
1 
 

 

சுவாமி சிவானந்தரும்  
வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
அருள்நதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
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இதனுள்வே 
 
1.சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  ஒரு ஒப்படீு 

2.இதயத்தத இதமாக்குகிறார் சுவாமி சிவானந்தர் 

3.வவதாத்திரியம் தந்த வவதாத்திரி மகரிஷி  
4.அதமதியான வாழ்வு வவண்டுமா? 
5.உடல்நலவம முதல் நலம்  
6.பபாதுவான உணவுத் திட்டம் 
7.பமௌனத்தின் வமன்தம 
8.உண்தமயும் அன்பும் வவண்டும் 
9.உதைப்வப உயர்வு 
10.வகாபத்தத கட்டுப்படுத்துங்கள் 
11.நல்லாதை காண்பதும் நன்வற 
12.பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம் 
13.குணநல வமம்பாடு 
14.இதறயுணர்வு பபறுவவாம் 
15சத்சங்கம் அவசியவம 
16.சிந்ததன ஏன்? 
17.சுவாமி சிவானந்தரின் பதில்கள் 
18.வவதாத்திரி மகரிஷியின் பதில்கள் 
19.ரிஷிவகஸ் சிவானந்த ஆசிைமும் 
ஆைியார் அறிவுத் திருக்வகாயிலும் 
 
மனிதவநயம் மிகுந்த வாழ்க்தகதய வாழ்ந்தவர்கள் சுவாமி 
சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
 
இந்த ஞானியர்கேின் ஒேி, படிப்பவர்கேின் பாததயில் வைிகாட்டி 
பவேிச்சம் பைப்புவதாகுக.   
 
படிப்பவர்கேின் மீதும் அதனத்து மனித குலத்தின் மீதும் 
அவர்கேின் நல்லாசி பபாைிவனவாகுக. வாழ்க வேமுடன்! 
 

1.சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  
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ஒரு ஒப்படீு 
 

1. தமிைகத்தில் அவதரித்த மகான்கேில் 
குறிப்பிடத்தக்ககவர்கள் சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி 
மகரிஷியும் ஆவார்கள். 

2. சிவானந்தரின் 24 வயதில் வவதாத்திரி மகரிஷி 
வதான்றுகிறார். 

3. சுவாமி சிவானந்தர் நிலவுலகில் நிலவிய காலம் 08-09-
1887 முதல் 14-071963       வதை. 77 ஆண்டுகள் வதை 
வாழ்ந்தார். 

4. வவதாத்திரி மகரிஷி நிலவுலகில் நிலவிய காலம் 
14.8.1911 – 28.03.2006 வதை 95 ஆண்டுகள் வதை 
வாழ்ந்தார். 

5. சுவாமி சிவானந்தர் தமிைகத்தின் திருபநல்வவலி 
மாவட்டத்தின்  பந்தமதடயில் அவதரித்தார். வவதாத்திரி 
மகரிஷி பசங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவான்வசரியில் 
அவதரித்தார். 

6. சுவாமி சிவானந்தர் மருத்துவப் படிப்பில் படித்து  
மருத்துவைாகவும் பதாைில்  புரிந்தவர். 

7. வவதாத்திரி மகரிஷி மூன்றாம் வகுப்பு வதைத்தான் 
படித்தார்.  ஆனால் ஆயுர்வவதம், சித்த தவத்தியம்  
கற்று  மருத்துவத் பதாண்டும் பசய்துள்ோர். 

8. இருவரும்  மானுடத்தத வைிநடத்தவந்த மகாஞானிகள்.  
புது பநறி  காட்டிய சிந்ததனயாேர்கள். 

9. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் ஞானிகள் 
வரிதசயிலும் வருபவர்கள். 

10. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
ஒருவதகச் சித்தர்கள். 

11. இருவரும் தமிைகத்தில் அவதரித்த அவதாைப் புருஷர்கள். 
12. பக்தியில் பதாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் சுவாமி 

சிவானந்தர்.  ஞானத்தில் பதாடங்கி ஞானத்தில் 
பதாடர்கிறார் மகரிஷி. 

13. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் ஆன்மீக 
புைட்சியாோர்கள் 
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14. சுவாமி சிவானந்தரின் ரிஷிவகஸ்  ஆசிைமமும், 
வவதாத்திரியாரின் ஆைியார் ஆசிைமும் உலகப் புகழ் 
பபற்றதவ. 

15. சுவாமி சிவானந்தர் ”பதய்வகீ வாழ்க்தக சங்கத்தத” 
பதாடங்கினார்.  வவதாத்திரி மகரிஷி ”உலக சமுதாய 
வசவா சங்கத்தத” பதாடங்கினானார். 

16. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
சடங்குகதேயும் சம்பிைதாயங்கதேயும் மாற்றி புதிய  
சமுதாயத்ததப் பதடக்க வந்த ஞானிகள். 

17. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
ஆன்மவநய ஒருதமப்பாட்டினர். 

  
18. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் பன்முக 

ஞானம்  பதடத்தவர்கள். 
19. பக்தியில் பதாடங்கி தத்துவத்தில் பதாடங்கி 

அத்தவதத்தில் முடிக்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர்.  
அத்துதவதத்தில் பதாடங்கி அத்தவதத்தில் ஆழ்ந்து 
பசல்கிறார்  மகரிஷி.  

20. மனம்அதமதிபட தியானம் வததவ என்றார் சுவாமி 
சிவானந்தர்.  தவம் பசய்ய தவமுதறகதேப்  பாடமாக்கி 
பயிற்சி பகாடுக்கிறார் மகரிஷி. 

21. சுவாமி சிவானந்தர் தத்துவங்கதே வவதாந்தமாகப் 
பசால்கிறார்.  மகரிஷி அவற்தற எல்லாம் 
சித்தாந்தமாக்குகின்றார். 

 
22. சிவானந்தரின்  பகாதட – பதய்வகீ வாழ்க்தக 

சங்கம். .  மகரிஷியின் பகாதட – உலக சமுதாய வசவா 
சங்கம். 

23. பமாைி வேம், கற்பதன நயம், சமூகப் பார்தவ, 
பிைக்தஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்லாம் இதணந்து-
இணக்கமாகி, இவர்கதே ஓர் இதணயற்ற 
தத்துவஞானிகோக ஆக்கியிருக்கின்றன. 

24. எேிய பசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இவர்கேது 
எழுத்து வரிகேில் – பமாைி வேர்ச்சிக்கும், சமுதாய 
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வமம்பாட்டிற்கும்,  உலக சமாதானத்திற்குமான உைத்த 
சிந்ததனகள் பதரிகின்றன. 

25. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் தாம் 
வாழ்ந்த முதறயினால் இந்தத் தைணிதயத் தட்டி 
எழுப்புவததத் ததலயாயக் கடதமயாய்க் 
பகாண்டிருந்தனர். 

26. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
மனிததன பதய்வகீ நிதலக்கு உயர்த்தியவர்கள் 

27. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
துருப்பிடித்த வார்த்ததகதேத் தூைத் தள்ேி, சுறுசுறுப்புச் 
பசாற்களுக்குச் சூவடற்றியவர்கள்! 

28. இவர்கேது தத்துவங்கேில் நிறுத்தக் குறிகள் கூட 
பநருப்புத் திரிகள். இவர்கள் கவிததகள், பசாற்கேில் 
வடித்த சுடுவசாறு, சமுதாயம் பசியாறும். 

29. ரிஷிவகஸ் சுவாமி சிவானந்தர், தன் எழுதுவகாலில் 
விட்டுதவத்த தமயின் மிச்சத்தத, மகரிஷி தன் 
எழுதுவகாலில் நிைப்பிக் பகாண்டு முடித்து தவத்தார். 

30. ஒரு யுக விைிப்தப ஏற்படுத்துவவத இவர்கேது 
இருவைது இலக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த 
முயற்சியிவல இவர்களுக்கு பவற்றியும் கிதடத்தது. 

31. சுவாமி  சிவானந்தர்  சுமார் 296 புத்தகங்கதே 
தந்துள்ோர்.  ஆங்கிலத்தில் உள்ே இப்புத்தகங்கதே 
ைாசிபுைத்தில் உள்ே பதய்வகீ வாழ்க்தகச் சங்கம் தமிைில் 
பவேியிட்டிருக்கிறது. 

32. வவதாத்திரி  மகரிஷி 2000க்கும் வமற்பட்ட 
கவிததகதேயும் 80 க்கும் வமற்பட்ட புத்தகங்கதேத் 
தந்துள்ோர். 

 

இவ்வாறு பல ஒற்றுதமயுடன் விேங்கும் மகான்கள் ”ஞாலம் 
வபாற்றும் ஞானிகோக”  வபாற்றப்படுகிறார்கள். காலம் சில 
மகான்கதே நிர்ணியத்தாற் வபாலவவ, சுவாமி சிவானந்ததையும் 
வவதாத்திரி மகரிஷிதயயும் நிர்ணயித்திருக்கிறது. 

2. இதயத்தத இதமாக்குகிறார் சுவாமி சிவானந்தர் 
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இருபதாம் நூற்றாண்டின் பதாடக்கம். மவலசியாவில் பணியாற்றிய 
மருத்துவர் ஒருவர் குறித்து, அந்த நாட்டு மக்கள் அதிசயத்துடன் 
வபசிக் பகாண்டனர்.  

அந்த மருத்துவர் பபாருேடீ்டியதத விட, ஏதைகளுக்கு 
இலவசமாகவவா அல்லது மிகக் குதறந்த கட்டணம் 
வாங்கிக்பகாண்வடா பசய்த மருத்துவச் வசதவவய அதிகம்!  

வியாதியுடன் அவரிடம் வந்த அதனவருவம வநாயிலிருந்து 
விடுபட்டுள்ேனர். அத்ததன தகைாசியுள்ே மருத்துவர் அவர். 
ஆனால், மக்கள் அதிசயிக்க இதவ எதுவும் காைணமல்ல!  

மருத்துவத்ததச் வசதவயாகப் பார்த்த அவத வவதேயில், அவைது 
உள்ேத்தில் வவபறாரு விவநாத சிந்ததன குடி பகாண்டிருந்தது.  

மக்கேின் உடல் உபாததகதே என்னால் தீர்த்து தவக்க முடிகிறது. 
ஆனால், இதனால் மட்டுவம அவர்கேின் துயைங்கள் அதனத்தும் 
மதறந்து விடவில்தல.  

வாழ்வில், நிம்மதியும் ஆனந்தமும் அவர்கள் அதடவதில்தல. ஆக 
வியாதிகதேக் குணமாக்குவது வமம்வபாக்கான தீர்வு. உலக 
பந்தங்கேில் கட்டுண்டு உைலும் அவர்கள் உண்தமயிவலவய 
விடுததல பபறவும், ஆனந்த வாழ்வும் அவர்கேின் ஆன்ம 
நலத்ததப் வபணுவவத சிறந்த வைி! எனத் தீர்மானித்தார்.  

 

இந்தச் சிந்ததனவய, தமிழ் மண்ணில் வதான்றிய அந்த மருத்துவ 
நிபுணதை, மனித குலத்துக்கு நல்வைி காட்டிய மகானாக 
உயர்த்தியது. அவர்தான் சுவாமி சிவானந்த சைஸ்வதி.  

திருபநல்வவலி மாவட்டத்தில், பத்தமதட எனும் ஊரில் 
வருவாய்த்துதற அதிகாரியாகப் பணிபுரிந்த வவம்பு ஐயருக்கு, 1877-
ஆம் வருடம், பசப்டம்பர் 8-ஆம் வததியன்று ஆண் குைந்தத 
பிறந்தது. 
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இவர் அப்தபய தீட்சிதர் வம்சத்தில் பிறந்தவர். சிறு வயதிவலவய 
கல்வி, கதல, விதேயாட்டு, ஆன்மிகம் வபான்ற அதனத்துத் 
துதறகேிலும் சிறந்து விேங்கினார். 

குப்புஸ்வாமி என்று குைந்ததக்குப் பபயர் சூட்டி, அன்புடன் வேர்த்து 
வந்தார், வவம்பு ஐயர். எட்டயபுைம் ைாஜா உயர்நிதலப் பள்ேியில் 
பயின்ற குப்புஸ்வாமி, கல்வியிலும் விதேயாட்டிலும் 
சிறந்தவனாகத் திகழ்ந்தான். 
 

1903-ஆம் வருடம், பமட்ரிகுவலஷன் வதர்வில் சிறப்புறத் வதறினான். 
பிறகு, திருச்சியில் கல்லூரிப் படிப்தபத் பதாடர்ந்து, 1905-ஆம் 
வருடம், தஞ்தச மருத்துவக் கைகத்தில் பயின்று மருத்துவைானார்.  

இக்கால கட்டத்தில், அவரின் தந்தத இறந்து வபானார். குடும்பத்தில் 
நிதி பநருக்கடி ஏற்படவவ, 1913-ஆம் வருடம், மருத்துவப் பணி 
பசய்து சம்பாதிக்கலாம் என மவலசியா பசன்றார் குப்புஸ்வாமி.  

வறுதம காைணமாக வவதலயில் வசர்ந்தாலும், எேிவயாரின் துயர் 
வபாக்கும் பணியாகவவ மருத்துவத் துதறதயப் பார்த்தார் அவர்.  

ஐவைாப்பிய மருத்துவர்கள் சிலருடன் இதணந்து, மருத்துவமதன 
ஒன்தற நிர்வாகித்தார்.  

மருத்துவ நூல்கதேயும் எழுதி பவேியிட்டார். இவரின் மருத்துவச் 
வசதவதயப் பாைாட்டி, லண்டனில் ைாயல் இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் 
பப்ேிக் பெல்த், ைாயல் ஏஷியாடிக் கைகம் முதலான புகழ்மிக்க 
சங்கங்கள், அவதை உறுப்பினைாக நியமித்துக் பகௌைவித்தன.  

உடல்பிணி தீர்க்கும் மருத்துவம் பார்த்து வந்தவருக்கு, மக்கேின் 
மன ஆவைாக்கியம், ஆன்ம பலம் குறித்த சிந்ததன எழுந்தது.  

வயாகா, தியானம் என இதறநிதலதய வநாக்கிய பயணத்ததத் 
துவக்கினார்.  

1923-ஆம் வருடம், இந்தியா திரும்பி, காசி, நாசிக், பண்டரிபுைம், 
ெரித்வார் ஆகிய தலங்கேில் அதலந்து திரிந்தார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%88%E0%AE%AF_%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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பிறர் பகாடுப்பதத உண்பது, கிதடத்த இடத்தில் உறங்குவது எனப் 
பற்றற்ற வாழ்க்தக நடத்தியவர்,  

ரிஷிவகஷ் தலத்தில், சுவாமி விஸ்வானந்த சைஸ்வதி என்ற 
மகானிடம் உபவதசம் பபற்று, 1924-ஆம் வருடம் ஜூன் 1-ஆம் வததி, 
சுவாமி சிவானந்த சைஸ்வதி எனும் திருநாமத்துடன் துறவறம் 
பூண்டார்.  

இமயமதலஅடிவாைத்தில், கங்தகக் கதையில் உள்ே ரிஷிவகஷில் 
பல வருடங்கள் தங்கி, ஆன்மிகப் பயிற்சிகதே வமற்பகாண்டார். 
 

அவர் எடுத்திருந்த இன்ஷூைன்ஸ் பாலிசி ஒன்று முதிர்ச்சி அதடய, 
அதிலிருந்து வந்த பணத்ததக் பகாண்டு, 1927-ஆம் வருடம், 
கங்தகக் கதையிவலவய மருத்துவ வசதவ தமயம் ஒன்தறத் 
துவங்கி, ஏதைகள், யாத்ரீகர்கள், சாதுக்கள் ஆகிவயாருக்கு இலவச 
சிகிச்தச அேிக்கத் பதாடங்கினார்.  

தாம் அறிந்த உணர்ந்த உண்தமகதே, ஆன்மிகப் பயிற்சிகேின் 
மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துதைத்தார்.  

வட இந்திய யாத்திதைதய முடித்தவர், ைாவமஸ்வைம், புதுச்வசரி 
அைவிந்தர் ஆஸ்ைமம், திருவண்ணாமதல ஸ்ரீைமணாஸ்ைமம் ஆகிய 
தலங்களுக்கு விஜயம் பசய்தார்.  

பிறகு, மீண்டும் ரிஷிவகஷ் வந்தவர், 1934- ஆம் வருடம், மார்ச் 
மாதம், உபவயாகிக்கப்படாத மாட்டுக் பகாட்டதக ஒன்றில், ஆனந்தக் 
குடிதச எனும் பபாருள்படும் ஆனந்தக் குடிர் எனும் எேிய 
ஆஸ்ைமத்ததத் துவக்கினார்.  

பிறகு, பமள்ே பமள்ே சிகிச்தசகள், மருந்தகங்கள், ஆலயங்கள், 
தியான தமயங்கள், ஆன்மிகப் பத்திரிதக, அச்சகங்கள், புத்தக 
பவேியடீ்டு தமயங்கள் ஆகியவற்தற உள்ேடக்கிய புனித 
வாழ்க்தக சங்கம் எனும் மிகப் பபரிய ஆன்மிகத் பதாண்டு 
நிறுவனமாக அது வேர்ந்தது.  
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சுவாமி சிவானந்தர் எழுதிய சுமார் 296 நூல்கள், பல பமாைிகேில் 
பமாைி பபயர்க்கப்பட்டு, உலக மக்களுக்கு வைிகாட்டுகின்றன. 

ஆஸ்ைமத்துக்குக் கிதடக்கிற நன்பகாதடகதே, மருத்துவச் வசதவ, 
அன்னதானம் வபான்ற தர்ம காரியங்கேில் ஈடுபடுத்தி, 
பபாருோதசயின்றி வாழ்வது குறித்து வாழ்ந்து காட்டினார்.  

சுவாமிகள், தன்தன அறிந்து பகாண்டு, விடுததல பபறு, நல்லததச் 
பசய், அதத உடவன பசய் எனும் எேிய வபாததனகோல் மக்கேின் 
மணம் கவர்ந்தார்.  

மக்கள் வசதவவய மவகசன் வசதவ என்பததக் குறிக்வகாோகக் 
பகாண்டு வாழ்ந்த சுவாமி சிவானந்த சைஸ்வதி, 1963-ஆம் வருடம், 
ஜூதல 14-ஆம் வததி, கங்தகக் கதையில், இதறவனுடன் 
இைண்டறக் கலந்தார். 

திருபநல்வவலி மாவட்டம் பத்தமதடயில் அவதரித்தவர் சிவானந்தர். 
பலரும் இவதைக் குருவாக ஏற்றனர்.  

இவதைக் காணவரும் பக்தர்கள் கூதட கூதடயாகப் பைங்கதேக் 
பகாண்டுவந்து சமர்ப்பித்துக் பகாண்வட இருப்பர்.  

அவரும் அவற்தற தன்தன தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கும், 
சீடர்களுக்கும் வைங்கிக் பகாண்வட இருப்பார்.  

பல பாகங்கேில் இருந்தும் பணமும், அன்பேிப்புகளும் 
ஆஸ்ைமத்திற்கு வரும். அதன்மூலம் துறவிகளுக்கு வவண்டிய 
உணவு, மருத்துவ உதவி, சிறந்த நூல்கள் என்று வவண்டியவற்தறச் 
பசய்து மகிழ்ச்சி காண்பார்.  

இருப்பதத பிறருக்கு பகாடுத்து மகிைவவண்டும் என்பதில் உறுதியாக 
இருந்தார். இதனால் சிவானந்ததை, கவிவயாகி சுத்தானந்த 
பாைதியார், கிவ்ஆனந்தர் (பகாடுத்து மகிழ்பவர்) என்று வபாற்றினார். 
 
பிறருக்குச் பசால்லிக் பகாடுங்கள் 

 
இதடவிடாத ஆன்மிகப் பயிற்சியாலும், தியானத்தாலும் 
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சிவானந்தரிடம் எப்வபாதும் ஞானம் குடிபகாண்டிருக்கும். யான் 
பபற்ற இன்பம் பபறுக இவ்தவயகம் என்று எப்வபாதும் பைந்த 
மனப்பான்தமயுடன் ஞான விஷயங்கதே வைங்கிக் 
பகாண்டிருப்பார்.  

முக்கிய ஆன்மிக வபாததனகள், நாற்பது நல்லுதைகள், சாதன 
தத்துவம் உள்ேிட்ட நூல்கதே எழுதியுள்ோர்.  

ஞான தானத்தத எப்வபாதும் எல்வலாருக்கும் பகாடுங்கள்! இவ்வாறு 
பசய்தால், யார் யாருக்கு எபதது வவண்டுவமா அத்ததனதயயும் 
அவர்களுக்குக் பகாடுத்தவர்கள் ஆவரீ்கள், என்கிறார் சிவானந்தர். 

 
நாத்திகனுக்வக முக்கியத்துவம் 

தைம் குதறந்த பசய்திகளுடன் வரும் பத்திரிதககளுக்கும் 
சிவானந்தர் கட்டுதை அனுப்புவது வைக்கம்.  

இதனால் சிவானந்ததை பலரும் விமர்சித்தனர். சிலர் கண்டனவம 
பதரிவித்தனர். அந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலேித்த சிவானந்தர்,  

ஒவை தைாசில் ஆன்மிக விஷயத்ததயும், காமச் சுதவதயயும் எதட 
வபாட்டுப் பார்க்கும் வாசகர்கள் விதைவிவலவய ஆன்மிகவாதிகோக 
மாறிவிடுவார்கள்.  

முதலில் நாத்திகர்கதேயும், நம்பிக்தகயற்றவர்கதேயும் தான், 
நான் ஆன்மிகவாதியாக மாற்ற வவண்டும், என்று பதிலேித்தார்.  

சுவாமியின் கட்டுதைகதேப் படித்து விட்டு, இந்தியா, இலங்தக, 
பர்மா, மவலசிய நாடுகேில் இருந்தும் ஆயிைக்கணக்கில் அன்பர்கள் 
சிவானந்ததை நாடி வந்தனர். 

வாங்க குைந்ததவய! 

 
யாரும் எேிதில் அணுகும் விதத்தில் சிவானந்தர் மிக எேிதமயான 
மகானாக வாழ்ந்தார்.  
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தரிசனவநைம் என்று தனியாக வநைம் எததயும் அவர் தவத்துக் 
பகாள்ேவில்தல. தம்மிடம் வரும் பக்தர்கேிடம் அவைவருதடய 
தாய் பமாைியிவலவய வபசுவார்.  

தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி, மலாய், பஜர்மன், பிபைஞ்ச் ஆகிய 
பமாைிகேில் வைவவற்று உபசரிப்பார்.  

சிறு குைந்ததகதேயும் நீங்கள் என்று மதிப்புடன் உபசரிப்பார். 
ஒருதமயில் அதைப்பதத அவர் விரும்புவதில்தல.  

மனிதர் மட்டுமில்லாமல் பறதவ, விலங்குகேிடம் கூட அன்புடன் 
கவனிப்பார். பசித்த உயிர்களுக்கு உணவிடுவதத ஒரு தாய்வபால 
பசய்வதில் அவருக்கு இதண அவவை.  

தன்தன பபரிய மகானாக எண்ணிக் பகாள்ோமல் சாதாைண 
மனிதைாகவவ பைகுவார். 

 
பகாதலகாைனிடமும் இதறவன் 

 
1950, ஜனவரி 8 மாதலயில், சிவானந்தரின் ஆஸ்ைமத்தில் சத்சங்க 
கூட்டம் நடந்து பகாண்டிருந்தது. மின்விேக்கு அதிகம் இல்லாத 
காலம் அது. அரிக்வகன் விேக்கு எரிந்து பகாண்டிருந்ததால் 
பவேிச்சம் மங்கலாக இருந்தது.  

அப்வபாது வகாவிந்தன் என்னும் முைடன் சிவானந்ததைக் பகால்லும் 
வநாக்கத்தில் வகாடரியால் தாக்கினான்.  

ஆனால், சிவானந்தர், ததலப்பாதக அணிந்திருந்ததால் அடி 
விைவில்தல. வபாலீசார் உடவன வந்து அவதனப் பிடித்தும் கூட 
அவதன தண்டிக்க சிவானந்தருக்கு மனமில்தல.  

பைங்கள், விபூதிபிைசாதம் பகாடுத்து அவதன வைியனுப்பினார். 
திருடர், பகாதலகாைர்கேிடமும் இதறவன் இருக்கிறார் என்று 
எல்லாருக்கும் உபவதசம் பசய்தார். 
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மவுனமான வநைம் மனதில் ஏது பாைம் 

இதயத்தத இதமாக்குகிறார் சிவானந்தர் 
 

சிவானந்தைது வாழ்வவ அவைது உபவதசம். மனிதவநயம் மிகுந்த 
வாழ்க்தகதய வாழ்ந்தவர் அவர். 'வாழ்வின் இறுதி நிமிடம் இது' 
என்று வைி பதரியாமல் நின்றவர்கள்கூட, அவைது வைிகாட்டுதலால் 
வாழ்க்தகயின் உன்னதத்தத அறிந்து மீண்டிருக்கிறார்கள்.  

மருத்துவர் குப்புசாமி மவலஷியாவில் மருத்துவைாகப் பணிபுரிந்து 
பகாண்டிருந்த காலம் அது.  

ஒரு நாள், ஏதை ெரிஜனப் பபண் ஒருத்தி பிைசவ வவததனயால் 
துடித்துக்பகாண்டிருந்தாள். ைப்பர் வதாட்டத்தில் பணிபுரிபவர்கேில் 
அவளும் ஒருத்தி.  

அவளுக்கு உதவி பசய்வதற்கு யாரும் இல்தல. பசய்தி, மருத்துவர் 
குப்புசாமிக்குக் கிதடத்தது.  

உடவன அந்த ஏதைப் பபண்ணின் குடிதசக்கு ஓடியவர், வவண்டிய 
பணிவிதடகதேச் பசய்தார். அவளுதடய வலிதயக் குதறக்க 
மருந்துகதேக் பகாடுத்தார்.  

ஒரு பபண்ணின் உதவியுடன் அவளுக்குப் பிைசவம் பார்த்ததுடன், 
இைவு அவேது குடிதசயிவலவய துதணயாகத் தங்கினார்.  

வசயும் நலமாக இருப்பதத உறுதி பசய்த பிறவக தனது குடிலுக்குத் 
திரும்பினார் மருத்துவர் குப்புசாமி.  

அதி தீவிைமாக இருந்த காலம் அது. அந்தச் சூைலில் தமிைகத்தின் 
பாைம்பர்யமிக்க ஓர் அந்தண குடும்பத்தில் பிறந்து, ஏதைப் 
பபண்ணுக்குத் தாயுமானவைாக இருந்து உதவி பசய்தவர் மருத்துவர் 
குப்புசாமி. 

ஒரு நாள் சுவாமி சிவானந்தர் கங்தக நதிக்கதையில் நடந்து 
பசன்றுபகாண் டிருந்தார்.  
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அப்வபாது ஓர் இேம் பபண் கங்தக நதிதயவய பார்த்தபடி 
கவதலயுடன் நின்றுபகாண்டிருந்தாள்.  

பசன்று விசாரித்தார் சுவாமி சிவானந்தர். முதலில் அந்தப் பபண் 
தயங்கினாலும், பிறகு அழுதபடி நடந்தததக் கூறினாள்...  

அவளுக்குத் திருமணம் ஆகவில்தல. ஆனால், கருத்தரித்திருந்தாள். 
சமூகத்துக்கு பயந்து, கங்தகயில் மூழ்கி உயிதை மாய்த்துக்பகாள்ே 
முடிபவடுத்திருந்தாள்.  

பதரியாமல் தவித்துக்பகாண்டிருந்த அந்தப் பபண்தணத் தனது 
ஆசிைமத்துக்கு அதைத்துவந்து, தகுந்த பபண் துதணவயாடு 
தங்கதவத்தார். பிறகு உரிய வநைத்தில் அந்தப் பபண்ணுக்கு குைந்தத 
பிறந்தது.  

ஆசிைமத்துக்கு அடிக்கடி வரும் ஒரு தம்பதிக்கு மகப்வபறு இல்தல. 
குைந்ததக்காக ஏங்கிக்பகாண்டிருந்த அவர்கேிடம், ''கடவுள் 
உங்களுக்காக இந்தக் குைந்தததய அனுப்பியிருக்கிறார்'' என்று 
பசால்லி அந்தக் குைந்தததயக் பகாடுத்தார் சுவாமி சிவானந்தர்.  

குருவின் தககேிலிருந்து அந்தக் குைந்தததய அவர்கள் மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியுடன் பபற்று, அதணத்துக்பகாண்டனர். அதன் பிறகு அந்த 
இேம் பபண் அவளுதடய வடீ்டுக்கு அனுப்பி தவக்கப்பட்டாள். 

அப்துல் கலாமுக்கு வைிகாட்டிய மகான்!  

நம் முன்னாள் குடியைசுத்ததலவர் அப்துல் கலாம், சுவாமி 
சிவானந்ததைவய தனது குருவாகக் கூறுவார்.  

அப்துல் கலாமின் வாழ்க்தகயிலும் மறுமலர்ச்சிதய ஏற்படுத்தியவர் 
சுவாமி சிவானந்தர். அப்துல் கலாமின் இேம் வயதில் நடந்த ஒரு 
பநகிழ்ச்சியான சம்பவத்ததப் பார்ப்வபாம்...  

விமானப் பதடயின் தபலட் 
வதர்வில் வதாற்றிருந்ததால் 
மனம் ஒடிந்து விைக்தியான 

https://www.vikatan.com/news/spirituality/97031-the-spiritual-life-of-scientist-abdul-kalam.html
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நிதலயில் கலாம் இருந்த காலம் அது.  

அகில இந்திய அேவில் நடந்த வதர்வில் கலாம் ஒன்பதாவது 
இடத்ததப் பபற்றிருந்தார். ஆனால், அவருக்கு முன்பு இடம் 
பிடித்திருந்த எட்டு வபருக்கும் வவதல கிதடத்தது.  

கலாமுக்குக் கிதடக்கவில்தல. கலாமின் சிறு வயது கனவு 
விமானியாக வவண்டும் என்பவத.  

கனவு சிததந்து வபானதத எண்ணிக் கவதலயுடன் ரிஷிவகசத்தில் 
மதல முகட்டின் ஓைத்தில் நின்று பகாண்டிருந்தார் அவர்.  

மாணவன் தயாைானவுடன் ஆசிரியர் தானாகக் கிதடப்பார்' 
என்பார்கள். அததப் வபாலவவ குருவாக கலாமிடம் பசன்றார் சுவாமி 
சிவானந்தர். கலாம் நடந்ததத அவரிடம் கூறினார்.  

கலாம் கூறியததக் வகட்டதும் சிவானந்தர், "நீ பதடக்கப்பட்டது 
விமான ஓட்டியாவதற்கு அல்ல. வவறு எதற்காகவவா நீ 
பதடக்கப்பட்டிருக்கிறாய். அதத வநாக்கிச் பசல்" என்று அறிவுதை 
கூறினார்.  

அந்தத் தருணம்தான் என் வாழ்வில் மிகவும் முக்கியமான தருணம்’ 
என்று கலாம் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார்.  

மட்டும் கலாம் வசார்ந்து வபாயிருந்தால் இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த 
குடியைசுத் ததலவர், அணு விஞ்ஞானி நமக்குக் கிதடத்திருக்க 
மாட்டார்.  

கலாமுக்கு மட்டுமல்லாமல் வைி பதரியாமல் 
தவித்துக்பகாண்டிருந்த பலருக்கும் வாழ்வில் ஆன்மிக 
ஒேி ஏற்றியவர் சுவாமி சிவானந்தர். சுவாமி சிவானந்தர் வபாற்றிய 
மனித வநயத்தத நாமும் வபாற்றி, பதாண்டு பசய்வவாம்..! 
 

 

https://www.vikatan.com/news/spirituality/130004-the-glory-of-vedanta-desikar.html
https://www.vikatan.com/news/spirituality/130004-the-glory-of-vedanta-desikar.html
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சுவாமி சிவானந்தரின் வாழ்க்தக வைலாறு இந்தியர்கள் 
ஒவ்பவாருவரும் 
அறிந்துபகாள்ே 
வவண்டிய 
முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தது.  

பகாள்தககேில் 
முதன்தமயானதான 
சகிப்புத் தன்தமதய 
அவர் வாழ்நாள் 

முழுவதும் கதடப்பிடித்து வந்தார்.  

எம்மதமும் சம்மதம் என்பதத ஆத்மசுத்திவயாடு கதடப் பிடித்து 
வந்தவதாடு யாவரும் அதன்படிவய வாைவவண்டும் என்றும் 
அறிவுறுத்தி வந்தார். அவருதடய பக்தர்கேில் முஸ்லிம் மதத்ததச் 
வசர்ந்த அப்துல்கலாம் முதற்பகாண்டு சர்வசமயத்ததச் 
வசர்ந்தவர்களும் உண்டு. 

 

மகான் தந்த தாைக மந்திைம் 

Serve Love Gi ve Medi t at e Real i ze என்ற ஐந்து ஆங்கிலச் பசாற்கள் 
அவர் தந்த தாைக மந்திைம் ஆகும்.  

வசதவ பசய்தல், அன்பு பசய்தல், பகாடுத்து உதவுவது, தியானம் 
பசய்வது, தான் யார் என்று அறிந்து பகாள்வது இதுதான் ஆன்மீக 
வாழ்க்தக பநறியில் ஒருவர் என்ன பசய்ய வவண்டும் என்பதன் 
இைத்தினச்சு ருக்கமான விஷயம்.  

இதவ யாவற்றிலும் மனித குலத்திற்குத் துன்பப்படும் 
உயிர்களுக்குச் வசதவ பசய்வதுதான் ததலயாயது என்று பசால்லி 
வந்தார். 

இந்தியா முழுவதும் அவருக்கு ஏைாேமான பக்தர்கள், அடியார்கள் 
உண்டு; சிறப்பாக வடநாட்டில் ஏைாேமான பக்தர்கள் உண்டு.  
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இந்தி பமாைியிலும் திறதம பபற்றிருந்த சுவாமிகள் தமிழ், 
ஆங்கிலம் தவிை இந்தியிலும் ஆன்மிக நூல்கள் பல எழுதி 
இருக்கின்றார்.  
 

 
தனது வாழ்நாேில் சுமார் 206க்கு 
வமற்பட்ட நூல்கள் எழுதி உள்ோர். 
ஒவ்பவாரு நூலும் அறிவு கேஞ்சியம் 
என்றால் மிதகயாகாது. 

எந்தத் துதறயில் நூல் எழுதினாலும் 
பவறும் தகவல்கள் அடிப்பதடயில் மட்டும் 

அல்லாமல் அவைது ஆழ்ந்த தியானம் மற்றும் உள்ளுணர்வு மூலம் 
பபற்ற ஏைாேமான பபாக்கிஷம் வபான்ற உண்தமகதே காணலாம்.  

 

சுவாமிகள் எழுதிய ஒரு நூதல வாசித்த ஒருவர் அவதைப் பபரிதும் 
வநசித்து அவதைப் பற்றி வமலும் அறிந்து பகாள்ேவும் அவைது மற்ற 
நூல்கதேப் படிக்கப் வபைார்வம் பகாள்வதும் இயல்பானது. 

பவறும் புத்தகப் புழுவாக வைட்டு வவதாந்தம் மட்டுவம வபசாமல் 
அவருதடய பதாடர்பில் வந்த மக்கள் யாவதையும் ஆன்மிக 
பநறிமுதறகதே மற்றும் அன் றாட நதடமுதறகதேப் பின்பற்ற 
தவத்து அதற்குப் பபரிய தூண்டுவகாலாக விேங்கினார்.  

அவதை வநைடியாக அணுகமுடியாத மக்களுக்கு கடிதங்கள் 
வாயிலாக ஆன்மிக வாழ்க்தக வாை வைிகாட்டினார். தபால் வைி 
பயிற்சிகளும் வைங்கி வந்தார். 

ஆயிைக்கணக்கான தன்னலம் கருதாத துறவிகதே உருவாக்கி, 
இந்திய நாட்டின் அதடயாேம் ஆன்மிகம். ஆகவவ தமது 
வாழ்நாளுக்குப் பிறகும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக ஆன்மிக 
வைிகாட்டிகதேத் தந்தார். 

3.வவதாத்திரியம் தந்த வவதாத்திரி மகரிஷி  
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(கி.பி.1911-2006) 

அருட்தந்தத வவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்வசரி என்னும் 
கிைாமத்தில் பசங்குந்த தகக்வகாேர் மைபில் பநசவுத் பதாைில் 
பசய்யும் வைதப்ப முதலியார், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 
தம்பதியர்களுக்கு எட்டாவது குைந்ததயாகப் பிறந்தார்.  

சிறுவயது முதவல வவதாத்திரி மகரிஷி அவைது தாயார் 
சின்னம்மாேிடம் நிதறய பக்திக் கததகதேயும், 
புைாணக்கததகதேயும் அறிந்து பகாண்டார். 

இவைது குடும்பச்சூைலில் இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு 
இல்லாமல் வபாய்விட்டது.  

தன்னுதடய பசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வதை படித்த இவர், 
பின்னர் தங்கள் குடும்பத் பதாைிலான தறி பநய்ததலச் பசய்யத் 
பதாடங்கினார். 

18ஆவது வயதில் பசன்தனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் 
பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்டது.  

பசன்தனயில் இவருக்கு ஆயுர்வவத மருத்துவர் எஸ். 
கிருஷ்ணாைாவின் நட்பு கிதடக்க, அவர் மூலமாக தியானம், வயாகா 
வபான்றதவகதேக் கற்றார் மகரிஷி. 

தனது வாழ்க்தகயின் குறிக்வகாோகிய முழுதமதய உணரும் 
வநாக்கத்தால் 
உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்வவத மற்றும் வொமிவயாபதி வபான்ற 
மருத்துவ துதறகதேக் கற்றுத் வதர்ச்சி பபற்றார்.  

வமலும் இைண்டாவது உலகப் வபாரின் வபாது முதலுதவிப் 
பயிற்சியாேைாகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு பபாருோதாைத் தன்னிதறவு பபற வவண்டும் என்று, தனது 
சுய முயற்சியினால் பல்லாயிைம் நபர்களுக்கு வவதல 
அேிக்கக்கூடிய அேவிற்கு ஒரு பபரிய பநசவுத் பதாைிற்சாதலதய 
உருவாக்கினார். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%9A%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B9%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D
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அச்சமயத்தில் அைசாங்கத் பதாைிற் பகாள்தக மாற்றம் காைணமாக 
வியாபாைம் திடீர் சரிவு நிதலதய அதடந்தது;  

இருப்பினும் தன்னிடம் பணிபுரிந்த 2000 குடும்பங்கதேயும் 
காப்பாற்றுவதற்காக ஈட்டிய பபாருள் அதனத்ததயும் அவர்களுக்வக 
பசலவைித்து அதனத்துப் பபாருள் வேத்ததயும் இைந்தார்.  

அப்படியிருந்தும் மனததத் தேைவிடாது மீண்டும் கடுதமயாக 
உதைத்து படிப்படியாக பபாருோதாைத்தில் தன்தன வமம்படுத்திக் 
பகாள்ே அரிசி வியாபாைம் வபான்ற பல்வவறுபட்ட பதாைில்கதேச் 
பசய்து தனக்கும், தன்தனச் சுற்றியுள்ேவர்கேின் துன்பத்ததப் 
வபாக்கவும் பாடுபட்டார்.  

தன் இைண்டு மதனவியருதடய மனத்ததயும் நன்கு புரிந்தவைாய் 
இருவரிடமும் பிணக்கின்றி அன்புடன் வாழ்ந்து காட்டினார். 

வறுதமயிவலவய வாை அடிபயடுத்து தவத்த அவைது உள்ேத்தில்  

 வறுதம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அதத ஏன் காண முடியவில்தல?  
 மனித வாழ்க்தகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்விகள் அவ்வப்வபாது ஒலித்துக் பகாண்வட இருந்தன.  

இவற்றிற்கு காைணங்கள் கண்டு பதேிவு பபறுவதற்காக 
ஆைாய்ச்சியிலும் பதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.  

விதேவாக தனது 35வது வயதில் தன்னிதல விேக்கமாக 
இதறநிதலதய உணர்ந்தார்.  

அதன் அடிப்பதடயில் உலக மக்களுக்காக அவர் அேித்த வாழ்க்தக 
பநறிவய மனவேக்கதல ஆகும்.  

இன்று 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்கதலக்கைகங்கேில் பட்டப்படிப்பு, 
வமல்பட்டப்படிப்பு, ஆைாய்ச்சிப்படிப்பில் பலர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.  
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ஆன்தலன் வகுப்புகேிலும் வவதாத்திரியம் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. 
(vet hat hi ri am f or Worl d Peace -   YouTube ·  SKY Yoga TV) 

ஆன்மிகத் வதடல் 

தனது சவகாதரியின் மகதே (வலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 
வாழ்க்தகதயத் பதாடங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், பநசவுத் பதாைிலிலும் ஈடுபாடு அதிகமிருந்த 
வபாதிலும் தனது ஆன்மீகத்வதடலில் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் நாட்டம் 
பகாண்டிருந்தார்.  

சித்தர்கேின் நூல்கதேக் கற்று, தியானத்தில் பவகுவாக ஈடுபட்டு 
தன்தன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முதறயில் விடாமுயற்சியுடன் 
ஈடுபட்டார். 

இவைது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் வதடலின் விதேவாக தனது 35ஆவது 
வயதில் ஞானம் பபற்றார்.  

 

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகேில் பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 
கருத்துக்கதேத் தனது எழுத்துக்கேின் மூலமாகவும், உதைகேின் 
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துதைத்தார்.  

பின்னர் தனது பநசவு பதாைிதல முற்றிலும் விட்டு விட்டு தன்தன 
முழுதமயாக ஆன்மீகத் துதறயில் ஈடுபடுத்திக் பகாண்டார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப் பிைபஞ்சத்ததப் பற்றியும் மனித வாழ்க்தகதயப் பற்றியும் 
தவநிதலயில் தான் பபற்ற கருத்துக்கதேப் பல கவிததகோகவும் 
கட்டுதைகோகவும் புத்தக வடிவங்கேில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அேித்துள்ோர்கள்.  

இைண்டாயிைத்திற்கும் வமற்பட்ட விஞ்ஞானமும் பமய்ஞ்ஞானமும் 
கலந்த தமிழ்ப்பாடல்கதே இயற்றியிருக்கிறார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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பாமை மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும் வதகயில் எேிய தமிைில் தனது 
தத்துவங்கதே எடுத்துதைத்தார். எல்லா மதங்கேின் சாைம் ஒன்வற 
என்பதத மகரிஷி அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார். 

46 ஆம் அகதவயில் 1957ல் மகரிஷி 'உலக சமாதானம்' என்னும் 
நூல் ஒன்தற பவேியிட்டார்.  

இந்த இருபமாைிகள் (தமிழ், ஆங்கிலம்) நூதல பாடத்திட்ட வைி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பைப்ப வாழ்நாள் இறுதிவதை உதைத்து பவற்றி 
பபற்றார்.  

பதாடர்ந்து பல்வவறு நாடுகளுக்குச் பசல்லும் வாய்ப்பு இவருக்குக் 
கிட்ட அங்பகல்லாம் ஆன்மீகச் பசாற்பபாைிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுலம் அதமதியாக வாை ஏற்ற கருத்துகதேயும் சாததன 
முதறகதேயும் உலகபமங்கும் பைப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய வசவா 
சங்கம் 
இன்று இந்தியாவிலும், சிங்கப்பூர், மவலசியா, ஜப்பான், பதன்பகாரியா, 
அபமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பல கிதேகதேக் பகாண்டு 
இயங்கி வருகிறது. 

வவதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குதறய தமிைிலும் ஆங்கிலத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்கதே எழுதியுள்ோர்.  சுமார் 2000 க்கும் 
வமற்பட்ட கவிததகதே எழுதியுள்ோர். 

அருட்பபருஞ்வசாதி நகர் 

பகாங்கு நாட்டில் பபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக வால்பாதற 
மதலவயாைத்தில் ஆைியாறு நீர்த்வதக்கம் அதமந்துள்ே இடத்தில் 
அருட்பபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகைம் வவதாத்திரி 
மகரிஷியால் 1984 கால கட்டத்தில் அதமக்கப்பட்டது.  

அன்பபாேி என்னும் ஆன்மீ இதழ் ஒன்தறயும் பவேியிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் பமாைிகேில் பவேிவருகின்றன. 

வவதாத்திரியம் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
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உலகில் மனித குலம் சிறப்பாக வாை, உண்தம நிதல உணர்ந்து 
உயர்வான வாழ்க்தக பநறிமுதறகதேக் கண்டு அனுபவித்து, அதன் 
வைி வாழ்ந்து மற்றவரும் சிறப்பாக, அதமதிவயாடு வாை 
வைிகாட்டியவதுகள் பலர்.  

அவர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துவ வமததகள், விஞ்ஞானிகள், 
பமய்ஞானிகள் அதனவதையும் நிதனவு கூர்ந்து, வாழ்வியல் 
சிந்ததனகள், பசயல் திட்டங்கதே, மனித குலம் எேிதமயாக 
புரிந்து பகாண்டு, உணர்ந்து வாை அருட்தந்தத வவதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் வள்ேல் அருேிய அரிய பகாதடதான் 
."வவதாத்திரியம்". 

வவதாத்திரியத்தில்,  அைசியல், ஆன்மீகம், அறிவியல், பபாருேியல், 
கதல, இலக்கியம், கல்வி, பமாைியியல், வவோண்தம, இல்லறம், 
குைந்ததயியல், உடலியல், பாலியல், இதச, ஒழுக்கவியல் 
வபான்றதவ பற்றிய பதேிவான தீர்க்க தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ேது வியப்பிற்குரியதாகும். 

மதறவு 

வவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச் 
28, 2006 பசவ்வாய்க்கிைதமயன்று மதறந்தார். 

 

4.அதமதியான வாழ்வு வவண்டுமா? 
மன அதமதி பபற்று அதமதியாக வாை சுவாமி சிவானந்தர் 
பசான்ன அறிவுதைகள்: 

 நீங்கள் அடிக்கடி பிறர் விஷயங்கேில் ததலயிடுகிறரீ்கோ? 
அவர்கள் பசய்வது தவறாகவவ இருக்கலாம். ஆனால் அதத 
முன்னிட்டு நீங்கள் ஏன் அல்லலுற வவண்டும்? 

 யாதையும் எததயும் குதற கூறாதீர்கள். பிறருக்குத் தீ 
ர்ப்பேிக்கும் அதிகாைம் நமக்கில்தல. உங்கள் மன 
அதமதிதயப் பாதுகாக்க உங்கள் பசாந்த வவதலயில் கவனம் 
பசலுத்தினால் மட்டும் வபாதும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D_28
https://ta.wikipedia.org/wiki/2006
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B5%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%AE%E0%AF%88
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 பயனுள்ே நன்தம பயக்கும் விஷயத்தத பசய்ய 
நாட்கணக்கில் வயாசிக்காதீர்கள். அதிக வயாசதன இறுதியில் 
நல்ல காரியங்கதே பசய்ய விடாமவலவய தடுத்துவிடும். 

 ஆக்கப்பூர்வமான காரியங்கேில் இதடபவேி ஏற்படுவது கூட, 
சில கவனக்குதறவான வினாடிகள் கூட வாழ்வில் உங்கதேக் 
கீவை தள்ேி விடும். வநைத்ததப் பபான்வபால பாதுகாத்து அதத 
மிகவும் பயனுள்ே விதத்தில் பசலவைியுங்கள். 

 நீங்கள் உடலேவில் ஓய்பவடுத்துக் பகாண்டிருந்தாலும் 
மனதத பவறுதமயாக தவத்திருக்க வவன்டாம். மானசீக 
பிைார்த்ததனகள், நல்ல நூல்கதேப் படிப்பதில் 
பசலவைியுங்கள். எல்லா பதால்தலகளும் மனதில் தான் 
ஆைம்பிக்கிறது. 

 கடுஞ்பசாற்களும் தீய பசயல்களும் மனதில் தான் 
உதிக்கின்றன. எனவவ மனதத சுத்தமாக தவத்திருங்கள். 
வாழ்க்தகபயன்னும் நதி ஸ்படிகம் வபால தூய்தமயாகப் 
பாயும். 

 உங்கள் வததவகதேப் பபற பிச்தசக்காைதனப்வபால 
திரியாதீர்கள். உங்கள் வததவகதேக் குதறத்துக் பகாண்டு 
ைாஜாதவப் வபால வாழுங்கள். 

 காைணத்துடன் மட்டுவம வபசுங்கள். எல்லாவிதமான 
வததவயற்ற வபச்தசயும் தவிருங்கள். அேந்வத வபசுங்கள். 
கேங்கமற்ற நல்ல வநாக்கம் பகாண்ட வார்த்ததகவே சில 
சமயங்கேில் தவறாகப் புரிந்து பகாள்ேப்பட்டு பிரிதவ 
உண்டாக்குகின்றன.  

 உங்கேிடம் வகட்கப்பட்டாலன்றி எவருக்கும் புத்திமதி 
பசால்லப்வபாகாதீர்கள். 

 எப்வபாதும் விவாதத்தில் ஈடுபடாதீர்கள். அது எப்வபாதுவம 
உருப்படியான விதேவுகதேத் தைாது. மற்றவர்கதேப் 
புண்படுத்துவதுடன் சில சமயங்கேில் உறவுகேிதடவய 
வததவயற்ற விவாதம் பிரிதவவய உண்டாக்கி விடுகிறது. 

அதமதியான வாழ்வுக்கு மனவேக்கதல 
 
நாம் வாழும் உலகில் விஞ்ஞானம் வமன்வமலும் வேர்ச்சி பபற்றுக் 
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பகாண்டிருக்கிறது. மக்கள் பதாதக அச்சம் தரும் அேவுக்கு உலகில் 
பபருகிக் பகாண்டிருக்கிறது.  

வாழ்க்தக (வசதி) பபாருட்கேின் எண்ணிக்தக வமலும் வமலும் 
உயர்ந்து பகாண்வட வபாகிறது.  

அைசியல் பபாருோதாைத் துதறகேில் குைப்பமும், சிக்கலும் மிகுந்து 
வருகின்றன. தனிமனிதன் குடும்ப வாழ்வில் அச்சமும், குைப்பமும் 
சூழ்ந்திருக்கிறது. 
 
இந்த குைப்ப நிதலயில் ஆன்மீக விேக்கமும் அததபயாட்டிய 
வாழ்க்தக பநறியும்தான் தனிமனிததனயும் மனிதகுலத்ததயும் 
குடும்பத்ததயும் காக்கவல்லது.  

உயிரின் மதிப்புணர்ந்து மனத்தின் வமன்தமயுணர்ந்து 
மற்றவர்களுக்கு மதிப்பேித்துத் தன்பசயதல அேவுமுதறக்கு 
உட்படுத்தி வாைத்தக்க பதேிவும் பயிற்சியும் பைக்கமும் 
மனவேக்கதல என்ற வபாததன கலந்த சாததனகோல் தான் 
கிட்டும். 
 
பசய்த தவறுகவே துன்பமாக முதேக்கின்றன. இது முதலில் 
பதரியும் வபாது இனிவமல் தவறு பசய்யாமல் இருக்க வவண்டும் 
என்ற விைிப்புணர்ச்சி வருகின்றது தவறிதைப்பது மனம்.  

இனி தவறு பசய்துவிடக்கூடாது என தீர்மானிப்பதும் அவத 
மனம்தான். தவறு பசய்யாத வைிதய வதர்ந்து ஒழுக வவண்டியதும் 
மனவம. 
 
மனத்தின் உயர்வு எதுவவா அதுவவ மனிதனின் உயர்வு. ஆகவவ 
மனத்தத எந்த அேவில் உயர்த்திக் பகாள்கிறவமா, பதேிவுபடுத்திக் 
பகாள்கிவறாவமா அந்த அேவிவல தான் மனிதனுதடய வாழ்வும் 
குடும்பத்தின் நலனும் உயரும். 
 
மனவேக்கதலயின் பயிற்றுவிக்கப்படும் பயிற்சி விவைம்- 

 
1, உடதல பாதுகாக்க - எேியமுதற உடற்பயிற்சி 
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2, மனதத வேப்படுத்த- எேியமுதற தியானப் பயிற்சி 
3, உயிதை நீண்ட ஆயுோக்க- காயகல்பப் பயிற்சி 
4, குணத்தத வமம்படுத்த- தற்வசாததனப்பயிற்சி 
 
இப்பயிற்சிகள் மூலம் தனி மனிதன் நிதறவு, அதமதி பபற்று 
அவர்கதேச் சார்ந்த குடும்பமும் அதமதி, மகிழ்வு, பவற்றி, நிதறவு 
பபறுகின்றன.  

குடும்பத்திற்கு ஆன்மீக அறிதவ ஊக்குவிக்கவும் அததன தடுத்துக் 
பகாண்டிருக்கும் துன்பங்கள், சிக்கல் இவற்தற குதறப்பதற்கும் ஒரு 
பசயல் பயிற்சியாகும். 
 

5.உடல்நலவம முதல் நலம் 
 

 ”தினமும் பத்து பதிதனந்து நிமிடங்கோவது வயாகாசனப் 
பயிற்சிவயா, உடற்பயிற்சிவயா பசய்யுங்கள். நீண்ட தூை 
நதடபயிற்சிதய அன்றாடம் வமற்பகாள்ளுங்கள். முடிந்தால், 
சுறுசுறுப்தப உண்டாக்கும் விதேயாட்டில் ஈடுபடுங்கள்.” -
சுவாமி சிவானந்தர் 

 

*வயாகா உடற்பயிற்சி எல்லாருக்கும் அவசியம்!* என்று 
வலியுறுத்துகிறது வவதாத்திரியம். 
 
இைத்தத்திலும் உடல் உறுப்புகேிலும் வதங்கும் கைிவுகதே 
நாள்வதாறும் பவேிவயற்றி உடதல தூய்தமயாக தவத்துக் 
பகாள்வதற்கான பயிற்சிகவே வயாகா பயிற்சிகள். 
 
உணவு, உதைப்பு, உறக்கம், உடலுறவு எண்ணம் ஆகிய ஐந்து 
பசயல்கேில் அேவு முதற மீறும் வபாதும், சுற்றுப்புறச் சூைல் 
சந்தர்ப்ப வமாதல், வகாள்கேின் சஞ்சாைம், கருவதமப்பு 
காைணமாகவும் இைத்தத்தில் இைசாயனக் குைப்பம் ஏற்படும்.  
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அப்வபாது உடலில் ஜைீண சக்தியின் அழுத்தம்(திணிவு) 
குதறந்துவபாகும்.  
 
அதனால் கைிவுகள் உடல் பசல்கேில் வதங்கி உயிவைாட்டத்திற்கு 
ததடதய ஏற்படுத்தும். உயிவைாட்டத்திற்கு ஏற்படும் ததடவய வலி.  
 
நீடித்தவலிவய வநாய். வநாய் நீடித்தால் உயர்ச்சக்தி வறண்டு 
வபாகும். உயிரில்லாத உடல் பசத்துப் வபாகும். உடல்நலத்வதாடு 
நீண்டநாள் வாை விரும்பும் 
 
நண்பர்கவே சிந்திப்பரீ்! 
 
!உடலுக்குத் வததவயில்லாத இைசாயனங்கதே தினசரி (வடீ்தட 
சுத்தம் பசய்வதுவபால்) பவேிவயற்றி உடதல தூய்தமயாக 
தவத்திருக்க எல்லாருக்கும் வயாகா உடற்பயிற்சி அவசியம். 
 
வயாகா உடற் பயிற்சிகதே முதறயாகச் பசய்து வருபவர்களுக்கு 
ஜைீணசக்தியும் வநாய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கூடும். வநாய் எேிதாக 
குணமாகும். ஆயுளும் நீளும். 
 
தற்காலத்திற்வகற்ற எேியமுதற வயாகா உடற்பயிற்சிகள் 
மனவேக்கதல வயாகாவாக அறிவுத் திருக்வகாயில்கேில் 
எல்லாருக்கும் இலவசமாகக் கற்றுக் பகாடுக்கப்படுகிறது 
வததவயானவர்கள் பதாடர்பு பகாண்டு பயனதடயலாம். 

 

6.பபாதுவான உணவுத் திட்டம் 
 

 எேிதமயான அவத சமயத்தில் சத்துள்ே ஆகாைங்கதே 
உண்ணுங்கள். உண்ணும் முன் கடவுளுக்கு சமர்ப்பணம் 
பசய்யுங்கள். சரிவிகித உணதவ உட்பகாள்வதும் அவசியம். 
* மிேகாய், பூண்டு, புேி வபான்ற உணவுவதககதேக் 
குதறத்துக் பகாள்ளுங்கள். காபி, டீ, மாமிசம், மது வபான்ற 
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உணவு வதககதே முழுதமயாக தவிர்த்து விடுங்கள். - 
சுவாமி சிவானந்தர். 

உணவின் தன்தம எப்படி இருக்க வவண்டும்? வவதாத்திரியம் 
 

”மருந்துக்கு உபவயாகம் பகாள்வதல்லால்- 
   மதிமயக்கம் வபாதத பபாருள் – இருந்திடாது, 
விருந்பதன்று யாருக்கும் எவரும் இல்தல. 
   விதலக்காக விற்கின்ற பபாருவே இல்தல. 
பபாருந்தும் முதறயில் உலக மக்கட்பகல்லாம் 
   பபாதுவாக உணவுத் திட்டம் வகுத்து, ஆங்வக 
இருந்துவரும் பவட்பதட்ப இயல்புக் வகற்ப 
   எந்தவித வததவதயயும் கூட்டிக் பகாள்வவாம்.” 
(உலகசமாதானம் பாடல்104) 
 

வியாதிகதே நிவர்த்திக்க மருந்து என்னும் முதறயில், வபாததப் 
பபாருட்கள் ஏதாகிலும் அவசியமான வநைத்திலும் அேவிலும் 
மருத்துவர்கள் உபவயாகிப்பார்கவே தவிை, வவறு யாரும் எந்த 
விதத்திலும் அத்ததகய அறிதவ மயக்கச்பசய்யும் – மனித 
இனவாழ்வின் இன்பத்திற்வக எதிரியான – வபாததப் பபாருட்கதே 
உபவயாகிக்க மாட்டார்கள். 
 
எங்குவம எந்தப் பபாருதேயும் விதலக்கு விற்கவவா, வாங்கவவா 
முடியாது.    
 
பபாதுவாக உலகமக்கள் அதனவருக்கும் பபாருத்தமாக உள்ே 
உணவுத் திட்டங்கதே வகுத்துக் பகாள்வார்கள்.   
 
அந்தந்த நாட்டின் அவ்வப்வபாததய பவட்பதட்ப சூழ்நிதல 
களுக்வகற்ப, ஏவதனும் அதிகப்படி வததவ இருக்குமானால் 
அதவகதேயும் கூட்டிக் பகாள்ேலாம். 

 
வவதாத்திரியம் தரும் தினசரி உணவு விபைம். 
 
”காதலயிவல புஞ்தச தானியத் தாலான 
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   கஞ்சி பயான்று வதங்காவயா படங்கும் ஒக்கும் 
வவதல முடிந்திட்ட பின்னர் பகல் சாப்பாடு 
   விதவிதமாய்க் கறிவதகவயா டரிசிச்சாதம் 
மாதலயிவல காய்கறிகள், வகாதுதமயின்  
   மாக்பகாண்டு தயாரிக்கும் உணவு வபாதும். 
பாதலத் தனியாய்க் காய்ச்சி இனிப்பும் கூட்டி 
   பருகிடலாம்.  டீ காப்பி வததவயில்தல.“ (உலகசமாதானம் 
பாடல்104) 

 
காதல ஐந்து மணிக்கு அதனவர்களும் எழுந்து உடல் சுகாதாை 
வசதிகதேயும் வதகாப்பியசங்கதேயும் முடித்துக் பகாண்டு, ஐந்ததை 
மணிமுதல் ஆறு மணிவதையில் தியானத்தில் இருந்து, காதலக்  
 
கடன்கதே முடித்துவிட வவண்டும்.   
மணி முதல் ஏழு மணிக்குள் புஞ்தச தானியத்தாலாகிய கஞ்சிதயத் 
வதங்காயுடன் வசார்த்து உண்ணலாம். 
 
பகல் பதிபனாண்ணதை முதல் பன்னிைண்தடதை மணிக்குப் பகல் 
சாப்பாடு அரிசிச்சாதம், காய்கறிகள், பநய் இதவகளுடன் 
சாப்பிடலாம். 
 
மாதலவவேியல் வகாதுதம மாக்பகாண்டு தயாரித்த 
பைாட்டிதயப்வபால் உள்ே – மீதியானால் பகட்டுப் வபாகாத – 
ஆகாைத்துடன் காய்கறிகள் பலகாைவதககள் இதவகதேயும் 
வசர்த்துக் பகாள்ேலாம்.   
பாதலத் தனியாகக் காய்ச்சி இனிப்பும் கூட்டி கிதடக்கும் அேவுக் 
வகற்றபடியும வததவக் வகற்றபடியும் சாப்பிடலாம்.   
காப்பி, டீ நைம்புகதேத் தூண்டி உற்சாகப்படுத்தும். மற்ற எந்த 
வதகயான பானங்களும் வததவயில்தல. 
 
இந்த உணவுத் திட்டம் பபாதுவாக உலகில் எல்லா சீவதாஷ்ண 
நிதலக்கும் பபாருந்தும்.   
 
வநைத்தத மட்டிலும் ஆங்காங்குள்ே பவட்பதட்ப நிதலகளுக்வகற்ப 
மாற்றிக் பகாள்ேலாம். 
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ஒவ்பவாருவரும் நஞ்தச தானியம், புஞ்தச தானியம், இைண்தடயும் 
தினசரி ஆகாைத்தில் வசர்த்துக் பகாள்வது. உடல் உறுதிக்கும் 
அறிவின் நுட்பத்திற்கும் அவசியம் ஆகும். 
 
பல்வவறு ைசாயன அதமப்புகள் பகாண்ட மனித சரீைத்தின் 
இயக்கத்தால் அதவகள் பசலவாகும் அேவிற்குச் வசர்த்துக் பகாள்ே 
வவண்டியிருக்கிறது. 
 
எல்லாம் ஆைாய்ந்து எதிர்காலத்தில் உணவுத் திட்டங்கதே மாற்றி, 
கூட்டி, ைசாயன முதறயில் அதிகரித்து ஏற்றுக் பகாள்ேலாம்.   
 
அதிக சுதவ, சத்து உதடய ஆகாைங்கதே மட்டிலும் சாப்பிட 
முயன்றால், அதவகதேச் சரீைம் ஏற்றுக் பகாள்வது கடினம்.   
சாதாைண சுதவயுள்ே ஆகாைங்கேின்வமல் பவறுப்புக்கூட வதான்றும்.   
வமலும், அதனவருக்கும், எப்வபாதும் இத்ததகய ஆகாைங்கதே 
கிதடக்காது.   
 
ஆதகயால், எேிய எல்வலாருக்கும கிதடக்கக்கூடிய, உடல் ஏற்றுக் 
பகாள்ேத் தகுந்த, ஆகாைவம பகாள்ே வவண்டும். 
 

7. பமௌனம் என்னும் மந்திைபமாைி 
 *தினமும் இைண்டு மணி வநைமாவது மவுனத்தத 

கதடபிடியுங்கள். விடுமுதற நாட்கேில் நான்கு மணி முதல் 
எட்டுமணி வநைம்வதை மவுனம் நல்லது. இது மனதுக்கு 
நல்லது. கண், வாய், பசவி, மூக்கு, நாக்கு ஆகியவற்தற 
முடிந்தேவுக்கு கட்டுப்பாட்டில் தவத்திருப்பது நல்லது. - 
சுவாமி சிவானந்தர். 
 

பமௌனம் என்பது வபாதி மைம் - வவதாத்திரியம்  

வார்த்ததகள் இல்லாத புத்தகம் பமௌனம்.   ஆனால் வாசிக்க 
வாசிக்க இதற்குள் வாக்கியங்கள். 
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பமௌனம் என்பது பவேிச்சம்.  நம்தம நாவம இதற்குள் 
தரிசிக்கலாம். 

பமௌனம் என்பது இருட்டு.   எல்லாத் துன்பங்கதேயும் இதற்குள் 
புததக்கலாம். 

பமௌனம் என்பது மூடி.  இததத் 
தயாரித்து விட்டால் எல்லா 
உணர்ச்சிககதேயும் பூட்டி தவக்லாம். 

பமௌனம் என்பது வபாதி மைம்.  இதுவதை 
பசால்லாத உண்தமகதே இது 
வபாதிக்கும். 

பமௌனம் என்பது வைம்.   நம்மிடம் நாவம 
பபறுவது.  இனபம், துன்பம் இைண்தடயும 
பமௌனம் பகாண்டு சந்தித்தால் 
எப்வபாதும் இதயம் இயல்பாக இருக்கும்.  
இதழ்கதே இறுக மூடி நாம் நமக்குள் 
இறங்குவவாம். 

அதிகம் வபசாதவதன உலகம் 
விரும்புகிறது.  அேந்து வபசுகிறவதன உலகம் மதிக்கிறது.  வபசாத 
ஞானிதய உலகம் பதாழுகிறது. 

அதமதி வமவலாட்டமானது.   பமௌனம் உள்ேிருந்து வருவது. 

பமௌனம் வார்த்ததகள் அற்ற நிதல.  எண்ணங்கள் அற்ற நிதல.  
ஓம் எனும் பிைணவத்தின் பபாருள் – அறிவாக உள்ே இதறவதன 
உயிைாக உணர்கிற மனிதன், வபரின்ப நிதலயாகிற பமௌனத்தில் 
ஆழ்கிறான் என்பவத. 

”தந்தது உன்தன்தனக் பகாண்டது என்தன்தன” என 
மாணிக்கவாசகர் கூறுகிறார். 

நம்தம முற்றிலும் அவருக்குக் பகாடுகின்றேவு அவர் நம்தம 
ஏற்றுக்பகாண்டு அவதை நமக்குக் பகாடுத்து விடுகிறார்.  
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அவதை நாம் பபறுகின்றேவு வபைானந்தத்தத அனுபவிக்கும் 
வபற்றிதனப் பபற்று வமான நிதலதய அதடகின்வறாம். 

வபைானந்தப் பபருங்கடலிலிருந்து வசீிய காற்று பட்டதும் நாைதர் 
தம்தம மறந்து பக்திப் பைவசமதடந்தார்.  

எப்பபாழுதும் ”நாைாயண, நாைாயண” என்று உச்சரித்த வண்ணம் 
ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார். 

சுகர் வபைானந்தக் கடதலப் பார்த்தார்.   பார்த்தவுடன் உடல் 
உணர்தவ எல்லாம் கடந்து ஞானப் பபருநிதலதய அதடந்து 
விட்டார். 

மகாவதவர் அப் வபைானந்த கடலின் நீதை ஒருதக அள்ேிப் 
பருகினார்.  அது அவருக்கு வபாதுமானதாகப் வபாய்விட்டது. 

இனி யார்தான் அதத முற்றிலும் அறியமுடியும்,  நம்தம நாம் 
அவருக்குக் பகாடுக்கின்ற பபாழுது அவர் நம்தம தம் வசம் ஆக்கிப் 
வபச்சற்ற பபருநிதலயில் தவத்து விடுகின்றார்.  

வமானத்தின் பபருதம - வவதாத்திரி மகரிஷி 

 
வமான நிதலயின் பபருதம யார் எவர்க்கு 
  முன் படர்ந்து வாயாவல பசால்லக்கூடும்? 
வமானவம அறிவினது அடித்தேம் ஆம். 
  மிக விரிவு. எல்தலயில்தல. காலமில்தல. 
வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால் 
  முன் விதனயும் பின் விதனயும் நீக்கக்கற்கும் 
வமான நிதல மறவாது கடதமயாற்ற 
  பமன்தம, இன்பம், நிதறவு, பவற்றி அதமதியுண்டாம்! 
(ஞாக.பா.1640) 
 

8.உண்தமயும் அன்பும் வவண்டும் 
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 ”உண்தமவய வபசுங்கள்.இைக்கமும், கனிவும் பகாண்டிருங்கள். 
எண்ணத்தாலும், பசால்லாலும், பசயலாலும் அதனவரிடமும் 
அன்பு காட்டுங்கள். ஒேிவுமதறவின்றி திறந்த மனத்துடன் 
எல்வலாரிடமும் பைகுங்கள். - சுவாமி சிவானந்தர் 

 உண்தம நிதலக்குப் வபானால் அங்வக இருக்கிறபதல்லாம் 
சிவம்தான்.  வபைறிவுதான்.  அதனால்தான் நான் அடிக்கடி சில 
இடங்கேில் எழுதியிருக்கிவறன். மனதின் மறுமுதன கடவுள் 
என்று” – வவதாத்திரி மகரிஷி 

 இங்வக வந்து வாழ்கிறான் மனிதன்.  அவவன கடவுள்தான்.  
வாழ்பவர்கவே கடவுள்தான் என்பதால், வாழும் மக்கேிடத்தில் 
நம் எண்ணம், பசால், பசயல் மூலம் அன்பு 
பசலுத்துவவாவமயானால், அதுவவ கடவுளுக்கு நாம் 
பசய்யக்கூடிய பதாண்டு.  நம்மிடமிருந்து இததத் தவிை 
கடவுள் எததயும் எதிர்பார்க்கவில்தல.  கடவுளுக்கு எதுவும் 
வததவயில்தல.” – வவதாத்திரி மகரிஷி 

 
உறவுகள் வமம்பட – - அருட்தந்தத வவதாத்திரி மகரிஷி 
 
1. தாவன பபரியவன்,தாவன சிறந்தவன் என்ற அகந்தததய 
விடுங்கள். 
2.அர்த்தமில்லாமிலும், வததவயில்லாமலும் பின் விதேவு 
அறியாமலும் வபசிக் பகாண்டிருப்பதத விடுங்கள். 
3. எந்த விடயத்ததயும் பிைச்சதனயும் நாசூக்காகக் தகயாளுங்கள். 
4. விட்டுபகாடுங்கள். 
5. சில வநைங்கேில் சில சங்கடங்கதே சகித்துதான் ஆகவவண்டும் 
என்று உணருங்கள். 
6. நீங்கள் பசான்னவத சரி பசய்வவத சரி என்று கதடசிவதை 
வாதாடதீர்கள். 
7. குறுகிய மனப்பான்தமதய விட்படாைியுங்கள். 
8. உண்தம எது பபாய் எது என்று விசாரிக்காமல் இங்வக வகட்டதத 
அங்வக பசால்வததயும் அங்வக வகட்டதத இங்வக பசால்வததயும் 
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விடுங்கள். 
9. மற்றவர்கதே விட உங்கதேவய எப்வபாதும் உயர்த்தி நிதனத்து 
கர்வபடாதீர்கள். 
10. அேவுக்கு அதிகமாய்,வததவக்கு அதிகமாய் ஆதசப்படாதீர்கள். 
11. எல்வலாரிடத்திலும் எல்லா விடயங்கதேயும், அவர்களுக்கு 
சம்பந்தம் உண்வடா இல்தலவயா பசால்லிக் பகாண்டிருக்காதீர்கள். 
12. வகள்விப்படுகிற எல்லா விடயங்கதேயும் நம்பிவிடாதீர்கள். 
13. அற்ப விஷயங்கதேயும் பபரிதுபடுத்தாதீர்கள். 
14. உங்கள் கருத்துகேில் உடும்புப்பிடியாய் இல்லாமல், பகாஞ்சம் 
தேர்த்திக்பகாள்ளுங்கள். 
15. மற்றவர் கருத்துக்கதே, பசயல்கதே நடக்கின்ற நிகழ்ச்சிகதேத் 
தவறாகப் புரிந்து பகாள்ோதீர்கள். 
16. மற்றவர்களுக்கு உரிய மரியாதததயக் காட்டவும், இனிய 
இதமான பசாற்கதே பயன்படுத்தவும் தவறாதீர்கள். 
17. புன்முறுவல் காட்டவும், சிற்சில அன்புச் பசாற்கதேச் 
பசால்லவும் கூட வநைமில்லாதது வபால நடந்து பகாள்ோதீர்கள். 
18. வபச்சிலும், நடத்ததயிலும் திமிர்த்தனத்ததயும், வததவயில்லாத 
மிடுக்தகயும் காட்டுவததத் தவிர்த்து அடக்கத்ததயும், 
பண்பாட்தடயும் காட்டுங்கள். 
19. பிணக்கு ஏற்படும்வபாது, அடுத்தவர் முதலில் இறங்கி வை 
வவண்டும் என்று காத்திருக்காமல் நீங்கவே 
வபச்தசத் துவக்க முன் வாருங்கள். 
20. வததவயான இடங்கேில் நன்றிதயயும், பாைாட்தடயும் பசால்ல 
மறக்காதீர்கள். 
21.பாைாட்டுக்கு மயங்காத மனிதவன இல்தல..அதுவவ உங்களுக்கு 
பவற்றியாக அதமயும்.. 
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9.உதைப்வப உயர்வு 
 

 பநஞ்சில் வநர்தமதயப் பின்பற்றி வாழுங்கள். நன்தமக்கான 
வநைம் வரும் வதை காத்திருங்கள். உதைத்துப் பணம் 
வசருங்கள். நியாயமான வைியில் வைாத எப்பபாருதேயும் 
ஏற்றுக் பகாள்ோதீர்கள். பபருந்தன்தம உணர்வுடன் 
பசயல்படுங்கள். - சுவாமி சிவானந்தர் 

 
 ’சமுதாயமானது சக்திக்குத் தகுந்த உதைப்பு உதைப்புக்குத் 

தகுந்த ஊதியம் என்பதிலிருந்து சக்திக்கு தகுந்த உதைப்பு 
வததவக்கு தகுந்த ஊதியம் என்ற நிதலக்கு வேர்ச்சி 
அதடயும்.” - காைல் மார்க்சு 

 
உதைப்வப உயர்வு தரும் என்பது வவதாத்திரியம் 

 
 உணவு உண்டுதான் வாை வவண்டும். இது இயற்தகச் சட்டம்.  

உணவு பபற உதைத்வத ஆக வவண்டும். இது மனித இனம் 
உரிதம. ஒழுக்கமாக ஏற்படுத்திக் பகாண்ட பசயற்தகச் சட்டம். 

 ஆக்க முதறயால் அன்றிப் பிறர் உதைத்து ஆக்கிதவத்த 
பபாருள் கவர்ந்து பிதைக்க மாட்வடாம். 

 உதைப்பினால், உடலும், உள்ேமும், உலகமும், பயன்பபறும் 
உணர்விர், 

 உதைப்பின்தம வசாம்பதல வேர்க்கும்.  உடற்கருவிகேின் 
பசயல்திறதனக் குதறத்து இைத்த ஓட்டத்தத மந்தப்படுத்தும்.  
இதனால் பல வநாய்கள் வைலாம்.  ஆனாலும் அேவுக்கு மீறிய 
உதைப்பு உடற்சக்திதய விையமாக்கும். எனவவ, உதைப்பிவல 
அேவும் முதறயும் வவண்டும். 

 உடல் உதைப்பால் மனித உடலுக்குள் உள்ே வவண்டாத 
கைிவுகள் பவேிவயற்றப்படுகிறது. 

 உடல் உதைப்பாலும், ஒவ்பவாருவரும் பபறுகின்ற 
ஊதியத்ததக் பகாண்வட மனிதன் வாை வவண்டும். 

 உதைப்பவன் உண்ண வவண்டும்.  உண்பவன் உதைக்க 
வவண்டும்.  இது இயற்தகக்கு ஒத்த நீதி.  இந்த நீதி 
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தவறுகின்ற இடத்தில்தான், ஐந்து பபரும் பைிச்பசயல்கள் 
பிறக்கின்றன. (வவதாத்திரி மகரிஷி பபான்பமாைிகள் 5000) 

 
 

10.வகாபத்தத கட்டுப்படுத்துங்கள் 
 

 வகாபத்ததக் கட்டுப்படுத்துங்கள். சகிப்புத்தன்தமயுடன் பிறர் 
குற்றங்கதே மன்னிக்கவும் மறக்கவும் பசய்யுங்கள். நம்தமச் 
சுற்றி இருப்பவர்களுடனும், சூழ்நிதலகளுடனும் ஒத்துப்வபாக 
கற்றுக் பகாள்ளுங்கள். - சுவாமி சிவானந்தர் 

சினமும் அச்சமும் வாழ்தவச் சீர்குதலக்கும்  - வவதாத்திரியம் 

”சினம் அச்சம் இைண்டும்ஓர் மனிதன் வாழ்வில்  
சீர்குதலயச் பசய்யும் பகாடும் உட் தீயாகும்! 
சினம் அச்சம் ஒைிய, சிந்ததனதய ஏற்றிச்  
சிவன் சீவன் நிதலகதே நன்குணை வவண்டும்”  (ஞாக.பா.1565) 

சினம் தவிர்க்க  என்ன பசய்ய வவண்டும்? வவதாத்திரியம் பதில் 
தருகிறது. 

 பபாறுதமயாக இருக்க சங்கல்பம் வமற்பகாேல் 
 சுயசீர்திருத்தம், சமவநாக்கு, வாைத்துததல், பபாறுதம, விட்டுக் 

பகாடுத்தல், தியாகம், சகிப்புத்தன்தம, பிறர் அறியாதமதய 
உணர்த்தாமல், பிறர் குதறகதே எண்ணாமல் நிதறகதே 
மட்டும் எண்ணல்,  

 மன்னித்தல்,  
 யார்யார் மீது சினம் ஏற்படுகிறது எனப் பட்டியலிட்டு, மிக 

பநருக்கமானவர்கேிடம் ஆைம்பித்து அவர்கதே நிதனந்து 
நிதனந்து இனிவமல் சினம் பகாள்ே மாட்வடன் என 
சங்கல்பித்து வாழ்க வேமுடன் என ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு 
வாைம் வதீம் வாழ்த்தி, சினம் தவிர்த்து வாை பயிற்சி 
பசய்துவை. நமக்கு அதமதி ஏற்படும்.   

 அவர்களுக்கும் நமக்கும் அதமதி அதலயினால் நல்லிணக்கம் 
ஏற்படும் 
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வகாபத்தத ஆக்கப்பூர்வமாக எப்படி மாற்ற முடியும்... இதத எப்படிக் 
தகயாள்வது... யாருக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாமல் எப்படிக் 
கட்டுப்படுத்துவது? சுலபமான 14 வைிமுதறகள் இங்வக...  

* வகாபம் வரும்வபாது உங்கள் உணர்வு எப்படி இருக்கிறது என்பதத 
முதலில் கவனியுங்கள். இதயத்துடிப்பு அதிகமாவது, நகங்கதேக் 
கடிப்பது, வவகமாக சுவாசிப்பது, பற்கதேக் கடிப்பது, தககதே 
இறுகப் பிடிப்பது இவற்றில் ஏவதனும் சிலவற்தற நீங்கள் 
பசய்துபகாண்டிருந்தால், உடனடியாக உங்கள் மனததச் 
சாந்தப்படுத்துங்கள். இதுவபான்ற பசய்தககேில் நீங்கள் 
ஈடுபடும்வபாது, உங்களுக்கு நீங்கவே `அதமதியாக இரு... 
பபாறுதமயுடன் இரு... சாந்தமாக இரு’ எனத் பதாடர்ந்து 
பசால்லுங்கள். இதவ எல்லாம் தற்காலிகமாக உங்கள் வகாபத்ததத் 
தள்ேிப்வபாட உதவும். 

* சுவாசிப்பதில் கவனம் பசலுத்தலாம். உதாைணமாக, ஒன்று முதல் 
ஆறு வதை மனதில் எண்ணிக்பகாண்வட பமதுவாக மூச்தச 
உள்ேிழுங்கள். பின்னர், அவதவபால ஒன்று முதல் ஏழு வதை 
எண்ணிக்பகாண்வட மூச்தச அடக்க முயற்சி பசய்யுங்கள். 
இறுதியாக, மனதில் ஒன்று முதல் எட்டு வதை  எண்ணிக்பகாண்டு 
மூச்தச பமதுவாக பவேிவய விடுங்கள். இப்படி பத்து முதற பசய்து 
பாருங்கள்... வகாபம் மட்டுமல்லாமல், பதற்றமும் பயமும்கூடக் 
குதறந்துவிடும். 

* அதிகமாகக் வகாபப்படுபவர்கள், வவகமாக நதடப்பயிற்சி அல்லது 
ஜாகிங் பசய்யலாம். இதனால் ைத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் இருக்கும். 
அவதாடு, மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் வகுப்பில் வசர்ந்து அந்தக் கதலதய 
கற்றுக்பகாள்வது நல்லது. இதுவபான்ற பயிற்சிகேின்வபாது 
நிதானமாக இருப்பது எப்படி என்பததயும் வசர்த்துக் 
கற்றுத்தருவார்கள். `எதற்கு வகாபம் வைணும், வைக்கூடாவத...’ என்ற 
புரிதல் கிதடக்கும். இந்தக் கதலகதேக் கற்றவர்கள் 
பபாறுதமசாலிகோகவும் மாறுவார்கள். இதனால், வகாபம் 
பவகுவாகக் குதறயும். 

* அலுவல்ரீதியாக வரும் வகாபத்ததவயா, பபரியவர்கேிடம் வகாபம் 
வந்தாவலா அதத நம்மால் பவேிகாட்ட முடியாது. அடக்கியும் 
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தவக்கக் கூடாது. இதற்கு எேிய வைி ஒன்று இருக்கிறது. ஒரு 
வபப்பரில் அவர்கேிடம் பசால்ல நிதனக்கும் அதனத்து 
விஷயங்கதேயும் எழுதுங்கள். எழுதி முடித்ததும் ரிலாக்ஸாக 
இருப்பதாக உணர்ந்த பிறகு, வபப்பதைக் கிைிந்து எறிந்துவிடுங்கள். 
இதுவபால பமாதபலிலும் தடப் பசய்யலாம்; வகாபம் அடங்கியதும் 
அதத அவசியம் படலிட் பசய்துவிடுவது நல்லது. தவறுதலாகக்கூட 
யாருக்கும் அனுப்பிவிட வவண்டாம். 

* சில வநைங்கேில் கட்டுப்படுத்த முடியாத வகாபம் ஏற்படும். 
அப்வபாது, வடீ்டில் ஒரு தனி அதறக்குள் வபாய், தாைிட்டுக்பகாண்டு 
ததலயதணயிடம் வகாபத்ததக் காண்பிக்கலாம். ஆனால், அதுவும் 
இைண்டு நிமிடங்களுக்கு வமல் நீடிக்காமல் பார்த்துக்பகாள்ளுங்கள். 
இதுவபான்ற சூைலில் ஓர் அைகான கவிதததய எழுத முயற்சிப்பதும் 
நல்ல மாற்றத்தத ஏற்படுத்தும். மனம் ஒத்துதைத்தால், ஒரு 
பூச்பசடிதயக்கூட வாங்கிப் பைாமரிக்கலாம். 

* விரும்பத்தகாத சூைலில் வகாபமான மனநிதலதய 
மாற்றுவதற்காக, மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் சிறிது வநைம் 
வபசலாம். நதகச்சுதவ மற்றும் பசல்லப் பிைாணிகேின் 
வடீிவயாக்கதே பார்ப்பதால், உடனடியாக மனம் மாறும். வகாபம் 
ஏற்படும் சூைலில் மனதில் ஒன்று முதல் பத்து வதை எண்ண 
ஆைம்பியுங்கள். பின்னர், அததவய மீண்டும் பத்தில் இருந்து ஒன்று 
வதை ரிவர்ஸாக எண்ணவும். இந்தக் கால அவகாசம், உங்கள் 
மனநிதலதயச் சற்று மாறச் பசய்யும்.  

* வகாபம் தணிந்ததும், அதற்கானக் காைணம் என்ன... எப்படி... 
எதனால்... யார் மீது தவறு என்பதத எல்லாம் நிதானமாக 
நிதனத்துப் பாருங்கள். உங்கள் மீது தவறு இருந்தால், திருத்திக் 
பகாள்ளுங்கள். பிறர் மீது தவறு இருந்தால், ஒரு வாைம் கைித்து 
அவர்கேிடம் நடந்தது என்ன என்பததத் பதேிவாக விேக்குங்கள். 
நீங்கள் காயப்பட்டததயும்கூட பபாறுதமயாக 
எடுத்துச்பசால்லுங்கள். இதனால், உறவுகேிடம் சிக்கல் ஏற்படாது. 

* எப்வபாதும் நல்ல அதமதியான மனநிதலயில் இருக்கவவண்டும் 
என்று நிதனக்கிறரீ்கோ? ஒரு நாதேக்கு பத்து 
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நிமிடங்கோவது தியானம் பசய்யுங்கள். மனம் அதமதி பபறும்: 
உள்ேத்தில் பதேிவு உண்டாகும். 

* காைணமில்லாமல் வகாபம் வருவது, அந்த வநைத்தில் கட்டுப்படுத்த 
முடியாமல் முைட்டுத் தனமாகச் பசயல்படுவது வபான்ற அதீத 
உணர்ச்சி பவேிப்பாடு இருந்தால், அவசியம் மனநல ஆவலாசகர் 
அல்லது மருத்துவரிடம் பசன்று ஆவலாசதன பபற வவண்டும். 

* வகாபம் வரும்வபாது பவேிவய வபாய், சிகபைட் பிடிப்பது, டீ 
குடிப்பது வபான்ற பசயல்கேில் ஈடுபடாமல், கண்கதே மூடி 
உட்காருங்கள். அல்லது தனி இடத்துக்குச் பசன்று, குதறந்தது பத்து 
நிமிடங்கோவது உட்கார்ந்துவிட்டு வாருங்கள். ஃபிபைஷ் ஜூஸ், 
ஐஸ்க்ரீம் வபான்ற சுதவயான உணவுகள் மனம் அதமதிபபற 
உதவுபதவ. 

* உற்சாகத்துக்கும் உணவுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு. ஆவைாக்கியமான 
உணவுகள் ஆவைாக்கியமான மனநிதலதயத்தான் தரும். துரித 
உணவுகள், தீய பைக்கங்கள் வமாசமான உணர்வுகதேவய 
ஏற்படுத்தும். மகிழ்ச்சியான மனநிதலயில் இருக்க, ஆவைாக்கியமான 
உணவுகதே உண்பதுதான் நல்லது. 

* பசி, அசிடிட்டி, அல்சர், அதீதப் பசி, ததலவலி வபான்ற 
பிைச்தனகள் இருப்பவர்களுக்கு அதிகக் வகாபம் வரும். இவர்கள் 
வநைத்துக்குச் சாப்பிட வவண்டும். அதுவும், ஊட்டச்சத்துக்கள் 
நிதறந்த உணவுகோகச் சாப்பிடுவது நல்லது. 

* மகிழ்ச்சியான சூைலும் மனநிதலயும் வவண்டுபமனில், வநர்மதறச் 
சிந்ததனகதே வேர்த்பதடுங்கள். சிந்திப்பது, வபசுவது, பசய்வது என 
எல்லாவற்தறயும் பாசிட்டிவ் வகாணங்கேில் பசய்துவந்தால், 
மகிழ்ச்சியான சூைல் உங்கதேத் தழுவிக்பகாள்ளும்.  

* சிலருக்குக் வகாபம் வநாயின் அறிகுறியாக இருக்கும். ஓவர்ஆக்டிவ் 
ததைாய்டு, அதிக பகாலஸ்ட்ைால், சர்க்கதைவநாய், மனச்வசார்வு, 
மறதி வநாய், ஆட்டிசம், தூக்க மாத்திதைகதே எடுத்துக்பகாள்வது 
வபான்ற பிைச்தனகோல்கூட வகாபம் வைலாம். இவர்கள் 
மருத்துவதைச் சந்தித்து சிகிச்தச பபறவவண்டியது அவசியம். 

https://www.vikatan.com/news/health/65373-reasons-why-you-should-practice-yoga.art?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
https://www.vikatan.com/news/health/65373-reasons-why-you-should-practice-yoga.art?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
https://www.vikatan.com/news/health/77714-10-fruit-juices-and-their-health-benefits.art?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
https://www.vikatan.com/news/health/77913-how-to-boost-your-immune-system.art?utm_source=vikatan.com&utm_medium=search&utm_campaign=2
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11.நல்லாதை காண்பதும் நன்வற 
 *தீயவர்கேின் பதாடர்தப விட்டு விலகுங்கள். உங்கள் 

சாததனகதேயும், ஆன்மிக எண்ணங்கதேயும் குதற 
கூறுபவர்கள், கடவுள் நம்பிக்தக அற்றவர்கேிடம் இருந்து 
விலகி விடுங்கள்.” சுவாமி சிவானந்தர். 

 
தீயாயாதைக் காண்பதும், அவர்கள் பசால்வதத வகட்பதும் 
தீவத, அவவைாடு இணங்கி இருப்பதும் தீவத என்றார். 
 
ஆனால் நம்தமச் சுற்றி இருப்பது எல்லாவம தீதம 
பயப்பதாகத்தாவன இருக்கிறது. பதாதலக்காட்சிப் பபட்டி, 
திதைப்படம், வதல தேங்கள், பசய்தித் தாள்கள், என்று எங்கு 
பார்த்ததாலும் பபாய்யும், புைட்டும், வஞ்சதனயும், பகாதல, 
பகாள்தே, ஏமாற்று வவதல என்று தாவன இருக்கிறது. 
 
விட்டால் ஒன்றும் இல்தலவய. பின் என்னதான் பசய்வது 
என்ற வகள்விக்கு ஔதவ தரும் விதட 
மனம் சும்மா இருக்காது.  
 
எததயவாது பிடித்துக் பகாள்ளும் இயல்பு உதடயது. அதத 
அறிந்த ஒேதவ பசால்கிறாள்.... 
 
நல்லாதைக் காண்பதுவும் நன்வற நலமிக்க 
நல்லார்பசால் வகட்பதுவும் நன்வற - நல்லார் 
குணங்கள் உதைப்பதுவும் நன்வற; அவவைா(டு) 
இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று 
 
நல்லாதைக் காண்பதுவும் நன்வற  = நல்லவர்கதே காண்பதும் 
நன்வற. வநரில் பார்க்க வவண்டும் என்று அவசியம் இல்தல. 
பதாதலக் காட்சியில், வதல தேங்கேில் பார்த்தால் கூட 
வபாதும். 
 



39 
 

நலமிக்க நல்லார்பசால் வகட்பதுவும் நன்வற = அவர்கள் 
பசால்வதத வகட்பதும் நன்வற 
 
நல்லார் குணங்கள் உதைப்பதுவும் நன்வற;  = அவர்களுதடய 
குணங்கதே பசால்வதும் நல்லவத 
 
அவவைா(டு) இணங்கி இருப்பதுவும் நன்று = அவர்கவோடு 
வசர்ந்து இருப்பதும் நல்லது 
 
இைாமன் இப்படி வாழ்ந்தான். 
 
தர்மன் இப்படிச் பசய்தான். 
 
அரிச்சந்திைன் இப்படி பபாய் வபசாமல் இருந்தான் என்று 
நல்லவர்கேின்  குணங்கதே  வபச வவண்டும். 
 
அப்படிச் பசய்வதன் மூலம், நாேதடவில் அந்த குணங்கள் 
நம்வமாடு ஒட்டிக் பகாள்ளும். 
 
நட்பு நலம் - வவதாத்திரியம் 

 
உலகில் நட்பு மனிதனுக்கு மிகவும் உயர்ந்த பசல்வம். 
உதட அவிழ்ந்து விட்டால் தககள் தானாகவவ அததச் வசர்த்துச் சரி 
படுத்திக் பகாள்ளும்.  
 
அதுவபால ஒருவருக்குத் துன்பம் வருகிறவபாது தானாக வந்து 
உதவி அந்தத் துன்பத்திலிருந்து விடுபடச் பசய்பவர்கள் நல்ல 
நண்பர்கள் என வள்ளுவர் கூறியுள்ோர். 
 
மனித குலத்திற்குத் வததவயான பபாருட்கள் எண்ணிறந்தன. 
அவற்தறச் சமுதாய மக்கள் அதனவருவம ஆங்காங்வக உற்பத்தி 
பசய்து, பலரும் பல நாட்டவரும் பங்கிட்டுக் பகாண்டுதான் வாை 
வவண்டும். 
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இந்தத் தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிதலகோல் சமுதாயத்திலுள்ே 
மக்கள் எல்வலாருதடய நட்தபயும், பாதுகாத்துக் பகாள்ளும் 
பபாறுப்பிதன மனிதன் ஏற்றுக் பகாள்ே வவண்டியவனாகிறான். 
எவருடனும் பதக, பவறுப்பு, பிணக்கு இதவ எைாமல் பாதுகாத்துக் 
பகாள்ே வவண்டியது அவசியமாகிறது. 
 
நட்பு நலம் பகடுவதற்கான காைணங்கள்: 
 
1. தன்முதனப்பு 
2. வபைாதச 
3. சினம் 
4. பிறர் வேம் பறித்தல் 
5. பிறர் வததவகதேயும் உணர்வுகதேயும் அறியாமல் அல்லது 
மதியாமல் சுயநல உணர்வவாடு குறுகிய மனநிதலயில் 
பசயல்படுதல் 
6. நன்றியுணர்வின்தம 
இதவ தான் நட்புக் பகடுவதற்கு காைணங்கோகும். 
 
நட்தப வேர்க்க உதவும் பண்புகள்: 
 
1. பணிவு 
2. கனிவு 
3. துணிவு 
4. ஒத்துப்வபாதல் 
5. மன்னித்தல் 
6. அன்பும் கருதணயும் பகாள்ளுதல் 
7. சமநிதல 
8. வநர்தம 
9. உண்தம 
10. ஈதக 
11. நன்றியுணர்வு 
12. விதேவறிந்த விைிப்பு 
 
இதவ அதனத்தும் நட்தப வேர்க்க உதவும் பண்புகோகும். 
வாழ்க வேமுடன். 
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12.பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம் 
 
* பிறருக்கு நன்தம பசய்து வாழ்வது தான் உயர்ந்த வாழ்வு. 
தன்னலமில்லாமல் பிறருக்கு வசதவ பசய்யுங்கள். நீங்கள் பசய்யும் 
பணிதயவயா, பதாைிதலவயவயா கடவுளுக்குச் பசய்யும் 
வைிபாடாகச் பசய்யுங்கள். அதத அவருக்வக அர்ப்பணித்து 
விடுங்கள். 
* உங்கள் வருமானத்தில் இைண்டு முதல் பத்து சதவதீத்தத தானம் 
பசய்யுங்கள். உலகவம உங்கள் குடும்பம் என்ற பைந்த வநாக்குடன் 
வாழுங்கள்.” சுவாமி சிவானந்தர் 
 
வயதான பஜன் குரு ஒருவர் பாதாம் பசடிகதே தவப்பதில் மிகவும் 
தீவிைமாக ஈடுபட்டிருந்தார். 
  
அதற்காக அவர் பசடிகள் நட்டு தவப்பததவய ஒரு வவதலயாக 
பசய்து பகாண்டிருந்தார். 
 
அப்வபாது அந்த மதலகள் வைியாக வந்த பயணி ஒருவர் இவைது 
பசயல்கதேப் பார்த்தார்.  
 
அந்த பயணிக்கு ஏற்கனவவ, இந்த பாதாம் மைங்கள் வேை நீண்ட 
நாட்கள் எடுத்து பகாள்ளும் என்பது நன்கு பதரியும்.  
 
அதனால் அவர் அந்த வயதான குருவிடம் பசன்று "நீங்கள் மிக 
பமதுவாக வேரும் மைமான பாதாதம நட்டு தவக்கின்றரீ்" என்று 
கூறினார். 
 
அதற்கு அந்த குரு "நான் என் வாழ்க்தகயில் இைண்டு 
பகாள்தககதேப் பின்பற்ற விரும்புகிவறன்.  
 
ஒன்று நான் எப்வபாதும் உயிருடன் இருப்வபன், மற்பறான்று, 
இதுவவ என் வாழ்வின் கதடசி நாள்" என்று கூறினார்.  
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அதன் காைணமாகத் தான் நான் இந்த பசடிதய நட்டு தவக்கிவறன் 
என்றும் கூறி வவதலதய பதாடர்ந்தார். 
 
பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்  வவதாத்திரியம் 
 

’நீதி பநறி உணர் மாந்தைாகி வாழும் நிதலயுணர்ந்து 
பதாண்டாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.”  (ஞாக.பா.1) 

 

13.குணநல வமம்பாடு 
 *பணிவுடன் எல்லா உயிர்கதேயும் மானசீகமாக 

வணங்குங்கள். ஆடம்பைம், வபாலி கவுைவம், டம்பம், 
கர்வம் வபான்றவற்தற அறவவ தகவிடுங்கள்.” சுவாமி 
சிவானந்தர் 

 
ஒரு நாள் இேம் புத்த துறவி ஒருவன் தன் வடீ்டிலிருந்து 
பயணத்தத பதாடர்ந்தான்.  
 
அப்வபாது வடீ்டின் முன் இருக்கும் ஒரு பைந்த ஆற்தற பார்த்தான். 
அப்வபாது அந்த பயணத்திற்கு ததடயாக இருக்கும், இந்த ஆற்தற 
எப்படி கடப்பது என்று மணிகணக்கில் ஒவை வயாசதனயுடன் 
இருந்தான்.  
 
அவ்வாறு அவன் வயாசித்துக் பகாண்டிருக்தகயில், ஆற்றின் 
மறுபக்கம் இருக்கும் ஒரு பபரிய துறவிதயப் பார்த்தான்.  
 
பின் அவதை கனத்த குைலுடன் அதைத்து, ஒரு பபரியவர் என்ற 
மரியாதத இல்லாமல் "ஓ புத்திசாலிவய, எப்படி மறுகதைதய 
அதடவது என்று பசால்ல முடியுமா?" என்று வகட்டான். 
 
அதற்கு அந்த பபரிய துறவி சற்று வயாசித்து, அந்த ஆற்தற 
பார்த்து, கனத்த குைலுடன் "மகவன, நீவய மறுகதையில் தான் 
இருக்கிறாய்" என்று பசால்லி பசன்று விட்டார். 
 
மனித வேம் - வவதாத்திரியம் 
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 பணிவு, கனிவு, துணிவு ஆகியன மனித வேத்தத உயர்த்த 

வல்ல பண்புகோகும். பணிவு என்பது அடிதமத்தனமல்ல. ஒத்துப் 
வபாதல் என்ற கருத்தில் சமநிதல வநர்தமயாகவவ பணிவிதனக் 
கருத வவண்டும். கனிவு என்பது பிறர் விருப்பத்ததக் 
கருதணவயாடும் விதேவறிந்த விைிப்வபாடும் நிதறவவற்றும் 
இருக்க மனநிதலவய தான். துணிவு என்பது தன்னம்பிக்தக. 
(அருட்தந்தத வவதாத்திரி மகரிஷி) 

 

14.இதறயுணர்வு பபறுவவாம் 
 
*கடவுள் மீது அதசக்க முடியாத நம்பிக்தக பகாள்ளுங்கள். 
கடவுேிடம் பூைண சைணாகதி அதடந்து விடுங்கள். எல்லா 
நிதலதமயிலும் கடவுளுக்கு நன்றி பசால்லுங்கள். 
*கண்ணில் காணும் அதனத்திலும் கடவுதேவய காணுங்கள். 
காதல எழும்வபாதில் இருந்வத கடவுள் அன்றாடப் பணிகதேத் 
பதாடங்குங்கள்.” சுவாமி சிவானந்தர் 
 

இதறயுணர்வு பபறும் ஆற்றல் எல்வலாருக்கும் உண்டு. 

 ”மனித உடல்தான் இவ்வுலகில் மிகச்சிறந்தது.  தான் மிகச் 
சிறந்தவன். விலங்குகதே விட, வதவர்கதே விட, அவன் 
உயர்ந்தவன். வதவர்களும் மானிடைாய்ப் பிறந்து, வாழ்ந்துதான் 
முக்தி அதடய இயலும்.  மனிதன் மட்டுவம முக்தியதடய 
முடியும்.  வதவர்கோலும் கூட இது முடியாது.” (ஞானதீபம், 
சுவாமி விவகானந்தர், பாகம்.3, பக்.24) 
 

”பபாய்யவனன் அகம்பநகப் புகுந்து அமுது ஊறும் 
   புதுமலர்க் கைல் இதணயடி பிரிந்தும் 
தகயவனன் இன்னும் பசத்திவலன் அந்வதா 
   விைித்து இருந்து உள்ேக் கருத்திதன இைந்வதன் 
ஐயவன அைவச அருப்பபரும் கடவல 
   அத்தவன அயன் மாற்கு அறி ஒண்ணாச் 
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பசய்ய வமனியவன பசய்வதக அறிவயன் 
   திருப்பபருந்துதற வமவிய சிவவன.”   (திருவாச.பா398) 

 ததலவவன!    
 மன்னவன!  
 அருோகிய பபரிய கடவல!   
 தந்ததவய!   
 பிைம்மனும் திருமாலும் அறிய முடியாத சிவந்த வமனி 

உதடயவவன!   
 திருப்பபருந்துதறயில் விரும்பி எழுந்திருேி இருக்கும் சிவவன! 
 பபாய்யனாகிய என்னுதடய உள்ேத்ததக் குதைவித்து. உள்வே 

புகுந்து, அமுதம் ஊறுமாறு பசய்தவனின், புதுமலர் வபான்ற 
இைண்டு திருவடிகதேப் பிரிந்த பின்னும் கதடயவனாகிய 
நான், இன்னும் சாகாமல் உயிருடன் இருக்கிவறன்.   

 

ஐயவகா1 விைித்துக் பகாண்டிருக்கும் வபாவத, என் மனக்கருத்தத 
நிதறவவற்றாது தகவிட்வடன்.   

இனிவமல் என்ன பசய்வது என்றும் அறியாதவனாய் இருக்கிவறன்” 
என்று வருந்துகிறார் மாணிக்கவாகசர். 

”இதறயுணர்வு என்பததச் சரியாகப் பபற்று விட்வடமானால் நமது 
வாழ்க்தகவய அறபநறியாக அதமயும்.   

இதறயுணர்வும் அறபநறியும் இதணந்த வாழ்வில்தான் தனி 
மனிதனுக்கும் சமுதாயத்திற்கு எல்லா வேங்களும் அதமயும்” 
என்கிறது வவதாத்திரியம்.  

இதறயுணர்வு பபறும் ஆற்றல் எல்லாருக்கும் உண்டு: 
. 
"அறிவு ஒரு மதற பபாருள். அததக் பகாண்டு தான் வபரியக்க 
மண்டலப் பபாதுவான மதறபபாருள் பதய்வ நிதலதய உணை 
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முடியும். எந்த இயக்கமானாலும் இருப்பு நிதலயில்தான் 
வமாதவவண்டும். 
  
அதில்தான் முடியவும் வவண்டும். இங்வக உணர்ந்து பகாள்வது எது? 
அதலயாக இயங்கி வமாதுவதா? 
  
அல்லது இருப்பாக இருந்து தாங்குவதா? இருப்புதான் உணர்கிறது. 
எல்லாத் வதாற்றங்கேிலுள்ே இயக்க அதலதய எங்கும் 
நிதறவாயுள்ே நிதலபபாருள் - இருப்பு நிதல- இதறபவேிதான் 
உணர்வாகப் பபறுகிறது.  
 
ஆகவவ இதறபவேியான இருப்பு நிதல வபைறிவு - (Super 
Consci ousness) எனவும் அகண்டாகாைமாக அது நிதறந்திருப்பதால் 
(Cosmi c - consci ousness) வாணறிவு எனவும் வபாற்றப்படுகிறது. 
. 
அறிவுதான் நான் என்னும் பபாருோக உள்ேது என்றும் அதுதான் 
இருப்பு நிதலயாக பதய்வமாகவும் உள்ேது என்றும் உணரும் 
பபரும் வபறு மனிதனுக்குக் கிட்டிவிட்டால் அவன் பதய்வமாகவவ 
திகழும் பபருதமயுதடயவனாகிறான். 
  
ஆதி முதல் அணுவதையில் அவவனயாகி அதனத்திலும் அவவன 
நிதறந்த பபாருோக இருப்பதால் அறிவவ தான் நான் என்று 
உணர்ந்து அதுவவ பதய்வமாகவும் இருக்கிறது என்ற வபைறிவில் 
அவன் எல்லாம் உணரும் ஆற்றல் பபற்றவனாகிறான். இததன 
அறிவறிந்த பபரியார் 'வள்ளுவப்' பபருந்ததக 
. 
"ஐயப்படாது அகத்தது உணர்வாதனத் 
பதய்வத்வதா படாப்பக் பகாேல்". 
 
என்ற கவி மூலம் விேக்கியிருக்கிறார். 
. 
இந்தப் வபைறிவில் விைிப்வபாடு இருப்பவர்களுக்கு எததப் பற்றி 
நிதனத்தாலும் அதிலிருந்து வரும் விேக்கம் இதறவவன வபசுவது 
வபால இருக்கும். 
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இந்த மனநிதலயில்தான் முழுதமயான அதமதி மனிதனுக்குக் 
கிட்டும். அறிதவ அறியும் வதை அது குதறயுதடயதாகவவ 
இருக்கும். 
  
அந்த நிதலயில் பபாருள், புகழ், அதிகாைம், புலனின்பம் என்ற 
நான்கில் தன்தன இதணத்துக் பகாண்டு இன்னும் வவண்டும், 
இன்னும் வவண்டும் என்ற குதறயுதடயதாகவவ, வறுதம 
மிஞ்சியதாகவவ இருக்கும். அறிதவயறியும் ஆற்றல் 
அதனவரிடமும் உண்டு.  
 
அதற்கு பயிற்சி வைி அகத்தவமும், அறபநறி பற்றி வாழும் 
முதறயும் ஆகும். 
. 
அகத்தவமும் அற வாழ்வும்". 
 
"மதறபபாருோம் அறிவு சிவம் இைண்டும் ஒன்றாய் நானாய் 
   மனிதன் பதய்வமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால் 
இதறயுணர்வால் தன்முதனப்புப் வபைறிவாய் மாறும் 
   எப்வபாதும் ஈசன் குைல் உள்ளுணர்வாய்க் வகட்கும்; 
குதறயறிவில் பபாருட்கள் புகழ் புலன் இன்பம் இவற்றில் 
   பகாடிய வறுதம பபருகும். நிதறவு கிட்டா வாழ்வில் 
நிதறநிதலதய எவபைனினும் முயற்சித்தால் பபறலாம் 
   வநர்வைிவயா அகத்தவமும் நிதறயற வாழ்வாகும்" (ஞாக.பா.1671.) 
 
எனவவ நாம் விைித்துக் பகாண்டிருக்கும்வபாவத, அகத்தவமும் 
அறவாழ்வும் வாழ்ந்து ஆனந்தமாக இருப்வபாமாக. 

 
 

15.சத்சங்கம் அவசியவம 
 
*அன்றாடம் குடும்பத்தினருடன் வசர்ந்து பகாண்டு பதய்வப் 
பாடல்கள் பாடுங்கள். எேிய மந்திைங்கதேச் பசால்லுங்கள். 
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வாைம் ஒருமுதறயாவது வகாயிலுக்குச் பசன்று மனதாை 
வைிபாடு பசய்யுங்கள்.” சுவாமி சிவானந்தர் 
 

சத்சங்கம் இதற நாட்டம் பகாண்டவர்கள், இதறவதனக் குறித்து 
சான்வறார்கள் கருத்துக்கள் பரிமாறிக் பகாள்ளும் அதமப்வப இந்து 
சமயத்தில் சத்சங்கம் என்பர்.  
 
பபாதுவாக குரு, மகான்கள் வபான்ற சான்வறார்கேிடம் அருவக 
இருந்து ஆன்மித் வதடலில் ஈடுபட்டுள்ே சாதகர்கள் இதறவதனக் 
குறித்து அறிந்து பகாள்ளும் இடமாகக் பகாள்ேலாம். சுருக்கமாக 
சான்வறார்கேின் கூட்வட சத்சங்கம் என அறியப்படுகிறது. 
 
ஊவைங்கும் உள்ே மனவேக்கதல மன்றங்கள் சத்சங்கங்கவே.  
அறிவுத் திருக்வகாயில்களும் சத்சங்கங்கவே.  

 

16.சிந்ததன ஏன்? 
 ”உங்கள் வததவகதேக் குதறத்துக் பகாள்ளுங்கள். உங்கள் 

உதடதமகதே அேவவாடு தவத்துக் பகாள்ளுங்கள். எேிய 
வாழ்க்தகதயயும், உயர்ந்த சிந்ததனதயயும் பபற்று 
வாழுங்கள்.” – சுவாமி சிவானந்தர் 

 
மனிதன் வதான்றி சுமார் பத்து லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகின்றன.  
எழுதும் கதல வதான்றிச் சுமார் ஆறாயிைம் ஆண்டுகள் இருக்கலாம். 

எழுதும் கதல வதான்றிச் சுமார் முப்பது நூற்றாண்டுகள் கைிந்த 
பிறகு, சிந்ததனகள் வதான்றலாயின.  வதான்றியதவ வேர்ந்து, 
பபருகிக் கப்பும் கிதேயுமாகச் பசைித்து அடர்ந்து வேர்ந்தன. 

மனிதன் சிந்திக்கத் பதாடங்கியது முதல் மக்கேது நடவடிக்தககள், 
அறிஞர்கேின் சிந்ததனப் வபாக்தக ஒட்டிவய இருந்து 
வந்திருக்கின்றன. 

முற்காலத்திலும் சரி, தற்காலத்திலும சரி! இந்த உண்தம 
பபாருந்தும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81_%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81


48 
 

ஒரு நாட்தடப பற்றிவயா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சகாப்தத்ததப் 
பற்றிவயா அறிந்து பகாள்வதற்கு அந்த மக்களுதடய 
தத்துவத்ததயும் சிந்ததனகதேயும் அறிந்து பகாள்ேத்தான் 
வவண்டும் 

உலகின் சிந்ததனயாேர்கள் பலதையும் பற்றிப் படித்து அறிந்து 
பகாள்வதால் புரிந்து பகாள்ேவதால் உணர்ந்து பகாள்வதால் நாம் 
நமது கருத்துக்கேின் வமல் தவத்திருக்கும் பிடிவாதப் பிடிப்பும் 
தேரும். 

சில கருத்துக்கதே நாமதனவரும் ஒப்புக் பகாண்டு, அதவதான் 
பபாது அறிவு என்று பசால்லுகிறாம்.   

மற்றவர்கள் வவறு கருத்துக்கள் பகாண்டிருக்கலாம் என்றும், நமது 
கருத்துக்கவே ஒரு காலத்தில் சிந்ததனயாேர்கேின் பவறும் 
ஊகமாகத்தான் இருந்ததவ என்றும் நாம் பதரிந்து பகாள்ே 
வவண்டும்.  சமாதானத்தின் முதல்படிவய அதுதான். 

உலகில் முதன் முதலில் சிந்ததன உரிதமக்கு வித்திட்டவர் 
சாக்ைடீஸ்.   

எமனுக்குத் தத்தம் பசய்யப்பட்ட நசிவகதன், எமனிடவம வகள்வி 
வகட்டது வபால, பல புைாதன தர்மவாதிகதேயும் பல 
கடவுேர்கதேயும் வநாக்கி, ’ஒவை கடவுள் யார்?’ எனக் வகள்வி 
வகட்டார் சாக்கைட்டீஸ்.   

உலகம் அறியாதமயால் இருண்டு கிடந்த வபாது, இடி, மின்னல், 
பூகம்பங்கதேக் கண்டு ஜனங்கள் மிைண்டு, கல்தல, மண்தண, 
கண்டதவகதேபயல்லாம் கடவுேர்கோகக் கருதி – அன்பு மயமான 
ஆத்மார்த்தப் பக்திக்குப் பதிலாக மிருகப் பிைாந்தியமான பய பக்தி 
பகாண்டு மூட நம்பிக்தககேில் மூழ்கினர். 

இயற்தகயின் ஆச்சரியங்கதேக் கண்டு மதலத்து நிி்ன்ற அந்த 
அநாகரிக காலத்திவல, ஆச்சரியக் குறிகளுக்குக் வகள்வி குறி 
வபாட்டார்  சாக்ைடீஸ்.  ”நம்பிக்தக மட்டும் வபாதாது. சிந்திக்கவும் 
வவண்டும்” என்றார்.   
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அதற்காக அவதை நாஸ்திகர் எனக் குற்றம் சாட்டி, மக்கேின் நீதி 
மன்றத்தில் நிறுத்தி, மைண தண்டதன விதித்து, விஷக் 
வகாப்தபதயப் பரிசேித்தது புைாதன தர்மம். குடியாட்சிப் 
வபார்தவயிவல! 

சிந்திப்பதும் சிந்திப்பததச் பசால்வதும் ஒவ்பவாரு தனி மனிதனின் 
பிறப்புரிதம என்று பசான்னார் சாக்ைட்டீஸ்“. 

சுமார் இைண்டாயிைத்து நான்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வதான்றிய 
அரிஸ்டாடிலின் சிந்ததனகள் உலக வேர்ச்சிக்கு உைமாக விேங்கின.   

நவனீச் சிந்ததனயாேர்கள் உட்பட அதனவருக்குவம அவர் துருவ 
நட்சத்திைமாக விேங்கி வருகிறார்.  சிந்ததன ஏன் என்பததப 
பற்றியும் சிந்தித்த மாபபரும் சிந்ததனயார் அவர். 

சிந்ததன ஏன் என்று சிந்தித்தவர் அரிஸ்டாடில்.  பாமைதனயும் 
சிந்திக்க தவத்தவர் வவதாத்திரி மகரிஷி 

’பசால்லால் மட்டும் நம்பாவத. 
சுயமாய்ச் சிந்தித்வத பதேிவாய்" (ஞானக்கேஞ்சியம் பாடல் 2) 
 
சிறுவயதிவலவய சிந்திக்க ஆைம்பித்தவர் அருள்தந்தத வவதாத்திரி 
மகரிஷி. 
 

 வறுதம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அதத ஏன் காண முடியவில்தல?  
 மனித வாழ்க்தகயிவலவய ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

 
வபான்ற சிந்ததனகள், வகள்விகள் அவ்வப்வபாது ஒலித்துக் 
பகாண்வட இருந்தன.  
 
இவற்றிற்கு காைணங்கள் கண்டு பதேிவு பபறுவதற்காக 
ஆைாய்ச்சியிலும் பதாடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்தார்.  
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விதேவாக தனது 35வது வயதில் தன்னிதல விேக்கமாக 
இதறநிதலதய உணர்ந்தார். அதன் அடிப்பதடயில் உலக 
மக்களுக்காக அவர் அேித்த வாழ்க்தக 
பநறிவய மனவேக்கதல ஆகும்.  
 

 

17.சுவாமி சிவானந்தரின் பதில்கள் 
 

கடவுள் மீது நம்பிக்தக இருந்தும் சில சமயம் சஞ்சலமும் 
அவநம்பிக்தகயும் ஏற்படுகிறவத? 
 
மனதின் சத்தத்ததக் வகட்காதீர்கள். அது உங்கதே ஏமாற்றிவிடும். 
ஆத்மாவின் குைதலக் வகளுங்கள். அது உங்கதேக் தகதூக்கிவிட்டு, 
லட்சியத்திற்கு அதைத்துச் பசல்லும்.  
 
குதலக்கும் வபச்சுகதே வகட்காதீர்கள். அங்கிருந்து அகன்று 
விடுங்கள். உறுதியில்லாத நம்பிக்தகயில் நீங்கள் எததயும் சாதிக்க 
முடியாது.  
 
அதசக்க முடியாத நம்பிக்தகதான் பிைகலாததனயும் துருவதனயும் 
சிைஞ்சீவி கோக்கியது. 
 
கடவுளுக்கு ஏன் பயப்படவவண்டும்? 
 
வவண்டியதில்தல. குற்றமுள்ேவர்கவே கடவுளுக்கு 
பயப்படுகிறார்கள். பக்தன் பயப்படுவதில்தல.  
 
வக்கீல்கள், கட்சிக்காைர்கள், குற்றவாேிகள் முதலிவயார் 
பயப்பட்டாலும் எப்படி நீதிபதியின் மதனவிவயா மகவனா அவருக்கு 
பயப்படாமலிருக்கிறார்கவோ, அவதவபால் உண்தமயான பக்தன் 
கடவுளுக்வகா மற்ற யாருக்வகா பயப்படுவது கிதடயாது. 
 
ஆதசகேின் இருப்பிடமான பணக்காைனும் பிச்தசக்காைவன. 
 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
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கர்ம வயாகம் என்பது என்ன? 
 
ஒருதடதவ வமாதிலால் வநரு, சுதந்திைப் வபாைாட்ட வைீர்கள் 
வைக்கில் அவர்கேிடம் `பீஸ்' வாங்க எண்ணினார்.  
 
`தந்ததவய! யாருக்காக நீங்கள் பணம் வசர்க்கிறரீ்கள்?'' என்று 
வகட்டார். ``உனக்காகத்தான், மகவன!'' என்றார் வமாதிலால்.  
 
`உங்கள் வருமானத்திலிருந்து ஒரு தபசா கூட எனக்கு வவண்டாம். 
நான் சுதந்திைமாக என்தனக் காப்பாற்றிக் பகாள்வவன். இந்த 
தியாகிகேின் வைக்குகதே `பஸீ்' இன்றி வாதாடுங்கள்'.  
 
வபச்சு தந்ததயின் கண்கதேத் திறந்தது. பல வைக்குகதே கட்டணம் 
இன்றி வாதிட்டு பவன்றார். பிறகு வக்கீல் பதாைிதலவய 
உதறித்தள்ேி,முழுவநை வதசத் பதாண்டுக்கு வந்தார். 
 
யயாதி தியாக சீலைா? 
 
ஆம். யயாதி தவத்தின் வலிதமயால் கர்வம் பகாண்டான். அதனால், 
முனிவர்கேின் வகாபத்திற்கு உள்ோனான். பசார்க்கத்தத விடுத்து 
பூமியில் பிறக்கும்படி அவர்கள் அவனுக்கு சாபம் தந்தனர். 
 
பூமியில் தனது வபைப்பிள்தேகள் தவம் புரிந்து பகாண்டிருந்த 
இடத்தத வநாக்கி பசார்க்கத்திலிருந்து அவன் வந்தான்.  
 
வபைப் பிள்தேகள் ஒருமித்த குைலில், ``தாத்தாவவ! நாங்கள் 
அதனவரும் எங்கள் தவத்தின் பலதன உமக்கு அேிக்கிவறாம். 
சுவர்க்கத்திற்குத் திரும்பிப் வபாங்கள்'' என்று பசால்ல,  
 
யயாதி, ``நான் ஒரு க்ஷத்திரியன். நீங்கள் தரும் தவப் பயதன 
ஏற்றுக் பகாள்ேமாட்வடன்'' என்று பசால்லி அவர்கள் தந்த தவத்தின் 
பலதனத் தியாகம் பசய்தான்.  
 
அந்த கனவம அவதன சுவர்க்கத்திற்குத் திரும்பி அதைத்துச் பசல்ல 
விமானம் ஒன்று அங்வக வந்தது. தியாகத்தின் பபருதம 
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இத்ததகயது. 
 
ஆத்ம ஞானம் என்பது என்ன? 
 
``நல்லவனாக இரு, நன்தம பசய்'' - இந்த ஒரு சூத்திைவம ஆத்ம 
ஞானம் அதடவதற்குப் வபாதுமானது. எல்லா தீர்க்க தரிசிகேின் 
வபாததனகள் யாவும் இச்பசாற்கேில் அடங்கிவிடுகின்றன. 
அதனவரிடமும் அன்பாயிரு. மிருதுவான, அன்பான, இனிய, 
ஆறுதலேிக்கக் கூடிய வபச்சுகதேப் வபசு. கடுதமயான, வகாபமான, 
இைிந்த பசாற்கதே ஒருவபாதும் உதையாவத. கருதணயுள்ேவனாக 
இரு. கருதண என்பது ஒரு பதய்வகீ நற்குணம். பதாண்டு 
பசய்வதன் மூலம் அததப் பண்படுத்து. 
 
மன அதமதிக்கு வைி? 
 
பபருதம, மதிப்பு, பட்டங்கள், பபயர், புகழ், பதவி, அதிகாைம், 
பகௌைவம் முதலியவற்தற பவறுத்து ஒதுக்குங்கள். அதவ அறவவ 
அர்த்தமற்றதவ.  
 
அதவ உங்களுக்கு நிைந்தை திருப்திதய அேிக்கமாட்டா. உங்கேின் 
வணீ் தனத்தத அதவ அதிகரிக்கச் பசய்யும்.  
 
அதவ எல்லாம் மனதத வபாததயூட்டுபதவ. துன்பத்ததயும் 
தடுமாற்றத்ததயும் ஏற்படுத்துகின்றன. 
 
பபாருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்தல என்பதுதாவன உண்தம? 
 
பபாருள்கேில் திதனத்துதணயும் இன்பமில்தல. அதவ ஜடம். 
புலன்வைி இன்பம்கூட ஆத்மானந்தத்தின் சாதயவய.  
 
எலும்தபக் கடிக்கும் பதருநாய் எலும்பு குத்தி அதனால் அதன் 
வாயிலிருந்து பவேிவரும் ைத்தத்தத அந்த உலர்ந்த 
எலும்பினுதடயது என்று கருதுவது வபால் உலகியலில் ஈடுபட்ட 
மக்கள் அன்றாட வாழ்க்தகயிலிருந்து தாங்கள் அனுபவிக்கும் 
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இன்பம் பபாருள்கேிலிருந்துதான் வதான்றுகின்றன என்று 
முட்டாள்தனமாகக் கருதுகின்றனர்.  
 
வவண்டாம் என்று விட்டுவிடுவதும் உண்தமத் துறவு ஆகாது. 
`யான்', `எனது', உள்ேிட்ட ஆதசகதேயும் துறப்பவத துறவு. 
 
 
காயத்ரி மந்திைம் பசால்வதால் என்ன பலன்? 
 
காயத்ரீ வவதங்கேின் தாய்; பாவங்கதே வபாக்குகிறது. 
காயத்ரீதயக் காட்டிலும் பரிசுத்தம் பசய்யும் வஸ்து இப்பூமியிவலா, 
சுவர்க்கத்திவலா இல்தல.  
 
நான்கு வவதங்கதே அங்கங்களுடன் பசால்லுவததப் வபான்ற 
பலதன காயத்ரீ ஜபம் பகாடுக்கிறது. இந்த ஒவை காயத்ரீ 
மந்திைத்தத நாள்வதாறும் மூன்று முதற (காதல, நடுப்பகல், 
மாதல) ஜபிப்பது பபரிய மங்கேத்ததச் பசய்கிறது.  
 
வவத மந்திைங்கேில் மிக சிவைஷ்டமானது காயத்ரீ. 
பாவங்கதேபயல்லாம் நாசம் பசய்கிறது.  
 
நல்ல ஆவைாக்கியம், அைகு, பலம், வரீியம், பிரும்ம வதஜஸ் 
இவற்தறக் பகாடுக்கிறது. மனதத பரிசுத்தப்படுத்துகிறது.  
சாதகனுக்கு அஷ்ட சித்திகதேயும் பகாடுக்கிறது. அவதன மிக 
சக்திமானாகவும் புத்திமானாகவும் பசய்கிறது. 
 
புலன் இச்தசதயப் வபாக்குவது எப்படி? 
 
பணம் இல்லாதவன் துன்பம் அதடகிறான். பணத்ததப் பபற்றவன், 
அது நஷ்டமாகிவிட்டால் அேவிடமுடியாத துக்கத்தத அதடகிறான். 
 
சிைம் முதல் பாதம் வதையிலும் காம விகாைத்தால் நிதறந்து நிற்கும் 
மணமாகாத இதேஞன் தனக்கு மதனவி இல்தல என்ற 
காைணத்தால், அவன் அவதியுறுவதாக கற்பதன பசய்கிறான்!  
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உலகியல் வாழ்க்தகயில் வசார்வதடந்த ஒரு இல்லறத்தான் தனது 
ஆன்மிகப் பாததயில் மதனவி மக்கள் பபரும் இதடயூறாக 
இருப்பதாக எண்ணுகிறான்.  
 
புலன் வைி இன்பம் ஏமாற்றும் தன்தமயுதடயது. அததப் 
புறக்கணிப்பவத, வபாக்குவதற்கு வைி! 
 

18.வவதாத்திரி மகரிஷியின் பதில்கள் 
 

சிலர் பசய்யும் பாவ புண்ணியங்களுக்கு மாறாகவும் பயதன 
அனுபவிக்கின்றனர். இது ஏன்? 
 
பசயலுக்குதக்க விதேவு என்பது இயற்தக நியதி. இதில் சிறிது 
கூட தவறு இைாது.  
 
பசயலுக்கும் விதேவுக்கும் இதடவய கால நீேம் வவறுபடும். 
மனிதன் ஆயுள் ஒரு எல்தல உதடயது. இதனால் எல்லா 
பசயலுக்கும் விதேதவ இதணத்து பார்ப்பதில் தவறு ஏற்படுகிறது.  
 
பசயலுக்கு அடுத்த நிமிடவம விதேவு உண்டாகலாம். மற்பறாரு 
பசயலுக்கு 100 ஆண்டுகள் கைித்து விதேவு வைலாம்.  
 
ஒரு பசயல் பசய்தவரிடம் கருவதமப்பாக பதிந்து நான்கு 
ததலமுதறக்கு பின் விதேவு வைலாம். ஆக கணித்து இதணத்து 
பார்ப்பதில் தவறு இருக்குவம தவிை இயற்தக சட்டத்தில் தவறு 
இருக்க முடியாது. 
 
இன்தறய வாழ்க்தகயில் பகாதல பசய்வவார், கற்பைிப்வபார், கேவு 
பசய்வவார் ஆகிவயார் பால் சினம் பகாள்ோமல் வாை இயலுமா? 
 
திருடுதல் முதலிய குற்றங்கள் பசய்பவதை எவ்வாறு 
ஏற்றுக்பகாள்வது, எவ்வாறு அவர் மீது சினம் எைாமல் இருப்பது 
என்ற வகள்வி எழுந்தது.  
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ஒவ்பவாருவரும் உள்வநாக்கி பாருங்கள். நமது ஆயுேிவல பதரிந்த 
வதையில் எத்ததன குற்றங்கதே பசய்திருப்வபாம்.  
 
அவ்வாறு பல குற்றங்கள் பசய்த நிதலயிவல, அதாவது பிடிபடாத 
குற்றவாேிகோக ஒவ்பவாருவரும் இருக்கும் வபாவத வவறு ஒருவர் 
குற்றம் பசய்யும்வபாது ஒத்துப்பார்த்து, அவர்தான் குற்றவாேி என்று 
எண்ணுவது ஒரு சாதாைண மனித மனதின் இயல்பு என்றாலும் 
ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்த்வதாமானால் இந்த உண்தமகதே எல்லாம் 
உணர்ந்து யார் மீதும் சினம் எைாமல் காக்கும் அேவுக்கு மன 
விரிவும் அறிவின் உயர்வும் ஏற்படும். 
 
 
காயகல்ப பயிற்சி தினந்வதாறும் பசய்யவவண்டும் என்கிறரீ்கவே, 
ஐயா! உடல் நிதல சரியில்லாதவபாது பசய்யலாமா.? 
 
தினந்வதாறும் காயகல்பம் பசய்யவவண்டும் என்று நான் 
பசான்னவபாது சரியாக உள்ே நாட்கதேத்தான் (Normal  Days) நான் 
குறிப்பிட்வடன்.  
 
உடல்நிதல பாதிக்கபட்ட நாட்கேில் காயகல்ப பயிற்சி பசய்ய 
வவண்டியதில்தல.  
 
அசுவினி முத்திதை மட்டும் வபாடலாம். விதைவில் குணமதடய 
அது உதவும். பைகிவிட்ட பிறகு நிதனக்கும் வபாது 10 தடதவ 
அசுவினி முத்திதை பசய்யலாம். உடலுக்கும் நல்லது.; மனதுக்கும் 
நன்தம பயக்கும். 
 
குந்ததகள் எந்த பாவமும் பசய்யாத முன்னம் ஏன் பல 
துன்பங்களுக்கு உட்படுகின்றன? 
 
குைந்தத என்பது பபற்வறார் கர்மங்கேின் பதாடர் நிகழ்ச்சி என்பதத 
முதலில் நிதனவு பகாள்ே வவண்டும்.  
 
வித்தில் ஏற்பட்ட பதிவு விதேவாக மலரும் இடம் குைந்ததகள் 
தான். பபற்வறார் குைந்ததகள் இவர்களுதடய உடல்கள் தாம் 
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வவறுபட்டனவவ தவிை உயிர் வவறுபடவில்தல. கர்மம் 
வவறுபடவில்தல.  
 
எனவவ குைந்ததகள் வருந்துவதற்கு பபற்வறார் மாத்திைம் அல்ல, 
பல ததலமுதற தாண்டிய பாட்டன் பாட்டிகளும் பபாறுப்பாவார்கள். 
 
கிைகணம் எப்படி உண்டாகிறது? அந்த நாட்கேில் உண்ணா வநான்பு, 
தியானம் பசய்வது சிறப்பு என்று பசால்கிறரீ்கவே, இது பற்றி தங்கள் 
கருத்து என்ன? 
 
சூரியன் வவகமாக சுற்றிக்பகாண்டிருக்கிறது. அப்வபாது heavi er 
el ement s எல்லாம் நடு தமயத்திற்கு பசன்றுவிடும் என்று 
ஓைேவுக்கு எல்வலாருக்கும் பதரியும்.  
 
Part i cl e movement  குதறந்தால்தான் ஒன்வறாடு ஒன்று பநருங்கி 
இதணய முடியும்; heavi er el ement  ஆக மாறும். அப்படி 
வரும்வபாது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்தது என்றால் அதற்கு வமவல 
அதசய முடியாமல் அந்த சுைல் வவகவம நின்று வபாகிறது.  
 
சுைல் வவகவம நின்று வபானால் “கரு அணு” என்று பசால்லக்கூடிய 
Nucl eus-க்கு இயக்கவம இல்தல. Nucl eus நின்று வபாய்விட்டால் 
உடவன அதத சுற்றி வந்து பகாண்வட இருக்கும் el ect ron, prot on 
எல்லாம் ஓட ஆைம்பிக்கும். ஓட ஆைம்பித்தால் அதுதான் 
அணுச்சிததவு.  
 
அந்த அணுச்சிததவு ஏற்பட்ட உடவன கரு அணு நின்று வபாய், 
அவத வபால பக்கத்தில் ஒன்று நின்று வபாய், இவத மாதிரி வகாடான 
வகாடி அணுக்கள் அைிந்தன.  
 
அங்கு இருந்த கரு அணு எல்லாம் பவட்ட பவேியாக, அந்த பவட்ட 
பவேிதய “Bl ack-spot i n t he Sun”  என்று பசால்கிவறாம். அதாவது 
சூரியனில் கரும்புள்ேி என்று வதான்றும் பவட்டபவேி. 
சூரியனுதடய இயக்கத்தில் பவட்டபவேி நிற்க முடியாது.  
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அதனால் தமயத்தில் ஏற்பட்டவபாதும் இைண்டு பக்கமும் 
பறீிட்டுக்பகாண்டு பவேிவய வந்து பிைபஞ்சபமல்லாம் கடந்து, வகாடு 
வபால பசன்று சுத்த பவேிவயாடு கலந்து விடுகிறது.  
 
அதனால்தான் அந்த கிைகங்கதே எல்லாம் spi ri t ual  கிைகங்கள், 
ஆன்மீக கிைகங்கள் என்று பசால்வது. 
 
ைாகு-வகது என்றால் இப்வபாது விஞ்ஞானிகள் பசால்கிறார்கவே 
Bl ack-hol e அதுதான் ைாகு-வகது. சூரியனின் நடுதமயத்திலிருந்து 
உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த Bl ack-hol e இைண்டு பக்கமும் 
பறீிட்டுக்பகாண்டு வந்து எப்வபாதும் அதத கடந்து பகாண்வட 
இருக்கிறது.  
 
அதற்கு வநைாக சந்திைன், பூமி, சூரியன் இது மூன்றும் வரும்வபாது 
அந்த மதறவு சரியாக வந்து விடும்.  
 
ஒவ்பவாரு மாதமும் மூன்றும் ஒன்றாகத்தான் வருகின்றன; 
கிைகணம் வருவது இல்தல. ைாகு-வகது என்ற அந்த Bl ack-hol e 
வநரில் வருகின்றவபாதுதான் அந்த மதறவு உண்டாகிறது. உடவன 
“கிைகணம்” என்று பசால்கிவறாம்.  
 
சூரியதன மதறக்கும்வபாது வநைடியாக அந்த இடத்தில ைாகுவவா 
வகதுவவா அந்த ஓட்டம் இருக்குமானால், அதன் பபயர் “சூரிய 
கிைகணம்” ; அல்லது பூமி வந்து சந்திைனுதடய ஒேிதய 
மதறக்குவமயானால் அது “சூரிய கிைகணம்” .  
 
பூமி மதறக்கும் வபாது, அதாவது பூைண சந்திைன் தினத்தில் நடு 
தமயத்தில் பூமி நிற்கும்; அதனால் பூமி சூரியனிலிருந்து வைக்கூடிய 
பவேிச்சத்தத மதறத்துவிடும். அந்த மதறவு சந்திைன் வமல் 
படுகின்றது. அதுதான் “சந்திை கிைகணம்” .  
 
அதுவும் ைாகு-வகது என்ற Bl ack-hol e-க்கு வநரில் வந்தால்தான் 
அந்த மதறவு பதரியுவம தவிை மற்றபடி மதறப்பது இல்தல.  
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ஆதகயினால் ஒவ்பவாரு மாதமும் ைாகு பிடித்து விட்டது, இது ஒரு 
பாம்பு என்று பசால்வார்கள். நீேமாக வருவது எல்லாம் பாம்பு என்று 
பசால்லிக் பகாள்வது நமது வைக்கம். 
 
Bl ack-hol e இதனால் சூரிய ஒேி, சந்திை ஒேி பாதிக்கப்படும்வபாது 
நம் உடலில் உள்ே ைசாயனம் magnet i c f orce வித்தியாசப்படும்.  
 
மாறுதல் ஏற்படும்வபாது நமது உணவு பசரிமானமாகின்ற முதற 
குதறவாக இருக்கிறது. அந்த வநைத்தில் பதய்வகீ நிதனவு அல்லது 
வவறு எதாவது சங்கற்பம் பசய்வது நல்லவத.  
 
அப்படி இல்லாமல் இஷ்டம்வபால் சுற்றும்வபாது உடல் உறவு 
பகாள்ே வநரிடும். அந்த வநைத்தில் விதேயக் கூடிய குைந்தத 
வகடுற்ற உடலும் மனமும் உதடயதாக இருக்க கூடும் என்பதத 
நாவம யூகித்துக் பகாள்ேலாம்.  
 
ஆகவவ, இத்தகு விபத்துக்கதே தடுப்பதற்காகவவ அந்த நாட்கதே 
விைத நாட்கோக ஆக்கி தவத்திருக்கின்றனர். 
 
கிைகண வநைத்தில் சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது. இதனால் 
உடலினுதடய சக்தி அைிவு இல்லாமல் i mmuni t y அப்படிவய 
காப்பாற்றப்படும்.  
 
கிைகணம் முடிந்து குேிப்பது என்பது எப்பபாழுதும் குேிப்பது 
வபால்தான். அப்பபாழுது குேிக்காமல் வபானால் ஒன்றும் இல்தல.  
 
தூய்தம வவண்டும் என்று எடுக்கும்வபாது எதற்குவம குேித்துவிட்டு 
பசய்வது ஒரு சடங்குதான். 
 
குடும்பக் கட்டுப்பாடு ஆபவைஷன், குடலிறக்க வநாய் ஆபவைஷன் 
பசய்து பகாண்டவர்கள் காயகல்ப பயிற்சிதய எப்பபாழுது மீண்டும் 
பதாடங்கலாம்? 
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ஆபவைஷன் நடந்து 6 மாத காலம் ஆனபிறகுதான் வமற்பகாள்ே 
வவண்டும். அப்பபாழுது கூட ஓஜஸ் மூச்சு வபாடும்வபாது சிைமவமா 
வலிவயா பதன்பட்டால் வமலும் 3 மாதம் தள்ேி வபாடலாம்.  
 
சிறிது சிறிதாக ஓஜஸ் மூச்சு இழுத்து பார்த்து வலியில்லாத 
அேவுக்கு ஆக்கிக் பகாள்ே வவண்டும். இந்த முற்பயிற்சி 
குடல்நிதல வதறுவதற்கும் பயனுள்ேதாக அதமயும். 

 
19.ரிஷிவகஸ் சிவானந்த ஆசிைமும் 
ஆைியார் அறிவுத் திருக்வகாயிலும் 

 
சுவாமி சிவானந்த சைஸ்வதி, 1936 ஆம் ஆண்டு பதய்வகீ வாழ்க்தக 
சங்கம் என்ற ஆன்மீக நிறுவனத்தத, ஆசிைமத்தத ரிஷிவகஸில் 
பதாடங்கினார். 
 
இன்று இந்த ஆசிைமம் உலகம் முழுவதும் பல கிதேகதே 
பகாண்டு சிறப்பாக பசயல்பட்டு வருகிறது. 
 
அபமரிக்கா, ஆஸ்திவைலவியா, கனடா, மவலசியா, பதன் ஆப்ரிக்கா, 
பதன் அபமரிக்க மற்றும் ஐவைாப்பா முதலிய இடங்கேில் சிவானந்த 
ஆசிைமத்தின் கிதேகள் பக்தர்கோல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 
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ததலதமயிடமான ரிஷிவகஸ் ஆசிைமம் காதல ஐந்து மணி முதல் 
இைவு 9-30 வதை திறந்திருக்கிறது.  நுதைவுக் கட்டணம் கிதடயாது. 
இதணதே முகவரி www.di shq.org 
 
பதய்வகீ வாழ்க்தக சங்கத்தின் முக்கிய குறிக்வகாள்கள். . .  
 

 வயாகா மற்றும் வவதாந்தா பற்றிய புத்தகங்கள், மாத இதழ்கள் 
ஆகியவற்தற பவேியிடுவது.  

 ஆன்மீக கருத்தைங்குகதேயும் சத்சங்கத்ததயும் நடத்துவது 
 வயாகம் பயில பயிற்சிகள் தருவது.  
 வயாகா மற்றும் தத்துவ விேக்கங்கள் பயிற்சி தருவது.  
 ஆன்மீக வாழ்க்தக வாழ்வதற்கு பயிற்சிகள் தருவது.  
 பதாண்டு நிறுவனங்கதே நடத்துவது.   
 இந்தியாவின் பைதமயான கலாச்சாைத்ததயும் பைக்க 

வைக்கங்கதேயும் பாதுகாப்பது. 
 
வைலாறு 
 

http://www.dishq.org/
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ரிஷிவகஸ் கங்தக கதைதயின் ஒரு பைதமயான குடிதசயில் 
சுவாமி சிவானந்தர் 1936 ல் ஒரு யாத்திரிகைாக தங்கினார். 
 
பல்வவறு கடுதமயான சூழ்நிதலகேிலும் சுவாமியின் பக்தர்கள் 
அவருடன் தங்கியிருந்தனர். 

 
மானுடத்தத நல்வைிப்படுத்த 1936 ஆம் ஆண்டு பதய்வகீ 
வாழ்க்தகச் சங்கத்தத சுவாமி பதாடங்கினார். 
 
மன்னர் படகிரி ொர்வால் சிவானந்த ஆசிைமம் கட்டுவதற்கு 
இடங்கதேத் தந்தார். 
 
இந்த ஆசிைமத்தின் ததலவைாக சுவாமி சிவானந்தர் ஆகஸ்டு 1963 
லிருந்த 28-08-2008 வதை இருந்தார்கள்.  
 
சுவாமி கிருஷ்ணானந்த, சிவானந்தா ஆசிைமத்தின் பபாதுச் 
பசயலாேைாக 1958 லிருந்து 2001 ஆம் ஆண்டு வதை இருந்தார்கள். 
சிவானந்தா சமாதி வகாயில் இங்கு அதமந்துள்ேது. 
 
சிவானந்த ஆசிைமம் நான்கு பிரிவுகோக பசயல்பட்டு வருகிறது.   
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பக்தி மார்க்கம், வவதாந்தம் மார்க்கம், வயாக மார்க்கம் மற்றும் 
பபண்கள் பிரிவு. 
 
இங்கு ஞாயிற்றுக்கிைதம தவிை மற்ற நாட்கேில் தியான வகுப்புகள் 
நதடபபறுகின்றன. ஆண்களுக்கும் பபண்களுக்கும் தனித்தனியாக 
வநைங்கேில் வகுப்புகள் நதடபபறுகின்றன. 
 
ஆண்களுக்க காதல வகுப்புகளும் பபண்களுக்கு மாதல 
வகுப்புகளும் நதடபபறுகின்றன. 
 
இங்கு இைண்டு மாத வகுப்புகளும் நதடபபற்று வருகின்றன.  

 
 
பக்தர்கள் தங்குவதற்கு நவனீ கூடிய அதறகள் உள்ேன.காதல 
உணவு, மதியம் இைவு  டின்னர், மாதல வதநீர் குறிப்பிட்ட 
வநைங்கேில் வைங்கப்படுகிறது,  
 
பக்தர்கள் மூன்று  நாட்கள் வதை  தங்க அனுமதி உண்டு.  முன் 
அனுமதி பபற்று சில நாட்கள் கூட தங்கலாம்.  
 
வமதல நாடுகேில் இருந்து அதிக அேவிலான பக்தர்கள் தியானம்  
பைக வருகிறார்கள்.  ஆன்மீக சூழ்நிதல மிகுந்ததாக ரிஷிவகஸ் 
சிவானந்த ஆசிைமம் திகழ்கிறது. 
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ஆசிைமத்தில் நதடபபறும் பூதஜயில் கலந்து பகாள்ேலாம்.  
தியானத்தில் ஈடுபடலாம்.  குருவின் வமற்பார்தவயில் பயிற்சிகள் 
பபறலாம்.  
 
கங்தக கதையின் அருவக அமர்ந்து கங்தக ஆர்த்திதய 
தரிசிக்கலாம்.  கங்தகயில் புனித நீைாடலாம். 
 
இமயமதலயின் அைதகயும் கண்டு ைசிக்கலாம். புதகப்படம்  எடுத்து 
மகிைலாம் 
 
சிவானந்த ஆசிைமம் அருவக ைாம் ஜலீா, பலக்சமணன் ஜலீா, 
திைகம்வபஸ்வைர் ஆசிைமம், கீதா பவன், ஸ்வைஆசிைமம் மற்றும் 
பைமார்த்த நிவகடன் முதலிய இடங்கதே கண்டு ைசிக்கலாம்.   
 
ஆசிைமத்தின் எதிவை இலவச மருத்துவமதனயும் பசயல்பட்டு 
வருகிறது.  
ஆசிைமத்தின் முகவரி - பதய்வகீ வாைக்தக சங்கம், சிவானந்தநகாி் 
அஞ்சல், பின்வகாடு 249 192, படகிை கார்க்வால் மாவட்டம், 
உத்தைகாண்ட், இந்தியா. பததலவபசி 91-135-2430040 
 

 
பபாள்ோச்சிக்கு அருகில், 
ஆதணமதல 
அடிவாைத்தில் இருக்கும் 
ஆைியாரில், 
அதமந்திருக்கும் அறிவுத் 
திருக்வகாயிலுக்கு, 
ஒருமுதற பசன்று 
வாருங்கள்.  வவறு 
கிைகத்திற்குச் பசன்று வந்த 

உணர்வு ஏற்படும். 
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 சுவர்கேற்ற எல்தலக் வகாடுகேற்ற, வபதமற்ற ஆக்கப்பூர்வமான 
உணர்வதலகே எழுப்பும் சக்திதயக் காற்று தமயத்தில், 
ஸ்தூலமாகக் பகாண்ட கிைகத்தத, உங்கோல் கற்பதன பசய்ய 
முடியுமானால், ஒரு நதட ஆைியாறுக்குச் பசல்லுங்கள். 

அதத நிஜம் என்று 
உணர்வரீ்கள்.  கட்டணம் கட்டித் 
பதாண்டாற்ற் நூற்றுக் 
கணக்காவனார் வந்து வசதவ 
பார்ப்பது, ஓர் அதிசியம் 
என்றால், வபாரில்லா உலக 

அதமதி என்பது, நமது வாழ்நாளுக்குள் சாத்தியமாகும் ஒன்று என்று 
அங்கிருப்பவர்கள் நம்புவது மாபபரும் அதிசியமாகத் வதான்றும். 

இதற்கு மூலகாைணம், 
ஆைியாறு அறிவுத் 
திருக்வகாவிலில், 
மூலதாைமாக இருக்கும் 
வவதாத்திரி மகரிஷி சமாதி 
அதமந்திருக்கும், 
மணிமண்டம் நடு நாயகமாக 
அதமந்து, அறிவுத் 

திருக்வகாயிலும் அருேைங்கத்திலும், வவதாத்திரியப் பயிற்சிதயக் 
பகாடுத்து மக்கேின் வாழ்தவ வமம்படுத்தி வருகிறார்கள். 

ஓங்காை வடிவில் அதமந்துள்ே அறிவுத் திருக்வகாயில், நான்கு 
பகுதிகதேக் பகாண்டது. 1. அன்பகம் 2. அறிவகம் 3. அருேகம். 4. 
அருள் குருவகம். 

அன்பகம் 

திருக்வகாயிலுக்கு வருகின்றவர்கதே அமர்சத்தி, மனித வாழ்வின் 
வநாக்கம் வநாக்கத்தத ஈவடறச் பசய்யவல்ல வைிகோன, 
தற்வசாததன முதறகள், தியான முதறகள், கடவுள் பற்றிய கருத்து 
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ஆகியன பற்றிய விேக்கம் தைப் பபறுகிறது.  கூட்டுத் தியான ஐந்து 
வவதேயும் நதடபபறுகிறது. 

அறிவகம் 

குண்டலி தவப்பயிற்சிகள், நான்கு படிகேில் தைப் பபறுகின்றன.  
அவற்றுள், முதல் மூன்று நிதலகோகிய ஆக்கிதன சாந்தி துரியம் 
ஆகியன இந்த அதறயில் பகாடுக்கப்படுகின்றன. 

அருேகம் 

குண்டலினி தவப்பயிற்சியின் உச்சக்கட்ட பயிற்சியாகிய துரியாதீத 
தவப்பயிற்சி, இங்குக் பகாடுக்கப்படுவவதாடு, அப்பயிற்சிதய 
பபற்றவர்கதேக் பகாண்டு, காதல மாதல கூட்டுத் தவமும் 
இவ்வதறயில் நிகழ்த்தப் பபறுகின்றது.   

துரியாதீத தவப்பயிற்சி பபற்றவர்கள் மட்டுவம, இவ்வதறயில் தவம் 
பசய்ய அனுமதிக்கப்டுகின்றனர். 

அருட்குருவகம் 

அருள்தந்தத வயாகிைாஜ் 
வவதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் 
வாழ்ந்த இல்லம். இப்வபாது 
நிதனவிடமாக 
அதமந்துள்ேது. 

 

மணிமண்டபம் 

வவதாத்திரி மகரிஷியின் சமாதி இங்கு அதமக்கப்பட்டுள்ேது.  
பலநூறு அன்பர்கள் ஒவை வநைத்தில், தவம் பசய்கிறார்கள். 
நாள்வதாறும், ஐந்து வவதேயும் இங்கு தவம் நடத்தப்படுகிறது. 
 

வள்ேலார் குடில் 

சித்த மருத்து இல்லமாகத் திகழ்கிறது 
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குடில்கள் 

திருமூலர். காேங்கி நாதர் என்ற மூன்று சித்தர்கேின் பபயர்கோல் 
விேங்கும் மூன்று குடில்கள் உள்ேன.  இன்னும் பல குடில்கள் 
உள்ேன. 

வபைங்கு 

ஆடிட்வடாரியம் என்றதைக்கப்படும் இப்வபைைங்கு கூட்ட அைங்காய் 
தங்கும் விடுதியாய், பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இததத் தவிை, 
அன்பர்கள் தங்குவதற்கு இைண்டு பபரிய அதமதி நிதலயங்களும் 
உள்ேன. 
இததத்தவிை, பபரிய சதமயல்கூடம், தடனிங் ொல், உண்ணும் 
இடமும் அதமந்துள்ேன. 
நாட்பணிகள் 

காதல 5.15 க்குச் சமித்துகதேயும் பசுபநய் பச்சரிசி பசுஞ்சாணி 
வைகிட்ட ஆகியவற்தற இட்டு, அன்பத்தில் ஒமப் புதக 
எழுப்பப்படுகிறது. 
  
இப்புதக நச்சுக் காற்றிதனயும், நச்சு எண்ண அதலகதேயும் 
அைிக்கவல்லது என்பது மகரிஷி அவர்கேின் கருத்து என்பதததன, 
உலக சமாதானம் (1957) என்ற நூல் கூறும். இததன இன்தறய 
அறிவியல் ஆைாய்ச்சி ஒத்துக் பகாள்கின்றது. 
 
பயிற்சி 
 
ஆண்டு முழுவதும், இங்கு, மகரிஷியின் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள், 
காயகல்ப பயிற்சிகள், உடற்பயிற்சிகள், பிைம்மஞானப் பயிற்சிகள். 
வபைாசிரியர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் பல்கதலக் கைகங்கேில் 
பயிலும் மாணவர்களுக்கானப் பயிற்சி, பமௌன வநான்பு நதடபபற்று 
வருகின்றன. 
 
*ஆைியாருக்கு ஒரு முதற வந்து பாருங்க! ** 
ஒரு முதற ஆைியாரு அறிவுத் திருக்வகாயிலுக்கு -வந்து பாருங்க!  
ஆசான் வவதாத்திரி மகரிஷியின்- மணிமண்டபத்தத வலம் வந்து 
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பாருங்க  
ஆசான் வவதாத்திரி மகரிஷியின் மணிமண்டபத்தத -வலம் வந்து 
பாருங்க  
அங்க துரியாதீத தவபமல்லாம் நடக்குதுங்க!, 
உங்க- கவதலபயல்லாம் பஞ்சாய் பறந்து வபாக 'பஞ்சபூத 
நவக்கிைகத் தவமும் நடக்குதுங்க!, 
தங்க நிற ஓம்காை மண்டபமும் நுதைவாயில் எதிரிவல -
இருக்குதுங்க!  
 
நாளும் மணிமண்டபத்தில்  ஒன்பது தமய தவமும் நடக்குதுங்க!, 
தங்க அதமதி -திருநிதலயமும் இருக்குதுங்க! ,நீங்க 
தங்க அதமதி திருநிதலயமும் அருதமயா இருக்குதுங்க!, 
திங்க அறுசுதவ உணவுக் கூடமும் இருக்குதுங்க! 

ஆனந்தமான வாழ்தவப் பபற ஆைியாறு வாங்க வாங்க வாங்க! 

 
துதணநின்ற நூல்கள் 

 ஞானக்கேஞ்சியம், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவைாடு 

 உலக சமாதானம், வவதாத்திரி மகரிஷி, வவதாத்திரியப் 
பதிப்பகம், ஈவைாடு 

 வவதாத்திரியத் தத்துவங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், 

இதணயதேம் www.banukumar .i n 
 ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்,மன்னார்குடி பானுகுமார்,  
 ஞானதீபமும் ஞானஒேியும், மன்னார்குடி பானுகுமார், 

விஜயா பதிப்பகம், வகாதவ. 
 வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000, 

மன்னார்குடி பானுகுமார், விஜயா பதிப்பகம், வகாதவ. 
 இதணயதேம் சுவாமி சிவானந்தர் பசய்திகள். 

 சிவானந்தர் வாழ்க்தக வைலாறு, சுவாமி சிவானந்தர் 

http://www.banukumar.in/
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 சுவாமி சிவானந்தர் ஓர் அவதாை புருஷர், சிதானந்தர் 

 இவதா உங்கள் வகள்வி பதில், சுவாமி சிவானந்தர் 

 

பானுகுமார் பதடப்புலகம் 

Free PDF www.banukumar .i n 

 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பைக 100 தியான சிந்ததனகள் 
2. அறிவியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
3. வகாள்கதே பவன்ற இதடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
வாழ்க்தக வைலாறு 
1. பநப்வபாலியன் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுவின் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகைாஜனார்) 
5. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

http://www.banukumar.in/
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தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. படன்சதன பவல்வது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 

 
வவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வைலாற்றில் வவதாத்திரி மகரிஷி 
2. வவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வவதாத்திரி மகரிஷியின் பபான்பமாைிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “வாழ்க வேமுடன்’ என்ற வார்த்தத! சரியா? தவறா? இலக்கணம் என்ன பசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புைட்சியில் வவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்தவயில் வவதாத்திரி மகரிஷி  
11. வவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது 
13. வபாரில்லா நல்லுலகம் 
14. அதுவானால் அதுவவ பசால்லும் 
15. உய்யும் வதக வதடி அதலந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வவதாத்திரியம் 
17. வாழும் வவதாத்திரியம் 
18. என்தனச் பசதுக்கிய வவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்தவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ேலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவை 
22. வவதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மதனவிக்கு மரியாதத 
24. எல்லாம் வல்ல பதய்வமது 
25. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் வறுதம என்பது இல்தல. 
26. அவதாைப் புருஷர் அருட்தந்தத 
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27. வவதாத்திரியம் ஒரு ஜவீ யாத்திதை 
28. வவதாத்திரியத்தில் அறம் 

 
பாைத மகான்களும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்-ஒப்பாய்வு   
1. வள்ேலாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவைீரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிைக்கும் வமற்கும் 
8. வவதமுதல்வரும் வவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ேல்கள் (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் வவதாத்திரி மகைஷியும்) 
10. பாமைமக்கேின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் வவதாத்திரியும்  
13. சிவவாக்கியாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகவாரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. ைமண மகரிஷியும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. சுவாமி சிவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. சுவாமி சித்பவானந்தரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. கபரீ்தாசரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
22. தாயுமானவரும்ரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
23. பாைதியாைரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
 

 
தாயுமானவரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம். 
2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்கம். 
4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வதவஜாமானந்தம். 
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5. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதறந்த பபாருள்.. 
6. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கருணாகைக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ேலார் வவதாத்திரி மூவரும் ஒருவவை 
9. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி 
10. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பபான்தன மாததை 
12. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆகாை புவனம் 
13. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம் 
15. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பமௌனகுரு 

வணக்கம் 
16. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவேர்க் காதலி 
17. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்கேின் 

பகாட்டம் 
18. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் 

மாதய 
19. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபதகவர்கள் 
20. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம் 
21. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதறவைிபாடு 
22. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வைிபாடு ஏன், 
23. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு 
24. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி 

பாகம் 1 
25. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி 

பாகம் 2 
26. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பைாபைக்கண்ணி 

பாகம் 3 
 

திருவாசகமும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதைப் பத்து. 
2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் 

பத்து. 
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4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பசத்திலாப் பத்து. 
5. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் 

பத்து. 
7. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதைத்தப் பத்து. 
8. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வவதாத்திரியப் பார்தவயில்திருவாசகத்தின் பிைார்த்ததனப் 

பத்து. 
10. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுைாணம் 
11. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து 
12. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து 
16. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பசன்னிப்பத்து 
19. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாைாப்பத்து 
21. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பைவசம் 
22. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து 

 
பாைதியாரும் வவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
1. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாைதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 

4. வவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாைதியாரின் மானுட சிந்ததனகள் 
 

பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் 
1. பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
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3. பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. பஜன்னும் வவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. வசைவாரும் பஜகத்தீவை 
2. தாயுமானவரின் இலக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயபநறி 
5. தாயுமானவரின் உடல் பபாய்யுறவா? 
6. தாயுமானவரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அைசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், பபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்தவதமும் வவதாத்திரியின் அத்தவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்ததனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிைபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவவதான் பதய்வபமன்றார் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பைநதடயும் உலக நதடயும் 
21. இன்பம் பபறும் வைி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வைிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா? 
25. கல்லாத வபர்கவே நல்லவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுேின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எதத பலி பகாடுக்கச் பசான்னார்? 
28. தாயுமானவர் தரும் இதறவைிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்வவாம் 
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30. தாயுமானவரின் உவதமகள் 100 
 

பஜன்னும் திருவாசகமும்  
1. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. பஜன்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

 
புலவர் தியாகைாஜனார் 

1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் 
2. வைலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புலவர் தியாகைாஜனார் அரிய பசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகைாஜனார் 

 
 

வைலாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி வைலாறு 

 
பயண நூல்கள் 

1. ஞாபகம் வருவத ஊர் ஞாபகம் வருவத! 
2. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள் 

 
தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள். 
2. படன்சதன பவல்வது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக 
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள் 

 
சிறுகததகள் 

1. பசயவல விதேவு 
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2. தவம் 
3. பதாதலந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆைாய்ச்சி 
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்ததனகள் 

 
பானுகுமார் பதடப்புலகம் 
1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதலாம் வாங்க 
3. புத்தகம் எழுதலாம் வாங்க 
4. வவதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் வாங்க 
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் வாங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

 

கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 

1. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும் 
கருத்தியலும்) 

2. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அைசும்) 
3. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 3 (இதற சிந்ததனகள்) 
4. கம்பனும் வவதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் பவன்றதம்மா) 

 
உலகப் புகழ்பபற்ற 34 தத்துவஞானிகளும்  

வவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இலக்கியம்) 
1. டால்ஸ்டாயும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. ெிப்பாக்ைட்ஸ்ஸீம் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. பென்றிவவர்ட்ஸ்பவார்த் லாஜ்பபவலாவும் வவதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. பபர்ட்ைாண்ட் ைசல்லும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கலில் ஜிப்ைானும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவயவ்ஸ்கியும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
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7. ஜலாலுதீன் ரூமியும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

8. லாவவாசும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பியரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கைட்டிஸ்ஸீம் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

12. பிவேட்வடாவும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. பசனகாவும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாவின் புத்தகமும் வவதாத்திரியமும் 

15. நீட்வசயும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசியனிசமும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

17. தாவவாயிசமும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. வால்வடரும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. ைால்ப் வால்வடாைா எமர்சனும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. சார்லஸ் டார்வினும் வவதாத்திரி மகைஷியும்.  
22. காைல் மார்க்ஸ்ஸீம் வவதாத்திரி மகரிஷியும்  
23. இைாபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வவதாத்திரியும்.  
24. சிக்மண்ட் பிைாய்டும் வவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
25. வஜம்ஸ்ஆலனும் வவதாத்திரி மகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்தடனும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசியஸ்ஸீம் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
28. பபஞ்சமின் பிைாங்கேினும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவைலியஸ்ஸிம் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
31. ெிைாக்ேிடஸ்ஸிம் வவதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாைஸ்ஸிம் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்பவல்ட்டும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
34. சர் ஐசக் நியூட்டனும் வவதாத்திரி மகரிஷியும் 
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WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND  VETHATHIRI 

MAHARISIHA COMPARATIVE STUDY 

1. Leo Tolstoy and Vethathiri Maharis 

2. HIPPOCRATES and Vethathiri Maharisi 

3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vethathiri 

Maharisi 

4. Kalil  Zibran and Vethathiri Maharisi 

5. Fyoror Dostoevsky  and Vethathiri Maharisi 

6. Roomi  and Vethathiri Maharisi 

7. Laozi  and Vethathiri Maharisi 

8. William Shakespeare and Vethathiri Maharishi 

9. Socrates and Vethathiri Maharisi 

10. Aristotle and Vethathiri Maharisi 

11. Plattoo and Vethathiri Maharisi 

12. Seneca and Vethathiri Maharisi 

13. Book of Mirrda and Vethathiria 

14. Friedrich Wilhelm Nietzsche and Vethathiri Maharisi 

15. Sir Issac Newton  and Vethathiri Maharisi 

16. Voltaire and Vethathiri Maharisi 

17. Emerson  and Vethathiri Maharisi 

18. Charles Darwin and Vethathiri Maharisi 

19. Karal Marky  and Vethathiri Maharisi 

20. Robert G. Ingersol and Vethathiri Maharisi 

21. Sigmund Freud  and Vethathiri Maharisi 

22. James Alen and Vethathiri Maharisi 

23. Albert Einstein and Vethathiri Maharisi 

24. Confucius and Vethathiri Maharisi 

25. Benjamin Franklin and Vethathiri Maharisi 

26. Rousseau and Vethathiri Maharisi 

27. Marcul Aurelius and Vethathiri Maharisi 

28. Roosevelt and vethathiri Maharishi 

29. Taoism and Vethatiriam  

30. Confucianism and Vethathiriam 

31. Heroklatise and vethathiri Maharishi 

32. Epikuras and vethathiri Maharishi 

33. Machavelli and Vethathiri Maharishi 
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34. Franklin D. Roosevelt and Vethathiri Maharishi 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


