
ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 2 

 

ஞான வள்ளல்கள் 
(ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும்.) 

 

 

 

 

மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

 

ராஜம் பதிப்பகம் 
EBOOK PUBLISHERS 

 
 

 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 3 

 

 

 

 

 

ப ொருளடக்கம் 
வ ாகத்துக்கு வ ாகம் தந்த வ ாகராஜாக்கள் 

1. இராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கக வரலாறு. 
2. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்க்கக வரலாறு. 
3. அருளால் பிறந்த பிள்களகள் 
4. ததய்வ  மங்கள் தாங்கி  குழந்கதகள். 
5. விகளயும் ப ிர் முகள ிவலவ  ததரியுமல்லவா? 
6. வதடிவந்த குருமார்கள். 
7. அமுததமாழியும் ஞானக்களஞ்சி மும் 
8. ஆன்மீகச் சாதகனக  எளிகம ாக்கி வர்கள். 
9. இல்லறம். 
10. பக்தியும் ஞானமும். 
11. இத்தகன உருவங்களா? 
12. அகங்காரம் 
13. சித்திகள் ஆன்மீக வாழ்க்ககக்குத் தகை 
14. பிரம்மஞானம்….. 
15. ஞான வள்ளல்கள் 
16. தபான்னும் மண்ணும். 
17. ஏட்டுக்கல்வி? 
18. மாக  
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19. முக்தியும் வமாட்சமும். 
20. காமமும் அளவு முகறயும் 
21. வதகவ ற்ற மீன் வி ாபாரம். 
22. உண்கம ஞானம் 
23. சர்வம் சக்திம ம். 
24. இகமப்தபாழுதும் என் தெஞ்சில் ெீங்கதான் தாள்…… 
25. கைவுகளக் காணலாம் 
26. ஆகசகள் பற்றி அருளாளர்கள். 
27. தி ானம் எப்படி இருக்க வவண்டும் 
28. கைவுள் கண்காணிக்கிறார். 
29. என் ெிலமும் உன் ெிலமும் 
30. ஏன் அவதரித்தார்கள் 
31. இவர்களல்லவவா மகான்கள். 
32. வபலூரும் ஆழி ாறும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 5 

 

வ ாகத்துக்கு வ ாகம் தந்த வ ாகராஜாக்கள் 
    “ஸ்ரீகிருஷ்ணர், ஸ்ரீசைதன்யர். புத்தர், இயயசுநொதர்” 
ஆகியயொசைப் ய ொல் ஸ்ரீைொகிருஷ்ணரும் யேதொத்திரி மகரிைியும் 
அேைதொை புருஷர்கள். 

    மொனுடம் ஆன்மிகப் ய ரூணர்ேில் நிசைத்து ேளை யேண்டும் 
என்ற பதளிேொன ைட்ைியத்ததுடன் யதொன்றியேர்கள். 

     “உண்சமயொன யதடல், அதில் நிசைப றுதல்,  ின் எல்ைொ 
ஆன்மிக உண்சமகளின் மற்றும் அனு ேங்களின் அடிப் சடயில் 
அதன் ஒற்றுசமசய நிசைநொட்டுதல்”  என்ற இந்த 
யநொக்கத்திற்கொகயே யதொன்றியேர்கள் இந்த மகொன்கள். 

    இந்த ைட்ைியத்சத அசடேதற்கொன ேழிமுசறகளிலும், 
மதங்களிசடயய ைமைைத்சத ஏற் டுத்துேதிலும், மனிதன் ேகுத்த 
ைட்டதிட்டங்களுக்குக் கட்டுப் டொமல் அேற்றுக்கு 
அப் ொற் ட்டேர்களொக இருந்தொர்கள். 

    அேர்கள் மொனுடச் சூழ்நிசையில் பதய்ேிகத்சத 
பேளிப் டுத்துேதற்கொகத் தமது உள்ளொர்ந்த முயற்ைியொயையய 
அந்த உண்சமசய நிசைநொட்டினொர்கள். 

    இதற்கொன ைொதசன முசறகசளப்  யிை,  ொைம் ரிய குரு-
ைிஷ்ய ேழிமுசறயிைொன ஞொனத்யதடல் என்ற ேிதிக்கு 
மதிப் ளிக்கயே அேர்கள்  ை குருமொர்கசள ஏற்றொர்கள். 

    அளேற்ற ஆன்மீக ைக்திசய பேளிப் டுத்தி யநைடியொக 
பதய்ேகீப் ய ருணர்சேப் ப றுேதொக அேர்களது ேொழ்வு 
அசமந்தது. 

   இது பதய்ேிக ைொம்ைொஜ்யத்சதத் தேீிை முயற்ைியொல் அசடந்து, 
ஒன்றன்  ின் ஒன்றொகப்  ை பநறிசகளப்  ின் ற்றி, அேற்றின் 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 6 

 

ைொைத்சத யநைடி அனு ேங்களொல், இதுேசை இல்ைொத யேகத்தில் 
ஆன்மிக சமய இதயத்சத அசடேதொக உள்ளது. 

   ஆன்மிக இதயம் என் து இசறயனு ேம்.  அசத அன் ின் 
ைக்தியொல் அசடந்து தம் இயல் ொன ஆன்மிக நொட்டத்தின் 
பேளிப் ொடொன அனு ேங்கசளப் ப றுேயத உள்ளுணர்வு 
ஞொனத்தில் இயல் ொன பேளிப் ொடு. 

    இந்த மகொன்களின் முழுச் ைொதசனகளும் அேர்களது 
அளப் ரிய ஆன்மிக ஆற்றைின் அடிப்சடயில் அசமந்தது. 

    அேர்கள் தீேிை யேகத்துடன் தங்களது ைொதசனயில் 
நிசறநிசைசய அசடந்தொர்கள். 

   தொங்கள் ைொதசன பைய்த எல்ைொ பநறிமுசறகசளயும் 
ஆன்மிகப் ய ருணர்ேின் சமயத்தில் ஒன்றிசணத்தொர்கள். 

   இதன் மூைம் ஸ்ரீைொமகிருஷ்ணர் மற்றும் யேதொத்திரி மகரிைி 
ஆகிய இருேரும் மனிதகுைத்திற்கொன உண்சமயொன 
பைய்திசயப்  ற்றியும் இந்திய ஆன்மிகத்தில் அேர்களொல் 
ஏற் ட்ட அரிய முன்யனற்றத்சதப்  ற்றியும் நொம் அறியத் 
பதொடங்குகியறொம். 

     முைண் ொடுகளொகத் யதொன்றும்  ல்யேறு மதப்  ிரிவுகளின் 
மத்தியில், அசே அசடேதற்குச் ைிைமப் டும் அறுதியொன 
உண்சமசய, தங்களது ைொதன – அனுபூதியின் ேொயிைொக, மனித 
குைத்திற்கு அறுதியிட்டுக் கொட்டுேதற்கொகயே இந்த மகொன்கள் 
யதொன்றினொர்கள். 

    ல்ைொயிைம் ஆண்டுகளொகப்  ை ைமயங்கள்,  ிரிவுகள் மற்றும் 
 ொைம் ரியங்கள் எசத அசடயதற்கு முயல்கின்றனயேொ, எசத 
அசடய  ல்யேறு முசறகள் மூைம் முயற்ைி பைய்கின்றனயேொ, 
ைமயங்கள்,  ிரிவுகள் எல்ைொம் எந்த உண்சமயின்  ல்யேறு 
உருேப்  குதிகளொக ேிளங்குகின்றனயேொ, அந்த உண்சமயின் 
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அறுதி அனு ேத்தின் அடிப் சட ஒற்றுசமசய ேிளக்கிக் 
கொட்டயே இந்த மகொன்கள் யதொன்றினொர்கள். 

    புத்தருக்குப்  ின் கடந்த 2000 ஆண்டுகளும் இந்த அடிப் சட 
உண்சமயின் ைமைைத்திசன ேிளக்கப்ய ொகும் தட்ைியணஷ்ேைம் 
மற்றும் கூடுேொஞ்யைரி அேதொைத் யதொற்றத்திற்குத் 
தயொர்ப் டுத்தும் களமொகயே இருப் சத கொணைொம். 

    இந்த மகொன்கள் யதொன்றியதிைிருந்து ஒரு புதிய யுகம் 
யதொன்றியுள்ளது.  இந்த யுகத்தில் கடவுசள உணை மனிதர்கள் 
யமல்நிசைக்கு எழுப்  டுேர்.  ஆன்மிகம், மனித ேொழ்ேில் 
முக்கிய ஸ்ேைமொக ஒைிக்கும். 

   இந்த அற்புதமொன எதிர்கொைதிற்குத்தொன் மகொன்களின் 
அேதொைப்  ணி அசமந்தது. 

   இத்தசகய அமை ேொழ்ேின்  ரிமொணங்களொன கர்மத்தின் 
ஒருங்கிசணப்ச யும், ஆன்மிக ஒற்றுசமசயயுயம மகொன்களின் 
உ யதைங்களும் பைய்திகளும் நமக்கு எடுத்துக் கூறுகின்றன. 

வ ாகத்துக்கு வ ாகம் தந்த வ ாகராஜாக்கள் 

     பக்தி வ ாகத்துக்குச் சிறந்த உதாரண புருஷர்களாகச் 
கசதன் ப் பிரபுகவயும் ெித்தி ானத்தகரயும் குறிப்பிைலாம்.  

        ஞானவ ாகத்துக்கு உதாரண புருஷராகச் சுககரக் 
குறிப்பிைலாம்.  

        ராஜவ ாகத்துக்குச் சிறந்த உதாரண புருஷராகப் புத்தகரக் 
குறிப்பிைலாம்.  

        எல்லா வ ாகங்களுக்கும் சிறந்த உதாரண புருஷராக 
விளங்கி ர்வர்கள் இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் 
ஆவார்கள். 
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     இவர்கள் அகனவருகை  உள்ளமும் பரிசுத்தவம 
வடிதவடுத்ததாக இருந்தது.  

         சனகர் இல்லறத்திலிருந் தகாண்டு ராஜ்  
பரிபாலனத்கதயும் ஏற்று ெைத்தி வந்தார்.  ஆனால் அவர் உள்ளம 
தபண்ணாகசக்வகா, மண்ணாகசக்வகா உட்பைாததாக இருந்தது.   

         கசதன் பிரபு. ெித்தி ானந்தர் ஆகி  இருவருகை  
உள்ளங்களும் பக்தி உணர்வில் மூழ்கி  ாண்டும் பரமானந்ததத்தில் 
திகளத்திருந்தன. 

    சுகர் முற்றிலும் வதகாத்ம புத்திக க் கைந்திருந்தார்.   
அவருகை  உள்ளத்தில்  ாண்டும் தசாரூப தி ானவம 
ெிகலத்திருந்தது. 

          கட்ைழவக வடிதவடுத்த காகள ாக அவர் திகழ்ந்தார்.    
பிரம்மஞானத்தில் திகளத்தவராக ெிர்வாணத்வதாடு அவர் 

ெைனமாடினார்.    

     ஒருசம ம் ெதி ில் ெீராடிக் தகாண்டிருந்த மங்கக ர்கள் 
ெிர்வாணத்வதாடு வந்த சுககரக் கண்ைார்கள்.   

           ஆைவர்ஒருவர் வருகிறார் என்ற உணர்வவ 
அம்மங்கக ர்களுக்கு உண்ைாகவில்கல.  

           மங்கக ர்கள் ெீராடுகிறார்கள் என்பகத அவர் 
கவனிக்கவவ ில்கல.  அவருகை  உள்ளம் பிரம்ம 
தசாரூபத்திவலவ  ெிகலத்திருந்தது. 
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    புத்தருகை  உள்ளத்கதக் ககலப்பதற்கு மாரன் பல தைகவ 
மு ன்றான்.  

        தபண்ணாகசக யும் மண்ணாகசக யும் அவருகை  
உள்ளத்தில் புகுத்திப் பார்த்தான்.   ஆனால் அவருகை  உள்ளம் 
ம க்கத்திற்கு உட்பைவில்கல.   

   சமீபகாலத்தில் இராமகிருஷ்ணர் காகசவ  கக ில் ததாைாமல் 
வாழ்ந்தார். வவதாத்திரி மகரிசிவ ா “உறவிவல கண்ை உண்கம 
ெிகலத் ததளிவவ துறவு” என வாழ்ந்தவர். 

   “ஞான வள்ளல்ககள” வாசிக்கும் ெீங்களும் உங்கள் அன்புக் 
குடும்பமும் உைல் ெலம், ெீளாயுள் , ெிகறதசல்வம், உ ர்புகழ், 
தமய்ஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுைன் என்று இகறெிகலவ ாடு 
இகணத்து வாழ்த்தி மகிழ்கிவறாம்.  

 

                      குருவின் ததாண்டில் 

                   மன்னார்குடிபானுகுமார் 

                Mail Id. banukumar.v@gmail.com 
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1. இராமகிருஷ்ணர் வாழ்க்கக வரலாறு (1836-1886) 
 

• சங்கரருகை  அறிவும் கசதன் ருகை  இருத மும் 
தகாண்ை ஒருவர் வதான்றுவதற்குக் காலம் 
பக்குவமுகைதா ிருந்தது.  பிரதித ாரு மதத்திைமும் ஒவர 
சக்தி,  ஒவர கைவுள் இருப்பகதக் கணக்கூடி  ஒருவர் 
வதான்றுவதற்குக் காலம் பக்குவமுகை தா ிருந்தது.  
இத்தகக  ஒரு மனிதர் வதான்ற வவண்டி து 
அவசி மா ிருந்தது.  அந்த மனிதர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். 

             - சுவாமி விவவகாந்தர் 

         ஸ்ரீைொமகிருஷ்ண  ைமஹம்ைர் எனப் பரவலாக அறி ப்படும் 

ஸ்ரீகதொதை ைட்யடொ ொத்யொயர் 19ஆம் நூற்றாண்டின் இந்தி ாவின் 

தகலசிறந்த ஆன்மீகவாதிகளுள் ஒருவர்.  

              இவர் விவவகானந்தரின் குருவாவார். அகனத்து மதங்களும் 

ஒவர இகறவகன அகையும் தவவ்வவறு வழிகவள என்பகத தன் 

அனுபவங்கள் மூலம் உணர்ந்து அகதவ  வலியுறுத்தி வர். 

இளசம 

                வமற்கு வங்காளத்திலுள்ள காமார்புகூர் எனும் சிறி  

கிராமத்தில், க்ஷூதிராம் சந்திரமணிவதவி தம்பதி ினருக்கு கதாதர் 
ொன்காவது குழந்கத ாகப் பிறந்தார்.  

        சிறு வ தில் ஆைல் பாைல்களிலும், ததய்வங்களின் பைங்கள் 

வகரவதிலும், களிமண்ணில் சிகலகள் தசய்வதிலும் ஆர்வமா ிருந்த 

கதாதருக்கு கணிதம் பிடிக்காத பாைமாய் இருந்தது.  

          கிராமத்தின் தசல்லப்பிள்கள ாக அவர் விளங்கினார். சற்று 

வளர்ந்தவுைன் பள்ளிப்படிப்பு தபாருள் ஈட்டுவகதவ  வொக்கமாக 

தகாண்டிருப்பதாக கருதி  அவர் பள்ளி தசல்ல மறுத்தார்.  

http://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
http://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
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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   சிறுவ திவலவ  அவருக்குத் துறவிகளின் தூ  ததாைர்பு 
கிகைத்தது.  

      ஆதிசங்கரர் “மானுைப் பிறவி, வமாட்ச இச்கச, தூ  
துறவி ர்களின் கூட்டுறவு ஆகி  இம் மூன்றும் கிகைப்பது அரிது” 
என்றார். 

   புரிக்கு  ாத்திகர தசல்லும் துறவிகளின் சத்தசங்கம் ெமது 
“பாலவ ாகி” க்கு கிகைத்து. அதகன அவரும் முகற ாக 
ப ன்படுத்திக் தகாண்ைார்.  அப்வபாது அவருக்கு வ து ஐந்து. 

   சிறு வ திலிருந்வத அவரிைம் அருள்தாகம் ததும்பி படி 
இருந்தது.   தகாக்குக் கூட்ைம் கண்ைவபாதும், சிவவவைம் 
தரித்தவபாதும், ஆனூருக்குச் தசல்லும்வபாதும் அவருக்கு ஏற்பட்ை 
ஞானப் பரவச ெிகலகள் ததளிவாக விளக்குகின்றன. 

                சிறு வ திவலவ  ஆன்மீக விஷ ங்களில் ஆழ்ந்த ஞானம் 

உகை வரா ிருந்தார். 

      கதாதரர் மிகவும் சிறி வராக இருந்த வபாது அவரது தந்கத 

காலமாகி விட்ைதால் தாய் சந்திரமணி, அண்ணன் ராம்குமார் 

ஆகிவ ாரின் பராமரிப்பில் வளர்ந்து வந்தார். கதாதகர விை ராம்குமார் 

ஏறக்குகற  முப்பத்ததாரு வ து மூத்தவர். 

         ராம்குமாரின் திருமணம் கி.பி.1820 இல் ெைந்தது.கி.பி.1849ஆம் 

ஆண்டில் ராம்குமாரின் மகனவி அழகி  ஆண்மகவு ஒன்கற ஈன்றாள். 

மறுகணவம அதன் முகத்கதப் பார்த்தவாறு உ ிர் ெீத்தாள்.  

         அந்தக் குழந்கதக்கு அட்ச ன் என்று தப ரிைப்பட்ைது. அதன்பின் 

ராம்குமாகர வறுகமயும், து ரமும் வாட்டின. மகனவி ின் 

ெிகனவுகளில் இருந்து விடுபைவும், தபாருளடீ்ைவும் குடும்பப் 

தபாறுப்கப சவகாதரர் ராவமசுவரரிைம்ஒப்பகைத்துவிட்டு கல்கத்தா 

தசன்றார்.  

           அங்கு ஜாமாபுகூர் என்னுமிைத்தில் சமஸ்கிருத பாைசாகல 

ஒன்கறத் ததாைங்கி சிறுவர்களுக்கு கல்வி கற்பித்து வந்தார். 
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. 

        அத்துைன் திகம்பர மித்ரர் மற்றும் ஓரிரு தசல்வந்தர்களின் வடீ்டில் 

தினசரி பூகஜயும் தசய்து வந்தார். பள்ளி ிலிருந்து மிகவும் குகறந்த 

வருவாய்தான் அவருக்குக் கிகைத்தது. 

        ராவமசுவரர், கதாதரகன மிகவும் வெசித்த வபாதிலும் அவனது 

படிப்கபப் பற்றி மட்டும் எந்தக் கவகலயும் பைவில்கல.  

       இ ற்ககக  ரசிப்பதிலும், பக்திப் பாைல்கள் பாடுவதிலும், 

புராணக் ககதகள் வகட்பதிலும், ெண்பர்களுைன் விகள ாடுவதிலும் 

கதாதரன் தபாழுகதக் கழித்தார்.  

      ராம்குமார் தமது தம்பி ிைம், “தம்பி! படிப்பதில் இப்படிக் கவனம் 
தசலுத்த மறுக்கிறாவ .  பிற்காலத்தில்எப்படிப் பகழக்கப் 
வபாகிறாய்?” என்று வகாபித்துக் தகாண்ைார். 

 அதற்கு இராமகிருஷ்ணர் பதிலாக, “ அண்ணா! தாங்கள் குறிப்பிடும் 
கல்வி கைவுகளக் காட்டுமா?  தவறும் வ ிற்றுப் பிகழப்புக்காக 
மட்டும் உபவ ாகப்படும் கல்வி எனக்கு வவண்ைாம்” என்று 
கூறிவிட்ைார். 

     இப்படி ஏட்டுக் கல்விவ  வவண்ைாம் என்று மறுத்த 
இராமகிரஷ்ணரின் திருவடிகளில் அமர்ந்து மாதபரும் கல்விமான்கள் 
அறிவு வளர்ச்சி தபற்றகத வரலாறு ெமக்கு ததரிவிக்கிறது.   

             கதாதரனும் தமது பள்ளி ெண்பர்களின் வவண்டுவகாளுக்கிணங்க 

ொைகக்குழு அகமத்து ெண்பர்களுக்கு ப ிற்சி அளித்தான். 

கல்கத்தாவில் 

              கல்கத்தாவில் இருந்த ராம்குமாரின் பள்ளி ில் அதிக 

மாணவர்கள் வசர்ந்து ப ில ஆரம்பித்திருந்தனர். 

        வருைத்திற்தகாரு முகற குடும்பத்தினருைன் தங்க வரும் 

ராம்குமார், கதாதரனின் வபாக்கில் ஏற்பட்டிருந்த மாற்றங்ககளக் கண்டு 

கவகல தகாண்ைார்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
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         எனவவ தாயுைனும் ராவமசுவரருைனும் கலந்து வபசி கதாதரகன 

கல்கத்தா அகழத்துச் தசன்றார்.  

           கதாதரன் அவருைன் தசன்றால் பாைசாகலக  கவனிக்க உதவி 
தசய் லாம், மற்றவர்களுைன் படிக்கவும் தசய் லாம் என்று முடிவு 

தசய்தார். 

           ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பதிவனழு வ தில் அவர் கல்கத்தா 

தசன்றார்.அண்ணனுக்கு உதவி ாக வடீுகளில் தசன்று பூகஜககளச் 

தசய்ததுைன் அவரிைம் சிறிது கல்வியும் கற்று வந்தார் கதாதரர். 

          இவ்வாறுஅங்கு கதாதரர் 1852 முதல் மூன்று ஆண்டுககளக் 

கழித்தார்.அடுத்த இரண்டு வருைங்களில் ராம்குமாரின் வருவாய் 

குகற த் ததாைங்கி து. 

தட்சிவணசுவரம் 

       அச்சம ம் மீனவக் குடும்பத்தில் பிறந்த ராணி ராசமணி கட்டி  

தட்சிவணசுவரம் காளி வகா ிலில் அவர் அன்கனக்கு அன்ன 

கெவவத்தி ம் தசய்வகத சமுதா ம் ஏற்றுக் தகாள்ளாத 

சூழ்ெிகல ில், வவதபாைசாகல ில் இருந்த ராம்குமார் பிரச்சகனக்கு 

தீர்வு கூறினார். 

            இதன்பின் ராணி ராசமணி கட்டி  வகாவிலில் ராணி ின் 

வவண்டுவகாளின்படி ராம்குமார் அர்ச்சகராகப் தபாறுப்வபற்றார். 

       ராம்குமாரின் விருப்பப்படி தட்சிவணசுவரத்தில் இருந்து வந்தார் 

கதாதரர். ராணி ின் மருமகனான மதுர்பாபு, கதாதரகரக் கண்ைது 

முதவல ஈர்க்கப்பட்டு அவரிைம் அன்கன காளி ின் திருவுருவத்கத 

அலங்கரிக்கும் தபாறுப்கப ஒப்பகைக்க எண்ணினார். 

            ஒருமுகற மதுர்பாபு வெரடி ாக பூகஜப்தபாறுப்கப 

ஏற்றுக்தகாள்ள வவண்டினார்.ஆபரணங்களின் தபாறுப்கப ஹிருத ர் 

ஏற்றுக்தகாள்வதானால் தாம் பூகஜப் பணிக  ஏற்றுக்தகாள்வதாக 

கதாதரர் கூறினார்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF_%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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           இது ெிகழ்ந்த ஆண்டு 1855.ஏவதா வவகல ெிமித்தமாக 

கல்கத்தாவின் வைக்கிலுள்ள சி ாம்ெகர் முலாஜர் என்ற ஊருக்கு 

தசன்ற ராம்குமார் அங்வகவ  காலமானார். 

          காளி வகா ிலின் ஒரு மூகல ில் கங்ககக் ககர ின் அருகில் 

கதாதரர் தங்குவதற்காக ஒரு அகற ஒதுக்கப்பட்ைது. இங்கு தான் அவர் 

தம் வாழ்வின் தபரும் பகுதிக க் கழித்தார். 

           தட்சிவணசுவரம் காளி வகா ில் பவதாரிணி காளிக்கு 

தினந்வதாறும் பூகச தசய்து வந்த ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அன்கனக  

வெரில் காணும் ஏக்கமும் ஆவலும் தீவிரமாகி என்ன தசய்தால் 

அன்கன ின் திருக்காட்சி கிகைக்கும் என்ற எண்ணத்திவலவ  

இருந்தார். 

          தனக்கு காட்சி அளிக்குமாறு காளி ிைம் மனமுருக பிரார்த்தகன 

தசய்தார். தினமும், இரவு வெரங்களில் வகா ிலின் அருகில் இருந்த 

பஞ்சவடி என்ற காட்டுப்பகுதி ில் காளிக  ெிகனத்து தி ானம் 

தசய்தார். 

          எனினும் அவருகை  மு ற்சிகளுக்குப் பலனில்கல. ஒரு ொள் 

தபாறுகமக  இழந்த அவர், காளி சிகல ின் கககளில் இருந்த 

வாளினால் தன்கனத்தாவன தகால்ல மு ற்சித்தார். 

        உைவன அவர் சு ெிகனவு இழந்ததாகவும், ஒரு வபரானந்த ஒளி 
அவகர ஆட்தகாண்ைதாகவும் அவர் பின்னர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

       இந்த காட்சிக்குப் பிறகு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ெைவடிக்கககள் 

அசாதாரணமாக இருந்தது. இகதக்கண்ை அவர் தா ார் அவருக்கு 

பித்தம் பிடித்து விட்ைது என்தறண்ணி, அவருக்கு திருமணம் தசய்து 

கவத்தால் சரி ாகிவிடும் என ெிகனத்தார்.  

           ஸ்ரீராமகிருஷ்ணவரா, இதற்கு மறுப்பளிக்கவில்கல. மாறாக, 

கமார்புகூரின் அருகில் இருந்த தஜ ராம்பாடி என்ற ஊரில் சாரதாமணி 
என்ற ஐந்து வ து தபண் இருப்பதாகவும், அப்தபண்வண, தன்கன மணம் 

புரி  பிறந்தவள் என்று கூறினார்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BE_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BF
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           அதன்படிவ  அவர் திருமணம் ெைந்தது. அகனத்துப் 

தபண்ககளயும் காளி ின் வடிவங்களாக வொக்கும் 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு, அவர் மகனவியும் விதிவிலக்கில்கல. 

          ஒருொள் அவர் மகனவிக  காளி ாக ெிகனத்து அலங்கரித்து, 

பூகச தசய்து, அவர் கால்களில் வழீ்ந்து வணங்கினார். 

       ராணி ராசமணி 1861ஆம் ஆண்டு இறுதி ில் காலமானார். அதன் 

பிறகு ஒருொள் கபரவி பிராம்மணி என்ற தாந்தரிக தபண்மணி 
தட்சிவணசுவரத்திற்கு வந்தார்.  

         ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவரிைம் தாந்தரிக சாதகனகள் கற்றுத் 

வதர்ந்தார். பின்னர் வதாதா புரி என்பவரிைம் அத்கவத வவதாந்தம் கற்ற 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஆறு மாதங்கள் ெிர்விகல்ப சமாதி ில் 

திகளத்திருந்தார்.  

        அதன் பிறகு ராமர், கிருஷ்ணர், ஆகிவ ாகரக் குறித்து பிரார்த்தித்து 

சீகத, ராகத ஆகிவ ாருகை  காட்சி கிகைத்ததாகக் கூறியுள்ளார். 

        . வமலும், கிறித்தவ, மற்றும் இஸ்லாமி  மார்க்கங்களிலும் சாதகன 

புரிந்து இவ சு, ெபிகள் ஆகிவ ாரின் காட்சிககளயும் தாம் கண்ைதாக 

அவவர பின்னர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இறுதி நொட்கள் 

        ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இந்த சாதகனகள் பற்றி வகள்விப்பட்டு 

அப்வபாது கல்கத்தாவில் இருந்த பலர் அவகரப் பார்க்க வந்தனர். 

இவர்களுள் ெவரந்திரொத் தத்தா எனப்பட்ை சுவாமி விவவகானந்தர் 

குறிப்பிைத்தக்கவர். 

           ொட்கள் தசல்லச் தசல்ல, அவகரப் பார்க்க வருவவாரின் கூட்ைம் 

அதிகரித்துக்தகாண்வை தசன்றது. அவர் ொள் முழுவதும் அவர் 

சீைர்களுைன் ஆன்மீகம் பற்றி  விவாதங்கள் புரிவது 

சர்வசாதாரணமானது.  

          அப்வபாது அவகர வந்து அடிக்கடி சந்தித்த மவகந்திரொத் குப்தா, 

தினமும் அவர் கூறுபவற்கறயும், அவர் புரிந்த விவாதங்ககளப் 

http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
http://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
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE&action=edit&redlink=1
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பற்றியும் வடீ்டுக்குச் தசன்றவுைன் தன் ை ரி ில் குறிப்தபடுத்துக் 

தகாண்ைார்.  

        இந்த குறிப்புகவள, பின்னாட்களில் The Gospel of Sri Ramakrishna என்ற 

தப ரில் ததாகுக்கப்பட்ைது. இது தமிழில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத 

தமாழிகள் என்ற தப ரில் மூன்று பாகங்களாக 

தமாழிதப ர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

        ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ககைசி ொட்களில் ததாண்கைப் 

புற்றுவொய் அவகரத் தாக்கி து. அவருகை  சீைர்கள் அவகர 

கல்கத்தாவின் அருகில் உள்ள காசிப்பூர் என்ற இைத்தில் வதாட்ைவடீ்டில் 

கவத்து கவத்தி ம்,வசகவ தசய்தனர்.  

       1885 டிசம்பர் 11ஆம் ொளிலிருந்து 1886 ஆகஸ்டு 15 வகர இங்கு 

தங்கினார்.ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 1886 ஆகஸ்ட் 16 அன்று மகா சமாதி 
அகைந்தார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்கக வரலாறு.(1911-2006) 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D


ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 17 

 

 

           வவதாத்திரி மகரிஷி (ஆகஸ்ட் 14, 1911 - மார்ச் 28 2006) 

ஆன்மிகத்கத அடிப்பகை ாகக் தகாண்ை சமுதா ப் பணி ஆற்றி 
வந்தவர். 

            அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும் 

கிராமத்தில் தெசவுத் ததாழில் தசய்யும் வரதப்பன், முருகம்மாள் 

(சின்னம்மாள்) தம்பதி ர்களுக்கு எட்ைாவது குழந்கத ாகப் பிறந்தார்.  

          சிறுவ து முதவல வவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தா ார் 

சின்னம்மாளிைம் ெிகற  பக்தி ககதககளயும், புராணக்ககதககளயும் 

அறிந்து தகாண்ைார். 

         இவரது குடும்பசூழல் இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு 

இல்லாமல் வபாய்விட்ைது.  

       தன்னுகை  தசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வகர படித்த இவர், 

பின்னர் தங்கள் குடும்ப ததாழிலான தறி தெய்தகல தசய் த் 

ததாைங்கினார். 

         18வது வ தில் தசன்கன ில் தனி ார் ெிறுவனம் ஒன்றில் 

பணி ாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்ைது. 

          தசன்கன ில் இவருக்கு ஆயுர்வவத மருத்துவர் எஸ். 

கிருஷ்ணாராவின் ெட்பு கிகைக்க, அவர் மூலமாக தி ானம், வ ாகா 

வபான்றகவககள கற்றார் மகரிஷி. 

            தனது வாழ்க்கக ின் குறிக்வகாளாகி  முழுகமக  

உணரும் வொக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வவத மற்றும் 

வஹாமிவ ாபதி வபான்ற மருத்துவ துகறககளக் கற்று வதர்ச்சிப் 

தபற்றார்.  

            வமலும் இரண்ைாவது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதவிப் 

ப ிற்சி ாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.  
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          பின்பு தபாருளாதாரத் தன்னிகறவு தபற வவண்டும் என்று, தனது 

சு  மு ற்சி ினால் பல்லா ிரம் ெபர்களுக்கு வவகல அளிக்கக்கூடி  

அளவிற்கு ஒரு தபரி  தெசவுத் ததாழிற்சாகலக  உருவாக்கினார். 

            அச்சம த்தில் அரசாங்கத் ததாழிற்தகாள்கக மாற்றம் 

காரணமாக வி ாபாரம் திடீர் சரிவு ெிகலக  அகைந்தது,  

          இருப்பினும் தன்னிைம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்ககளயும் 

காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டி  தபாருள் அகனத்கதயும் அவர்களுக்வக 

தசலவழித்து அகனத்து தபாருள் வளத்கதயும் இழந்தார். 

           அப்படி ிருந்தும் மனத்கத தளரவிைாது மீண்டும் கடுகம ாக 

உகழத்து படிப்படி ாக தபாருளாதாரத்தில் தன்கன வமம்படுத்திக் 

தகாள்ள அரிசி வி ாபாரம் வபான்ற பல்வவறுபட்ை ததாழில்ககள 

தசய்து தனக்கும், தன்கன சுற்றியுள்ளவர்களின் துன்பத்கத வபாக்கவும் 

பாடுபட்ைவர். 

         தன் இரண்டு மகனவி ருகை  மனத்கதயும் ென்கு புரிந்தவராய் 

இருவரிைமும் பிணக்கின்றி அன்புைன் வாழ்ந்து காட்டினார். 

           வறுகம ிவலவ  வாழ அடித டுத்து கவத்த அவரது 

உள்ளத்தில் வறுகம என்றால் என்ன? கைவுள் என்பது எது? அகத ஏன் 

காண முடி வில்கல? மனித வாழ்க்கக ிவலவ  ஏன் துன்பங்கள் 

வதான்றுகின்றன வபான்ற வகள்விகள் அவ்வப்வபாது ஒலித்துக் 

தகாண்வை இருந்தன.  

           இவற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு ததளிவு தபறுவதற்காக 

ஆராய்ச்சி ிலும் ததாைர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.  

           விகளவாக தனது 35வது வ தில் தன்னிகல விளக்கமாக 

இகறெிகலக  உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பகை ில் உலக மக்களுக்காக 

அவர் அளித்த வாழ்க்கக தெறிவ  மனவளக்ககல ஆகும். 

நூல்கள் இ ற்றல் 

         இந்தப்பிரபஞ்சத்கதப் பற்றியும் மனித வாழ்க்ககக ப் 

பற்றியும் தவெிகல ில் தான் தபற்ற கருத்துக்ககள பல கவிகளாகவும், 
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கட்டுகரகளாகவும் புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.  

                இரண்ைா ிரத்திற்கும் வமற்பட்ை விஞ்ஞானமும் 

தமய்ஞ்ஞானமும் கலந்த தமிழ்ப்பாைல்ககள இ ற்றி ிருக்கிறார்.  

           பாமர மக்களும் புரிந்து தகாள்ளும் வகக ில் எளி  தமிழில் தனது 

தத்துவங்ககள எடுத்துகரத்தார். எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்வற 

என்பகத மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார். 

         1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்கற 

தவளி ிட்ைார். ததாைர்ந்து பல்வவறு ொடுகளுக்கு தசல்லும் வாய்ப்பு 

இவருக்கு கிட்ை அங்தகல்லாம் ஆன்மீகச் தசாற்தபாழிவு ெிகழ்த்தினார். 

            மனிதகுலம் அகமதி ாக வாழ ஏற்ற கருத்துககளயும் சாதகன 

முகறககளயும் உலகதமங்கும் பரப்பிை 1958-ஆம் ஆண்டில் வவதாத்திரி 

மகரிஷி அவர்கள் ெிறுவி  உலக சமுதா  வசவா சங்கம் இன்று 

இந்தி ாவிலும், சிங்கப்பூர் மவலசி ா, ஜப்பான், ததன்தகாரி ா, 

அதமரிக்கா, வபான்ற ொடுகளிலும் பல கிகளககளக் தகாண்டு இ ங்கி 
வருகிறது. 

      வவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குகற  தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 

வசர்த்து எண்பது நூல்ககள எழுதியுள்ளார். அவற்றில் சில: 

1 வவதாத்திரி த்தின் இகறெிகல விளக்கம் 

2 வாழ்வி ல் விழுமி ங்கள் 

3 பிரம்மஞான சாரம் 

4 ொன்  ார் ? 

5 ஞானக்களஞ்சி ம் 

மகறவு 

        அருட்தந்கத வவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வ தில் மார்ச் 

28, 2006 தசவ்வாய்க்கிழகம ன்று மகறந்தார். 
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3.ஆன்மீகச் சாதகனக  எளிகம ாக்கி வர்கள். 

 

   ஆன்மீக சாதகன என்பது உ ர்வர்க்கத்தினருக்கு மட்டுவம 
உரி து படித்த பண்டிதர்களுக்கு மட்டுவம என்றிருந்த 
காலக்கட்ைங்களில் வதான்றி வர்கள்தான் இராமகிருஷ்ணரும் 
வவதாத்திரி மகரிசியும். 

    அவெம்பிக்கக மலிந்த இந்த ொட்களில் இராமகிருஷ்ணரும் 
வவதாத்திரி மகரிசியும் ஒரு ெம்பிக்கக ெட்சத்திரங்களாகத் 
திகழ்கிறார்கள்.   

     ஒளிமிக்கதும் உ ிர்த்துடிப்புைன் கூடி துமான ெம்பிக்கக 
ஒளிக  அவர்களது வாழ்க்கக வசீுகிறது. 

     பல்லா ிரக்கணக்கான ஆண்களும் தபண்களும் அந்த ஒளி ில் 
வழிகாண்கின்றனர்.   

    ெம் ொட்டின் பண்பும் பழக்கங்களும் தனிச்சிறப்பானகவ.  
இகறவகன அகைவவத வாழ்க்கக ின் இலட்சி ம். 

    மரணமில்லாப் தபருெிகலக  அகை  இதுவன்றி வவறு 
வழி ில்கல என்று ெமது முன்வனார்களான ரிஷிகள் வழி 
காட்டியுள்ளனர். 

    ஆனால் தற்காலத்தில் மக்கள் தபாருள் ஈட்டி வபாக வாழ்வில 
ஈடுபடுவகதவ  குறிக்வகாளக்கிப் பைாதபாடுபடுகின்றனர். 

     தனிகம ெிகறந்த துறவறத்திற்கும் இன்ப ொட்ைம் மிகுந்த 
இல்லறத்திற்கும் இகைவ  ஒரு ெடுெிகல வாழ்க்கக உண்ைா? 
என்ற வகள்வி எழுகிறது. 

    இராமகிருஷ்ணர் வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்வு இக்வகள்விகளுக்கு 
விகை தருகிறது. 
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    இராமகிருஷ்ணர் வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்ந்து வந்தது 
எல்வலாகரயும் வபால சாதாரண வாழ்க்ககதான். 

   ஆண்கள் வாழ வவண்டி  வாழ்க்ககக்கு ஓர் உதாரணமாக 
இருக்கிறது அவர்களது துறவு வாழ்க்கக. 

    இவத வபான்று இகறவகன கம மாகக் தகாண்டு வாழ்கவப் 
தபண்கள் வாழ முடியுமா? என்ற வகள்விக்கு அன்கன சாராதா 
வதவி ாரின் வாழ்க்கக ததளிவான பதில் தருகிறது. 

    தபண்ககளவ  ஞானாசிரி ர்களாக உ ர்த்திப் 
தபருகமப்படுத்தி வர் வவதாத்திரி மகரிசி. 

    அன்றாை வாழ்வின் ஒவ்தவாரு தச லிலும் வவதாந்தக் 
கருத்துக்ககள தச ல்படுத்தி, மனதில் எழும் ஆகசககள 
இகறவன்பால் திருப்ப வவண்டும்.  இதுதான் இராமகிருஷ்ணரும் 
வவதாத்திரி மகரிசியும் வழங்கும் தசய்தி ஆகும். 

    இகத இவர்கள் தங்களது ஆன்மிகச் சாதகனகளினால் 
தவசிகளுக்கும் சாதகர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் 
பாைமாக்கினார்கள்.   

   ஒருவர் சாதாரண வகா ில் புசாரி ாகவும் மற்தறாருவர் 
தெசவாளி ாகவும் தங்கள் சாதகனககளத் ததாைங்கி வர்கள்.  

        இவர்கள் வாழ்க்கக பண்டிதர்களும், ஞானிகளும், 
சாதகர்களும் வி க்கும் வண்ணம் ஆன்மீக வாழ்க்கக வாழ்ந்தார்கள். 

    ஒன்றுக்தகான்று முரணாகவுள்ள பல மதங்களும் இகறவகன 
வொக்கிவ  தசல்கின்றன.  

       பாகதகள் வவறாக இருந்தாலும், தசல்லும் இைம் ஒன்வற 
என்பகத அவர்கள் தங்களது அனுபவங்களில் கண்ைார்கள்.  

    அகத எல்வலாருக்கும் உபவதசித்தார்கள்.  இன்கற  
மானுைத்திற்கு மிகவம் வதகவ ான கருத்துக்களில் இதுவும் ஒன்று. 
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    துறவிகளுக்கும் இல்லறத்தாருக்கம் இகறவகன அகையும் 
சாதனங்கள், பாகத ில் ஏற்படும் சிக்கல்கள், அவற்கற ெீக்கும் வழி 
என்பது பற்றித ல்லாம் இவர்கள் தற்காலத்திற்கு ஏற்ற 
உபவதசங்ககள அருளியுள்ளார்கள். 

     இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் சாதாரண 
மனிதர்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ைவர்களா இருந்தார்கள்.  

   அவர்களது ததாைர்புக்கு உள்ளானவர்கள்மீது அவர்கள் எப்படி 
ஆதிக்கம் தசலுத்தினார்கள் என்பகத ெிகனக்கவவ பிரமிப்பாக 
இருக்கிறது. 

       ததாகலவிலிருந்து  அவர்ககளப் பார்த்தவர்கள், அவர்ககளப் 
படிப்பறிவற்றகள் என்று கருதினார்கள்.  அருகில் தெருங்கி வபாவதா, 
அவர்ககள ததய்வ மனிதர்களாகக் கண்ைார்கள், கககூப்பினார்கள், 
வணங்கினார்கள். 

       இராமகிருஷ்ணர் எளி  தசாற்கள் மூலம் சாதாரண 
ெகைமுகற உதாரணங்ககளயும், ககதககளயும் தசால்லி ஆன்மிகச் 
சாதகனக  மக்களிைம் விகத்தார்கள். 

         வவதாத்திரி மகரிசிவ ா எளிகம ான பல ஆன்மீகக் 
கவிகள், பல நூல்கள், உைற்ப ிற்சி, கா கல்ப ப ிற்சி, அகத்தாய்வு 
ப ற்சி, பிரம்மஞானப் ப ற்சி , தி ானப் ப ற்சி வபான்ற 
ப ிற்சிககள மனவளக்ககல மூலம் மானுைத்திற்குத் 
தந்துள்ளார்கள். 

       கபபிள், குரான், பகவத்கீகத வபான்ற வவத நூல்களால் 
எல்வலாரும் புரிந்து தகாள்ள முடி ாத வாழ்வி கல எம்மத்தவரும் 
புரிந்து தகாள்ளக்கூடி  அளவிற்கு ஒருவர் அமுததமாழிககளத் 
தந்தார். மற்வறாருவர் மனவளக்ககலக த் தந்தார். 

“கண்ைவர் விண்டிி்லர் 
விண்ைவர் கண்டிலர்” 
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என்ற வாசகத்கத மாற்றி கண்ைகத எளி  ெகை ில் ஒருவர் வங்க 
தமாழி ிலும் ஒருவர் தமிழ் தமாழி ிலும் தசால்லி, தசான்னகதக் 
காண கவத்தார்கள். 

     வாருங்கள் அன்பர்கவள!  இவர்கள் தந்த வாழ்வி கலப் 
ப ின்று ெம் வாழ்க்கக ில் ப ன்படுத்தி, குடும்பத்தில் 
அகமதிக யும் வபரின்பத்கதம் தபற்று உலக அகமதி காணலாம்.   

 

 

 

 

 

 

3. அருளால் பிறந்த பிள்களகள் 
 

• மகான்கள் வருவார்கள்.  அவர்கள் அந்த காலத்தின் வதகவக்கு ஏற்ப 
சமுதா த்கத மாற்றி, வமலும் ெல்ல வழிகளிலும் கைகமகளிலும் 
தசலுத்துவார்கள்.  இத்தகக  ெிகல இல்கலத ன்றால் சமுதா ம் 
ததாைர்ந்து வாழ்வது என்பது முடி ாமல் வபாய்விடும். 

                            - சுவாமி விவவகானந்தர். 

 

        இ ற்ககத் தகவகமப்பில் அவ்வப்வபாது சரி தசய்  
வவண்டி  விொடிகள் வருகிறவபாது, இ ற்கக, மகான்ககள 
பிரசவிக்க தபாருத்தமான கருவகறக த் வதடிக் தகாண்டிருக்கும். 

      சந்திரமணி அம்கம ார் ஒருொள் தனது பணிப்தபண்ணுைன் 
சிவன் வகா ிலுக்குச் தசன்றாள். சிவகன வழிபட்ைவபாது ஒரு ஒளி 
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தவள்ளம் சிவலிங்கத்திலிருந்து கிளம்பி, அந்த ஒளி அகலகள் 
தன்கன வொக்கி வருவகதக் கண்ைாள். 

   அந்தக் காட்சிக க் கண்டு அதிர்ச்சியும் அச்சமும் தகாண்டு, 
சந்திரமணி மூர்ச்கச கைந்தாள். 

    சந்திரமணி வகா ிலில் ம க்கமகைந்து விழந்ததும், அவளுைன் 
வந்த பணிப்தபண், அவளுக்கு ம க்கம் ததளிவித்தாள். 

   சந்திரமணி தான் கண்ை காட்சிக  பணிப்தபண்ணிைம் 
விவரித்தவபாது, அவளும் ஆச்சரி மகைந்தாள். 

       அவ்வாறு சிவலிங்கத்திலிருந்து ஒளி தன் வ ிற்றில் 
தங்கிவிட்ைதாக சந்திரமணி ெிகனத்தாள். 

    கக ப் பகுதிக்கு புனித  ாத்திகர தசன்றிருந்த கணவர், 
ஊருக்குத் திரும்பி வந்தார். 

    கணவரிைம் சந்திரமணி சிவன் வகா ிலில் ெைந்தகதக் கூறி 
அவருகை  கருத்கதயும் வகட்ைாள். 

   அவவரா, “சந்திரா, கக  ில் ொன் தங்கி ிருந்தவபாது என் 
கனவில் ஸ்ரீ கதாதரர் வதான்றி, ெமக்கு மகனாகப் பிறக்கப் 
வபாவதாகக் கூறி ருளினார்.  ததய்வ அருளால் ெல்லவத ெைக்கும்” 
என்று உள்ளம் தெகிழ்ந்து கூறினார். 

     சந்திரமணி தான் கருவுற்றிருப்பகத விகரவிவலவ  
உணர்ந்தாள.  ஒளியுைன் உருவாகி வரும் கருவினால், அவளுக்கு 
ததய்வகீக் காட்சிகள் வதான்றின. 

    வ ிற்றில் சுமக்கும் சிசுவின் உள்தளாளிப் பிரகாசத்தினால் 
உைலும் உள்ளமும் ஒளிதபற்றன.   

    ஞான வள்ளலாக, குரு வதவராக மானுைத்திற்வக ஒளி காட்ைப் 
வபாகும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவதரிக்கப் வபாகிறார் என்பதற்கான 
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முன்வனாட்ைமாக. சந்திரமணி ஒளி தபாருந்தி  கருகவச் சுமந்து 
தபாலிந்தாள். 

    “மரம் கவத்தவன் தண்ணரீ் ஊற்றுவான்” என்ற சமுதா த்தில் 
வாழ்ந்த தம்பதி ர்களில் கூடுவாஞ்வசரி வரதப்பன், சின்னம்மாவும் 
இருந்தார்கள். 

     ஐந்து தபண் குழந்கதகளுைன் வாழ்ந்த ஏகழ தெசவாளத் 
தம்பதி ருக்கு    ஓரு ஆண் மகன் வவண்டுதமன்று 
வொன்பிருந்தார்கள். 

     தகரக  தமாழுகி அதன் வமல் சாப்பாடு வபாட்டு குனிந்து 
வா ினால் சாப்பிடும் ஒரு வொன்கப சின்னம்மா தசய்தார்கள். 

     பக்தி பரவசமாய் பரமனிைம் பிரார்த்தகன தசய்தார்கள்.  
அரசமரச் தசடிக யும், வவப்பமரச் தசடிக யும் வதடிக் தகாண்டு 
வந்து கூடுவாஞ்வசரி குளக் ககர ில் வமற்குப் பக்கம் கவத்து 
வளர்த்தார்கள். 

     அரசமரத்திற்கும், வவப்பமரத்திற்கும் திருமணம் தசய்து 
கவத்தார்கள்.   பிள்கள வவண்டி தவமிருந்தனர்.  

“வகா ில்குளம் தசன்று பல வொன்பு வொற்றுக் 

குலத்திற்வகார் மகன் வவண்டித் தவம் புரிந்த…” 

   “மனவளக்ககல மூலம் சமுதா த்தில் ஒரு மாதபரும் புரட்சிக  
ஏற்படுத்தப்வபாகும் ஒளி தபாருந்தி  வவதாத்திரி என்ற கருகவ 
சின்னம்மாள் சுமந்து தபாலிந்தாள். 

    உலக மானுை வாழ்வில் வளத்கதச் தசழுகமப்படுத்த 
வதடிக்தகாண்டிருந்த கருவகறககள இ ற்கக கண்டுணர்ந்தது. 
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4. ததய்வொமங்கள் தாங்கி  குழந்கதகள். 

     இராமகிருஷ்ணரின் தந்கத கக  ில் இருந்த வபாது ஒரு 
கனவு கண்ைார். 
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    கக  ிலும் விஷ்ணுவின் பாதங்களில் அவர் பிண்ை 
தர்ப்பணம்தசய்து தகாண்டிருப்பது வபாலவும் அப்வபாது அவருகை  
முன்வனார்கள் அவர் முன்வன வதான்றுவது வபாலவும் கனவு 
கண்ைார். 

    முன்வனார்ககளக் கண்டு மகிழந்து வணங்கினார்.  அவ்வம ம் 
அந்த இைத்தில் ததய்வகீப் வபராளி சூழந்தது.   

   தம்கம மறந்த ெிகல ில் சசிராம் அவர் அருவக தசல்கிறார்.  
பக்தி மீதூர ெின்றார். 

    “சசிதிராம்! உன் பக்திக க் கண்டு ஆனந்தமகைந்வதன்.  உன் 
அன்பான வசகவக  ஏற்க உன் மகனாகப் பிறக்கப் வபாகிவறன்.” 
ததய்வத் திருவுருவம் வபசி தும் சசிராம் மகிழ்ந்தார். 

     ஆனந்தக் கைலில் முழ்கி ிருந்த சசிராம் இந்தக் கனகவப் 
பற்றி மகனவிக த் தவிர வவறு  ாரிைமும் தசால்லவில்கல. 

      1936 ஆம் ஆண்டு ஆண் குழந்கத பிறந்தது. கக  ில் தமக்கு 
காட்சி தந்த கதாதரனின் (விஷ்ணு) ெிகனவாகவவ, தனக்குப் பிறந்த 
அண் கழந்கதக்கு கதாதரன் என்ற ததய்வ ொமத்கதவ  சூட்டி 
மகிழ்ந்தார்கள். 

    கூடுவாஞ்வசரி ில் சின்னம்மாவுக்கு குழந்கத பிறந்து சில 
ொட்கவள கைந்தன. 

    அப்வபாது இரவு வவகள ில் வந்த ஒரு தபரி வர் சின்னம்மாள் 
வடீ்டுத் திண்கண ில் இரவுப் தபாழுகதக் கழிப்பதற்காகத் 
தங்கினார்.  

     குழந்கத ின் அன்கனயும் தந்கதயும் அவகர வணங்கி 
உபசரித்தனர்.  ஏழ்கம ிலும் எளி  உணகவ அளித்தனர். 

    சாப்பிடும்வபாது “குழந்கத அழுகிற சத்தம் வகட்கிறவதா!  ார் 
குழந்கத அது?”  என்று விசாரித்தார். 
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   தபற்வறார்களும் தசன்ற வாரம் ஓர் ஆண் குழந்கத பிறந்த 
தசய்திக க் கூறி மகிழ்கிறார்கள். 

   உைவன அம்மகான் அக்குழந்கதக்கு “வவதாத்திரி” என்று தப ாி் 
சூட்டுங்கள் என்று கூறுகிறார். தபற்வறார்களுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்க 
முடி வில்கல. 

     மகானிைம் வமலும் விபரம் வகட்க மறுொள் காகல ஐந்து 
மணி ளவில் பார்த்தவபாது திண்கண ில் தங்கி ிருந்த துறவி 
அங்கு இல்கல. 

     வவதம் என்றால் அறிவு.  அத்திரி என்றால் அறிவு மகல. 

        கதாதரன்,  வவதாத்திரி என்ற ததய்வ 
திருொமங்களுைவனவ  குழந்கதகள் வதான்றினார்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. விகளயும் ப ிர் முகள ிவலவ  ததரியுமல்லவா? 

     சந்திரமணி, இராமகிருஷ்ணகர பிரசவித்த வபாது வபருதவி 
புரிந்தவள் தனி என்ற தகால்லர் இனப் தபண்மணி ாவாள். 
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     இராமகிருஷ்ணகர “கதா ”ீ என்று அகழத்து அன்பு பாராட்டி 
வந்தாள்.  அவளுகை  பாசத்கதயும் வாஞ்கசக யும் 
இராமகிருஷ்ணரும் அறிந்திருந்தார். 

    ஒருொள் அப்தபண்மணி, ராமகிருஷ்ணரிைம், “கதா ,ீ 
உன்னுகை  உபெ னத்தின் வபாது,  என்னிைம் முதல் பிட்கசக  
ெீ ஏற்று, என்கன அம்மா என்று அகழத்தால், ொன் வபரூவகக 
எய்துவவன் குழந்தாய்” என்று வவண்டிக் தகாண்ைாள். 

    அவளது அன்பான வவண்டுவகாகள ஏற்ற இராமகிருஷ்ணரும், 
அவ்வாவற தசய்தவதாக வாக்களித்தார். 

   இராமகிருஷ்ணரின் உபெ னத்திற்கான ஏற்பாடுககள, அவரது 
மூத்த சவகாதரர் ராம்குமார் தசய்து வந்தார்.  

    அச்சம ம் இராமகிருஷ்ணர், தாம் தனிக்கு அளித்த 
வாக்குறுதிக ப் பற்றிக் கூறினார். 

    “கதா .ீ தனி தாழ்ந்த கலத்தில் உதித்தவள்.  
உபெ னத்தின்வபாது, அவகளப் வபான்றவர்களிைம் பிட்கச ஏற்பது 
என்பது வழக்கத்திற்கு புறம்பானது” என்று கூறிவிட்ைார், மூத்த 
சவகாதரர்.  

    ஆனால், இராமகிருஷ்ணர் தமது வாக்ககக் காப்பதில் உறுதி ாக 
இருந்தார்.  அண்ணாவிைம் அதற்காக வாதாடினார். 

    “அண்ணா, தசான்ன தசால்கலக் வகட்காமல் சத்தி த்திலிருந்து 
வழுவி  பின்பு, ொன் பூணூல் அணியும் தகுதிக  இழந்து 
விடுவவவன” என்று வாதிட்ைார். 

     ஒன்பவத வ து ெிகறந்த சிறுவனின் வாதம், ராம் குமாகர 
சிந்திக்க கவத்தது. 
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    ராம்குமார், ஊர் தபரி வர்கள் சிலகர அணுகி ஆவலாகன 
வகட்ைதில், ராமகிருஷ்ணரின் விருப்பத்கத ெிகறவவற்றுவவத 
உசிதம் என்றார்கள். 

   உபெ னம் ொளும் வந்தது.  ராமகிருஷ்ணர் பூணூல் தரித்ததும் 
முதன்முதலாக தனி ிைம் பிட்கச தபற்று அவகள அன்பு தபாங்க 
“அம்மா” என்று அகழத்தார்.  அந்தப் தபண்மணி ஆனந்தத்தின் 
மிகுதி ால் கண்ணரீ் உகுத்தாள். 

    சிறுவ தில் தாய் உணவு ஊட்டும்வபாது தசால்லி வந்த 
கவஜந்திர வமாட்ச ககத வவதாத்திரி மகரிசி ின் மனதில் ஆழமாகப் 
பதிவாகி ிருந்தது.  ஏழு வ தான வபாது அந்தக் ககத ில் சிறுவன் 
வவதாத்திரிக்கு சந்வதகம் வந்தது. 

    கூடுவாஞ்வசரி ில், பத்தாவது ொள் மரணச் சைங்கு ஒருவருக்கு 
ெைந்தது.  அகத வமாட்ச தீபம் என்றார்கள்.  

      வமாட்சம் என்றால் என்ன?  என்று சிறுவன் அன்கன ிைம் 
வகட்ைான். இறந்து விடுகிறார்கவள அகதத்தான் வமாட்சம் என்று 
தசால்கிவறாம் என்று பதில் அளித்தார்கள். 

    சிறுவனின் சிந்தகன வவகமாக ஓடி து.  “அம்மா கவஜந்திர 
வமாட்சத்தில் வரும்  ாகனயும் தசத்துத்தான் வபானது” என்றான்.  
தா ால் பதில்தசால்ல முடி வில்கல. 

    சிறுவன் விைவில்கல.  முக்தி என்றால் என்ன? என்று 
வகட்ைான்,  முக்தி, வமாட்சம் எல்லாம் ஒன்றுதான் என்றார்கள். 

   “முதகலக்கு முக்தி,  ாகனக்கு வமாட்சம் என்று ெீங்கள் 
தசான்னகவ இரண்டுவம சண்கை ில் தசத்துப் வபாய்விட்ைன 
என்றுதாவன விளங்குகின்றது?” எனக் வகட்ைான் சிறுவன். 

   சின்னம்மாள் கூர்ந்த அறிவு பகைத்தவள். தன் மககன 
சான்வறான் எனக் வகட்ை தா ின் உள்ளம் மகனின் மனெிகலக ப் 
புரிந்து தகாண்ைது. 
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    “எனக்குப் தபரி வர்கள் தசான்ன ககதக  அப்படிவ  உனக்குச் 
தசான்வனன்.  மற்றகவ எனக்குத் ததி ாதப்பா” என்றார்கள். 

    விகளயும் ப ிர் முகற ிவலவ  ததரியும்.  மானுைத்கத 
வழிெைத்த, இன்கற  மனித தர்மங்ககள இந்த மண்ணிற்குத்  
தரும் மகான்களாக இவ்விருவரும் வடிதவடுக்கப் வபாவது 
குழந்கதப் பருவத்திவலவ  ததரிந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. வதடிவந்த குருமார்கள். 
“குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு. குருர் வதவவாமஉறஸ்வர. 

குரு சாட்சாத் பரம்ப்ரம்ம தஸ்கம ஸ்ரீகுரவவ ெம.” 
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    குருகவப் பற்றி  பிரபலமான துதி இது.  பிரம்மா, விஷ்ணு, 
சிவன் ஆகிவ ார் வடிவில் குரு உள்ளார் என்பது தபாதுவான 
தபாதுவான தபாருள். 

    இதற்கு சரி ான தபாருள் – குரு சீைனிைம் ததய்விகச் 
சிந்தகனககள உருவாக்குவதால் அவர் பகைக்கும் ததய்வமான 
பிரம்மாவுக்கு ஒப்பானவர். 

    சீைனிைம் உள்ள, உ ரி  பண்புககள வளர்ப்பதால் காக்கும் 
ததய்வமான விஷ்ணுவுக்குச் சமமானவர். 

 சீைனின் தீ  குணங்ககள அழிப்பதால் சம்உறார மூர்த்தி ான 
ருத்திரனுக்குச் சமமாகிறார் என்பதாகும். 

    குரு என்பவர்  ார்?  விளக்கம் தருகிறார் வவதாத்திரி மகரிசி. 

    “குரு என்றால் அவர் தன்கன அறிந்தவர்.  அவருகை  உதவி 
இவனுக்குக் கிகைப்பதற்கு இங்வக அவன் ஒரு ெிமிைமாகிலும் 
சிந்தித்திருக்க வவண்டும்.  வதடி இருக்க வவண்டும். 

    ொன் பிறந்து வந்துள்வளவன என்கனப் பற்றி எதுவுவம 
ததரி வில்கலவ  – ததரிந்து தகாள்ள வவண்டும் என்று இவனாக 
ெிகனத்திருந்தாலும் சரி, அல்லது இவனுகை  தபற்வறார்கள் 
ெிகனத்து இருந்தாலும் சரி, அந்த எண்ணம் ெிகறவவறாமல் 
ததாைர்ந்து வந்து இருந்தாலும் சரி. அது கட்ைா ம் அதற்குரி  ஒரு 
குருகவத் வதடிக் தகாடுத்து விடும்.” 

     மகரிசி ின் இந்த தத்துவத்தின் படிவ , இராமகிருஷ்ணருக்கு 
கபரவி பிராம்மணி என்பவரும் வதாத்தாபுரி என்பவரும் குருவாக 
வந்தார்கள். 

   வவதாத்திரிக்கு பாலகிருஷ்ண ொ க்கரும், கிருஷ்ணராவும்,    
பரஞ்வசாதி மகானும், வள்ளலாரும் குருவாக வந்தார்கள். 

“பலொட்கள் தவம்தசய்து. கனல்மி குந்த 
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   பக்குவமும் தனகன றிந்த ெிகலயும் தகாண்டு 

ெலதமான்வற பலனான ஞான மார்க்கம் 

   ொடிெிற்கும் எவர்க்குமவர் அறிவிற் வகற்ப 

சிலொளில் சீவகனவ  சிவனாய்க் காணும் 

   சிந்தகன ின் சிகரத்தில் தகாண்டு வசர்க்க 

உலகசமா தானத்தின் திட்ைம் தந்து 

   உ ர்ஞானம் எனதுகுரு உணர்த்தி ெின்றார்,” 

-   வவதாத்திரி மகரிசி 

 

 

 

       பல ொட்களாக தமய்யுணர்வு ொட்ைம் என்ற அறிகவ 
அறிவால் ொடும், அறிகவ ஒருமுகப்படுத்தும் முகற ான 
கருதவத்கதச் தசய்து, அதனால் விகளந்த உள்தளாளி இ க்கப் 
புரிப்பால் வபரறிவின் ெிகல எய்தி தன்னிகல றிந்த எனது ஆசான் 
அவர்கள் தன்கமக வ  மனித இனத்திற்கு அளிக்கத்தக்க 
ஞானமார்க்கத்கத அறி  விரும்புவவார் அகனவருக்கும் 
ததரிவிக்கும் உன்னதமான ஒரு தபரு வொக்கத்துைன் தமய்யுணர்வு 
தீட்கச தகாடுத்தார். 

                               -   வவதாத்திரி மகரிசி 

குரு அவசி மா? விகை ளிக்க வருகிறார்கள் ………. 

       இராமகிருஷணர்.   குரு பலருக்கு அவசி ம்.  ஆனால்  
குருவின் வார்த்கதகளில் ெம்பிக்கக கவக்கவவண்டும்.  குருகவக் 
கைவுளாக உணர்ந்தால் தவற்றிதான்.  
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      சச்சிதானந்தம்தான் குரு. சவசாதகன தசய்து, இஷ்ை 
ததய்வத்தின் காட்சி கிகைக்கும் வவள ில், குரு வதான்றி, இவதா 
பார்! உன் இஷ்ை ததய்வம் என்று கூறுகிறார். 

       பிறகு இஷ்ை ததய்வத்தில் அவர் ஒடுங்கிவிடுகிறார்.  குரு 
 ாவரா அவவரதான் இஷ்ை ததய்வம்.  இஷ்ை ததய்வத்கத வொக்கி 
ொம் தசல்வதற்கு அடித டுத்து தகாடுப்பவர் குரு.   

     குரு ஒரு ெண்பகனப் வபால் ககக ப் பிடித்து அகழத்துச்  
தசல்கிறார்.      எல்வலாரும் குரு ஆகிவிை முடி ாது.  தபரி  
மரக்கட்கை தானும் மிதக்கும்.  பல மனிதர்ககளயும் 
மிருகங்ககளயும்கூை ஏற்றிச் தசல்லும். 

       ஆனால் உறுதி ற்ற கட்கை ின் மீது ஏறினால் கட்கையும் 
முழ்கும்.  ஏறி வனும் முழ்குவான். 

     ஆகவவ உலகக வழிெைத்த ஒவ்தவாரு யுகத்திலும் 
இகறவவன குருவாக அவதரிக்கிறார். 

வவதாத்திரி மகரிசி -  புலனறிவின் விகரவில் ஆழ்ந்துள்ள வபாது 
இகறெிகல விளக்கம் தபற முடி ாது.  இவ்விகரவு குகறந்து 
அறிவிற்கு ெிகலவபறு கிட்ை வவண்டும்.  அதற்கு அகவொக்குப் 
ப ிற்சி வதகவ.  

   அகம்வொக்கி அறிவு ெிகல தபற வவண்டுதமனில் உ ிராற்றகல 
அறிவு உணர்தலாகப் தபற வவண்டும். 

   உ ிராற்றவலா ஒவ்தவாருவருக்கும் விகனப்ப னுக்வகற்ப 
பிறவிக  உருவாக்கும் ெி தி ின் கீழ் மூலாதாரத்தில் சுழற்சி 
விகரவாக ஆற்றி வருகின்றது. 

   உைகலயும் அறிகவயும் ெைத்திக் தகாண்வை பிறவிக்கும் வழி 
வதடிக் தகாண்டிருக்கும் இந்த உ ிராற்றகல வ ாகிகள் குண்ைலினி 
சக்தி என்ற சிறப்புப்படுத்திக் கூறுகின்றார்கள்.  இங்வகதான் சீவகாந்த 
சக்தி கம ம் தகாண்டுள்ளது. 
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   இவ்வு ிர் ஆற்றலின் விகரகவ வமல்வொக்கித் திருப்ப 
வவண்டும்.  இதகன ஒருவர் தாவன மு ன்று தபருவததன்பது 
அரிது. 

   அகவொக்குப் ப ிற்சி ல் முழுகம தபற்ற ஆசானின் அருள் 
வவண்டும்.  இகறயுணர்வு விளக்கம் தபற்ற வபரறிஞகன 
ஆசிரி னாக்கப் தபற்றுதான் அவன் வழிகாட்ை, ததளிவுகர கூற 
இகறயுணர்வான இப்தபரும் பதம் அகை  வவண்டும். 

 

    மானுைத்கத ஆன்மீகத்தில் திகளக்கச் தசய்த 
இராமகிருஷ்ணகரயும் வவதாத்திரி மகரிசிக யும் குருவாகப் தபற்ற 
அகனவரும் பாக்கி வான்கவள. 

 

 

 

 

 

 

7.அமுததமாழியும் ஞானக்களஞ்சி மும் 
• பகவத்கீகத, குரான், கபபிள் – வதவாரம் , திருவாசகம், 

திருவருட்பா என்ற வரிகச ில், ராமகிருஷ்ணரின் 
அமுததமாழிகளும், வவதாத்திரி மகரிசி ின் ஞானக்களஞ்சி மும் 
சிறப்பான இைத்கத வகிக்கின்றன.    
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       அவதாரப்புருஷர் ஒருவரின் -வாய்தமாழிககள அவர் வாழ்ந்த 
ொட்களிவலவ - குறித்து கவத்துப் -பின்னர் பக்தர்களுக்கு- 
அங்ஙனவம அதகன புத்தக வடிவில் -அவற்கற வழங்கி ிருப்பது 
ஆன்மீக வரலாற்றில்- இதுவவ முதன் முகற ாகும். 

     எந்ொட்ைவருக்கும். எச்சம த்தவருக்கும் -இி்ம தமாழி வபசும் 
மக்கட்கு என்றில்லாமல் -மனித இனம் முழுகமக்கும் ஏற்றதாக 
விளங்கும் தபருகம ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உபவதசங்களுக்கு உண்டு. 

 
 

   ெைமாடும் வகா ிலாக -இம்மண்ணுலகில் வாழ்ந்த 
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வதவரின் அறிவுகரகள் அைங்கி  

ஆன்மிகப்வபகழதான்- ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 
அமுததமாழிகள். 

 

     அகனவரும் படிக்க வவண்டி  
அருகம ான நூல். தசன்கன 
ராமகிருஷ்ணமைம் -மூன்று பகுதிகளாக 
தவளி ிட்டுள்ளது. 

   ஒவ்தவாரு பகுதி ிலும்- சுமார் 650 
பக்கங்கள். படிக்கும்வபாது 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருைன் வபசுவது வபால் இருக்கும். 

       ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் -  இல்லறச்சீைரான மவகந்திர ொத் 

குப்தர்  -  ’ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுததமாழிகள்’ நூலின் ஆசிரி ர். இவர்  

- 1854 ஜுகல 14 ஆம் வததி  - கல்கத்தாவில் பிறந்தார். 

               இவர் வததி, வெரம் உட்பை எழுதி கவத்த ொட்குறிப்புகளின் 

ததாகுப்வப - ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுததமாழிகள்’ என்னும் நூல்.  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
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                 இவர்  - பிரம்ம சமாஜத் தகலவர் வகசவ சந்திர வசனின் - உறவுப் 

தபண்ணான ெிகுஞ்ச வதவிக  - திருமணம் தசய்தவர். கல்கத்தா 

பள்ளிகளில் -  தகலகம ஆசிரி ராகப் பணி ாற்றி வர்.  

          1882 பிப்ரவரி ில் -  ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சகர சந்தித்தார். 

அப்வபாது  - ஈசுவர சந்திர வித்தி ாசாகரின் சி ாம் பஜார் கிகளப் 

பள்ளி ில் -  தகலகம ஆசிரி ராக இருந்தார். 

             ம- என்பது இவரது தப ரின் சுருக்கமாகவும் -  

புகனப்தப ராகவும் அகமந்தது. அமுததமாழிகளில் -  இவர் மாஸ்ைர் 

என்று அகழக்கப்பட்ைது குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.  

          ஸ்ரீைொமகிருஷ்ணரின் அமுதபமொழிகள், ’-ம’ என்றறி ப்பட்ை 

மவகந்திரொத் குப்தரின்  - ை ரிக்குறிப்புகளின் ததாகுப்பு நூல். 

               ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருைன் ததாைர்பிலிருந்த -  அவரது 

முக்கி ச்சீைரான சுவாமி விவவகானந்தர், அன்கன சாரதா வதவி, மற்ற 

வெரடிச் சீைர்கள்,பக்தர்கள் ஆகி  அகனத்து தரப்பினராலும், 

படிக்கும்வபாது -  மீண்டும் ஒருமுகற அந்த ொட்களுக்வக 

வபாய்விட்ைதாகப் பாராட்ைப்பட்ை நூல். 

        இராமகிருஷ்ணரின் மகறவுக்குப் பிறகு -  கிட்ைதட்ை பத்து 
ஆண்டுகள் தசன்ற பின்னவர -  பக்தர்கள் பலனரின் 
வவண்டுவகாளுக்கிணங்க, தாம் எழுதி கவத்திருந்தகத - அவர் நூல் 
வடிவில் தகாண்டு வந்தார். 

     எந்த நூலுக்கும் இல்லாத தனிச்சிறப்பு -  இந்த 
அமுததமாழிகளுக்கு உண்டு.  ஆன்மிகக் கருத்துகளுக்குப் 
தபாக்கிஷமாகவும், ஆழ்ந்த தத்துவ விளக்கங்களுக்குக் 
களஞ்சி மாகவும் விளங்குகிறது. 

     அமுததமாழிகள் - உலக இன்பங்ககளத் வதடி கலயும் 
மக்களுக்கு - உண்கம ான இன்பம் எதுவவன்று உணர்த்துவது 
மட்டுமல்லாமல் - அந்த இன்பத்கத அகைதற்குரி  வழிக யும் 
காட்டுகின்றன. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://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
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%88_%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AE%BE_%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%BF
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    உலக மாக  ில் சிக்கி, உய்யும் வழி காணாது அல்லலுறும் 
மனித இனத்திற்குக் - ககரகாட்டும் கலங்ககர விளக்காய்த் 
திகழ்கின்றன. 

   இகறவனின் இ ல்புகள், பக்தி ின் பல்வவறு ெிகலகள், 
பிரம்மத்கதப் பற்றி  பல்வகக விளக்கங்கள், அறக் கைகமகள், 
மாக க ப் பற்றி  ததளிவான விரிவுகரகள், வவத, வவதாந்த, 
சாஸ்திர, புராண, இதிகாச நூல்களில் புரி ாதன, தபாருந்தாதன என 
ஒதுக்கப்பட்ை கருத்துக்களில்அைங்கிக் காணும் தத்துவங்கள்-
இவற்கற அன்றாை வாழ்க்கக ில் ொம் காணும் சம்பவங்கள், 
எளி  உதாரணங்கள், கருத்தாழமிக்க ககதகள் வா ிலாகத் ததள்ளத் 
ததளிவாக விளக்குகின்ற - எளிகமயும் இனிகமயும் 
வாய்ந்தனகவ ாக உள்ளன. 

 

மவகந்திரொத் குப்தா 

           முதற்ததாகுப்பில், ’ம’ வின் ை ரி எழுதும் பழக்கம் மற்றும் 

அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணகரச் சந்திக்க வெர்ந்த சூழ்ெிகல, சுருக்கமான 

அளவிலான வாழ்க்கக வரலாறு -  ஆகி கவயும், நூலின் வங்க 

மூலமான ை ரி பக்கப் பைம், ஆங்கில நூல், தமாழிதப ர்ப்பு வரலாறு 

ஆகி கவயும் - குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. 

       நூலின் முன்னுகர ில், அமுததமாழிகள் - ஓர் 

ததய்வமனிதரின் அனுபவ வார்த்கதகள்; உலகப்தபாதுமகற;  
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         அமுததமாழிககளப் படிப்வபாரின் அறிவுப்பின்னணி மற்றும் 

உணர்வின் விரிகவப் தபாறுத்து -  பல்வவறு தபாருகளத் தர 

வல்லகவ என்பகதயும், மாக்ஸ்முல்லர், வராமா வராலா, ஆர்னால்ட் 

ைாய்ன்ப ீ என்று வமகல ொட்டு அறிஞர்களும் - ஸ்ரீராமகிருஷ்ண 

பரமஹம்சரின் உபவதச தமாழிககள - எவ்வளவவா விவரித்துக் 

கூறியுள்ளனர் என்பகதயும், சுவாமி விவவகானந்தர் தமது குருவின் 

ஒரு உபவதசத்திற்கு மட்டுவம -மூன்று ொட்கள் தபாருள் கூறக்கூடி வர் 

என்பகதயும் - கருத்தில் தகாண்டு, நூகலப் படிப்பவர்களுக்கு 

வழிகாட்டுதலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

       அமுததமாழிகள் முதற்பாகத்தில்- பலராம், ெவரந்திரர் முதலான 

பக்தர்கள், ஈசுவரசந்திர வித் ாசாகர், பிரம்ம சமாஜத் தகலவர் வகசவர், 

விஜ கிருஷ்ண வகாசுவாமி, கவணவ பக்தர்கள் என்று 

பலதரப்பட்ைவர்களுைனான -  ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உகர ாைல் 

மற்றும் அறிவுகரகள் நூலாசிரி ரால் பதிவுதசய் ப்பட்டுள்ளன். 

      இராமகிருஷ்ணரின் தப கரயும் தசய்திக யும் - 
உலதகங்கும் பரவச் தசய்தவர்களுள் - முக்கி மான பங்கு வகிப்பவர் 
இருவர்.  ஒருவர் புகழ் தபற்ற சுவாமி விவவகானந்தர்.   

       மற்றவர் - தம்கம மகறத்துக்தகாள்ள விரும்பும் - 
மவகந்திரொத் குப்தர் அல்லது “ம” எனப்படுபவர். 

    முன்னவர் - ஒளிவிடும் கதிரவன் என்றால், பின்னவர்- ஏகழ – 
தசல்வந்தர் வடீ்டு மாைங்கள் அகனத்திலும் சைர்விடும் விளக்கு. 

     பின்னவரின் -ஒளி ெமது கண்ககளக் கூசச் தசய் ாது.  அது 
ஆரவாரமின்றி -அகமதி ாக – குளிர்ந்து - ஆறுதல்அளிக்கும் 
ஒளிக க் குடிகசகள் மீதும்- மாை மாளிகககள் மீதும் எந்த 
வவறுபாடுமினறிப் தபாழிகிறது. 

    சுருக்கமாகச் தசான்னால், இராமகிருஷ்ண மிஷகன ெிறுவி  
விவவகானந்தரின பணி மகத்தானது.  ம-வின் பணி -அதற்குச் 
சற்றும் குகறந்ததல்ல! 

     உபெிைதங்கள், கீகத, தம்மபதம், கபபிள், குரான் என்ற 
வரிகச ில் கவக்கத்தக்கது -இராமகிருஷ்ணரின் அமுததமாழிகள். 
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ஞானக்களஞ்சி ம் 

      உலகில் அவ்வப்வபாது வதான்றி  மகான்கள் பலரும்-- 
தாங்கள் உணர்ந்த உண்கமககளக் -கவிகதகளின் வா ிலாக 
தவளி ிட்டு வந்துளாளார்கள். 

    தமிழகத்தில் வதான்றி  திருவள்ளுவர், திருமூலர், தாயுமானவர், 
வள்ளலார் வபான்ற மகான்களும்- இன்றும் உ ிருள்ள் கவிகளின் 
மூலம் -மக்களுக்கு தாங்கள் தசால்ல வவண்டி  உபவதசங்ககளத் -
ததளிவுபை விளக்கியுள்ளார்கள். 

     அருள்தந்கத வவதாத்திரி மகரிசியும்- ஆ ிரத்துக்கு வமற்பைை 
அருட்கவிகள் மூலம்- மனிதகுல வாழ்விற்குத் வதகவ ான- பல 
கருத்துக்ககள -அவ்வப்வபாது எளி  ெகை ில் இ ற்றியுள்ளார்கள்.  
அதகன் ததாகுப்புதான்- “ஞானக்களஞ்சி ம்.” 

      இராமகிருஷ்ணரின் அமுத தமாழிககளப் வபான்று -மிகவும் 
எளிகம ான ெகை ில் அகமந்தது ஞானக்களஞ்சி ம்.  

       மனித வாழ்க்ககக்குத் வதகவ ான- அகனத்து அம்சங்களும் 
அைங்கி வத ஞானக்களஞ்சி ம். 

   மகரிசி -தமது கவிகதகளில் குறிப்பிட்டுள்ள பல கருத்துக்கள் -
ொகள  சமுதா த்தின் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வாகவும், சமுதா ம் 
சீர்தபற எழுந்த -வடிகாலாகவும் விளங்குவன. 

   ஞானக்களஞ்சி ம் எவற்கறக் கூறுகின்றன?  இகறவன்  ார்?  
அவகர உணர்வது எப்படி?  ெிகல ற்ற துன்ப வாழ்க்கக ிலிருந்து 
– பிறப்பு இறப்புச் சுழற்சி ிலிருந்து – அறி ாகம ிலிருந்து எப்படி 
விடுதகல தபறுவது? 
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          உலகக் கைகமககளச் தசய்து தகாண்வை- இகறவகன 
உணர்ந்து ஆழ்ந்த அகமதிக - எவ்வாறு தபறுவது? இல்லறத்தில் 
இருந்துதகாண்வை -துறவு வாழ்க்கக வாழ்வது எப்படி?  
ஆகி வற்கற ஞானக்களஞ்சி ம் கூறுகிறது. 

     ஞானக்களஞ்சி த்தில் -ஒரு சிறு துளி க  ாவது   ொம் 
பருக முடிந்தால் -மரணமிலாப் தபருவாழ்கவப் தபற்றவர்கள் 
ஆவவாம்.  

   மகரிசி தமது கவிகதகளில்- அழகும், ஆற்றலும் வாய்ந்த 
தசாற்கககளக் கக ாண்டும், தபாருள் புலப்பாடு என்ற வொக்கிலும், 
படிப்பார்க்கு அலங்காரம் ஆகி -இன்பம் ப க்கும் வகக ிலும் 
அழகி  உவகம, உருவகங்ககளக் கக ாண்டும், சந்த ெ ங்ககள 
மிகுதி ாக ப ன்படுத்தியும், கட்டுக் வகாப்பாக இ ற்றியுள்ளார். 

    இதனால் ஆன்மீக வரலாற்றில் மட்டுமல்ல, தமிழக் கவிகத 
வரலாற்றில் மட்டுமல்லாது, தமிழ் இலக்கி  வரலாற்றிலும்- இவரது 
ஞானக்களஞ்சி க் கவிகதகள் இைம்தபறும் என்பதில் ஐ மில்கல. 

    “ொன் மனிதகனப் பாடுகிவறன்” என்றார் -அதமரிக்காவின் வால்ட் 
விட்மன்.  மனிதர்கள் மாண்டுவிட்ைால் -அவர்ககளப் பாடிகவப்வபன் 
என்றார் கவிஞர் கண்ணதாசன். 

     “மனிதன் சம்மபந்தமாக எதுவுவம இலக்கி த்திற்குப் 
புறம்பானதன்று” என்றார் -இரஷ்  இலக்கி  வமகத மாக்சிம் கார்க்கி. 
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   அதலக்சாந்தர் வபாப், விட்மன், கார்க்கி, கண்ணதாசன் 
வபான்றவகதளல்லாம் மனித வெ த்கதப் பாடி வர்கள் ஆவார்கள்.  
ஆனால்…… 

 

 

“சர்வவதச யுத்தம் ஒன்று வதான்றிவிட்ைால் 

   சத்ருவாய் ஒருவர் மற்வறாகர எண்ணி 

கர்வமுற்று மதிம ங்கி மனிதப் புண்கைக் 

   கருவறுக்க எவ்விதமா  மு ற்சிக்கின்றார்? 

தர்மத்கத ெிகலொட்டி -என்றும் மக்கள்  

   தரணி ிவல அகமதி ாக வாழ்வதற்கு 

ெிர்வாகத் துகற ில்ஓர் மு ற்சி தகாண்ைால் 

   ெிச்ச மாய் உலக சமாதானம் கிட்டும்” 

 

என மனித வெ த்வதாடு, உலக சமாதானம், ஒற்றுகம வபான்ற 
உணர்ந்த மானுை தெறி ிகனச் - சமரசர வொக்வகாடு மகரிசிக த் 
தவிர வவறு  ாரும் பாடி தில்கல. 

    ஞானக்களஞ்சி த்தில் -மகரிசி ின் கவிகதகள் கருத்தாழம் 
மிக்ககவ. 

        மானுைத்திற்குத் வதகவ ான -கருத்கத அகசவபாட்டு, 
அகசவபாட்டு, எளிகம ான தமாழி கமப்பில் -தனது கருத்கதப் 
புகுத்தி, கவிகத ாக்கி -ெ த்வதாடு தவளிப்படுத்தும் திறன் இந்த 
மகானின் சிறப்பாகும். 
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    கவிகத என்பது- சீர்களின் வகார்கவ மட்டுமன்று.  தசவிக்கினி  
ஓகச மட்டுமன்று.  சில ொட்களுக்வக தசல்லுபடி ாகக் கூடி  -
கருத்துக் வகாகவயுமன்று. 

    காலம், இைம், இனம் கைந்து எல்லாக் கலாத்திற்கும், எல்லா 
ொட்ைவர்க்கும், எல்லா இனத்தவர்க்கும் தபாருந்துவதாய்ப் 
ப னளிப்பதாய் என்றும் ெின்று கவிகதகவள- சீவனுள்ள கவிகதகள் 
என்று- தனது ஞானக்களஞ்சி ம் பாைல் 408 ல் பாடியுள்ளார்கள். 

    மகரிசி ின் கவிகதகள் எல்லாம் -இப்பண்புகள் சிற்பாக 
அகம ப் தபற்ற -சீவனுள்ள கவிகதகள்.  காலத்கத தவன்ற 
ெிற்கும் கவிகதகள்.  

“பிறப்புரிகம சுதந்திரம் இப்வபறுகள் ெம் உைல் உ ிர்வபால் 

வபாற்றிடுவவாம் காத்திடுவவாம் புகரத ாழிந்து வாழ்ந்திடுவவாம்” 

 

“இன்றுள்ள சாதி, மத, தமாழி, இன, வதச, வபதங்கள் வபாக்கி 

என்றும் எங்கும் எவரும் இன்பமாய் வாழ்வதற்வகற்ப 

ஒன்றுபட்டு உலவகார் அகனவரும் கூடி ஒவர ஆட்சி காண்பவரா 

அன்வற ஆதி அறிவின் புரணத்தில் தபாங்கும் ொள் ஆகும்” 

    தான் வாழ்கின்ற சூழல், சூழலில் ொடு மற்றும் 
மாந்தர்,ெிகழச்சிகள், மனம், மனிதன் பகைத்தகவ வபான்றகவ 
மகரசி ின் பகைப்புகளில் தவளி ாகின்றன. 

“இகறெிகலக  உணர்ந்தவர்க்கு மரணதமன்பதில்கல 

   எனினும் வபாற்றலுள்ள இ ற்கக ெீதிகாண 

மகறவதுண்கம மண்ணுலகில் பிறந்தவர் எல்லாரும் 

   மற்றபடி ஞானி ர்கட்கு மரணம் எவ்வாதறன்றால் 
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உகற  உ ிர் உைலில் ஆம் உ ிர் சமாதி ஒன்று 

   உற்ற ெண்பர்வபால் ெடித்து பணம் தபாருள் பறிக்க 

இகறெிகலக  உணர்வது வபால் பாசாங்கு தசய்து 

   இகணந்த ெண்பர் தகான்றிடுவார் உலகிறந்த உண்கம” 

 

     இவ்வாறு- மகரிசி ின் ஞானக்களஞ்சி க் கவிகதகளில் -
மிகப்தபரும்பாலானகவ கருத்துச் தசறிவுள்ளகவ.  தமாழிக் 
கட்ைகமப்கபக் காட்டுபகவ. 

    சமூக விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துபகவ. சிந்திக்கும் ஆற்றகல- 
மனிதனிைம் விகதப்பகவ.   வபாதகனக  சாதகன ாக மாற்ற -
மனிதகன ஊக்கப்படுத்துபகவ. 

   அவரவர் நூலறிவுக்கும்,பட்ைறிவுக்கும் உண்கம அறிவுக்கும் 
ஏற்பப்- பற்பல ெ ங்ககளயும், நுட்பங்ககளயும் உணர்த்தும் 
வல்லகம வாய்ந்தது. 

   எதார்த்தமாகத் தன் மனதில் வதான்றி கத தசால்லங்காரத்வதாடு 
விளக்குகின்ற திறகன -மகரிசி ின் கவிகதகள் 
தவளிப்படுத்துகின்றன. 

   பல சான்வறார்கள், அருளாளர்கள், கவிஞர்ககள தனது 
ஞானக்களஞ்சி த்தில் ஒப்பாய்வு தசய்துள்ளார் மகரிசி. 

    கணி ன் பூங்குன்றனார். திருவள்ளுவர். திருமூலர், 
தாயுமானவர். பட்டினத்தார். புத்தர், சாக்ரட்டிஸ், இவ சுொதர், ெபிகள் 
ொ கம், வள்ளலார் வபான்ற சான்வறார்களின் கருத்துககள தமாழி, 
இனம், மத வவற்றுகம ின்றி மகரிசி ஞானக்களஞ்சி த்தில் 
வபாற்றுகின்றார். 

 
 ாதும் ஊவர!  ாவரும் வகளிர்! என்ற 
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   எண்ணத்தால் உ ர்வகைந்த தமிழன்” 

என்னும் இைத்தில்- கணி ன் பூங்குன்றனாரின் எண்ணக் 
தகாகைக  ெிகனவு கூர்கின்றார்.  பை இைங்களில் -
திருவள்ளுவரின் தப ர் சுட்டிப் வபாற்றும் மகரிசி, 

 

 

“து ர்தந்து உளம்மகிழும் அன்பர் கட்கும் 

   துகணதசய்  இகற ருகள இகறஞ்சு கின்வறன்” 

என்னும் இைத்தில் -”இன்னா தசய்தாகர ஒறுக்க” வள்ளுவ வழி 
பின்பற்றி ஒழுகும் ெிகலக - தவளிப்படுத்துகின்றார். 

   “எல்லாரும் உலதகங்கும் இன்புற்று வாழந்திடுவவாம்” (686) எனும் 
வபாதும், “சிந்கதக  அைக்கிவ  சும்மா இருக்கிற சீரறி ச் தசய்த 
குருவவ” எனும் வபாதும் (6) தாயுமானவரின் “எல்வலாரும் 
இன்புற்றிருக்க” என்னும் எண்ணமும், “சும்மா இருக்கச் சுகம் சுகம் 
என்று கருதி எல்லாம் அம்மா ெிரந்தரம் தசால்லவும்” எனும் 
பாட்டுப்பகுதியும் ெம் தெஞசில்  ெிழலாடுகின்றன. 

 

    ஔகவ ாரின் “ஓதாமல் ஒருொளும் இருக்க வவண்ைாம்” 

என்னும் பாைல் அகமப்கப ஒரு பாைலும் (165) பாரதி ாரின் “பாப்பா 
பாட்கை”, “பாடு பாப்பா” என்னும் பாைலும் (334) ெமக்கு 
ெிகனவுட்டுகின்றன. 

 

“எண்ணிறந்த மதங்களுண்டு மனித ருக்கு 

   எனினும்ததய் வம்என்ப ததான்வற ஆகும்” 
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என்ற ஞானக்களஞ்சி  வரிகள், இைொமகிருஷ்ணரின் வாக்ககயும்  
பாரதி ின் ஆத்திச்சூடிக் கைவுள் வாழ்த்துப் பாைகலயும் ெமக்கு 
ெிகனவுட்டுகின்றன. 

   “ததால்லுலக மக்கதளலாம் ஒன்வற” என்ற பாரதிதாசன் பாட்டுப் 
வபாக்கும், “அகனத்துலக மக்களும் ஓர் குடும்பமாக” என்ற 
மகரிசி ின் பாட்டுப் வபாக்கும் ஒவர வழித்தைத்தில் ப ணிப்பகத 
பார்க்கலாம். 

     உலகப் தபரிவ ார்கள் உகரத்தவற்கற ஒப்பிட்டுப் பார்த்த 
மகரிசி, அந்த ஒப்பு வொக்கின் ப கனப் -பின்வருமாறு கூறுதல் 
ஞானக்களஞ்சி த்தின் சிறப்பாக அகமந்துள்ளது. 

 

 

“புத்ததனன்ற தபரி ாரும் இவ சு ொதர் 

   தபாதுவொக்கில் கவிபுகனந்த திருவள்ளுவர் 

உத்தமராம் ெபிகள்எனும் உ ர்ந்த ஞானி 

   உண்கமக்வக உ ிரளித்த சாக்கரட்டீஸ் 

ெித்தி மாம் ெிகல றிந்த ஞானி ர்கள் 

   ெில உலக மக்களுக்கு எடுத்துச் தசான்ன 

அத்தகனயும் வசர்ந்துஒரு ததாகுப்பாய்ச தசய்தால் 

   அகனத்துமிகனந்து ஒவர கருத்தாய் இருக்கக் காண்வபாம். 

 

உ ர்ந்வதார் சிந்தகனகள் ஒத்திலங்கும் பான்கமக  -மகரிசி 
பகர்ந்தது வபாலவவா, அவரின் சிந்தககளும் -முன்வனாகர 
அடித ாற்றுகின்றன.   
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    மானுைத்கத வாழ்வாங்கு வாழகவத்துக் தகாண்டிருக்கும் 
மகரிசி ின்  பகைப்புப் பனுவல்களுள் சிறப்பானது- “ஞானக் 
களஞ்சி ம்” என்ற நூலாகும்.  

 

 

       உணர் கருத்து ெலன்கள்,  அவற்றுக்கு ஊறு தசய் ாத எளி  
இனி  உவகம முதலி  அணிெலன்கள், தெஞ்சில் பதியும்  ாப்பு 
வடிவங்கள், எளிகம ான ெகை ெலன், ஆகி வற்றின் கலகவ ாய் 
அகமந்த -மகரிசி ின் பாைல்கள் கருத்துப் தபட்ைகமாகவும், 
ககலப்பகைப்பாகவும் கவின்முகங்காட்டுகின்றகமக - 
“ஞானக்களஞ்சி ம்” ெமக்கு ென்குணர்த்துகின்றது. 

    அருட்தந்கத வவதாத்திரி மகரிசி அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டின 
அருளாளர்களில்-  முதன்கம தபற்றவர்.  அவர் சிந்தித்து 
தவளிப்படுத்தாத -துகறவ  ில்கல.   அவவர-  
ஞானக்களஞ்சி மாக விளங்கிக் தகாண்டிருக்கிறார் என்பதில் 
ஐ மில்கல. 

     ஞானவமா, பக்திவ ா, கர்மவமா என்று எந்த வழி ெமதாக 
இருந்தாலும், எல்வலாருக்கும் உத்வவகம் தரும் வழிகாட்டுதல் -
அமுததமாழிகளிலும் ஞானக்களஞ்சி த்திலும் கிகைக்கிறது 
என்பதில்- ஏதும் சந்வதகம் இல்கல. 
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8.   இல்லறமும் ஆன்மீக வாழ்க்ககயும். 
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     ஒரு சம ம் இராமகிருஷ்ணர் ராவஜந்திர மித்ரரின் வடீ்டுக்குச் 
தசன்று பக்தர்களுைன் வபசிக் தகாண்டிருந்தார். 

    “இல்லறத்தில் இருந்து தகாண்டு ஆன்மிக வாழ்க்கக ஏன் வாழ 
முடி ாது? 

    ஆனால் அப்படி வாழ்வது கடினம்.  இன்று ொன் வரும்தபாழுது 
பாக்பஜார் பாலத்கதக் கைந்து வந்வதன்.  எவ்வளவு சங்கிலிகளால் 
அகதப் பிகணத்துக் கட்டி ிருக்கின்றனர். 

   ஏதாவது ஒன்று அறுந்து வபானாலும்ஆபத்து இல்கல.  
எத்தகனவ ா பிகணப்புக்கள் இருப்பதனால் அகவ காப்பற்றிவிடும்.  

         அது வபால இல்லறத்தானுக்கும் ஏகப்பட்ை தகளகள் 
உள்ளன.  இகறவனுகை  கருகணக த் தவிர்த்துத் தகளகள் 
அறுபடுவதற்கு வழி இல்கல. 

    “இகறவனுகை  காட்சி கிட்டிவிட்ைால் பிறகு ப வம இல்கல.  
அவனுகை  மாக  ில் வித்க , அவித்க  இரண்டும் 
இருக்கின்றன.  

          இகறக் காட்சிக்குப் பிறகு பற்றற்ற ெிகலக  அகை  
முடியும்.  பரமஉறம்ச ெிகல ில் இகத உணரலாம். 

        பாகலயும் ெீகரயும் கலந்து கவத்தாலும் அன்னம் பாகல 
மட்டும் எடுத்துக் தகாண்டு ெீகர விட்டு விடுகிறது.  இது அன்னப் 
பறகவக்கு மட்டுவம முடிகிறது.  பிற பறகவகளுக்கு 
முடிவதில்கல. 
 

பக்தன் – “அப்படி ானால் இல்லறத்தானுக்கு என்ன வழி?” 

இராமகிருஷ்ணர் – “குரு வாக்கி த்தில் ெம்பிக்கக கவத்து  அவர் 
தசாற்ககளக் ககைப்பிடிப்பது.  குருவாக்கி ம் என்ற தூகண ஒரு 
கக ால் பற்றிக்தகாண்டு சுற்றுவது.   
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        அதாவது இல்லறக் கைகமகளில் ஈடுபடுவது.  குருகவ 
ஒரு மனிதனாகக் காணக்கூைாது.  சச்திதானந்தவம குருவடிவில் 
வருகிறது.  குருவின் கிருகப ால் இஷ்ைவதவகத ின் தரிசனம் 
கிகக்கிறது.  அப்தபாழுது குரு இஷ்ைவதவகத ில் 
மகறந்துவிடுகிறார். 

   வமலும் இராமகிருஷ்ணர் தசால்கிறார்……. 

     “இல்வாழ்வில் கைவுகள அறிந்த பிறகு வசற்று மீகனப் வபால 
இருக்க முடியும்.  இகறவனது காட்சி கிட்டி  பின்பு அவன் 
வாழுகின்ற உலகம் ஞான பூமி ாக விளங்கும்.  

          அதில் தபண்ணும் இல்கல. தபான்னும் இல்கல.  
இருப்பததல்லாம்  பக்தன், பகவான்தான்.  

        எனக்கும் மகனவி இருக்கிறாள்.  ஒரு சில தட்டு முட்டுச் 
சாமான்கள் என் அகற ில் இருக்கின்றன.  ஒரு சில 
பிச்கசக்காரர்களுக்கு அன்னமிடுகிவறன்.  

         பக்தர்ககளப் பற்றிக் கவகல தகாள்கிவறன்.  
உதாரணத்திற்கு உறரி ின் தாக ச் தசால்லலாம்.  இங்கு வரும் 
தபாழுது அவகள ென்கு கவனிக்குமாறு தசால்கிவறன்.” 

 

 

    “ெீங்கள் உலக வாழ்க்கக ில் தங்கி ிருக்கிறரீ்கள்.  அவத 
சம த்தில் இகறவனிைமும் மனகதச் தசலுத்துங்கள் என்று 
இவர்களிைம் கூறுகிவறன்.  வாழ்க்ககக த் துறக்கும்படிச் 
தசால்லவில்கல. இகதயும் தசய், அகதயும் தசய் என்கிவறன்.” 

    “பக்திக  அகைந்தபிறகு இல்லறத்தில் தங்கி ிருக்கலாம்.  
கக ில் எண்தணய் பூசிக் தகாண்டு பலாப்பழத்கத தவட்டினால், 
கக ில் பகச ஒட்ைாது.”  
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        தண்ணரீ் வபான்றது வாழ்க்கக.  மனிதர்களின் மனம் பால் 
வபான்றது.  தண்ணரீில் பாகலச் வசர்த்தால் பாலும் தண்ணரீும் 
ஒன்றாகக் கலந்துவிடும்.  

       ஆகவவ தனித்த இைத்தில் பாகல உகறகுத்தித் த ிராக்க 
வவண்டும்.   த ிரிலிருந்து தவண்தணக க் ககைந்து எடுக்க  
வவண்டும்.  

       ககைந்து எடுத்த தவண்வணக த் தண்ணரீில் கவத்தால் 
அது தண்ணவீராடு கலக்காது.  தண்ணரீின் வமல் மிதக்கும். 

     “ஜனகர் பற்றற்றவர் என்ற காரணத்தினால் தான் அவருக்கு 
“விவதகர் (உைல் அற்றவர்) என்ற மற்தறாரு தப ரும் உண்டு. 

      உைல் இருந்தும் உைல் ெிகனப்பு இல்லாமல் இருந்தார்.   
இல்லறத்தில் இருந்தும் ஜவீன் முக்தனாகத் திகழ்ந்தார்.  

 ஆனால் உைல் என்ற எண்ணம் தம்கம விட்டுப் வபாவது 
தவகுதூரக் ககத ாகவன்வறா உள்ளது!.  அதற்குத் தீவிரமான 
சாதகன அவசி ம்.   

       ஜனகர் ஒரு தபரி  வரீ புருஷர்.  அவர் இரண்டு கத்திககளச் 
சுழற்றினார்.  ஒன்று ஞானம்.  மற்தறான்று கர்மம்.” 

    இல்லறத்தில் உள்ள ஞானிக்கும், துறவறத்தில் உள்ள ஞானிக்கும் 
ஏதாவது வவறுபாடு இருக்கிறதா என்று வகட்ைால் இரண்டும் 
ஒன்றுதான் என்வற தசால்ல வவண்டும்.  இவனும் ஞானி.  அவனும் 
ஞானி.  எல்லாம் ஒன்றுதான்.  

      ஆனாலும் இல்லறத்தில் ஞானிக்குப் ப ம் இருக்கிறது.  
காமினி காஞ்சனத்தின் ெடுவவ தங்கினால் சிறிது ப ம் 
இருக்கத்தான் தசய்யும்.  

      கரி கவத்திருக்கும் அகற ில் தங்கினால் எவ்வளவுதான் 
எச்சரிக்கக ாக இருந்தாலும் உைம்பில் சிறிது ககற படி த்தான் 
தசய்யும். 
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     “ெீங்கள் தபண்ககள அடிவ ாடு துறக்க முடி ாதுதான்.  
மகனவிவ ாடு வாழ்வது இல்லறத்தான் விஷ த்தில்தவறல்ல.  
ஆனால் ஓரிரு குழந்கதகளுக்குப் பிறகு இருவரும் சவகாதர 
சவகாதரிக ப் வபால் வாழ வவண்டும்.  

       தபண், தபான் மீது பற்று இருந்தால். ொன் வமகத, ொன் 
பணக்காரன், ொன் உ ர் பதிவி வகிப்பவன் என்ற ஆணவம் 
தானாகவவ வந்து விடுகிறது. 

    “இல்வாழ்க்ககக  ெைத்துவது ஒரு தர்மம்!.  அதில் எவ்விதத் 
தவறும் இல்கல.  ஆனால் இகறவனுகை  பாதக் கமலங்களில் 
மனத்கத கவத்து ஆகசககள ெீக்கிக் காரி ங்ககளச் தசய்வா ாக.  
ஒருவனுக்கு முதுகில் ஒரு கட்டி வந்தால் அவன் எல்வலாருைனும் 
வபச முடியும்.   எல்லாச் தச ல்ககளயும் தசய்  முடியும்.  
ஆனால் அவனுகை  மனவமா எப்வபாதும் கட்டிக வ  ெிகனத்துக் 
தகாண்டிருக்கும்.” 

    தீத ாழுக்கத்கத வமற்தகாண்ை தபண்ணின் மனப் வபாக்ககப் 
வபான்று வாழ்க்கக ில தங்கி ிரு.  அவள் மனம் கள்ளப் 
புருஷகனவ  ொடி ிருக்கும்.  இருந்தாலும் வடீ்டு வவகலககள 
எல்லாம் சரிவரச் தசய்வாள்.   

    இராமகிருஷ்ணரும் Ntjhj;jphp ;kfhrpAk; ,y;ywj;jpy; ,Ue;J Jwtwk; 
Nkw;nfhz;L tho;e;jhHfs;.  ,tHfsJ tho;f;ifNa ,y;ywj;jpw;Fk; Jwtwj;jpw;Fk; 
cs;s cwtpid rkjhaj;jpw;F fhl;bAs;sJ. 

இல்லறமும் துறவறமும் இகணந்த வாழ்வு 

““இல்லறத்தில் துறவறத்கத அறிந்த தகாள்ள 

   இ லாத காலதமான்று இருந்த துண்டு. 

இல்லறத்கத விைடுப்பலர் துறகவ ொடி, 

   எங்தகங்வகா சுற்றிஅகலந் தார்அந் ொளில் 

இல்லறத்தில் கைகமதசய்வத தவம்ப  ின்று, 
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   இகறெிகலக  அறியும்முகற கண்டு விட்வைாம். 

இல்லறமும் துறவறமும் ஒன்று வசர்ந்து, 

   இகணந்தஉ ர் அறம்கண்வைாம்.  மகிழச்சி தபற்வறாம் 
 

-  வவதாத்திரி மகரிசி 

      Qhdk; vd;gJ jpUj;jkhf tho;tjw;F kdpjidj; jFjpahf;Fk; ;mwptpd; 
tpsf;fkhFk;.  rpwg;ghf tho;tjw;Nf Qhdk; Ntz;Lk;.  Qhdj;jpw;fhf tho;it 
mHg;gzk; nra;aj; Njitapy;iy. 

    ‘mwk;’ vd;gJ rpwe;j tho;f;if newpahFk;.  ,y;yk; nfhz;L nghUs; <l;bf; 
;fhj;J cz;L ,;l;L flikGhpe;J kdepiyNthL thOk; ;,dpa tho;f;if newp 

“இல்லறம்” ஆகும். 

   இல்ைறமும் துறேறமும் இசணந்த ேொழ்வு ைிறந்த ேொழ்வு 
என்று  கர்கிறொர் மகரிைி. 

     மனிதர்களிடம் ஆைொய்ச்ைியறிவு குசறேொக இருந்த 
கொைத்தில், இல்ைறத்தியையய துறேறம் என்ற அறிேின் தத்துேம் 
அறிந்து கடசமயொற்றி ேொழும் – முசறசய அறிந்து பகொள்ளும் 
திறம் இல்ைொது ய ொயிற்று. 

     இந்தக் கொைணத்தொல், துறவு என்ற ஞொ க உயர்சே அசடய 
யேண்டும் என்ற ஆேல் உள்ளேர்கள்,  ைேிடங்களில் துறேறம் 
என்ற எல்சைசயக் கொட்டுயேொசை நொடி அசைந்தொர்கள். 

    இந்நொளில் இல்ைறத்தில் ேொழுேொத கடசமயொற்றிக் 
பகொண்யட, ஞொ க ஓர்சமக்கொக கருதேம் என்ற பமய்யுணர்வு 
தியொன முசற மூைம் தன்னிசையய ைிேநிசை என அறிந்து, 
அவ்ேகண்டொகொை எல்சையில் பகொள்ளும் ஞொ கத்துடயனயய 
ேொழ்சே நடத்த முடியும் எனக் கண்டு ேிட்யடொம். 
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   இல்ைறமும் துறேறமும் ஒன்று யைர்ந்து இசணந்த ய ைறமொக 
அறிசேயும் ேொழ்சேயும் ேிசைேில்  டிப் டியொக உயர்த்திப் 
 ண் டுத்தி, அத்துேித நிசைசயத் தப் ொது எய்துேிக்கும் 
ஒப் ற்ற மொர்க்கம் ஒன்சற அறிந்து பகொண்யடொம்.  அதனொல் 
மட்டில்ைொ மகிழ்ச்ைியும் பகொள்கியறொம். 

    “உறேியை கண்ட உண்சமத் நிசைத் பதளியே துறவு” 

என் சத உணர்ந்து ேொழ்யேொமொக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. பக்தியும் ஞானமும். 
 
     “கைவுகள அகைவதற்கு ஞானமார்க்கம் ஒரு வழி,  
ஞானம்-பக்தி இகவ ிரண்டும் கலந்தது மற்றதறாரு வழி.  
இன்தனாரு வழி பக்தி மார்க்கம். 
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    ஞானமார்க்கமும் உண்கம,   பக்தி மார்க்கமும் உண்கம.  
எல்லா மார்க்கங்கள் வழி ாகவும் இகறவகன அகை லாம். 
உணரலாம். 
 
     ஆனால், கைவுள் எவ்வளவு காலம் “ொன்” என்னும் 
உணர்கவ ெம்முள் கவத்திருக்கிறாவரா, அதுவகர பக்தி 
மார்க்கத்கதப் பின்பற்றுவது சுலபமானது” 
 
     இதுதான் பக்தி மார்க்கம் ஞானமார்க்கம் பற்றி 
இராமகிருகிருஷ்ணரின் உபவதசமாகும். 
 
     பக்தி மார்க்கத்தின் மூலம்  ஞான மார்க்கத்கத அகைவது 
எளிது.   
 
       இராமகிருஷ்ணர் தசான்ன “ொன்” உணர்கவ அறி ச் 
தசய்து ஞானமார்க்கத்திற்கு ப ணிக்க கவக்கிறார் வவதாத்திரி 
மகரிசி. 
    “வாழ்வின் வொக்கத்திற்கும் முரண்பாைாக வாழ்வு 
அகமயுமானால் அது துன்பம்தான் தரும்.  இ ற்கக ாகக் 
கிகைக்க வவண்டி  இன்பம் தடுக்கப்படுகிறது. “ 
 
      வாழ்க்ககக யும், வாழ்க்கக ின் வொக்கத்கதயும் , 
அந்வொக்கத்திற்கு ஏற்ப வாழும் முகற என்ன என்பகதயும் 
அறிந்து தகாள்வதுதான் “ஞானம்” என்கிறார் மகரிசி. 
 
      குண்ைலின் வ ாகம் தனி மனிதன் முழுகமக்கும் உலக 
சமுதா  ெலனுக்கும் ஏற்றததாரு உளப்ப ிற்சி முகற ாகும்.  
இதுவகர ில் ஞானம் என்ற துகற ில் சில தவறான 
கருத்துகள் உலா வருவகத மகரிசி குறிப்பிடுகிறார். 
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1. ஞானம் என்பது தனி மனிதனுக்கு கிட்ைா.  

2. ஞானம் இல்லறத்தாருக்கு ஏற்றதல்ல. 

 3. தபண்கள் ஞானத்திற்கு ஒவ்வாதவர்கள்.4. ஞானம் 
தபற்றதால் மனிதன் குடும்பத்கத மறந்து விடுவான். 

 5. ஞானம் தபாருளாதார துகறக்கு எதிரான ஒன்று. 

 

       இவ்வகக ான ஐவககக் கருத்துக்ககளயும் திருத்தி இன்று 
எண்ணிறந்த மக்களுக்கு உலகதமங்கும் தமய்விளக்கம் 
அளித்திருக்கின்றன மனவளக்ககல மன்றங்கள். 

      பக்தி, ஞானம் பற்றி  ததளிவான சிந்தகனககள ெம் முன் 
கவக்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி. 

 
• அறதெறிக  பிறர் உணர்த்தி தான் பின்பற்றும்முகற பக்தி 

வழி ாகும்.  தாவன உணர்ந்து தபாறுப்வபாடு ஆற்றி வாழும் 
வழி “ஞான” வழி ாகும். 

• வளர்ப்வபார் தசால்லிக் தகாடுத்ததகதத் திருப்பித்திருப்பச் 
தசால்லும் கிளிக ப் வபான்று தன் தா ார் சுட்டிக்காட்டி  
ஒருவன் தான் தன் தகப்பன் என்று உறுதி ாகச் தசால்லும் 
மகனின் மவனாெிகல வபான்ற தபரிவ ார்களால் 
எழுதப்பட்டுள்ள கருத்துக்கவள சரி என்று ெம்பி உறுதி 
தகாண்டிருக்கும் ெிகலவ  பக்தி. 

• அறிவு அறிவுக்கு அடிகம ாவவத பக்தி.  அறிகவ அறிவால் 
அறி ப் பழகுதல் வ ாகம்.  அறிகவ அறிவால் அறிந்த 
ெிகலவ  முக்தி.  அறிகவ அறிந்வதார் அன்பின் அறவம 
ஞானம். 
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• தபரி வர்கள் அறிவில் ததளிந்தவர்கள் தசாற்படி அவர்கள் 
வழி ில தச ல்புரிந்து தன்கள ஆன்மீக வாழ்வுக்குத் 
தகதி ாக்கிக் தகாள்வது பகுதி பக்தி வ ாகம். 

• தத்துவ விளக்கமும் அவ்விளக்கத்தின்படி வாழும் ஒழுக்கமும் 
இகணந்த உைல் உள்ள சிறப்பி க்கவம ஞானம் எனப்படும். 

• ஞானி ானவன் தான் வாழும் வகக றிந்து ததளிவவாடு 
வாழ்வவதாடு வாழத் ததரி ாதவர்ககளயும் ெல்வாழ்வு எனும் 
பாகத ில் ெைத்திச் தசல்லும் வபதராளி ாகவும் இருக்கிறான். 

• வாழ்கவ விளங்கிக் தகாள்ளாத உணர்ச்சி ெிகல ில் 
உள்ளவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் தனது எதிர் காலத்திி்ற்கும் 
துன்பம் விகளவிக்காமல் ஒழங்காக வாழ ஒரு ெல்ல 
முகறக  முன்வனார்கள் உருவாக்கினார்கள்.  அதுதான் பக்தி 
தெறி ாகும். 

 

• பக்திவழி, ஞானவழி என்னும் இருவழிகளில், குண்ைலினி 
வ ாகமானது ஞான வாழ்கவ விளக்கி, வழி ெைத்துவது 
ஆகும்.  இதனால் இது பக்திவழிக ப் புறக்கணிக்கின்றதாகாது. 
 

       துறகவ உபவதசித்ததில் இராமகிருஷ்ணர் பட்டினத்தாருக்கு 
இகண ாகத் திகழ்கிறார். 

 

 துறவு ராமகிருஷ்ணரின் தனிசிறப்பு. 

 

     இராமகிருஷ்ணகர ொடி  உலகப்பற்றுகை வர்களும், “இந்தப் 
தபருந்தககக்குக் கைவுகளத் தவிர வவறு உலகம் இல்கல.  
ெமக்வகா உலகத்கதத் தவிர வவறு கைவுள் இல்கலவ !” என்று 
சிந்தித்து ததளிந்து ஞானமார்க்கத்கதக் கக்கதகாள்ள ஆரம்பித்தனர். 
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      ஏற்கனவவ சிறிதளவு ஞான உணர்வு தபற்றவர்களுக்கும் 
கைவுகளத் தரிசிக்க விரும்பி  சாதகர்களுக்கும் இராமகிருஷ்ண 
தெறி ராஜபாகத என்பது உள்ளங்கக தெல்லிக்கனி வபால் 
விளங்கிவிட்ைது. 

       எந்த விக்கிரக வழிபாட்டுக் தகாள்ககககள ஆரம்பத்தில் 
ெவரந்திரர் தகர்த்துப் வபசி வந்தாவரா, அவத விக்கிரக வழிபாட்டுக் 
தகாள்கககளாவலவ  பரிபூரணம் எய்தி  இராமகிருஷ்ணர் 
திருவடிகளிவல ெவனீக் கல்வி வகள்விகளில் மிகப் தபரும் புலகம 
தபற்ற ெவரந்திரர் ொடி வந்தார்.  

    புராதன முனிவர்கள் கண்ை இந்தி த் தத்துவஞானம், ெவனீ 
விஞ்ஞானத்கத தவன்று விட்ைது.  ஆம், ெவரந்திரர் 
இராமகிருஷ்ணரின் சீைராகிவிட்ைார். 

 

     இராமகிருஷ்ணருகை  வாழ்க்கக, அவருகை  
வபாதகனககளக் காட்டிலும் ஆ ிரம் மைங்கு அதிகமானது.  

 

      உபெிைத்து வாக்கி ங்களின் உ ிருள்ள பாஷ் மாக 
அகமந்தது.  ஆம், உபெிைதங்களின் சாரவம இந்த மனித உருவத்தில் 
அவதரித்தது என்று தசால்ல வவண்டும். 

 

     இராமகிருஷ்ணர் தமது எளி  இனி  உபவதசங்களால் 
தபாதுமக்களிகைவ  ஞான எழுச்சிக  உண்ைாக்கி படி இருந்தார்.  

  

    தமது ஒரு பார்கவ ாலும் ஒரு ஸ்பரிசத்தாலும் ஞானத்கதப் 
பிறருக்கு அவர் ஊட்டினார். 
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      ெவரந்திரர் உட்பைத் தூய்கம ான சில இகளஞர்ககளத் தமது 
அந்தரங்கச் சீைர்களாகத் வதர்ந்ததடுத்து அவர்ககளக் கடுகம ான 
ஞான வாழ்க்கக ில் ஈடுபடுத்தினார். 

 

 

      ெவரந்திரரின் வாழ்வில் புதி வதார் அத்தி ா ம் துவங்கி து.  
இராமகிருஷ்ணரின் அரி  கருத்துக்களும் ஆற்றல்களும் 
ெவரந்திரரின் மூலமாக தச ல்வடிவம் தபறத் துவங்கின. 

 

     ெவரந்திரர் துறவு புண்ைார்.  விவவகானந்தராக இம ம் முதல் 
குமரி வகர பாரதம் தெடுகிலும் பாத  ாத்திகரக  வமற்தகாண்ைார். 

     கன்னி ாகுமரி ில் மூன்று ொள் தங்கித் தவம் புரிந்தார்.  
அங்வக புதி ததாரு பாரத்தகத உருவாக்க அவர் முடிதவடுத்தார். 

    புத்ததபருமான் வபாதிமரத்தடி ிவல ஞானம் தபற்றாற்வபால, 
குமரி முகன ிவல விவவகானந்தர் ஒரு புதி  ஒளிக ப் தபற்றார்.  

     அதன் விகளவாக 1893 ஆம் ஆண்டு ெகைதபற்ற சிகாவகா 
சர்வசம ப் வபரகவ ில் விவவகானந்தர் கலந்து தகாண்டு வவதாந்த 
மத்திற்கு மகத்தான தபருகம வதடித் தந்தார்.  

       உலகம் அவகரப் புரிந்து தகாண்ைது.  அதன் மூலம் 
இராமகிருஷ்ணரின் அவதாரப் பணி ஓர் உத்தவவகம் தபற்றது. 

      பட்டினத்தாகரப் பற்றிக் வகள்விப்பட்டிருப்பரீ்கள். மிகப் தபரி  

வகாடீஸ்வரரான அவர், ஒருொள் அத்தகன தசல்வத்கதயும் 

துறந்துவிட்டு துறவறம் பூண்ைார்.  
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      வகாவணத்துைன் கிளம்பினார். கக ில் திருவவாடு கவத்திருப்பது 

கூை உண்கம ான துறவுக்கு எதிரானது என்பது அவர் கருத்து. 

 

       ஒருமுகற ஒரு வ ல் வழி ாக ெைந்து தசன்றவர் மிகவும் 

ககளப்பகைந்தார். அப்படிவ  வரப்பில் படுத்து உறங்கினார். 

    

     வளர்ந்திருந்த தெற்தசடிகள் காற்றில் அகசந்து அவரின் சட்கை 

அணிந்திராத உைம்பில் குத்தி ரணப்படுத்தின. ஆனாலும் அகதப்பற்றி 
கவகலப்பைாதவராக அவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார். 

     அப்வபாது தபண்கள் சிலர் அந்த வரப்பு வழி ாக ெைந்து வந்தனர். 

பட்டினத்தார் வரப்பின் மீது படுத்திருந்த காரணத்தால் அவர்களால் 

அவகரத் தாண்டி தசல்வது கடினமாக இருந்தது. அவர்களுக்கு அவர் 

பட்டினத்தார் என்பது ததரி ாது.  ாவரா ஒரு சாமி ார் என்று 

ெிகனத்தனர். 

     அப்வபாது அதில் ஒரு தபண், ““ ாவரா ஒரு மகான் உறங்கிக் 

தகாண்டிருக்கிறார். அவகரத் ததாந்தரவு தசய் க்கூைாது,'' என்று கூறி 
வரப்கப விட்டுக் கீவழ இறங்கி ெைந்தாள். 

    

       இகதக் வகட்ை இன்தனாரு தபண் மணிவ ா, ““இவரா தபரி  

மகான்? ஆகசக  அைக்க முடி ாமல் தூங்குவதற்குக் கூை வரப்கப 

தகல கண ாகப் ப ன்படுத்திக் தகாண்டு தூங்குகிறார் பாரு,'' என்று 

இளக்காரமாகவும், வகாபமாகவும் வபசினாள். 

 

      இதகனக் வகட்ை பட்டினத்தார் அதிர்ச்சி அகைந்தார். 

“அந்தப் தபண்ணுக்கு இருக்கும் புத்தி கூை தனக்கில்லாமல் வபாய் 

விட்ைவத...' என்று வவதகனப்பட்ை அவர், அந்த தபண்கள் அங்கிருந்து 

கைந்து வபானதும், வரப்பிலிருந்த தகலக க் கீவழ கவத்துப் படுத்தார். 

       சற்று வெரத்தில் அந்தப் தபண்கள் திரும்பி வந்தனர். அப்வபாது 

அந்த சாமி ார் வரப்பிலிருந்து கீவழ படுத்திருப்பகதப் பார்த்த அந்தப் 

தபண்மணி, “பார்த்தா ா, ெீ தசான்னகத வகட்டு வரப்பிலிருந்து தனது 
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தகலக க் கீவழ கவத்துப் படுத்துவிட்ைார். இப்வபாது தசால்,  அவர் 

மிகப் தபரி  மகான்தாவன?'' என்று அகமகிழ்ந்து கூறினாள் ஒரு தபண். 

         ““இவரா தபரி  மகான்? இந்த வழி ாகப் வபாகிறவர்கள் எல்லாம் 

தன்கனப் பற்றி என்ன வபசிச் தசல்கின்றனர் என்று ஒட்டுக் வகட்டு, 

அகதப் பற்றிக் கவகலப்படுகிறார். இவகரப் வபாய் தபரி  மகான் என்று 

தசால்கிறாவ !'' என்றாள் அந்த இரண்ைாவது தபண்மணி. 
          இகதக் வகட்டு பட்டினத்தார் உண்கம ிவலவ  அதிர்ந்து 

வபானார். இனிவமல்  ாருகைவ  விமர்சனத்திற்காகவும் தனது 

ெிகலப்பாட்கை மாற்றிக் தகாள்வது கூைாது என்று அப்வபாது முதல் 

அவர் திைமாக முடிதவடுத்தார். 

       விமர்சனத்தில் இரண்டு வகக உண்டு. ஒன்று வெர்மகற 

விமர்சனம்; இன்தனான்று எதிர்மகற விமர்சனம். 

 

       வெர்மகற ான எண்ணம் தகாண்ைவர்களின் விமர்சனம் 

எப்வபாதும் திருப்தி அளிக்கும் விதமாகவவ இருக்கும். அந்த முதல் 

தபண்மணி கூறி கதப் வபாலவவ அது இருக்கும். 

 

      எதிர்மகற எண்ணம் தகாண்ைவர்கள் தசய்யும் விமர்சனம் 

எப்வபாதும் குற்றம், குகறககளக் காண்பதாகவவ இருக்கும். அதாவது 

அந்த இரண்ைாவது தபண்மணிக ப்வபால. 

 

        ெி ா மான விமர்சனம்தான் உண்கம ானதாக இருக்கும். 

ஆனால், அந்த வகக விமர்சனம் கிகைப்பது என்பது மிகவும் அரிது.  

       அதில் குற்றம் குகறகள் சுட்டிக் காட்ைப்பைவும் தசய்யும். ெல்ல 

தன்கமகள் பாராட்ைப்பைவும் கூடும். 

         எனவவ, இதுவபான்ற வெர்கம ான விமர்சனங்களுக்காக 

காத்துக் கிைக்காமல் உங்கள் உள்ளத்திற்கு எது வெர்கம ானதாகத் 

ததரிகிறவதா, அந்த பாகத ில் உங்கள் ப ணத்கதத் 

ததாைர்ந்துதகாண்வை இருங்கள். விமர்சனங்ககளப் புறக்கணித்து 

விடுங்கள். 
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       வாழ்க்கக என்பது இகறவன் ெமக்குத் தந்திருக்கும் உரிகம. 

இந்த மண்ணுலகில் பிறந்து விட்வைாம். ெல்லகத தசய்து ெலமாக 

வாழ்வவாம்!. 

    இராமகிருஷ்ணர் உபவதசித்த ஞானவாழ்கவ வாழ்வது பற்றி 
மிகவும் எளிகம ாக வபாதித்துள்ளார் மகரிசி. 

     “ஞானம் என்றால் அறிவின் ததளிவு என்பது தபாதுவான 
விளக்கம்.  அறிகவ றிந்த ததளிவு என்பது சிறப்பான 
விளக்கமாகும். 

       உைலி க்கம், உ ிரி க்கம் இரண்டும் இகணந்த ஒரு 
சிறப்பி க்கம் ஜவீன் எனப்படும். 

     உைவை உ ிர் சுழன்ற இ க்கும்வபாது அவ்வு ிரின் 
சிற்பானற்றலாக எழும் விகளவவ உணர்ச்சிகள்.   

   உணர்ச்சிககளத் துய்த்து உ ிரானது தவறும் உண்கம ெிகலத் 
ததளிவவ அறிவு.  ஜவீனின் பிறப்பிற்கும், இறப்பிற்கும் இகைவ  
ெகைதபறும் ததாைரி கம் வாழ்வு ஆகும். 

1.  இ ற்கக விதி 

 2. சமுதா  அகமப்பு  

 3. இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகள் 

     ஆகி  மூன்று வகாணங்களின் இகணப்பிவல வாழ்வு 
ெகைதபறுகின்றது.  இம்மூன்று துகறககளயும் பற்றித் ததளிவாக 
அறிந்து அறிவிவல முழுகம தபற்று வாழ்வவத “ஞான வாழ்வு” 

ஆகும். 

       தவளிச்சத்திவல தபாருட்ககளத் ததளிவாகப் பார்ப்பது வபால, 
தகாள்முதல் விகல ததரிந்தவன் விற்பகன விகலக  
ெிர்ண ிப்பது வபால், முகற ாக அைக்கி கவத்த தபாருட்களில் 
வதகவ ான ஒன்கறக் காலெீளமின்றி குறிப்வபாடு எடுத்துக் 
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தகாள்வது வபால், மனிதன் எளிதாகவும், தசம்கம ாகவம் 
வாழ்வதற்கு “ஞானம்” உதவுகின்றது. 

     தபாருட்களால் உைலும், காமத்தால் குடும்பமும், அறத்தால் 
சமுதா மும், தத்துவ ஞான விளக்கத்தால் சமாதான வாழ்வும் 
ஆக்கவும், காக்கவும் தபறுகின்றன. 

     ஆதலால், , வாழ்வில் “ஞானம்” இைம் தபறும் அளவிற்வக 
மக்களுக்குச் சிறப்பும், இன்பமும், அகமதியும் ஏற்படுகின்றன. 

       எனவவ “ஞானம்” என்பது வாழ்க்கக விளக்கு ஆகும்.  
தகுதியுகைவ ார் “ஞானம்” தபற்று வாழ்தல் வவண்டும்.  இ லாவதார் 
ஞானிகள் வழிக ப் பின்பற்றி வாழ வவண்டும். 
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11. இத்தகன உருவங்களா? 

   இகறவன் அருவமா, உருவமா என்ற வகள்வி ததான்று ததாட்வை 

வகட்கப்பட்டு வருகிறது. அறிவு ரீதி ாக சிந்திப்வபார் பலருக்கும் 

விதவிதமான உருவங்களில் இகறவன் இருப்பான் என்பகத ெம்ப 

முடிவதில்கல.  

           உருவ வழிபாடு காலங்காலமாக ெம் ொட்டில் இருந்து வருகிறது. 

அப்படி வழிபடுபவர்கள்,  அறிகவ அகற்றி கவத்தவர்களும் அல்ல 

என்பதால் , ஒரு குழப்பம் எழுகிறது. 

          எது சரி?  இகறவன் அருவமா, உருவமா? எல்லாம் அறிந்த ெம் 

முன்வனார்கள் இது பற்றி ெிகற வவ தசால்லி இருக்கிறார்கள்.  

       வவதங்களில் முதன்கம ான ரிக்வவதம் தசால்கிறது. 

“உண்கம ான இகறவன் ஒருவவன. ஞானிகள் அவகனப் பல 

விதங்களில் வர்ணிக்கிறார்கள்”. (ரிக்வவதம் 1.64.46) 
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          “இப்படி ன், இந்த ெிறத்தன், இவ்வண்ணத்தன், இவன் இகறவன் 

என்று எழுதிக் காட்ை” முடி ாத பரம்தபாருள் என்கிறார் 

அப்பர் தபருமான். 

 

       மாணிக்க வாசகரும் “உருவமும் அருவமும் ஆ  பிரான்” என்று 

சிவதபருமாகனப் வபாற்றுகிறார். உருவமாகவும், அருவமாகவும் 

இகறவன் இருப்பதாகச் தசால்கிறார். 

 

“உளன் எனில் உளன் அவன் உருவம் இவ்வுருவுகள். 

உளன் அலன் எனில் அலன் அவன் அருவமிவ்வருவுகள் 

உளதனன இலதனன அகவகுணமுகைகம ில் 

உளன் இரு தகககமவ ாடு ஓழிவிலன் பரந்வத” 

       அவன் இருக்கிறான் என்பவர்க்கு உருவமான ஸ்தூல 

சரீரமாகவும், அவன் இல்கலத ன்பார்க்கு அருவமான சூட்சும 

சரீரமாகவும் இரு வககப்பட்ை தன்கமககள உகை வனாக அந்த 
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பரந்தாமன் இருப்பதால், என்றும் எங்கும் வி ாபித்து இருக்கும் ெிகல 

தகாண்ைவன் அவவன என்று ெம்மாழ்வார் கூறுகிறார். 

    பின் ஏன் உருவ வழிபாடு என்ற வகள்விக்கும் அப்பர் தபருமான் 

இன்தனாரு இைத்தில் விளக்கம் கூறுகிறார். 

   ஆதராருவார் உள்குவார் உள்ளத்துள்வள 

அவ்வுருவாய் ெிற்கின்ற அருளும் வதான்றும் 

     அன்பால் ெிகனக்கின்றவர் எந்த உருவில் ெிகனத்தாலும் கைவுள் 

அவ்வுருவில் வந்து அருள் புரிவார் என்கிறார் அவர்.  

       அருவமான இகறவகன உள்ளத்தில் இருத்துவது மிகவும் கடினம். 

கூர் வொக்கு ெிகல ில் எண்ணக் குவி லுக்கு ஒரு உருவம் வதகவ.  

            உள்ளம் பற்றிக் தகாள்ள ஒரு உருவம் இருந்தால் வழிபடுதல் 

சுலபமாகிறது என்பதால் உருவ வழிபாடு ஆரம்பமா ிருக்கலாம். 

           அவத வெரத்தில் ஒவ்தவார் இகற உருவத்திலும் ஆழ்ந்த 

தபாருள் இருக்கின்றது என்பகத மறந்து விைக்கூைாது.  

         இகறவனின் வதாற்றத்தில் ஒரு தபாருள், அவன் கவத்திருக்கும் 

ஆயுதங்கள் ஒவ்தவான்றிற்கும் ஒரு தபாருள்.  

          அவன் வாகனத்திற்கு ஒரு தபாருள் என்று பல நுண்ணி  

தபாருள்கள் அவனது திருவுருவத்தில் இருக்கும்படி ஆன்மிகப் 

தபரிவ ார் பகைத்தனர். 

         இகறவனின் எண்ணிலா உ ர்குணங்கள் பலவற்கறயும் 

ஒவ்தவாரு திருவுருவும் விளக்கும்படி இருந்தபடி ால் பக்தன் அந்த 

உருவத்கதக் காணும் வபாவத அத்தகன குணங்களும் மனதில் பதி  

வணங்குதல் அவனுக்கு எளிதாகும். 

        இந்த உ ர்ந்த வொக்கத்தில் தான் உருவமில்கல என்று ஒத்துக் 

தகாண்ை வபாதும் ெம் முன்வனார் பல உருவங்களில் அவகனக் கண்டு 

மகிழ்ந்தார்கள். இந்த உண்கம திருவாசகத்தில் மிக அழகாகப் 

பாைப்பட்டிருக்கின்றது. 
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        ஒருொமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லாற் கா ிரந் 

திருொமம் பாடிொம் ததள்வளணம் தகாட்ைாவமா. 

என்று அவர் திருவாசகத்தில திருத்ததவளணத்தில் கூறுகின்றார்.  

            ஒரு தப ரும், ஒரு வடிவமும், ஒன்றும் இல்லாத இகறவனுக்கு, 

ஆ ிரம் திருப்தப ர்ககளக் கூறி, ொம் ததள்வளணம் தகாட்ைாவமா? 

என்று வகட்கிறார். 

          அருவ ெிகல ில் உள்ள இகறவன் உ ிர்களின் தபாருட்டுத் 

தன் ெிகல ிலிருந்தும் இரங்கி அடுத்த ெிகல ாகி  அருவுருவத்தில், 

அருவமும் உருவமும் கலந்த ெிகல ில் அதாவது லிங்க வடிவத்தில் 

காட்சி தருகிறான் என்றும் சிவனடி ார்கள் கூறுகிறார்கள்.  

            அருவம் கண்ணுக்குத் வதான்றாதது. உருவம் கண்ணுக்குப் 

புலப்படுவது. இந்த இரண்டும் வசர்ந்தவத லிங்கம் என்பர். 

“காணாத அருவினுக்கும் உருவினுக்கும் காரணமாய் 

ெீணாகம் அணிந்தார்க்கு ெிகழ்குறி ாம் சிகலலிங்கம்” 

இந்த அருவுருவ வடிவாகி ன சிவலிங்கவம ெம் ொட்டில் எல்லா சிவன் 

வகா ில்களிலும் மூலஸ்தானத்தில் பிரதிஷ்கை தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

          உண்கம ான இலக்கு இகறவகன உள்ளுக்குள் ொம் 

உணர்தல். அது தான் மிக முக்கி ம். உருவமா, அருவமா என்ற 

வாதங்களில் ெம் வாதத் திறகமககள வளர்த்துக் தகாள்ளலாவம ஒழி  

ஆன்மிகத்கத வளர்த்துக் தகாள்ள முடி ாது. இகத அருணகிரிொதர் 

ததளிவாக விளக்குகிறார். 
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“உருதவனவும் அருதவனவும் உளததனவும் இலததனவும் 

உழலுவன பரசம  ககல ார வாரமற 

உகர விழ உணர்வவிழ உளமவிழ உ ிரவிழ 

உளபடிக  உணருமவர் அநுபூதி ஆனதுவும்”  

இப்பாைலில் அருணகிரிொதர் கைவுகள உருவம் என்றும், அருவம் 

என்றும் கூறுகிறார். 

     ,வமலும் உள்ளது எனவும், இல்கல எனவும் தடுமாற கவப்பது 

மற்கற  சம க் கூறுகளின் ஆரவாரங்கள்.  

          அகத ஒழித்து ெம் அனுபவ அறிவுக்கு தமய்ப்தபாருள் விளங்கி, 
உண்கம உணர்வு தவளிப்பட்டு, உள்ளம் தெகிழ, உ ிர் உருகி உள்ளகத 

உள்ளபடி உணரவவண்டும் என்கிறார் அவர். 

          ெமது அனுபவ அறிவவ ெமக்கு கைவுகள உள்ளபடி உணர்த்தும். 

ஆதலால் சம ங்ககளக் கைந்த கைவுகள ெமக்குள்வளவ  வதடிக் 

கண்டுதகாள்ளலாம்.  
 இகறவன் ஒருவவன என்றால் அவனுக்கு இத்தகன 

உருவங்கள் இருப்பது ஏன்? என்று வகட்ை ஒருவருக்கு 
இராமகிருஷ்ணர் பதிலளித்தாக அகமத்த கண்ணதாசன் ்ி்்ி் ி்்்ி் 

 

 

 கவிகத ில் 

“ெீங்கள் ஒருவர். ெிச்ச ம் ஒருவவர! 

ஆனால் ெீங்கள் அனகனக்குப் பிள்கள,  

பிள்களக்குத் தந்கத.  வபரர்க்குப் பாட்ைன், 

மாமிக்கு மருமகன்,  மகனவிக்குக் கணவன். 
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தம்பிக்கு அண்ணன்.  தங்கககக்கும் அப்படி! 

இந்த உமக்வக இத்தகன வடிவம் 

இகறவனுக் வககன ா இருக்கக் கூைாது?” 

 

என்று பாடி திலிருந்து பல உருவங்களில் இகறவன் 
இருப்பதற்கான காரணத்கதக் கண்ணதாசன் விளக்குகிறார். 

“எந்தஒரு தபாருகளவ ா சக்தி க வ ா 

   எவகரத ா ஒருமனிதன் தன்வாழ் விற்கு 

சிந்தகனக ில் ஆதார தமன்று கண்ைால், 

   சிறப்தபனவவ மதித்துவந்தான், வணங்கி வந்தான், 

இந்ததபரும் மதிப்புணர்த்தும் இனி  தசால்வல 

   “இகறவன்”இவ் வுலகமிகச மனித தரல்லாம் 

பந்ததமனும் ஞாபகத்தின் உ ர்வுக் வகற்ப 

   பலவிதமாய் இகறவன்ககளத் வதான்று வித்தார்.” (ஞா.க.206) 

                          - வவதாத்திரி மகரிசி 

      எந்த தபாருகள ாகிலும், ெபகர ாகிலும், சக்திக  ாகிலும் 
தம் வாழ்விற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறததன்று அறிந்தால், யூகித்தால்,  
அல்லது அவகரச் சிறப்பாக மதிப்பதும், வணங்கி ெிற்பதும் மனிதன் 
இ ல்பு. 

   தன் வாழ்விற்கு ஆதாரப் தபாருள் எனும் சிறப்கப 
உணர்த்துவதற்கு எடுத்துக் தகாண்ை ஒரு தசால்தான் “இகற” 

அல்லது “இகறவன்” என்று யுகிக்கலாம். 

   இவ்வுலகில் மனிதர்கள் தங்கள் அறிவின் உ ர்வுக் வகற்றவாறு, 
தங்கள் வாழ்விற்கு ஆதாரதமன எகத எகதவ ா கண்ைார்கள்.  
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இப்படி ாகப் பல இகறவன்ககளக் கருத்தால் பண்கை  ொளில் 
வாழ்ந்த மனிதர்கள் வதாற்றுவித்தார்கள் என்கிறார் மகரிசி. 

  கைவுள் உருவமா? அருவமா 

     ஒரு சம ம் உவபன் என்ற அன்பர் இராமகிருஷ்ணரிைம் 

        “அய் ா, இகறவன் உருவம் உகை வரா?  அருவமானவரா? 
இரண்டுவம உண்டு என்றால் எப்படி இந்த முரண்பட்ை இரண்டு 
இ ல்புகள் ஒவர சம த்தில் இகறவனிைம் இருக்க முடியும்?” என்று 
வினவினார். 

 

      அதற்கு இராமகிருஷ்ணர்  “இகறவன் உருவம் உகை வர்.  
உருவம் அற்றவர் – இரண்டும் அவவர.  பனிக்கட்டிக யும் 
தண்ணகீரயும் வபால” என்று பதில் கூறினார். 

        உவபந்திரர் கல்லூரி ில் விஞ்ஞானம் படித்தவர்.  அதனால் 
இராமகிருஷ்ணர் கூறி  உதாரணம் அவருக்கு உைவன புரிந்து 
விட்ைது. 

 

 

மார்வாரி பக்தர் – “அய் ா, உருவ வழிபாடு என்றால் என்ன?  
குணமற்ற, உருவமற்ற வழிபாடு என்றால் என்ன? 

 
இராமகிருஷ்ணர் – தந்கத ின் புககப்பைம் எப்படி உன் தந்கதக  
ெிகனவிற்குக் தகாண்டு வருகிறவதா,அதுவபால ெீ ததாைர்ந்து  
வடிங்ககள வழிபட்டுவந்தால் உண்கம இகறவகன உணர்வாய். 

  “பரந்துபட்ை ெீர்ப்பரப்பிவல எழும் ெீர்க் குமிழிககளப் 
வபான்றது உருவ வழிபாடு. 
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    எல்கல ற்றுப் பரந்து விரிந்து கிைக்கும் மகா 
சிதாகாசமாம் (அறிவு ஆகா தவளி ில்) ஞான தவளி ில் 
பல்வவறுவககப்பட்ை ததய்வ வடிவங்கள் உதிப்பகதக் காண்கிறாம். 

   கைவுள் அவதாரமும் இப்பல வடிவங்களில் ஒன்வற.  
இத்தகக  அவதார புருஷர்கள் தசய்து வரும் ததய்விக லீகலகள் 
வா ிலாகப் பராசக்தி தன் விகள ாட்கை விகள ாடி வருகிறாள்.  

  தவறும் நூலறிவில் என்ன இருக்கிறது?  உள்ளம் உருகி 
அழுது அகழத்தால்தான் ஈசகனப் தபற முடியும்.  அப்படி ிருக்கப் 
பல விஷ ங்கள் அறிந்து தகாள்ள வவண்டி  அவசி ம்தான் என்ன? 

 

         Ntjhj;jphp kfhprpapd; cUttopghL gw;wpf; nfhz;bUf;Fk; nfhs;iffs; 
,d;iwa topghL njhlHghd rpf;fy;isg; Nghf;fp mwpTg+Htkhd topghl;bw;F 
toptFg;gij mwpa KbfpwJ. 

    ,r;iriaj; ;njhopyhf cila Md;khit mjd; Nghf;fpypUe;J jpUg;gptpl 
Ntz;Lk;.  mjw;F csg;gapw;rp mtrpak;.  ,g;gapw;rp mDgtj;jhy; tUfpwJ. mjid 

1.XHik epiy 

2. mlf;f epiy 

3. xLf;f epiy 

 

vd;Dk; Kd;W gphpTfspy; mlf;FfpwhH kfhpprp 

    mwpT nrk;ikahfp mlq;fp ;yakhFk; gapw;rpNa Myak; MFk;.  M-yak; 
(Myak;) vd;gjpy; kdj;ij xUKfg;gLj;Jk; gzp eilngWfpwJ.  ,g;gzpf;F 
mbg;gil Myaq;fspy; cs;s tpf;fpufq;fs; MFk;. 

   ,tw;iw cUtg; gbkq;fs; vd;gJ nghUe;Jk;.  ,e;j cUtq;fis topgLtJ 
vDk; epiy mjd; Kyk; kdj;ij xUKfg;gLj;Jk; kdepiy ,d;W gutyhf tsHe;J 
te;Js;sJ. 
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    ,e;j cUt topghl;L tsHr;rpNa rlq;FfSf;F mbg;gilahfj; jpfo;fpd;wJ.  
tpf;fpuf topghL vt;thW te;jJ vd;gJ gw;wpa mtuJ tpsf;fk; mwpthHe;j epiyapy; 
mike;jpUf;fpwJ.   

   kdpjd; mtidtpl kdj;ij xOq;FgLj;Jtjw;fhfNth my;yJ caHj;jpf;; 
nfhs;tjw;fhfNth flTisr; rpU\;bf;f Muk;gpj;jhd;.  ,tDila vz;zk;  
Fzq;fs; ,it vy;yhtw;iwAk; flTSf;F Vw;wp ;itj;jhd;.  ,tdJ Njitfisf; 
flTs; ;Njitahff; fUjpdhd; 

    Mjdhy; cUtq;fisg; gilj;J mjpy; mzpfyd;fis mztpj;Jr; 
;rlq;Ffis;g gilj;jJ mjpy; mzpfyd;fis ;mzptpj;Jr; rlq;Ffis ,izj;J 
;topglj; njhlq;fpdhd; vd;W mwpTg+Htkhd tpsf;fj;ijj; jUfpwhH kfhprp. 

 

‘cly;eyk; mwpNthL nry;tk; fPHj;jp 

xOf;fk; tPuk; moF fhjy; Qhdk; 

flik czHtpidg; ngw;W ,dpJ tho 

fw;gidahy; fUj;JaHj;j ;epidj;j Kd;NdhH 

cly;eyk; Kjyhd Mw;wnyy;yhk; 

xd;wpizj;J cUtikj;J ek;Gjw;F 

flTs; ;fijfs; ;gyTk; fw;gpj;jhHfs; 

fUj;JaHe; NjhHf;F ,r;rlq;F Njitapy;iy’ 

 

vd;W $WfpwhH.   cUt topghl;bd; Kyk; ,iwtid topgLtijtpl 
mfj;jtj;jdhy; ,iwtid topgLtNj rhyr; rpwe;jJ vdf; fz;Lgpbj;Jf; $WfpwhH. 

‘,iwepiyNa mwpthf ,Uf;Fk;NghJ 

,t;twpit rpiy tbtj; njy;iy fl;b 

Fiw Nghf;fg; nghUs; Gfo; nry;thf;F Ntz;b 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 74 

 

Fk;gpl;Lg; ;gyd; fz;l ;tiuapy; NghJk; 

epiwp epiyf;F mwpT gphpe;Jz;ik fhz 

NeHtopahk; mfj;jtj;ijf; FUthy; ngw;W 

Kiwahfg; gapd;Wd;dpy; ,iwiaj; Njw 

Kide;jpLtPH fhyk; tPzhf;f Ntz;lhk;’ 

 

vd;W miw$ty; tpLj;J cUt topghl;il tpLj;J mfj;jt epiyf;F kf;fis 
miof;fpwhH kfhprp. 

 

      இராமகிருஷ்ணரிம் அவரது சீைர்கள், “ உருவ வழிபாடு 
சிறந்ததா இல்கல அருவ வழிபாடு சிறந்ததா? என்று விளக்கம் 
வகட்ைார்கள். 

      “உருவ தி ானத்தினும் அருவ தி ானவம சிறந்தது.  அதிலும் 
இருவகக உண்டு.  

     ஒன்று “பழுத்த பக்குவப்பட்ை தி ானம்”.  மற்தறான்று 
“பழுக்காதது”.  ஆனால் பழுத்த ெிகலக  உருவ தி ானத்தின் 
மூலம் தன் அகை வ முடியும்.  

      பழுக்காத அருவ தி ானத்தில் கண்ககள மூடினால் தவறும் 
இருட்டுத்தான் ததரியும், என்று இராமகிருஷ்ணர் சீைர்களுக்கு 
விளக்கினார். 

    பின்பு வமலும் விளக்கமாகக் கூற வவண்டுதமன்ற விருப்பத்தில் 
ததாைர்ந்தார். 

     “இகறவனுக்கு உருவம் உள்ளது என்பது உண்கம.  அதுவபான்வற 
உருவம் இல்லாதவர் என்பது உண்கமவ .   
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    இகத மிகவும் எளி  உதாரணத்தால் விளக்கிக் காட்டுகிவறன்.  
தண்ணரீுக்கு உருவம் இருக்கிறா?” என்று சீைர்களிைம் வினவினார். 

      “தண்ணரீுக்கு உருவம் இல்கல.  எனினும் எந்த வடிவில் 
ெிகறந்துள்ளவதா அதன் வடிகவ தண்ணரீ் அகைகிறது” என்றார் 
ஒருவர். 

     “ஆனால் அவத தண்ணரீ் உகறந்தால் பனிக்கட்டி ஆகிறவத 
அதற்கு உருவம் உண்டு.  பனிக்கட்டி என்பது ெீர்தான்.  ெீகரத் தவிர 
வவறு ஒரு தபாருள் அதிலில்கல.   

    ெீருக்கு வடிவமில்கல.  ஆனால் ெீரால் ஆன பனிக்பட்டிக்கு 
உருவம் உண்டு.   

     அவதவபான்றுதான் உருவமற்ற அகண்ை சச்த்திதானந்தக் 
கைலின் தண்ணரீ். பக்தி ினால் உகறந்து பனிக்கட்டி வபால 
பலவகக ான வடிங்ககள எடுக்கின்றது. 

     இராமகிருஷ்ணர் கூறி  இந்த உவகமக க் வகட்பின்பு 
பலவபருகை  சந்வதகங்கள் அகன்றன.   

      இரு ெிகலகளிலும் இகறவன் இருக்க முடியும் என்ற 
ெம்பிக்ககக  இராமகிருஷ்ணர் உருவாக்கினார். 

 

      சாதாரணமானவர்கள் இகற அனுபவம் தபற்றிை உருவ 
வழிபாடு தபரிதும் துகணபுரிகிறது.  கல்லூரி 
மாணவர்களுக்கும்அறிவி ல் கருத்துக்ககள விளக்க, தமய்ப்பிக்க 
கருவிகளின் துகண வதகவ. 

    இகறவகனச் சிகல, சிறபம், ஓவி ம் வபான்றவற்றில் 
உருவமாக்கி வழிபட்டு வணங்கும் வபாது ொம் வணங்குகின்ற 
உருவிவலவ  இகறவன் காட்சி ளிக்கிறார். 
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அளவிைமுடி ாது.  

       அளவிைமுடி ாது. எல்கல ில்லாத, பிரபஞ்சத்கத ஆய்வு 
தசய்  விண்ணில் உள்ள சர்வவதச விண்தவளி ஆய்வு கம த்தின் 
வம்றபார்கவ ாளர் டிசம்பர் 9, 2006 அன்று விண்தவளி தசன்று ஜனீ் 
22, 2007 அன்று அட்லாண்டில் விண்தவளி ஓைத்தினால் புவிக்குத் 
திரும்பி  வானவி ல் அறிஞர்களுள் சுனிதா வில்லி ம்ஸ் 
என்பவரும் ஒருவர். 

     விண்தவளி ில் 193 ொட்கள தங்கி ிருந்த தபண்மணி,  
விண்ணில் 29 மணி 17 ெிமிைங்கள் ெைந்தவர்.  விண்தவளி ில் 
முதன்முதலில் ஓடி வர் ஆகி  தபருகமககளயும் இவர் ஒருங்வக 
தபற்றார். 

 

 

 

     20-072007 அன்று ொசா விண்தவளி ஆய்வு கம த்திலிருந்து 
“வடீிவ ா கான்பிரன்சிங்” என்ற கணினி வழி உகர ாைகல சுனிதா 
வில்லி ம்ஸ் இந்தி  மாணவர்களுைன் ெிகழ்த்தினார். 

     தசன்கன, மும்கப, டில்லி, கல்கத்தா ெகரங்களில் 
அகமந்துள்ள அதமரிக்கத் தூதரக அலுவலகங்களில்இந்தி  
மாணவர்கள் அவருைன் கலந்துகர ாடினர். 

     அந்த உகர ாைலில்வபாது ெம் மாணவர்கள் வகள்விகள் 
வகட்ைனர்.  அதற்கு அவர் அளித்த பதில்கள் ெம் சிந்தகனக்கு 
தவளிச்ச மூட்டுவதாய் இருந்தன.  அதிலிருந்து ஒரு வகள்வி. 
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வகள்வி – விண்தவளிப் ப ணத்தின் வபாது ெீங்கள் எடுத்துச் தசன்ற 
உங்களுக்குப் பிடித்தமானது எது? 

 

சனிதா வில்ல ம்ஸ் – “ொன் என்னுைன் விரும்பி எடுத்துச் தசன்றது 
சிறி  பிகள ார் சிகலயும், பகவத் கீகதயும்தான்.” (தினமணி 
தசய்தி) 

        ஒருவருக்கு எளிதாக இருப்பது இன்தனாருவருக்குக் கடினமாக 

இருக்கலாம். அந்த இன்தனாருவருக்கு எளிதாக இருப்பது இவருக்குக் 

கடினமாக இருக்கலாம்.  

       எந்த வழி ிலும் குற்றமில்கல. அதனால் இந்த வழிதான் உ ர்ந்தது 

இது தாழ்ந்தது என்று தசால்வது அறிவாகாது. 

         இகறவன் அருவமாகவும், உருவமாகவும், 

அருவுருவமாகவும் அருள் புரி க் காத்திருக்கிறான். 

 

 

           ாருக்கு எந்த வழி ில் பிரார்த்திப்பது எளிதாக இருக்கின்றவதா, 

 ாருக்கு எந்த வழி ில் வணங்கினால் மனம் எளிதில் இகறவனிைம் 

ல ிக்கிறவதா அவரவர் அந்தந்த வழி ில் இகறவகன வழிபைலாம். 

அந்த சுதந்திரம் ெமக்குத் தரப்பட்டிருக்கிறது.  

           எனவவ ெம் இ ல்பிற்கு ஏற்ற வழி ில் இகறவகன வணங்கி 
இகற னுபவம் தபற வவண்டுவம ஒழி  சர்ச்கசகளில் தங்கி 
இகறவகன இழந்து விைக்கூைாது. 
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(வபலூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம்) 
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12.  அகங்காரம் 
 

     ஆணேம் என்பது “ொன்”, “எனது (என்னுகை து)” என்னும் 

ெிகனப்பு. எடுத்துக்காட்ைாக, ொன்தான் இந்ொட்டிவலவ  மிகுந்த 

தசல்வம் உகை வன்; அல்லது படித்தவன்; என்பது வபால 

     அகங்காரம் என்பதற்கு விளக்கம் “தசருக்கு, திமிர், மமகத“  என்று 
அகராதி ில் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளரது. 

     மலங்களுள் முதன்கம ானது ஆணவ மலம். இதனால் இது மூல 

மலம் என்றும் அகழக்கப்படுவது உண்டு. 

        தமிழ் நூல்களில் இது இருள் என்ற தப ரிலும் வழங்கப்படுகிறது.  

         ஆணவம் இரு வகககளில் உ ிர்ககளப் பாதிக்கின்றது. ஒன்று, 

உ ிரின் அறிகவ முற்றாக மகறத்தல்; இரண்ைாவது, அவற்றின் 

அறிகவக் கீழ் ெிகலக்குக் தகாண்டு தசல்வது.  

             உ ிர்கள் உண்கமக யும் தபாய்க யும் பகுத்துணராது 

ம ங்கும் ெிகலக்குக் காரணம் இதுவவ என்கிறது கசவசித்தாந்தம். 

      ராமகிருஷ்ணர் – (ைாக்ைரிைம்) அகங்காரம் மகற ாவிட்ைால் 
ஞானம் உண்ைாகாது. 

    ஒருவனிைமிருந்து “ொன்” எப்வபாது ெீங்குகிறவதா, அப்வபாது 
அவன் முக்தனாகிறான். 

    “ொன்”, “எனது”  ஆகி  இகவ இரண்டும்தான் அஞ்ஞானம்.   
“இகறவா ெீ, இகறா உன்னுகை து” ஆகி  இகவ இரண்டும் 
ஞானம். 

    உண்கம ான பக்தன் எவவனா அவன்,  இகறவா! ெீதான் 
தசய்பவன்.  ெீதான் எல்லா வற்கறயும் தசய்கிறாய்.  ொன் தவறும் 
கருவி மட்டுவம. 

http://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81
http://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wiktionary.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
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         என்கன ெீ எப்படி ஆட்டுவிக்கிறா வ ா அப்படி ொன் 
ஆடுகிவறன்.  இகவகள் எல்லாம் உன்னுகை கவ.  

        உன்னுகை  தசல்வம்.  உன்னுகை  ஐசுவரி ம்.  உலகம், 
வடீு, வாசல், சுற்றம் எல்லாம் உன்னுகை கவ.  

       என்னுகை து என்று எதுவுவம இல்கல.  ொன் உன் 
அடிகம.  ெீ எப்படி ஆகண இடுகிறாவ ா அப்படித் ததாண்டு 
தசய்வது என் கைகம” என்று தசால்வான். 

ராமகிருஷ்ணர் (சி ாம்வசுவிைம்) தட்சிவணவரத்துக் காளி 
வகா ிலில் ததருப் தபருக்குபவள் ஒருத்தி இருந்தாள், 
அவளுக்குத்தான் என்ன அகங்காரம்! 

   அவள் உைலின் வமல் இரண்தைாரு ெகககள் இருந்தன.  அவள் 
எந்த வழி ாகச் தசன்று தகாண்டிருந்தாவளா அந்த வழி ாக 
இரண்டு, மூன்று வபர் ெைந்து வபாய்க் தகாண்டிருந்தார்கள். 

   அவள் அவர்களிைம், “ஏய். தூரப் வபா!” என்று தசான்னாள்.  
அவளுக்வக இவ்வளவு அகங்காரம் இருந்தால் மற்றவர்களின் 
அகங்காரத்கதப் பற்றி என்ன தசால்வது.? 

     “ொன்” என்ற அகங்காரம் அழியும் வபாது கைவுள் வதான்றுகிறார். 

    பழுத்த அகங்காரம் (ொன்” என்ற எண்ணம்) என்னும் இத்தகக  
அகங்காரம் பழுக்காதது. 

    “ொன் ஆண்ைவனின் அடிகம.  ொன் அவருகை  குழந்கத.  
ொன் ெித்தி  முக்தன், எல்லாம் அறிந்தவன்” என்று ெிகனக்கும் 
அகங்காரம் பழுத்தது. 

    ஒருவனது அகங்காரம் அவன் உைல் இருக்கும் வகர ில் 
அவகன விட்டு முற்றிலும் ெீங்குவதில்கல.  அதன் அகை ாளம் 
சிறிதளவாவது எப்வபாதும் தங்கி ிருக்கும். 

    ததன்கனமரத்தின் மட்கைகள் பழுத்து (காய்ந்து) விழுகின்றன.  
ஆனால் அவற்றின் வடுக்கள் மரத்கதவிட்டு அகலாமல் ெிகலத்து 
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விடுகின்றன.  அது வபாலவவ ஒருவனுகை  அகங்காரமும் 
இருக்கும். 

     என்றாலும் இந்தச் சிறி  அகங்காரம் முக்த புருஷர்ககளக் 
கட்டுப்படுத்துவதில்கல. 

     அகங்காரத்கத “தன்முகனப்பு”என்று தமிழ்படுத்துவார் 
வவதாத்திரி மகரிசி.  மகரிசி இந்த தன்முகனப்கப பற்றி 
அழகாகவும் எளிகம ாகவும் விளக்குகிறார். 

    “ெிவர்த்தி மார்க்கம் மனிதனுக்கு உைவன வருமா என்றால் 
வராது.  

     ஏதனன்றால் ெீண்ை காலமாக, பல பிறவிகள் வதாறும் தசய்த 
விகன ின் அழுத்தம் எல்லாம் ஒன்று வசர்ந்து மனிதனுகை , 
குணெலனாக அகமந்திருப்பதனாவல. 

      குருவினுகை  உ ிர்ச்சக்தி ானது விகத வபான்று 
அவனிைம் சிறுகச் சிறுக ஊறி, அது முதற் தகாண்டு 
சிந்தகனவ ாடு, தச ல்புரி , தச ல் புரி  ெல்லகத தகட்ைகதத் 
ததரிந்து தகாள்ள, ததரிந்து தகாண்ை பின் இகவககள எல்லாம் 
ொம் முகறப்படுத்திக் தகாள்ள வவண்டும் என்று விளக்கம் தபற, 
அப்படி விளக்கம் தபற்ற பிறகு வாழ்க்கக ிவல ஒரு 
தபாறுப்புணர்ச்சி வருவது தான் ெிவர்த்தி மார்க்கம். 

     ஆணவம் , கன்மம், மாக , இந்த மூன்கறயும் அதிகரித்துக் 
தகாண்டு வபாவது தான் பிரவிருத்தி மார்க்கம். 

    இம்மூன்றுவம மனிதனிைமுள்ள களங்கங்கள்,   ஏன் இந்த 
ஆணவம் வந்தது?  எல்லாம் வல்ல பரம்தபாருள் மிகப் 
தபரி தல்லவா? அதுதாவன மனிதனாக வந்துள்ளது?   

   அது உருவத்வதாடு வந்து ஸ்பரிசம், சப்தம், ரூபம், ரசம், கந்தம் 
இந்த ஐந்கதயும் தகாண்டுள்ள ெிகனவில், உைல் வகர ில் “ொன்” 

என்று எண்ணிக் தகாண்டு எல்கல கட்டி ெிற்கும் வபாது, 
தன்முகனப்கபவ  ஆணவம், என்று தசால்கிவறாம். 
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    தன்முகனப்பிவல இரண்டு எண்ண எழுச்சிகள் “ொன்”, “எனது” 

என்பதாக உள்ளன.  “ொன்” என்று தசால்லும்வபாவத “ொன்தான் 
தபரி வன்.  

       எல்வலாரும் எனக்கு அைங்கி இருக்க வவண்டும்.  என் 
தசால்படித் தான் ெைக்க வவண்டும்,” என்ற அதிகாரப் பற்று ஓங்கி 
ெிற்கிறது. 

      அடுத்து, “எனது” .  இது தான் தபாருள் பற்று,  உகைகமப் 
பற்று.  பரம் தபாருளானது தன்கம குறுகிப் புலன் அளவிவல, உைல் 
அளவிவல எல்கல கட்டி தன் காரணமாக, தனித்து ெிற்கின்ற 
காரணத்தாவல, தனக்குக் கிகைத்தகதப் தபரிதாக எண்ணிக் 
தகாண்வைா, அல்லது இன்தனான்வறாடு தன்கன ஒத்துப் பார்த்து 
“தபரி து” மற்றும் “சிறி து என மாற்றம் தபறுகின்ற ெிகல ிகன 
“ஆணவம்” எனச் தசால்கிவறாம். 

 

 

 

அவலக்குழந்கதகள் ஆறு 

   இந்த “ொன்” – “தனது” என்ற இரண்டு எண்ண எழுச்சிகள் ஒரு 
விவொதமான தம்பதிகள் ஆவார்கள். 

       இவர்களுக்குப் பிறக்கின்ற அவலக் குழந்கதகள் ஆறு.  
அகவ – வபராகச, சினம், கடும் பற்று, முகற ற்ற பால் கவர்ச்சி, 
உ ர்வு – தாழ்வு மனப்பான்கம, வஞ்சம். 

     இவற்கற முகறவ  ெிகறமனம், தபாறுகம, ஈகக, கற்பு, 
சமவொக்கு, மன்னிப்பு என்னும் ெற்குணங்களாக மாற்றிக் தகாள்வவத 
மனவளக்ககல.” 
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13. சித்திகள் ஆன்மீக வாழ்க்ககக்குத் தகை 

           ஒரு முகற அதமரிக்க ெண்பர்களுைன் வவதாத்திரி 
மகரிசி வபசிக் தகாண்டிருந்த வபாது “ சுவாமிஜி தாங்கள் எதாவது 
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சித்து தசய்து காண்பிக்க முடியுமா?” என்று வவண்டுவகாள் 
விடுத்தனர். 

     “சரி தசய்து காட்டுகிவறன்.  ஒரு ஆப்பிளும் ஒரு கத்தியும் 
எடுத்து வாருங்கள்” 

    அன்பர்கள் ஆப்பிகளயும் கத்திக யும் எடுத்து வந்தார்கள்.  
இகத கவத்துக் தகாண்டு மகரிசி என்ன தசய் ப் வபாகிறார் என்று 
அகனவரும் ஆச்சரி த்துைன் காத்திருந்தனர். 

    மகரிசி கத்திக  எடுத்து ஆப்பிகள தவட்டினார்.  எல்வலார் 
முன்னிகல ிலும் சாப்பிட்ைார். 

     எல்வலாரும் அவர் ககக யும் வாக யும் இகமக்காமல் 
பார்த்துக் தகாண்வை இருந்தனர்.  

    “சுவாமிஜி!  ஆப்பிள் முழுவகதயும் சாப்பிட்டு விட்டீர்கள்.  
ஆனால் சித்து எதுவும் தசய் வில்கலவ ?” 

     “ொன் இப்வபாது சித்து தாவன தசய்வதன்.  ஆப்பிகள உைலாக 
மாற்றிவிட்வைன்.  இது எவ்வளவு தபரி  சித்து ததரியுமா?” 

    ஒரு தபாருகள இன்தனாரு தபாருளின் உதவி இல்லாமல் 
 ாரும் உண்டு பண்ணி விை முடி ாது. 

   ஒரு தெல் மணிக  மண்ணிவல வபாட்டு, முகளவந்து. பிறகு 
ப ிராகிக் கதிர் வந்து, இவ்வாறு ஒரு தானி த்கத அந்தத் தானி ம் 
தான் தகாடுக்க முடியுவம தவிர, மனிதனால் முடி ாது. 

   மைக்கி கவக்கப்பட்ை மாஞ்தசடி எழுகிறது.  “அங்வக” இருக்கிற 
தபாருள் “இங்கு” வருகிறது.  அவ்வளவவ! 

   மனக்காந்தப் ப ிற்சி வாக்குச் சாதுரி ம், கக ாட்கள் 
ஒத்துகழப்பு இவற்றால் வித்கத தசய்து, பார்ப்பவகர வி ப்புறக் 
காட்டிப் பணமும், தபண்டிர் வெசமும் தபறுகின்றனர். 
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     பிறர் கண்களுக்குத் ததரி ாமல் சித்து தசய்வகதப் பார்த்து 
அதிசி ிப்பகத விடுத்து இ ற்கக ெைத்துகின்ற சித்துககள கண்டு 
அதிசி ிக்க வவண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.  

   அற்புதங்ககளச் தசய்து காட்டும் வல்லகம பகைத்த 
“வ ாகி”ககளப் பற்றி இராமகிருஷ்ணரின் சீைர்கள் வகட்ைார்கள். 

      “வ ாகசித்தி ால் அற்புதம் தசய்பவகரப் பற்றி தங்களுகை  
கருத்து என்ன?” என்று வினவினார்கள். 

    “வ ாகசித்தி ால் வி ாதிக க் குணமாக்குவதும், காரி  சித்தி 
தபற்றுத் தருவதும் மாந்திரீகவம அல்லது வவறில்கல. 

     பக்தி ினால் ஏற்படுகின்ற “சக்தி” தானாகவவ உண்ைாகக் 
கூடி து.  சித்திககள அகை  வவண்டுதமன்று விரும்பி காலத்கதக் 
கழிப்பது விணானது” என்றுகரத்த இராமகிருஷ்ணர் அகத விளக்க 
ககத ஒன்கற சீைர்களுக்குக் கூறினார். 

    ஒருவன், பதினான்கு ஆண்டுகள் கடுந்தவம் தசய்து ெீரின்மீது 
ெைக்கும் சிததிக ப் தபற்றான். 

    அவன் சித்தி தபற்றகதப் பற்றி தனது குருவிைம் தபருகமயுைன் 
கூறினான். 

   அகதக் வகட்ை பின்பு குரு கூறினார் “சீைவன, ஏன் இவ்வளவு 
உைல் வருந்தத் தவம் தசய்  வவண்டும்.  பதினான்கு ஆண்டுககள 
வணீாக்கி விட்ைாவ , ெீகரக் கைந்து அக்ககர தசல்ல ஓரணா காசு 
தகாடுத்தால் வபாதுவம. ஓைக்காரன் உன்கனப் பைகிவலற்றி 
அக்ககர ில்தகாண்டு விடுவாவன.  உன்னுகை  “சித்தி” ின் மதிப்பு 
“ஒரணா” தான் என்றாராம். 

    ஆகக ால் அற்புத சித்திககள அகை  வவண்டும் என்பதற்காக, 
தபான்னான காலத்கத வணீாக்கக் கூைாது” என்று தமாழிி்ந்தார் 
இராமகிருஷ்ணர். 
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      இராமகிருஷ்ணரின் குருவாக இருந்து வழி காட்டி வர்களில் 
கபரவி பிராம்மணி என்பவரும் ஒருவர்.    

     கபரவி பிராம்மணிக்கு இராமகிருஷ்ணகரத் தவிரவும் சந்திரா, 
கிரிஜா என்ற இரண்டு ஆண் சீைர்கள் இருந்தார்கள். 

    கபரவி பிராம்மணி தட்சிவணஸ்வரத்திற்கு சந்திராகவயும் 
கிரஜாகவவும் அகழத்து வந்து இராமகிருஷ்ணருக்கு 
அறிமுகப்படுத்தினார். 

   “சந்திரா, கிராஜா ஆகி வர்கள் இருவரும் மிகவும் உ ர்ந்த 
ெிகலக ச் வசர்ந்த ஆன்மிக சாதகர்களாக இருந்தார்கள்” என்று 
இராமகிருஷ்ணர் கூறி ிருக்கிறார். 

    ஆன்ம சாதகன ில் மிகவும் முன்வனறி ிருந்தும் சந்திராவும், 
கிராஜாவும் இகற னுபுதி தபற முடி வில்கல. 

    காரணம், அவர்கள் இருவரும் சித்திகளில் ொட்ைம் தகாண்டு. 
விவசஷ சக்திககளப் தபற்று, ஆன்மிகப் பாகத ிலிருந்து தவறிவிை 
இருந்தார்கள். 

    “சந்திரா ஒரு சிறந்த பக்தர்” என்று இராமகிருஷ்ணர் கூறினார். 

   சந்திரா குளிகக – சித்தி தபற்றவர். 

   மந்திர சக்தி தபற்ற அந்தக் குளிககக  அணிந்து தகாண்ைால், 
அவர் மற்றவர்களின் கண்களுக்குத் ததன்பைமாட்ைார். 

   அதனால் நுகழ  முடி ாத இைங்களுக்கும் அவரால் எளிதாகச் 
தசன்று வர முடியும். 

   “இகற னுபுதிக்கு முன்பு இத்தகக  சித்திகள் வாய்க்கப் 
தபற்றால், அற்பமனம் ஆணவ தவறி தகாண்டுவிடுகிறது.  
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     ஆணவம் மனிதகன ஆகச வகல ில் சிக்க கவத்து, அவன் 
உ ர்ந்த ஆன்மிக லட்சி த்கத வொக்கிச் தசல்ல முடி ாமல் தசய்து 
விடுகிறது.  இறுதி ில் அவன் அழிகிறான். 

    அகங்காரம் வளரும்வபாது ெற்பண்புகள் அழிகின்றன.  
அகங்காரம் அழியும் வபாதுதான் இகற னுபுதி கிகைக்கிறது. 

   இந்த சிி்த்திகள் மலத்திற்குச் சமமானகவ என்று ஜகன்மாதா 
காளி எனக்குக் காட்டி அருளி ிருக்கிறாள். 

   சித்திகளில் கவனம் தசலுத்தக் கூைாது.  ஆன்மிக சாதகன 
சம த்தில் சித்திகள் அவ்வப்வபாது தாமாகவவ வந்து தகலெீட்ைக் 
கூடும். அவற்றில் கவனம் தசலுத்துபவன் அங்வகவ  
ெின்றுவிடுவான். 

    இகறவகன வொக்கி முன்வனறிச் தசல்ல அவனால் முடி ாது” – 
என்தறல்லாம் எத்தகனவ ா முகற இராமகிருஷ்ணர் தமது 
சீைர்களிைம் கூறி ிருக்கிறார். 

ைந்திைொேின் ேழீ்ச்ைி. 

   குளிகக – சித்தி தபற்றிருந்த சந்திராவிைம் அகங்காரம் 
வமவலாங்கி ிருந்தது. 

    அவரது மனதில் படிப்படி ாக தபண்ணாகசயும், 
தபான்னாகசயும் வளர ஆரம்பித்தன. 

   ஒரு பணக்காரரின் மகள் மீது ஆகச தகாண்டு தமது சித்தி ின் 
உதவி ால் அவள் வடீ்டிற்கு சந்திரா அடிக்கடிச் தசன்று வந்தார். 

   ொளுக்கு ொள் அவரிைம் அகங்காரமும், சு ெலமும் அதிகரித்துக் 
தகாண்டு தசன்று, இறுதி ில் இந்த சித்தி அவகனவிட்டு அகன்றது.  
அதன் பிறகு பலவகக ான அவமானங்களுக்கும் உள்ளானார். 

கிரிஜாவின் சித்தி 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 88 

 

    கிரிஜாவிைம் இருந்த அற்புதமான ஆற்றகலப் பற்றியும் 
இராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். 

    ஒருமுகற கிரிஜாவுைன் சம்புமல்லிக்கின் வதாட்ைத்திற்குச் 
தசன்றிருந்த இராமகிருஷ்ணர், ெீண்ை வெரம் அங்வகவ  வபசிக் 
தகாண்டிருந்து விட்ைார். 

   அன்கற  தினம் இராமகிருஷ்ணர், சம்பமல்லிக், கிரிஜா 
ஆகி வர்கள் மூவரும் வபசிக் தகாண்டிருந்ததில் வெரம் வபானவத 
அவர்களுக்குத் ததரி வில்கல. 

   மாகல மகறந்து இருள் சூழந்த பிறகுதான், அங்கிருந்து திரும்ப 
வவண்டும் என்ற உணர்வு இராமகிருஷ்ணருக்கு வந்தது. 

    அவர் சம்மபுமல்லிக்கிைம் விகைதபற்றுக் தகாண்டு. 
கிரிஜாவைன் காளி வகா ிகல வொக்கி ெைக்க ஆரம்பித்தார். 

    அன்று கும்மிருட்டு, வழி ததரி வில்கல.  அதனால் திகச 
ததரி ாமல் இராமகிருஷ்ணர் தடுமாற வவண்டி தா ிற்று. 

   வபச்சில் தங்ககள மறந்து முழ்கிவிட்டிருந்ததால், 
சம்புமல்லிக்கிைம் ஒரு விளக்கு வகட்டு வாங்கி வரவும் 
இராமகிருஷ்ணருக்கும், கிரிஜாவுக்கும் ெிகனவில்லாமல் 
வபாய்விட்ைது. 

    இப்வபாது என்ன தசய்வது? 

     எப்படிவ ா கிரிஜாவின் ககக ப் பிடித்துக் தகாண்டு 
இராமகிருஷ்ணர் ெைக்க ஆரம்பித்தார். 

    அப்வபாது இராமகிருஷ்ணர் சிரமம்படுகதப் பார்த்த கிரிஜா 
தகாஞ்சம் ெில்லுங்கள், உங்களுக்கு தவளிச்சம் காட்டுகிவறன்!” என்று 
தசால்லிவிட்டுத் திரும்பி ெின்றார். 

    அவர் முதுகிலிருந்து ஓர் ஒளிக்கற்கறக் கிளம்பி பாகதக  
ஒளி தவள்ளத்தில் ஆழ்த்தி து! 
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   இகதப் பற்றி பிற்காலத்தில் இராமகிருஷ்ணர், “காளி வகா ில் 
வாசல் வகர ில் அந்த ஒளி பரவி து.  அந்த ஒளி தவள்ளத்தில் 
பாகத மிகவும் ததளிவாகத் ததரிந்தது.  அந்த தவளிச்சத்தில் ொன் 
ெைந்து வந்வதன்” என்று கூறினார். 

    இவ்வாறு கூறி  பிறகு இராமகிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புைன், 
“ஆனால் இந்த சித்திகள் அவர்களிைம் ெீண்ை ொட்களுக்கு 
இருக்கவில்கல!”  கிரிஜாவும் சந்திராவும் இதனுைன் (என்னுைன்) 
சிறிது காலம் வசித்தவபாது அந்த சித்திகள் அவர்களிைமிருந்து 
அகன்றுவிட்ைன” என்று ததரிவித்தார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

14.  பிரம்மஞானம்….. 
    இராமகிருஷ்ணரின் பக்தர்களில் வித் ாசாகர் 
குறிப்பிைத்தக்வராவார். 
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         வித் ாசாகர் மிகப் தபரி  படிப்பாளி.  சமஸ்கிருத 
கல்லூரி ில் படித்த காலத்தில் வகுப்பில் சிறந்த மாணவராகத் 
திகழ்ந்தார். 

      படிப்படி ாக உ ர்ந்து சமஸ்கிருத கல்லூரி ின் தகலகம 
ஆசரி ர் பதவிக்வக உ ர்ந்தவர்.  

      அவருக்கு சமஸ்கிருத இலக்கணத்திலும், காவி த்திலும் 
ெல்ல ப ிற்சி இருந்தது.  ஆங்கிலத்திலும் புலகம இருந்தது. 

      “பிரம்மத்கத பற்றியும் பிரம்மஞானம் பற்றியும்” 
இராமகிருஷ்ணரிைம் விளக்கம் வகாரினார். 

இராமகிருஷ்ணர் – “வித்க , அவித்க , ஞானம், அஞ்ஞானம் 
என்னும் இகவகளுக்தகல்லாம் அப்பாற்பட்ைது பிரம்மம்.  பலவாகத் 
வதாற்றமளிக்கும் மாக க்கும் அப்பாற்பட்ைது இந்த பிரம்மம்” 

      “விளக்கின் தவளிச்சத்தில் ஒருவன் பாகவதம் படிக்கிறான்.  
மற்தறாருவன் தருட்டுக் ககத ழுத்துப் வபாடுகிறான்.   ஆனால், 
விளக்கு இந்த ென்கம தீகம ினால் பாதிக்கப்படுவதில்கல.   
சூரி ன் ெல்லவனுக்கும் ஒளி தருகிறான்.  தகட்ைவர்களுக்கும் ஒளி 
தருகிறான். 

     அப்படி என்றால் துன்பம், பாவம்,வவதகன என்ற இகவ 
இவ்வுலகில் இருக்கினறனவவ!   அகவககளப்பற்றி என்ன 
தசால்லுகிறரீ்கள் என்று என்கன ெீங்கள் வகட்லாம். 

    அதற்கு விகை இதுதான். இகவகளால் பாதிக்கப்படுவன 
ஜவீன்கவள ன்றிப் பிரம்மம் அல்ல.   பிரம்மம்  இகவகள் 
எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதில்கல. 

      பாம்பின் வா ில் விஷம் இருக்கிறது.  அந்த விஷத்தால் 
மற்றவர்கள் இறக்கிறார்கவள த ாழி  பாம்புக்கு ஒன்றும் 
வெர்வதில்கல.  தன்னிைமுள்ள் விஷத்தினால் எந்தவிதத் தீகமயும் 
பாம்பிற்கு உண்ைாவதில்கல. 
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     “அப்படி ா ின், பிரம்மம் என்பதுதான் என்ன?  இகதச் 
தசாற்களால் விளக்க இ லாது.  

       உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் தபாருள்களும் எச்சலாக்கபட்பட்டு 
விட்ைன.  வவதங்கள், புராணங்கள், தந்திரங்கள், ஆறு தரிசனங்கள் 
இகவகதளல்லாம் ொக்கால் தீண்ைப்பட்ைகவவ . 

   ஆனால், ஒரு தபாருள்மட்டும் எச்சிலாக்கப்ைவில்கல.  அதுதான் 
பிரம்மம்.  இதுவகர பிரம்மம் என்பது எது என்று  ாராலும் கூறி 
முடிந்தபாடில்கல. 

    பிரம்மத்கத முழுதும் அறிந்து தகாண்ைதாக மனிதர்கள் 
அடிக்கடி ெிகனக்கிறார்கள்.    

   ஒரு முகற எறும்பு ஒன்று மகலவபால் குவிந்து கிைந்த 
சர்க்ககரக் குவி லிைம் தசன்றது.   

    ஒவர ஒரு தபாடி அதன் வ ிற்கற ெிரம்பிவிட்ைது.  மற்தறாரு 
தபாடிக  வா ில் எடுத்துக் தகாண்டு வடீ்கை வொக்கித் 
திரும்பி து. 

    வபாகும் வழி ில், “அடுத்த முகற ொன் வரும் வபாது சர்க்ககர 
மகலக வ  வடீ்டிற்குத் தூக்கி தகாண்டு வந்துவிடுவவன்” என்று 
எண்ணிக் தகாண்ைது. 

     சாராண மனிதர்கள் அப்படித்தான் ெிகனக்கிறார்கள். பிரம்மம் 
என்பது மனம் வாக்கிற்கு அப்பாற்பட்ைது என்பகத அவர்கள் 
அறிவதில்கல. 

     எவ்வளவுதான் தபரி  மகானாக இருக்கட்டுவம, பிரம்மத்கதப் 
பற்றி அவன் எவ்வளவு ததரிந்து தகாண்டிருப்பான்.   

    சுகவதவர் முதலான மகத்தான ரிசிகவள. தசால்லப்வபானால் 
சற்றுப் தபரி  கட்தைறும்பு வபான்றவர்கள்தாம்.   அவர்களாலும் 
சுர்க்ககர மகல ிலிருந்து அதிகப்பட்சம் எட்டு அல்லது பத்து 
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சர்க்ககரப் தபாடிககளத்தான் தகாண்டு வர முடியுவம தவிர. 
முழுவதுமாக உண்ண முடி ாது. 

    “ஆனால் வவதங்களிலும், புராணங்களிலும் பிரம்மத்கதப் பற்றிக் 
கூறியுள்ள அகனத்தும் எகதப் வபான்றது ததரியுமா? 

    ஒருவன் கைகலப் பார்த்திருக்கிறான் என்று கவத்துக் 
தகாள்வவாம்.   மற்தறாருவன் “கைகல எப்படி இருக்கிறது?” என்று 
வகட்கிறான். 

     முதல் மனிதன் தன் வாக ப் தபரிதாகத் திறந்து , “ஆ! 
என்னதவன்று தசால்வவன்!  அப்பப்பா!  எவ்வளவு தபரி  அகலகள்!  
எப்வபர்ப்பட்ை ப ங்கர ஓகச” என்று தசால்வான். 

   சாஸ்திரங்களில் பிரம்மத்கதப் பற்றிச் தசால்லி இருப்பததல்லாம் 
இதுதான்.  வவதங்கள், பிரம்மம் ஆனந்தம ம் என்று கூறுகின்றன.  
அதாவது பிரம்மம் சச்திதானந்த ரூபம் என்று கூறப்படுகிறது. 

    “சமாதி ில் பிரம்ம ஞானம் ஏற்படுகிறது.  ஒருவர் பிரம்ம 
ஞானத்கத அனுபவிக்கிறார்.  அந்த ெிகல ில் அவர் சிந்தகன 
ெின்று வபாய்விடுகிறது.  ஊகம ாகி விடுகிறார்.   பிரம்மத்கத 
விளக்கிக்கூறும் ஆற்றல் அவருக்கு வருவவத இல்கல. 

     சங்கராச்சாரி ார் பிரம்ம ஞானம் அகைந்த பின்னரும் 
மக்களுக்கு உபவதசம் தசய்  வவண்டி ஞான ஆணவமான “ொன்”  
என்பகத தன்னிைம் கவத்திருந்தார்.   

    பிரம்மஞானம் அகைந்த பிறகு மனிதன் தமௌனி ாகி 
விடுகிறான்.  அகத அகை ாத வகர ில்தான் தபரி  தபரி  
வார்த்கதககளப் வபசிக்தகாண்டிருப்பான். 

    “பழங்கால ரிஸிகள் பிரம்ம ஞானத்கத அகைந்திருந்தனர்.  
மிகமிகச் சின்னஞ்சிறு உலக ஆகசகள் மனத்தில் இருந்தாலும் 
பிரம்ம ஞானத்கதப் தபறமுடி ாது.” (அமுததமாழிகள் பாகம்1-பக்107)  
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வவதாத்திரி மகரிசி  
   பிரம்மத்கத உணர்ந்த அறிந்த ஞானிகள் அகதப் பற்றி 
எடுத்துகரக்க அவர்களுக்கு வார்த்கதகள் கிகைக்கவில்கல. 
ஒன்றி  ெிகல ில் வபசமுடி வில்கல. 

       ஒரளவு விளக்குவதற்கும் அதற்கான விஞ்ஞான சாதனங்கள் 
அக்காலத்தில் இல்கல.  ஓரளவு வார்த்கதகளில் வடிக்க 
முடி வில்கல.   ஓரளவு வார்த்கதகளில் வடிக்க முற்பட்ைவபாது 
அகத மற்றவர்களால் உணர்ந்து தகாள்ள முடி வில்கல. 

           இது ெவனீ கம்யூட்ைர் காலம்.   சிந்தகனவாதிகள் 
மிகுந்த காலம்.  பிரம்மத்கத, பிரம்மஞானத்கத சாதாரண பாமரனும் 
உணரும்படி தசய்தவர் வவதாத்திரி மகரிசி. 

          “பிரம்மஞானம்” “பிரம்மம்” என்பது என்ன என்று 
விளக்கி வதாடு மட்டுமல்ல, அகத பாைமாக்கி 
பல்ககலக்கழகங்களிலும் தகாண்டு தசன்றுவிட்ைார். 

     “பிரம்மஞானத்கத உணர்ந்து அதகனப் புத்தகத்தில் பதிந்து “ 
வபசுகிறார் வவதாத்திரி  மகரிசி.. . . . . 

     “மாதபரும் அருட்வபராற்றலாக அமர்ந்திருக்கும் எல்கல ற்ற 
தபருதவளித  பிரம்மம் எனும் ததய்வெிகல. 

     இதன் உள்ளைக்கத் தன்கமகள் – பூரணம், விகரவு, அறிவு 
என்ற மூன்று பிரிக்க முடி ாத தன்கமகள் ஆம்.  இது தன் 
ததய்வகீ ஆற்றல்களான பரிணாமம், இ ல்புக்கம், கூர்தலறம் எனும் 
முத்திறன்களாக மலர்ந்து ஒழுங்ககமப்வபாடு இ ங்கிக் 
தகாண்டிருக்கும். 

    வபரி க்க மண்ைலமான ெந்தவனத்தில் இறுதி ாகப் பூத்த 
மலர்கவள மனித குலம். 
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     இகறதவளி ிலிருந்து மனித மனம் வகர ிலான பிரம்ம 
ெிகல ின் சரித்திரத்கத உணர்ந்து ெிகறவுதபறும் அறிவவ பிரம்ம 
ஞானம் ஆகும். 

     மனிதப் பிறவி ின் முழுகமப் வபறான பிரம்ம ஞானத்கத 
அகைந்து உய்  வவண்டும் என்ற தபருவொக்வகாடு ஆர்வமுைன் 
படிக்கும் அன்பர்களுக்கு இந்த மதிப்புமிக்க தத்துவ நூலான “பிரம்ம 
ஞான மகறக ”  மதிப்வபாடும் அன்வபாடும் அர்ப்பணித்து ெிகறவு 
தபறுகிவறன்.” அருள்ததாண்ைன், வவதாத்திரி.  

    ஆதிசங்கரர், திருமூலர், வள்ளுவர், வள்ளலார் கண்ை 
அத்கவதத்தின் அற்புத விளக்கமாகவும், ெியூட்ைன், ஆல்தபர்ட் 
ஐன்ஸ்கைன், ஸ்டீபன் உறாக்கின்ஸ் வபான்ற விஞ்ஞான 
வமகதகளால், ததாைங்கப்பட்டு, ஆனால் ததளிவு தபற முடி ாத சில 
விஞ்ஞானக் வகாட்பாடுகளின் ததளிவுகர ாகவும் மகரிசி ின் 
“பிரம்மஞானம்” அகமகிறது. 

    “தமய்ஞ்ஞானமும், விஞ்ஞானமும் கலந்த ஞானக் கலகவவ  

இந்தப் பிரம்மஞானம்.  

    இ ற்கக, இருப்பு ெிகல ிலிருந்து இ க்க ெிகலக்கு வந்த 
பரிணாமத்கதப் பற்றி  சரித்திரவம இந்த நூல். 

    ஒரு சா லில, இது விஞ்ஞானப் புர்வமான தமய்ஞ்ஞானம், 
மற்தறாரு சா லில் இது தமய்ஞ்ஞானம் புசி  விஞ்ஞானம். 

   “தமய்தபாருள் காண்பது அறிவு” என்றார் வள்ளுவர்.  வ ாகப் 
ப ிற்சி ினாலும். தி ானப் ப ிற்சி ினாலும் அக அறிவு, புறத்வத 
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உள்ள பரஅறிவவாடு ஒன்றித்து, அந்த ஒன்றித்த விகளவறிந்த 
விழிப்பு ெிகல ான சமாதி ெிகல ில், தாம் கண்ை அகக் 
காட்சிககள மகரிசி அவர்கள் இந்த பிரம்மாஞானத்தில் 
தந்திருக்கிறார்கள். 

“உய்வதகனத்திலும் ஒன்றாய்-எங்கும் 

ஓர் தபாருளானது ததய்வம்” 

என்றார் பாரதி ார்.  அந்த ஓர் தபாருளான , இருப்பு ெிகல ான 
அந்த இகறதவளிக ப் பற்றி  விளக்கவம மகரிசி ின் 
பிரம்மஞானம். 

 

     மகரிசி ின் பிரம்மஞானம் என்ற நூல், தமய்ஞ்ஞானத்திற்கு 
தத்துவ விளக்கமாகவும், விஞ்ஞானத்திற்கு வழிகாட்டி ாகவும் 
அகமந்திருப்பவதாடு. பாமரமக்களுக்கும் எளிகம ாக 
அகமந்திருப்பது இதன் தனிச்சிறப்பாகும். 

   இங்கு, ஸ்டீபன் உறாக்கின்ஸ் உகை  கீழ்க்காணும் வாசகம் 
ெிகனவு கூறத்தக்கதாகும். 

• However, if we do discover a complete theory. It should 
in time be understandable in broad principle by everyone, 
not just a few scientists.  Then we shall all, philosophers, 
scientists, and just ordinary people, be able to take part 
in the discussion of the question of why it is that we 
and the univers exist.  If we find the answer to that, it 
would be the ultimate triumph of human reason – for then 
we would know the mind of God 
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    Ultimate Triumph” 

என்று தசால்லக் கூடி  அந்த இறுதி தவற்றிக  வொக்கி மனித 
குலத்தின் ப ணம் ஆரம்பமாகி விட்ைது. 

    அதற்கு சாட்சிவ  இந்த பிரம்மஞானம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ஞான வள்ளல்கள். 
         ஆன்ம முன்வனற்றத்தின் வா ில், கம ம் எல்லாவம 
மனம் தான்!.  இந்த மனம் மாசில்லாதிருத்தல் ஆத்ம சாதகன ின் 
முதற்படி. 

“மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அகனத்தறன் 

ஆகுல ெீர பிற” 
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    ஆி்னமாவிற்கு எங்கிருந்து தூய்கமக் வகடு வருகிறது?  
தூய்கமக்வகடு முதலில் புலன்களால், ஆணவத்தின் விகளவால் 
வரும். 

     “ொன்” என்ற தன்முகனப்பு, புறத்வத ிருந்து தபாறிகள் 
வா ிலாக வரும் தீகம.  இவற்றால் தூய்கமக் வகடு வருகிறது.   
இந்தத் தூய்கமக் வகட்டிகன  

“அழுக்காறு, அவா தவகுளி இன்னாச்தசால் ொன்கும் 

இழுக்கா இ ன்ற தறம்” 

என்று வள்ளுவர் முகறப்படுத்தி கூறுகிறார். 

 

 

 

    மார்க்கஸ் அவரலி ஸ் என்ற சிந்தகன ாளன், 

• “ொன் வதீி வழpவ  தசல்லும்தபாழுது வதீி ின் 
புழுதி ால் உைலில் அழுக்குப் படிகிறது.  உைல் 
தூய்கமக்வகடு அகைகிறது.  ஆன்மாவும் மனமும் 
வதீி ில் பார்த்த தபாருள்களின்மீது வதான்றி  
ஆகச ால் தூய்கமக்வகடு அகைகின்றன.” 
 

என்றான். 

     “ொன்” என்னும் ஆன்மாகவப் பற்றி  தூய்கமக்வகடும், “எனது” 

என்னும் உகைகம பற்றி  தூய்கமக்வகடும் அகவ 
ததாைர்புகை னவும் மாசுகளாகும். 

“ ான் என ததன்னும் தசருகறுப்பான் வாவனார்க் 

கு ர்ந்த உலகம் புகும்.” 
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என்று மீண்டும் திருக்குறள் கூறும்.   ஆன்மிகச் சிந்தகனகளுக்கு 
ொடு, தமாழி, எல்கல ில்கல. 

   இந்தத் திருக்குறள் சிந்தகன அப்படிவ  இராமகிருஷ்ணர் மற்றும் 
வவதாத்திரி மகரிசி ஆகி வர்களின் உபவதசத்தில் அகமந்தருப்பது 
படித்ததும் அனுபவித்தும் மகிழ, புண்ணி ம் தசய்திருக்க வவண்டும். 

• மனதில் படிந்திருக்கும் மாசுகதளல்லாம் அகன்று 
வபாகும்தபாழுது ஈசுவர அனுபுதி கிட்டுகிறது,” 

என்பது இராமகிருஷ்ணரின் வாக்கு.  

     வவதாத்திரி மகரிசியும் மனத்தூய்கம ின் அவசி த்கத 
வலியுறுத்துகிறார்.……. 

 

 

• மனம் ஒரு மா க் காந்தம்.   மனம் தூய்கம 
அகைந்தால் அந்த விொடிவ  இகறயுணர்வு கிட்டும். 

• மனம் தூய்கம ில் பூரணத்கத அகைந்து அகமதி ாக 
இருப்பவத முழுகமப்வபறு. 

      அவர்கள் உ ர்ந்த ஞானச் சிந்தகனககளயும் அனுபூதி சார்ந்த 
அனுபவங்ககளயும் எளி  உவகமகள் மூலம் விளக்குவதில் புகழ் 
தபற்றவர்கள். 

    ஒரு இரும்பு ஊசி!  ஆனால், இரும்பு ஊசிக  களிமண் மூடி 
இருக்கிறது.! அதனால், காந்தத்தால் இரும்பு ஊசிக  இழுக்க, எடுக்க 
முடி வில்கல!. 

   காந்தத்தால் கவரத் தக்கது இரும்பு ஊசிவ  ானாலும் அந்த ஊசி, 
மண்ணால் மூைப்பட்டுக் கிைப்பில் கிைந்தால காந்தத்தால் 
கவர்ச்சிக்கப்பை மாட்ைாது. 
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   இரும்பு  மட்டுவம காந்தத்தால் கவரத்தக்கது.  இழுக்கப்படும் 
இரும்பு ஊசிக க் களிமண் மூடி ிருப்பதால் காந்தத்தால் இழுக்க 
முடி வில்கல! 

    “இரும்பு ஊசிக  மூடியுள்ள களிமண்கண, மாசிகன 
அகற்றினால் காந்தத்தால் ஊசி கவரப்படும்.   

      அதுவபால ஆன்மாவின் மாசுககள , மனதிலுள்ள மாசுகள 
அருள்தாக தமடுத்ததுச் சிந்துகின்ற கண்ணரீ் கழுவிக் தகாண்டு 
வபாகிறது. 

     அதன்பின் அந்த ஆன்மாவில் ஈசுநுவரானுபதி தங்குகிறது.  
ஒளி வசீுகிறது.” என்று இராமகிருஷ்ணர் அருளிச் தசய்கிறார். 

    ஆன்மா என்ற ெமது கருகம த்கத தூய்கம தசய்  
வவதாத்திரி மகரிசி வழிமுகறககளயும் மானுைத்திற்கு 
எளிகம ாகத் தந்துள்ளார்கள். 

1.  தபற்றவர்கள், குரு, ஆட்சித்தகலவர், ததய்வம் இவர்ககள மதித்து 

வாழ்தல். 

2) ஒழுக்கம் கைகம ஈகக மூன்றும் இகணந்த அறதெறிக  

பின்பற்றுதல். 

3) அகத்தவப் ப ிற்சிக  முகற ாகச் தசய்து வருதல். 

4) இரத்தம், காற்று, உ ிர், சீவகாந்தம் இகவ தகை ின்றி ஓடி உைகலக் 

காத்துக் தகாள்ள ஏற்ற உைற்ப ிற்சிககள அளவவாடு தசய்து வருதல். 

5) தபற்வறார்கள், வாழ்க்ககத் துகணவர், தபற்ற குழந்கதகள் 

இவர்ககள தபாறுப்வபாடும் அக்ககரவ ாடும் காத்து உதவி வருதல். 

6) இகறெிகல உணர்ந்து அந்ெிகலவ ாடு அடிக்கடி ஒன்றி பழகுதல். 

7) மனித மு ற்சி ால் உற்பத்தி தசய்த தபாருட்ககளயும் இ ற்கக 

வளத்கதயும், பிறர் உபவ ாகிக்கும் தபாருட்ககளயும் வசதப்படுத்தாது 

மதித்து ெைத்தல். 
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8) ொம் பார்க்கும் ஒவ்தவாரு உைலும் இ ற்கக என்ற வபராற்றலால் 

கட்ைப்பட்டிருக்கும் தபருகமக  உணர்ந்து உைலுக்குள் அறிவாக 

விளங்குவது ததய்வத்தின் ஒளிவ  என்று மதித்து ஒத்தும் உதவியும் 

வாழ்ந்து வருதல். 

9) உள்ளத்தில் பகக வஞ்சம் எகதயும் கவத்துக் தகாள்ளாமல் 

மன்னிப்பும், கருகணயும் தகாண்டு எல்வலாருைனும் இன்முகத்வதாடும் 

அன்வபாடும் பழகுதல். 

10) வதசம், மதம், சாதி, இனம், தமாழி இவற்றால் மனிதகர 

வவறுபடுத்திக் காணாமல் எல்வலாரும் இ ற்கக ின் மக்கள் என்ற 

ெிகனவில் வாழ்தல். 

 

       “கருகம ம்” இகறெிகல ின் பிரபஞ்ச பரிணாமச் சரித்திரம் 

முழுகம ாக அைக்கம் தபற்றுள்ள ததய்வகீப் தபட்ைகம்.  

     காந்த ஆற்றலின் திணிவு தபற்ற பிரபஞ்சப் பிரதிபலிப்பு கண்ணாடி.  

             'கருகம ம்' தான் சீவ இனங்களில் 'ஆன்மா' எனப்படுகிறது. 

கல்வி றிவு தபறாதவர்களும், சிந்திக்கும் திறம் குகறந்தவர்களும் 

கூைக் கருகம த் தூய்கம தபறுவதற்கு எளி வழி உண்டு 

 

     இது வபான்ற ஞானானுபவத்கதத் திருவாசகமும் கூறுகிறது.  
ஆன்மா தன்கனச் சார்ந்துள்ள் மாசுககள, தபாய்ககள அறவவ 
அகற்றிக் தகாள்ள அழுதல் வவண்டும். 

 

“ ாவன தபாய். என் தெஞ்சும் 

தபாய்.  என் அன்பும் தபாய். 

ஆனால் விகனவ ன் அழுதால் 

உன்கனப் தபறலாவம.  வதவன 
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அமுவத கரும்பின் ததளிவவ 

தித்திக்கும் மாவன அருளாய் 

அடிவ ன் உகனவந் துறுமாவற!” 

 

என்பது திருவாசகம்.  

 

 

      ஆன்மாகவ, ஆன்மாவின் மனகதக் கழுவிச் சபலம் இல்லாத 
துணிவும் தூய்கம உகை தாக ஆக்குதல் வவண்டும்.  ஆன்மா 
தூய்கமயும் துணிவுமுகை  ஆன்மா இரும்பாக விடுகிறது!. 

   ஆன்மா இரும்பகன தாக, சாதகன ால் வலிகமயுகை தான 
ெிகல ில் இகற ருள் காந்தமாகி ஆன்மாகவ ஈர்த்து ஈர்த்து 
அகணத்துத் தன் ஆனந்த தவள்ளத்தில் திகளத்தின்புறச் தசய்கிறது. 

 

“இரும்புதரு மனத்வதகன 

ஈர்த்தீர்த்ததன் என்புருக்கிக் 

கரும்புதரு சுகவ எனக்குக் 

காட்டிகனயுன் கழலிகணகள் 

ஒருங்குதிகர உலவுசகை 

உகை ாவன” 

என்பதும் திருவாசகம். 
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     இராமகிருஷ்ணரரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் பல 
தகலமுகறகளிள் ஞான அனுபவத்கத ெமக்கு எளிகம ாக வழங்கி 
எடுத்தாண்டு- ஞானகுருவாக விளங்குகிறார்கள்.      

    உ ர்ந்த தத்துவங்ககள ம் அனுபுதி அனுபவங்ககளயும் 
எளிகம ாக விளக்குவதில் இராமகிருஷ்ணருக்கும் வவதாத்திரி 
மகரிசிக்கும ஈடு  ாரும் இல்கல. 

 

 

 

 

 

16. தபான்னும் மண்ணும். 

 

             கங்சக இந்தி ாவின் முக்கி  ஆறாகும்.கங்கக 

இந்தி ாவின் வதசி  ெதி ஆகும். 

             இம  மகல ில் உத்தராகண்ைம் மாெிலத்திலுள்ள கங்வகாத்ரி ில் 

ததாைங்கும் பாகிரதி ெதி ானது, வதவப்பிர ாக் எனுமிைத்தில் 

அலக்ெந்தா ஆற்றுைன் கலந்து கங்கக ாகிறது.  

        பிறகு உத்தரப் பிரவதசம், பகீார் ஆகி  மாெிலங்கள் வழி ாகச் 

தசன்று, ஹூக்லி, பத்மா என இரு ஆறுகளாக பிரிந்து முகறவ  வமற்கு 

வங்காளம், வங்கவதசம் வழி ாகச் தசன்று மிகப்தபரி  வளமான 

கழிமுகத்கத உருவாக்கி வங்காள விரிகுைாவில் கலக்கிறது.  

          கங்கக ஆறு தமாத்தம் 2525 கி.மீ ஓடுகிறது. ரிஷிவகஷ், ஹரித்வார், 

அலகாபாத், வாரணாசி, பாட்னா, தகால்கத்தா ஆகி கவ இவ்வாற்றின் 

ககர ில் அகமந்த முக்கி  ெகரங்களாகும். 

http://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
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AE%E0%AE%AF_%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B5%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE_%E0%AE%86%E0%AE%B1%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%87%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81_%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B3_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B7%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE
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       வங்கவதசத்தில் கங்கக ானது பத்மா என அகழக்கப்படுகிறது. 

 

 

      கங்கக இந்துகளின் புனித ெதி ாக திகழ்கிறது. இது இந்து மத 

கைவுள் கங்கா எனவும் அகழக்கப்படுகின்றது.  

              இந்த ெதி ிகன சார்ந்து மனிதன் உட்பை பல்லா ிரக்கணக்கான 

உ ிர்கள் வாழ்கின்றன. 

          கங்கக ெதி எப்வபாதும் வபால் பிரவாகத்துைன் பாய்ந்வதாடிக் 
தகாண்டிருந்தது.  இராமகிருஷ்ணருக்கு கங்கக ெதிக யும் அதன் 
பிரவாக ஓட்ைத்கதயும் கண்டு மகிழ்வதில் தனி இன்பம் உண்டு. 

    கங்கக அவரது வாழ்க்ககவ ாடு பின்னிப் பிகணந்திருந்தது.  
கங்ககக் ககரக்குச் தசல்வதும் கங்கா மாதாகவ 
ெிகனந்துருகுவதும் அவருக்கு வழக்கமான ஒரு பவித்ரச் 
தச லாகும். 

   அகன்ற கங்கக ககரக்குச் தசன்ற இராமகிருஷ்ணர் ஒரு கக ில் 
பணம் கவத்தருந்தார்.  மறுகக ில் மண்கண எடுத்து கவத்துக் 
தகாண்ைார்.  கங்கக ின் ஜவீஓட்ைத்தில் தம்கமவ  மறந்தவராக 
ெின்று தகாண்ைபடிவ  இருந்தார். 

    ஒரு கக ில்பணம், மறுகக ில் மண்.  தபான்னும் மண்ணும் 
கரங்களில் ஏந்தி  வண்ணம் ெின்ற அவர். இரண்கையும் 
கங்கக ில் வசீி எறிந்தார்.  பணத்தாகசக  தவன்றவராக காட்சி 
தந்தார். 

   அதற்குப் பின்னர். அவருக்கு பணத்கதத் ததாட்ைாவல, வதள் 
தகாட்டி து வபான்ற வலி ஏற்பைலா ிற்று.  

   கங்ககக் ககர ிலிருந்து கம்பிரமாக ெைந்து வந்து தகாண்டிருந்த 
இராமகிருஷ்ணகர பலரும் அதிச ப்பார்கவயுைன் வொக்கினார்கள். 
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    ஒரு சம ம் ெவரந்திரர், இராமகிருஷ்ணர் படுக்கக டி ில் 
குருவதவருக்குத் ததரி ாமல் ஒரு ொண த்கத மகறந்து கவத்தார். 

   இகத அறி ாத குருவதவர், படுக்கக ில் உட்காரப் வபானால்.  
அவர் படுக்கக ில் உட்கார்ந்தாவரா இல்கலவ ா, ொண த்தின் 
ஸ்பரிசம் அவருக்குத் வதள் தகாட்டி து வபால் இருக்கவவ பதறி 
எழுந்தார். 

    உைனிருந்த ஓர் அன்பர் படுக்ககக  எடுத்து உதறினார்.  
ொண ம் கவக்கப்பட்டிருந்தது ததரி வந்தது. 

    தம்கம வசாதிக்க ெவரந்திரர் தசய்த காரி ம் இது என்பது 
ததரிந்து  இராமகிருஷ்ணர் பரம சந்வதாஷம் அகைந்தார். 

    பணத்தின் மீது பற்று கவத்தால் அது ஆத்மாஞானத்கதத் 
தகைப்படுத்தும் என்று உபவதசித்தார். உபவதசித்தப்படிவ  வாழ்ந்து 
காட்டினார். 

    வவதாத்திரி மகரிசியும் தனது வாழ்ொளில் பிற்பகுதி ில் தனது 
கக ால் பணத்கத ததாைாமவலவ  வாழ்ந்தார்கள்.    

      பண ஆகசவ  ஒழிக்கத் தகுந்தது எனக் கூறுகிறார் 
வவதாத்திரி மகரிசி. 

“மண், தபண், தபான் மூன்றாகச மனிதர்தம்கம 

    மதிம க்கி, துன்பங்கள் விகளக்கும் என்பார். 

தபண் இல்கலத னில் வபசும் ெீவ  ஏது? 

   பிறந்தவர்கள் இறக்கும் மட்டும் வாழ்வதற்கு 

உண்ணும் உணவும், உலக இைமும்-இந்த 

   உலகம் என்ற மண் இன்வறல்-உனக்கு ஏது? 

எண்ணத்தால் எழுப்பிவிட்ை பணம் ஒன்வறதான் 

   இ ற்கககக்க முரண்.  அதனால் அகத ஒழிப்வபாம்.” 
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    மண்ணாகச, தபண் ஆகச, தபான் ஆகச என்ற இம்மூன்று 
ஆகசககளயும் ஒழிப்பதுதான் ஆன்மீகம் என்பது தவறான கருத்து 
ஆகும். 

    தபண் இல்கல என்றால் தபண் ஆகசக  ஒழிக்க வவண்டும் 
என்று கூறுகின்ற ஆண் மகன் பிறந்வத இருக்க மாட்ைான். 

   ஆவணா, தபண்வணா பிறகு வதான்றவும் முடி ாது.   வாழ்க்கக 
வளங்ககளத் தருவது மண் .   

      அப்படி இருக்கும் வபாது வாழ்க்கக வளங்ககள அனுபவித்துக் 
தகாண்டு மண் ஆகசக  எப்படி ஒழிக்க முடியும்? 

    இந்த இரண்டு ஆகசகளும் இ ற்கக ானகவ.   பின்னால் 
வந்த பணத்தாகசக  மட்டுதமன்றால், ஒழித்து ெலம் காணலாம். 

       ஏதனனில் பணத்தாகச மனித இனப்பண்பாட்டில் மிகவும் 
பின்னால் வதான்றி து.  தீகம தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கிறது. 

       குடும்ப வாழ்வில் இருந்து முழுகம ான துறவு 
வமற்தகாண்ை மகரிசி பணத்தின் மீதும் துறவு புண்ைார்கள்.  தனது 
கக ால் பணத்கத ததாைாமவலவ  வாழ்ந்தார்கள். பணத்கத 
ஒழிக்கும் வழி பற்றி…… 

“ஒருவவரா சிலவபரா முகனந்து ெின்று 

   ஒழித்துவிை முடி ாது பணத்கத இன்று. 

தபருமதிப்புப் தபற்றதிது மனிதராவல 

   வபருலக மக்கள் கூடி ஒழிக்க வவண்டும். 

வருங்கால மக்களுக்கு வாழ்வதற்கு 

   வாணிபவமா பணவமா இவ்வரண்டும் வவண்ைாம். 

தபாருள்கவள வபாதும்.  அகவ உகழப்பால் தபற்று, 

   தபாதுவாக ெிரவி அனுபவிப்பவபாம் கூட்ைாய்.” 
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    தபான் வவண்ைாம் என்று தகலப்பில் “உலக சமாதானம்”பாைல் 
எண்.163 ல் வவதாத்திரி மகரிசி தனது கருத்கத அழுத்தமாக பதிவு 
தசய்துள்ளார்கள். 

   தபான் என்ற உவலாகம் மனித வாழ்க்கக ில் எந்தவிதமான 
ப னும் அளிப்பதில்கல.  

     அகதப் பூமி ிலிருந்து எடுக்க, சுத்தம் தசய் . ெகககள் தசய் , 
வி ாபாரம் தசய்  எண்ணிறந்த மக்களின் உைல் சக்தியும், அறிவுச் 
சக்தியும் வணீாகின்றன.  

     வமலும் மனிதகன மனிதன் இம்சிக்கப் பலவிதமான 
சூழ்ெிகலகளும் இந்த தங்கத்தால் உருவாகிறது. 

 

“தபான் என்ற உவலகத்கதஎவரும் எங்கும் 

   புவுலகில் அணிகலனாய்க் தகாள்ளமாட்ைார். 

மின்என்று காணுமதில் ஆகசதகாண்டு  

   வமதினி ில் மக்கள் எல்லாம் பட்ைதுன்பம் 

என்தனன்று தசால்வததன்ன, இன்னாள் மக்கள் 

  இ ல்பான அறிவுெிகல பற்றிப் வபசி, 

அன்றுள்ள மக்கள் ஆராய்ச்சி மன்றம் 

  அகனவருக்கும் சரித்திரமாய் எடுத்துக்காட்டும்.” 

     

      இரும்பால் தசய்த ஒரு சிறு ஆணிகூை, எத்தகனவ ா 
காலத்திற்கு மரங்ககள இகணத்துப் பிடித்துக் தகாண்டு இருக்கிறது.    
மனித வாழ்வில் ப ன் தருகிறது. 
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    ஆனால் தபான்னால் மனித சமூகத்திற்குப் பல வக ிலும் 
துன்பவம தவிர, எந்தவித ெற்ப னும் இல்கல. 

   உைல் சக்தி ென் முகற ில் ப ன்பைவும், அகவ வணீாவகதத் 
தடுக்கவும் வவண்டுதமனில், தபான் என்ற உவலாகம் மனிதனுக்குத் 
வதகவ ில்கல.  அகத மனிதர்கள் கவத்திருக்கவவா, 
உபவ ாகிக்கவவா மாட்ைார்கள். 

   அதில் உள்ள மினுமினுப்பால் கவரப்பட்டு மனிதர்கள் 
அக்காலத்தில், பலவிதமானத் துன்பங்ககள அகைந்தார்களாம் என்று 
வருங்கால மக்களின் ஆராய்ச்சி மன்றத்தில் வபசம் அளவுக்கு ஒரு 
சரித்திரக் குறிப்பாகவவ மாறிவிடும். 
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17. ஏட்டுக்கல்வி 
     “கைவுகளக் காட்ைமுடி ாத கல்வி எனக்குத் வதகவ ில்கல” 

என்று பள்ளிக்கூைம் வபாகதவர் இராமகிருஷ்ணர். ஏட்டுக்கல்விக ப் 
பற்றி கூறுகிறார். . . . . . . . . 

     “எந்த அறிகவப் தபற்றால் இகறவகன அகை லாவமா அதுதான் 
தமய் றிவு.  பிற எல்லாம் வவீண.” 

     “ஆ ிரக்கணக்கான புத்தகங்ககள ஒருவன் படித்திருக்கலாம்.  
இகறவனிைம் பக்தி உண்ைாகாவிட்ைால் எல்லாம் வணீ்தான்.  
விவவக கவராக்கி ம் இல்கலத னில் அவன் தவறும பண்டிதன் 
மட்டும்தான்.  

 

 

     இப்படிப்பட்ை தவற்றுப் பண்டிதனின் மனம் தபண்-தபான் 
இவற்றில்தான் ொட்ைம்தகாள்ளும்.  
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       கழுகு உ ரப் பறக்கும்  இருந்தும், அதன் வொக்கதமல்லாம் 
தகர ில் விழுந்து கிைக்கும்அழுகி  மாமிசத் துண்டின் வமல்தான் 
இருக்கும்.” 

        “ஞானத்தகதப் பற்றி எவ்வளவவா வபசுகின்ற பண்டிதர்கள் பலர் 
உள்ளனர்.  எல்லாம் தவறும் வாய்ப்வபச்சுத்தான்.  தச லில் 
ஒன்றும் இல்கல. 

      கழுகு தவகு உ ரத்தில்தான் பறக்கிறது.  ஆனால் 
அதனுகை  பார்கவ கீவழ அழுகி  பிணங்களின்மீவத உள்ளது.  

        அதாவது இவர்களுக்குக் காமினி, காஞ்சதனத்தின் மீதுதான் 
பார்கவ.  உலக வாழ்வில்தான் பற்று.  

       எந்தப் பண்டிதராவது விவவக கவராக்கி த்வதாடு வாழ்கிறார் 
என்று அறிவவனா ின் அவரிைத்து எனக்கு மதிப்புப் பிறக்கும்.   
அவ்விதம் இல்கலத னில் அவர்ககள ஆடு. ொய் வபால 
விலங்குகளாகவவ கருதுவவன்.- - - - 

    “தவறும் நூலறிவு ஒன்றுக்கும் உதவாது.  இகசக்கருவி வாசிப்பது 
பற்றி மக்கள் வக்ககண ாக வா ினால் வபசலாம். 

        ஆனால் அகதக் கக ில் எடுத்து வாசித்துக் காட்டுவதற்கு 
மிகவும் திறகம வவண்டும்.  

      மிக உ ர்ந்த தத்துவங்ககளக் குறித்துப் வபசுவது சுலபம்.  
ஆனால் அந்தத் தத்துவங்ககள ெகைமுகற ில் தகாண்டு வருவது 
மிகவும் கடினமானது.” 

      

    “தவறும் படிப்பினால் என்ன பிரவ ாஜனம்?  சாதகன தசய்  
வவண்டும்.   தவம் பழக வவண்டும்.  இகறவகனக் கூவிக் கூவி 
அகழக்க வவண்டும்.  

      “சித்தி, சித்தி”என்று தசான்னால் மட்டும் ப னில்கல 
அப்பானகத்கதச் சிறிவதனும் பருகவவண்டும்?” 
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    “சாத்திரத்தின் மூலம் இகறவகன அகை  முடி ாது.  சாத்திரம் 
படிப்பதால் “ இகறவன் இருக்கிறான்” என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது.   
அவ்வளவவ.  

     இகறவகனக் காணவவண்டும் என்ற தீவிர தவறிக  ொம் 
தகாள்ளாவிட்ைால், அதில் மூழ்காவிட்ைால் அவன் காட்சி அளிக்க 
மாட்ைான்.  மூழ்கி  பிறகு இகறவவன ெமக்கு அறிகவத் தருவான்.  
சந்வதகங்கள் அகலும்.”  

     “ஆ ிரம் நூல்ககளப் படிக்கலாம்.  ஆ ிரக்கணக்கான 
சுவலாகங்ககள வா ினால் தசால்லலாம்.   அவகனக் காண ஏங்கி 
அவனுக்குள் மூழ்காவிட்ைால் அவகன அகை  முடி ாது.   
தவறும் புலகம ினால் மனிதர்ககள ம க்க முடியுவம தவிர 
இகறவகன அகை  முடி ாது.” 

    “சாத்திரங்கள், நூல்கள்தானம் என்ன தசய்யும்?  அவனுகை  
அருள் இல்லாவிட்ைால் ஒன்றும் ப னில்கல.  எதனால் 
அவனுகை  அருள் கிட்டுவமா, அதற்காக ஏங்கிப் பாடு படு. அருள் 
உண்ைானால் அவனுகை  காட்சி கிகைக்கும்.  அவன் உங்களுைன் 
வபசுவான்.” 

    “எவ்வளவுதான் சாத்திரங்கள் படிப்பாய்?  தவறும் ஆராய்ச்சி 
தசய்வதால் என்ன ப ன்?  முதலில் அவகன அகை ப் பாடுபடு.  
குரு வார்த்கத ில் ெம்பிக்கக கவத்துச் சிறிது தச ல்படு. “குரு 
கிகைக்காவிட்ைால் கைவுளிைம் ஏங்கிப் பிரார்த்தகன தசய்.  தான் 
எத்தகக வன் என்பகத அவவன அறிவிப்பான்.” 

         “சாத்திரத்கதப் படித்து என்ன ததரிந்து தகாள்வாய்?   
சந்கதக்குள் வபாகாமல் ததாகலவில் இருக்கும் வகர “வகா,வகா” 
என்ற தவறும் இகரச்சல்தான் வகட்கிறது.” 

     “சந்கதக  அகைந்து விட்ைால் தவவ்வவறு விதமான ஒலிகள் 
வகட்கின்றன.  அப்தபாழுது எல்லாவற்கறயும் ததளிவாகப் பார்க்க 
முடியும், வகட்க முடியும்.  “உருகளக்கிழங்கக எடுத்துக் தகாள்,  
கபசா தகாடு”  என்தறல்லாம் ததளிவாக ஓகச வகட்கிறது.” 
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           கைல் தூரத்தில் இருக்கும்வபாது “ஓ ஓ ஓ” என்று ஓகச 
வகட்கிறது.  அருகில் தசன்றால் அதன்வமல் பல கப்பல்கள் 
வபாவகதயும், பறகவகள் பறப்பகதயும், அகலகள் ஓ ாமல் 
வசீுவகதயும் பார்க்கலாம். “ 

        “ புத்தகம் படிப்பதால் மட்டும் இகற அனுபவம் 
கிகைப்பதில்கல.  படிப்புக்கும் அனுபவத்துக்கும் தவகு தூரம்.   

         இகறவகனக் கண்ை பிறகு புத்தகம், சாத்திரம், 
விஞ்ஞானம் இகவகதளல்லாம் தவறும் கவக்வகால் குப்கப என்ற 
உணர்வு ஏற்படும்.” 

     கல்வி என்றால் என்ன?  விகை ாக வருகிறார் மகரிசி.  

    கல்வி என்றால், அதில் ொன்கு அங்கங்கள் இருக்க வவண்டும். 

1. எழுத்தறிவு 
2. ததாழிலறிவு 
3. இ ற்ககத் தத்துவ அறிவு 
4. ஒழுக்க பழக்கங்கள் 

இந்த ொன்கு உறுப்புககளக் தகாண்ைவத முழுகம ான 
கல்வி ாகும். 

    இத்தகக  கல்விக ப் தபற்றுத் தங்ககளச் சிற்பான ஒளி மிக்க 
வாழ்விற்குத் தகுதி ாக்கிக் தகாள்ளும் ப ிற்சிவ  இளகம 
வொன்பாகும். 

       இத்தகக  கல்விதான் வவண்டும் என்பகத வவதாத்திரி மகரிசி 
உபவதசம் தசய்தவதாடு ெிறுத்தவில்கல.   தச லிலும் தசய்து 
காட்டியுள்ளார்கள்.  

          ஆம்.   தமய்விளக்க கல்விக  மனவளக்ககல ாக்கி 
அதகன பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாைங்களாக தகாண்டு 
தசன்றுள்ளார்கள. 
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    சுமார் 15க்கு வமற்பட்ை பல்ககலக்கழகங்களில் (இராமகிருஷ்ணர் 
விரும்பி  கல்விக  ) பட்ை ப்படிப்பு, பட்ைபடிப்பு, பட்ைவமற்படிப்பு, 
ஆராய்ச்சி படிப்பு என்று தற்வபாது மாணவர்கள் ஆர்வத்ததுைன் 
ப ின்றுவருகின்றன. 
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18.  மாக . 
     வவதாந்ததில் மாக  என்தறாரு வார்த்கதக  அடிக்கடி 
தசால்வதுண்டு. 

  “ மாக  என்றால் என்ன?  ம க்கம் என்று  சாதரணமாகத் 
தபாருள் தகாள்ளலாம்.  உள்ளதகத சாதாரணமாகத் ததரிந்து 
தகாள்ளாத கற்பகன ிவலவ  இருப்பது மாக .” என்பது வவதாத்திரி 
மகரிசி ின் விளக்கமாகும். மகரிசி வமலும் கூறுகிறார்.  

     உதாரணமாக ொம் இங்வக உட்கார்ந்து ஒரு மணி வெரம் 
ஆகிவிட்ைது.  முன்பு இருந்த இைத்திலிருந்து இந்த உலகம் ஆ ிரம் 
கமல் ெகர்ந்து தசன்று விட்ைது.  

         ஆனால் ொம் உட்கார்ந்த இைத்திவலவ  அப்படிவ  
இருப்பதாக ெிகனக்கிவறாம்.  இதுதான் மாக . 

     இன்தனாரு உதாரணம் கூை தகாள்ளலாம்.  பழம் என்பது 
அணுக்களால் ஆகி  கூட்டு.  ஒவ்தவாரு அணுவுக்கும் இகைதவளி 
இருக்கிறது.  

   அணு என்றால் சுழற்சி உண்டு.  ஆனாலும் அதற்கு இகை ில் 
உள்ள இகைதவளி ெமக்குத் ததரிவதில்கல.  அதனால் அது 
அப்படிவ  தகட்டிப் தபாருளாக இருக்கிறது என்று ெிகன்கிவறாம்.  
இதுதான் மாக . 

     பழத்கத ென்றாக எரியும் தெருப்பில் வபாட்ைால் ஒரு 
ெிமிைத்தில் தபாலதபாலதவன்று சாம்பலாகி விடும்.   ஒவ்தவாரு 
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அணுவும் சூடு உண்ைாகிற வபாது சழல் விகரவு அதிகமாகி 
ஒன்கறத ான்று தள்ளி ெிறுத்ததுகிறது. 

        அதனால் அணுக்கள் விலகிப் வபாய்விடுகின்றன.  ஆனால் 
அகவ வசர்ந்திருக்கின்றன என்ற ெிகனப்பதுதான் மாக . 

 

“இன்பத்கத மாத்திரவம விரும்பி என்றும், 

   எண்ணம்தசால் தச ல்விகளகவ யுகிக் காமல், 

இன்பத்திற் வகமுரணாய்ச் தச ல்கள் ஆற்றி, 

   இ ற்ககவ  கம்விகளகவ மறந்தி ருந்தும், 

இன்பதுன்பம் எகவஎன்வற அறிந்தி ைாமல் 

   இரண்கையுவம கற்பகன ால் மாற்றிக் கண்டும் 

இன்பதமன்ற ெிகறதசல்வ ஊற்றி ருக்கும் 

   இைமறி ா ம க்கமுவம மாக  ஆகும்.” 

 

            இ ற்கக தச ற்கக ெிகழ்ச்சி தன், விகளவுகள் 
இகவககள றி ாமல், இன்பம் எது துன்பம் எதுதவனக் 
கண்ைறி ாமல், எப்வபாதும் இன்பவம வவண்டும் என்று விரும்பியும், 

          இன்பம் தபறவவண்டி  வககக்கு முரணாகச் தச ல்கள் 
ஆற்றியும், இ ற்ககத் தத்துவத்தகதவ  மறந்தும், இன்பத்கதத் 
துன்பமாகவும், துன்பத்கத இன்பமாகவும் அறிவின் ம க்த்தால், 
ஆராய்ச்சி ின்கம ால், தவறாகக் கருதிக் தகாண்டும், 

 

        எது வவண்டும், என்ன தசய்வது என்ற ததளிவு இல்லாமல் 
திககப்புைன் தச ல் ஆற்றி, 
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        கற்பகன ால் தகாண்ை இன்பத்கத ொடி உண்கம ான 
துன்பத்கதயும், சிறிது வெர இன்பத்கத ொடி ெீண்ைகால 
துன்பத்கதயும், ஒருவர் இன்பத்கத ொடிப் பலரின் துன்பத்கதயும், 
விகளவித்தும் – அனுபவித்தும் – வருகிற திகப்புற்ற அறிவின் 
ம க்க ெிகலவ  மாக  எனப்படும்.  

      

   மாக ப் பற்றி இராமகிருஷ்ணர் தசால்கிறார்……. 

       .”இகறவனுகை  மகாமாக  ால் இவ்வுலக வாழ்க்கக 
ெைந்து வருகிறது. இந்த மாக  இருவககப்படும். ஒன்று வித் ா 
மாக .  மற்தறான்று அவித் ா மாக .  

   வித ா மாக ிைம் சரணகைந்தால் ெல்லார் இணக்கம், ஞானம், 
பக்தி, அன்பு, கவராக்கி ம் ஆகி கவ உண்ைாகின்றன. 

    அவித் ா மாக  என்பது ெிலம், ெீர், தீ. காற்று, ஆகா ம் 
என்னும் பஞ்ச பூதங்களும், அவற்றின் அடிப்பகை ில் வதான்றும் 
சுகவ, ஒளி, ஊறு, ஓகச, ொற்றம் என்பனவுமாகும். 

   அதாவது தபாறிகளின் இன்பத்திற்குக் காரணமாக இருக்கும் 
தபாருட்கள் இகவகள் ெம்மிைம் ஈசகன மறக்கும்படிச் தசய்கின்றன.” 

       பிரம்ம பக்தர் – “அறி ாகமக  உண்ைாக்கும் அவித் ா 
மாக க  இகறவன் ஏன் பகைத்திருக்கிறான்?” 

இராமகிருஷ்ணர் – “அது அவனுகை  விகள ாட்டு.  இருள் 
இல்லாவிட்ைால் ஒளி ின் தபருகமக  அறி  முடி ாது. 
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    துன்பமில்லாவிட்ைால் இன்பத்தின் அருகமக  அறி  
முடி ாது.  அஞ்ஞானமாகி  அவித்க  இருப்பதனால்தான் 
ஞானத்தின் தபருகமக  அறி  முடிகிறது. 

    “வதால் இருப்பதனால்தான் மாங்காய் பழுக்கிறது   பழம் 
பழுத்ததும் தவளித்வதாலின் உபவ ாகம் முடிந்துவிடுகிறது. 

   ொம் வதாகல அகற்றிவிடுகிவறாம்.  மாக  என்னும் வதால் 
முடி ிருப்பதால்தான் பிரம்ம ஞானத்கத அகை  முடிகிறது.  

  வித் ா மாக , அவித் ா மாக  இரண்டும் மாம்பழத்தின் 
வதாலுக்குச் சமம்.  இரண்டுவம வதகவ. 

பக்தர் – இந்த உலகம் மாக , ஜால வித்கத, என்றால் இந்த மாக  
விலகாதது ஏன்? 

இராமகிருஷ்ணர் – சம்ஸ்காரங்களின் வலிகம காரணமாக மாக  
விலகவில்கல.  இந்த மா ா உலகில் ததாைர்ந்து பல பிறவிகளில் 
வாழ்ந்ததன் காரணமாக மாக  உண்கம என்று வதான்றுகிறது. 

   சம்ஸ்காரங்களுக்கு எவ்வளவு வலிகம ததரியுமா?  
தசால்கிவறன் வகள்!  அரசகுமாரன் ஒருவன் முற்பிறவி ில் 
சலகவத் ததாழிலாளிக்கு மகனாகப் பிறந்திருந்தான். 

    அவன் விகள ாடும்வபாது ெண்பர்களிைம். “மற்ற 
விகள ாட்தைல்லாம் இருக்கட்டும்.  ொன் கவிழ்ந்து படுத்துக் 
தகாள்கிவறன்.  ெீங்கள் என் முதுகின்மீது ைப்ைப் என்று துணி 
துகவயுங்கள்” என்று கூறினான். 

         மாக  விளக்கத்கத ஒரு ககத மூலம் ொம் உணர்ந்து 
தகாள்ளலாம். 

    ஒரு முகற கண்ணகன வழிபட்ை ொரதர், “கண்ணா! உன் 
மாக  ஆற்றல் வாய்ந்தது என்கிறார்கள்.  அகனத்தும் உணர்ந்த 
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பிரம்மஞானி ாகி  என்கன மாக  என்ன தசய்யும்?” என்று 
தபருகம வபசினார். 

   “ொரதா! அந்தப் தபாய்கக ில் தசன்று ெீராடிவிட்டு வா.  பிறகு 
வபசுவவாம்” என்றார் கண்ணன். 

   தன் கக ிலிருந்த வகீணக க் ககர ில் கவத்துவிட்டுப் 
தபாய்கக ில் மூழ்கி எழுந்தார் ொரதர்.  அவ்வளவுதான்! அழகி  
தபண்ணாக அவர் மாறி இருந்தார்!  தான்  ார் என்பகதவ  அவர் 
மறந்து விட்ைார்! 

   அப்வபாது அந்த வழி ாகக் குதிகர ில் வந்த அரசன் ஒருவன் 
அந்தப் தபண்கணப் பார்த்தான்.  

    அவள் அழகில் ம ங்கி  அவன், “என்கனத் திருமணம் தசய்து 
தகாள்கிறா ா?” என்று அவளிைம் வகட்ைான். 

   அவகன ஓரண்கண்ணால் பார்த்த அவள் தன் சம்மதத்கத 
ததரிவித்தாள். 

  இருவருக்கும் திருமணம்  ெைந்தது.   அரண்மகன ில் சீரும் 
சிறப்புமாக இருந்த அவளுக்கு இரண்டு குழந்தககள் பிறந்தன. 

    திடீதரன்று எதிரி ொட்டு அரசன், பகைத டுத்து வந்து 
வபார்க்களத்தில் அவளது கணவகன தகான்றுவிட்ைான். 

   அவளிைம் ஓடி வந்த வரீர்கள், “அரசி ாவர! ெம் அரசர் 
தகால்லப்பட்ைார்.  எதிரிப்பகை  எப்வபாது வவண்டுமானாலும், 
அரண்மகனக்கு வரலாம்.  ெீங்கள் குழந்கதககள அகழத்துக் 
தகாண்டு காட்டிற்குள் தசன்றுவிடுங்கள்” என்றார்கள். 

   உ ிர் பிகழக்கக் கருதி  அவள் இரண்டு குழந்கதககளயும் 
தூக்கிக் தகாண்டு காட்டிற்கு ஓடிச் தசன்றாள்.  எதிரி வரீர்கள் 
அவகளத் துரத்தி வந்தார்கள். 

    குழந்கதககளப் வபாட்டுவிட்டு அவள் கல்லிலும் முள்ளிலும் 
ஓடினாள். 
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   வரீர்கள் துரத்தி வரும் ஓகச இப்தபாழுது அவளுக்குக் 
வகட்கவில்கல.  தான் தப்பிவிட்ைதாக உணர்ந்தாள். 

    “கணவகர இழந்துவிட்டு குழந்கதககளப் பறி தகாடுத்து 
விட்வைன்.  இப்வபாது என்கன ஆதரிப்பார்  ாரும் இல்கல.  
பசி ாலும் தாகத்தாலும் துடிக்கிவறன். என்ன வாழ்க்கக இது?” என்று 
அவள் அழுது புலம்பினாள். 

      ெைந்தகத எல்லாம் பார்த்துக் தகாண்டிருந்த கண்ணன், அந்தப் 
தபண்ணிற்கு பகழ  வடிவத்கதத் தர ெிகனத்தார். 

   கிழவனாக மாறி அவள் எதிரில் வந்தார்.  “தபண்வண! அந்தப் 
தபாய்கக ில் ெீராடிவிட்டு வா.  உனக்கு ெலவம் விகளயும்” 

என்றார்.  

    அவளும் அப்படிவ  தசய்தாள்.  முழ்கி எழுந்தததும் அவள் 
ொரதராக ஆனாள். 

   ககரவ றி  ொரதர் வகீணக  எடுத்துக் தகாண்டு கண்ணனிைம் 
வந்தார்.   

    ெைந்தகத எல்லாம் அவருக்கு உணர்த்தி  கண்ணன், “இப்வபாது 
மாக ின் ஆற்றல் உனக்குப் புரிந்ததா?” என்று வகட்ைார். 

    “என் தற்தபருகமக்கு என்கன மன்னியுங்கள்” என்று 
வவண்டினார் ொரதர். 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஞான வள்ளல்கள்                            மன்னார்குடி பானுகுமார் 

 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் Page 119 

 

 

 

19.  முக்தியும் வமாட்சமும். 
      இராமகிருஷ்ணருைன் ஒரு மார்வாரி பக்தர் வபசிக் 
தகாண்டிருந்தார். 

    மார்வாரி பக்தர் – அய் ா! கங்கக ில் உைகல உகுத்து 
விட்ைால் முக்தி கிகைக்குமா? 

    இராமகிருஷ்ணர் – ஞானம் உண்ைானால் முக்தி.  ெீ 
எங்கிருந்தாதலன்ன்?  

       வமாசமான இைத்தில் இறந்தாலும் சரி, கங்ககக் ககர ில் 
இறந்தாலும் சரி, ஞானிக்கு முக்தி கிகைக்கும்.  

        அஞ்ஞானிக ப் தபாறுத்தவகர கங்கக ெதிக்ககர ில் 
இறப்பது ெல்லது. 

    மார்வாரி பக்தர் – மகராஜ்!  சாகி ில் இறந்தால முக்தி 
ஏற்படுகிறது ஏன்? 

      இராமகிருஷ்ணர் – காசி ில் இறந்தால் சிவதரிசனம் 
கிகைக்கிறது.  அப்வபாது சிதபருமான், “என்னுகை  இந்த உருவம் 
மாக  வடிவம்.  பக்தர்களுக்காக இகதத் தாங்கியுள்வளன்.  இவதா 
பார்!  ொன் அகண்ை சச்திதானந்தத்தில் ககரந்துவிடுகிவறன்” என்று 
கூறி, தம்முகை  வடிவத்கத சச்சிதானந்தத்தில் மகறத்துக் 
தகாள்கிறார். 

     புராணத்தின்படி சண்ைாளனும், பக்தி உத மானால் முக்தி 
அகை லாம். 
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     இகறவனுகை  தப கரயும் புககழயும் பாடினாவல வபாதும்.   
 ாகம்,  க்ஞம், தந்திரம், மந்திரம் இகவகள் அவ்வளவு 
பிரவ ாஜனமில்கல. 

    கலியுகத்தில் வவதத்தில் தசால்லப்பட்ைடிருக்கும்  ாகம், 
 க்ஞம், மந்திரம், தந்திரம் வபான்ற கர்மங்ககள முகறப்படி 
தசய்வதற்கு வெரம் எங்வக இருக்கிறது?  ஆகக ால் ொரத 
பக்திதான் ஏற்றது. 

    கர்மவ ாகம் மிகவும் கடினம்.  ப ன் கருதாமல் பணி 
புரி ாவிட்ைால் அது ெம்கமக் கட்டுப்படுத்திவிடும். 

      பதஞ்சலி தனது வ ாகசூத்திரத்தில் முக்திக  தகாடுக்கும் எட்டு 

படிக்கட்டுககள விவரித்துள்ளார். 

         தற்காலத்தில் ெிலவிவரும் அகனத்து தி ான முகறகளும் 

வ ாகசூத்திரத்கத அடிப்பகை ாக தகாண்ைகவதான்.  

      தி ானம் தசய்வதன் மூலம் முக்திக  அகை லாம் என்பது 

பரவலாக ெிலவிவரும் ஒரு கருத்து. இது தவறான கருத்து என்று வவதம் 

இந்த பாைம் மூலம் விளக்குகிறது. 

       முக்தி என்பது ெமது குறிக்வகாள். வ ாகம் என்பது ெமது 

குறிக்வகாகள அகை  உதவும் வழி. இதில்  ாருக்கும் எந்த குழப்பமும் 

கிகை ாது.  

     ஆனால் முக்தித ன்றால் என்ன என்பதிலும் வ ாகதமன்றால் என்ன 

என்பதிலும் பல ததளிவற்ற தவறான கருத்துக்கள் உள்ளன. 

வ ாகம் என்றால் என்ன? 

      வ ாகம் என்றால் ஒன்று வசர்வது என்று தபாருள். பரமனும் 

ொனும் எப்தபாழுதும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து தகாள்வதுதான் 

வ ாகத்தின் குறிக்வகாள்.  
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          ஆனால் ொனும் பரமனும் வவறு. ொன் பரமபதத்கத வ ாகம் 

தசய்வதன் மூலம் அகை லாம் என்பது வபான்ற பல தவறான 

கருத்துக்கள் ெிலவி வருகின்றன.  

         வமலும் வ ாகம் என்பதற்கு தி ானம் தசய்வது மற்றும் 

வ ாகாசனம் என்ற உைற்ப ிற்சி வபான்ற தவறான தபாருள்களும் பாமர 

மக்களிகைவ  வழக்கத்தில் உள்ளது. 

முக்தி என்றால் என்ன? 

       பிறப்பு-இறப்பு மறுபடியும் பிறப்பு என்ற சுழற்சி ிலிருந்து 

விடுபடுவது முக்தி. ொம் தசய்த பாவ புண்ணி ங்களின் பலகன 

அனுபவிக்க ொம் திரும்ப திரும்ப பிறவிகள் எடுத்துதகாண்டு 

வருகிவறாம். 

          தவற்றி-வதால்வி, வளகம-வறுகம வபான்ற இருகமகள் ெிகறந்த 

உலகில் உழன்றுதகாண்டிருக்கிவறாம்.  

      இந்த சுழற்சி ிலிருந்து விடுபட்டு குகற ாத இன்பத்துைன் 

வாழ்வதுதான் முக்தி. முக்தி கைந்தவர்களுக்கு மறுபிறவி கிகை ாது 

என்று வவதம் கூறுகிறது. 

        ொம் முக்தி கைந்து விட்வைாமா இல்கல ா என்று ெமக்கு 

ததரி  வவண்டும். ொம் எங்வக வபாகவவண்டும் என்று ததரி ாமல் 

ஆட்வைாவில் ஏறி உட்கார்ந்தால் அவன் இறக்கிவிடும் இைத்தில் 

இறங்கிவிட்டு அவன் வகட்கும் பணத்கத தகாடுப்பகத தவிர ெமக்கு 

வவறு வழி ில்கல.  

 

 

 

           வபாகும் வழி ததரி வவண்டுதமன்ற அவசி மில்கல. 

வபாகவவண்டி  இைம் ததளிவாக ததரிந்தால் மட்டும் வபாதும். அது 

ததரி ாவிட்ைால் ப ணம் தசய்  வவண்டி  அவசி வம ில்கல.  
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        முக்தி என்பது என்ன என்று ததரி ாவிட்ைால் வ ாகம் ெமக்கு 

அவசி மில்லாத ஒன்று. 

        முக்தி என்றால் என்ன என்பகத ொம் வவதத்கத 

படிக்காமவலவ ,  ாருகை  உதவியுமில்லாமவலவ  அறிந்து 

தகாள்ளலாம். ொம் தசய்யும் அகனத்து தச ல்களின் முடிவான 

வொக்கம் ஆனந்தம்.  

          எப்தபாழுதும் இன்பமா ிருப்பவத முக்தி. முக்தித ன்பதற்கு 

இகதத்தவிர வவறு எந்த தபாருதளன்றாலும் அது ெமக்கு 

வதகவ ில்கல. 

     இன்றிலிருந்து என்றும் இன்பமா ிருப்பதுதான் ெமது குறிக்வகாள். 

அதுதான் முக்தி. 

வ ாகம் முக்திக  தகாடுக்குமா? 

       ஆம். தகாடுக்கும். பதஞ்சலி ால் விவரிக்கப்பட்ை அஷ்ைாங்க 

வ ாகத்கத முகற ாக தசய்தால் ெிச்ச மாக முக்திக  அகை லாம். 

       இல்கல. தகாடுக்காது. வ ாகம் என்ற தப ரில் கண்கண மூடி 

அமர்ந்து தகாண்வைா அல்லது உைகல வில்லாக வகளத்து தகாண்வைா 

அல்லது மூச்கச அைக்கிவ ா ொம் எத்துகண ப ிற்சி தசய்தாலும் ொம் 

ெம் வெரத்கத வணீைத்துதகாண்டிருக்கிவறாம் என்ற அறிவு வந்தால் 

வருவம தவிர முக்தி வராது. 

அஷ்ைாங்க வ ாகம் என்றால் என்ன? 

  இ மம், ெி மம், ஆசனம், பிராணா ாமம், பிரத்தி ாகாரம், தாரணம், 

தி ானம், சமாதி ஆகி  எட்டு அங்கங்கள் வசர்ந்தது அஷ்ைாங்க வ ாகம்.  

          இந்த எட்டு படிகளில் சுலபமாக தசய் கூடி  ஆசனம், 

பிராணா ாமம், தி ானம் என்ற மூன்று படிகள் மட்டும் மக்களிகைவ  

பிரபலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
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       அறி ாகம ின் காரணமாக மக்கள் இகதத்தான் முழுகம ான 

வ ாகம் என்று ெம்பிக்தகாண்டு பணத்கதயும் வெரத்கதயும் விர ம் 

தசய்து தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

        வவதத்தில் இந்த அகனத்து படிக்கட்டுக்களும் 

விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அகவ முகற ாக ஓரிைத்தில் 

தகாடுக்கப்பைவில்கல.  

         பதஞ்சலி ின் ஒப்பற்ற வ ாகசூத்திரம் வவதத்தின் கருத்துக்ககள 

முகறபடுத்தி பாமரமக்களும் புரிந்து தகாள்ளும் விதத்தில் 

தகாடுக்கிறது. 

            முதல் இரண்டு படிக்கட்டுக்களான  மம், ெி மம் ஆகி கவ 

என்ன என்று ததரி ாமவலவ  ஆசனம், பிராணா ாமம் வபான்ற 

ப ிற்சி ில் ஈடுபட்ைால் பலன் கிகைக்காது என்பதில் எந்த சந்வதகமும் 

இருக்க வவண்ைாம். 

        தி ானம் என்பது முதல் ஆறு படிககளயும் முகற ாக கைந்த 

பின்னர் ஆரம்பிக்க வவண்டி  ஏழாவது படி. 

முக்தி பற்றி வவதாத்திரி மகரிசி. 

• அறிகவ அறிவால் அறிந்த ெிகலவ  முக்தி.  அறிகவ 
அறிந்வதார் அன்பின அறவம ஞானம். 

• முக்திக  அகைந்த அளவவ ெமது வாழ்க்கக ில் தவற்றி. 
• மனம் காலி ாக இருந்தால் அதுவவ முக்தி. 
• எள்ளுக்குள் எணதணக ப் வபான்று பிரபஞ்சம் எங்கும் 

எல்லாவற்றிலும் ெீக்கமற ெிகறந்து ெின்று இ ங்கும் ஆன்மா, 
ஜவீன், கைவுள், இ ற்கக, சக்தி என்று பலவாறாகச் 
தசால்லப்படும் அரூப சக்தி ெிகலக  அறிவால் அறிந்து 
வாழ்வில் அகமதி தபறுவவத முக்தி. 

• அவகன (இகறவகன) மறந்தால் ெீ சிறவ ான் அவகன 
அறிந்தால் ெீ தபரிவ ான் அவன் ெீ ஒன்றாய் அறிந்த இைம் 
அறிவு முழுகம.  அது முக்தி. 
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      வாழும் முகறக  அறிந்து இப்பிறவி ில் ெிகறவான 
ஒரு வாழ்க்கக வாழ்பவகவள முக்தர்கள் ஆவர். 

    அறிவில்முழுகம தபற்றவர்கவள இத்தகக  வாழ்க்கக 
வாழ்பவர்கள் எல்லாம் வல்ல இகறெிகல எங்கும் எல்லாரும்  
ஆக இருக்கிறது என்பகத மறவாத அறிவு ெிகல ில் 
வாழ்பவர் ஆவர். 

    இத்தகக வர்கவள ததய்வ ெிகலக்கு உ ர்ந்தவர்களாகி  
ததய்வர்கள்  (வதவர்கள்) என அகழக்கப்டுவர். 

    இகதத்தான் கீகத ில் “ ார் ஒருவர் எல்லா 
தபாருட்களிலும் என்கனக் காண வல்லவவரா, அவகர விட்டு 
ொள் விலகுவதும் இல்கல.  என்கன விட்டு அவர் 
ெிங”குவதும் இல்கல” எனச் தசால்லப்பட்டு இருக்கிறது. 

    எல்லாவற்றிலும் இகறவகனக் காணும் அறிகவப் தபற்ற 
ெிகல முக்தி எனப்படும். 

   முக்தி என்ற அறிவு ெிகல அகைந்தவர்கள் வாழும் 
காலத்தில் இ ற்கக இன்பங்களாகி  புலன் இன்பங்ககளயும் 
புலன் கைந்த அனுபவமாகி  வபரின்பத்கதயும் துய்த்து 
ெிகறவு தபறுவர். 

   அத்தகக வர்களின் வாழ்ொளில் ெிகறவ தபறாத ஆகச 
என்று எதுவும் இருக்காது. 

   அவர்களின் ஆன்மா பாவப்பதிவுகள் ெீங்கப்தபற்றுத் தூய்கம 
அகைந்து இருக்கும்.  தூய்கம அகைந்த ஜவீ ஆன்மாவவ பரம 
ஆன்மாவாக ஆகிவிடுவதால் அறிவிவல முழுகம அகைந்த 
ஆன்மாக்களுக்கு இனியும் புமி ில் பிறவி எடுக்க் வவண்டி  
அவசி மில்கல. 

    அசுத்தமான ெீரில் உள்ள் களங்கங்கள் ெீக்கப் தபற்றால் 
உள்ளங்கி இருந்த சுத்தமான ெீர் தவளிப்படுவது வபால் ெிகறவவறாத 
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ஆகசகளும், தீ  விகனப்பதிவுகளும் (ஆன்ம களங்கம்) ெீக்கப் 
தபற்ற ஜவீ ஆன்மாக்கள் பர ஆன்மாவாக தவளிப்படும்.  இதுவவ 
ஜவீ பிரம்ம ஐக்கி  முக்தி அல்லது வமாட்சம் எனப்படும். 

       எடுத்த இந்த மானிை பிறிவி ில் அறிவிவரல முழுகமதபற்று 
(முக்தி) பிறவித் ததாைர் அறுப்பதற்கு (வமாைசம் என்ற ெிகல 
அகைவதற்கு) ததய்வ ெிகல ில் வாழும் வவதாத்திரி மகரிசி 
அவர்கள் தான் வாழும் வாழ்க்கக முகறக  வாழ்க்கக 
வளக்கல்வி என்னும் மனவளக்ககலக  வகுத்துக் 
தகாடுத்திருக்கிறார்கள். 

     இவ்வாழ்க்கக முகறக ப் பின்பற்றி வாழ்ந்து, எடுத்த 
இப்பிறவி ிவலவ  முக்தி அகைந்து பிறவிப் பிணி ிலிருந்து 
விடுதகல (வமாட்சம்) தபறுவவாமாக. 
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20.  காமமும் அளவு முகறயும் 
     ஒரு சம ம் ஓர் இகளஞன் மிகவும் பதற்றத்துைன் 
இராமகிருஷ்ணரிைம் வந்து “ சுவாமி! காமம் எப்படி விலகும்?  சில 
சம ங்களில் கீழான ஆகசகளும் தவறுக்கத்ததக்க் உணர்ச்சிகளும் 
என் மனகத அகலக்கழிக்கின்றன.  அதனால் ொன் அகமதிக  
இழந்து தவிக்கிவறன்” என்ற தசான்னார். 

    அதற்கு இராமகிருஷ்ணர் அவனிைம், “கைவுளின் காட்சிக ப் 
தபறாத வகர ில் காமம்  அடிவ ாடு விலகுவதில்கல.  அதன் 
பிறகும் உைல் இருக்கும் வகர அதன் சுவடு சிறிது இருக்கவவ 
தசய்யும்.  ஆனால் அதனால் எந்தத் ததாந்தரவும் இருக்காது. 

    “என்னிைமிருந்து முழுகம ாகக் காம வாசகன 
வபாய்விட்ைததன்றா ெிகனக்கிறாய்? காமத்கத தவன்றுவிட்ைதாக 
ொன் ஒரு சம ம் ெிகனத்வதன். 

    அதன்பிறகு ஒரு ொள் பஞ்சவடி ில் அமர்ந்திருந்ததபாழுது 
என்கன மீறி காம உணர்ச்சி எழுந்தது. 

 

 

    என்னால் அகத அைக்க முடி ாது வபால் வதான்றி து.   ொன் 
ஆடிப் வபாய்விட்வைன்.  உைவன கீவழ விழுந்து மண்தகர ில் 
முகத்கதத் வதய்த்துக்தகாண்டு அழுதபடிவ  அன்கன காளி ிைம், 
“அம்மா, ொன் தபரி  தவறு தசய்துவிட்வைன்.  காமத்கத தவன்று 
விட்ைதாக இனி கருதமாட்வைன்.” என்று தசால்லி முகற ிட்வைன். 
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    ெீவ ா வாலிபத்தில் ெிற்கிறாய்.  அதனால் உன்னால் அந்த 
வவகத்கத அைக்க முடி வில்கல.  தபரி தவள்ளம் புரண்டு 
வரும்வபாது அது ககரக ப் பற்றிக் கவகலப்பைவா முடியும்! 

   ககரவ ா, எதுவவா வழி ிலிருக்கும் எல்லாவற்கறயும் அது 
உகைத்து தகாண்டு முன்வனறுகிறது.  வ லில் புகுந்து தபரும் 
உ ரத்திற்குத் தண்ணரீ் வதங்குகிறது. 

    “ஆனால், கலியுகத்தில் மனதினால் தசய்யும் பாவம், பாவவம 
இல்கலத னறு தசால்லப்பட்டிருக்கிறது.  ஏவதா ஒருமுகற உன் 
மனதில் தகட்ை எண்ணம் எழுந்ததற்காக ஏன் பைபைக்கிறாய்? 

    உைலில் இ ற்ககப்படி இந்த உணர்ச்சிகள் சில சம ம் வந்து 
வபாகத்தான் தசய்யும்.  இகதயும் மலம் கழிப்பது வபான்ற சாதாரண 
உணர்ச்சி ாகவவ ெிகனத்துக் தகாள்ளவவண்டும். 

   மலம் கழிக்க வவண்டி ிருக்கிறது என்பதற்காக  ாராவது 
கன்னத்தில் கக கவத்துக் தகாண்டு கவகலப்படுகிறார்களா? 

   “அதுவபாலவவ இகதப் வபான்ற உணர்ச்சிககளயும் 
இ ல்பானகவ ாக, அற்பமானகவ ாகக் கருதி, அவற்றுக்கு 
முக்கி த்துவம் தகாடுக்காவத. 

    “வமலும் இகறவனிைம் மன்றாடி மனமுருகப் பிரார்த்தகன 
தசய். உறரி ொமத்கத ஜபம் தசய்.  அவரது தபருகம ில் ஈடுபடு.  

 

  

   தகட்ை எண்ணங்கள் வரட்டும்.  வபாகட்டும்.  அவற்கறக் கண்டு 
தகாள்ளாவத.  இப்படிச் தசய்தால் தாமாகவவ அகவ கட்டுக்குள் 
அைங்கிவிடும். 

   இந்த வகக ில் ஒர் இகளஞன் மற்தறார் இகளஞனுைன் 
வபசுவது வபால் இராமகிருஷ்ணர் வபசினார். 
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    இந்த ெிகழ்ச்சிக  ெிகனக்கும் வபாது வ ாகின் (பிற்காலத்தில் 
சவாமி வ ாகானந்தர்) ெிகனவு வருகிறது.  புலன்ககள தவன்ற ஒரு 
சிலரில் வ ாகினும் ஒருவர். 

   “காமத்கத எப்படி தவல்வது என்ற இவத வகள்விக  ஒரு ொள் 
சுவாமி வ ாகானந்தர் இராமகிருஷ்ணரிைம் வகட்ைார். 

   அப்வபாது வ ாகானந்தருக்குப் பதினான்கு அல்லது பதிகனந்து 
வ திருக்கும்.  இராமகிருஷ்ணரிைம் அப்வபாதுதான் அவர் வர 
ஆரம்பித்திருந்தார். 

    அந்த ொட்களில் பஞ்சவடிக்கு அருகில் ஒரு குடிகச ில் 
ொர ணன் என்ற உறைவ ாகி ஒருவர் வாழழ்ந்து வந்தார். 

  அவர், உறைவ ாகப் ப ிற்சிகள் சிலவற்கறச் தசய்து காட்டி 
மக்ககளக் கவர்ந்து தகாண்டிருந்தார்.  வ ாகினுக்கும் அதில் ஈடுபாடு 
வதான்றி து. 

    வ ாகின் கூறினார்.  “இந்த உறைவ ாகப் ப ிற்சிககளப் 
பழகாவிட்ைால் காமத்கத அறவவ தவல்ல முடி ாது என்றும், 
கைவுகள அகை  இ லாது என்றும் ெிகனத்வதன்.  

       ொன் காமத்கத தவல்வதற்குரி  வழிக க் வகட்ைதும் 
வ ாகாசனம், பிராண ாமம் வபான்ற ஏதாவது ப ிற்சிககள 
இராமகிருஷ்ணர் எனக்குக் கற்றுக் தகாடுப்பார் என்று 
எதிர்பார்த்வதன். 

    “ஆனால் இராமகிருஷ்ணவரா, “உறரி ொமத்கத ென்றாக ஜபம் 
தசய்.  காமம் அழிந்து வபாகும்” என்று கூறினார்.  இந்தப் பதில் 
எனக்குத் திருப்தி தரவில்கல. 

   “இவருக்கு உறைவ ாகப் ப ிற்சிகள் எதுவும் ததரி ாது.   
ஆதலால் வாய்க்கு வந்த ஏவதா ஒன்கறச் தசால்லிவிட்ைார். 
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   உறரிொமத்கதச் தசான்னால் காமம் ஓடிவிடுமாம்!  எவ்வளவவா 
வபர் உறரி ொமத்தகதச் தசால்லிக் தகாண்டுதாவன இருக்கிறார்கள்?  
அவர்களிைமிருந்து காம உணர்ச்சி வபா விட்ைதா என்ன?” என்று 
ொன் ெிகனத்துக் தகாண்வைன். 

    “பிறகு ஒரு ொள் ொன் காளிக்வகா ிலுக்குச் தசன்றவபாது,  
இராமகிருஷ்ணரிைம் தசால்லாமல் வெராகப் பஞ்சவடி ிலிருந்த 
உறைவ ாகி ிைம் தசன்வறன்.  அவர் வபசுவகத மிகவும் ஆவவலாடு 
வகட்டுக் தகாண்டிருந்வதன். 

   “அப்வபாது குருவதவவர அங்கு வந்தார்.  என்கனப் பார்த்ததும் 
அவர் என் ககக ப் பிடித்து தமது அகறக்கு அகழத்துச் தசன்று “ெீ 
ஏன் அங்கு தசன்றாய்?  அங்வக வபாகாவத.  உறைவ ாகப் 
ப ிற்சிகளில் ஈடுபடுவா ானால் உன் மனம் உைகலப்பற்றிவ  
ெிகனத்துக் தகாண்டிருக்கும். கைவுளுக்காக ஏங்காது” என்று கூறி 
எச்சரித்தார் 

    “எங்வக ெம்மிைம் வருவகத இவன் ெிறுத்தி விடுவாவனா என்ற 
எண்ணத்தில் இவர் இப்படிப் வபசுகிறார்” என்று ொன் ெிகனத்துக் 
தகாண்வைன். 

    “ொன் தபரி  புத்திசாலி” என்ற எண்ணம் எனக்கு அதிகமாக 
இருந்தது.  ஆதலால் என் அறிவுக்கு எட்டி படி ொன் முடிவு 
தசய்துவிட்வைன். 

    ஆனால் இராமகிருஷ்ணரிைம் வபாவதால் அவருக்கு எந்த 
லாபமும் இல்கல என்பகத ொன் ெிகனத்துப் பார்க்கவில்கல. 
அப்படி ஒரு குரங்கு மனம் எனக்கிருந்தது. 

    ஆனால் குருவதவரின் கருகணக்குத்தான் எல்கல என்பவத 
இல்லவ !  இதுவபான்ற அற்பத்தனமான எண்ணங்கள் என் 
உள்ளத்தில் இருந்த வபாதிலும் அவர் எனக்கு அகைக்கலம் தந்தார். 
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   “எப்படிவ ா அந்த வெரத்தில் “அவர் தசான்னபடிவ  தசய்து 
அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்றுதான் பார்த்துவிடுவவாவம!” என்ற 
எண்ணம் எனக்குள் எழுந்தது. 

    “ஆகவவ உறரி ொமத்கத விைாமல் ஜபிக்க ஆரம்பித்வதன்.   
என்ன ஆச்சரி ம்!  அவர் கூறி து வபாலவவ, காம உணர்ச்சிகள் 
தமல்ல தமல்ல என்னிைமிருந்து விலகுவகத உணர்ந்வதன். 

     உணவு, உறக்கம் , உகழப்பு, உைலுறவு, எண்ணம் என்ற 
ஐந்திலும் அளவு முகற வவண்டும் என்பது வவதாத்திரி வகாட்பாடு. 

    காமத்தின் விகளவாக வரும் எண்ணத்தில் அளவுமுகற 
வவண்டும் என்கிறார் மகரிசி.  

    அம்மா, அப்பா இருவரது காமத்தால் எடுத்த இந்த உைம்பும், 
காமத்தால் உண்ைானதுதாவன என்று வதவிமகாத்திமி ம் கூறுகிறது. 

      காமத்கதக்  கட்டுப்படுத்த சித்தர் வ ாகமாகி  “கா கல்பப் 
ப ிற்சிக ” மகரிசி மானுைத்திற்குத் தந்துள்ளார். 

 

 

    காமத்திற்கு அடிப்பகை ான விந்துகவ பால்சுரப்பி ிலிருந்து 
வமல்வொக்கி எழுப்பி விடுவதால், காமத்கத கட்டுப்படுத்தலாம்.  
காமத்கத ஆக்க சக்தி ாக மாற்றலாம். இது வபான்ற 
இரகசி ஙங்ககளச் தசால்லித் தருகிறது மகரிசி ின் கா கற்பப் 
ப ிற்சி.    

 

  “வினைப்பதிவாம் சுனைனை விடுத்துத் தூைனை பபறவவ 

நினைவாய் உடபெடுத்வதன் நிெம் ைீது விழுந்த பின்வை 

எனை ைறந்வதன் எநதன் வினை ைறந்வதன் இனறவா 
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உனை ைறந்வதன் ஆைால் நீ உள்ளுணர் எனை ைீட்டு”  

-  வவதாத்திரி மகரிசி. 

 

     முைற்சியும் பைிற்சியும் பசய்து காமத்கத கட்டுக்குள் 
கவக்கலாம்.  

     வாருங்கள் ைைவளக்கனெ ைன்றத்திற்கு.   காைகல்பம் 

பைில்வவாம்.  காம உணர்வுககள ஆக்க உணர்வுகளாக மாற்றுவவாம். 
. வாழ்வில் வளமும் அனைதியும் வபரின்பமும் அனடவவாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. வதகவ ற்ற மீன் வி ாபாரம். 
      இராமகிருஷ்ணரின் சீைர் ராக்கால் (பிற்காலத்தில் சுவாமி 
பரம்மானந்தர்) அப்வபாது இகளஞர். 

    ஒரு சம ம் அவர் வழி ில் கிைந்த ஒரு கபசா ொண த்கதக் 
கண்தைடுத்தார். 
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    அகத அவர் இராமகிருஷ்ணரிைம் தகாண்டு வந்து தகாடுத்தார்.  

   இராமகிருஷ்ணர் அவரிைம், “ெீ ஏன் அகத எடுத்தாய்?  உனக்வகா 
அது எந்த விதத்திலும் வதகவ ில்கல.  

       ஒருவனுக்கு மீன் வதகவ ில்கல என்று கவத்துக்தகாள்.  
பிறகு அவன் ஏன் மீன் சந்கதக்குப் வபாய் மீன் விகலப் பற்றி  
வபரத்தில் ஈடுபை வவண்டும்?” என்று வகட்ைார். 

 

    சிறி  விஷ மானாலும் வதகவ ற்ற விவகாரங்களில் ஒரு 
சாதகர் கருத்து தசலுத்தக் கூைாது.  மகாமாக  சம்மந்தப்பட்ை இந்த 
உலகத்தில் மிகவும் சிறி   விஷ த்திலும் மிகவும் எச்சரிக்கக ாக 
ஒரு சாதகர் ெைந்து தகாள்ள வவண்டும். 

 

    இகதவ  பிறகாலத்தில் துறவறம் வமற்தகாள்ள இருந்த சுவாமி 
பிரம்மானந்தருக்கு இராமகிருஷ்ணர் இவ்விதம் எடுத்துக் காட்டினார்.    

 

 

  

     ஒரு சம ம் புககவண்டிக்காகப் புககவண்டி ெிகல த்தில் 
காத்துக் தகாண்டிருந்தார் வவதாத்திரி.  அவர் அமர்ந்திருந்த 
இைத்திலிருந்து பார்கவக  சிறிது சுற்றும் முற்றும் தசலுத்தினார். 

       அவர் அருவக சிறிதுதூரத்தில் ஒரு ரூபாய் ொண ம் 
பளிச்தசன்று கண்ணில் ததன்படுகிறது.  அந்த ொண ம் “என்கன 
எடுத்துக் தகாள்” என்பகதப் வபான்று அவர் மனதில் உந்துவவகம் 
வதான்றுகிறது. 
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    சுற்றும்முற்றும் மீண்டும் பார்த்தார்.  எச்சரிக்கக உணர்வாய் 
பக்கததில் இதற்கு  ாரும் உரிகம தகாண்ைாடுகிறார்களா?  என்று 
பார்க்கிறார். 

   எழுந்து தசன்று அகதக் கக ில் எடுத்துக் தகாள்கிறார். பின் தன் 
இைத்தில் வந்து அமர்ந்து தகாள்கிறார்.  ஒரு ெிமிைம் மனம் 
சிந்தகன ில் ஓடுகிறது. 

    இந்த ொண த்திற்கு ொன் ஏன் ஆகசப்பைவவண்டும்.  இந்த 
ொண ம் என்னுகை து இல்கலவ .  வமலும் இதுவபான்று என் 
சட்கைப் கப ில் 300 ரூபாய்க்கு வமல் இருக்கிறது.  இது 
 ாருகை  பணவமா! 

    இது  ாருக்கு வவண்டுவமா அவர்கள் எடுத்துக் தகாள்ளட்டும்.  
எனக்கு இது வவண்ைாம் என்று மனம் தசால்கிறது.   உைவன 
மீண்டும் அகத எடுத்த இைத்திவல கவத்துவிட்டு வந்து அமர்கிறார். 

 

 

 

     குருவஷத்திரம் வபால் ஒரு ெிமிைம் மனதில் வபாராட்ைம்.  
சஞ்சலம்.  பிறகு அகதஎடுத்த இைத்திவலவ  கவத்தபின்பு 
மனதிவல மீண்டும் பகழ  அகமதி. 

    எண்ணத்கத எண்ணத்தால் ஆராய்கிறார்.  மனித சரித்திரத்தில் 
உள்ள விலங்கினப் பதிவாகி  பிறர் வளம் பறிக்கும்  பறித்துண்ணும் 
பதிகவ தன் மனதில் வந்தகத சிந்தகன ால் விளங்கிக் 
தகாள்கிறார். 

“தபாது விதி ாய் பிறாதபாருகள வாழ்க்ககச் 

சுதந்திரத்கதப் வபாற்றிக் காத்தும் பிறர்துன்பம் வபாக்கும் 

அன்பும் வவண்டும்” 
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 என்று பணிவான உபவதசத்கத மானுைத்திைம் கவக்கிறார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. உண்கம ஞானம். 
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    ஒரு சம ம் வபருந்து ெிகல த்தில் மகரிசி ெின்று 
தகாண்டிருந்தார். 

      ஒரு வபருந்தின் அருகில் அகதக் கைந்து தகாண்டிருந்தவபாது, 
அவர்மீது திடீர் என “சிவப்பு மகழ” தபாழிந்தது. 

      மகரிசி அணிந்திருந்த வமலங்கி முழுவதும் திட்டுத் திட்ைாக 
சிவப்பு ெிறமானது. 

    மகழ தபாழிந்த வமகத்கத அன்னாந்து பார்க்கிறர்.   ஒரு 
வ தான அம்கம ார் வாய் ெிகற தவற்றிகல தமன்று 
தகாண்டிருந்தார். 

    வா ில் தகாள்ளததால் பாரத்கத இறக்கி கதப் பார்த்து 
விடுகிறார்.  அவத வெரத்தில் மகரிசி ின் ஆகைக யும் பார்த்து 
விடுகிறார். 

   “அய் ா. தங்ககளப் பார்த்தால் ஒரு மகாகனப் வபால் 
வதான்றுகிறரீ்கள்.   உங்களுக்கு ொன் அபச்சாரம் தசய்து விட்வைன். 
என் எச்சிகலப் வபாய் உங்கள் மீது உமிழ்ந்து விட்வைன்.  
அறி ாமல் தசய்த பிகழக  மன்னித்தருள வவண்டும்” என்று 
உள்ளம் பதற வவண்டுகிறார். 

    “அதற்தகன்ன அம்மா, துகைத்துவிட்ைால் வபாகிறது.  அதற்காக 
ெீங்கள் வருந்த வவண்ைாம்” என்று ஆறுதல் அளிக்கிறார்கள். 

    “இல்கல அய் ா!  என் மனம் ஆறுதல் அகை  வில்கல.  
த வு தசய்து உங்கள் வமலாகைக  கழட்டிக் தகாடுங்கள்.  அகத 
ஒரு ெிமிைத்தில் தூய்கம தசய்து தகாடுத்து விடுகிவறன்” என்று 
வவண்டுகிறார். 

    “சட்கை ில் எச்சில் பட்ைதற்காக ஏனம்மா வருந்துகிறாய்?  
இந்த உைவல ஒரு தபண்ணின் எச்சத்தில் வளர்ந்து வந்தது தாவன?  
அகத எதில் கழுவமுடியும்?” என்கிறார். 
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    இத்தகு உண்கம ஞானத்கதப் பற்றி இராமகிருஷ்ணர் தனது 
சீைர்களுக்கு ஒரு ககத தசால்கிறார்.  அந்தக்  ககத ின் தப ர் 
“சங்கரரும் சண்ைாளனும்”. 

    ஒரு சம ம் மாைடிக்கும் இைத்திலிருந்து ஒரு புகல ன் வந்து 
தகாண்டிருந்தான்.  அவன் கழுத்தில் கவத்திருந்த காவடி ின் 
இரண்டு பக்கங்களிலும், மாமிசம் அைங்கி  இரண்டு கூகைகள் 
ததாங்கிக் தகாண்டிருந்தன. 

    ஆதிசங்கரர் அப்வபாது கங்கக ில் ெீராடிவிட்டு, புகல ன் வந்து 
தகாண்டிருந்த அவத வழி ாக வந்து தகாண்டிருந்தார். 

    புகல ன் தற்தச லாகத் தவறி அந்த மகானின்மீது 
பட்டுவிட்ைான். 

     அவ்வளவுதான்!  சங்கரருக்கு உைவன வகாபம் வந்துவிட்ைது.  
வகாபத்துைன் அவர் “அவை சண்ைாளா! ெீ என்மீது பட்டுவிட்ைாவ !” 
என்று அவகனப் பார்த்துப் பலமாகச் சப்தமிட்ைார். 

    புகல ன் அதற்குப் பதிலாக, “சுவாமி!  ொன் தங்கள்மீது 
பைவுமில்கல, ெீங்களும் என்மீது பைவுமில்கல.  தங்கள் ஆத்மா 
என்பது உைலா, மனமா, புத்தி ா?  

    இவற்றுள் ெீங்கள் எது என்பகத ஆத்ம விசாரகன தசய்து 
பாருங்கள்.  உங்களுகை  உண்கம ான தசாரூபம் எது என்பகத 
என்குச் தசால்லுங்கள். 

    இந்த உலகம் எந்தச் சத்துவ ரஜஸ் தவமா  குணங்களால் 
ஆக்கபட்டிருக்கிறவதா. அந்த மூன்று குணங்களில் எந்த ஒரு 
குணத்வதாடும் உண்கம ான ஆத்மாவிற்கு எந்தவித்திலும் 
சம்மந்தம் கிகை ாது என்பது உங்களுக்குத் ததரிந்ததுதாவன!” என்று 
தசான்னான். 

    இகதக் வகட்ை சங்கரர் தமௌனி ானார். 

    இராமகிருஷ்ணர் தசான்ன இந்தக் ககத ின் மூலம் சில 
உண்கமககள ொம் ததரிந்து தகாள்கிவறாம். 
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    ஞானதமாழி பாமர மக்கிளைமிருந்து தவளிப்பட்ைாலும். சிரத்கத 
தபாருந்தி  சாதகர்கள் அகத அப்படிவ  கிரகித்துக் தகாண்டு 
விடுவார்கள். 

  மனத்தூய்கமயுகை  சாதகன் அபூர்வமாகத் தன் இலட்சி த்கத 
மறந்து வபானாலும், வாழ்க்கக ில் ெிகழும் எதாவது ஒரு சாதாரண 
ெிகழ்ச்சி ின் மூலமும் விழிப்பகைந்து, உைவன தன் 
இலட்சி த்திற்குத் திரும்பிப் வபாய்விடுவான். 

    அப்படி எதாவது ஒரு வாய்ப்கப வழங்குவதன் மூலம் 
இகறவவன அவர்ககள இரட்சிக்கிறார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.சர்வம் சக்திம ம். 
     உலக  வழக்குப்படி  தசால்வதானால் இராமகிருஷ்ணருக்குத் 
திருமணம் ஆகி ிருந்தது.  

        ஆனால் அவவரா, சாதாரணமாகத் திருமணம் தசய்து 
தகாண்டிருப்பவர்ககளப் வபாலத் தமது வாழ்க்ககக  அகமத்துக் 
தகாள்ளவில்கல. 
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      ஆகவவ திருமணமான அவர். மற்றவர்ககளப் வபால ஏன் 
குடும்ப வாழ்க்கக ில் ஈடுபட்டுத் தமது மகனவியுைன் 
வாழவில்கல என்ற வகள்விக  ஓர் அன்பர் இராமகிருஷ்ணரிைம் 
வகட்ைார். 

      அதற்குப் இராமகிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பதிகலச் தசான்னார். 

      ஒரு ொள் வினா கப்தபருமான் ஒரு பூகனவ ாடு 
விகள ாடிக் தகாண்டிருந்தார். 

      அப்வபாது அவருகை  ககெகம் பூகன ின் முகத்தில் பட்டு 
ஒரு சிறி  கீறகல உண்ைாக்கி து. 

      சிறிது வெரத்திற்குப் பிறகு வினா கர் வடீ்டுககு வந்தார்.   
அப்வபாது தமது த ாகி  பார்வதிவதவி ின் கன்னத்தில் விரலால் 
கீறி  அகை ாளம் ஒன்று இருப்பகதப் பார்த்தார். 

    அகதப் பார்த்ததும் “உலகின் த ாகி  அம்பிககக்கு முகத்தில் 
கீறல் உண்ைாக்கி ஊறு விகளவிக்கக் கூடி வாி்  ாராக 
இருக்கக்கூடும்?  என்ற வி ப்பு அவருக்கு ஏற்பட்ைது. 

         “தாவ ! உன் கன்னத்தில் இந்த வடு எப்படி ஏற்பட்ைது?” 
என்று வகட்ைார். 

      ஜகன்மாதா பதில் தசான்னாள்.  “குழந்தாய் இது ெீ தசய்த 
காரி ம்தான்.  உன் ககெகத்தின் கீறலால் ஏற்பட்ை வடுதான் இது,” 

       வதவி ின் பதிகலக் வகட்ை வினா கப் தபருமான் திடுக்கிட்டுப் 
வபானார். 

         வி ப்பு வமலிை அவர், “எப்படி ம்மா! உன்கன ொன் ஒரு 
வபாதும் கீறி தாக எனக்கு ெிகனவு இல்கலவ ” என்று வகட்ைார். 

      “குழந்கதாய்! இன்று காகல ில் ெீ ஒரு பூகனக க் கீற கத 
மறந்துவிட்ைா ா?” 

          “ஆமாம், கீறிவனன்.   ஆனால் உன் கன்னத்தில் வடு எப்ப 
ஏற்பட்ைது?” 
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          “குழந்தாய்! இந்த உலகில் உள்ள எல்லா உ ிர்களிலும் ொன் 
இருக்கிவறன்.  ொவன உலகமாக ஆகி ிருக்கிவறன்.  எல்லா 
உ ிர்களாகவும் தபாருள்களாகவும் சகல சிருஷ்டி ாகவும் ொவன 
விளங்குகிவறன்.  ஆகவவ ெீ  ாகர துன்புறுத்தினாலும் உண்கம ில் 
அது என்கனத் துன்புறத்துவதாகவவ அகமயும்.” 

         பார்வதிவதவி ின் பதிகலக் வகட்ைதும் வினா கப் 
தபருமானுக்குசுி் தசால்ல முடி ாத ஆச்சரி ம் ஏற்பட்ைது. 

      அவதாடு தாம் ஒருவகரயும திருமணம் தசய்து தகாள்ளப் 
வபாவதில்கல என்று உறுதி ாக முடிவு தசய்தார். 

      ஏதனன்றால் அவர்  ாகரத் திருமணம் தசய்துதகாள்ள 
முடியும்?  ஒவ்தவாரு தபண்ணும் அவருகை  தாவ  அல்லவா? 

        இந்தப் தபரி  உண்கமக  மனதில் தகாண்ை வினா கப் 
தபருமான  ாகரயுவம திருமணம் தசய்து தகாள்ளவில்கல. 

       இந்தக் ககதக ச் தசால்லிவிட்டு இராமகிருஷ்ணர் 
தசான்னார் – “ொனும் வினா ககரப் வபாலவவ இருக்கிவறன்.  

        ஒவ்தவாரு தபண்ணும் சாட்சாத் ஜகன்மாதாவாகி  
வதவி ாக இருப்பகத ொன் பார்க்கிவறன். 

     இகறவனுக்கு அடுத்த இைத்தில் தபண்கககள கவத்துப் 
தபருகமப் பாராட்டி வர் வவதாத்திரி மகரிசி. தபண்ககள 
இகறதசாரூபமாகப் பாவித்து மதிப்புக் தகாடுத்தவர் மகரிசி. 

• பிரபஞ்ச உற்பத்தி ில் உ ிரினத் வதாற்றங்கள்  ாவும் 
இ ற்கக தபண்ணினத்திைம் தாவன ஒப்புவித்திருக்கிறது?  
அது தபண்ணினத்திைம் உள்ள தபருகம. 

• தபண் வ ிற்றிலுருவாகிப் பின்னும் மந்த தபண் தகாடுத்த 
பால் உண்வை வளர்ந்து வமலும் தபண் துகண ால் 
வாழுகின்ற தபருகம கண்டு தபண்கமக்வக தபரு மதிப்பு 
தந்து உள்வளாம். 

• எந்த வடீ்டில் தபண்கள் மகிழ்ச்சி ாக இருக்கிறாவளா 
அந்த வடீ்டில் திருமகள் வசிப்பாள். 
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• ெம் ொட்டின் பண்பாட்டின்படி தபண்கள் 
இ ற்கக ிவலவ  தி ாகிகள். 

• தபண்கள் கணவன் வடீ்டிற்கு வரும்வபாவத தாய்தந்கத 
பிறந்த வடீ்டுச் சூழ்ெிகல எல்லாவற்கறயும் துறந்துதான் 
வருகிறார்கள். 

• கற்பு, தி ாகம், அன்பு, தபாறுகம, சகிப்புத்தன்கம, 
தூய்கம, ஒற்றுகம ஆகி  குணங்களின் தமாத்த 
உருவம்தான் தபண். 

• தபண் துகண ால் வாழ்கின்வறாம்.  தபண்கம ின் 
தபருகமக  உணர்வவாம். 

 

 

• தபண்கள் ஆண்களுக்கு அடிகமயும் அல்லர்.  
உணர்ந்தவர்களும் அல்லர். சமமானவர்களுமல்ல.  ஆனால் 
இ ற்கக கமப்பாலும் சமுதா  அகமப்பிலும் தபண்கள் 
ஒரு சிறப்பு ெிகலயுகை வர்கள் என்பகத அகனவரும் 
உணர்ந்து ஆண்களும் தபண்களும் ஒருங்கிகணந்த 
உ ர்கருத்தில் வாழ வவண்டும். 

      மனித குலத்தில் உள்ள எல்லா ஆண்களுக்கும் தபண்கள் 
த ாகவவ இருக்கிறார்கள் என்பகத உணர்த்தி வர்கள் 
இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும் ஆவார்கள். 
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24.இகமப்தபாழுதும் என் தெஞ்சில் ெீங்கதான் தாள்…… 

 

    இராமகிருஷ்ணர் (பக்தர்களிைம்)  - தாக க் காணாது குழந்கத 
எப்படிக் கதறுகிறது? 

     தாக ப்பிரிந்து அழும் குழந்கத ிைம் இனிப்கபவ ா 
மிட்ைாக வ ா தகாடுத்துச் சற்றுத் வதற்ற ெிகனத்தால் அது 
அவற்கற வவண்ைாம் என்க 

     எந்தப் தபாருளாலும் அந்தக் குழந்கதக த் தாக  
மறக்கும்படிச் தசய்ய் இ லாது.   

     “எனக்கு எதுவும் வவண்ைாம்.   ொன் அம்மாவிைம்தான் 
வவாவவன்” என்று குழந்கத பிடிவாதம் பிடிக்கும்.  இப்படிப்பட்ை மன 
ஏக்கம் வவண்டும். 

     ஆகா!  குழந்கத ின் மனெிகலதான் என்ன!  அது “அம்மா, 
அம்மா என்று பத்தி ம் பிடித்தது வபால் ஆகிவிடுகிறது.  

     அதனால் தாக  மறக்க முடிவதில்கல.   ாருக்கு 
வாழக்கக ில் இன்பங்கள், சுகம் முதலி ன அலுத்துப் 
வபாய்விட்ைனவவா, எதுவும் பிடிக்கவில்கலவ ா - பணம், காசு, 
தபண், புகழ், உைலின்பம் எதுவும் பிடிக்கவில்கலவ ா அவர்கள் 
ஏக்கம் தகாண்ை உள்ளத்ததுைன் குழந்கதக ப் வபால் “அம்மா. 
அம்மா” என்று கதறுகின்றனர். 

     அவர்களது கதறகலக் கண்டு இகறவனாகி  தாய், எல்லா 
வவகலககளயும் உதறிவிட்டு ஓடி வருகிறாள். 

     இதுதான் உள்ளத்தின் ஏக்கம்.  எந்த வழி ில் தசன்றாலும், 
இந்து, முகம்மதி ம், கிறஸ்துவம், சாக்தம், பிரம்ம சாமாஜம் ஆகி  
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எந்த வழி ில் தசன்றாலும், உள்ளத்தில் இகறவனுக்காக இந்த 
ஏக்கம் ஏற்படுவது அவசி மானது. 

     இகறவன் ெமது தெஞ்சில் வறீ்றிருப்பவன்.  உள்ளத் துடிப்பு 
இருக்குவம ானால் தவறான வழி ில் தசன்றாலும்கூை 
பாதகமில்கல. 

    இகறவவன ெம்கமச் சரி ான வழி ில் ெைத்திச் தசல்வான்.   
எல்லா வழிகளிலும் பிகழகள் இருக்கின்றன. 

   எல்வலாரும் “எனது” கடிகாரம் சரி ான மணி காட்டுகிறது” 

என்று ெிகனக்கின்றனர்.  ஆனால் எந்தக் கடிகாரமும் சரி ான 
மணிக க் காட்டுவதில்கல. 

     இருந்தாலும் எந்த வவகலயும் ெின்று வபாவதில்கல.  
உள்ளத்தில் இகறவகன அகை வவண்டும் என்ற ஏக்கம் 
இருக்குவம ானால் ெல்லாரிணக்கம் என்ற சத்சங்கம் தானாகவவ 
ஏற்படுகிறது.   

      ெல்லரிணக்கத்தால் தனது கடிகாரத்கதச் சற்று சரி ாக 
அகமத்துக் தகாள்ள முடிகிறது. 

(பங்கிகமப் பார்த்து) மனிதனுகை  கைகம என்ன? 

       பங்கிம் (சிரித்தாவாவற) – என்கனக் வகட்ைால் உண்பது. 
உறங்குவது. இனபம் நுகர்வது என்று தசால்வவன். 

      இராமகிருஷ்ணர் – (தவறுப்புைன்) வச! ெீ ஒரு மட்ைமான ஆள்.  
இரவு பகலாக ெீ எகதச் தசய்து தகாண்டு வருகிறாவ ா அதுதான் 
உன் வா ிலிருந்து வருகிறது. 

       எகத உண்கிறாவனா அந்த ஏப்பம்தான் வரும்.  முள்ளங்கி 
தின்றால் முள்ளங்கி ஏப்பம் வருகிறது.  இளெீர் சாப்பிட்ைால் இளெீர் 
ஏப்பம்.  இரவு பகலாகப் தபண் தபான் இவற்றில் உழலுகிறாய். 
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      இதனால்தான் இப்படிப்பட்ை வார்த்கதகள் உன் வா ிலிருந்து 
தவளிவருகின்றன.  இகைவிைாமல் உலகப் தபாருட்ககளச் 
சிந்திப்பதால் கணக்குப் பார்க்கும் மனெிகல ஏற்படுகிறது. 

         மனிதன் வஞ்சகனாகிறான்.  இகறவகனப் பற்றி 
ெிகனத்தால் மனிதன்  கபைம்மற்ற மனம் தகாண்ைவனாகினான்..   

   இகறவனுகை  காட்சி தபற்றவனால் இத்தக  வார்த்கதககள 
ஒருவபாதும் வபச முடி ாது. 

    இகறவகனப் பற்றி  சிந்தகன இல்லாமல் தவறும் கல்வித் 
வதர்ச்சி ினால் என்ன ப ன்? 

   விவவக-கவராக்கி ம் இல்கல என்றால் படித்து என்ன ப ன்?  
தபண், தபான் இவற்றில மனம் ஈடுபட்டிருக்கும் தபாழுது 
கற்றிவினால் என்ன ப ன் வரும்? 

    கழுகு மிக உ ரப் பறக்கும்.  ஆனால்அதன் பார்கவ கீவழ 
தர ில் கிைக்கும் அழுகி  மாமிசத்தின் மீது படிந்திருக்கும்  

   மிகவும் படித்தவன் உலக நூல்ககளத ல்லாம் படித்திருப்பான்.  
சமஸ்கிருத சுவலாகங்ககள அப்படிவ  ஒப்பிப்பான். புத்தகங்கள் 
எழுதி ிருப்பான். 

    ஆனால் தபண்ணிைம் பற்றுக் தகாள்வான்.  காசு, பணம், புகழ் 
இவற்கற வாழ்க்கக ின் வொக்கம் என்று ெிகனப்பான்.   
அப்படிப்பட்ைவன் பண்டிதனா? 

    இகறவனிைம் மனொட்ைம் தகாள்ளாத பண்தன் என்ன 
பண்டிதன்?  கைவுளிைம் பக்தி தகாண்ைவகனப் பார்த்துச் சிலர். 
“இவன் ஒரு கபத்தி ம்.  எப்தபாழுது பார்த்தாலும் “இகறவா, 
இகறவா!” என்கிறான்” என்று எண்ணக்கூடும். 

     “அவனுக்கு மூகள தகட்டுவிட்ைது.  இவதா பார்!  ொம் 
எவ்வளவு புத்திசாலி ாக இருக்கிவறாம்?  பணம், புகழ், உலக சுகம் 
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இவற்கற எப்படித ல்லாம் அனுபவிக்கிவறாம்!” என்ற தபருகம 
வபசுவார்கள்.. 

     காகம் தன்கனப் புத்திசாலி என்று ெிகனத்துக் தகாள்கிறது.  
ஆனால் அதிகாகல ில் எழுந்தவுைன் முதல் வவகல ாக 
அசுத்தத்கத உட்தகாள்ளுகிறது.  

    காகத்கதப் பார்!  எப்படிக் கத்துகிறது!  எவ்வளவு தந்திரம் 
அதற்கு!  

         ஆனால்  ார் இகறவகன இகைவிைாமல் 
ெிகனக்கிறார்கவளா. தபாருட் பற்று, தபண், தபான் என்ற ஆகசகள் 
தங்களிைமிருந்து அடிவ ாடு மகற வவண்டுதமன்று இரவு பகலாம் 
இகறவகன வவண்டுகிறார்கவளா,  ாருக்கு உலகச் சுகங்கள் 
கசப்கபத் தருகின்றனவவா,  ார் இகறவனின் பாதகமலங்ககளத் 
தவிர வவறு எகதயும் விரும்புவதில்கலவ ா. அவர்கள் ெிகல 
அன்னப் பறகவ ின் ெிகலக்குச் சமம். 

    அன்னப்பறகவ ின் முன்பு பாலும்தண்ணரீும் கலந்து 
கவத்தால் அது தண்ணகீர ெீக்கிவிட்டுப் பாகல மட்டும் பருகுகிறது. 

   அன்னப் பறகவ ின் தன்கமக க் கவனித்தருக்கிறா ா?  அது 
ஒவர திகசக  வொக்கி, வெராகச் தசல்லும. 

    தூ  பக்தனின் வபாக்கும் இது வபான்றதுதான்.  அவன் 
இகறவகன வொக்கி வெராகச் தசல்கிறான்.  அவன் வவறு எகதயும் 
பார்ப்பதில்கல.  எகதயும் விரும்புவதில்கல. 

    வவதாத்திரி மகரிசி சிறுவ து முதற்தகாண்வை 
இகறசிந்தகன ில் முழ்கி ிருந்தார்.   வகள்விககளக் வகட்டு 
அதற்கான விகைக த் வதடினார்.   

    தான் அறிந்த உண்கமககள “அன்தபாளி” ககப்பிரதி ில் எழுதி 
கூடுவாஞ்வசரி புககவண்டி ெிகல த்தில் இலவசமாக 
விெிவ ாகிப்பார். 
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    அகதப் படித்த ஒருவர் “என்ன எவ்வளவு தபரி  விஷ ங்ககள 
எளிகம ாக இலவசமாக தகாடுத்துப் வபாகிறார்” என்று பிரமித்தார். 

     அங்குள்ள புககவண்டி ெிகல  ஸ்வைசன் மாஸ்ைரிைம் “  ார் 
இந்த மனிதர்? “ எனக் வகட்ைார். 

     “அது .  ஒரு கபத்தி ம்.  அதற்கு வவறு வவகல இல்கல” 

என்று பதில் வந்தது. 

    இகறசிந்தகனயுைன் உலாவி  அந்த கபத்தி த்தின் 
பின்னால்தான் இப்வபாது லட்சக்கணக்கான கபத்தி ங்கள் 
சுற்றுகின்றன.  

   “ மனிதனின் மறுமுகன கைவுள்.    கைவுள்தான் ெீ ாக 
வந்திருக்கிறாய் என்ற உணர்வுைன் எப்வபாதும் இரு. 
இகமப்தபாழுதும் என் தெஞ்சில் ெீங்காதான் தாழிகனப் பற்றிக் 
தகாண்டிரு” என்பது மகரிசி ின் கவரவரிகளாகும். 

  

 

10. கைவுகளக் காணலாம் 
    கைவுகளக் காணலாம் என்கிறார் வவதாத்திரி மகரிசி. 

    கைவுகளக் காணமுடியுமா என்றால் காணமுடியும்.  எந்த 
கண்ணால் பார்க்க வவண்டுவமா, எந்த வொக்கத்வதாடு பார்க்க 
வவண்டுவமா, அப்படிப் பார்த்தால் காணலாம். 
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    ஒரு தச ல் தசய்கிவறாம். எந்தச் தச ல் தசய்தாலும் ஒரு 

விகளவு இருக்கிறதல்லவா?  

        ககக த் தட்டிவனன்.  சத்தம் வந்தது.  ககக த் 
தட்டினவகரக்கும் தான் என்னுகை  மு ற்சி.  

      சப்தம் ொன் தசய்வதனா,ஒலிக  ொன் தசய்வதனா, ொன் 
தகாண்டு வந்வதனா? – இல்லவவ இல்கல. 

    இருப்பில் இருந்து. என்னுகை  தச லினால் குவிந்தது, காது 
வகட்கின்ற அளவுக்குக் குவிந்தது, அவ்வளவு தான் தசால்லலாம்.  
ஆகவவ இகறவன் இல்லாத இைவம இல்கல. 

   ெீ எந்தச் தச கலச் தசய்தாலும் அதற்கு விகளவாக 
வருபவனும் இகறவன் தான்.  அதுதான் இகறவனுகை  தச வல. 

   அந்தச் தச ல் அதனுகை  அனுபவத்கத கவத்துக் தகாண்டு 
ெல்ல தச லாக இருக்க வவண்டும் என்று சிந்தகனவ ாடு 
திட்ைமிட்டுச் தசய்வவாமானால் ெலவம விகளவயும். 

      இல்கல, புலனளவில் கவர்ச்சி ாகி ம க்கத்திவல ஏவதா 
வவகத்திவல தசய்கின்ற வபாது இன்பமும் வரலாம், துன்பமும் 
வரலாம். 

   இன்பம் வவண்டும், அகமதி வவண்டும் என்றால் அதற்கு 
இகறயுணர்வு, அறதெறி இரண்டும் வவண்டும். 

 

     கைவுகளக் காணலாம் என்பகத இராமகிருஷ்ணர் ஒரு 
ககத ின் மூலம் விளக்குகிறார். 
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       குரு ஒருவகர, அவருகை  சீைன் வகட்ைான், “குருவவ, 

இகறவகனக் காணும் வழிக  எனக்குச் தசால்லுங்கள்”, என்று. 

 

      அவரும், “என்னுைன் வா, காட்டுகிவறன்”, என்று கூறி, அந்த 

சீைகன அருகிலிருந்த ஒரு ஏரிக்கு அகழத்துச் தசன்றார். 

 

      இருவரும் தண்ணரீில் இறங்கினர். திடீதரன்று, குருவானவர், 

சீைனின் தகலக ப் பிடித்துத் தண்ணரீுக்குள் அழுத்தினார். சில 

ெிமிைங்கள் கழித்துதான் அவகன விடுவித்தார். மூச்சுத் திணறிக் 

தகாண்டிருந்த சீைன், ஒருவழி ாக விடுபட்டு எழுந்து ெின்றான். 

 

“எப்படி இருந்தது?”, என்று குரு வகட்ைார். 

 

“என்னால் மூச்வச விை முடி வில்கல. தவித்துப் வபாய் விட்வைன். 

தசத்து விடுவவன் என்வற ெிகனத்வதன்”, என்றான் சீைன். 

 

“இகதப் வபாலவவ சுவாசத்கத இழந்தாற்வபால இகறவனுக்காக 

எப்வபாது தவிக்கிறாவ ா, அப்வபாது அவகனக் காண்பாய்”, என்றார், 

குரு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

26.ஆகசகள் பற்றி அருளாளர்கள். 
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    ஆகச என்பது ஒரு எண்ணம்.  ஆகச என்ற எண்ணத்கத 
விரும்பம், அவா, பற்று, இச்கச, வவட்கக, காமம், காமம், 
வவண்டுதல் எனப் பலவாறாக அகழக்கிறார்கள். 

    மனிதன் உ ிர் வாழ்வதால் பசி, தாகம், உைல் தவப்ப 
ஏற்றத்தாழ்வு, கழிவுப் தபாருட்களின் உந்துவவகம் வபான்ற இ ற்கக 
துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

    உ ிர் வாழ்தல் என்ற காரணம்தான் ஆகசக்கு மூல 
காரணமாகிறது.  இவற்றின் காரணமாகத் வதகவயும் ஆகசயும் 
ஏற்படுகின்றன. 

    ஆகச ின் மறுமலர்ச்சிவ  வபராகச, சினம், கடும்பற்று, 
முகற ற்ற பால்கவர்ச்சி, உ ர்வுதாழ்வு மனப்பான்கம, வஞ்சம் 
என்ற ஆறு தீ  குணங்கள். 

    மிகக் கவனமாக மு ன்று எப்படிவ ா ஒரு விதமாக இந்த 
உலகி ல் ஆகசககளக் கைந்து விட்ைால் அகவ கருகண, தக  
வபான்ற வபார்கவகளில் ெம்கமயும் அறி ாமல் ெம்முள் 
புகுந்துவிடும். 

    மனதின் இத்தகக  பசாங்குககள எடுத்து விளக்கி, “ொம் 
எப்வபாதும் விழிப்பாக இருந்து ஆகசகளின் வகல ில் விழாமல் 
ெம்கமப் பாதுகாத்துக் தகாள்ள வவண்டும்” என்று இராமகிருஷ்ணர் 
தசால்வது வழக்கம். 

      இராமகிருஷ்ணரிைம் தசன்ற ஆண், தபண் இரு பாலரும் 
அவரது இனி  இ ல்பாலும், கனிவாலும், துளியும் காமக் கலப்பற்ற 
வபரன்பாலும் கவரப்பட்ைார்கள். 

    ஆகவவ வாய்ப்பு கிகைக்கும் வபாததல்லாம் இராமகிருஷ்ணரிைம்  
தசன்று அவரது அன்பில் திகளக்க அவர்கள் ஒவ்தவாருவரும் 
விரும்பினார்கள். 
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    தாங்கள் தசன்றது மட்டுமின்றி தங்களுக்குத் ததரிந்த பலகரயும் 
அவர்கள் இராமகிருஷ்ணரிைம் அகழத்துச் தசன்றனர். 

   ஒரு ொள் மகல,  ஒரு தபண்மணியும் அவளது ஒன்றுவிட்ை 
சவகாதரியும் அந்தச் சவகாதரி ின் ொத்தனாரும் இராமகிருஷ்ணகரத் 
தரிசிக்கும் தபாருட்டு தட்சிவணசுவரத்திற்குச் தசன்றார்கள். 

   அவர்கள் இராமகிருஷ்ணரின்  அகறக்குச் தசன்று அவகர 
வணங்கிவிட்டு அமர்ந்தனர். 

    வழக்கம் வபால் முதலில் அவர்களிைம் ெலன் விசாரித்துவிட்டு 
இராமகிருஷ்ணர் வபச ஆரம்பித்தார். 

    இகறவனிைம் பக்தி தசலுத்துவது தான் வாழ்க்கக ின் 
குறிக்வகாள் என்பது குருவதவரின் அன்கற  உகர ாைலின் முக்கி  
கருத்தாக இருந்தது. 

    இகறவனிைம் பக்தி தசலுத்துவது அவ்வளவு சுலபமல்ல 
என்பகத விள்க்கி  இராமகிருஷ்ணர் ததாைர்ந்து கூறினார். 

   இகறவனிைம் ஒருவர் எளிதாகச் சரணகைந்துவிை முடியுமா?  
மகாமாக ின் வழிகள் மனிதனின் சிற்றறிவுக்கு எட்ைாதகவ!     
கைவுகள எளிதில் அகை  அவள் விட்டுவிடுவாளா என்ன? 

 

   உலகில் பற்று ஏற்படுவதற்கு உறவினர்கள் என்று  ாருவம 
இல்லாதவனாக ஒருவன் இருந்தாலும், அவனிைம் ஒரு பூகனக க் 
தகாடுத்து அதனிைம் பற்றுக் தகாள்ளும்படி மகாமாக  தசய்து 
விடுகிறாள். 

    அவனும் அந்தப் பூகனவ  முழு உலகமும் என்று ெிகனத்து 
அதற்கு வவண்டி  பாலுக்காக அகலந்து திரிந்தபடிவ , “ொன் என்ன 
தசய்வது?          இது பாகலயும் மீகனயும் தவிர வவறு 
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எகதயும் சாப்பிை மாட்வைன் என்கிறவத!” என்று தசால்லிக் தகாண்டு 
அகதப் பராமரிப்பதிவலவ  வாழ்ொகளச் தசலவிட்டு விடுகிறான். 

   இராமகிருஷ்ணர் இன்னும் ஒரு உதாரணம் தசால்கிறார்.  

    விதகவ ஒருத்தி இருப்பதாக கவத்துக் தகாள்வவாம்.  
அவளுகை  குழந்கதகளும் இறந்துவிட்ைார்கள்.  தசாந்தபந்தம் 
என்று தசால்லிக் தகாள்ளவும் அவளுக்கு வவறு  ாரும் கிகை ாது.  
இருக்கும் ஏவதா ஓரிருவர் கூை விதகவகள். 

   வடீ்கை எடுத்துக் தகாண்ைால், சில பகுதிகள் சிதிலமகைந்து 
விட்ைன.  மற்ற பகுதிகளும் இன்வறா ொகளவ ா இடிந்து விழும் 
ெிகல ில் இருக்கின்றன. 

   மாடிச் சுவர்களில் ஆலமரச் தசடிகள் முகளக்க ஆரம்பித்து 
விட்ைன.  அவற்றின் இகைவ , அங்தகான்றும் இங்தகான்றுமாகப் 
பசகலக்கீகரக் தகாடிகளும் கூகர ின் வமல் பைர்ந்துள்ளன.   

   அந்தப் தபண்ணின் மனம் முழுவதும் பசகலக் கீகரக ப் 
பறிப்பதிலும், தபாறி ல் தசய்து உண்பதிலுவமவ  இருக்கிறது. 

   இப்படி ஒரு சம்சாரத்கத உருவாக்கி, அந்த விதகவகள் 
அதிவலவ  உழன்று தகாண்டிருப்பார்கள்.  அவர்கள் ஏன் இகறவன் 
திருவடிகளில் சரணகைவதில்கல? 

   அதற்கு இது அல்லவா சரி ான வெரம்?  ஆனால் அவர்கள் 
அப்படிச் தசய் வவ மாட்ைர்கள். 

    திருமணமானதும் கணவகன இழந்த ஒருத்தி இருப்பதாக 
கவத்துக் தகாள்வவாம்.  அவளுக்குக் குழுந்கதப் வபற்றுக்கும் கூை 
வழி ில்கல.  அவள் ஏன் கைவுகளச் சரணகை க் கூைாது? 

   ஆனால் அப்படிச் தசய்  மாட்ைாள்!  அவள் தன் சவகாதரனின் 
வடீ்டுக்குக் காவலாக இருப்பாள்.  
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      கூந்தகல அள்ளி முடிந்து தகாண்டு சாவிக் தகாத்கதப் 
புகைகவத் தகலப்பில் கட்டிக் தகாண்டு கண்டிப்பான பார்கவயுைன் 
எல்வலாருக்கும் உத்திரவு வபாட்டுக் தகாண்டு வடீ்டில் 
இருப்பவர்ககள ஆட்டி கவத்துக் தகாண்டிருப்பாள். 

     அவளது  தகடுபிடியும் ஆர்ப்பாட்ைமும் அக்கம்பக்கத்தாகரக் 
கூை அருகில் வரவிைாமல் தசய்து விடும்.   

    “என்ன தசய்வது, ொன் மட்டும் இங்கு இல்கல என்றால் என் 
சவகாதரனுக்கு ஒருவவகள உணவுகூைக் கிகைக்காது!” என்தறல்லாம் 
தசால்லிக் தகாண்டு திரிவாள். 

      ஆ! இவதளல்லாம் தபண்தானா! தன்னுகை  ெிகலக  
அவள் ஏன் ெிகனத்துப் பார்க்க கூைாது? 

    வந்திருந்த மூன்று தபண்களும் இராமகிருஷ்ணர் கூறி கதக் 
கவனமாகக் வகட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். 

    அவர்களில் ஒருத்தி அன்றுதான் முதல் முகற ாக 
குருவதவரிைம் வந்திருந்தாள்.  குருவதவர் தற்தச லாகக் 
கூறுவதுவபால் வபசினாலும் அது அவகளவ  குறிப்பது 
வபாலிருந்தது. 

   ஏதனன்றால் அப்வபாது அவளும் குருவதவர் தமது உதாரணத்தில் 
குறிப்பிட்ை விதகவக ப்வபால தன் சவகாதரன் வடீ்டில் 
இருந்துதகாண்டு அதிகாரம் தசய்பவளாக இருந்தாள். 

   அவகளப் பற்றி குருவதவரிைம்  ாரும் முன்வப 
தசால்லவில்கல.  

        தாமாகவவ அவர் இந்த உதாரணத்கதக் கூறி, ஆகசகள் 
மனிதகன எப்படித ல்லாம் ஆட்டிப்பகைக்கின்றன, எப்படி பல்வவறு 
ெிகலகளில் ஆகச தச ல்படுகிறது என்பகத விள்ககினார். 
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      இராமகிருஷ்ணரின் தசாற்கள் அந்தப் தபண்ணின் உள்ளத்தில் 
ஆழப் பதிந்திருக்கும் என்பகதச் தசால்ல வவண்டி தில்கல. 

     “ஆகசக  ஒழிக்கச் தசான்ன தபரி வர்கள் அந்த ஆகச 
ஒழிப்கப ெகைமுகறப்படுத்துவதற்கு ஒரு திட்ைத்கத தரவில்கல.” 
என்கிறார் மகரிசி.  மகரிசி ின் ஆகசச் சிந்தகனககள சிந்திப்வபாம். 

    இகறவகன அகை  வவண்டும் என்ற ஒரு வவகம் தகாண்ை 
ஆகசக  அந்த இகறவகன அகை க்கூடி  வழி ிவல திருப்பி 
விைாததனால், அங்வக வபாய் அதற்கு ஒரு இகணப்புக் தகாடுக்க 
முடி ாததனால், வாய்ப்பு இல்லாததனால், வழிகாட்ைக் 
கூடி வர்கவளாடு ததாைர்பு தகாள்ளாததனால் இந்த வதக்கமுற்ற 
ஆகச எந்தப் தபாருள் கண்மீதுபடுகிறவதா, எந்தப் தபாருள் ெம் 
கருத்திற்கு எட்டுகிறவதா, எந்த இன்பத்தில் ொம் ததாைர்பு 
தகாள்கிவறாவமா, அதுவவ வவண்டும், அது இன்னும் வவண்டும், 
இன்னும் வவண்டும் என்று அங்வகவ  வளர்கிறது. 

   மகல ில் புறப்படுகிறது ஓகை.  சிறுகச் சிறுகப் தபரிதாகி 
ஆறாக வருகிறது.  

       குட்கை, குளம், ஏரி, அகணக்கட்டு எல்லாம் தாண்டியும் 
வமலும் ஓடுகிறது. 

   ஏதனன்றால் ககைசி ாகக் கைலிவல கலந்து விடுகிறது என்று 
கவத்துக் தகாள்ளுங்கள்.   

      எங்தகல்லாம் இருந்த வவகம், தடுக்க முடி ாத வவகம், 
தடுத்தாலும் ெின்று ெின்று, மீண்டும் தபருக்தகடுத்து வந்த வவகம் 
கைலிவல கலந்த பிறகு எங்வக வபா ிற்று.   

    அங்வக அகத அகை  வவண்டும் என்ற வபாது கைலிவலதான் 
பிறந்தது அது. 
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       கைலிவல ிருந்து ஆவி ாகி, வமகமாகி. மகழ தபாழிந்து 
மீண்டும் கைகல வொக்கித்தான் வரவவண்டும் தண்ணரீ் 
எங்வக ிருந்தாலும். 

    அவதவபான்று எந்த ஜவீனாக இருந்தாலும், அது இகறெிகலக  
வொக்கிவ தான் வபாய்க் தகாண்டிருக்கிறது.  

      அதனால் புலன்கள் அளவிவலவ  விடும்வபாது அந்த 
வொக்கத்கத இன்னும் வவண்டும், இன்னும் வவண்டும் என்று 
வருகிறது. 

   அந்த இன்னும் வவண்டும் என்பது, மனிதனிைத்தில் வந்த 
ஆறாவது அறிவுக்குத்தான்  இகறெிகலக  அகை  வவண்டும் 
என்ற வவகம் அதிகரிக்கிறது. 

    ஆகக ால் மனிதனிைம்தான் ஆகச வபராகச ாக மாறுகிறது.  
மனிதன் தான் தடுக்க வவண்டும்.  உணர்ந்து தடுக்க வவண்டும்.  

       ஆகவவ ஆகசக  ஒழித்து விை முடி ாது.  ஒழிக்கவும் 
கூைாது.  ஒழிக்க முடி ாது.  அந்த எண்ணத்கதவ  ஒழித்து விை 
வவண்டும். 

    ஆகச ெிகறமனமாக மாறி  உைவன மிச்சப் தபாருள் வசர 
வவண்டி  இைத்திற்குச் வசரும்வபாது ஈகக ாக மாறிவிடுகிறது. 

    தனக்கு வபாதும் என்ற அளவு எண்ணி  உைவன மனம் 
ெிகறந்து வபாகிறது.  இன்னும் வவண்டும் என்ற ஆகச 
வபாய்விட்ைது. 

   அதற்கு அடுத்தப்படி ாக மீதம் உள்ளது மற்றவர்களுக்குச் 
வசரட்டும் என்றவபாது ஈகக ாக மாறிவிடுகிறது. 

   அனுபவிக்காமல் வசர்த்து கவத்திருக்கக்கூடி  ஆகசகள் 
எவ்வளவவா, அந்த அளவுக்கு மனிதனுகை  மனம் வழீ்ச்சி 
அகையும். 
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    பலவனீம் வரும்.  தச லற்றுப் வபாகும்.  மனஇறுக்கம்  
Depression என்று தசால்லக்கூடி  வசார்வு உண்ைாகும்.  ஏமாற்றம் 
உண்ைாகும்.  அந்த முகற ில் மனிதன் மதிப்பற்றுப் வபாகிறான். 

 

     வவதாத்திரி மகரிசி தான் ஆகசக  முகறப்படுத்திக் 
தகாள்வதற்கு ஒரு ெகைமுகறப் ப ிற்சித் திட்ைத்கத வகுத்துத் 
தந்துள்ளார்.  

       இது  மனவளக்ககல ில் தசால்லித் தரப்படுகிறது.  
விருப்பமும் மு ற்சியும் உகை வர்கள் ெச்ச ம் தவற்றி தபறலாம்.   

       அதுதான் ஆகச ஒழுங்கு என்ற தற்வசாதகனப் ப ிற்சி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.தி ானம் எப்படி இருக்க வவண்டும்? 
 

     இராமகிருஷ்ணர் – ொன் ஆன்மிக சாதகனகளில் ஈடுபட்டிருந்த 
அந்த ொட்களில் தி ானம் தசய்யும்வபாது, என் அருகில் ஒருவன் 
கக ில் சூலம் ஏந்தி உட்கார்ந்திருப்பகதத் ததளிவாகக் கண்வைன். 
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    “இகறவனுகை  பாத கமலங்களில் உன் கருத்கதச் 
தசலுத்தாவிட்ைால், இந்தச் சூலத்தினால் உன் மார்கப இரண்ைாகப் 
பிளந்து விடுவவன்” என்று கூறி அவன் என்கன ப முறுத்துவது 
வழக்கம். 

     அன்கன பராசக்தி ின் கருகண ால் சில சம ங்களில் என் 
மனம் ெித்தி  ெிகல ிலிருந்து இறங்கி லீகல ெிகலக்கு வரும். 

   வவறு சம ங்களில் லீகல ெிகல ிலிருந்து ெித்தி  ெிகலக  
வொக்கிச் தசல்லும். 

   லீகல ெிகலக்கு என் மனம் இறங்கி வரும்வபாது, சீதாராம 
உருவத்கத இரவு பகலாகத் தி ானத்தபடிவ  இருப்வபன்.  

      சீதாராமரின் காட்சி ததாைர்ந்து அப்வபாது எனக்குக் கிகைத்தது 
வந்தது. 

    சாத்வகீ சாதகன் மனமுருகி அருள் தாகத்துைன் இகறவகனக் 
கூவி அகழக்கிறான்.  அல்லது அவருகை  புனிதமான ொமத்கத 
இகைவிைாமல் ஜபம் தசய்கிறான்.   

   இகறவனிைமிருந்து அவன் எந்த வகக ான ப கனயும் 
எதிர்பார்ப்பதில்கல. 

    ஆழ்ந்த தி ானத்தில் தவளி உணர்வு மகறந்துவிடுகிறது. 

    வவைன் ஓருவன் ஓரு பறகவக க் குறி கவக்கிறான்.  
அப்வபாது அவன் அருகில் ஒரு திருமண ஊர்வலம் தசல்கிறது. 

    அதில் பலர் தசல்கிறார்கள்.  வமளதாளங்கள், குதிகர வண்டி, 
மாட்டு வண்டி இப்படி ாக என்தனன்னவவா தசன்று 
தகாண்டிருக்கின்றன. 

    ஆனால் வவைனுக்வகா இதுபற்றி எதுவும் ததரிவதில்கல. 
தனதருகில் இப்படி ஒரு தபரி  ஊர்வலம் சிறிது வெரம் தசன்றது 
என்பகதவ  அவன் அறி  மாட்ைான். 
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   ஒருக் குளக்க்கர ில் ஒருவன் தனிகம ில் உட்கார்ந்து 
தகாண்டு மீன் பிடிக்கிறான்.  ெீண்ை வெரத்திற்குப் பிறகு தூண்டிலில் 
சிறிது அகசவு ஏற்படுகிறது. 

    இகை ிகைவ  அந்தத் தூண்டில் தண்ணரீில் சிறிது ஆழ 
மூழ்குகிறது.  இந்த ெிகல ின் மீன் பிடிப்பவன் தூண்டிகல வமவல 
இழுக்க மு ற்கிறான். 

    அப்வபாது வழிி்வபாக்கன் ஒருவன் அவன் அருகில் வந்து, 
“அய் ா, பானர்ஜி என்பவரின் வடீு எங்வக இருக்கிறது என்று 
தசால்கிறரீ்களா?” என்று வகட்கிறான். 

   அதற்கு மீன் பிடிப்பவனிைமிருந்து பதிவல இல்கல.  அப்வபாது 
அவன் தூண்டிகல வமவல இழுப்பதிவலவ  கண்ணும் கருத்துமாக 
இருக்கிறான். 

    வழிப்வபாக்கவனா திரும்பத் திரும்ப உரத்த குரலில், “அய் ா! 
பானர்சிஜி ின் வடீு எங்வக என்று தசால்ல மாட்டீர்களா?” என்று 
வகட்கிறான். 

    மீன் பிடிப்பவனுக்கு தவளி உணர்வவ இல்கல. கக 
ெடுங்குவதுவபால் அகசகிறது.  அவன் பார்கவ முழுவதும் தூண்டில் 
மீது மட்டுவம ெிகலத்திருக்கிறது! 

   இந்த ெிகல ில் வழிப்வபாக்கன் தவறுப்பகைந்து அங்கிருந்து 
தசன்று விடுகிறான்.  தவகுதூரம் தசன்று விடுகிறான். 
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    அந்த சம ம் தூண்டில் முள் மூழ்குகிறது.  உைவன மீன் 
பிடிப்பவன், மீனும் தூண்டிலுமாக மீகன தவளிவ  எடுக்கிறான். 

   பிறகு முகத்தில் வி ர்கவகளத் துகைத்துக்தகாண்டு உரத்த 
குரலில் அந்த வழிப்வபாக்ககனக் கூப்பிடுகிறான். 

    “அய் ா, இங்வக வாருங்கள்” இவ்விதம் மீன் பிடிப்பவன் ெீண்ை 
வெரம் கூப்பிட்ை பிறகு வழிப்வபாக்கன் திரும்பி வருகிறான். 

   அருகில் வந்ததும், “என்ன அய் ா, ஏன் என்கனக் 
கூப்பிடுகிறரீ்கள்?” என்று வகட்கிறான். 

   அதற்கு மீன் பிடிப்பவன், “ெீ என்னிைம் என்ன வகட்ைாய்? என்று 
வினவுகிறான். 

   அந்த வழிப்வபாக்கன், “முன்பு எத்தகன தைகவ உன்கனக் 
வகட்வைன்?  இப்வபாது என்ன வகட்வைன் என்று வகட்கிறாவ ?” 
என்கிறான். 

    “தூண்டில் முள் அவ்வபாது தண்ணரீில் மூழ்கி ிருந்தது.  எனவவ 
என் மனம் அதில் ஒன்றி இருந்தது.  என் காதில் ெீ வகட்ைது 
ஒன்றும் விழவில்கல” என்கிறான்  மீன் பிடிப்பவன். 

    தி ானத்தில் இது வபான்ற குவிந்த மனெிகல ஏற்படுகிறது.  
அந்த ெிகல ில் சாதகன் எகதயும் பார்ப்பதில்கல.   எகதயும் 
வகட்பதில்கல. ததாட்ைால் கூை உணர்வதில்கல. 

   இந்த ெிகல ஒரு வடீ்டின் தவளிக் கதகவத் தாளிடுவது 
வபான்றது.  ஓகச, சுகவ, ொற்றம், ஊறு, ஒளி ஆகி  
ஐம்புலன்களும் இதனால் தவளிவ  ெின்று விடுகின்றன. 

    முதன் முதலில் தி ானம் பழகும் வபாது புலன்களின் 
விஷ ங்கதளல்லாம் மனக்கண்முன் ெிற்கும். 

   ஆனால் ஆழ்ந்த தி ானத்தில் அகவகள் மனதில் 
வதான்றுவதில்கல. அப்வபாது அகவகள் தவளி ிவலவ  வழீ்ந்து 
கிைக்கும்.  
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 தி ானம் பழகும்வபாது ொன் எவ்வளவு ஆன்மீக காட்சிககளப் 
பார்த்திருக்கிவறன்! 
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    வண்டி ெிகற ப் பழம், விகல உ ர்ந்த சால்கவகள், தட்டு 
ெிகற  இனிப்பு, தபரி  மூக்குத்தி அணிந்த இரண்டு அழகி  
தபண்கள் எல்லாம் என் கண்முன் காட்சி ளிக்கும். 

   அப்வபாது ொன் என் மனகதக் வகட்வபன்,  “மனவம, ெீ எகத 
விரும்புகிற ா?  ெீ எதாவது இன்பம் அனுபவிக்க விரும்புகிற ா ா?” 

   என் மனம், “இல்கல. இகறவனின் பாத கமலங்ககளத் தவிர 
வவறு எகதயும் ொன் விரும்பவில்கல” என்று உைவன பதிலளிக்கும். 

    தபண்களின் உள்ளும், புறமும், கண்ணாடி அகற ில் 
கவக்கபட்டிருக்கும் தபாருள்ககளப் வபாலத் ததளிவாகத் ததரிந்தன. 
ெரம்புகள், ரத்தம், மலம், மூத்திரம், எச்சில்  இகவ எல்லாம் 
தபண்ணின் உைலுக்குள் இருப்பகதக் கண்வைன். 

    ஒரு முகற ொன் வில்வ மரத்தடி ில் தி ானம் தசய்து 
தகாண்டிருந்வதன்.  

        அப்வபாது, பாவம் என் முன் ஒரு மனிதனின் 
உருவதமடுத்து எத்தகன விதமான ஆகசககளக் காட்டி து 
ததரியுமா? 

   ஓர் ஆங்கிவல  வரீகனப் வபால் அது வதான்றி து.  பணம், 
தபான், தப ர். புகழ், சிற்றின்பம், பலவித சித்திகள் 
இகவககளத ல்லாம் எனக்குக் தகாடுக்க அது விரும்பி து. 

    ொன் உைவன அன்கன காளி ிைம் பிரார்த்தகன தசய்வதன்.  
இப்வபாது….ொன் உங்களுக்கு ஒரு பரம ரகசி த்கதச் தசால்கிவறன், 
வகளுங்கள். 

     அன்கன காளி எனக்குக் காட்சி தந்தாள். அவளிைம் ொன், 
“தாவ  (பாவத்தின் வடிவமான) அவகனக் தகான்று விடு” என்று 
கூறிவனன். 

   அன்கன ின் அந்த அற்புதமான உருவம்-அந்த புவனவமாகினி 
உருவம்-என் மனக்கண் முன் இப்வபாதும் ததரிகிறது.  அவளுகை  
பார்கவ ில் உலகவம அகசந்தாடுவது வபாலத் வதான்றி து. 
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“ஒன்றி ஒன்றி ெின்று அறிகவப் பழக்க 

   உறுதி, நுட்பம், சக்தி  இகவ  திகமாகும் 

அன்று அன்று அகையும் அனுபவங்கள் எல்லாம் 

   அறிவினிவல ெிகலத்து விடும்.  ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 

ென்று என்று கண்ைபடி தச ல்கள் ஆற்றும் 

   ெற்பண்பு புலன்களுக்கு அகமந்து வபாகும் 

என்தறன்றும் கருவிைத்வத அறிகவ ஒன்றும் 

   இ ற்ககமுகற சிறப்புகைத்து ஈவத தவமாம்.” 

-  வவதாத்திரி மகரிசி 

 

       மனகத ஒரு ெிகலப்படுத்த முதலில் மனகத வளப்படுத்த 
வவண்டும். அகலபாயும் மனகத உ ிரில் ஒடுக்க ப ிற்சி எடுக்க 
வவண்டும்.  இந்தப் ப ிற்சி  மனவளக்ககல ில் 
தசால்லித்தரப்படுகிறது. 

      உணர்ச்சி ெிகல ில் இருக்கும் மனகத அகமதி ெிகலக்கு 
தகாண்டு வருவவத தி ானம்.  தி ானம் எப்படி இருக்க வவண்டும்? 
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        மனகத ஒன்றி, ஒன்றி  ஒரு ெிகலப்படுத்தி பழக்க வவண்டும்.  
பழகப் பழகப் பழக்கம் விளக்கமாகி விடும்.  தி ானவம 
வாழ்க்கக ாகி விடும்.  
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28. கைவுள் கண்காணிக்கிறார். 
      இராமகிருஷ்ணர் நுட்பமான வவதாந்த உண்கமககளக் 
ககதகளின் வா ிலாகவும், மிகமிக எளிகம ான உதாரணங்கள் 
மூலமாகவும் விளக்கி ிருக்கிறார். 

     மக்களுக்கு எகதச் தசான்னால் இரசிப்பார்கவளா, சுகவ ாக 
இருக்குவமா, அவற்கற இராமகிருஷ்ணர் தமது உதாரணங்களிலும் 
ககதகளிலும் தசால்லவில்கல. 

     மக்களுக்கு எது வதகவவ ா, எது உண்கம ான ெலகன 
அவர்களுக்குத் தருவமா, அவற்கறவ  இராமகிருஷ்ணர் தமது 
உதாரணங்களிலும், ககதகளிலும் தசால்லி ிருக்கிறார்.  

     வகட்பவர்ககளச் சிரிக்க கவக்க வவண்டும் என்பதற்காகவவா, 
எகத ாவது வபசிப் தபாழுகதப் வபாக்க வவண்டும் என்பதற்காகவவா 
இராமகிருஷ்ணர் இந்த உதாரணங்ககளயும் ககதககளயும் 
தசால்லவில்கல. 

    உலக மக்களின் உள்ளம் உ ர வவண்டும் என்பதற்காகவவ, 
உ ர்ந்த ஓர் உண்கமக  விளங்க கவப்பதற்காக,  
இராமகிருஷ்ணரிைமிருந்து எழுந்த எழிலமிக்க உதாரணங்களும் 
ககதகளும் அற்புதமானகவ. 
     மனிதனும் ததய்வமும் ஒன்றுதான்.   என்ன மூலத்திலிருந்து 
பின்னப்பட்டு வந்த ெிகலதான் மனிதன். 
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     அதனால் தான் மூலம் பின்னத்கத கண்காணித்து வருகிறது. 
இதகன இராமகிருஷ்ணர் மிக எளிகம ாக விளக்குகிறார். 

      அது ஒரு தபரி  தசல்வந்தருகை  வடீு.  அதில் உள்ள ஒரு 
தபரி  அகற ில், தசல்வந்தகர சந்திக்க வருபவர்கள் சந்தித்து 
வபசுவது வழக்கம். 

     அந்த தபரி  அகறக்கு வமவல மூன்று சிறி  அகறகள் 
இருந்தன.  அந்த சிறி  அகறகளின் ஜன்னல்களில்இருந்த திகர 
சீகலகளின் வழி ாக, தசல்வந்தகர சந்திக்க  ார்  ார் 
வருகிறார்கள், தபரி  அகற ில் என்தனன்ன ெைக்கிறது என்பகத 
பார்க்க அந்த வடீ்டிலிருந்த தபண்களால் பார்க்க முடியும். 

     ஆனால் தசல்வந்தகர காண வருபவர்களுக்கு அந்த 
தபண்ககளப் பார்க்க முடி ாது. 

     அதுவபால ெம் எல்வலாரிைமும் இகறவன் குடி 
தகாண்டிருக்கிறார்.   ஆனால் ெம்மால்தான் ெம்முள் இருக்கும் 
இகறவகன காண முடிவதில்கல. 

      ொம் எண்ண எண்ணுகின்வறாம்.  என்ன வபசுகிவறாம்.  என்ன் 
தச ல்கள் தசய்கிவறாம் என்பகதத ல்லாம் பார்தத்து ெம் கர்ம 
விகனகளுக்வகற்ப பலன்ககள இகறவன் தகாடுத்து வருகிறார். 

     ஆகவவ ொம் எல்லா சூழ்ெிகலகளிலும் சத்தி த்கதக் காத்து,  
தர்ம வழி ில் ெைந்தால் தர்மவதவகத என்தறன்றும் ெமக்கு 
பாதுகாப்பு கவசமாக இருந்து ெம்கம பாதுகாப்பான் என்பதில் 
சந்வதகமில்கல.” 

     இந்தக் கருத்கதத்தான் வவதாத்திரி மகரிசி “தச ல்விகளவுத் 
தத்துவம்” என்று மானுைத்திற்குச் தசால்லிக் தகாடுத்துள்ளார்கள். 

      “இகற ாற்றலின் தன்கமககளயும் சிறப்புக்ககளயும் 
அறி ாமவலா, அலட்சி ம் தசய்வதா, உணர்ச்சிவ த்ததால் 
தன்முகனப்பு தகாண்வைா அளவு மீறியும், முகறமாறியும்மன 
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ஆற்றல் தச ல்புரியும் வபாது. அச்தச லுக்வகற்ப ஏற்படும் 
துல்லி மான விகளவுதாம் “தச ல் விகளவு ெீதி” என்று 
வழங்கப்படுகிறது என்கிறார்கள் மகரிசி. 

     இந்த தத்துவத்கதத்தான் “கைவுள் ெம்கமக் கண்காணிக்கிறார்” 
என்று உதாரணத்தின் மூலம்    இராமகிருஷ்ணர் தருகிறார். 

     “தச ல்விகளவத்தத்துவத்கத இகறெீதி” என்று எண்ணி, 
எல்லா ஆற்றகலயும் இ க்குகின்ற வபராற்றலாகி  இகற 
ஆற்றவல மன ஆற்றலாகவும் தச ல்புரிகின்றது. 

      ஜவீன்களிைமிருந்து எழும் தச லுக்குத் தக்கவாறு வருகின்ற 
விகளகவத் தருவது இகற றிவாகும்.  இதகன மகரிசி ஒரு 
கவி ில் 

“தப்புக் கண்கிட்டுத் தாதனான்கற எதிர்பார்த்தால் 

ஒப்புவமா இ ற்கக விதி?  ஒழுங்ககமப்பிற்வகற்றபடி 

அப்வபாகதக்கப்வபாவத அளிக்கும் சரி விகளகவ 

எப்வபாதும் கவகலயுற்று இைர்படுவார் இகதயுணரார்” 

என்று சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார்கள். 

     எங்கும் ெீக்கமற இகற ாற்றல் இருப்பதால், எந்த இைத்திலும் 
அதற்கு முரணான தச ல் தசய்யும் வபாததல்லாம் துன்பமும், 
அதற்கு ஒத்துகழக்கும் வபாததல்லாம் இன்பமும்  தவற்றியும் 
வருகிறது. 

“கல்லார் கற்றார் தச ல்விகளவாய் 

காணும் இன்ப துன்பமவன்” 

என்று இகறவன் ெமக்கு கர்ம விகனகளுக்வகற்ப பலன்ககள தந்து 
கண்காணித்து வருகிறார். 
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29.என் ெிலமும் உன் ெிலமும் 
    இராமகிருஷ்ணர் தனது சீைர்களுைன் வ ற்புறமாகச் தசன்று 
தகாண்டிருந்தார்கள்.  

     ஒரு வ லில் இருவர் க ிறால் அளந்து வகாடு வபாட்டுக் 
தகாண்டிருப்பகத அவர்கள் கண்ைார்கள். 

    “இருவரும் ஏவதா அளந்து தகாண்டிருக்கிறரீ்கவள? என்ன 
விஷ ம்?” என்று இராமகிருஷ்ணர் வகட்ைார். 

    “இவன் என்னுகை  தம்பி,  இந்த ெிலம் எங்களுகை  தசாத்து. 
இன்ற முதல் எங்கள் இருவர் குடும்பமும் தனித்தனி ாகப் பிரிந்து 
விட்ைது.  அதனால் வ கலயும் இரண்ைாகப் பிரிக்கிவறாம்.  இந்தப் 
பகுதி என்னுகை து” என்று அண்ணன் கூறினான். 

       இராமகிருஷ்ணர் சிரித்தார். 

      “ெீங்கள் எதற்கு சிரிக்கிறரீ்கள்?” என்று வகட்ைான். 

      “இது என்னுகை து. அது உன்னுகை து என்று ெீங்கள் 
கூறினரீ்கள்.  இகதக் வகட்டு பகவான் சிரித்திருப்பார். 

      ெிகலத்த தன்கமவ ா அல்லது சதந்திரவமா இல்லாத ஜவீன் 
தன்னுகை து என்று தசாந்தம் தகாண்ைாடினால் பகவான் சிரிப்பார் 
அல்லவா?” 

    இராமகிருஷ்ணர் கூறி து அந்த எளி  விவசா  
சவகாதரர்களுக்கு விளங்கவில்கல.  உைன் வந்த சீைர்களுக்கு 
விளங்கி து. சீைர்கள் அந்தச் சவகாதரர்களுக்கு விளக்கினார்கள். 

    “சவகாதரா, ெீ இம்மண்ணுலகில் பிறக்கும் தபாழுது எகதயும் 
தகாண்டு வரவுமில்கல.  வபாகும் தபாழுது எகதயும் தகாண்டு 
வபாகவும் முடி ாது.    
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    அப்படி இருக்கும்தபாழுது பிரிவும், எனது உனது என்ற வபதமும் 
எதற்கு?”  என்று கூறி தும் சவகாதரர்கள் இருவரும் சண்கை ின்றி 
ஓற்றுகம ாக வாழ்வதாக வாக்களித்து, என் ெிலமும் உன் ெிலமும் 
ஒன்தறனக் கூறினார்கள். 

“மண்ணுலகம்  ாவருக்கும் தசாந்தம் என்ற  

   மனிததரலாம் உணாந்தால்மண் ணாகச ஏது?” 

                                             -   வவதாத்திரி மகரசி 

    வவதாத்திரி மகரிசி இக்கருத்துப் பற்றி  இன்னும் மிகவும் 
எளிகம ாக கூறுகிறார். 

   மனிதன் பிறக்கிறான், வாழ்கிறான், மரிக்கிறான், வாழும் 
காலத்தில் மண்ணின் மீவத உலாவி, மண்ணில் விகளயும் 
தபாருள்ககள ஆகாரமாக உண்டு, மண்ணிவலவ  மகறந்தும் 
விடுகிறான். 

    இதனால் வாழும் காலத்தில் இந்தப் தபரி  உலகவம 
ஒவ்தவாருவருக்கும் தசாந்தமாகவவ இருக்கிறது.  இந்த 
உண்கமக  மறந்து, ஒரு குறிப்பிட்ை இைத்கத மட்டும் தனததனக் 
தகாண்டு அறிவில் குறுகி ெிற்பது ஓர் ம க்கவம என உணர்ந்தால், 
மண்ணாகச என்பது இருக்காது. 

   சமூகம் ஒவ்தவாரு மனிதகனயும் உருவாக்கி து, 
பண்படுத்தி து, காப்பாற்றுகிறது. 

   ஒவ்தவாரு மனிதனும் அறிவாலும் உைலாலும் சமூகத்திற்கு 
ென்கம ான முகற ில் ததாண்டு புரி  வவண்டி து முதற்கைகம 
என்பகத உணர்ந்து தகாண்ைால், மண், தபான் முதலான பணத்தின் 
மீது வபராகச தகாள்வது ஏற்படுமா? 
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30.  ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
(அவதாரப்புருஷர்கள் இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி 

மகரிசியும்.) 

      ஆ ிரமா ிரம் ஆண்டுகளின் பழகம வவர்ககளத் தமக்குள் 
கவத்துக் தகாண்டு, எதிர்வரும் ஆ ிரம் ஆ ிரம் ஆண்டுகளுக்கான -
ொகள விகதககளயும்- தமக்குள் உ ிர்ப் பித்தப்படி மகான்கள் 
அவதரிக்கிறார்கள். 

     “அவதாரம்” என்ற வைதமாழிச் தசால் “இறங்கி வருதல்” என்று 
தபாருள். 

    கைவுள்- மனித ெிகலக்கு இறங்கி வந்து, அதாவது மனிதனாகப் 
பிறந்து, மனிதகுலம் உய்  வழி காட்டுகிறார்கள். 

     இது பற்றி பகவத் கீகத (4.7.-9), வதவி மகாகாத்மி ம் ((11.54,55) 
வபான்ற நூல்கள் -விபரமாகவும் சிறப்பாகவும் கூறுகின்றன. 

    இகறவன் எதற்காக இறங்கி வர வவண்டும்?  ஏன் மனிதனாகப் 
பிறக்க வவண்டும்?  தாம் இருந்த இைத்திலிருந்வத. இருக்கின்ற 
ெிகல ிலிருந்வத வழிகாட்ை- அவரலால் முடி ாதா? 

    முடியும், ஆனால் “கருகண காரணமாக” அவர் இறங்கி 
வருகிறார் என்பவத -இதற்குரி  பதிலாகும். 

   இதுகுறித்த பரம்பகரக் ககத ஒன்று உண்டு.  ஒருமுகற அக்பர் 
சக்கரவர்த்தி ிைம் -அவரது அகமச்சர்களுள் முக்கி மான 
ஒருவரான பரீ்பால் -அவதார தத்துவம் பற்றி கூறினார். 

    அக்பர் அகனத்கதயும் வகட்டுவிட்டு , ொம் வமவல வகட்ை 
வகள்விககள- பரீ்பாலிைம் வகட்ைார்.  பரீ்பால் உைனடி ாகப்- பதில் 
எதுவும் தசால்லவில்கல. 
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    ஆம்.  கைவுள் இருந்த இைத்திலிருந்வத -ெிகனப்பகத 
ெைத்துகின்ற ஆற்றல் தபற்றவர்தான்” என்று பட்டும்பைாமலும் பதில் 
கூறினார்.     

    ஆனால் -அவதார தத்துவத்கதச் -சக்கரவர்த்திக்குச் சரி ாகப் 
புரி  கவப்பதற்கான தருணத்கத -எதிர்வொக்கிக் காத்திருந்தார். 

     ஒருொள் சக்கரவர்த்தி, அவரது குடும்பத்தினர், மந்திரிகள், 
வசனாதிபதிகள் ஆகிவ ார் பைகில்- உல்லாசப் ப ணம் புறப்பட்ைனர். 

      பரீ்பாலும் -அந்தப் பைகில் இருந்தார்.  பைகு - முகன ின் 
ெடுப்பகுதி ில் தசன்றது.  அப்வபாது பரீ்பால், சிறுவனாக  இருந்த 
இளவரசகனத்- திடீதரன்று தூக்கி ெதி ில் வபாட்டுவிட்ைார். 

     பைகிலிருந்த அகனவரும்- தவலதவலத்து திககத்து ெிற்க, 
சக்கரவர்த்தி- மறுகணவம ெதி ில் குதித்தார். ததாைர்ந்து -
பகைவரீர்களும் மற்றவர்களும்- ெதி ில் குதித்தனர். 

    சிறிது வெரத்தில்- சக்கரவர்த்தி இளவரசகனயும் மீட்டுக் 
தகாண்டு- பைகில் வந்து வசர்ந்தார். அந்த வெரத்தில்- ெிகலகம 
எப்படி இருந்திருக்கும் என்பகத -ெம்மால் ஊகிக்க முடியும். பரீ்பால் 
உ ிரிழப்பது உறுதி -என்பதில் ஐ ம் இல்கல. 

    ஆனால் -அறிவாளியும் வமகதயுமான பரீ்பால்- ஏன் இத்தகக  
ஒரு காரி த்கதச் தசய்தார் என்பகத அறி - சக்கரவர்த்தி 
விகழந்தார். 

     “சக்கரவர்த்தி என்கன மன்னிக்க வவண்டும்” என்ற 
படீிககயுைன் -ஆரம்பித்தார் பரீ்பால்.   

     ததாைர்ந்து, “இத்தகன வசகனகளும் பகைகளும் இருக்க- 
இளவரசகனக் காப்பாற்ற- தாங்கள் ஏன் ெதி ில் குதிக்க வவண்டும்?  
பகைவரீர்களிைம் ஆகண ிட்டுவிட்டு- பைகில் அகமதி ாக 
உட்கார்ந்திருக்கலாவம?” என்று கூறினார். 
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     சக்கரவர்த்திக்கு எல்லாம் விளங்கி து. அவதார தத்துவத்கதத் 
-தமக்கு உணர கவப்பதற்காகவவ- பரீ்பால் இத்தகக ததாரு 
காரி த்கதச் தசய்தார் என்பகதப் புரிந்து தகாண்ைார் அக்பர். 

   இகறவன்- உ ிர்கள் மீதுள்ள அளவற்ற கருகண காரணமாகவவ 
அவதரக்கிறார்.          

     மானுைத்தின் மீது தகாண்ை கருகண காரணமாகப் -பூமி ில் 
அவதரித்தவர்கள் இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரியும். 

    ஒரு சாதாரண மனிதகனயும் -மகாகனயும் -அவதாரத்கதயும் 
இனம்கண்டு தகாள்ள வவண்டும்.  

    அவதார புருஷர்கள் -உலகிற்கு ஒரு தசய்தியுைன் வருகின்றனர்.  
அவர்கள் வாழும்வபாது -ஒரு சிலாி் மட்டுவம -அவர்ககள 
அகை ாளம் காண முடிகிறது. 

    ஆனால் -அவர்கள் மகறந்தபின் அவர்களின் வாழ்வும் 
தசய்தியும் -புதுவவகத்துைன் தபாங்கித ழுந்து -உலககவ  
ஆட்தகாள்கின்றன. 

    ஆன்மீகம் மட்டும் அல்ல, சம ம், சமுதா ம், அரசி ல், 
தபாருளாதாரம், ககல , விஞ்ஞானம் என்று -ஒவ்தவாரு 
துகற ிலும்- அகவ புகுந்து, அவற்றிற்கு ஒரு பரிணாமத்கதக் 
தகாடுக்கின்றன. 

     இராமகிருஷ்ணர், வவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்கக அத்தகக  
ஒன்று. இன்று அவர்கள் தப ரால் ெகைதபறுகின்ற ெிகழ்ச்சிககளக் 
காண்கின்ற  ாரும்- இந்த உண்கமக ப் புரிந்து தகாள்ள இ லும். 

    அது மட்டுமல்ல.  அவதார புரஷர்கள் -தங்கள் தசய்திக  
மனிதகுலம் முழுகமக்கும் பரப்புவதற்காக- ஒரு பதி  பரம்பகரக  
உருவாக்கி விட்டுச் தசல்கின்றனர். 
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    இன்று -உலதகங்கும் அறி ப்படுகிகின்ற ராமகிருஷ்ண மைம் 
மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்னும் இரட்கை இ க்கங்கள் -
பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் -சுமார் 16 இகளஞர்ககளத் 
துறவிகளாக்கி, அவர்கள் மூலம் ஆரம்பித்து கவத்த புதி வதார் -
ஆன்மீகப் பரம்பகர ின் ததாைர்ச்சிகவள. 

     அவ்வாவற - இன்று உலதகங்கும் அறி ப்படுகின்ற 
அறிவுத்திருக்வகா ில் மற்றும் மனவளக்ககல மன்றங்கள் என்னும் 
இரட்கை இ க்கங்கள்- அருட்தந்கத வவதாத்திரிமகரிசி- 
ஆ ிரமா ிரம் வபராசிரி ர்ககள உருவாக்கி, அவர்கள் மூலம் 
ஆரம்பித்து கவத்த புதி வதார் -ஆன்மீகப் பரம்பகர ின் 
ததாைர்ச்சிகவள. 

    ொட்டில் எங்காவது குழப்பம் வெர்ந்தால் -அதகனச் 
சீர்தசய்வதற்கு- முதலில் மன்னன் சிப்பாக  அனுப்புவான்.,  
சிப்பா ால் அைக்க முடி ாத ெிகல என்றால்- வசனாதிபதிக  
அனுப்புவான். 

     அவனாலும் முடி ாவிட்ைால்- மந்திரிக  அனுப்புவான்.   
ெிகலகம கட்டுப்பாட்கை மீறுவதுவபால் வதான்றினால், தாவன 
வெரடி ாகச் தசன்று -ெிகலகமக  ஆராய்ந்து சீர்ப்படுத்தி வருவான். 

     அப்படி அரசவன வருது வபான்றதுதான் அவதாரம்.   சிப்பாய், 
வசனாதிபதி வபான்றவர்கள்- சாதாரண மகான்கள்.ெம்பிக்கக 
ஒளி ாகத் திகழ்கிறார்கள். 

     அவதாரப் புருஷர்கள் மகறவதில்கல.  வான்காந்தத்தில் 
இருந்து தகாண்டு- மானுைத்கத வழிெைத்திச் தசல்கின்றனர்.  
அவர்கள் ெம்கம வழிெைத்துகிறார்கள். 

   பக்தி, முக்தி, ஞானம் . பணம், பதவி, உலக சுகங்கள் என்று 
எகத வவண்டுமானாலும்- வகளுங்கள்.  வகட்பகத ெீங்கள் 
தபறுவிர்கள். 
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     மானுைத்தின் பிரார்த்தகனககள- அவர்கள் வகட்கிறார்கள்.  
அவர்ககள வழி ெைத்துகிறார்கள்.  அவர்களின்- ஆகசககள 
ெிகறவவற்றுகிறார்கள்.  இத தாகத்துைன் அகழப்பவர்கள் 
அவர்ககளக் காண்கிறார்கள். 

    ராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசியும்- இன்றும் 
வாழ்கிறார்கள், ெமது பிரார்த்தகனககளக் வகட்கிறார்கள் என்பது 
ெம்மில் ெம்பிக்கக ஒளிக ப் பாய்ச்சுகிறது.  

     ெம்பிக்கக – வாழக்கக ில் ெமது முதல் வதகவ அதுதான்.  
முற்றிலும்- இன்பம மாகவவ வாழ்க்கக அகமவதில்கல.  
துன்பங்கள், கவகலகள், பிரச்சகனகள், எதிர்பார்ப்புகள், ஏமாற்றங்கள் 
இகவ இல்லாத வாழ்க்கக இருக்க இ லாது. 

     உலகின் துகண எதுவும் உதவ முடி ாத அந்த வவகளகளில்- 
ொம் அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு ஒருவர் வவண்டும்.  

      அவர் கருகணம மானவராக இருக்க வவண்டும். ெமது 
குற்றங்குகறககளப் பாராமல்- ெமக்குப் புகலிைம் அளிப்பவராக 
இருக்க வவண்டும்.  

     அத்தகக  ஒருவராக திகழ்கிறார்கள் இராமகிருஷ்ணரும் 
வவதாத்திரி மகரிசியும்.  இவர்கள் ெமக்கு வாழ்க்கக ில் ெம்பிக்கக 
ஒளி ாகத் திகழ்கிறார்கள்.  
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31. இவர்களல்லவவா மகான்கள். 

        இன்கறக்கு 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ெமது பாரத வதசத்தில் 
ஓர் ஆன்மீகப் வபதராளி வதான்றி து.  அவர் தாம். ராமகிருஷ்ணர் 

      இராமகிருஷ்ணருக்குப் பின்-  50   ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு- 
ெமது தமிழகத்தில் ஒரு ஆன்மீகப் வபரகல வதான்றி து.  சுவாமி 
விவவாகனந்தர் அனுமானித்த -அந்த தசன்கன வபரகலதான் 
வவதாத்திரி மகரிசி. 

    இந்த ஆன்மீக வஜாதிகள், ஆன்மிக வாழ்க்கக என்றால் 
என்னதவன்வற ததரி ாமல்- இருளில் தட்டுத்தடுமாறிக் 
தகாண்டிருந்த -லட்வசாபலட்ச மக்களுக்கு ஆண்ைவகன அகையும் 
வழிக - காட்டினார்கள். 

    ஆண்ைவன் உண்ைா? என்று சில வபர் சந்வதகப்படுவார்கள்.  சில 
வபர் வகட்பார்கள்.  

    அப்படிப்பட்ைவர்கள்- ெம் இராமகிருஷ்ணர் மற்றும் வவதாத்திரி 
மகரிசி  வாழ்க்ககக ப் படித்துப் பார்த்தால், “கைவுள் ஒருவர் 
மட்டுவம உண்கம.  மற்றகவ அகனத்தும்- இந்த உலகில் 
அர்த்தமற்ற சங்கதிகள்” என்ற உண்கம- உள்ளங்கக தெல்லிக்கனி 
வபாலவும் உணர்வார்கள். 

     “கைவுகளக் கண்ை ஞானிகள் இந்த உலகத்திவல எவ்வளவவா 
வபார் இருந்திருக்கிறார்கள். 

      ஆனால், கைவுகள மற்றவர்களுக்குக் காட்ைக் கூடி வராக 
இருந்தவர் -ெம் தட்சிவணசுவர மகான். கைவுள் தத்துவத்கத 
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பாமரனுக்கும்- எளிதாக உணர கவத்தவர் ெம் கூடுவாஞ்வசரி மகான் 

வவதாத்திரி மகரிசி.  

     ஒரு ெடிகவரா,ெடிககவ ா, அரசி ல்வாதிவ ா, எழுத்தாளவரா, 
பணக்காரவரா, வபச்சாளவரா வந்தால்,  மக்கள் அந்தக் கவர்ச்சி ிவல 
ம ங்கி -அங்வக வபாய் விழுவார்கள். 

    ஆனால் இது வபான்ற கவர்ச்சி எதுவவம இல்லாத ெிகல ிலும் 
-மக்கள் இந்த மகான்ககள மதித்தார்கள். மதிக்கிறார்கள். 

    இதற்கு என்ன காரணம்? அவர்களிைம் இருந்த அப்பழுக்கற்ற, 
பரிசுத்தத்திற்வக இலக்கணமாக அகமந்த அவர்களது வாழக்ககதான்- 
அதற்குக் காரணமாகும். 

    ஆன்மீக வாழ்க்கக ில் -சமத்துவ மனெிகலக்கு மிகவும் 
முக்கி த்துவம் உண்டு. 

     இது பற்றிப் -பலருக்கும் ததரி ாது.  சிலருக்குத் 
ததரிந்திருந்தாலும்- அகத ெகைமுகற வாழக்கக ில் -
பின்பற்றுவதற்குப் தபரிதும் வபாராடுபவர்களாக இருப்பார்கள். 

    இராமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகரிசி இருவருவம எப்வபாதும் 
சமத்துவ ெிகல ிவலவ  இருந்தார்கள்.  

    மண்கணயும் தபான்கனயும் கங்கக ில் எறிந்து “கல்லும் 
மண்ணும் ஒன்வற” என்று- இராமகிருஷ்ணர் தசால்லி ிருக்கிறார்.  
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        “பணம் என்று ெச்சு” என்று- பணத்கத தசால்லி -அதன்படி 
வாழ்ந்தும் காட்டி வர் மகரிசி. 

    காமமும் காஞ்சனமும்- அதாவது தபண்ணாகசயும் 
தபான்னாகசயும் -ஞான வாழ்க்ககக்குப் தபரும் இகையுறுகள் என்று 
இராமகிருஷ்ணர்- அடிக்கடி தமது சீைர்களுக்கு உபவதசிப்பது 
வழக்கம். 

    மூவாகசக  எப்படி தவல்வது?   ஆகசக  எப்படி 
சீரகமப்பது?  என்று- பாைத்திட்ைவம வகுத்து ப ிற்சி அளித்து 
வருபவர் வவதாத்திரி மகரிசி. 

   சிவமும் சக்தியும் ஒன்வற  என்பகத -இராமகிருஷ்ணர் 
பின்வருமாறு தசால்வது வழக்கம்.      

    “பிரம்மத்துக்கும் சக்திக்கும் தசால் அளவில்தான் வவறுபாவை 
தவிர- உண்கம ில் இல்கல.  தெருப்பும் அதன் உஷ்ணமும், 
பாலும் அதன் தவண்கமயும், மணியும் அதன் ஒளியும் 
ஒன்றானகவ வபால. பிரம்மமும் சக்தியும் ஒன்வற ாகும். 
ஒன்றில்லாமல்- மற்தறான்கற ெிகனக்க முடி ாது.  அல்லது 
அகவ இரண்கையும்- வவறுபடுத்த முடி ாது. 

   வவதாத்திரி மகரிசிவ ா- தமய்ஞான விளக்கத்வதாடு 
விஞ்ஞானத்கதயும் வசர்த்து விளக்கினார். 

   இருப்பும் இ க்கமும்- அதாவது சிவமும் சக்தியும்- ஒன்வற.  
சுத்ததவளி ின் அகசவவ- சக்தி.  மிகவும் எளிகம ாக புரி  
கவத்தார். 

   சர்வமும் சிவம ம் என்பது- இராமகிருஷ்ணருக்கு தவறும் 
வார்த்கத ாக இல்லாமல்- அனுபவமாக ஆகி ிருந்தது.  
இகதப்பற்றி- அவவர பின்வருமாறு தசால்லி ிருக்கிறார். 

    “ஒரு ொள் சிவபூகஜ ின்வபாது- வில்வதளங்ககளச்- 
சிவலிங்கத்தின் மீது வபாட்டுக் தகாண்டிருந்வதன். 
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    அந்தச் சம த்தில்- ஜகத் முழுவதும் சிவதசாருபமாக- எனக்குத் 
வதான்ற து. .  அவ்விதம் காண்பதற்கு- ொன் எந்த மு ற்சியும் 
தசய் ாதிருந்தவபாவத -அந்தத்  வதாற்றம் என் கண்முன் 
உண்ைா ிற்று. 

     அன்கற ிலிருந்து -சிலிங்கத்தின் மூலமாகச் சிவதபருமாகன -
ொன் வழிபடுவது முடிவவுற்றது. 

    ஒரு ொள்- பூப்பறித்துக் தகாண்டிருந்வதன்.  திடீதரன்று 
ஒவ்தவாரு பூச்தசடியும் -சர்வ வி ாபகனுக்கு அணி ப்படும் 
பூக்தகாத்தாக உணரப்பட்ைது.  அதிலிருந்து- ொன் புஷ்பம் தகாய்வது 
ெின்று விட்ைது.” 

    வவதாத்திரி மகரிசிவ ா- அகசயும் தபாருகளயும்- அகச ாப் 
தபாருகளயும்- சுத்ததவளி ின் அம்சமாகப் பார்த்ததுைன்- அகத 
மானுைத்திற்கு- எளிகம ாக புரியும்படி விளக்கி கவத்தார். 

    ஒரு சம ம்- அதமரிக்க மண்ணில் -மலர்ககளப் பார்க்கிறார்.  
தன்கன அறி ாமல்- இகறத்தத்துவம் பாைலாக பரிணமிக்கிறது. 

“மலவர மலவர ெீ ார் எனக்வகட்ைாய் 

மணமும் அழகும் வண்ணமும் என் 

பலவாறான ெிகனவகற்றிப்  

பார்க்க உன்னில் ஆழ்ந்து விட்வைன்” 

 

“இ ற்கக அழகக ரசிக்கும்- உன் 

எண்ணம் மிகமிக உ ர்ந்துளது 

தச ற்கக ம க்கம் ததளிந்தறிவு 

தசம்கம தபற என் ககத தசால்வவன்” 
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“மலவர! ெீ ார் எனக் வகட்ைாய் 

மகற தபாருளான ததய்வவம ொன் 

சிலவர அறிவார்  இவ்வுண்கம 

சிந்தகன தசய்  வல்லவர்கள்” 

 

என்று –இகறெிகலவ - தானாக வந்து உள்ளகத- அப்பாட்டில் 
பாடிகவத்தார். 

     மதுர்பாபுவவாடு- இராமகிருஷ்ணர் காசி ாத்திகர 
வமற்தகாண்ைார். 

    வழி ில்- வதவ்கர் என்ற இைத்தில் மக்கள் வறுகம ிலும் 
பசி ிலும் வருந்துவகதக் கண்டு- பரமகம்சர் பதறுகிறார்.  

   அந்த ஏகழ எளிவ ாருக்கு உதவும்படி மதுர்பாபுவிைம் கூறினார்.  
மதுர்பாபு த ங்கினார். 

     அந்த ஏகழ மக்களுக்கு ெிவாரணம் தந்தாலன்றி- 
இராமகிருஷ்ணர் காசி ாத்திகரக்கு வர மாட்ைார் என்பது  புரிந்தது.  

    பின்னர்- மதுர்பாபு, இராமகிருஷ்ணர் குறிப்பிட்ை 
மக்களுக்தகல்லாம் உணவும் உகையும் பணமும் தந்தார்.  

    அவ்விதம் தந்த பிறவக- வமற்தகாண்டு காசி  ாத்திகரப் 
ப ணத்கதத் ததாைர- இராமகிருஷ்ணர் சம்மமதித்தார். 

    ஒரு ொள்- தனது அறுந்து வபான தசருப்கப கதக்க -சாகல ில் 
அமர்திருந்து தசருப்பு கதக்கும் ஏகழத் ததாழிலாளி ிைம்- மகரிசி 
தகாடுத்தார், 

    ஏகழத் ததாழிலாளி ின்- வ ிறு ஒட்டி ிருந்தது. வருமானம்  
இல்லாததால்-  முதல் ொள் இரவும்,  காகல ிலும் அவன் 
சாப்பிைாதாகத அறிந்தார்.  அவரது- உள்ளம் வாடி து. 
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    எத்தகனவ ா ஏகழகள்- ஒரு வவகள உணவு உட்தகாண்டும்.- 
சிலசம ம்- அதுவும்கூை இன்றியும்- பட்டினி கிைக்கும் வபாது- ொன் 
மட்டும் இரண்டு வவகள- ஏன் சாப்பிை வவண்டும். 

    ஒரு வவகள மட்டும்-சாப்பிட்ைால் வபாதாதா? என்று வினவி -
அகதவ  முடிவாக ஏற்றார்.   

     அன்று இரவு- உணவு உட்தகாள்ளவில்கல. தனது 23 வ தில் 
இரவு உணகவ விட்ைவர்- வாழ்ொள் முழுவதும் இகதக் 
ககைப்பிடித்தார். 

     சிறி  சிறி  உதாரணங்களின் மூலம்-இந்த மகான்கள் அருளி  
உபவதசங்ககளயும்- ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அவர்கள் தபற்ற ஆன்மீக 
அனுபவங்ககளயும்- ொம் சிந்திக்கும் வபாது -”சமானமில்லாத 
பரமஞானிகள் இவர்கள்.   ஆகா!  இவர்களல்லவவா மகான்கள்!” 
என்ற எண்ணவம ெம் உள்ளங்களில் ெிகறகிறது. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

30. வபலூர் மைமும் ஆழி ாறும்.  
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     இந்தி ா ஒரு ஆன்மிக பூமி. வகாைான வகாடி வருைங்கள் வகாைான 

வகாடி ரிஷிகளாலும், வ ாகிகளாலும், சித்தப் புருஷர்களாலும் 

வழிெைத்தப்படும் பூமி இது. இங்கு காலத்திற்கு ஏற்ப  மகான்கள் 

பிறப்தபடுத்துக் தகாண்வை இருக்கிறார்கள். 

      ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் ககைசி ொட்களில் ததாண்கைப் புற்றுவொய் 

அவகரத் தாக்கி து.  

     அவருகை  சீைர்கள் அவகர கல்கத்தாவின் அருகில் உள்ள காசிப்பூர் 

என்ற இைத்தில் வதாட்ைவடீ்டில் கவத்து கவத்தி ம்,வசகவ தசய்தனர். 

 

         1885 டிசம்பர் 11ஆம் ொளிலிருந்து 1886 ஆகஸ்டு 15 வகர இங்கு 

தங்கினார்.ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் 1886 ஆகஸ்ட் 16 அன்று மகா சமாதி 

அகைந்தார்.  

     வொ ாளி ாக இராமகிருஷ்ணர் எங்கு படுத்திருந்தாவரா அவத 
அகற ில் அவரது அஸ்திககள ிட்ை தாமிரப் பாண்ைதமான்கற 
கவத்து சீைர்கள் வழிப்பட்டு வந்தனர். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8B%E0%AE%AF%E0%AF%8D
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      அவற்றில் ஒரு பகுதிக  காக்குர்கார்ச்சி என்ற இைத்தில் 
புமிக்கு இி்ைடுப் பின்னர் அங்வகார் ஆல மும் எழுப்பினர். 

        அஸ்திகளின் சில பகுதிகள் உறரித்துவாரம் முதலி  
புண்ணி  ஸ்தலங்களில் கங்கக ில் ககரக்கப்பட்ைன். 

    எஞ்சி  அஸ்திக  தவகுகாலம் கழித்து வபலூரில் 
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மைத்தின் அற்புதமான பிரதான மைம் 
ெிறுவப்பட்ைவபாது ,அங்கு சுவாமி விவவகானந்தர் ெிரந்தரமாக 
கவத்தார். 

     “ஐ கன இங்கு கவத்துவிட்வைன்.  இங்வகவ  அவர் 
ெிரந்தரமாக வாழ்வார் “ என்று உள்ளமுருகி  விவவகானந்தர் 
கூறினார். 

      தன் குருொதருக்காக சுவாமி விவவகானந்தரால் எழுப்பப்பட்ை 
ஆல ம்தான் வபலூாி்  இராமகிருஷ்ணர் ஆல ம்.  

      வபளூரில் உள்ள இராமகிருஷ்ணர் வகாவில் ( வபளூர் - மைத்தின் 

பாரம்பரி  தப ர்)  தான் அகில உலக ஸ்தலங்கலில் முக்கி மான 

ஸ்தலமாகும்.    

        சுவாமி விவவகானந்தர் தன் குருவின் இராமகிருஷ்ணன் 

தபருகமககள மக்கள் கண்வணாட்ைத்திற்கு தகாண்டு வந்த ஒரு 

உன்னத ஸ்தலமாகும். 

 

       அவர் சிகாவகா ெகரில் தன் உகரக  தகாடுப்பதற்கு முன், 
பண்கை  கலாச்சாரங்களின் தபருகமக  உணர்வதற்காக 

விவவகானந்தர் ெிகற  வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இைங்ககளக் கண்ைார்.  
 

      சுவாமி விவவகானந்தருகை  ஆன்மீக ததாண்ைர்கள் அவகர 

உத்திரப்பிரவதசம், தைல்லி, ராஜஸ்தான், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, 

வகரளா, கர்ொைகா, தமிழ்ொடு வபான்ற இைங்களுக்கு இட்டுச் தசன்றனர்.  
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          அப்வபாது விவவகானந்தர் தாஜ்மகால், தபத்தபூர் சிக்கிரி 

அரண்மகனகள், திவான் ஐகாஸ் அரண்மகனகள், ராஜஸ்தானில் உள்ள 

பழகம மிகுந்த வகாவில்ககள கண்ைார்.   

      வமலும், குஜராத், மகாராஷ்டிரா, தமிழ்ொடு வபான்ற 

வகாவில்களில் கண்ை சிற்பக் ககல ால் மனதளவில் மிகவும் 

ஈர்க்கப்பட்டு உள்ளார். 

 

      அவருகை  அதமரிக்கா மற்றும் ஐவராப்பா ப ணத்தின் வபாது 

அங்குள்ள கட்டிைக்ககல ில் உள்ள நுணுக்கங்களாலும் பண்கை  

ொகரீகத்தின் வளர்ச்சி ாலும் மிகவும் கவரப்பட்ைார் என்பதில் சிறிதும் 

ஐ மில்கல. 

 

        இகவகலுக்தகல்லாம் மரி ாகத தசய்யும் தபாருட்டும், ென்றி 
ததரிவிக்கும் எண்ணத்தாலும் தம் உன்னதமான குருவான 

இராமகிருஷ்ணன் புகழ் உலகம் முழுவதும் பரவ தானும் மு ல 

வவண்டுதமன்ற எண்ணம் வதான்றி து.  

        அது விவவகானந்தரின் ஆகச ாகவும் மாறி இருந்தது.  அவர் 

தம் குருவிற்காக அகமக்கவிருக்கும் வகாவிலானது, அகனத்து 

வகாவில்களின் ககலத் திறகனயும், தவவ்வவறு மதத்தில் உள்ள 

வகாட்பாடுககளயும் ஒன்றிகணப்பதாக இருக்க வவண்டும் என்று 

எண்ணினார்.  

            இதனால் எம் மதத்தவர் இக்வகாவிலுக்கு வந்தாலும் அவரவர் மதம் 

சார்ந்த வகாவிலுக்கு வந்தது வபால் இருக்க வவண்டும் என்று 

எண்ணினார்.   

        இதனால் ொட்டில் மதத்தால் ஏற்படும் பிரிவிகனகள் ககளந்து 

சவகாதரத்துவம் தபருகி தம் குருவின் எண்ணத்கத ெிகல தபற 

வவண்டும் என்று எண்ணினார். 
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(கல்கத்தா, வபலூரில் உள்ள இராமகிருஷ்ண மைம்) 

 

 

1.  கர்பா மந்திரா என்னும் இைத்தில்  இராமகிருஷ்ணரின் சிகலக  

பளிங்கு கற்ககளப் தகாண்டு அகமத்து, அகத தாமகர மலர் 

வடிவத்தில் வமகை அகமத்து, அதில் 'பிரம்மி ஹன்சா' என்னும் 

மந்திரங்ககளயும் அதில் தபாறித்தார்.  

 

2.  'பந்தர்' - (புனித கட்டுகரகளின் கருவூலம்) என்ற பைீம் கர்பா 

மந்திரா பைீத்திற்கு பின் அகமத்து உள்ளார்.  அதில் 'ஷி ான் கக்ஷா' 

(ெிகனவூட்டும் கருவகற) என்றும் தம் சீைர்களின் 

தபருகமககளயும் தபாறிக்கப்பை கவத்துள்ளார்.  தர்மத்திற்காக 

உணவுக் கூைம் தனி ாக கர்பா மந்திராவிற்கு பின் புறத்தில் 

அகமத்துள்ளார். 

 

3.   சிகலக  தசய்  'சல்கி ா' (வபளூர் மைத்திற்கு 4 கி.மீ. ததற்வக 
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உள்ள இைம்) ,என்னும் இைத்திலிருந்து தச்சர்ககள வரவகழத்து 

உ ர் ரக பர்மா வதக்கு மரத்தால் தசய் ப்பட்டுள்ளது. 

 

4.  கர்பா மந்திரா பைீத்கத 27 சதுரடி பரப்பளவில் சுமார் ஒரு மீட்ைர் 

அழுத்தம் உகை தாக ெிறுவியுள்ளார். 

 

5.  உறுதி ான கற்ககளக் தகாண்டு தசங்கற் கற்கள், சுண்ணாம்பு 

கற்கள், கான்க்ரீட் கலகவகள் தகாண்டு கர்பா மந்திராகவ 

அகமத்துள்ளார். 

 

6.  சுருக்கிக ( தசங்கற் தபாடி) அங்வகவ  த ாரித்து, மணகல 

மட்டும் ஹூக்லி மாவட்ைத்தில் உள்ள பாண்ைா என்னும் இைத்திற்கு 

அருகில் இருக்கும் 'மாக்ரா' என்னும் இைத்தில் இருந்து தகாண்டு 

வரப்பட்ைது. 

 

7.  வமற்கூகர சுண்ணாம்பு கற்களாலும், தசங்கல் மற்றும் சிதமண்ட் 

கான்க்ரீட் தகாண்டும் அகமத்து, அவற்கற தாங்குவதற்கு 

தசறிவூட்ைப்பட்ை இரும்புத் தூண்ககள அகமத்துள்ளார். 

 

8.  கர்பா மந்திராவின் தளமும், ொட் மந்திராவின் தளமும் தவள்கள 

மற்றும் கருப்பு ெிறத்திலான பளிங்கு கற்ககளக் தகாண்டு 

அகமத்துள்ளார். 

 

9.  ொட் மந்திராவும், கர்பா மந்திராவும் தனித்தனி ாகத் தான் 

கட்ைப்பட்ைது.  இகவ இதரண்டும் இகணந்திருந்தாலும் 

பார்கவ ாளர்களுக்கு இகணந்திருப்பதாக ததரி ாது. 

 

10.  கர்பா மந்திரா மற்றும் ொட் மந்திராவின் கதவுகளும் 

ஜன்னல்களும் பர்மாவில் இருந்து இறக்குமதி தசய் ப்பட்ை வதக்கு 

மரத்தால் ஆனது.  கசனாவின் தச்சர்ககளக் தகாண்டு மர 

வவகலகள் அகனத்கதயும் தசய்தார்.  இவற்கற முகற ாக 

தபாருத்துவதற்காக மும்கப ில் இருந்து ஆட்ககள வரவகழத்து 
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கணிசமான கூலி தகாடுத்து வவகலக  முடித்தார். 

 

11.  துத்தொகத்தால் (copper) தசய் ப்பட்ை மின்விளக்குககள 

வகாவிலின் பைீத்தில் அகமத்தது அங்குள்ள ஆட்கவள. 

 

12.  வகாவிலின் வதாரா  தசலவு 1935 ல் 6 இலட்சமாகும்.  ஆனால் 

1938 ல் முடியும் வபாது 8 இலட்சத்கத ததாட்ைது.  இவற்றுக்குரி  

அகனத்து தசலவுகளும் வபாற்றுதலுக்குரி  இதரண்டு அதமரிக்க 

அன்பர்களால் ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்ைது. 

 

     முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து சுவாமி விவவகானந்தரின் 

மகறவிற்கு பின்  இராமகிருஷ்ணரின் அடுத்த வெரடி சீைரான சுவாமி 
விஜ ானந்தாவிற்கு திருவாளர் Martin Bern company  ின் உதவி ால் 

அவருக்கு அளிக்கப்பட்ைது.  இந்த கம்தபனி கல்கத்தாவில் உள்ள 

புகழ்தபற்ற கட்டிை ககல ின் கம்தபனி ஆகும். 

 

M.J. Jerald brown உைன் கலந்து ஆவலாசிக்கும் வபாது 

கட்டிைக்ககல ின் கம்தபனி ான Martin Bern கம்தபனி ிைம் சுவாமி 
விவவகானந்தரின் மூன்று வகாட்பாடுகளின் படி தான் வகாவில் 

அகமக்க வவண்டும் என்று ஆணித்தரமாக கூறி விட்ைார் சுவாமி 
விஜ ானந்தா. 

 

1.  ொட் மந்திரா (வாழ்த்தும் சகப) மற்றும் கர்பா மந்திரா (ககலக் 

கூைம்) இகவ இதரண்டும் ஹிந்து கலாச்சாரத்தில் இருந்து 

விலகாமலும், வமலும் கிறித்துவ சம த்தாரின் வதவால ம் 

வபாலவும் இகணப்பாக அகம  வவண்டும் என்பகத வலியுறுத்திக் 

கூறினார். 

 

2.  கர்பா மந்திராவிற்கு வமற் கூகர இசுலாம் முகறப்படி அகம  

வவண்டும் என்றும் கூறினார். 

 

3.  மற்ற ககல நுணுக்கங்கள் அகனத்தும் ஹிந்து தத்துவத்கத 
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தகாண்ைதாக கட்டிைக்ககல அகம  வவண்டும் என்றும் கூறினார். 

 

கட்டுமான ெிபுணர்களால் இதரண்டு திட்ைங்களும் பரிசீலிக்கப்பட்டு 

முடிவில் இந்தி  முகறவ  வதர்ச்சி தபற்றது. 

 

ஶ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வகாவிலுக்கு முதல் கல் ொட்டி  தபருகம 

சுவாமி சிவானந்தகவவ  சாரும்.  இது   இராமகிருஷ்ணரின் பிறந்த 

தினமான மார்ச் மாதம் 13 ஆம் வததி ன்று ெிறுவப்பட்ைது.   

              தற்வபாது உள்ள பைீத்தின் கல்கல சுவாமி விஜ ானந்தரால் 

ெிறுவப்பட்ைது.  இது 30 மீட்ைர் ததாகலவில் ததற்வக உள்ள 

பைீமாகும்.  கைந்த 16 ஜூகல 1935 ல் ெிறுவப்பட்ைது.  14 ஜனவரி 1938 

ல் கட்டிைம் முழுதுமாக ெிகறவகைந்தது. 
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ராமகிருஷ்ண இ க்க குருவின் உகறவிைம்!ஜனவரி 08,2013 

1 

வில்வ மரத்திற்குத் 

ததன்வமற்கில் சில அடி தூரத்தில் அகமந்துள்ள கட்டிைம் ராமகிருஷ்ண 

இ க்கத்தின் குரு வசிக்கும் இைமாகும். அவர் மைத்தில் இருக்கின்ற 

ொட்களில், காகல ிலும் மாகல ிலும் குறிப்பிட்ை வெரங்களில் 

அவரது தரிசனம் தபறலாம். அவர் வாழும் கட்டிைத்தின் கீழ்ப் பகுதி 
வங்க ொைக உலகினரின் ென்தகாகை ால் கட்ைப்பட்ைதாகும். எனவவ 

அந்தப் பகுதி, வங்க ொைக உலகின் தந்கத என்று வபாற்றப்படுபவரும் 

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீைருமான கிரீஷ் சந்திர வகாஷின் ெிகனவாக 

கிரீஷ் ெிகனவில்லம் என்று வழங்கப்படுகிறது. மாடிப் பகுதி பின்னர் 

கட்ைப்பட்ைது. இங்கிருந்து கங்ககக  வொக்கிச் தசன்றால் வருவது 

சமாதி பைீம்.  

-- 

விவவகானந்தர் வகா ில்!ஜனவரி 08,2013 

1 

http://temple.dinamalar.com/vivekanandar/vivekanandar_detail.asp?id=622312#comment
http://temple.dinamalar.com/vivekanandar/vivekanandar_detail.asp?id=622310#comment
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விவவகானந்தர் வகா ில் இரண்டு 

அடுக்குள் உகை து. மாடி ில் பிரணவக் வகா ில், கீவழ விவவகானந்தர் 

வகா ில். வகா ில் கட்டும் காலத்தில் இந்த இைம் பள்ளமாக 

இருந்ததால் கீழ்க்வகா ில் ெிலமட்ைத்திற்குக் கீவழ உள்ளது.  

        சுவாமி விவவகானந்தர் திருவமனிக  எரித்த இைத்தில் இந்தக் 

வகா ில் கட்ைப்பட்டுள்ளது. சுவாமிஜிவ  இந்த இைத்கதத் 

வதர்ந்ததடுத்தார்.  

        ெீங்கள் ஒரு ெகை வபலூர் தசல்லுங்கள்.. வவறு கிரகத்திற்குச் 
தசன்று விட்ை உணர்வுதான் கிகைக்கும். அசாதாரண கிரகம் 
அது. அங்கு அந்த மகான்கள் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கிறார்கள் 
என்பகத உணர்வரீ்கள். 
 

         தபாள்ளாச்சி வால்பாகற சாகல ில் ஆழி ாறு 
ஆகனமகலக்கு அடிவாரத்தில் இருபது ஏக்கர் ெிலப்பரப்பில் 
ஏறக்குகற  50 லட்ச ரூபாய் தசலவில் அறிவுத்திருக்வகா ிலும் 
குடில்களும் வபரரங்குகளும் உண்ணும் இைமும் சகம ல் கூைமும் 
மருத்துவ ெிகல மும் மகரிசி ின் எண்ணத்தில் உருவாகி து.         
அறிவுத்திருக்வகாைில் அருட்தந்னதைால் நிர்ைாைிக்கப்பட்டு 
ஆழிைாறில் 08-02-2004ல் ததாைங்கப்பட்டது. 
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Xq;fhu tbtpy; mike;Js;s ;mwpTj; jpUf;Nfhapy; ehd;F gFjpfisf; 
nfhz;lJ.  1. md;gfk;.  2. mwptfk;.  3.  mUsfk;.  4. mUs; FUtfk;. 

md;gfk;: 

 jpUf;NfhapYf;F tUfpd;wdtHfis mkHj;jp kdpj tho;tpd; Nehf;fk; 
Nehf;fj;ij <Nlwr; nra;yaty;y topfshd jw;Nrhjid Kiwfs; jpahd 
Kiw flTs; ;gw;wpa fUj;J Mfpad gw;wpa tpsf;fk; jug; nghWfpwJ.  
$l;Lj; jpahdk; ;Ie;J NtisAk; elj;jg;gLfpwJ. 

mwptfk;: 

  Fz;lypdp jtg;gapw;rfs; ehd;F gbfspy; ;jug; NgWfpd;wd.  mtw;Ws; 
;Kjy; Kd;W  epiyfshfpa Mf;fpid rhe;jp Jhpak; Mfpad ,e;j miwapy; 
nfhLf;fg;gLfpd;wd. 
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mUsfk;:  

 Fz;lypdp jtg;gapw;rpapd; cr;rf;fl;l gapw;rpahfpa JhpahjPj jtg;gapw;rp 
,q;Ff; ;nfhLf;fgg; gLtNjhL mg;gapw;rpiag;  ngw;wtHfisf; nfhz;L 
fhiy khiy $l;Lj; ;jtKk; ;,t;tiwapy; epfo;jg; ngWfpd;wJ.  JhpahjPj 
;jtg;gapw;rp ngw;wtHfs; kl;LNk ,t;tiwapy jtk;  nra;a 
mDkjpf;fg;gLfpd;wdH. 

mUl;FUtfk;:  

mUs;je;ij Nahfpuh[; Ntjhj;jphp kfhprp mtHfs; tho;e;j ,y;yk; ,g;NghJ 
epidtplkhf mike;Js;sJ. 

kzpkz;lgk;: 

  Ntjhj;jphp ;kfhprpapd; rkhjp ,q;F mikf;fg;gl;Ls;sJ.  gyE}W 
md;gHfs; xNu Neuj;jpy; jtk; nra;afpwhHfs;.  ehs;NjhWk; Ie;J NtisAk; 
;,q;F jtk; elj;jg;gLfpwJ. 

ts;syhH Fby; 

    rpj;j kUj;Jt ,y;ykhfj; jpfo;fpd;wJ. 

Fby;fs;: 

  NghfH- jpU%yH -fhsq;fp ehjH vd;w Kd;W rpj;jHfspd; ngaHfshy; 
tpsq;Fk; Kd;W Fby;fs; cs;sd.  ,d;Dk; gy Fby;fs; cs;sd. 

Nguuq;F: 

  Mbl;Nlhhpak; vd;iwf;fg;gLk; ,g;Nguuq;F $l;l muq;fha; jq;Fk; 
tpLjpaha;  gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.  ,ijj;jtpu md;gHfs; jq;Ftjw;F 
,uz;L nghpa mikjp epiyaq;fSk; cs;sd. 

    ,ijj;jtpu nghpa rikaw;$lk;. ildpq;- cz;Zk; ,lKk; 
mike;Js;sd. 
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ehl;gzpfs;:  fhiy 5. 15.  f;Fr; ;rkpj;JJfisAk; gRnea; gr;rhprp 
gRQ;rhzp tufpl;l Mfpatw;iw ,l;L ;md;gfj;jpy; Xkg; Gif 
vOg;gg;gl;LfpwJ.  ,g;Gif er;Rf; ;fhw;wpidAk; er;R vz;z miyfisAk; 
mopf;fty;yJ vd;gJ kfhprp mtHfspd; ;fUj;J vd;gjid cyf rkhjhdk; 
(1957) vd;w E}y; $Wk;.  ,jid ,d;iwa mwtpay; ;Muha;r;rp xj;Jf; 
nfhs;fpd;wJ 

gapw;rp: 

    Mz;L KOtJk;- ,q;F- kfhprpapd; mfj;jha;T  gapw;rpfs;-; 
;fhafy;g gapw;rpfs;- clw;;gapw;rpfs;- gpuk;kQhdg; gapw;rp;- 
NguhrphpaHfSf;fhd gapw;rp kw;Wk; ;gy;fiyf ;fofq;fspy; gapYk; 
;khztHfSf;fhdg; gapw;rp- nksd Nehd;G eilngw;W tUfpd;wd. 

        பதிதனட்டு சித்தர்களும் பதுங்கி இருக்கும் ஞானக்கைல். 
அருள் என்னும் மனம் தகாண்டு வதடினால் அகதப்படுவார்கள். ெம் 
கருகம த்தகதத் தூய்கம தசல்வார்கள். 

    அவர் வாழ்ந்த சக்திவாய்ந்த ஆற்றல் களம்தான் ஆழி ாறு.  

      ஆழி ாறில் ெீங்கள் உலா வரும் வபாது உங்களுக்குள் ஒரு 

சுத்திகரிப்பு தாவன ெிகழ்கிறது.  மனவளக்ககலக  ப ின்றால் அந்த 

சுத்திகரிப்பு உங்களுக்குள் ெீடித்து ெிகலக்கிறது. 

        சுவர்களற்ற எல்கலக் வகாடுகளற்ற, வபதமற்ற, ஆக்கப் 
புர்வமான உணர்வகலககள எழுப்பும் சக்திக க் காற்று  
கம த்தில் ஸ்தூலமாக தகாண்ை கரகத்கத உங்களால் கற்பகன 
தசய்  முடியுமானால் ெீங்கள் ஒரு ெகை ஆழி ார் தசல்லுங்கள்.. 
அகத ெிஜம் என்று உணர்வரீ்கள்.  

       வவறு கிரகத்திற்குச் தசன்று விட்ை உணர்வுதான் கிகைக்கும். 
அசாதாரண கிரகம் அது. 
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துகணெின்ற நூல்கள் 

1. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத தமாழிகள், 
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், தசன்கன. 

2. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் வகள்வி, பதில்,  ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், 
தசன்கன. 

3. அமுதத் துளிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், தசன்கன 
4. பகவான்  ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், 

தசன்கன. 
5. The Gospel of Sri Ramakrishna (English)  
6. The Gospel of Sri Ramakrishna (English) II  
7. Sri Ramakrishna Upadesh Mozighal (Tamil)  
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜ ம் மாத இதழ்கள்,   

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், தசன்கன. 
9. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தசான்ன ககதகள். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம், 

தசன்கன. 
10. அன்தபாளி மாத இதழ்கள் 
11. தர்மச் சக்கரம் மாத இதழ்கள். 


