்கு மனேேப் 
பயிற்சிகள் அேசியம் வதவே.  



79 
 

இல்வலகயன்றால் மனக்குழப்பங்களும், கலக்கங்களும் ஏற்பட்டு 
அதன் ேிவேோக கதால்வலயும் துன்பமும் கபருகுேவதப் 
பார்க்கிவறாம்.  

இந்த குண்டலினி வயாகப் பயிறிசிவய இன்வறய ேிஞ்ஞான 
காலத்திற்கு ஏற்ற ேவகயில், குடும்ப ோழ்ேில் ஈடுபட்டுள்ே 
எல்வலாரும், எம்மதத்தேரும், 14 ேயதிற்கு வமற்பட்ட ஆண் கபண் 
இருபாலாரும் பின்பற்றுகிற ேவகயில் எேிவமப்படுத்தித் 
தந்துள்ோர்கள் தத்துேஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள். 

இந்த முவறயில் ஏற்கனவே குண்டலினி சக்தி எழுப்பப் கபற்ற, 
முவறயாக பயிற்றப் பட்ட ஆசிரியர், தனது தே ஆற்றவலப் 
பயன்படுத்தி, தனது உயிர்ச்சக்திவயக் ககாண்டு அழுத்தம் ககாடுத்து 
பயிற்சியாோரின் முதுகு தண்டு ேழியாக, காந்தத்வதக் ககாண்டு 
இரும்வப இழுப்பது வபால், ஒருேரது உயிர்ச்சக்திவய 
மூலாதாரத்திலிருந்து கமதுோக வமவல ககாண்டு ேந்து புருே 
மத்தியில் நிறுத்துகிறார். இது ஆக்கிவன தீட்வச எனப்படும்.  

அங்வகவய கேனிக்கும் பயிற்சியாோரின் மனதிற்கு உயிரின் 
இயக்கம் ஒரு நுண்ணிய அழுத்த உணர்ோக கிவடக்கும். கதாடர்ந்து 
கசய்து ேர நன்றாக ேிேங்கும். இப்படியாக மனேேக்கவலயில் 
பின்ேரும் தேங்கள் பயிற்றுேிக்கப் படுகின்றன.  

ஆக்கிவனத் தேம்: குண்டலினி வயாகத்தில் முதல் படி இது. இந்த 
தீட்வசவய ஆசிரியர்கதாட்டுக் ககாடுப்பதால் இதற்கு ஸ்பரிச தீட்வச 
எனப்படும்.  

இது வகாழி தனது முட்வடகவே ஸ்பரிசத்தால் காத்து குஞ்சுகவே 
கேேிக் ககாண்டு ேருேவதப் வபான்றது. ஆக்கிவனச் சக்கரத்வத 
"கமய்ஞ்ஞானம் என்ற அருட்வகாயிலுக்குள் புகும் ோயில்' என்று 
வயாக நூல்கள் பகர்கின்றன.  

இந்த தேத்தினால் உயிருக்கு ேிழிப்பு நிவலப் வபறு கிட்டுகின்றது. 
புலன்கவே கடந்து நிற்கும் ேல்லவம கபறுகிறது. அறிேின் திறன் 
நாளுக்கு நாள் கூடிக் ககாண்வட இருக்கிறது. உடல் 
நலம், மன நலம் ஓங்குகிறது. முகம் அழகு கபறுகிறது.  
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சாந்தி தேம் : எேிய முவற குண்டலினி வயாகத்தில் சாந்தி தேம் 
மிக முக்கியமானது. மூலாதாரத்தில் உறங்கிக் கிடந்த குண்டலினி 
சக்தி ஆக்கிவனயில் இயக்கம் கபற்று சில சமயம் உடல் தாங்கும் 
ஆற்றலுக்கு வமலாக ஓங்கும்.  

அப்வபாது குண்டலினி சக்திவய வமவல எழுப்பியது வபால் ஆசிரியர் 
மீண்டும் அதவன ஆக்கிவனயிலிருந்து மூலாதாரத்திற்கு கீவழ 
இறக்கி ேிடுகிறார்.  

எனவே இதவன இறங்குபடி தேம் என்றும் கசால்லப்படுகிறது. 
தேக்கனவல இறக்கி சாந்தி தருேதால் சாந்தி தேம் 
என்று கபயர் கபற்றது.  

இதன் பிறகு பயிற்சியாேர் வேண்டும்வபாது குண்டலினி எனும் 
தனது உயிச்சக்திவய ஆக்கிவனயிவலா அல்லது மூலாதாரத்திவலா 
வேத்து தேமியற்றும் ேல்லவமவய கபறுகிறார்.  

சாந்தி தேத்தின் மூலம் தே ஆற்றல் உடல் ஆற்றலாக மாற்றம் 
கபறுகிறது. அது உடல் நலனுக்கும், வநாய் எதிர்ப்புக்கும் 
பயன்படுகிறது.  

உடல்ேலி, காச்சல், அஜரீணம் வபான்ற சாதாரண வநாய்கள் சாந்தி 
தேத்தால் நீங்குகின்றன. மலச்சிக்கல் ேிலகுகிறது. 

துரிய தேம் : இது மூன்றாேதாக கற்றுக் ககாடுக்கப்படும் 
தேமாகும். இந்த தீட்வசவய ஆசிரியர் தனது கண்கள் மூலம் 
ககாடுப்பதால் இது நயன தீட்வச எனப்படும்.  

இது மீன் தன் முட்வடகவே தனது பார்வேயினாவலவய கபாறித்து 
குஞ்சுகவே கேேிக் ககாண்டு ேருேவதப் வபான்றது.  

உச்சந்தவலயில் உணர்வே நிறுத்தி தேம் இயற்றுேது துரிய 
நிவலத்தேம் அல்லது துரியம் எனப்படும். 
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இதற்கு பிரம்மரந்திர தேம் என்ற கபயரும் உண்டு. வயாக நூல்கள் 
உச்சந்தவலவய ஆயிரம் இதழ்கள் ககாண்ட தாமவரக்கு ஒப்பிட்டு 
இந்த தேத்வத "சகஸ்ராதார வயாகம்' என்று பகர்கின்றன.  

சகஸ்ரம் என்றால் ஆயிரம். அதாேது நமது மூவேயில் 
ஆயிரக்கணக்காகான சிற்றவரகள் உள்ேன. துரியத்தில் தேம் 
கசய்யும்வபாது உயிர்ச்சக்தி மூவேயிலுள்ே 
சிற்வறவரகேிகேல்லாம் ஊடுருகி அவசந்து ககாண்டு 
வபாகும்.  

அந்த ஓட்டம் இனிவமயான ஓட்டமாக, ஒவ்கோறு இடத்திவலயும், 
அது புவதந்து, புவதந்து ேருேதாக ஒவ்கோருேருக்கும், ஒவ்கோரு 
ேிதமான் உணர்ோக இருக்கும். துரிய நிவலத்தேம் இயற்ற 
இயற்ற,  

இதுேவர இயக்கத்திற்கு ேராத மூவேயின் பல சிற்றவரகள் 
ஒவ்கோன்றாக இயக்கத்திற்கு ேரும். அப்படி ேிழிப்பு 
நிவல ஏற்படும்வபாது பிரபஞ்ச காந்த சக்திவயாடு கதாடர்பு 
ககாள்ளும் அற்றல் ஓங்கி உள்ளுணர்வு ஒேிரும். 

துரிய தேத்தால் மனதிற்கு வேகமும், நுட்பமும், எேிதில் உணர்ச்சி 
ேயப்படாத நிவலயும் கிவடக்கும். நாம் எண்ணும் உயரிய எண்ணம் 
பலவபர் உள்ேத்தில் பிரதிபலிக்கும். உள்ேக் கேங்கமும், உடல் 
கேங்கமும் துவடக்கப்பட்டு தூய்வம கசய்யப்படுகின்றன. 

இதவனத் கதாடர்ந்து மனேேக்கவலயில், அடுத்தடுத்த நிவலகேில், 
இவறநிவலவயாடு எண்ணத்வத கலக்கேிட்டு ஐக்கியமாகும்,  

குண்டலினி வயாகத்தில் முடிோன உச்ச நிவலயான "துரியாதீதம்' 
எனப்படும் தேமும், மற்றும் பஞ்வசந்திரிய தேம், 
பஞ்சபூத நேக்கிரகத் தேம், ஒன்பது வமயத் தேம், நித்தியானந்தத் 
தேம், இவறநிவலத் தேம் ஆகிய தேங்கள் பயிற்றுேிக்கப் 
படுகின்றன. 

இந்த தேப்பயிற்சிகவே முவறயாக பயின்று கதாடர்ந்து கசய்து ேர, 
மனதிற்கு ஒர்வம கிட்டுகிறது. அறிவு கூர்வம கபறுகிறது. நமது 
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எண்ணம், கசால், கசயல்கேில் வநர்வம பிறக்கிறது. ோழ்வு 
சீர்வமயாக அவமகிறது.  

தேத்தின் வமன்வமவய தத்துேஞானி வேத்தாத்திரி? மகரிஷி 
அேர்கள் தனது கேிகயான்றில் இவ்ோறு கூறுகிறார். 

 

‘ஓன்றி ஒன்றி நின்று அறிவேப் பழக்க 
உறுதி, நுட்பம், சக்தி இவே யதிகமாகும் 
அன்று அன்று அவடயும் அனுபேங்கள் எல்லாம் 
அறிேினிவல நிவலத்திேிடும், ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 
நன்று என்று கண்டபடி கசயல்கள் ஆற்றும் நற்பண்பு புலன்களுக்கு 
அவமந்து வபாகும் 
என்கறன்றும் கருேிடத்வத அறிவே ஒன்றும் இயற்வகமுவற 
சிறப்புவடத்து ஈவத தேமாம்”  (ஞாக.பா.1473) 

  

மனேேக்கவலயில் அகத்தாய்வுப் பயிற்சிகள் 

உடற் பயிற்சிகேின் மூலம் உடவலப் பற்றியும் உடவலாம்பலின் 
அேசியத்வதப் பற்றியும் உணர்ந்து ககாள்கிவறாம்.  

தேப்பயிற்சியின் மூலம் மனதிற்கு பயிற்சியேித்து மனவத 
ேேப்படுத்துகிவறாம்.  

கசய்த தேறுகவே துன்பங்கோக ேருகின்றன என்பவத உணர்ந்து , 
எண்ணம், கசால், கசயல்கோல் தேறுகள் கசய்யாதிருக்க 
முயற்சிக்கிவறாம்.  

இருந்தும் அறிந்தும் அறியாமலும் மீண்டும் 
மீண்டும் தேறிவழக்கிவறாம். காரணம் என்ன? இதற்கு காரணம் 
நம்முள் இருக்கும் 
 

கேங்கங்கள். நாம் இதுேவர கசய்த கசயல்கோல் ேிவழந்த 
அனுவபாக அனுபேங்கள் நம்முள் பதிவுகோக இருக்கின்றன.  
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அவே சந்தர்ப்பம் கிவடக்கும் வபாகதல்லாம் தூண்டப்பட்டு 
கசயலுக்கு ேருகின்றன. ஒரு கசயவல கசய்யக்கூடாது என்ற 
ேிேக்கத்வத கபற்ற பின்னரும் இந்தப் பழக்க பதிேின் காரணமாக 
அவத மீண்டும் கசய்கிவறாம்.  

பழக்கத்திற்கும் ேிேக்கத்திற்கும் இவடவய நடக்கும் 
வபாராட்டமாகவே மனித ோழ்வு இருப்பதாக வேதாத்திரி மகரிஷி 
அேர்கள் கசால்கிறார்கள். 

தன்முவனப்பு, பாேப்பதிவுகள், மயக்கம் என்ற மூன்று 
கேங்கங்கவோடு உள்ேேன்தான் மனிதன். இதவனவய ஆணேம், 
கன்மம், மாவய என்றும் கசால்ேர். 
 

தானும், தன்வனச் சார்ந்த அவனத்தும் இவறநிவலயின் 
ஆற்றலினாவலவய உருோகின என்பவத மறந்து, புலன் கேர்ச்சிக் 
காரணமாக அறிவு மயங்கி தனக்குள் அடங்கியிருக்கும் கபருவமகள் 
அவனத்தும் தாவன உருோக்கி ககாண்டதாக மனிதன் கற்பவன 
கசய்து ககாள்கிறான்.  

இதன் ேிவேோக "தன்முவனப்பு' எழுகிறது. இக்கற்பவனயினால் 
பல தேறான உணர்ச்சி ேயப்பட்ட எண்ணங்களும் கசயல்களும் 
உருோகி அவே அேனுள் "பாேப் பதிவுகோக' பதிகின்றன. அறிவு 
நிவலவய மறந்து புலன்கேின் உணர்ச்சி நிவலகேில் "மயக்கம்' 
ஏற்படுகின்றது. 

மனிதன் படுகின்ற துன்பங்கள் அவனத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது 
இந்த மூேவகக் கேங்கங்கவே. இந்தக் கேங்கங்கோல் வபராவச, 
சினம், கடும்பற்று, முவறயற்ற பால் கேர்ச்சி, உயர்வு தாழ்வு 
மனப்பான்வம, ேஞ்சம் என்னும் ஆறு தீய குணங்கள் எழுகின்றன. 
ேடநூலார் இேற்வறக் காமம், குவராதம், வலாபம், வமாகம், 
மதம், மாச்சா??யம் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர்.  

இந்த ஆறு தீய குணங்கோல் ஆற்றப் படுேவத கபாய், கேவு, 
ககாவல, சு??து, கற்பழிப்பு எனும் ஐந்து பழிச்கசயல்கள். இதவன 
பஞ்ச மாபாதகங்கள் என்கிவறாம்.  
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எனவே மனிதன் மன நிவறோக, நிம்மதியாக, இன்பமாக ோழ 
வேண்டும் என்றால் இந்தக் கேங்கங்கவேப் வபாக்கிக் ககாள்ே 
வேண்டும். தன்வன தூய்வமப் படுத்தி குணநலப் வபறு கபற 
வேண்டும்.  

இதற்காக தன்வனவய உள்வநாக்க அறிோல் ஆராய்ந்து 
தன்னிடமுள்ே உணர்ச்சி ேயப்பட்ட குணங்கவேகயல்லாம் அறிந்து, 
அேற்றகயல்லாம் மாற்றி அவமத்துக் ககாள்ே தகுந்த வபாதவன 
மற்றும் சாதவன முவறகவே "அகத்தாய்வு' என்ற பயிற்சியாகும்.  

"ஐயப் பாடாஅது அகத்த துணர்ோவனத்கதய்ேத்வதா கடாப்பக் 
ககாேல்' 
 

என்பது ேள்ளுேப் கபருந்தவக ோக்கு. அகம் என்றால் நமது 
பதிவுகவே எல்லாம் சுமந்திருக்கும் உள்ேம் அல்லது கருவமயம். 
அதவன நாம் ஆய்வு கசய்ேவத அகத்தாய்வு.  

நமது குவறகவே பிறர் கசான்னால் ஏற்றுக் ககாள்ே மனம் 
தயங்கும்.எனவே நாவம நம்வம சுய பரிவசாதவனக்கு 
உற்படுத்துகிவறாம்.  

ஆகவே இப்பயிற்சிகள் "தற்வசாதவன' என்றும் அவழக்கப் 
படுகிறன்றன.  

தற்வசாதவனயில் தாவன குற்றோேி, தாவன நீதிபதி. நாம் 
தினந்வதாறும் சவமயல் அவறயில் எத்தவனவயா பாத்திரங்கவே 
உபவயாகிக்கிவறாம். அேற்வற சுத்தப்படுத்தி வேத்தால்தான் 
மறுநாவேக்கு உதவும். 
 

அதுவபால் வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவலயின் கட்டாயம் ஆகிய 
மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டு ேிவேேறியாது பல கசயல்கள் ஆற்றி 
நம்வம கேங்கப்படுத்திக் ககாள்கிவறாம்.  

அவ்ேப்வபாது அகத்வத ஆய்ந்து அக்கேங்கங்கவே வபாக்கிக் 
ககாண்டால்தான் ோழ்வு ேேமாக அவமயும். இந்த அகத்தாய்வே 
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எப்படி கசய்ேது என்று கசயல் முவற பயிற்சிகோக தருகிறது 
மனேேக்கவல.  

மனேேக்கவல அகத்தாய்வு பயிற்சிகேில் ஐந்து ஆய்வுகள் அல்லது 
பயிற்சிகள் உள்ேன. 

எண்ணம் ஆராய்தல்: எண்ணம் என்றால் என்ன? அது எவ்ோறு 
உண்டாகிறது? அதனுவடய காரணம் என்ன? அதனுவடய 
ேிவேவுகள் எவே? என்பவத கண்டுபிடிக்க வேண்டும். 
 

எண்ணம் எழும்வபாவத அந்த எண்ணத்திற்கான அடிப்பவட என்ன? 
அந்த எண்ணம் கசயலுருகபற்றால் அதன் ேிவேவுகள் நன்வமயா? 
தீவமயா? என்பவத ஆராய்ந்து, அேற்வற ஒகுங்குப்படுத்தி நல்ல 
எண்ணங்கவே வேத்துக் ககாண்டு தீய எண்ணங்கவே ேிட்டு 
ேிடுேதற்கான ஒரு நல்ல பயிற்சி முவறவய எண்ணம் ஆராய்தல் 
பயிற்சியாகும்.  

ஆவச சீரவமத்தல்: வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் ஆவசகவேத் 
துறக்கச் கசால்லேில்வல. அேற்வறச் சீரவமத்துக் ககாள்ேச் 
கசால்கிறார். அேர் தனது கேிகயான்றில்  

"மண் மீது கபண்துவணயால் கபான்ககாண்வட ோழ்கின்வறாம் 
மாற்ற்ேவதன் மூோவச மதிககாண்வட பயன்ககாள்வோம் 
என்று பகர்கிறார்.  

ஆனால் மனம் உருோக்கிக் ககாள்ளும் ஆவசகளுக்கு எல்வலவய 
இல்வல. அேசியத் வதவே, நிவறவேற்றிக் ககாள்ே ேசதி ோய்ப்பு, 
ேிவேவு நன்வம தரக்கூடியதாக இருந்தால்தான் அந்த ஆவசவய 
நல்லது என்று கசால்லலாம். 
 

நிவறவேற்ற முடியாத ஆவசகவே எல்லாம் அதிகமாக மனம் 
உருேக்கிக் ககாண்வட இருப்பதனால் நாளுக்கு நாள் மனம் தேர்ச்சி 
அவடந்து ககாண்வட வபாகிறது. 
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ோழ்க்வகயில் கேற்றி கிட்டுேதில்வல. ேிரக்தி, கேறுப்பு 
முதலியவே உண்டாகின்றன.  

ஆவசகவே நிவறவேற்றிக் ககாள்ே வேண்டுமானால், 
எம்மாதிரியான ஆவசகவே நிவறவேற்றிக் ககாள்ே இயலும் என 
ஆய்ந்து, ஆவசகவே ஒழுங்குப்படுத்திக் ககாள்ேதற்கான 
முவறயான பயிற்சிவய ஆவச சீரவமத்தல் என்பதாகும். 

சினம் தேிர்த்தல்: மனித உறவுகேின் சீரழிேிற்கு கபரும்பாலும் 
காரணமாக இருப்பது சினம்.  

"தன்வனத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காோக்கால் தன்வனவய 
ககால்லும் சினம்' என்கிறார் ேள்ளுேர். அத்தவன ககாடுவமயானது 
சினம். 
 

தனிமனிதவன சீரழிப்பவதாடு குடும்பத்திலுள்ே இனிவமவய 
ககடுப்பதும், சமுதாயத்தில் சண்வடச் சச்சரவுகவே ேேர்ப்பதும் 
இந்த சினம்தான். அத்தவகய சினத்வத எவ்ோறு தேிர்ப்பது 
என்பதற்கான முவறயான பயிற்சிவய சினம் 
தேிர்த்தல் ஆகும். 

கேவல ஒழித்தல்: உடலுக்வகா மனதிற்வகா சிக்கல் ேரும்வபாது 
அந்த சிக்கவல சந்திக்க வபாதிய பலமில்லாத மன நிவலவயக் 
கேவல என்கிவறாம்.  

இது ஒரு ேவக சுய பச்சாதாபவம. இந்தக் கேவலவய எப்படி 
வபாக்கிக் ககாள்ேது என்ற பயிற்சிவய கேவல ஒழித்தல் ஆகும்.  

நிவறவேறாத ஆவசகள் பலேற்வற உருோக்கி அேற்வற அடக்கி 
வேப்பதனால் மனபாரம் அதிகரித்து நிம்மதி இல்லாமல் வபாய் 
ேிடுகிறது. 
 

இப்பயிற்சியினால் அந்நிவல மாறி மனம் அவமதியாகி ேிடுகிறது. 
குடும்பத்தில் இனிவம கபருகுகிறது.  
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நான் யார்?: நான் யார்? எங்கிருந்து ேந்வதன்? எங்வக 
வபாக வேண்டும்? என்பதகயல்லாம் கதரிந்து ககாள்ேதறகு 
தன்னிவல ேிேக்கம் அல்லது கதய்ேநிவல ேிேக்கம் என்ற 
கபாருவேப்பற்றி ஆராய்ச்சி கசய்ேவத "நான் யார்?' 
என்ற பயிற்சியாகும்.  

"மனித ோழ்வு என்பது அறிேின் முழுவமவய வநாக்கிய 
பயணம்' என்கிறார் சுோமி ேிவேகானந்தர். அந்த பயணத்திற்கான 
கதேிோன ேழிவய காட்டுேவத "நான் யார்?' என்ற பயிற்சியாகும். 

இவ்வேந்து ேிதமான அகத்தாய்வு பயிற்சிகவேயும் பயின்ற 
அறிவுக்கு ோழ்ோங்கு ோழ்கக்கூடிய ஒரு நல்ல கதேிவு உண்டாகி 
ேிடுகின்றது. அந்த கதேிவு ேந்த பின்பு துணிவும் 
கபாறுப்புணர்ச்சியும் ஏற்படுகின்றன.  

ேிவேேறிந்து கசயலாற்றும் திறன், தனக்வகா, பிறருக்வகா 
துன்பமேிக்காமல், முடிந்தவேவர பிறர் துன்பம் வபாக்கி ோழ்கின்ற 
பண்பு ஓங்கி குணநலப்வபறு கிட்டுகிறது. 

மனேேக்கவல தேம், தற்வசாதவன (அகத்தாய்வு), குணநலப்வபறு, 
முழுவமப்வபறு என்ற நான்கு அங்கங்கவேக் ககாண்டது.  

தேத்தினால் மனம் அவமதி கபறுகிறது. மனதிற்கு 
ேலிவம கிவடக்கிறது.  

அகத்தாய்ேினால் மனம் தனது கேங்கங்கவேப் வபாக்கி தூய்வம 
கபற்று "நான் யார்?', "எனது ோழ்ேின் வநாக்கம் என்ன?", என்ற 
கதேிவு கிட்டுகிறது.  

தற்வசாதவனயில் கபறும் கதேிவேக் ககாண்டு எடுக்கும் முடிவே 
தேத்தினால் மனதிற்கு கிவடத்திருக்கும் உறுதிவயக் ககாண்டு 
ோழ்ேில் எதிர்காலச் கசம்வமக்குப் பயன்படுத்திக் ககாள்ளும்வபாது 
கிவடப்பதுதான் குணநலப்வபறு.  

தேத்தினாலும், தற்வசாதவனயினாலும் கிவடக்கும் 
குணநலப்வபற்றின் இறுதிப்படிவய முழுவமப்வபறு ஆகும். 



88 
 

எகனவே பழக்கத்திற்கும், ேிேக்கத்திற்கும் இவடவய வபாராடிக் 
ககாண்டு இருக்கும் மனிதன் ேிேக்கத்வத கதேிோகப் கபற்று, அந்த 
ேிேக்கத்தின் ேழிவய பழக்கத்வதயும் அதன் மூலம் 
ோழ்க்வகவயயும் மாற்றிக் ககாண்டு இனிவமயாக மன 
நிவறவோடு ோழ்ேதற்கு ஒரு முவறயான பயிற்சி "மனேேக்கவல' 
ஆகும். 

12.சரணாகதி எனும் சாந்தகநறி 

சரணாகதி என்பது இந்து சமயத்தின் வேணே அடியார்கள், எவ்ேித 
பலன் கருதாமல், தங்கவே உடல் அேேிலும், ஆன்ம அேேிலும் 
முழுேதுமாக, பரம்கபாருோன திருமாலிடத்தில் ஒப்புேிக்கும் ஒரு 
ேவகயான பக்தியாகும்.  

சரணாகதி தத்துேம் இராமானுசர் மற்றும் வசதன்யர் ஆகியேர்கோல் 
ேலியுறுத்தப்பட்டதாகும். 

 

தாயுமானேரும் தன் கமௌனகுருேிடம் சரணாகதி அவடகிறார். 
 
சருகுசல பட்சணிகள் ஒருவகாடி அல்லால் 
     சவகார பட்சிகள் வபாலவே 
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  தேேநிலவு ஒழுகு அமிர்த தாவர உண்டு அழியாத 
     தன்வமயர் அனந்தவகாடி. 

 
இருேிவனகள் அற்றிரவு பககலன்பது அறியாத 
     ஏகாந்த வமான ஞான 
இன்ப நிஷ்வடயர் வகாடி. மணிமந்த்ர சித்திநிவல 
     எய்தினர்கள் வகாடிசூழக் 

 
குருமணி இவழத்திட்ட சிங்கா தனத்தின் மிவச 
     ககாலுேறீ் றிருக்கும் நின்வன 
கும்பிட்டு அனந்தமுவற கதண்டனிட்டு, என்மனக் 
     குவறகயலாம் தீரும்ேண்ணம் 

 
மதுமலர எடுத்து, உன்இரு தாவே அர்ச்சிக்க எவன 
     ோஎன்று அவழப்பது எந்நாள்? 
  மந்த்ரகுருவே வயாக தந்த்ரகுருவே மூலன் 
     மரபில் ேரும் கமேன குருவே.”  (தா.பா.44) 
 

காய்ந்த சருகு. நீர் இேற்வற மட்டும் உண்டு ோழும் ஒரு வகாடி 
வபர் அல்லாது, சவகாரப் பறவே வபால சந்திர மண்டலத்து 
அமுதத்வத உண்டு. அழியாத தன்வம கபற்றேர் பல வகாடி வபர்.   

இருேிவனகள் அற்ற நிவலயில் (இருேிவன ஒப்பு நிகழ்த்தி) இரவு 
பகல் கதரியாது, ஏகாந்த நிவலயில் இருந்து, வமான ஞான இன்ப 
நிட்வட கூடியேர் வகாடி வபர்.   

உருத்திராட்சம் அணிந்து. திரு வேந்கதழுத்வதச் கசபித்து, சித்தி 
அவடந்தேர்கள் வகாடி வபர் என இேர்கள் புவடசூழ, இரத்தின 
சிம்மாசனத்தின் மீது, ககாலு ேறீ்றிருக்கும் உம்வமக் கும்பிட்டு, பல 
முவற ேிழுந்து ேணங்கி, என் மனதில் உள்ே குவறகள் 
அவனத்தும் தீருமாறு, மணமுள்ே மலர்கவேக் ககாண்டு, நினது 
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திருேடிகவே அர்ச்சிக்க. என்வன, ”ோ!” என்று கூறி அவழத்து. 
ஏற்றுக் ககாள்ளும் நாள் எந்த நாவோ? 

இவறநிவலயிடம் தன்வன முழுவமயாகக் ககாடுத்து 
சரணாகதியாகிறார் தாயுமானேர். சரணாகதி என்னும் சாந்தகநறி 
பற்றி வேதாத்திரியம் வபசுகிறது. 

”தவனயடக்கித் தவலேவனவய 
முன்வேத்து, ஒழுகும் கநறி 
சரணா கதிகயனும் 
சாந்தகநறி. இந்கநறியில் 
தவனத் தவலேனாய் காணும் 
தன்வம இயல்பாய் ேேரும். 
தருக்ககாழியும். ஆசிரியன் 
தேக்காப்பில உயிர் உய்யும்.”   (ஞாக.பா.802)   

இவறநிவலவய அவடக்கலமாக் ககாண்டு, தன்வன இவறநிவலக்கு 
ஒப்புக்ககாடுத்துப் பணிதல் சரணாகதி எனப்படும். 

இவறநிவலவய தன் நிவலயில் மாற்றம் கபற்று அவனத்து 
பிரபஞ்சத் வதாற்றங்களுமாகியுள்ேது.   

அதனால் எல்லாேற்றிலும் இருப்பாக இயக்கமாக, ேிவேோக 
கசயல்படுகிறது. 

மனிதன் ஐந்து புலன் உணர்வுகவேயும் அடக்கி அறிவு என்பவத 
உணர்ந்து, அந்த அறிவே வபரறிோக எல்லாேற்றிலும் உள்ேது 
என்பவத உணரவேண்டும்.  அதுவே பிறேியின் வநாக்கமாகும்.   

தன் முவனப்வப நீக்கி இவறநிவலயாகிய தவலேவனவய முன் 
வேத்து, இவறமுவனப்பில் ோழ்கின்ற ோழ்ேியல் கநறி சரணாகதி 
என்னும் அவமதி கநறியாகும். 
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இந்த கநறியில் ோழும் 
மனிதர்க்குத் தனது 
உடலுக்குள் உயிர், 
உயிர்க்குள் அறிவு அந்த 
அறிவே கதய்ேமாகவும் 
உள்ேது என்ற உண்வமகள் 
உணரப்படும். 

தன்னிவல 
எல்லாேற்வறயும், 
எல்லாேற்றிலும் 
தன்வனயும் காணும் 

தன்வமயானது இயல்பாகவே ேேரும்.   

ஆணேம் என்னும் அகங்காரம் ஒழியும்.  இக்கவலவயக்  கற்றுக் 
ககாடுத்த ஆசானின் தேக்காப்பின் மூலம் உயிர் ஈவடறி உய்யும்.   

ஆகவே தன்முவனப்வப ஒழித்து இவற முவனப்பில் தன்வனவய 
இவறநிவலயாக உணரும் சரணாகதி என்னும் சாத்ேகீ ோழ்ேின் 
மூலம் அகங்காரம் ஒழித்து ஆசானின் தே காப்பின் மூலம் உயிர் 
ஈவடறும். 

நாமும் அந்த இவறநிவலயிடம் சரணாகதி அவடந்து ஆனந்தமாக 
ோழ்வோமாக.  

13. மனிதரில் கடவுவேக் கண்டேர்கள் 

மனிதர்கவே நடமாடும் கதய்ேங்கோக தரிசித்தேர்கள் 
இராமானுஜரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
பகேத் இராமானுசரின் கபான்கமாழிகேில் சில. 
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01. வேதேியாஸரின் ‘ப்ரம்ம சூத்ரங்கள்” என்ற நூலுக்கு 
இராமானுசர் எழுதிய ேிரிவுவரயான ஸ்ரீபாஷ்யத்வத ஓதி உணர 
வேண்டும்; ஓதுேிக்க வேண்டும். 
02. ஆழ்ோர்கள் திருோய் மலர்ந்தருேிய வேதத்துக்கு ஒப்பான 
திவ்யப் பிரபந்தங்கவே ஓதி உணர வேண்டும்; ஓதுேிக்க வேண்டும். 
03. ஸ்ரீமந் நாராயணன் நம் வபால்ோர் இந்தக் கண்கோல் இப்வபாவத 
காணலாம். எப்படி? வகாயில் ககாண்டிருக்கும் திவ்ய வதசங்கேில் 
நம்மால் இயன்ற வகங்கர்யங்கவேச் கசய்ய வேண்டும். 
04. ஸ்ரீமந் நாராயணவனவய சரணவடய வேண்டும். 
“கபரியபிராட்டியும் கபரியகபருமாளும் வசர்ந்திருக்கும் இருப்பில் 
அடிவயன் வகங்கர்யம் கசய்ய வேண்டும்” என்னும் கபாருள்படும் 
‘த்வ்ய” மந்திரத்வத ஓத வேண்டும். 
05. என்னுவடயேன் என்று அபிமானிக்கும் ஒரு பரம பாகேதனின் 
அபிமானத்தில் ஒதுங்கி இருத்தல் வேண்டும். 
06. ஸ்ரீமந் நாராயணவன ‘பரம்கபாருள்” எனத் கதேிந்து அேன்பால் 
பக்தி கசலுத்த வேண்டும். 
07. பிராட்டியுடன் வசர்ந்த கபருமாவே காப்பாேன். 
08. பிராட்டியுடன் வசர்ந்த கபருமாவன பற்றுேதற்கான உயர்ந்த 
கபாருள். 
09. எம்கபருமானின் திருக்வகாயில் வகாபுரம், ேிமானங்கவேக் 
கண்டால் நின்ற நிவலயிவலவய உடவன வககூப்ப வேண்டும். 
10. திருக்வகாயிலில் உள்ே மூர்த்திகவேக் கல் என்வறா, ஐம்கபான் 
உவலாகத்தால் ஆனது என்வறா, சுவத என்வறா, மரம் என்வறா 
எண்ணலாகாது. அது தன் தாயினுவடய ஒழுக்கத்வத 
சந்வதகிப்பதற்கு ஒப்பாகும். 
11. இவறேனுக்கு கண்டருேப்பண்ணப்படாத அல்லது தகாத எந்த 
உணவேப் கபாருள்கவேயும் உட்ககாள்ேலாகாது. 
12. அேரேர் குலத்திற்கு ஏற்ப சாஸ்திரங்கேில் கசால்லப்பட்ட 
கர்மாக்கவே மட்டுவம கசய்ய வேண்டும். 
13. பலவன எதிர்பார்த்துக் வகங்கர்யங்கவேச் கசய்யலாகாது, 
அவனத்தும் இவறேனின் உகப்பிற்காகவே கசய்ய வேண்டும். 
14. உலகியவலச் சார்ந்த பற்றிவனக் ககாள்ேக் கூடாது. 
இவறேனுவடய வகங்கர்யத்தில் சிறிதேவேனும் ஈடுபட வேண்டும். 
15. ‘சரீரவம ஆத்மா” என எண்ணக் கூடாது; ‘சரீரம் வேறு. ஆத்மா 
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வேறு” என்ற கதேிவு பிறக்க வேண்டும். 
16. ஆத்மா ஸ்ரீமந் நாராயணனுவடய கசாத்து அேன் தான் 
தவலேன். ஆத்மா அேனுக்கு அடிவமப்பட்டது என்ற எண்ணத்துடன் 
எப்வபாதும் ோழ வேண்டும். 
17. ஸ்ரீமந் நாராயணன் திருேடிகேில் சரணவடந்தேனுக்கு துன்பம் 
என்பவத இல்வல என்ற உறுதிப்பாடு வேண்டும். 
18. புலனடக்கம் ஒவ்கோருேரிடமும் இருக்க வேண்டும்; 
இந்திரியங்களுக்கு ேசப்படக் கூடாது. 
19. அற்ப ேிஷயங்கேில் ஆவச ககாள்ேது கூடாது. 
20. கபாருவே முவறயற்ற ேழியில் அவடய முயல்ோர் மற்றும் 
காமத்தில் ஆவசயுவடவயார்கவே ேிட்டுேிட்டு, பகேத்பாகேத பக்தி 
உள்வோர்கேிடம் மட்டுவம பழக வேண்டும். 
21. எப்வபாதும் பிறவர நிந்திப்வபாருடன் வசர்க்வக கூடாது. 
22. மற்றேர்கேின் நன்வமவயவய எப்வபாதும் ேிரும்ப வேண்டும். 
23. பகோன் மற்றும் ஆசார்யர் கபருவமகவே எப்வபாதும் கூறிக் 
ககாண்வட இருக்க வேண்டும். 
24. பகோனுக்கும் அேன் அடியார்களுக்கும் வகங்கர்யம் கசய்ய 
வேண்டும். 
25. ஆசார்யர் மூலம் உயர்ந்த ஞானம் கபற்று அதன்படி ோழ 
வேண்டும். 
26. ‘திருமந்திரம்”, ‘த்ேயம்”, ‘சரமச்வலாகம்” இேற்றின் 
அர்த்தங்கவே ஆசார்யர் மூலம் கபற்றுத் கதேிய வேண்டும். 
27. “ஓம் நவமா நாராயணாய” என்ற மூன்று பதங்கவேக் ககாண்டது 
திருமந்தரம். 
28. “ஸ்ரீமந் நாராயண சரகணௌ சரணம் ப்ரபத்வய; ஸ்ரீமவத 
நாராயணாய நம:” ஆறு பதங்கவேயும் ககாண்டது த்ேயம் 
எனப்படும். 
29. “ஸர்ேத4ர்மாந்பரித்யஜ்ய மாவமகம் சரணம் வ்ரஜ, அ ம் த்ோ 
ஸர்ேபாவபப்கூவயா வமாக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச:” என்ற 11 
பதங்கவேக் ககாண்டது சரமச்வலாகம். 
30. பூர்ோசார்யர்கள் மற்றும் தன் ஆசார்யன் அருேிச் கசய்த 
ோர்த்வதகேில் ஆழ்ந்த நம்பிக்வக ககாள்ே வேண்டும். 
31. காவலயில் துயிகலழும்வபாவத ‘குருபரம்பவரவய”த் தியானிக்க 
வேண்டும். 
32. ஆசார்யவர நம்வமப் வபான்ற சராசரி மனிதராக எண்ணவே 
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கூடாது. 
33. ஆசார்யரின் ஞான, குண, வேராக்ய வேபேங்கவேத் 
தினந்வதாறும் நிவனத்துக் ககாண்டாட வேண்டும். 
34. ஞான பக்தி வேராக்யங்கேில் முதிர்ந்த கபரிவயார்கவே 
கண்டால் உடவன கதண்டனிட வேண்டும். 
35. பகோவன ேணங்குேவத ேிட ஆசார்யவரயும், அேன் 
அடியார்கவேயும் ேணங்குதல் உயர்வுக்கு ேழிேகுக்கும். 
36. திருமால் அடியார்கவேக் கண்டதும் ேிழுந்து ேணங்க 
வேண்டும். 
37. திருமால் அடியார்கேின் குணப் கபருவமகவே எண்ணி மகிழ 
வேண்டும். 
38. திருமால் அடியார்கள் பகேத், ஆசார்ய, பாகேத குண கீர்த்தனம் 
பண்ணினால் கபரும் உேவகவயாடு அதில் ஈடுபட வேண்டும். 
39. திருமால் அடியார்கேின் கல்ேி, கசல்ேம், குலம், ேயது பாராது 
மரியாவத கசலுத்த வேண்டும். 
40. திருமால் அடியார்கள் நம்வம ேணங்கினால், நாமும் தேறாது 
அேர்கவே ேணங்க வேண்டும். 
41. திருமால் அடியார்கள் மத்தியில் நமது கபருவமகவேப் 
பவறசாற்றிக் ககாள்ேக் கூடாது. 
42. நம்வம மற்ற திருமால் அடியார்களுக்கு ஒப்பாக ஒருக்காலும் 
எண்ணங் ககாள்ேக் கூடாது; அேர்கவே ேிடத் தாழ்ோகவே எண்ண 
வேண்டும். 
43. ‘நாம் திருமால் அடியார்களுக்கு அடிவம” என்ற உணர்வோடு 
கசயல்பட வேண்டும். 
44. திருமால் அடியார்கேிடம் குவறகள் காணக் கூடாது. அேர்கேது 
குற்றங்கவேப் கபாருட்படுத்தக் கூடாது. 
45. திருமால் அடியார்கவே ஒருவமயில் அவழக்கக் கூடாது. 
46. திருமால் அடியார்கேிடம் கடுஞ் கசாற்கவேப் பயன்படுத்தக் 
கூடாது; அேர்கவே இகழக் கூடாது. 
47. திருமால் அடியார்கள் நம்வம அேமதித்தாலும் நாம் 
அேர்கேிடம் பவக உணர்வு ககாள்ோது, ‘நாவனதான் ஆயிடுக!” என 
இருத்தல் வேண்டும். 
48. பாகேதபசாரம் (திருமால் அடியார்கள் மனம் ேருந்தும்படி 
கசய்தல்) கூடவே கூடாது. அதற்கு கழுோய் இல்வல; அது 
பகேதபசாரத்வதக் காட்டிலும் ககாடியது. 



95 
 

49. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்கள் நமது இருப்பிடம் வதடி ேந்தால் அேர்கவே 
இன்முகத்துடன் “எழுந்தருே வேணும்” என்று கூறி ேரவேற்க 
வேண்டும். 
50. ஒருேர் எவ்ேேவு உயர்ந்த கசல்ேந்தராய் இருந்தாலும், 
கற்றறிந்தேராய் இருந்தாலும், “அடிவயன்!” என்று தான் தம்வம 
அறிமுகப்படுத்திக் ககாள்ே வேண்டும். 
51. ஒருேர் உயர்ந்த மாேிவகயில் குடியிருந்தாலும் அந்த இடத்வத 
அடிவயனுவடய குடிவச என்வற கூற வேண்டும். 
52. ஸந்நிதியில் ககாடுக்கப்படும் ப்ரஸாதங்கவே பயபக்திவயாடு 
ஏற்றுக் ககாள்ே வேண்டும். அவத வேண்டாம் என்று கசால்லக் 
கூடாது. 
53. எம்கபருமான் திருமுன்பு ஒருேவரகயாருேர் நிந்திக்கக் கூடாது. 
தகாத ோர்த்வதகவேப் வபசக் கூடாது. 
54. பிறர் துன்பங்கண்டு, “ஐவயா!” என்று இரங்க வேண்டும். 
55. ஸ்ரீவேஷ்ணேனுக்கு அவமய வேண்டிய முதன்வமக் குணவம 
இரக்கமாகுகமன்று ஆசார்யர்கேில் ஒருேரான நஞ்சீயர் என்பார் 
அடிக்கடி கூறுோர். 
56. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்களுவடய பிறப்வபப் பற்றி ஆராய்தல் கூடாது. 
அது ககாடிய பாேமாகும். 
57. எம்கபருமாவன ஆராதிப்பவதக் காட்டிலும், அேன் அடியார்கவே 
ஆராதிப்பவத உயர்வுவடய கசயல். 
58. எம்கபருமான் திருமுன்பு “பல்லாண்டு! பல்லாண்டு!” என்று தான் 
கூற வேண்டுவமகயாழிய “இவதத் தா, அவதத் தா” என்று 
வேண்டுதல் கூடாது. 
59. எம்கபருமான் உவறயும் திருக்வகாயில்கவே திருஅலகிட 
(கபருக்கித் தூய்வம கசய்ய) வேண்டும். 
60. எம்கபருமானுக்கு கமய்ேருத்திச் கசய்யும் வகங்கர்யவம 
உகப்புவடயதாகும். 
61. “நான் கசய்வதன்” என்று ஒரு வகங்கர்யத்வதச் கசய்தல் 
கூடாது. அது ேழீ்ச்சிக்கு ேித்திடும். 
62. நமக்கு ஏற்படும் துன்பங்ககேல்லாம் முந்வதய பிறேிகேில் 
கசய்த பாே புண்ணியங்களுக்கு ஏற்பவே ஏற்படுகின்றன. அந்தத் 
துன்பங்கள் ேிலகுேதற்கு எம்கபருமான் திருேடிகவேயும், 
ஆசார்யன் திருேடிகவேயும் உறுதிபடப் பற்றிக் ககாள்ே வேண்டும். 
63. எம்கபருமானுக்கு ஆற்றிடும் கதாண்வடேிட மிக உயர்ந்தது, 



96 
 

அேன் அடியார்களுக்கு ஆற்றிடும் கதாண்டு. இந்தச் கசயவலவய 
எம்கபருமான் உகப்புடன் ஏற்றுக் ககாள்ோன். 
64. எம்கபருமாவன “ஆறும் வபறும் (உபாயமும் உவபயமும்)” 
ஆோன். 
65. நம் புலன்கவே நம்முவடய முதல் ேிவராதிகோய் 
அவமந்துள்ேன என்ற நிவனவு நம்மிடம் அவமந்திட வேண்டும். 
66. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் வஸேிக்கப்படும்வபாது, அவ்ோறு 
வஸேிப்பேர்கவே ஆழ்ோர்கள் எழுந்தருேியுள்ோர்கள் என்று 
எண்ணி அேர்கவே தண்டனிட்டு உட்கார வேண்டும். 
67. நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்தம் வஸேிக்கப்படும்வபாது, இவடயிவல 
எழுந்து கசல்லக் கூடாது. 
68. திருமால் அடியார்கவேக் கண்டால், அேர்கவே தண்டனிட்டு 
இடமிருந்து ேலமாகச் கசல்ல வேண்டும். 
69. திருமால் அடியார்கேின் நிழவல நாம் மிதித்தல் கூடாது. 
70. ஒரு திவ்ய வதசத்திற்குச் கசன்றால், அங்கு வகாயில் 
ககாண்டிருக்கும் எம்கபருமாவன கண்குேிரக் கண்டு கதாழ 
வேண்டும். 
71. திருக்வகாயில்கேில் ேலம்ேரும்வபாது நம் ஹ்ருதயக் 
கமலத்தில் எழுந்தருேியிருக்கும் அந்தர்யாமியான எம்கபருமானுக்கு 
வநாவு ஏற்படா ேண்ணம் கமல்ல நடந்து கசல்ல வேண்டும். 
72. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்கள் ஒருேர் இல்லத்திற்கு ேருவக தந்தால், 
அேர் ேிவடகபற்றுச் கசல்லும்வபாது சிறிது தூரம் அேவராடு 
கசன்று ேழிஅனுப்ப வேண்டும். 
73. எம்கபருமான் புறப்பாடு கண்டருளும்வபாது முன்வன கசல்லும் 
நாலாயிர திவ்யப்பிரபந்த வகாஷ்டியினவர ேிழுந்து ேணங்க 
வேண்டும். 
74. எம்கபருமானுக்கு தீப ஆர்த்தி கண்டருேப்பண்ணும்வபாது 
கண்கவே மூடிக்ககாண்டு கன்னத்தில் அவறந்து ககாள்ேக் கூடாது. 
அேனுவடய திருவமனி அழவக அனுபேிக்க வேண்டும். 
75. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்கள் திரேிவலவய எப்கபாழுதும் ஒதுங்கி இருக்க 
முயற்சி கசய்ய வேண்டும். 
76. பகேத் பாகேத ஆசார்ய சந்நிதியில் கால்கவே நீட்டிக் ககாண்டு 
இருக்கக் கூடாது. 
77. எம்கபருமான் திருேதீிகேில் எழுந்தருளும்வபாது அேவனயும் 
அேனது அடியார்கவேயும் வசேியாது இல்லத்தினுள்வேவய ஏவதா 
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ஒரு கசயலில் ஈடுபட்டிருப்பது கூடாது. 
78. அன்றலர்ந்த மலர்கவே நந்தேனங்கேில் இருந்து பறித்து 
மாவலயாகத் கதாடுத்து எம்கபருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 
வகங்கர்யங்கேிவலவய மிக உயர்ந்தது நந்தேனக் வகங்கர்யம். 
79. திருமால் அடியார்கேின் திருேடிகேில் வசர்க்கப்பட்ட நீவர மிகப் 
புனிதமாகக் கருத வேண்டும். 
80. எம்கபருமான் திருமஞ்சனத்திற்கும், நித்ய ஆராதனத்திற்கும் 
உபவயாகப்படும் நீர் நிவலகேில் நாம் நீராடுதல் கூடாது. 
81. திருமால் அடியார்களுவடய பார்வே நம்வமல் ேிழக் 
கூடுமானால் அதுவே நம்வம புனிதமாக்கும். 
82. ஸ்ரீவேஷ்ணே சந்நியாசிகள் பரமபதித்தால் அேர்கவேச் கசன்று 
தண்டனிட வேண்டும். அங்கு கசன்று ேந்ததால் ஆகசௌசம் (தீட்டு) 
இல்வல. 
83. எந்த நீர் நிவலயில் நீராடும்வபாதும் “கங்வகயிற் புனிதமாய 
காேிரி” என்று கதாடங்கும் திருமாவல -23ஆம் பாசுரத்வத 
கூறியோறு நீராட வேண்டும். 
84. காேிரிவய பரமபதத்து ேிரஜாநதிக்கு ஒப்பாக நிவனக்க 
வேண்டும். 
85. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்கள் கநற்றியிவல திருமண்காப்பு அணியாமல் 
எம்கபருமாவனயும், ஆழ்ோர்கவேயும், அடியார்கவேயும் வசேித்தல் 
கூடாது. 
86. ஸ்ரீவேஷ்ணேர்கள் உரத்த குரலில் வபசுதல், எப்வபாதும் பிறவர 
தூற்றுதல் கூடாது. 
87. ஆசார்யர் நமக்கு கபருத்த உபகாரம் கசய்துள்ோர் என்ற 
நிவனவும், நம்வமக் கவடத் வதற்றுேதற்காக ஸ்ரீமந் நாராயணனால் 
அனுப்பப்பட்டேர் என்றும் நிவனக்க வேண்டும். 
88. வேதமும், ஆழ்ோர்கேின் அருேிச் கசயலும் நம்வம இந்த 
சம்சார பந்தத்திலிருந்து ேிடுேிக்க ேந்த நூல்கள் என்ற 
எண்ணத்வத எப்வபாதும் ககாண்டிருக்க வேண்டும். 
89. சம்ஸ்க்ருத கமாழியில் அவமந்துள்ே நூல்கள் தான் உயர்ந்தன 
என்றும், தமிழில் அவமந்துள்ே ஆழ்ோர்கேின் பாசுரங்கள் 
தாழ்ந்தவே என்வறா நிவனப்பது கபருத்த பாேமாகும். 
90. எம்கபருமானுவடய குணநலன்கவே அடிக்கடி வபசி அனுபேிக்க 
வேண்டும். 
91. ஆசார்யன் எழுந்தருேியிருந்தால் அேருவடய நியமனம் இன்றி 
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எந்தச் கசயவலயும் வமற்ககாள்ேக் கூடாது. 
92. உயர்ந்த தத்ோர்த்த நூல்கவே ஓர் ஆசார்யவன அணுகிவய 
கற்றுக் ககாள்ே வேண்டும். 
93. ஒரு திருமால் அடியார்கவேவயா, எம்கபருமாவனவயா 
தண்டனிடும்வபாது அவேயேங்கள் முழுேதும் ஆண்கோனால் 
நிலம்வதாயத் தண்டனிட வேண்டும். தவர சுத்தமாக உள்ேதா என்று 
பார்த்து தண்டனிடக் கூடாது. 
94. திருமால் அடியார்களுக்கு உணேிடும்வபாதும், அருந்த நீர் 
ஸாதிக்கும்வபாதும், மிகுந்த கேனத்துடன் கசயல்பட வேண்டும். 
தேறுகசய்த கிடாம்பியாச்சாவன இராமானுசர் திருத்திப் 
பணிககாண்ட கசய்தி குருபரம்பவர நூல்கேில் காணப்படுகிறது. 
95. ஆசார்யன் தன் அருகிவல இல்லாேிட்டாலும், அேர் எழுந்தருேி 
இருக்கும் திக்வக வநாக்கித் தண்டனிட வேண்டும். 
96. திருேரங்கத்தில் கர்ப்ப க்ரு த்துள் நுவழேதற்கு முன்பு 
ோயிற்காப்வபார்கோன ஜய ேிஜயர்கவே தண்டனிட்டு அேர்கள் 
அனுமதி கபற்வற கசல்ல வேண்டும். 
97. ஸ்ரீசடவகாபன் ஸாதிக்கப்படும்வபாது தவலேணங்கி, 
அஞ்சலிவயாடு அவத ஏற்றுக் ககாள்ே வேண்டும். 
98. சீடன் தன் குடும்ப ரக்ஷணம் மட்டும் தனது கபாறுப்பு 
என்றில்லாமல் ஆசார்யன் திருமாேிவக ரவக்ஷணமும் 
தன்னுவடயது என்ற நிவனவுடன் கசயல்பட வேண்டும். 
99. எம்கபருமானுக்கு கண்டருேப் பண்ணப்பட்ட ப்ரஸாதத்வத 
அங்வகவய சிறிதேோேது உண்ண வேண்டும். 
100. சீடனுவடய ஆத்மாோகிய பயிர் ேேர்ந்து நற்கதி கபற 
வேண்டுமானால், ஆசார்யனாகிய சூரியஒேி அேன்வமல் 
எப்கபாழுதும் பட்டுக்ககாண்வட இருக்க வேண்டும். அவதத்தேிர 
வேறு உய்ேதற்கு ேழியில்வல.  
 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாழிகள் 
 

 மனத்தூய்வம, சத்தான உணவு, அேோன உவழப்பு, 
முவறயான ஓய்வு இேற்வறப் பின்பற்றினால் 
உடல்நலத்துடன் ோழலாம். 
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 இன்வறய உலகில் பணத்திற்கும், பண்புக்கும் வபாட்டி 
நிலவுகிறது. இதில் பண்பு தான் வதாற்றுப் வபாய் நிற்கிறது. 

 பிறர் மீது வகாபம் ககாள்ளும் வபாது அந்தக் குவற நம்மிடம் 
இருக்கிறதா என்றும் சிந்திக்க வேண்டும். 

 அவனத்தும் ஒன்று என்று அறிந்தேன் கசய்யும் கசயல்கள் 
அவனத்தும், அன்பின் கேேிப்பாடாக இருக்கும். 

 அவமதி எங்கு வதடினாலும் கிவடக்கப் வபாேதில்வல. மனதின் 
உள்ேிருந்து தான் அவதப் கபற்றாக வேண்டும். 

 உண்வமயில் எதிரி ஒருேன் இருக்கிறான் என்றால், மனதில் 
எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணங்கவே. 

 உணேில் எேிவம, உவழப்பில் வநர்வம, ஒழுக்கத்தில் உயர்வு 
இந்த மூன்றும் உத்தமர்கேின் இயல்பு. 

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

 ஆவசவய சீர்படுத்தி ோழ்ந்தால் ோழ்வே ஆனந்த மயமாக 
ேிடும். 

 உவழப்பால் மனிதன் தவலநிமிர்ந்து ோழலாம். 
மற்றேர்கவேயும் ோழ வேக்கலாம். 

 உள்ேத்தில் பவகயுணர்வு இருந்தால் யாவரயும் ோழ்த்த 
முடியாது. ோழ்த்திப் பழகிேிட்டால் பவகயுணர்வு நீங்கும். 

 ஆவசகவே அடிவயாடு ஒழிக்க முடியாது. அவத சீரவமத்துக் 
ககாள்ேவத நல்லது. 

 நீ யார் என்று அறிய ஆர்ேம் எழுந்து ேிட்டால், அது உன்வன 
அறியும் ேவரயில் அவமதி கபறுேதில்வல. 

 எந்தச் சூழ்நிவலயிலும் ஒரு மனிதனுக்கு வகாபம் 
ேராேிட்டால் அேன் ஞானம் அவடந்ததாகப் கபாருள். 

 வபராவச, வகாபம், கேவல, கபாறாவம எண்ணங்களுக்கு இடம் 
அேிக்காமல் மனவதப் பாதுகாத்துக் ககாள்ளுங்கள். 

 இயற்வகயுடன் ஒத்துப்வபானால் உடல்நலம் பாதித்தாலும், 
அததானாகவே சரிப்படுத்திக் ககாள்ளும் தன்வம உடலுக்கு 
கிவடத்து ேிடும். 

 மனிதர்கள் மனம் வபான வபாக்கில் ோழ்வு நடத்துேது 
ேருந்தத்தக்கதாக உள்ேது. இவத தேிர்க்க வேண்டும். 
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 ஆக்கத்துவறயில் அறிவேச் கசலுத்துங்கள். ஊக்கமுடன் 
உவழயுங்கள். உயர்வு கபறுேரீ்கள். 

 வகாபப்படுேது நல்லதல்ல. நன்வம உண்டாகும் எனில் 
வகாபப்படுேது வபால நடித்தாவல வபாதும். 

 எல்லாவரயும் ோழ்க ேேமுடன் என்று கசால்லுங்கள். 
 இயற்வகக்கு எப்வபாதும் மதிப்பு ககாடுங்கள். நீதி, நியாயத்வத 
ோழ்ேில் பின்பற்றுங்கள். அப்வபாது ோழ்ேில் ேேமும் 
நலமும் நிவறந்து இருக்கும். 

 ோழ்ேில் மனத்தூய்வம, ஒழுங்கான உணவுமுவற, அேோன 
உவழப்பு, ஓய்வு இேற்வற முவறயாக கவடபிடித்தால் 
வநாயின்றி ஆவராக்கியமாக ோழலாம். 

 

14.திருேரங்கத்தில் ஸ்ரீராமானுஜர் ஜேீசமாதியும் 

ஆழியாரில் வேதாத்திரியின் மணிமண்டபமும் 

பதிவனாராம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்த ஒரு மிக சிறந்த மகானான 
ஸ்ரீராமானுஜரின் உடல் இன்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட நிவலயில் ஒரு 
வகாேிலில் உள்ேது என்றால் உங்கோல் நம்பமுடிகிறதா.. 1000 
ேருடங்கோக பதப்படுத்தி வேக்கப்பட்டுள்ேதா ராமானுஜரின் 
உடல்?  

1017ம் ஆண்டு பிறந்த ஸ்ரீராமானுஜர், 120 ஆண்டுகள் இந்த உலகில் 
ோழ்ந்தார். இேர் இறப்பிற்கு பின்னர் இன்றும் அேரது உடல் 
ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் வகாேிலில் பதப்படுத்தப்பட்ட நிவலயில் 
வேக்கப்பட்டுள்ேது.  

ராமானுஜரது திருவமனி 5-ேது ‘திருச்சுற்று’  எனப்படும் அகேங்கன் 
திருச்சுற்றில் ேசந்தமண்டபத்தில் அேர் இறந்தபின் புவதக்கப்பட்டது.  

ஆனால் சில நாட்கேில் தானாகவே அேரது உடல் பூமியில் இருந்து 
கேேிேந்தது என்று கூறப்படுகிறது. பதப்படுத்தப்பட்ட உடலிற்கு 
ேருடத்தில் இரண்டு முவற சந்தனம் மற்றும் கற்பூரம் 
பூசப்படுகிறது. இந்த ேழக்கம் 1000 ேருடங்கோக கதாடர்ந்து 
கவடபிடிக்கப்படுகிறது.  



101 
 

உடவல பதப்படுத்துேதற்கான ரசாயனம் இந்த சந்தன கற்பூர 
கலவே மூலம் தானாக உறோகிறதா? இல்வல இயற்வகயாகவே 
அேரது உடல் ககடாமல் இருக்கிறதா என்பது இன்றுேவர புரியாத 
புதிராகவே உள்ேது. 

ஸ்ரீரங்கத்தில்... சாந்நித்தியத்துடன் உவடயேர் சந்நிதி! 

 
உவடயேர் ராமானுஜர் சந்நிதி நல்ல அதிர்வுகள் 
ககாண்டது. இந்த இடத்தில் அப்படிகயாரு 
அவமதி நிலவுகிறது.  
அங்வக ஐந்து நிமிடம் அமர்ந்து ராமானுஜருக்கு 
முன்வன, கண்கள் மூடி தியானித்துச் 
கசல்கிறார்கள் பக்தர்கள். 
காேிரிக்கும் ககாள்ேிடத்துக்கும் நடுவே 
அவமந்துள்ே அற்புதமான புண்ணிய வக்ஷத்திரம் 
ஸ்ரீரங்கம் திருத்தலம். மிகப்பிரமாண்டமான 
ஆலயம்.  
பவடப்புக் கடவுோன பிரம்மா, பல்லாயிரம் 
ஆண்டுகள், திருமாவல வநாக்கி கடும் தேம் 

வமற்ககாண்டு, பாற்கடலில் இருந்து கபறப்பட்ட ஸ்ரீரங்க ேிமானம். 
நான்கு வேதங்கவேயும் இந்தேிமானத்துக்கு முன்வன 
ஓதியருேினார் மகாேிஷ்ணு. 
 
ஸ்ரீரங்க ேிமானத்தில், அர்ச்சாரூபமாக அேதரித்த ரங்கநாதவர, 
இக்ஷ்ோகு மன்னர் தம்முவடய குலகதய்ேமாகவே பாேித்தார். 
அவயாத்தியில் வேத்து பூஜித்து ேந்தார்.  
 
இக்ஷ்ோகு ேம்சத்தில் பிறந்த ஸ்ரீராமர், சீதாபிராட்டிவய மீட்க 
உதேியதற்காக, ேிபஷீணனுக்கு ரங்கநாத ேிக்கிரகத்வத 
பரிசேித்தார். 
 
ஆவச ஆவசயாக ேிபஷீணன், இலங்வகக்கு எடுத்துச் கசல்லும் 
ேழியில், காேிரி நதிக்கவரயில், தர்மேர்ம மன்னன் ேிக்கிரகத்வத 
தந்து உதே வேண்டினான்.  
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வசாழ மன்னனின் ேிருப்பத்திற்காக ேழங்கினார் ேிபஷீணன். 
இலங்வகவய வநாக்கி, காேிரிக்கவரயில் பிரதிஷ்வட கசய்ததாகச் 
கசால்கிறது ஸ்தல புராணம். 
 
ஸ்ரீரங்கம் திருத்தலத்தில் 21 வகாபுரங்கள் அவமந்துள்ேன. 
நூற்றுக்கணக்கான சந்நிதிகள் இருக்கின்றன. சந்நிதிகேின் வமல் 
ேிமானம் அவமப்பது ேழக்கமானதுதான்.  
ஆனால், வேத்தியராகத் திகழும் தன்ேந்திரி பகோன் இங்வக காட்சி 
தருகிறார். வநாயாேிகளும் ேவயாதிகர்களும் இேரிடம் ஆவராக்கியம் 
வகட்டு ேிண்ணப்பிக்க ேருோர் என்பதால், ஆகம ேிதிகளுக்கு 
உட்பட்டு தன்ேந்திரி பகோனுக்கு ேிமானம் எழுப்பப்படேில்வல. 
 
இங்வக உள்ே கருட பகோன், பிரமாண்டமானேர். மிகப்கபரிய 
உருேத்துடன் வமற்கூவரவய ஒட்டியபடி காட்சி தருகிறார். 
சாந்நித்தியம் நிவறந்த கருடாழ்ோவர ேணங்குேதற்காகவும் 
பக்தர்கள் ேருகின்றனர். 
 
ஸ்ரீரங்கம் தலத்தின் கபருவமகேில் ஒன்று... கம்ப ராமாயணம் 
அரங்வகற்றிய திருத்தலம். கம்ப ராமாயணம் அரங்வகறிய வபாது, 
அதவன அங்கீகரித்து ஏற்கும் ேவகயில், தனது தவலவய அவசத்து 
கம்ப ராமாயணப் கபருவமவய உலகுக்கு உணர்த்தினார் வமட்டு 
அழகிய சிங்கர் என்கிறது ஸ்தல புராணம். 
 
ஸ்ரீரங்கம் திருத்தலத்தின் கபருவமகளும் ஆலய பூஜா ேிதிகளும் 
கசவ்ேவன நவடகபறுேதற்கு ஸ்ரீராமானுஜவர காரணம்.  
 
ஸ்ரீரங்கம் திருக்வகாயிலின் நிர்ோகம், வகாயிகலாழுகு எனப்படும் 
ஸ்ரீரங்க சரிதம் முதலானேற்வற சீர்படுத்தித் தந்தருேியேர் 
ஸ்ரீராமானுஜர்.  
வேஷ்ணேத்தின் மிக முக்கியமான ஆச்சார்யரான ராமானுஜர் 120 
ஆண்டுகள் ேவர ோழ்ந்தார். கி.பி.1137ம் ஆண்டு, திருேரங்கத்தில் 
பரமபதம் அவடந்தார். 
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இங்வக உவடயேர் எனப்படும் ஸ்ரீராமானுஜருக்கு சந்நிதி 
அவமந்திருக்கிறது. தன்னுடலுடன் சந்நிதி ககாண்டிருக்கிறார் 
என்கிறது ஸ்தல புராணம்.  
 
பத்மாசனக் வகாலத்தில் உள்ே ஸ்ரீராமானுஜரின் சிவகவயயும் ேிரல் 
நகங்கவேயும் இன்வறக்கும் தரிசிக்கலாம்; சிலிர்க்கலாம் 
என்கிறார்கள் பக்தர்கள். 
 
உவடயேர் ராமானுஜர் சந்நிதி நல்ல அதிர்வுகள் ககாண்டது. இந்த 
இடத்தில் அப்படிகயாரு அவமதி நிலவுகிறது. அங்வக ஐந்து நிமிடம் 
அமர்ந்து ராமானுஜருக்கு முன்வன, கண்கள் மூடி தியானித்துச் 
கசல்கிறார்கள் பக்தர்கள். 
 
பச்வசக் கற்பூரம், குங்குமப்பூ முதலானேற்வற அவரத்து, 
ராமானுஜருக்கு பற்று வபால் உடலில் பூசுேது ேருடத்துக்கு இரண்டு 
முவற நிகழ்த்தப்படுகிறது. 
 
அரங்கனின் கபருவமவயயும் அரங்கத்துப் கபருவமவயயும் 
அேேிடவே முடியாது என்று சிலிர்ப்புடன் கசால்கிறார்கள் 
ஆச்சார்யர்கள். 
 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் மணிமண்டபம்  ஆழியார் 

 
கபாள்ோச்சிக்கு அருகில், ஆவணமவல அடிோரத்தில் இருக்கும் 
ஆழியாரில், அவமந்திருக்கும் அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு, ஒருமுவற 
கசன்று ோருங்கள்.  வேறு கிரகத்திற்குச் கசன்று ேந்த உணர்வு 

ஏற்படும். 

சுேர்கேற்ற எல்வலக் 
வகாடுகேற்ற, வபதமற்ற 
ஆக்கப்பூர்ேமான 
உணர்ேவலகே எழுப்பும் 
சக்திவயக் காற்று 
வமயத்தில், ஸ்தூலமாகக் 
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ககாண்ட கிரகத்வத, உங்கோல் கற்பவன கசய்ய முடியுமானால், 
ஒரு நவட ஆழியாறுக்குச் கசல்லுங்கள். 

அவத நிஜம் என்று 
உணர்ேரீ்கள்.  கட்டணம் கட்டித் 
கதாண்டாற்ற நூற்றுக் 
கணக்காவனார் ேந்து வசவே 
பார்ப்பது, ஓர் அதிசியம் 
என்றால், வபாரில்லா உலக 
அவமதி என்பது, நமது 

ோழ்நாளுக்குள் சாத்தியமாகும் ஒன்று என்று அங்கிருப்பேர்கள் 
நம்புேது மாகபரும் அதிசியமாகத் வதான்றும். 

இதற்கு மூலகாரணம், 
ஆழியாறு அறிவுத் 
திருக்வகாேிலில், 
மூலதாரமாக இருக்கும் 
வேதாத்திரி மகரிஷி சமாதி 
அவமந்திருக்கும், 
மணிமண்டம் நடு நாயகமாக 
அவமந்து, அறிவுத் 
திருக்வகாயிலும் 

அருேரங்கத்திலும், வேதாத்திரியப் பயிற்சிவயக் ககாடுத்து மக்கேின் 
ோழ்வே வமம்படுத்தி ேருகிறார்கள். 

ஓங்கார ேடிேில் அவமந்துள்ே அறிவுத் திருக்வகாயில், நான்கு 
பகுதிகவேக் ககாண்டது. 1. அன்பகம் 2. அறிேகம் 3. அருேகம். 4. 
அருள் குருேகம். 

அன்பகம் 

திருக்வகாயிலுக்கு ேருகின்றேர்கவே அமர்சத்தி, மனித ோழ்ேின் 
வநாக்கம் வநாக்கத்வத ஈவடறச் கசய்யேல்ல ேழிகோன, 
தற்வசாதவன முவறகள், தியான முவறகள், கடவுள் பற்றிய கருத்து 
ஆகியன பற்றிய ேிேக்கம் தரப் கபறுகிறது.  கூட்டுத் தியான ஐந்து 
வேவேயும் நவடகபறுகிறது. 

அறிேகம் 
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குண்டலி தேப்பயிற்சிகள், நான்கு படிகேில் தரப் கபறுகிற்ன.  
அேற்றுள், முதல் மூன்று நிவலகோகிய ஆக்கிவன சாந்தி துரியம் 
ஆகியன இந்த அவறயில் ககாடுக்கப்படுகின்றன. 

அருேகம் 

குண்டலினி தேப்பயிற்சியின் உச்சக்கட்ட பயிற்சியாகிய துரியாதீத 
தேப்பயிற்சி, இங்குக் ககாடுக்கப்படுேவதாடு, அப்பயிற்சிவய 
கபற்றேர்கவேக் ககாண்டு, காவல மாவல கூட்டுத் தேமும் 
இவ்ேவறயில் நிகழ்த்தப் கபறுகின்றது.   

துரியாதீத தேப்பயிற்சி கபற்றேர்கள் மட்டுவம, இவ்ேவறயில் தேம் 
கசய்ய அனுமதிக்கப்டுகின்றனர். 

அருட்குருேகம் 

அருள்தந்வத வயாகிராஜ் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் 
ோழ்ந்த இல்லம். இப்வபாது 
நிவனேிடமாக 
அவமந்துள்ேது. 

 

மணிமண்டபம் 

வேதாத்திரி மகரிஷியின் சமாதி இங்கு அவமக்கப்பட்டுள்ேது.  
பலநூறு அன்பர்கள் ஒவர வநரத்தில், தேம் கசய்கிறார்கள். 
நாள்வதாறும், ஐந்து வேவேயும் இங்கு தேம் நடத்தப்படுகிறது. 
ேள்ேலார் குடில் 

சித்த மருத்து இல்லமாகத் திகழ்கிறது 

குடில்கள் 

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

வபரங்கு 
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ஆடிட்வடாரியம் என்றவழக்கப்டும் இப்வபரரங்கு கூட்ட அரங்காய் 
தங்கும் ேிடுதியாய், பயன்படுத்தப்பட்டு ேருகின்றது. இவதத் தேிர, 
அன்பர்கள் தங்குேதற்கு இரண்டு கபரிய அவமதி நிவலயங்களும் 
உள்ேன. 
இவதத்தேிர, கபரிய சவமயல்கூடம், வடனிங்  ால், உண்ணும் 
இடமும் அவமந்துள்ேன. 
நாட்பணிகள் 

காவல 5.15 க்குச் சமித்துகவேயும் பசுகநய் பச்சரிசி பசுஞ்சாணி 
ேரகிட்ட ஆகியேற்வற இட்டு, அன்பத்தில் ஒமப் புவக 
எழுப்பப்படுகிறது. 
  
இப்புவக நச்சுக் காற்றிவனயும், நச்சு எண்ண அவலகவேயும் 
அழிக்கேல்லது என்பது மகரிசி அேர்கேின் கருத்து என்பவதவன, 
உலக சமாதானம் (1957) என்ற நூல் கூறும். இதவன இன்வறய 
அறிேியல் ஆராய்ச்சி ஒத்துக் ககாள்கின்றது. 
பயிற்சி 
 
ஆண்டு முழுேதும், இங்கு, மகரிஷியின் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள், 
காயகல்ப பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சிகள், பிரம்மஞானப் பயிற்சி. 
வபராசிரியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் பல்கவலக் கழகங்கேில் 
பயிலும் மாணேர்களுக்கானப் பயிற்சி, கமௌன வநான்பு நவடகபற்று 
ேருகின்றன. 
 
*ஆழியாருக்கு ஒரு முவற ேந்து பாருங்க! ** 
ஒரு முவற ஆழியாரு அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு -ேந்து பாருங்க!  
ஆசான் வேதாத்திரி மகரிஷியின்- மணிமண்டபத்வத ேலம் ேந்து 
பாருங்க  
ஆசான் வேதாத்திரி மகரிஷியின் மணிமண்டபத்வத -ேலம் ேந்து 
பாருங்க  
அங்க துரியாதீத தேகமல்லாம் நடக்குதுங்க!, 
உங்க- கேவலகயல்லாம் பஞ்சாய் பறந்து வபாக 'பஞ்சபூத 
நேக்கிரகத் தேமும் நடக்குதுங்க!, 
தங்க நிற ஓம்கார மண்டபமும் நுவழோயில் எதிரிவல -
இருக்குதுங்க!  
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நாளும் மணிமண்டபத்தில்  ஒன்பது வமய தேமும் நடக்குதுங்க!, 
தங்க அவமதி -திருநிவலயமும் இருக்குதுங்க! ,நீங்க 
தங்க அவமதி திருநிவலயமும் அருவமயா இருக்குதுங்க!, 
திங்க அறுசுவே உணவுக் கூடமும் இருக்குதுங்க! 

ஆனந்தமான ோழ்வேப் கபற ஆழியாறு ோங்க ோங்க ோங்க! 

 

15.'சமத்துேத்துக்கான ராமானுஜர் சிவல' 
ராமானுஜர் சிவல: இந்தியாேின் '2ேது உயரமான' சிவலயின் சிறப்பு 
என்ன? 

 
பட மூலாதாரம்,J I VA 
வ தராபாத் புறநகரில் உள்ே முச்சிந்தலா கிராமத்தில் ஷம்ஷாபாத் 
ேிமான நிவலயம் அருவக ராமானுஜர் சிவல அவமக்கப்பட்டுள்ேது. 
 
இது குஜராத்தில் உள்ே சர்தார் ேல்லபாய் பவடல் சிவலக்கு 
அடுத்தபடியாக இந்தியாேின் இரண்டாேது உயரமான சிவல என்றும், 
உலகின் 26ேது கபரிய சிவல என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
'சமத்துேத்துக்கான ராமானுஜர் சிவல' என்று கபயரிடப்பட்டுள்ேது. 
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கதலுங்கு கமாழி வபசும் மாநிலங்கேில் புகழ்கபற்ற ஸ்ரீ வேஷ்ணே 
படீாதிபதி திரிதண்டி ராமானுஜ சின்ன ஜயீர் சுோமி தனது ஆசிரம 
ேோகத்தில் கட்டுகிறார்.  
 
இத்திட்டத்திற்கான முன்கமாழிவுகள் 2014 இராமானுஜரது சமய 
நடேடிக்வககள் கபரும்பாலும் ஸ்ரீரங்கத்வத வமயமாகக் 
ககாண்டிருந்தன. இேரது கல்லவற ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாத சாமி 
வகாயிலில் உள்ேது. 
 
சிவலயின் சிறப்பம்சங்கள்: 
 
இந்த இராமானுஜர் சிவலயின் உயரம் 108 அடி. இதன் வமவடயின் 
கமாத்த உயரம் 54 அடி மற்றும் பத்ம படீத்தின் உயரம் 27 அடி. 
அந்த இடத்திற்கு பத்ரபடீம் என்று கபயரிடப்பட்டுள்ேது. 
 
கீவழ உள்ே படீத்துடன் வசர்த்து இந்த சிவல 216 அடி உயரம் 
உள்ேது. படீத்தில் 54 தாமவர இதழ்கள், அேற்றின் கீழ் 36 யாவன 
சிற்பங்கள், அல்லி இதழ்கேில் 18 சங்குகள், 18 சக்கரங்கள், சிவலக்கு 
அருகில் ஏற 108 படிகள் ஆகியவே உள்ேன. 
 
பல்வேறு திராேிட சாம்ராஜ்யங்கேின் சிற்ப பாணிகேின் 
கலவேயாக இந்த சிவல அவமக்கப்பட்டுள்ேது.  
 
ேிரல் நகங்கேிலிருந்து 135 அடி உயரமுள்ே பிரமாண்டமான 
மந்திரக்வகால் ேவர இந்த சிவலயில் கேனமாக 
ேடிேவமக்கப்பட்டுள்ேது. சிவலயில் இராமானுஜர் தியான 
நிவலயில் காட்சியேிக்கிறார். 
 
தான் கபற்ற இன்பம் இந்த வேயகம் முழதும் கபறவேண்டும் என்று 
கதாண்டாற்றிய இந்த மகான்கள் உபவதசங்கவே ோழ்க்வகயில் 
கவடபிடித்து ஆனந்தமாக ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

துவணநின்ற நூல்கள் 
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 ஞானக்கேஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 உலக சமாதானம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 வேதாத்திரியத் தத்துேங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், 
 இவணயதேம் – இராமானுஜர் தகேல்கள்  
 ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்,மன்னார்குடி பானுகுமார்,  
 ஞானதீபமும் ஞானஒேியும், மன்னார்குடி பானுகுமார், 
ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

 ஸ்ரீபாஸ்யம், இராமானுஜர் 
 இராமானுஜர், இந்திரா பார்த்தசாரதி 
 இராமானுஜர், இராம கிருஷ்ணானந்தர் 

பானுகுமார் பவடப்புலகம்  

Free PDF www.banukumar .i n 

 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தவனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் 
3. வகாள்கவே கேன்ற இவடக்காட்டுச் சித்தர் 

http://www.banukumar.in/
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ோழ்க்வக ேரலாறு 
1. கநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
 
தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள். 
2. கடன்சவன கேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக 

 
வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

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

9.  பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுோனால் அதுவே கசால்லும் 
15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
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18. என்வனச் கசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மவனேிக்கு மரியாவத 
24. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத 
27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜேீ யாத்திவர 
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
பாரத மகான்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. ேள்ேலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
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 
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23. பாரதியாரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
 

 
தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த கபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி 
10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபான்வன மாதவர 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கமௌனகுரு 
ேணக்கம் 

16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மவலேேர்க் காதலி 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்கேின் 
ககாட்டம் 

18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் 
மாவய 

19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபவகேர்கள் 
20. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் இவறேழிபாடு 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 1 

25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 2 
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26. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி 
பாகம் 3 
 

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவடக்கலப் 
பத்து. 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசத்திலாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் 
பத்து. 

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவழத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் 
பத்து. 

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 
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2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தவனகள் 
 

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

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் கஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் கமய்ப்கபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயகநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் கபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், கபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தவனகள் 
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 கதய்ேகமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநவடயும் உலக நவடயும் 
21. இன்பம் கபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
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22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவே நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எவத பலி ககாடுக்கச் கசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இவறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேவமகள் 100 

 
கஜன்னும் திருோசகமும்  

1. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

 
புலேர் தியாகராஜனார் 

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

 
 

ேரலாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய கசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரலாறு 

 
பயண நூல்கள் 

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

 
தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக 
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள். 
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2. கடன்சவன கேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக 
6. தன்னம்பிக்வக மலர்கள் 

 
சிறுகவதகள் 

1. கசயவல ேிவேவு 
2. தேம் 
3. கதாவலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள் 

 
பானுகுமார் பவடப்புலகம் 
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 (இவற சிந்தவனகள்) 
4. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் கேன்றதம்மா) 

 
உலகப் புகழ்கபற்ற 34 தத்துேஞானிகளும்  

வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 
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1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2.  ிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. க ன்றிவேர்ட்ஸ்கோர்த் லாஜ்கபவலாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. கபர்ட்ராண்ட் 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 

12. பிவேட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. கசனகாவும் 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. ஐன்ஸ்வடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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28. கபஞ்சமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவரலியஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
31.  ிராக்ேிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்கேல்ட்டும் 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 

5. Fyoror Dostoevsky  and Vethathiri Maharisi 

6. Roomi  and Vethathiri Maharisi 

7. Laozi  and Vethathiri Maharisi 

8. William Shakespeare and Vethathiri Maharishi 

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 
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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 

 

 


