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வேதாத்திரி மகரிசியின் 

தத்துே தரிசனங்கள் 
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1. வேதாத்திரியத்தின் சுத்தவேளித் தத்துேம். 
2. வேதாத்திரியத்தின் காந்தத் தத்துேம். 
3. வேதாத்திரியத்தின் ேிண் தத்துேம் 

4. வேதாத்திரியத்தின் ேிரிேலைத் தத்துேம் 
5. வேதாத்திரியத்தின் ோன்காந்தத் தத்துேம். 
6. வேதாத்திரியத்தின் பிரபஞ்சத் தன்மாற்றச் சரித்திரம். 
7. வேதாத்திரியத்தின்  கடவுள் தத்துேம் 
8. வேதாத்திரியத்தின் ோழ்க்லகத் தத்துேம். 
9. வேதாத்திரியத்தின் கருலையம். 
10. வேதாத்திரியத்தில் உயிர் 
11. வேதாத்திரியத்தில் ைனம் 

12. வேதாத்தரியத்தில் சித்தாந்தம் வேதாந்தம் 
13. வேதாத்திரியத்தின் ைறுபிறேி 
14. வேதாத்திரியத்தின் வ ார்க்கமும் நரகமும். 
15. வேதாத்திரியத்தின் புண்ணியம் பாேம். 
16. வேதாத்திரியத்தில் ேிதி ைதி 
17. வேதாத்திரியத்தின் சசயல்ேிளைவுத் தத்துேம் 
18. வேதாத்திரியத்தின்  ஆத்திகம் நாத்திகம் 
19. வேதாத்திரியத்தின் வேதாந்த தத்துேம் 

20. வேதாத்திரியத்தின் ல வேடி தத்துேம். 
21. வேதாத்திரியத்தின் ல ே  ித்தாந்த தத்துேம் தத்துேம். 
22. வேதாத்திரியத்தின் வயாகத் தத்துேம். 

23. வேதாத்திரியத்தின் அறிவுத் தத்துேம். 
 

 

வேதாத்திரி மகரிசியின் தத்துே தரிசனங்கள் 

தத்துேோதிகளுக்கும், சிந்தளனயாைர்களுக்கும், ஆன்மீக 
குருமார்களுக்கும் -பஞ்சமில்லாத நாடு நமது பாரதம்.  
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தத்துேம் என்ற சசால்லுக்கு- உண்ளம என்பது சபாருள்.   தத்துே 
ேிைக்கமும், அந்த  ேிைக்கத்தின்படி ோழும் ஒழுக்கமும் இளைந்த 
உடல், உள்ைச் சிறப்பியக்கவம ஞானம் எனப்படும். 
இந்திய வதசத்தேராகிய அதிலும் கீளைச் வசசத்தேராகிய நமக்குத் 
தத்துே ஞானம் பரம்பளரச் சசாத்து. 

இந்த பரம்பளர சசல்ேமாகிய- நமக்குரிய ஒவர சசாத்ளதப் பற்றி, 
அதனது இயல்புகளைப் பற்றி- ஓரைோேது அறிந்து ளேத்திருப்பது 
அேசியமாகும். 

இன்று -இந்தியா தனது தத்துேத்ளத -அதன் மரபுகைிலிருந்து 
ேைர்க்க வேண்டியுள்ைது. 

இந்தியாேில் -ேர்க்கப் வபாராட்டக்கைம்- சதாடர்ந்து  நளடசபறும் 
வபாது, சபாருள் முதல் ோதம் மற்றும் கருத்து முதல்  ோதம் -
இரண்டிற்கும் இளடவயயான வபாராட்டமும்-- நளடசபறும். 

கருத்து முதல் ோதிகள் -வேதாந்தத்ளத மறுேியாக்யானம் 
சசய்ேதன் மூலம்- திருப்தியளடோர்கள். 

சபாருள் முதல் ோதிகள்- இந்திய இயக்க இயல் சபாருள் முதல் 
ோதத்ளத- ேைர்ப்பார்கள். 

ேர்க்கப் வபாராட்டத்தில் -சேற்றி சபற இது வதளே. இது குறித்து  -
செர்மனிளயச் வசர்ந்த இந்திய ேரலாற்று மரபு ஆய்ோைர் -ோல்டர் 
ரூபன்- 1962 ல் -தனது ேிருப்பத்ளத சேைியிட்டார். 

❖ இந்தியர் – இந்தியரல்லாத தத்துே ேரலாற்றாசிரியர்கள் 
ஒத்துளைப்ளப ஏற்படுத்தி- இந்திய மற்றும் இந்தியரல்லாத -
சபாதுோனசதாரு தத்துே ேரலாற்ளற- வதாற்றுேிக்க 
ேிளரேிவல முன் ேரவேண்டும். 

தத்துே ேரலாற்ளற முளறயாக சதாகுக்க, அளனத்து 
தத்துேங்களையும் உள்ோங்கி- வதளேயானளத எடுத்துக் சகாண்டு, 
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ஒரு தத்துே ேரலாற்றுக்கு முன்வனாடியாக ேந்தேர்தான், 
தமிைகத்தில் வதான்றிய- ேிடிசேள்ைி தத்துேஞானி வேதாத்திரி 
மகரிசி. 

இந்த மண்ைில் பிறந்த -மரபார்ந்த  
தத்துேஞானிகைில்  ஒருேரல்ல, வேதாத்திரி 
மகரிசி. 

இந்திய தத்துே மரபில்- எந்தப் பிரிவுக்குள்ளும் -
ேளகப்படுத்தபட முடியாதேர். 

 வேதாத்திரி மகரிசி,  மடாதிபதிவயா முனிேவரா 
அல்ல.   20-ஆம் நூற்றாண்டின்- முக்கியமான 

தத்துே ஞானிகைில் ஒருேராக- உலகம் முழுேதும் அேர் 
மதிக்கப்படுகிறார். 

கேித்துமான சசாற்கைில்- தன் எண்ைங்களை -இயல்பாக 
சேைிப்படுத்தியேர்.   

உண்ளமளயத் வதடும் யாத்திளரளய- ஒவ்சோருேருககுள்ளும்- 
சாத்தியப்படுத்தும் ேைிமுளற அேருளடயது. 

அேர் உயிவராடு இருந்த வபாது -சாமானிய மனிதர்கைிலிருந்து- 
அறிவுெேீிகள், அறிேியலாைர்கள் ேளர -பலரும் அேவராடு 
சதாடர்ந்து -உளரயாடி ேந்தார்.   

முக்கியமான அறிேியலாைர்களும்- தத்துேச் சிந்தளன 
சகாண்வடாரும்- பளடப்பாைிகளும்- அேளர மதிக்கிறார்கள். 

அேர் மளறந்த பின்பும்- அேரது உளரயாடல்கைின், உளரகைின் 
பதிவுகளை- ஆழ்ந்த அக்களறவயாடு- வகட்கவும் படிக்கவும் 
படுகின்றன. 

இந்திய தத்துேச் சிந்தளனகள்- ஆக்கப்பூர்ேமானளே.  
ோழ்க்ளகயில்  சகாள்கின்ற உண்ளமகளை ஒட்டிவய -தத்துேமும், 
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ோழ்க்ளக சநறிகளும்- அளமயப் சபற்றுள்ைன. எனவே- இது ஒரு 
ோழ்க்ளக முளறயாகும். 

பாரதத்தில் தத்துேங்கள் பல ேிளைந்தாலும்- 
தனக்சகன்று தனி முத்திளரப் பதித்தேர்- இருபதாம் 
நூற்றாண்டு தந்த பாமரமக்கைின் தத்துேஞானி 
வேதாத்திரி மகரிசி. 

இேர்தம் தத்துேம்- தனிமனித ோழ்ளே 
ளமயமாகக் சகாண்டதாகும். 

ோழ்கின்ற காலங்கைில்- மனிதன் அளமதியாகவும், 
மகிழ்ச்சியாகவும் ோை வேண்டும் என்பவத -இேர்தம் -ோழ்ேியல் 
பாடமாகும். 

”ோழ்க ளேயகம்” , “ோழ்க ேைமுடன்” என்பன- மகரிசி கூறும் 
தத்துே மகாோக்கியங்கைாகும். 

இேரின் தத்துே சிந்தளனகள்- இந்திய தத்துேஞானம் என்ற 
ேைித்தடத்தில்- பயைிக்கிறவபாதும், இேரது பல சிந்தளனகள்- 
இந்தியத் தத்துே ஞானத்திற்குப்- புதிய ேரோகவும், புத்சதாைி 
ஊட்டுேனோகவும் அளமந்துள்ைன. 

இந்திய தத்துேங்கைில்- வதளேயற்றளத ேடிகட்டி, மனிதனுக்குத் 
வதளேப்படும் தத்துேங்களை எைிளமயாக்கி- பாமரனுக்கும் புரியும் 
ேளகயில் -அளமந்துள்ைன.  

இேரது சில சிந்தளனகள்- இந்தியத் தத்துே ஞானத்திற்குப் புரிய 
ேரோகவும், புத்சதாைி ஊட்டுேனோகவும் உள்ைன. 

இேரது சில சிந்தளனகள்- இந்திய தத்துே ஞான ேரலாற்றில்- 
புரட்சிகரமானதாகவும் காைப்படுகின்றன. 

கிைக்குத் தத்துேத்ளதயும்- வமற்குலக தத்துேத்ளதயும்- இளைத்து- 
மனேைக்களலயாக-  மானுட தத்துேத்ளத  ேைங்கியுள்ைார். 
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பண்ளடய சமய்ஞ்ஞானத்திற்கும்- 
இன்ளறய ேிஞ்ஞானத்திற்கும்- இளைப்புப் 
பாலமாக ேிைங்குகிறார். 

இேரது தத்துேங்கைில் -அறிேியல் 
வநாக்கு மிைிர்கின்றது.  அதனால் -இேர் 
சமய்ஞ்ஞானத்தற்குக் சகாடுக்கும் சசால்- 
புதிதாகவும், சபாருள் புதியதாகவும் 
காைப்படுகின்றது. 

இேரது தத்துேங்களை ”வேதாத்திரியம்” என்றளைக்கப்பட்டு, 
பல்களலக்கைகங்கள் பல பட்டப் படிப்புகளை ேைங்கி ேருகின்றன. 

தற்சமயம் 30 பல்களலக்கைகங்கைில் மனேைக்களல பாடங்கள் 
கற்பிக்கப்படுகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிசி- தமது தத்துேச் சிந்தனைகளின் 
அடிப்பனைகளாகச் சுத்தவேளி, ேிண், ேிரிேனை, ோன்காந்தம் என்ற 
நான்னக குறிப்பிடுகின்றார். இனே நான்கும்- பிரபஞ்சத்தின் 
அடிப்பனையாை உண்னமகள். 

இது தேிர- ோழ்க்னகத் தத்துேம், வசயல்ேினளவுத்தத்துேம், --
இனறத்தத்துேம் வபான்ற தத்துேங்கனளயும்- தமிழில்- ேள்ளுேனரப் 
வபால்- அழகாக எளினமயாக மாைைத்திற்குத் தந்துள்ளார். 

1.வேதாத்திரியத்தின் சுத்தவேளித் தத்துேம். 

மகரிசியின் கூறும் அடிப்பனையாை தத்துே உண்னமகளுள் -
முதைாேது முதன்னமயாைது -சுத்தவேளித் தத்துேம் ஆகும். 

பிரபஞ்சத்னதத் தாண்டியும், பிரபஞ்சத்னதச்  சூழ்ந்தும் உள்ள தூய 
வேளிவய சுத்தவேளி எைப்படும். 

சுத்தவேளி இல்ைாத இைவம இல்னை. சுத்தவேளி ஒன்வற சுயம். 
சுயத்திற்குப் பைபைப் பை வபயர்கள் உண்டு. கைவுள், வதய்ேம், 
அல்ைாஉற், பிதா என்றும் அனழக்கப்படும். 
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சுத்தவேளியின் தன்ைிறுக்கவம அதன் 
எழுச்சிக்கு முழுமுதற் காரணம்.  
சுத்தவேளியில் எழும் அனைகவள 
காந்த அனைகள். 

சுத்தவேளியாைது- அனைத்தூடுருவும்- பாய்மப் வபாருளாகவும் 
ேிளங்குகின்றது.  இனறநினையாகிய- பாய்மப் வபாருவள 
சுத்தவேளியாகும். 

ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காைம் என்ற நான்கும் -
ஒன்றினணந்த வபருவேளிவய,  சுத்தவேளிவய மகரிசியின் 
கைவுளாகும். 

2.வேதாத்திரியத்தின் காந்த தத்துேம். 

 ”உயிர்த் துகள்கள் மிக மிக நுண்ைியது.  அளே தன்ளனத் தாவன 
சுற்றிக் சகாண்டிருக்கக்கூடிய- சுைல் அளலகள்.   

அப்படி சுைல்ேதனால் ஏற்படும் ேிரிேளலகள்- சுைலாத இருப்பு 
நிளலயில் உராய்ந்து- களரந்து ேிடுகிறது. 

அப்வபாது- தள்ளும் சகாள்ளும் சக்தியான- இரட்ளட ஆற்றலாக -
காந்தம் என்ற சபயரில், ெேீன்கைில் ெேீகாந்தம் என்றும், அவத 
இயக்கம் பிரபஞ்சத்தில் இருப்பளத ோன் காந்தம் என்றும 
சசால்லப்படுகிறது. 

”எந்தஒன்று அறிந்திடில் இளறேன் முதல் உயிர்ேளர 

   எல்லேற்ளறயும் உைர்த்துவமா அதுவே காந்தமாம். 

முந்ளதவயார்கள் அகத்தேத்தால் முற்றுைர்ந்த வபாதிலும் 

   சமாைிேதற்கு உேளமயின்றி முட்டி வமாதி நின்றனர். 

இந்தநாள் ேிண்ஞானவமா ஏற்றம் சபற்ற தாலளத 
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   இயங்கிடும் மின்சாரம்மூலம் எல்லார்க்கும் உைர்த்தலாம். 

அந்தமாமாம் சமய்ஞ்ஞானத்வதாடு அணுேின் ஞானம் இரைளடயும் 

   குறித்து உய்ய, பாலம்வபான்ற ஆக்கஞானம் காந்தவம”(ஞாக.1661) 

3. வேதாத்திரியத்தின் ேிண் தத்துேம் 

புைன்களால் உணரப்வபறும் பிரபஞ்சத்திற்கும், புைன்களுக்கு எட்ைாத 
சுத்தவேளிக்கும் இனைவய உள்ளது- ேிி்ண் தத்துேவமனும்- சுழல் 
அனையாகும். இதுவே பரமாணுோகும். 

ேிண் என்பது- நினையாை ஒரு வபாருள் அல்ை.  அது- 
சுத்தவேளியின்- நுண்பகுதி இயக்கம் வபறுேதால் ஏற்படும்- சுழல் 
அனை ஆகும். 

எல்ைா இயக்கங்களுக்கும் -அடிப்பனையாை இந்த ேிண் துகள்களின்- 
கணிக்கும் ேனகயிவை  தான்- வேகம், பருமன், காைம், தூரம் 
என்னும் அளனேகள் வதான்றிை என்றும்- சுத்த வேளினயனயயும்-  
ேிண்னணயும் தேிர-  வேறு எனேயும் பிரபஞ்ததில் இல்னை 
எைவும்- மகரிசி குறிப்பிடுகின்றார். 

4. வேதாத்திரியத்தின் ேிரிேலைத் தத்துேம் 

ேிரிேனைத் தத்துேம்- நிழனைத் தத்துேம் என்றும்- கூறப்வபறும்.  
ேிண்ணின் சுழைியக்கத்தால்- சுத்த வேளிக்கும் ேிணணுக்கும் 
இனைவய- உராய்தல் ஏற்பட்டு, அதன் காரணமாகப்- பிறவதாரு 
அனை- வதாைர்ந்து வேளிேரும்.   இதுவே ேிரிவு அனையாகும் 

5. வேதாத்திரியத்தின் ோன்காந்தத் தத்துேம். 

பிரபஞ்சத்திவை உள்ள எல்ைாப் வபாருள்களின்- இனையிவையும், 
ஒவ்வோரு வபாருளிலுமுள்ள- ேிண் துகள்களுக்கு இனையிவையும், 
ஒவ்வோரு ேிண் துகளின்  னமயத்திவையும் உள்ள- சுத்த வேளிவய 
ோன்காந்தமாகும். 

இந்த ோன்காந்தமாைது- இைத்திற்வகற்பவும், காந்தக்களத்தின் 
திணிவு நினைக்வகற்பவும்- அழுத்தமாகவும், ஒைியாகவும், 
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ஒளியாகவும், சுனேயாகவும், மணமாகவும்- மற்றும் இேற்னற 
உணரும் மைமாகவும்- தன்மாற்றம் வபறுகின்றது என்பது -
மகரிசியின் ோன்காந்தத் தத்துேமாகும்.  

ோன்காந்தத்தின் ஒரு பகுதிதான் ஜேீகாந்தம் என்பதும் மகரிசியின் 
கருத்தாகும் 

சுத்தவேளி, ேிண், ேிரிேனை, ேிண்காந்தம் பற்றிய வேதாத்திரி 
மகரிசியின்- மிக நுட்பமாை தத்துேச் சிந்தனைகள் -இந்திய தத்துே 
ஞாைத்திற்கும்- புதிய ேரோகப் புைப்படுகிறது. 

6. வேதாத்திரியத்தின் பிரபஞ்சத் தன்மாற்றச் சரித்திரம். 

     எவதாஒரு ஆற்றல்- உலளகப் 
பளடத்து- பாதுகாப்பும் , பராமரிப்பும் 
அைித்து ேருகிறது என்ற கருத்ளத ேிட, 
இளறநிளலவய தன்மாற்றம் சபற்று, 
பிரபஞ்சத்தில் காணும் சபாருட்கைாகவும், 
அண்டங்கைாகவும் வகாடிக்கைக்கான 
உருேங்கைாகவும் -இயங்கிக் 
சகாண்டிருக்கின்றது என்ற வபருண்ளமளய 
உைர்த்துேவத- மகரிசியின் தன்மாற்றச் 
சரித்திரம் எனும் தத்துேம். 

 

”இளறநிளலயின் தன்மாற்றம் – வேதாத்திரியம் 

””இருப்புநிளல சுத்தசேைி இளறேன்என்று உைர்வோம். 

     இளறசேைியின் நுண்பகுதி இயங்கும்சுைல் அளலேிண். 

இருப்புநிளல இளறசேைிசயாடு இயங்கும் ேிண்உரச 

    எழுந்தஅளல ேிரேளலயாம்.  இதுநிைல் ஆம்அளலயும். 

இருப்புநிளல ேிரிவுஅளல இரண்டிளையக் காந்தம். 
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    இக்காந்தத் தன்மாற்றம் இம்மூன்றாய்த் வதான்றி, 

இருப்புநிளலயில் அடங்கும்.  இதன்ேிளைவே எங்கும் 

    எல்ளலயிலாப் வபரண்டம், இயங்கு அளனத்துயிர்கள்.” (ஞாக.1094) 

 

 7. வேதாத்திரியத்தின் கடவுள் தத்துேம் 

”இளற” என்பது -சதய்ே நிளலளயக் குறிக்கும் ஒரு சிறப்புச் சசால்.  
”சதய்ேம்” என்பது -அரூபமான வபராதராச் சக்தி”. 

மாசபரும் வபரியக்க மண்டல நிகழ்ச்சிகள் எல்லாேற்றிற்கும்- 
மூலமானதும் புலன்களைக் சகாண்டு -வேகம், காலம், பருமன், 
தூரம் என்ற- நான்கு அைளேகைாலும் -கைிக்க முடியாததும், அறிவு 
புலன்கள் மூலமாகத் வதடும்வபாது –இல்ளலசயன்றும்-  தனது 
ஆறாேது நிளலயின் உயர்ேிவல ஆராயும்வபாது- உண்டு என்றும்- 
உைரக் கூடியதுமான- உண்ளம நிளல எதுவோ- அதுவே சதய்ேம்- 
என்று ேைங்கப்படுகிறது. 

இயற்ளக என்பது- எல்லா ஆற்றல்களுக்கும் -அடிப்பளடயான மூல 
ஆற்றல்- ஒருங்கிளைப்புப் வபராற்றல். 

“கடவுள் என்று சசால்லிேிட்டான் கருேறிந்வதான், 

    கருத்தறியான் ஊன்றிஇளதக் காைேில்ளல! 

கட-உள் என்ற ஆக்கிளனயின் குறிப்ளபமாற்றி, 

    கண்டறிந்த நிளலக்வக அப்சபயளரக் சகாண்டான் 

கட-உள் என்ற இருசசால்ளல ஒன்றாய்ககூட்டிக் 

    கடவுள் என்வற சசால்லிச்சசால்லி ேைக்கமாச்சு! 

கட-உள் என்றுமனிதன்ஒரு குறிப்புத் தந்தான். 

   எடவுள் எங்வக? என்றுபலர் வதடுகின்றார்.” (ஞா.க.1121) 
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8. வேதாத்திரியத்தின் ோழ்க்லகத் தத்துேம். 

ோழ்க்னகத் தத்துேம் வமாத்தம் பன்ைிரண்டு. அனே- வதனேகள் 
முன்று.  காப்புகள் முன்று. அறவநறிகள் முன்று. அறிவுநினைப் 
படிகள் முன்று. 

• வதனேகள் முன்று அ).. பசி, தாகம், ஆகியேற்றால் எழும் 
துன்பங்கள். ஆ).. வேட்ப, தட்ப ஏற்றத் தாழ்வுகளால்- எழும் 
துன்பங்கள். இ). உைல் கழிவுப் வபாருட்களின்- உந்து 
வேகத்திைால்- எழும் வதனேகள். 

• காப்புகள் முன்று. அ). வேற்றுயிர் பனக. ஆ).  இயற்னகச் 
சீற்றத்திைிருந்து பாதுகாப்பு. இ.)  தற்வசயைாை 
ேிபத்துக்களிைிருந்து காப்பு. 

• அறவநறிகள் மூன்று. அ). ஒழுக்கம். ஆ). கைனம. இ). ஈனக. 
• அறநினைப் படிகள் மூன்று. அ) நம்பிக்னக ஆ) ேிளக்கம் 

இ) முழுனமப் வபறு. 

9. வேதாத்திரியத்தின் கருலையம். 

உயிர்களின் உைைில்- உச்சி முதல் அடி ேனர இனைவயயுள்ள- 
நடுனமய புள்ளிவய- கருனமயத்தின் இயக்கக் களமாகும். 

ஒரு உயிரில் ஜேீகாந்த சுழற்சி ேினரோல்- இயக்கக் களமாக 
இயங்கும்- நடுனமய அனமப்வப கருனமயமாகும். 

மைிதர்களிைத்தில்- முதுகுத்தண்டில்- ோல் வபான்ற இறுதி பகுதிக்கு 
அருகிலும்- எருோய் என்ற குதத்திற்கும்- கருோய் என்கிற பால் 
குறிக்கு மத்தியிவையும்- இைம் வபறுகிறது.  மூைாதாரம் என்றும் 
மகரிசி கூறுோர். 

பதிவுகள் அைங்கிய- களங்கமுற்ற- அறிேின் எழுச்சியாை- 
அனைகளின் வதாகுப்பாை- கருனமயத்னத- ஆத்மா என்கிறார் மகரிசி. 

10. வேதாத்திரியத்தில் உயிர் 

உயிர் ேிளக்கம் பற்றி ைகரி ி வ ால்லுகிறார். 
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”உடல், உயிர் இரண்டிற்கும் ேித்வத  மூைம், 

     உட்வபாருவள வைய்ப்வபாருளாம். உண்லை வதர்ேரீ்! 

உடல் என்ப தணுக்கள் பைவ ர்ந்த கூட்டு. 

     உயிர் என்பவதா அணுேின் நுண்துகள் ஆம். 

உடல் ஊவட உயிர் சுற்றிச் சுழன்றியங்க. 

    உணர்ச் ிவயன்ற ேிலளவுண்டாம்.  அறிவு ஈவத! 

உடலைேிட்டு உயிர் பிரிந்தால், அறிேங்வகது? 

    உடை ோழ்ேிறகுள் தான் இன்பம்துன்பம்.”  (ஞாக.1147) 

உயிரின்  ிறப்லபயும் வேதாத்திரிய தத்துேம் நைக்கு எளிலையாகச் 
வ ால்ைியிருக்கிறது. 

”உயிர் எனும் சக்தி உணர்ச்சியில் மனமாய், 

    ஒடுங்கித் தன்மூலம் உணர்ந்திடப் பரமாம்! 

உயிர்-பரம்-அறிவுஒன்வற பபாருளால் 

    உணர்வு ஒழிய நிலலகளில் மாறுதல்” (ஞாக.1145) 

 

11. வேதாத்திரியத்தில் ைனம் 

 ேீ காந்த அலைவய ைனைாகச் வ யல்படுகிறது. ைனம்பற்றி 
வேதாத்திரியம் எளிலையாக வ ால்கிறது. 

””கருமூைம் எண்ணிறந்த பிறப்பால் ேந்த  

    கருத்தாற்றல், அடிப்லடயாய் அலையப் வபற்று, 

உருவேடுத்த பின், உடைால் அறிோல் துய்த்த 

    உணர்ச் ி. பழக்கம், ஒழுக்கம், ேிளக்கம் மற்றும் 
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ேரும்வதலே, இருப்பு, சூழ்நிலல, பதாழில் பசய் 

     ோய்ப்பு. உடல்நலம், அறிேின் ேளர்ச்சி கூடி, 

ஒருேருக்கு அறிேியக்கம் அவ்ேப் வபாது 

    உருோகும் பதாகுப்புச் பசால் மனமாம், காணரீ்!” (ஞாக.1170 

12.  வேதாத்திரியத்தில் சித்தாந்தம் வேதாந்தம் 

”இயற்லகயின் ஆதிநிலல பிரம்மம், பதய்ேம் 

    இயக்கநிலல அணுமுதலாய், அண்ட பிண்டம், 

இயற்லகயின் உணர்வுநிலல அறிவு ஆகும். 

    இம்மூன்லறப் பிரித்துப் வபசும் சித்தாந்தம். 

இயற்லகவய அலனத்துமாய் உள்ளபதன்று 

   எடுத்துலரக்கும வேதாந்தம், பேவ்வேறல்ல. 

இயற்லகஎது?  நான்யார்? என்றகத்வத வநாக்க,  

    எண்ணியேன் ஒடுங்கும்வபாது இரண்டும் ஒன்வற! (ஞாக.1136) 

 

 

13. வேதாத்திரியத்தின் ைறுபிறேி 

ஜேீைின் ேிந்து அல்ைது நாதம் ேழியா அதன் பாேச் வசயல்கனளச் 
சந்ததிகள் வபறும்படிச் வசய்து, அேர்கள் மூைம் வநர் வசய்ய 
முயற்சிப்பது வபாைவே, இறந்த பின் ோன் மண்ைைத்தில் மிதந்து 
வகாண்டிருக்கும்- அவத ஜேீைின்- பாேச் வசயல்கனளயும், அதன் 
மரபு ேழி சந்ததிகளால் வதாைர்ந்து வசயல்படுத்தப்பட்டு- வநர் 
வசய்யப்படுகின்றது. 
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மரபு ேழி சந்ததிகனள- 
இனணத்து வசயல்படும் வபாது- 
அது மரபு ேழி கைனமயாகவும் 
ஆகிறது. 

மரபு ேழிப்படியாை- 
ஜேீன்களின் பதிவுகள்- அதன் மரபு ேழி கருேில் இனணக்கப் 
வபறுேதால், வமற்படி- பாேப் பதிவுகளின் அனைேரினசகளும்- 
துல்ைியமாகச் வசயல்படும் ோய்ப்புள்ளது. 

மரபு ேழியில்- மறுபிறேிகள் வசயல்படுேதின் மூைம்தான் -
இவ்ோவறல்ைாம் வசயல்படுத்த இயலும் என்பதாம். 

ஆக- ஜேீன் முக்தி அனையும் ேனர, இனறநினைனய 
அனையும்ேனர- ஜீேைின் ”மறுபிறேி” வதாைர்ந்த ேண்ணமாகவே 
இருக்கும். 

14. வேதாத்திரியத்தின் வ ார்க்கமும் நரகமும். 

வசார்க்கமும் நரகமும் எங்வகா இருக்கிற- தைித்தைி இைங்கள் 
அல்ை.  பூமியில்- ோழ்ோங்கு ோழ்கிறவபாது- ேருகிற இன்பவம 
வசார்க்கம்.  அவ்ோறு ோழாதவபாது- ேருகிற துன்பவம நரகம். 

”உருேம் ேனரக்கும் குறுகிநின்ற 

     உணர்ச்சி நினைவய நர-அகமாம். 

அருே வமன்றும் வபரண்ைம் 

    அறிந்த நினைவய சுேர்-அகமாம். வபருனமயுள 

ேிண் என்ற அணுேறிந்வதான் 

    ேிண்ணேைாம்.  ஆராய்ந்து 

ேிண்கைந்து. ோன் அறிந்த 

   ேிவேகிவய ோைேைாம்.” (மா.ம.பக.21) 
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15. வேதாத்திரியத்தின் புண்ணியம் பாேம். 

எண்ணம், வசால், வசயல் ஆகியேற்றில்- தைக்வகா- பிறர்க்வகா- 
தற்காைத்வதா- பிற்காைத்வதா- அறிேிற்வகா- உைலுக்வகா- துன்பம் 
தராது- ேிழிப்வபாை- துன்பங்கள் நீங்கும் ேனகயில்- வசயல்படும் 
வசயல்கள் யாவும்- புண்ணியம்.    

ஒருேரது எண்ணம், வசால், வசயல் இனேகளிைால்- தைக்வகனும்- 
பிறருக்வகனும்- அன்னறக்வகா- பிற்காைத்திவைா- உைலுணர்ச்சிக்வகா- 
பகுத்தறிவுக்வகா- துன்பம் ேினளேதாக இருந்தால்- அத்தனகயச் 
வசயல்கள்- பாேம் என்கிறார் மகரிசி. 

”எண்ணம் வசால் வசயல் என்ற மூன்றிைாலும் 

    எேர்க்வகைினும் தைக்வகைினும் இன்வறா பின்வைா, 

மண்ணுைகில் உணர்ச்சிக்வகா கற்ப னைக்வகா, 

    மாசு எனும் துன்பம் எழா ேனகயி வைாடும், 

உண்னமயிவை இன்பத்னத ேினளத்துக்வகாண்வை 

    உைக இயல்வபாடு ஒட்டிோழும்வசய்னக 

புண்ணியமாம்.  இதற்கு முரணாை எல்ைாம் 

    புத்திம் மிக்வகார் பாபம்எை ேிளங்கிக்வகாள்ோர்.” (ஞாக.1297) 

16. வேதாத்திரியத்தில் ேிதி ைதி 

”இயற்லக சக்திவய ேிதி, 

இலத அறிந்த அளவே மதி”  (ஞாக.1264) 

ேிதி என்பது, இயற்ளகயின் இயக்க அளமப்புகளும் இயக்க நியதிகளும் 

ஆகும். ளகவயாடு ளகளயத் தட்டினால் ஒலி உண்டாகும். இது ேிதி.  
 

இளத சேல்ல வேண்டும் என்றால் ளகளயத் தட்டாது இருக்க 

வேண்டும். இயற்ளகயில் உள்ை எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ேிதிதான். 
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அளதத் சதரிந்து அறிோல் அதற்கு முரண்படாது அனுபேிக்கும் 

சபாழுது அளத “மதி” என்று சசால்கிவறாம். 

”வேகைாய் இருப்பலத ேிதி என்வபாம், 

 ிேம் என்வபாம், இயற்லக என்வபாம், 

வேகத்தில் நுட்பமும் கூடியபின் அலத  

ேிவேகம் என்வபாம், ைதி என்வபாம். 

வேறு வேறு அல்ை.  (ைா.ை.பக.19) 

17. வேதாத்திரியத்தின் சசயல்ேிளைவுத் தத்துேம் 

சசயலுக்குத் தக்க ேிளைவே இளறநீதி என்பது வேதாத்திரியம். 

”இளறநிளலயில் எல்லாவம இருப்பு உள்ைசதனினும், 

    எேரும் அதில் யாசதான்றும் எடுத்துக் சகாள்ை முடியா. 

மளறசபாருைாய் இளேயளனத்தும் அளலநிளலயில் உைன. 

     மனிதன் சசயல் எண்ைங்கள் தரம் தன்ளமக்சகாப்ப, 

முளறயாக உருசேடுத்து, முளனந்து உந்தி உந்தி, 

    முன்ேந்து உரியேர்க்கு வசர்க்கும் இளறநீதி. 

களறயுளடய வபராளச அைிப்பதுதான் என்ன? 

     கைங்கம், உடல் மனத்துன்பம், காலேளர இல்ளல.” (ஞாக.1809) 

ஒவ்சோரு சசயலுக்கும் -தக்க ேிளைவு உண்டு என்பது- 
இளறநீதியாகும்.   எண்ைம், சசால், சசயல் என்ற மூன்றாலும் -
மனிதன் சசயல் புரிகிறான்.   

அேற்றுக்கான ேிளைவு- நான்கு ேளககைில் சேைிப்படும்.  அளே -
இன்பம், துன்பம், அளமதி, வபரின்பம் என்பனோகும்.  
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ஒருேர் தேறுசசய்யும் வபாது- அதற்வகற்ற ேிளைளேத் 
தருேதற்கான அறிவுதான்- கடவுளுக்கு உண்வட தேிர- அந்தத் 
தேற்ளற- மன்னிக்கும் மனம் கடவுளுக்கு இல்ளல. 

”தப்புக் கைக்கிட்டுத் தான் ஒன்ளற எதிர்பார்த்தால் 

     ஒப்புவமா இறயற்ளக ேிதி?  ஒழுங்களமப்புக் வகற்றபடி 

அப்வபாளதக்குப் அப்வபாது அைிக்கும் சரி ேிளைளே 

    எப்வபாதும் கேளலயுற்று இடர்படுோர் இளத உைரார்.” (ஞாக.1573) 

18. வேதாத்திரியத்தின் ஆத்திகம் நாத்திகம் 

இயற்ளக அளமப்ளப, அதன் ஆதி நிளலயிலிருந்து- அறிேின் 
எல்ளல ேளர- அறிந்து சகாள்ேவத- தத்துே ேிைக்கம் எனப்படும். 

தத்துே ேிைக்கம் சபற்றேன், இயற்ளகவய எல்லாமாகவும், 
தானுமாகவும் இருக்கும் உண்ளமளய -உைர்ந்து சகாள்கிறான். 

அேன் வேறு, இயற்ளக வேறு என்றில்லாத- வபதமற்ற நிளலளய 
உைர்ந்து சகாண்டால்- அேனுக்கு அப்பாலும்- அேனுக்கு 
அன்னியமாகவும்- ஏதுமில்ளல என்று சதைிேளடகிறான்.  இந்தத் 
சதைிவே நாத்திகம் எனப்படும். 

இந்த நிளலளய- ஆறறிவு சபற்ற மனித இனத்தில்- ேயது ேந்வதார் 
அளனேரும் அறிந்தால் அல்லாது, மனித மன ோழ்ேில்- 
அளமதியும் இன்பமும்- நிளலப்பதற்கில்ளல. 

எனவே. பல்வேறு அறிவு நிளலகைில்- ோழும் உலக மக்கள், 
இயற்ளகயின் பூரை நிளலளய அறிய வேண்டிய அேசியத்ளதயும், 
ேைிகளையும் -அறிந்தேன் சசால்லுகிறான். 

அறிந்து சகாள்ை முடியாத- அறிேின் நிளலயில் உள்ைேர்களுக்கு- 
ஆளசயும், அச்சமும் ஊட்டும் -பல கற்பளனகைின் மூலம் -
அந்நிளலளய நாட ேைி சசய்கிறான். 
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இவ்ேிதம்- நம்பிக்ளக மீது -நல்ோழ்வு காை மக்கள் ேகுக்கின்ற 
முளறகவை- பக்தி மார்க்கம் அல்லது ஆத்திகம் ஆகும். 

ஆகவே, பூரை ேிைக்கம் சபற்றேவன நாத்திகன்.  அேன் பரப்புேவத- 
ஆத்திகம் ஆகும்.   

நாத்திகம் என்பது- உண்ளமளய உைர்ந்த நிளல.  ஆத்திகம் என்பது- 
உண்ளமளய உைர –மனிதளன- நம்பிக்ளக மூலம்- 
பக்குேப்படுத்தும் ேைி.  

நாத்திகம் பரப்பக்கூடியது அல்ல, உைரக்கூடியது.  ஆத்தகவம 
பரப்பக்கூடியது. 

காவய- தன் முடிேில் பைமாேது வபால- ஆத்திகவம- நாத்திகமாக 
மாறிேிடும்.   அறிேின் மயக்கத்தாலும்,  ேயிற்று 
பிளைப்பிற்காகவும் -வபசப்படுகின்ற ஆத்திகமும், நாத்திகமும் 
பயனற்றளே.  அவதாடல்லாமல் -பலேிதமான தீளமகளையும் 
ேிளைேிப்பனோகும். 

19. வேதாத்திரியத்தின் வேதாந்த தத்துேம் 

இந்திய தத்துேங்களுள் ஆதிசங்கரருனைய அத்னேதம், 
இராமானுசருனைய ேிசிட்ைாத்னேதம், மத்துேருனைய துனேதம் 
என்ற மூன்றும் வேதாந்த தத்துேங்கள் எைப்படும். 

சங்கரரின் அத்னேதக் வகாட்பாடினைக்- கற்கண்னையும்- கரும்பு 
ரசத்னதயும்- ஒன்றாகக் காட்டுேதன் மூைமும்- புைப்படுத்தும் 
வேதாத்திரியார், அனே இரண்னையும்- வேறு வேறாகக் காண்பதன் 
மூைம்- மத்துேரின் துனேத வேதாந்தத்னத ேிளக்குகின்றார். 

”கற்கண்டு என்ற ஒரு ோர்த்னத வசான்ைால் 

   கரும்பு ரசப்பக்குேத்தின் சரித்திரமாகும் 

கற்கண்னைக் கரும்பு ரசம் என்றால் அஃது 

   கருத்துக்கு அத்துேித தத்துேம் வபால் 
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கற்கண்டு கரும்புரசம் வேறு வேறாய்க் 

   காட்டுேது துேித நினை ேிளக்கம் ஆகும் 

கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இரண்டும் வபாைாம்  

   கைவுளும் மற்றனைத்துருவும் கருத்துணர்ந்தால்”(ஞா.க.1392) 

வமலும், மகரிசி அத்னேத வேதாந்த தத்துேச் சிந்தனைனயப் 
புைப்படுத்துோற்குக்- கைைினையும்- அதன் அனையினையும்- 
உதாரணம் காட்டி ேிளக்குேது- அேர் அத்னேத தத்துே 
ஞாைியாகவும் ேிளங்குேனத- ேலுப்படுத்துேதாக அனமந்துள்ளது. 

வமய்வபாருளுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் உள்ள- அத்னே வேதாந்தத் 
தத்துே உறேினைவய- மகரிசி, 

”ஆழ்கைல் வபால் வமய்ப்வபாருளாம் 

அனைகள் வபால் உருேனைத்தும்” (மா.ம.பக்.11) 

என்று குறிப்பிடுகிறார். 

அத்னேத வேதாந்தத் தத்துேத்தினைப் புைப்படுத்தும்- தத்துேமஸி, 
அகம்பிரமாஸ்மி, அயம் ஆத்மாபிரமம், பிரக்ஞாைம், பிரமம் வபான்ற 
உபநிைத தத்துேச் சிந்தனைகள்- வேதாத்திரியாரின் தத்துேச் 
சிந்தனைகளில்- பை இைங்களில் எதிவராைிப்பனதக் கண்டு 
இன்புறைாம். 

20. வேதாத்திரியத்தின் ல வேடி தத்துேம். 

இந்திய தத்துே ஞாைங்களுள் ”அணு” பற்றிய ேிளக்கத்னத- 
ேிரிோகக் கூறும் புராதை தத்துேமாக- னேவசடிகம் ேிளங்குகிறது. 

னேவசடிக தத்துே ஞாைியாை- கணாத முைிேர்- அனைத்துப் 
வபாருட்களும்- உைகமும்- அணுக்களால் ஆைவதன்பர். 

இத்தனகய- னேவசடிக தத்துேக் கருத்தினை- வேதாத்திரி 
மகரிசியும். 
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”அணுேிவைா பிரபஞ்சம் 

      அைக்கம் வபற்றிருப்பதனை 

அறினே அறிந்வதார் அறிேர் 

       அேர் அணுோய் நின்றதைால்” (மா.ம.பக.39) 

என்றும்------- 

”அணுேில் அண்ை பிண்ைம் அனைத்தும் உண்டு”  ஞா.க.) 

என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். 

வபாதுோக- வேதாத்திரியத்திய தத்துேச் சிந்தனைகளில்- னேவசடிக 
தத்துேம் கூறும் அணுக்வகாட்பாடு பற்றிய கருத்துக்கள்- ேிரிோக 
எதிவராைிப்பனதக் காணைாம். 

21.வேதாத்திரியத்தின் ல ே  ித்தாந்த தத்துேம் 
தத்துேம். 

னசே சித்தாந்தம்- பதி, பசு, பாசம் என்ற- முப்வபாருள் உண்னம 
பற்றிப் வபசம்- தத்துேமாகும். 

இத் தத்துேத்தின் வசல்ோக்கு- வேதாத்திரியாரின் சிந்தனைகளில் 
காணைாம். 

மைம் ஒருமுகப்பட்டு- பற்றற்ற நினை ஏற்படும்- பதி, பசு, பாசம் 
என்ற முப்வபாருளும் ேிளக்கம் வபற்று -ோழ்வு ேளம் வபறும் 
என்பனத மகரிசி. 

”நினையாது சுழலுமைம் உள்வளாடுங்கி 

பற்றற்ற நினைேனரயில் பழக வேண்டும் 

பதி பசு பாசம் நினைகள் ேிளக்கமாகும் 

நற்றேத்தால் ோழ்வு ேளம் வபருகத் துய்த்து 

நாட்டுக்கும் வதாண்ைாற்றி நைம் ேினளேிப்வபாம்” (ஞா.க.) 
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என்று குறிப்பிடுகின்றார் மகரிசி. 

22. வேதாத்திரியத்தின் வயாகத் தத்துேம். 

இந்திய தத்துேச் சிந்தனைகளின் சிகரம்- வயாக தத்துேமாக 
ேிளங்குகிறது. 

வயாகசூத்திரம் மற்றும் தந்திர சாஸ்திரங்கள்- இத்தத்துேம் பற்றி- 
மிகவும் ேிளக்கமாகக் குறிப்பிடுகின்றை. 

வேதாத்திரியாரின்- அடிப்பனையாை ோழ்ேியல் தத்துேமாக -
குண்ைைிைி வயாக தத்துேம் ேிளங்குகின்றது. 

எேரும் -குண்ைைின் வயாகத்னத- மைேளக்கனையாகப் பயின்று -
ோழ்ேில் முன்வைறைாம் என்பனத பாைமாக்கி- பல்கனைக் கழகம் 
ேனர- பதிவு வசய்துள்ளார் மகரிசி. 

குண்ைைிைி வயாக தத்துேத்னத- ோழ்ேியல் தத்துேமாக 
ேளர்ந்வதடுத்துேரும் வயாகியாக- வேதாத்திரியார் ேிளங்குகின்றார். 

23. வேதாத்திரியத்தின் அறிவுத் தத்துேம். 

வேதாத்திரியத்தின் தத்துேச் சிந்தனகள் அனைத்திலும்- அறிவுத் 
தத்துேம்- அடிப்பனையாகக் இருப்பனதக் காணைாம் 

மைிதனுக்கு- ஆறாேது அறிவு உண்டு என்பதும், 
இனறவேளினயயும், அதன் உள்ளாற்றைாை அறினேயும். அறிேின் 
புற இயக்கமாை மைத்னதயும்- அறியத்தக்க அறிவுதான்- ஆறாேது 
அறிவு என்பது -வேதாத்திரியாரின் கருத்தாகும். 

“அறிேின் தத்துேமளத ஆராய்ந்வதன்.  காந்த 

    அளல இயக்கவம அன்றி வேறு இல்ளல! 

சிறிதுசபரிதாய் அளமந்த குைாய்கள் ஊவட 

     சசன்று சுைன்வற இயங்கும் இரத்தவேகம்,  

எறிகின்ற சதாடர்காந்தம் உடலில் மீறி, 
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    எழும் சப்தம், சுளே, மைம், ஊறுஒர்ச்சி யாவும் 

சபாறிபுலன்கள் கூடுதற்கு ஏற்றோறு  

    புத்தி நுட்பமாய் இருக்கும் ேிதமும் கண்வடன்” (ஞாக.1186) 

அறிவு என்பது -ஒரு இயக்க ஒழுங்கு என்றும், எங்கும் 
நினறந்திருக்கின்ற- ஒரு மவகான்ைதமாை சக்தி வேகத்னத 
ஒழுங்குபடுத்தி- முனறயாக இயங்கச் வசய்யும்- ஓர் அற்பதமாை 
ஆற்றல்தான் அறிவு என்றும் -மகரிசி குறிப்பிடுகின்றார். 

மகரிசியின் அறிவுத் தத்துேத்தின் 
குறியைீாக பனறசாற்றிக் 
வகாண்டிருப்பவத- வபாள்ளாச்சி 
அழியாறு பகுதியில் ”ஓம்” என்னும் 
ேடிேில்- அேரால் ேடிேனமக்கப் 
பட்டிருக்கும்- அறிவுத் திருக்வகாயில் 
ஆகும். 

பாமர மக்களின்  தத்துேஞாைி 
வேதாத்திரி மகரிசியின் தத்துேச் சிந்தனைகள்- தைித்துேமாை 
சிறப்புகள் உனையதாக ேிளங்குகிறது. 

மகரிசியின் சிை சிந்தனைகள் இந்திய தத்துே ஞாைத்திற்குப் புதிய 
ேரோகவும், புத்வதாளி ஊட்டுபைோகவும் ேிளங்குகின்றை.     
வேதாத்திரி மகரசியின் தத்துேச் சிந்தளனகள் தனித்துேமான 
சிறப்புகள் உளடயதாக ேிைங்குகிறது. 

     இந்திய 
தத்துேேரலாற்றில் -
வேதாத்திரி மகரிசி ஒரு 
ளமல் கல்.  இந்த 
நூற்றாண்டுக்கு 
மானுடத்திற்குத் வதளேயான  
அேசியமான-  அறிேில் 
பூர்ேமான -தத்துேங்ளகளை 
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பதிவு சசய்துள்ைார். 

வேதாத்திரி மகரசி எழுதிய நூல்கள் யாவும்- உலகச் 
சிந்தளனயாைர்கைின் கருத்துக்களை எல்லாம் உள்ைடக்கியதாகவும், 
மனிதகுலம் உைர்ேதற்கான  உயர்த் தத்துேங்களையும்- உன்னத 
இலட்சியங்களையும் உைர்த்துேனோகும் உள்ைன. 

வேதாத்திரியம் எனக் கூறத்தக்க- மகரிசியின் சிந்தளனகளை- 
வமன்வமலும் ஆராய்ந்து, அேற்ளற ேைர்த்சதடுக்க வேண்டியது -
தத்துே அறிஞர்கைின் கடளமயாகவும்- மனேைக்களல பயிலும் 
அன்பர்கைது- கடளமயாகவும்  அளமகின்றது. 

துளைநின்ற நூல்கள். 

1. ஞானக்கைஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிசி. 
2. அன்சபாைி மாதஇதழ்கள், வேதாத்திரி மகரிசி. 
3. வேதாத்திரி மகரிசியின் சபான்சமாைிகள் 5000, அருள்நிதி 

மன்னார்குடி பானுகுமார். 
4. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிசி, வேதாத்திரி 

மகரிசி. 
5. மாக்வகாலமாய் ேிளைந்த மதிேிருந்து, வேதாத்திரி மகரிசி 

மன்னார்குடி பானுகுமார் பளடப்புலகம்  

www.banukumar.in 

ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தலனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
3. வகாள்கலள பேன்ற இலடக்காட்டுச் சித்தர் 
4. குதம்லபச் சித்தரின் ஞானப்பட்டலற (அச்சில்) 

 ோழ்க்லக ேரலாறு 

1. பநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
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2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார் ேரலாறு) 
5. வேதாத்திரி மகரிசி  ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மலர்கள். 
2. படன்சலன பேல்ேது எப்படி? 
3. காலவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிசியின் ோழ்லே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்ளக 

 

ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகரசி) 

1. ேள்ைலாரும் வேதாத்திரி மகரசியும். 
2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரசியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரசியும் 
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞானஒைியும். 
7. கிைக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ைரும் வேதாத்திரி 

மகரசியும்) 
10. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிசியும். 
11. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
12. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும்.  
13. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும் 

14. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 

15. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 
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16. ேிவேகானந்தர் கலதகளும் வேதாத்திரயமும் 

வேதாத்திரி மகரிசி வேதாத்திரி மகரிசி 

1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிசி 
2. வேதாத்திரி மகரிசி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. ”ோழ்க ேைமுடன்!” என்ற ோர்த்ளத! சரியா? தேறா? இலக்கைம் 

என்ன சசால்கிறது? 
4. சென்னும் வேதாத்திரியமும் . 
5. வேதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
6. வேதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 11)  
7. வேதாத்திரி மகரிசியின் பபான்பமாழிகள் 5000 (பாகம் 111)  
8. தினசரி தியானம். 
9. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
10. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 

 
11. கன்பூ ியசும் வேதாத்திரி மகரிசியும்  

12. ஐன்ஸ்லடனும் வேதாத்திரியும். 
13. வேதாத்திரி மகரிசி காட்டும் ேறுலம  
14. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
15. மலனேிக்கு மரியாலத 
16. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிசி 
17. பன்முகப் பார்லேயில் வேதாத்திரி மகரிசி  
18.  ாக்ரட்டீசும் வேதாத்திரியும் 

19. பிவளட்வடாவும்  வேதாத்திரியும்  

20. அரிஸ்டாட்டிலும் வேதாத்திரியும்  

21.  ர் ஐ க் நியூட்டனும் வேதாத்திரியும் 

22. ோல்வடரும் வேதாத்திரியும் 

23.  எைர் னும்  வேதாத்திரியும். 
24.   ார்ைஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி ைகர ியும்.  

25. வேதாத்திரியத்தில்  காரல் ைார்க்சும்  
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26. இங்கர் ாலும் வேதாத்திரி ைகர ியும். 

27.  ிகைண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி ைகரி ியும்.  

28. வேம்ஸ்ஆைனும் வேதாத்திரி ைகரி ியும். 

29.  வேதாத்திரி மகரிசியின் தத்துே தரிசனங்கள் 

30. பஜன் புத்தரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் 

 

தாயுமானேர்  தாயுமானேர் தாயுமானேர் 

1. தாயுமானேர் ேள்ைலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
2. வசரோரும் செகத்தீவர 
3. தாயுமானேரின் ஆனந்தக் கைிப்பு 
4. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம் 
5. தாயுமானேரின் சமய்ப்சபாருள் 
6. தாயுமானேரின் சமயசநறி 
7. தாயுமானேரின் உடல் சபாய்யுறோ? 
8. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
9. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
10. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
11. தாயுமானேர் தரும் இடம், சபாருள், ஏேல் 
12. தாயுமானேரின் அத்ளேதமும் வேதாத்திரியின் அத்ளேதமும் 
13. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தளனகள் 
14. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
15. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயைம் 
16. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
17. தாயுமானேரின் உயிர் ேிைக்கம் 

18. GARLAND OF PARAAPARAM 
19. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
20. அறிவேதான் சதய்ேசமன்றார் தாயுமானேர் 
21. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
22. தாயுமானேரின் பரநளடயும் உலக நளடயும் 
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23. இன்பம் சபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர் 
24. தாயுமானேர் பாடல்கைில் மனம் 
25. தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்? 
26. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
27. கல்லாத வபர்கவை நல்லேர்கள் தாயுமானேர் 
28. கடவுைின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
29. தாயுமானேர் எளத பலி சகாடுக்கச் சசான்னார்? 
30. பட்டினத்தாரும் தாயுமானேரும் 
31. பஜன்னும் தாயுமானேரும் 
32. தாயுமானேர் தரும் இளறேைிபாடு 
33. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
34. தாயுமானேரின் உேளமகள் 100 
35. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
36. சென் புத்தரும் தாயுமானேரும் 

 

பயணங்கள்  பயணங்கள்  

1. ஞாபகம் ேருவத ஞாபகம் ேருவத 
2. அபமரிக்க மண்ணில் ஆறுமாதங்கள். 
3. சிம்லாேில் ஐந்து நாட்கள் 

ேரலாறு  ேரலாறு 

1. மன்னார்குடி ேரலாறு 
2. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பசய்திகள் 1000 

சிறுகலதகள்  சிறுகலதகள் 

1. பசயவல ேிலளவு 
2. தேம்  

ஆய்வு நூல்கள். சிறுகலதகள் 
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1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தலனகள். 

 

 

 


