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வால்ட்டேரும் டவதாத்திரி மகரிசியும் 

பிரெஞ்சு நாட்டில் டதான்றியவர் சிந்தனனயாளர் வால்ட்டேர்.  
இந்தியாவில் அவதரித்தவர் டவதாத்திரி மகரிசி. 

வால்டேரும் டவதாத்திரி மகரிசியும் மமய்யியலார்கள்.  மானுேத்தின் மூே 
நம்பிக்னககனள டவரறுத்தவர்கள். 

வால்டேர் எழுத்துக்கள் பிமரஞ்சுப் புரட்சி ஏற்பே காரணமாக அனமந்தது.  
டவதாத்திரியாரின் எழுத்துக்கள் ஆன்மீகத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சினய 
உண்ோக்கியது. 

வால்டேர் 1694_இல் பாரிஸ் நகரில் பிறந்தார்.  அவெது தந்தத 
சொசரியான சட்ே வல்லுநர். 

டவதாத்திரி மகரிசி தமிழகத்தின் கூடுவாஞ்டசரியில் 1911 ல் 
பிறந்தார்.  தந்னத ஒரு ஏனழ மநசவாளி. 

வால்டேர் சட்ேம் பயின்றார்.  
டவதாத்திரி மகரிசி மூன்றாம் வகுப்பு 
வனரதான் பயின்றார். 

வால்ட்டேர் ஒரு கவிஞர்.  நாேகாசிரியர்.  

கட்டுதெயாளர்.  நாவலாசிரியர்.  சிறுகதத 

எழுத்தாளர்.  வெலாற்றாசிரியர்.  

தத்துவஞானி, சுதந்திெமான முற்டபாக்குச் 

சிந்ததன இயக்கத்தின் திருத்தூதொக அவர் திகழ்ந்தார்.   . 

டவதாத்திரி மகரிசியும் பன்முக ஞானம் பனேத்தவர்,  கட்டுனரயாளர், 
எழுத்தாளர், கவிஞர், சமூக சீர்திருத்தவாதி,  முற்டபாக்கு சிந்தனனயாளர், 
ஆன்மீக புரட்சினய ஏற்படுத்தியவர், உலக அனமதியின் திருத்தூதராக 
திகழ்ந்தவர். 
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வால்டேர் எழுதிக் குவித்த நூல்கள் கணக்கற்றதவ.    அவர் எழுதிய 

நுல்களின் பட்டிதலவிே, அவர் தம் வாழ்நாளில் பெப்புவதற்குப் 

பாடுபட்ே அடிப்பதேக் ரகாள்தககடள முக்கியமானதவ. 

வால்டேர் தனது வாழ்நாளில் பிரத்திடயகமாக கடிதங்கள் எழுதுவதில் 

ஈடுபட்டு கிட்ேத்தட்ே 20,000 கடிதங்கனள அனுப்பியுள்ளார்.  

திடயாேர் மபசுேர்டமன் இந்த கடிதங்கனள மதாகுத்து 1964 இல் நினறவு 

மசய்தார்.  

இக்கடிதங்கள் 102 மதாகுதிகனள நிரப்பியுள்ளன . இக்கடிதங்கள் 

விசித்திரமான மசாற்மபாழிவுகள் மட்டுமல்ல, அன்பான நட்பு, 

மனிதாபிமான உணர்வு மற்றும் கவர்ச்சியான எண்ணங்கள் 

ஆகியவற்னறயும் மகாண்ே ஒரு விருந்து" என்று ஒரு வரலாற்று 

ஆசிரியர் கூறுகிறார். 

டவதாத்திரி மகரிசி சுமார் 2000 க்கும் டமற்பட்ே கவினதகனளயும் 70 
க்கும் டமற்பட்ே நூல்கனளயும் தந்துள்ளார். 

வால்டேர் கி.பி.1778 ஆம் ஆண்டு வனர சுமார் 84 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். 
டவதாத்திரி மகரிசி 2006 ஆம் ஆண்டு வனர 95 ஆண்டுகள் வனர 
வாழ்ந்தார். 

வால்டேர் வாழ்க்கை வரலாறு (1694 – 1778) 

வால்டேர் 1694_இல் பாரிஸ் நகரில் பிறந்தார்.  அவெது தந்தத 
சொசரியான சட்ே வல்லுநர்.  

ரவகு டநாஞ்சான் குழந்ததயாக இவதெப் ரபற்ற தாய் அவதெக் 

கவனித்துக் ரகாள்ள வாய்ப்பு இன்றி ஏழு ஆண்டுகளிடலடய உயிர் 

நீத்தார். 

ஆதலினால் டநாயாளியாகடவ வளர்ந்தார்; வாழ்ந்தார். 

உேல் பலவனீம் மன எழுச்சிக்குத் ததேயாக இல்தல. 
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இளம் வயதிடலடய சமூகத்தின் 

அவலங்கதளக் கண்டு 

மனம் பதறி சீற்றம் ரகாண்டு எழுதத் 

ரதாேங்கினார்.  

அவெது அனல் பறக்கும் எழுத்துகதளப் படித்த 

பிரெஞ்சு இதளஞர்கள்ஆடவசம் ரகாண்டு 
எழுந்தனர்.  

ஆட்சி பேீம் ஆத்திெம் ரகாண்டு அவதெ 
பாஸ்டில் சிதறச்சாதலயில் அதேத்தது. அந்த 

இருண்ேசிதறச் சாதலக்குள்டளயிருந்து பிரெஞ்சுப் புெட்சியின் 
வால்டேர் மபான்மமாழிகள் 

தீச்சுேர்கள்எழுத்துகளாக ரவளிவந்தன. 

 அப்டபாது வால்டேர் என்ற ரபயரிடலடய எழுதினார். அந்தப் ரபயடெ 
வெலாற்றில் நிதலத்து விட்ேது. பிறகு ஆட்சியாளர்- 

களிதேடய அச்சம் டதான்றி வால்டேதெ நாடு கேத்தி 
விட்ோர்கள். 

 அங்கிருந்து ரகாண்டே நாட்தேயும், சமுதாயத்ததயும், அெசியதல- 
யும் தம் எழுத்துகளால் சீர்திருத்தினார். 

அவர் ரசான்னார்…… 

” இந்தியர்கள் எல்லாம் அதிசாதுவான மனிதர்களாக இருந்து 

வருகின்றார்கள். அவர்களுதேய மதமும் சீடதாஷ்ண நிதலயும் 

அவர்கதள அதமதியுள்ள சாதிப்பிொணிகளாக வளர்த்திருக்கின்றன. 

 

நம்முதேய ஆட்டுத் ரதாழுவங்களிலும் புறாக்கூடுகளிலும் 

ரவட்டியழிப்பதற்காகப் பிொணிகதள வளர்க்கிடறாடம 

அதுடபாலடவ தான் இந்தியர்கள்உள்ளார்கள் என்றும் _ 

அங்டக அந்தணர்கள் ரவகு  காலமாக மன்னர்களாக 

இருந்து வந்திருக்கின்றனர்,  
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ரதய்வகீ ஆதிக்கம் அந்தப் பெந்த டதசத்தில் நிதலயூன்றியது டபால 

இந்த உலகில் டவறு எந்த டதசத்திலும் இல்தல” என்று நம் நாட்தேப் 

பற்றி கூறியுள்ளார்.  

• மனிதனின் சிந்தகனச் சுதந்திரத்திற்ைாைவும், மனித 

உரிகமைளுக்ைாைவும் ட ாராடிய அப்ப ருமைன் தமது 

83ஆம் வயதில் 30.05.1778 _ அன்று என் எதிரிைள்மீது 

எவ்வித பவறுப்புைளின்றி மூே நம் ிக்கைைகள எதிர்த்துக் 

பைாண்டே சாைிடறன்  வால்டேர் என்று எழுதி 
கைய ொப் மிட்டு விட்டு முடிபவய்தினார். 

நீ ரசால்லும் ஒவ்ரவாரு வார்த்தததயயும் மறுக்கிடறன்; 

ஆனால் அததச் ரசால்ல உனக்குள்ள உரிதமக்காகச் 

சாகும் வதெ டபாொடுடவன் என்று ரசான்ன உரிதம 

டவட்தகயின் சின்னம் மாமனிதர் வால்டேர். 

அவர் இறந்து விட்ோர். அவர் எண்ணப் படிடய பாரிசுக்கு 100 தமல் 

தூெத்தில் உள்ள சீன நதிக்கதெ இேமான டொமிலியில் அவர் அேக்கம் 

ரசய்யப் பட்ோர்.  

அவெது இறப்புச் ரசய்திகூேப் பல நாள்களுக்குப் பத்திரிதககளுக்குத் 

ரதரிவிக்கப்பேவில்தல.  

அவர் அேக்கம் ரசய்யப்பட்ே மறுநாள் 
டதவாலயத்திலிருந்து தாக்கீது வந்தது. 
இறந்டதாதெப் புததக்கும் புனித பூமியில் 
அவர் புததக்கப்பேக் கூோது என்று. இது 
வருவதற்கு முதல் நாடள அவர் புததக் 

கப்பட்டு விட்ோர்.  

கிறித்துவ மத உலகம் எவ்வளவு 
டகாபம் ரகாண்டிருந்தது அவர்மீது 

என்பதத இச்சம்பவம் சுட்டிக் காட்டும்.  

அவர் மத நிந்தகர், இவர்கள் கூறும் 



6 
 

கேவுதள ஏற்காதவர், மூேநம்பிக் தககதளச் சுட்ரேரித்தவர், 

பகுத்தறிவாளர். இதவ டபாதாதா மதவாதி களுக்கு? 

13 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, பிொன்சின் டதசிய சட்ேமன்றத்தின் 
ஆதணப்படி அவெது கல்லதற திறக்கப்பட்டு, எலும்புகள் எடுத்து 

வெப்பட்டு பாரிசில் மீண்டும் புததக்கப்பட்ேன.  

1791 ஜூதல 6-ஆம் டததி நான்கு குதிதெகள் பூட்டிய வண்டியில் 
வால்டேரின் நிதனவுக்கு என எழுதப்பட்டு அவெது எலும்புகள் எடுத்து 
வெப் பட்ேன. 

வந்த வழிரயல்லாம் மக்கள் ரவள்ளம். விழாவில் கலந்து ரகாள்வது 
டபால் ஆதே அணிந்து உற்சாக வெடவற்பு அளித் தார்கள்.  

ஜூதல 19-இல் பாரிசுக்கு வண்டி வந்தது. அவெது எலும்புகள் 

அேங்கிய ரபட்டி எடுத்து வெப்பட்டு பாஸ்டிலி சிதறயின் உயர் 
டகாபுெத்தில் தவக்கப்பட்ேது. 

இந்த இேத்தில்தான் சர்வாதி காெம் உங்கதளச் சங்கிலியால் 

பிதணத்தது. இன்று அடத இேத்தில் மக்கள் உங்களுக்கு வெீ 

வணக்கம் ரசலுத்துகிறார்கள் என்ற வரிகள் ரபாறிக்கப் பட்டிருந்தன.  

மறுநாள் பாரிஸ் நகரெங்கும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் ரசல்லப்பட்டு 
நாேகக் ரகாட்ேதகக்குக் ரகாண்டு வெப்பட்ேது.  

அங்டக பிரெஞ்சுப் புெட்சி கீதமான விழித்ரதழுங்கள் மக்கடள! 
உங்கதளப் பிதணத்திருக்கும் சங்கிலிகதள உதேத் ரதறியுங்கள் 
என்ற பாேல் இதசக்கப்பட்டு புெட்சியின் கர்த்தாவுக்கு வெீ வணக்கம் 

ரசலுத்தப் பட்ேது.  

அங்கிருந்து வண்டி புறப்பட்ேது. இரு பக்கத்திலும் இருந்த எல்லா 
கட்ேேங்களின் சாளெங்களும் திறந்திருந்தன.  

அதன்வழிடய மக்கள் திெள் ஊர்வலத்ததப் பார்த்தன, ஒடெ ஒரு 
சாளெத்ததத் தவிெ………….. 

 அந்தச் சாளெத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்தது - டமரி அன்ோய்னட் – 
”ரொட்டி கிதேக்க வில்தலயா? அப்படி யானால் டகக் 
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சாப்பிடுங்கடளன்” என்று பாரிஸ் நகெத்துப் பசித்த மக்கதளப் பரிகாசம் 
ரசய்த லூயி மன்னனின் பத்தினி!  

கில்லட்டின் கத்தியின் கீடழ தன் கழுத்தத தவக்கும் நாளுக்காகக் 
காத்திருந்தவள்.  

இெவு பத்து மணிக்கு இடலசான மதழ. டதாண்ேப்பட்டிருந்த குழியில் 
வால்டேரின் எலும்புகள் ரகாண்ே ரபட்டி இறக்கப்பட்டு மண் மூேப் 

பட்ேது.  

இந்தக் குழிக்குப் பக்கத்திடலதான் நான் சிந்திக்கிடறன், அதனால் தான் 
இருக்கிடறன் என்கிற புகழ்மிக்கச் ரசாற்களுக்குச் ரசாந்தக்காெொன 

ரதகார்டத புததக்கப்பட்டிருந்தார்.  

நிெந்தெமான நிதனவுச் சின்னத்தத பிரெஞ்ச் அெசு வால்டேருக்கு 
நிறுவியது. பாரிதச விட்டுப் டபாய் ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகள் அவர் 

வாழ்ந்த ரபர்னி நகருக்கு ரபர்னி வால்டேர் எனப் ரபயர் சூட்டியது.  

(அந்த ஊரில்தான் சுதந்திெத் ரதாழிற் சங்கமான (கம்யூனிஸ்ட் 

பிடிப்பில்லாத) பன்னாட்டு அெசு அலுவலர் கூட்ேதமப்பு (Public Services 

Int ernational) இயங்கி வருகிறது.  

டவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்னக குறிப்பு (கி.பி.1911-2006) 

அருட்தந்னத டவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்டசரி என்னும் கிராமத்தில் 

மநசவுத் மதாழில் மசய்யும் வரதப்பன், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்) 

தம்பதியர்களுக்கு எட்ோவது குழந்னதயாகப் பிறந்தார்.  

 

சிறுவயது முதடல டவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார் 

சின்னம்மாளிேம் நினறய பக்தி கனதகனளயும், புராணக் கனதகனளயும் 

அறிந்து மகாண்ோர். 
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இவரது குடும்பசூழல்,  இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் 

டபாய்விட்ேது.  

 

தன்னுனேய மசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வனர படித்த இவர், 

பின்னர் தங்கள் குடும்ப மதாழிலான தறி மநய்தனல மசய்யத் 

மதாேங்கினார். 

18வது வயதில் மசன்னனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் 

பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்ேது.  

மசன்னனயில் இவருக்கு ஆயுர்டவத மருத்துவர் எஸ். கிருஷ்ணாராவின் 

நட்பு கினேக்க, அவர் மூலமாக தியானம், டயாகா டபான்றனவகனள 

கற்றார் மகரிஷி. 

தனது வாழ்க்னகயின் குறிக்டகாளாகிய முழுனமனய உணரும் 

டநாக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்டவத மற்றும் ட ாமிடயாபதி 
டபான்ற மருத்துவ துனறகனளக் கற்று டதர்ச்சிப் மபற்றார்.  

டமலும் இரண்ோவது உலகப் டபாரின் டபாது முதலுதவிப் 

பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.  

பின்பு மபாருளாதாரத் தன்னினறவு மபற டவண்டும் என்று, தனது சுய 

முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு டவனல அளிக்கக்கூடிய 

அளவிற்கு ஒரு மபரிய மநசவுத் மதாழிற்சானலனய உருவாக்கினார். 

ஆன்மிகத் டதேல் 

தனது சடகாதரியின் மகனள (டலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற 

வாழ்க்னகனயத் மதாேங்கினார்.  

இல்லறத்திலும், மநசவுத் மதாழிலிலும் 

ஈடுபாடு அதிகமிருந்த டபாதிலும் தனது 

ஆன்மீகத்டதேலில் மிகுந்த 

ஆர்வத்துேன் நாட்ேம் மகாண்டிருந்தார்.  
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சித்தர்களின் நூல்கனளக் கற்று, தியானத்தில் மவகுவாக ஈடுபட்டு 

தன்னன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முனறயில் விோமுயற்சியுேன் 

ஈடுபட்ோர். 

இவரது ஆழ்ந்த ஆன்மீகத் டதேலின் வினளவாக தனது 35வது வயதில் 

ஞானம் மபற்றார்.  

அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில்- பல உன்னதமான ஆன்மீகக் 

கருத்துக்கனள- தனது எழுத்துக்களின் மூலமாகவும், உனரகளின் 

மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துனரத்தார்.  

பின்னர்- தனது மநசவு மதாழினல முற்றிலும் விட்டு விட்டு- தன்னன 

முழுனமயாக ஆன்மீகத் துனறயில் ஈடுபடுத்திக் மகாண்ோர். 

நூல்கள் இயற்றல் 

இந்தப்பிரபஞ்சத்னதப் பற்றியும்- மனித வாழ்க்னகனயப் பற்றியும்- 
தவநினலயில்- தான் மபற்ற கருத்துக்கனள -பல கவிகளாகவும், 

கட்டுனரகளாகவும்- புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி 
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.  

இரண்ோயிரத்திற்கும் டமற்பட்ே- விஞ்ஞானமும் மமய்ஞ்ஞானமும் 

கலந்த- தமிழ்ப்பாேல்கனள இயற்றியிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து மகாள்ளும் வனகயில்- எளிய தமிழில் தனது 

தத்துவங்கனள எடுத்துனரத்தார்.  

எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்டற என்பனத -மகரிஷி அவர்கள் 

வலியுறுத்துகிறார். 

1957ல் மகரிஷி ‘உலக சமாதானம்’ என்னும் நூல் 

ஒன்னற மவளியிட்ோர்.  
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மதாேர்ந்து பல்டவறு நாடுகளுக்கு மசல்லும் வாய்ப்பு- இவருக்கு கிட்ே -

அங்மகல்லாம் ஆன்மீகச் மசாற்மபாழிவு நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுலம் அனமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகனளயும் சாதனன 

முனறகனளயும் உலகமமங்கும் பரப்பிே- 1958-ஆம் ஆண்டில் -டவதாத்திரி 

மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய டசவா சங்கம்- இன்று 

இந்தியாவிலும், மடலசியா, ஜப்பான், மதன்மகாரியா, அமமரிக்கா, டபான்ற 

நாடுகளிலும் பல கினளகனளக் மகாண்டு இயங்கி வருகிறது. 

அருட்மபருஞ்டசாதி நகர் 

மகாங்கு நாட்டில்- மபாள்ளாச்சி நகருக்கு அருடக- வால்பானற 

மனலடயாரத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்டதக்கம் அனமந்துள்ள இேத்தில்- 
அருட்மபருஞ்டஜாதி நகர் எனும் நகரம்- டவதாத்திரி 

மகரிஷியால் 1984 கால கட்ேத்தில் அனமக்கப்பட்ேது.  

அன்மபாளி என்னும் -ஆன்மீக இதழ் ஒன்னறயும் மவளியிட்ோர். 

இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் மமாழிகளில் மவளிவருகின்றன. 

மனறவு 

டவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச் 

28, 2006 மசவ்வாய்க்கிழனமயன்று மனறந்தார். 

வால்ட்டேரும் டவதாத்திரியும். 

மனிதன் என்பவன் சுதந்திெமாகப் பதேக்கப்பட்ேவன். 

அவன் தன்தனத் தாடன ஆள டவண்டும். மனிதர்களுக்கு 

டமடல ரகாடுங்டகாலர்கள் இருந்தால் அவர்கதள ஆட்சி 
பேீத்திலிருந்து தூக்கிரயறிய டவண்டும்! என்று ரசால்லி 
‘‘ரபாதுமக்கடள விழித்ரதழுங்கள்! தகவிலங்குகதள 

உதேத்ரதறியுங்கள்!’’ என்ற அதறகூவல் பிரெஞ்சு 

மக்களின் ரநஞ்சங்களிடல அனதல மூட்டியது! 

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

சடகாதெத்துவம், சமத்துவம் பிரெஞ்சுப் புெட்சிக்கு வித்திட்ேது. உலக 

வெலாற்றில் ரபரும் மாற்றத்ததடய நிதலப்படுத்தியது. 

வால்டேர் மிகத் தீவிெமாக வலியுறுத்திய ரகாள்தககள் டபச்சுரிதமயும் 

பத்திரிதகச் சுதந்திெமும் ஆகும். 

டவதாத்திரி மகரிசியும் ஆன்மீகத்தில் புரட்சினய ஏற்படுத்தினார்.  
சுதந்திரம் சடகாதரத்துவம், சமத்துவம் ஆகியவற்னற 
டவதாத்திரியத்திலும் காணலாம். 

சிந்தனனயின் சிற்பிகள். 

ஒரு நாடு சிந்திக்கத் ரதாேங்கி விட்ோல் அந்த 

நாட்தே எந்தச் சக்தியாலும் நிறுத்தி தவக்க முடியாது” என்றார் 

பிரெஞ்சு நாட்டுத் தத்துவ அறிஞொன வால்டேர். 

”மசால்லால் மட்டும் நம்பாடத சுயமாய் சிந்தித்டத மதளிவாய்” 

என்றார் டவதாத்திரி மகரிசி. 

””சிந்தனன விளக்கம் விழிப்பு மசயல்பாடு  

    சீவனன விடுதனலவழி வாழ னவக்ககும். 

அந்தணர் இவ்வுயர் வழி வாழ்வார் 

    அறினவ உயர்த்தும் மசயல்அவர் வாழ்வு. 

முந்னதய இருள்வழி பழிச்மசயல் பதிவுகள் 

    முனனந்துபின் டமலும் அவ்வழி மசயல்டவகமும், 

எந்தஒர் மனவளக்கனல மூலம் டபாகுடமா. 

   ஏற்றுடவாம் அதனனடய அகத்தவம் என்று.”  (ஞாக.650) 

இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு 
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தீனம மசய்யும் வாய்ப்பு நாளுக்கு நூறுமுனற வரும்.  நன்னம 
மசய்யும் வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு ஒரு முனற தான் வரும்” என்பார் 
வால்டேர். 

டவதாத்தரி மகரிசி இரண்மோழுக்கப் பண்பாோக மானுேத்னத 
வழிநேத்தி வருகிறார். 

1. நான் என் வாழ்நாளில் யாருனேய உேலுக்கும் மனதுக்கும் 
உயிருக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். 

2. துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகனளச் 

மசய்டவன். 

உனழப்பும் வறுனமயும் 

உனழத்துக் மகாண்டே இருங்கள்.  அப்படி இருந்தால் வறுனம 
உங்களிேம் எட்டிடய பார்க்காது என்பார் வால்டேர். 

டவதாத்திரி மகரிசி மசால்கிறார்….. 

1. ஆக்கமுனறயால் அன்றிப் பிறர் உனழத்து ஆக்கினவத்த 
மபாருள் கவர்ந்து பினழக்க மாட்டோம்” என்றும்-- 

2. உனழப்பினால், உேலும், உள்ளமும், உலகமும் பயன்மபறும் 
உணர்வரீ்” என்றும்--  

3. உனழப்பவன் உண்ண டவண்டும்.  உண்பவன் உனழக்க 
டவண்டும்.  இது இயற்னகக்கு ஒத்த நீதி.  இந்த நீதி 
தவறுகின்ற இேத்தில்தான் ஐந்து மபரும் பழிச்மசயல்கள் 
பிறக்கின்றன” என்றும்----  

4. ”உேல் உனழப்பாலும், ஒவ்மவாருவரும் மபறுகின்ற 
ஊதியத்னதக் மகாண்டே மனிதன் வாழ டவண்டும்” என்றும் 
மசால்லுகிறார்.  
 

அன்பு வள்ளல்கள் யார்?  டவதாத்திரியம் வினே மசால்கிறது. 

”உனழப்னப முதலாய் னவத்து 
    உழுது மநல் வினளவித்து, 

தனழத்துள்ள உலடகானரத் 
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    தாய்டபான்று காத்து, என்றும் 

பினழத்திருக்கத் மதாண்ோற்றும் 

மபருந்தனகயரீ்!  உங்கனள நாம் 

அனழக்கின்டறாம்!  அறஊற்று! 

     அன்பு வள்ளல்கள் என்று?  (ஞாக.759) 

மபண்னமயின் மபருனமனய உணர்டவாம்” 

”ஆனண அேக்கிப் பண்படுத்தடவ ஆண்ேவன் மபண் பிறவினயப் 
பனேத்திருக்கிறான்” என்பார் வால்டேர். 

டவதாத்திரி மகரிசி…… 

”கற்பு, அன்பு, மபாறுனம, சகிப்புத்தன்னம, தியாகம், தூய்னம, 
ஒற்றுனம ஆகிய குணங்களின் மமாத்த உருவம்தான் மபண்” 

என்றும்---- 

ஆண்களுக்கு மபண்கள் அடினமயும் அல்லர், உணர்ந்தவர்களும் 
அல்லர், சமமானவர்களுமல்ல.   

ஆனால் இயற்னகயனமப்பாலும் சமுதாய அனமப்பிலும் மபண்கள் 
ஒரு சிறப்பு நினலயுனேயவர்கள் என்பனத அனனவரும் உணர்ந்து 
ஆண்களும் மபண்களும் ஒருங்கினணந்த உயர்கருத்தில் வாழ 
டவண்டும்” என்றும்---- 

”மபண் துனணயால் வாழ்கின்டறாம்” என்றும் கூறுகிறார். 

”மபண்ணினத்தின் மபருமதிப்னப உணர்ந்டத உள்டளன். 

    டபருலகில் வாழுகின்ற மக்கள் எல்லாம், 

மபண்ணினத்தின் அன்பளிப்டப எனில் டவமறன்ன 

     மபருனம இனத விே எடுத்துச் மசால்லுவதற்கு? 

மபண்ணினத்தின் இயல்புமபற்ற மக்கள் தம்னம  
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    பிறர்வளர்க்க அனுமதியார், மனமும் ஒவ்வார். 

மபண்ணினத்தின் விடுதனலக்கும் இந்தத் தியாகம், 

    டபருலக அனமதிக்கும் அவசியம் ஆம்.” (ஞாக.904) 

நன்றி - வால்ட்டேரும் டவதாத்தி மகரிசியும்- 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
 

அரசும் மக்களும், 

அரசாங்கம் தவறாக இருக்கும் டபாது நாம் சரியாக இருப்பது மிகவும் 

ஆபத்தானது.” என்பார் வால்டேர். 

”வாழத்மதரியாடதார் வாழும் நாட்டில் ஆளத்மதரியாடதார் ஆட்சிடய 
நனேமபறும்” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி. 

”வாழத் மதரியாடதர் மபரும்பாடலார் வாழ்நாட்டில் 

    ஆளத் மதரியாடதார் ஆட்சிடய நனேமபறும். 

டகானழ, கயவர், மகானலஞர். தடியர்கள், 

     ஏனழ. டநாயுற்டறார் எங்குடம் காட்சியாம்,” (ஞாக.129) 

உதவி மசய்வது மதாண்ோகும்  

உலகத்திலிருந்து நீ ஏற்பது குனறவாகவும் உலகத்துக்கு நீ 
வழங்குவது அதிகமாகவும் இருக்கட்டும்” என்பார் வால்டேர். 

”இன்முகத்டதார் எல்டலாருக்கும் உதவி மசய்வது மதாண்ோகும்” 

என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி. 

உயர் புகழ் எது?   

வினரவிடல புகழ் மபற்றவன் அப்மபயனர காப்பற்றிக் மகாள்வது 
மபரியபாரம் தான்” என்பார் வால்டேர். 
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”கேனமயின் மூலமாகப் மபறும் புகழ்தான் உயர் புகழாகும்” என்பார் 
டவதாத்திரி மகரிசி. 

”புகழுக்கு விரும்புனவடயல் அந்த டவட்டப 

    புகழ் அணுகாமல் துரத்தும் சத்தி யாகும். (மா.பக்.78) 

”புகழுக்கு விரும்புவாடயல் அந்த டவட்டப 

    புகழ் அணுகாமல் துரத்தும் சக்தியாகும். 

புகழ் ஒருவர் கேனம எனும் மலர் மணம் ஆம் 

    புகழ் மனித சமுதாய நற்சான்றாகும்.” (மா.பக்.78) 

ஆணவம் துன்பத்திற்கு காரணம். 

”ஆணவம் மகாண்ேவருக்கு ஆபத்து எப்மபாழுது வருடமா அது 
ஆண்ேவனுக்டக மதரியாது” என்பார் வால்டேர். 

”மனிதனின் துன்பமமல்லாம் இயற்னகனய அறியாமலும், அல்லது 
அறிந்தும் அதனன மதியாமலும் அவன் நேந்து மகாள்வதாடலடய 
டதான்றுகின்றன.  இந்நினலனயத்தான் ஆணவம் என்பார்கள்” என்பார் 
டவதாத்திரி மகரிசி.  

மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பு 

”உலகில் மிகவும் மதய்வகீமானது எது?  சக மனிதனிேம் நீங்கள் 
காட்டும்அன்புதான்” என்பார் வால்டேர். 

டவதாத்திரி மகரிசி------- 

”மனிதன் என்பதற்கு அனேயாளம் அவனிேம் உள்ள அன்புதான்” 

என்றும்— 

அனனத்துயிரும் ஒன்மறன்று அறிந்த அடிப்பனேயில் ஆற்றும் 
கேனமமயல்லாம் அன்பின் மசயலாகும்” என்றும்— 
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ஒவ்மவாரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும் 
கருனணயும்தான்” என்றும், 

”இங்டக வந்து வாழ்கிறான்.  மனிதன்  அவடன கேவுள்தான்.  
வாழ்பவர்கடள கேவுள்தான் என்பதால், வாழும் மக்களிேத்தில் நம் 
எண்ணம், மசால், மசயல்  மூலம் அன்பு மசலுத்துடவாடம யானால், 
அதுடவ கேவுளுக்கு நாம் மசய்யக்கூடிய மதாண்டு.  
நம்மிேமிருதுந்து இனதத் தவிர கேவுள் எனதயும் 
எதிர்பார்க்கவில்னல.  கேவுளுக்கு எதுவும் டதனயில்னல” என்றும் 
டவதாத்திரி மகரிசி மசால்கிறார். 

உரினம தத்துவம் உரினம தத்துவம் 

”நீ ரசால்வதத நான் ஏற்கவில்தல.  ஆனால், அததச் ரசால்வதற்கு 

உனக்குள்ள உரிதமதய சாகும் வதெ நான் பாதுகாப்டபன்”  என்பார் 
வால்டேர்.  

டவதாத்திரி மகரிசிடயா---- 

”குேல்டதனவக் டகற்றபடி உணவு கிட்ோக் 

    குனறபாடு மனிதரினே வாழ்வில் அன்று, 

உேல்வலுவால் பிறர் உணனவக் கவர்தலாச்சு 

    உத்தமர்கள் இனதஒழிக்க முனறவ குத்தார் 

கேல் சூழ்ந்த உலகில் பல இேத்தில் மக்கள் 

     கருத்திலர் இனத ”உரினமத் தத்துவமாய்க் மகாண்ோர்” 

மகாேல் வாங்கலாய் விரிந்து. பணம் உண்ோக்கி. 

    குறுகிய டநாக்கம் மபருக்கும் வித்தாய்ப் டபாச்சு” (உலகசமாதானம் பா.30) 

மானுேத்னத தங்களது சிந்தனனகள் வாயிலாக சிந்திக்க னவத்த 
மாமபரும் சிந்தனனயாளர்கள் வால்டேர் டவதாத்திரி மகரிசி 
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சிந்தனனகனள ஏற்டபாம்.  அவர்கள் வழியில் ஆனந்தமாக 
பயணிப்டபாம்.  வாழ்க வளமுேன். 

துனணநின்ற நூல்கள் 

1. ஞானக்களஞ்சியம், டவதாத்திரி மகரிசி 
2. அன்மபாளி மாத இதழ்கள், டவதாத்திரி மகரிசி 
3. மாக்டகாலமாய் வினளந்த மதிவிருந்து. 
4. உலகசமாதானம், டவதாத்திரி மகரிசி. 
5. டவதாத்திரி மகரிசியின் மபான்மமாழிகள் 5000- 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 
6. Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom 

by Roger Pearson 
7. A Pocket Philosophical Dictionary 

by John Fletcher (translator) & Voltaire 
8. Letters on the English டவால்ட்ேயர் 
9. Complete Works of Voltaire டவால்ட்ேயர் 
10. Essay on the Manners...டவால்ட்ேயர் 

Youtube speech titles 
வாழ்கவளமுேன்.  “VETHATHIRIAM BANUKUMAR” என்ற தனலப்பில்  
YOUTUBE-ல் கீழ்க்கண்ே தனலப்புகளில் சிந்தனனகனளப் 
பகிர்ந்துள்டளாம்.  வாய்ப்புள்ளவர்கள் பயன்மபற்று இன்புறலாம். 

இனணயதளத்தில் மஜன்புத்தரும் தாயுமானவரும் 
 

இனணயதள முகவரிகள்….. VETHATHIRIAM BANUKUMAR மற்றும் 

THAYUMANAVAR BANUKUMAR 

மஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் 

மபாருளேக்கம் 

1. மஜன்னும் தாயுமானவரும். https://youtu.be/LXgKxgHMtFo 

2. விஷய ஞானம் விபரீதமானது https://youtu.be/VliywleKo6Y 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLXgKxgHMtFo%3Ffbclid%3DIwAR38RD8hX7dxRT1DeWCEOTZ0ENJOWFUjz2DcX1RV8c1qE9-1H2iAMEZBFrM&h=AT1DqB5gI7_sHZE0FTqj9W0bLmuZPNJelNSbo0D5Z6P0FBLVJjwn8hvpZe_xhDsxUkO1TEc9Up79kF9kc4d00z9NoyGqi7CRxLjzrYVrz-oggS3K4iYeWGqcCksyRoLcPemsB1KmnOG3dQrZQKUVsubDUclhOo6nA_akkEVOaxkpGvnk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVliywleKo6Y%3Ffbclid%3DIwAR1LfJIEzPBFXrZJOLvP74FZH2ILrSK4drMdQmLPGZAVH7hAOGoNetiq_e0&h=AT1bo-rKhuUshcNQ-ArMHccZpcc5nQCc5lpgDyMPa6rnrkfxoRLL-W3RksnnkjQjYRnGyZgvBXMgXwmuZtqrpnOJF0AvN4psFz-lO03N_4OetdZiAxr-Muson_VkGeAu7UgoXP64uWJQCsFdGGZPboniKMK_F7176e6xCAqMTxQLNLIX
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3. மரணத்னதக் கண்டும் அஞ்சத் 

டதனவயில்னல https://youtu.be/At5zMeJavF8 

4. படிப்புஅற்றுக் டகள்விஅற்று https://youtu.be/n0_ZEytgHXM 

5. வார்த்னதகளால் விளக்க முடியாது 

6. மசத்தால் தான் மதரியும்? https://youtu.be/WynKLPhhFoU 

7. வழியும் டகாப்னப. https://youtu.be/o4eI_2ySwzQ 

8. பானலவத்தில் இரண்டு மஜன் சீேர்கள் https://youtu.be/6DVQsFgBPi4. 

9. ஒன்றும் மகாண்டு வரவில்னலடய! https://youtu.be/t4ir-tbDou8 

10. குரு-சிஷ்ய உறவு 

11. உயிரானசயும் இல்னல! பண ஆனசயும் இல்னல! 

12. கர்வம் அேங்கி அமர்ந்தார் https://youtu.be/C6HSCQrxung 

13. டயாகப் பயிற்சிடய விழிப்புணர்வு தரும் https://youtu.be/K8-ebuziOhc. 

14. டதடும் பருவம் இது கண்டீர். https://youtu.be/r6BTjDcnWRI 

15. முச்சுஅற்றுச் சிந்னத அற்று 

16. மஜன் தியானம் https://youtu.be/HZVTIvwke_Y 

17. டதநீர்! விழிப்புணர்ச்சி! அவ்வளவுதான் https://youtu.be/OUQTn-Gi6rU. 

18. மனமும் மானயயும். https://youtu.be/EsATPOIW3JI 

19. மனவுறுதி https://youtu.be/d7L46-WM0_w 

20. மகட்ேவழி ஆணவப்டபய் https://youtu.be/8WN_GYdRoSQ 

21. னபபிளும் மஜன் ஆசிரியரும் https://youtu.be/xZlbo-E-M3I 

22. இடயசுவும் தீர்க்கதரிசியாரும்https://youtu.be/MJeQoAXPZtM 

23. நீரும் இல்னல…நிலவும் இல்னல. . https://youtu.be/IrL4-T9wFQg 

24. புத்தர் என்றால் என்ன? https://youtu.be/rAZbdsvGM5g 

25. டபாதி தர்மர், மனனதச் 

சாந்தப்படுத்துகிறார் https://youtu.be/K5ZG_hHhTzA 

26. இடிக்க முடியாத மாளினக https://youtu.be/stJ3LwMaR5A 

27. வாய் ஏன் பராபரடம? https://youtu.be/GqlYLL-AKL0 

28. நிரானச யின்டறல்மதய்வ முண்டோ?https://youtu.be/HktwDQ7dQKg 

29. அவடன ஞானி. https://youtu.be/TUr_w7W0o4c 

30. வாக்கற்று மனமும் அற்று https://youtu.be/hH8TfUnjVVY 

31. பக்குவப்பட்ே மனம் https://youtu.be/xwFQ9WcHqT8 

32. ஞானவிளிம்பில் நிற்கும் துறவி https://youtu.be/UG2JkRIkkI8 

33. முக்தியின் வழி எது?https://youtu.be/Xe3bBnhtvEY 

34. ஆழமாக சிந்தித்தால் மமஞ்ஞானம்.https://youtu.be/2HePxJyygeQ 

https://youtu.be/At5zMeJavF8?fbclid=IwAR1WvOO9JaxlbnaIPgmWvBysMKea3JgVI1-7_1uTt8pEbhNkIoJr5U993dM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fn0_ZEytgHXM%3Ffbclid%3DIwAR10Ru8CSf54aOkmutqS8mtCGd5ZAvDr26BtNjMxfYAf4UoPOeGX6nL4kQo&h=AT0WgugxeCqgDtLKmtfJTHIeSBEwWEdTYAsnRuvdhRp9IYpXlHtJgBEjV3zm27dlrhvEdSUwQfA9-cCR_jNquOS5pgWXvI6niX--ArrO-mzXByBd7vGWE6C_c_4Y8rcAM_iqH1rN7NdnW6S1XIrjDX9j23KGLVVwXapub9uerbDSoGaf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWynKLPhhFoU%3Ffbclid%3DIwAR1Fxw8YkC21K0SyVv9AXGF-YKkaXds_0ZAC1GXyzfRtihlM5Yy_GGu1Aaw&h=AT0BleoaiQxi8Qe7D8a9cLN_YdI26pvGvahVwqzjjDuG-ldffdpgHUaA1OgJSm2ue6wzCr3P6tX9ftXqTv9Ddul9NPBTsm3E9R_crcpkViClvs5ZLh8ti8Za9iDSROPnURnCIx95TWvnHVR_61aSc4qlwiurvh3bd2wI-ffmu-Q3sine
https://youtu.be/o4eI_2ySwzQ?fbclid=IwAR09c_-VFWqfreZm7Nqt_9LWYezacoe91KXuB6LO5k1AiriDN_O4wZ7jugU
https://youtu.be/6DVQsFgBPi4?fbclid=IwAR39-HH2HLxLlc5NsbULpScZSR1pSHDvWQ67cwwUGUID6OcOq95r17gjDm0
https://youtu.be/t4ir-tbDou8?fbclid=IwAR0l8f_5kVRFwyVpD82X8jpMx00zl5NlDlif4sNcX2zJX2_Kw4GTwlrYwIw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FC6HSCQrxung%3Ffbclid%3DIwAR22phz685EMbkkHGoEKWAW1kTdbIytJnbhxreYxSJXs6_WrZWaq_dXe0yE&h=AT0LgGriMDhdgXBr39QlXKVSI39p1CC2oh5A7QAiII-aRJvaZtNzIClNZawPAIIo1WSCrcaNMpQm_ltcSjmbql2bnZ3F-SloNBoZjodUhASdQrDATK5qbuHyuwQSlaa1GvO6s0TGV5bSHWN-x19nf5igkdEg5fWg1GGzsO0ygFCXMQXe
https://youtu.be/K8-ebuziOhc?fbclid=IwAR1I1cqcCToZZf8ohMoIybQ9StssHu26rcrY0phsEyyCDCg4CrGPIu-agEQ
https://youtu.be/r6BTjDcnWRI?fbclid=IwAR155UNa0VOVq45ReVzxpx4UmBbQ01xpecMV1ErLYUWHpdCdop9G_ENMBVk
https://youtu.be/HZVTIvwke_Y?fbclid=IwAR2nwVmSTauo7MTR9b4Upc5uI_YHQwHto2i7icuHZufbepg9XlU72WPIto4
https://youtu.be/OUQTn-Gi6rU?fbclid=IwAR0mdr3TEs90b52i53s8HVY1jaqQAyEYTLR7jEn1dCtik05CNHJ4PVuBCVo
https://youtu.be/EsATPOIW3JI?fbclid=IwAR08V8vCr7RRs6S_18UJsryQo6Li7fdo-goaZifHDUxwDC8CUDVpbBs8Zf8
https://youtu.be/d7L46-WM0_w?fbclid=IwAR3KVsd1f1CkvNcU7P7glw2-AGuMikrDJ0SvL0ykdHy8Nd7h8I_d0tL0t58
https://youtu.be/8WN_GYdRoSQ?fbclid=IwAR12zrxdGp_EZ7HJ7hR-JOrjVrekL2QHljWrY42A8TgpXW0FZ2g7sRauqgM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxZlbo-E-M3I%3Ffbclid%3DIwAR0ptAb3guSgA8arhPDOPmbXgocQl5Oe03eTxSCFv9EA4zgFSeP4Zi4Orp8&h=AT0oRUL4YAszrnX_iq3hMOI6d79xCg704vKTdJNJ1I9VyIljkp3a8JbBvDAFJTjBri8YvooO9wmVhRoKipPa4fkhNpvhwNzLMPZ-2Ri4HQ3X3gCD0jHktULheEfcdC2r28e7R8gCHD_He6JHjMJi_1sTlSR95tGszXAlkzhCm9COkEZD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIrL4-T9wFQg%3Ffbclid%3DIwAR3zmiMqlvu6gKashH48XJFAZH_MnHc-hrlvH0uZkisAOsMrf0bW21-K8c4&h=AT0FgJdjInXipjFmD3CQitfctdt5mouN4iBZxBD85EaEadgNfJB1lp4Go_9BSFUndzTeFPUpeuByD6VhxgHL7GYw4Vp5MkF89rSNWZYQonk2UutwsIxALuwddeTsV5YPf33tZBB63TGLfJIDoa9MjDGgkpsb4wbJRvJfApTz0VILNgj8
https://youtu.be/rAZbdsvGM5g?fbclid=IwAR2r5KzopCdp2yElV0_aLG1HJzKOM-tqbdMCunMMZguLfj5WoDIxsYuWslg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FK5ZG_hHhTzA%3Ffbclid%3DIwAR3Q3sqfxJ-rCk4HDkQQ7KiVLHFo6iJmvC8tGhLuzd4t1Trrq80h7wGgpzY&h=AT0HkB9E2R2WwJIw1B4jB7-M78D0ZW6T4yDglWEgtgfoeMMg852GPSJcLDIVz5GfnJaeOZF0Ja06Q2GmBnkwGtNO5HYVlUYa3HaVTmX0vVy4woVCGKLlWZykpJUBBH9Q2qYjY3NJJViu0OM3M9-jHnH0LGKwsGeRMgcdgIaedwniFnPn
https://youtu.be/stJ3LwMaR5A?fbclid=IwAR0aGUGV7qelYU5K71XFJHGYBF41R7wCwGqCAUXFMRRgqJnfaDKSgiN3Fd8
https://youtu.be/GqlYLL-AKL0?fbclid=IwAR1_lz1D-2YxotTxvvtpT83Aeo-VQNFAy7ABpKIZjqy_hE26ExeuvY1WcEQ
https://youtu.be/HktwDQ7dQKg?fbclid=IwAR2aTTRU6bZaQMu4hjH0aqnHqTWy68W6HvdTOr599NciIvAayr8J7ds0KNs
https://youtu.be/TUr_w7W0o4c?fbclid=IwAR1RQcqJquBG4Qu3UNB9N38RP20of4bW-WvB2LUXYHiqoOFsM4_TaKfD0zQ
https://youtu.be/hH8TfUnjVVY?fbclid=IwAR1FCRdIe5BcxJ0zAEsN5eXKPfG5O-OX5IQ16VrH9M6_FBGdSyuFg8lDygA
https://youtu.be/xwFQ9WcHqT8?fbclid=IwAR1WVMq7o5ULGKXk3waYpxyNcmY_Cl4I4bJD0YYA2_eqVIB6dnZ15g84880
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUG2JkRIkkI8%3Ffbclid%3DIwAR1lfuvV-CqICAtq4tHjK4qOSLeARPbVyJYceXsLu_rXpFMLlo0qy8bt3cU&h=AT2qhLj5l9H_tMBzyxVNTov0kX-uqS-Tfh_adxMIG3qaGwMh-TVhc2Iz7HM06lpNwe35Iuahy_cdsjq_XdjxsrRXg9pR9cSJWoZes-YD5kaMAqUbJA8cAAsbb7eETW_r9y1mIXcwoT9LJgyeyWiOv2ScleztbAmkazFespNQ_qZwQ4VN
https://youtu.be/Xe3bBnhtvEY?fbclid=IwAR2-TO1YShcQiI73GzVu1cg1fZCCyj_0IV86RjGugw6pQlqwdL8tOmwG4xo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2HePxJyygeQ%3Ffbclid%3DIwAR30GI5a7tSDvUs0bPfQQH5p4KQ2T2C4IpShJKSl02wJs9BmJJtnB87Vy4k&h=AT0AkP7VKtPT8FDZ2PfXFkyy1h6-_ffax8IsHuckovfFDczl1DFZGdtB7kFdT2gNpv8OPp_8voOI008AZqcbUaiGYnk87jqjPo7a9Lsv4EGApim4lyoqx9QcC7PBBZu_IgWyk_ijrDoL6TOPllam3VL-lzOBSY--oI7C3G1ujhQJj1Q_
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35. தாயுமானவர் னகயில் எடுத்த ஆயுதம்!https://youtu.be/v89HI-_9jd4 

36. புனகபிடிக்கும் மஜன்https://youtu.be/z6SVvGVH4q4 

37. ஞானமனேந்த மனிதன் https://youtu.be/WJGWWJwa71Y 

38. மனமும் மவளியாகின்றதுhttps://youtu.be/Ph3czRaQMFw 

39. வாழ்க்னக வாழ்வதற்டகhttps://youtu.be/jA3QeGhclI4 

40. தாயுமானவர் மசால்லும் ”கேந்த நினல” 

எது? https://youtu.be/B_FJv6gHXA0 

41. அகங்காரத்னத அறுக்க பணிவு டவண்டும்? 

42. கள்ளமனம் துள்ளுவது ஏன்?https://youtu.be/pyuzkbJofss 

43. மபற்றனத ஏது என்று மசால்டவன்? https://youtu.be/T-d6HYn2CJg 

44. மானய ஒழிய அவன் அருனளப் மபற டவண்டும் – 

45. காற்றும் அல்ல, மகாடியும் அல்ல https://youtu.be/yW04toFGNWE 

46. அகில வாழ்வு அத்தனனயும் மசாப்பனம் கண்ோய்? 

? https://youtu.be/Zey6MX-XvB8 

47. டபச்சுப் பிதற்றல் 

48. மன்னி அழி யும் ஜகம்-https://youtu.be/hk-q3NXqji0 

49. துன்பம் அவசியமா? https://youtu.be/OSZei_Ztuhg 

50. மதளிவான ஞான விளக்கம் https://youtu.be/csIF79OL6Js 

51. பற்றுவிட்ே மனம் மவளியாகின்றது https://youtu.be/Wn7Oje3C4rI 

52. இனமப்மபாழுதும் நீங்காத மஜன் https://youtu.be/hUtpYK6JUgg 

53. முயற்சி-பயிற்சி – டதர்ச்சி 
54. கவினத எழுதுவது எப்படி? 

55. டவண்டுடவன் இந்த உேல் 

56. காசப்பாவின் டபாதனன?https://youtu.be/kv4RSr6vEAA 

57. ஒவ்மவாரு நாளும் ஆனந்தடம!! https://youtu.be/xu6yvpF1vsw 

58. புத்தருக்கு - மனம் ஒரு டவனலனக்காரன்தான் 

59. யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்டக 

60. ஆணவம் அேங்க பணிவுதான் டவண்டும்? https://youtu.be/SvGT-XpLDAI 

61. முயற்சி + பயிற்சி = தவம்.https://youtu.be/Ru1GwxrDMhc 

https://youtu.be/v89HI-_9jd4?fbclid=IwAR2JFAsgQrudl_FpDb8fVcHTnPcByVQhtL5idEajUtBqZ7Eff_3iXpdApKU
https://youtu.be/WJGWWJwa71Y?fbclid=IwAR0npVbD2Sl2te1AnIe5TkMpOw7bKoY2mI6z-YiPVCb29RrHiYXKsemZbcw
https://youtu.be/B_FJv6gHXA0?fbclid=IwAR0DPeEXq8gFRccggGOsETeDCgLRLHyjP3VkoD3zj5wtG9D-hkfj-9m5GIk
https://youtu.be/pyuzkbJofss?fbclid=IwAR092W-6D8AT-P6PkVCzNka_f6hli9UvqJuWhYQkaJz0t5khyaIPm9jbCmQ
https://youtu.be/T-d6HYn2CJg?fbclid=IwAR2-eRcJ1pWJ8A51NEciRHnkZv6Kzy5oM7TuUWOGQvizJBmyEBNAvF0WhvM
https://youtu.be/yW04toFGNWE?fbclid=IwAR0zG-dwGgiDO2_ni2ozk9n6FsxfxtHzAi6RB-B3YCDomYVaqXMS5nbnYnY
https://youtu.be/Zey6MX-XvB8?fbclid=IwAR1D2ZbDfvV_WS8vEWth7Gpb0EcMpSZqh_EVjb3cpOwNGif6K5Jvu_OYQqY
https://youtu.be/hk-q3NXqji0?fbclid=IwAR2n_Dp7RvrUsseOjbskPAswW3z2Slk1tsX6rnejPqL0b3xrgc1tA9AQasM
https://youtu.be/OSZei_Ztuhg?fbclid=IwAR3r4kUkN-DYi8uFngenf346sBu4obbmH02Wk7ys4esnumbvO4TDres2nb8
https://youtu.be/csIF79OL6Js?fbclid=IwAR38cxPX5eXjCbYCwGF7Clz03KNS5876n3IwJTFAKrE0HPD08F9a5qmiPjU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWn7Oje3C4rI%3Ffbclid%3DIwAR1LnQ1qbXAld9_xAjM9wSKEH7JLk51lsErYxyUQ7BWKgKM-oFybXH8fbpY&h=AT0pdl_YXVgh4H2pN2Aaa8Oi9HZBUiECA6MfF_6_7qL0ilp3XUu9wqGc4_fAkjJbqtibFwpdjgIZOzkg_hu3nwEGLY6yL3S5HRmrmYYE82lFfR1RmDIOWGIBbkfHrDMLlWf_PFyfJ44lJLDppgps8Zb-PybeKG4YdyLbyi83zrhflpn5kcQpdV5ffc4qwA
https://youtu.be/hUtpYK6JUgg?fbclid=IwAR0LVJZJK30U5iMOKGb7TzTLV4kMSH_fOk-3QhfeyhwHUyGxUxuwFD20F10
https://youtu.be/kv4RSr6vEAA?fbclid=IwAR1t4stwEwQwjlbWKuLPD9H9PeZb3XJ5DZdXBo-daZNlHYDHib6GezF2BVM
https://youtu.be/xu6yvpF1vsw?fbclid=IwAR2bRGeEslWkBemeymAEGjQP2FQTNGShxHknw5YrbjBGNUOH_DPou06FEJM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSvGT-XpLDAI%3Ffbclid%3DIwAR0go81y_MmuDYCZk2YYaGK3hngnj4BmX_4bLZizYMxBNCR-XnZ0TFHpIjk&h=AT28rIijccd6GBegMBdx6WLGndWhkEH1pIjCwyi8oIO-EPQemL0weiWizPOrWdgbk8jx0_x7VMMxWrrZXevp6HOAQF9MwiRQra26M0ggl924GK5OkeOcTaRBZQqi3UfRV2Be7TJOGhYA6Ryc5_dqxFhYCpFZ2uJuEboHMdOp9ZbHlj-K
https://youtu.be/Ru1GwxrDMhc?fbclid=IwAR1K1ZsflF9iUX4TibC7V7Hye7KcYk6i_nSQRRp8-Es4CktxLGEbji8tbaA
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63. ஆணவஇருள் எனும் கேல் https://youtuhttps:/D9N8ij1tQHQ 

64. மநஞ்சடம டகாயில் நினனடவ சுகந்தம் https://youtu.be/9OtZLQlOXC4 

65. இன்பநினல எப்டபாது வரும்? https://youtu.be/Z2Jk9RbtsMA 

66. என்னன யார் என்று அறியாத 

அங்கடதசத்தில் https://youtu.be/CEjdTFb4GqM 

67. பண்பட்ே மனம் https://youtu.be/HpMRlK0bOAM 

68. சலனமற்ற மனம் https://youtu.be/zAy6LkFatHA 

69. மனம் பக்குவப்பே என்ன மசய்ய 

டவண்டும்? https://youtu.be/oum5OjwUpiY 

70. உலகு நினலயானம https://youtu.be/tjtkirQXzb0 

71. மனனத அறிந்தால் மனம் வலினம 

மபறும். https://youtu.be/yOc3eX9LWL4 

72. மன முடிச்சுகள். https://youtu.be/VTfmeL-s_sg 

73. முன் டநாக்கிச் மசல் https://youtu.be/Ma4Ruk5krYU 

74. குணம்இலா மனம் https://youtu.be/9RTITWnc7Bs 

75. வினரந்துவரும் ஆனந்டதடம! https://youtu.be/qSQeO_fNiu0 

76. எந்தாய் டகள் https://youtu.be/T5Hc-wwF0dY 

77. மசார்க்கமா? நரகமா? https://youtu.be/aXNmcbVPsZw 

78. இறப்பும் பிறப்பும் மபாருந்த https://youtu.be/8VFjAyCdAxM 

79. உள்ளம் உருக உபாயம் மசய்தாண்டி https://youtu.be/0z0x3x-9eQM 

80. தர்க்கமிட்டு குதர்க்கம்விட்டு 

81. பூரணம் ஆக்கினான் https://youtu.be/iHepLQVcpVs 

82. மமௌனம் எனும் மந்திரமமாழி https://youtu.be/Wx2RLC064H0 

83. மகாள்னள டநானய ஒழித்தல் https://youtu.be/BQMrJVrEa1E 

84. முயன்று மபறுவதுதான் பதவி https://youtu.be/uj2ELYSFX8M 

85. ஆணவத்னத அேக்கிய புத்தர் https://youtu.be/kCXwHAae7Pk 

86. மபாய் குற்றச்சாட்டு https://youtu.be/gOqPnZJ80C4 

87. --ஆண்ேவன் அளித்தடத! https://youtu.be/vZZ25fkkp9g 

88. --எதிர்மகாண்டு டபாராடுங்கள் https://youtu.be/ItaQqrO6IqY 

89. மபாறானமத் தீனண அனணத்தல் https://youtu.be/Zn1eYOIVW8A 

90. மயக்குறும் மனம் அணுகாப் பானத எது? https://youtu.be/ePNW5Lfq_is 

91. பார்னவயாளனாக இருங்கள் https://youtu.be/rVOijK8B6jY 

92. டசமித்த பிறகு மசலவழி. https://youtu.be/V4jyz6CKOFA 

93. 

94. மாசுஅற்ற அன்பர் மநஞ்டச https://youtu.be/lRSXhq1jMoU 

https://youtu.be/9OtZLQlOXC4?fbclid=IwAR3GYLPkryqHFsTikwGVpvkepBFYLyfESiPKfwveqDJb60M9bB6KKIMqAAc
https://youtu.be/Z2Jk9RbtsMA?fbclid=IwAR1onmRH7UdJhgdynAZ-Jsu3ZenepbFHvTTEey-iy9Xgwh260j6I-zrrLxw
https://youtu.be/CEjdTFb4GqM?fbclid=IwAR0cE5--1xrprDyNTgmJn7ocI3Uf-w75rE1b5nyraNn7EUO7BPggg0JqQxA
https://youtu.be/HpMRlK0bOAM?fbclid=IwAR3Rn3_Zxsgb6cn-nGjYhuZjW-TTME72tsvmzWQ59gBwxMyaWudcfluXUXo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzAy6LkFatHA%3Ffbclid%3DIwAR0LrRv8m-QITxQxa4wcXWq7k7SwJi4PckUpqFWNxuL1dZU4GDl-uxfFI9Y&h=AT18ty8bwkXCN_btcr1pQDcYGHUU_GgoEYoXUu1KVwpw5I9FmgAH62PQgLeFT5ycI-fMxlBfgG5XhPnAHYVwqOzS9ut1P_BjO5u5HpdeDGijGq1_881LcuI8bnyCYi8RWQZFf93bx2rLtIR0TwEXzyIflpWxMelQT-4MNLrouQaHKYkh
https://youtu.be/oum5OjwUpiY?fbclid=IwAR3fL6cNJDkA_9aweqdgi7QNx9b9vIdpcsYFndkYWidt_gfgfWchvz61JzA
https://youtu.be/tjtkirQXzb0?fbclid=IwAR0i4lFIOXOx7lbHy6LVxWGBMvrHXhJU5VcDh4zcdwjFCRbQkBaNm43JO6s
https://youtu.be/yOc3eX9LWL4?fbclid=IwAR0pwLnca7iLSO2JsREx7lbU04IuH-U0wim5KqlPziCBLM8UsZ9rtYdSIgk
https://youtu.be/VTfmeL-s_sg?fbclid=IwAR3Q2d27nlm7OCB85IkskxJK4OxIs9a7-RI-3JeZPIbm9NGWi77szkRM5Co
https://youtu.be/Ma4Ruk5krYU?fbclid=IwAR0msm2-ACHSVhbrypJd43AYu4P7LINu5EQcDgD2iahtlMBjfe02xD2ReOA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9RTITWnc7Bs%3Ffbclid%3DIwAR0iyGguoDxENhZUnmv2cfPEVgl6fnwAW5xDAYcIABraQLuHvcS4zqrdy_A&h=AT0B8OKGTMlCkzSoYn350Hw19lvMByFBx6lb7457sRI3jGwQInBi6C7nhuY54Udhoh41WSvkUb0WWtz_g4CobdMrlyPGq5ITU11pK0JJTfXFWVG80Q3jLPQT-3RGGYinxZDRf7m6II4DXSni2-9sThXqwE96mq98sKptxihvkK8m2qFa
https://youtu.be/qSQeO_fNiu0?fbclid=IwAR106J_aY6VQfFwNd0Gaa4YyhI-j4gY9CxQiGxyomq1j-mOz86yBtqFMndA
https://youtu.be/T5Hc-wwF0dY?fbclid=IwAR2jWJwVGeRHvhhFEv15MSFmJsji4dBxfnx8BrlyxdcOdvfywo-1R551iLk
https://youtu.be/aXNmcbVPsZw?fbclid=IwAR31ElUBcjYEAHLr31Rk5kO6dlpgjyJEXMxlqzIqU65ttmleczsuGGiX4kU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8VFjAyCdAxM%3Ffbclid%3DIwAR2sYyMpiIB5S9K1o9Lur9YUqR-mKWCc-h3dDqSRBLI26Dtbd0iUCgx9iZU&h=AT2Rdl3CZnb0k6-jCQfp3ddyIuPr1sCHLQdqzXA4zld30A3JoTqB6aa1JcbPmzW46I5Vbo-nLExeLcLTo97SWJBJIh6erdTf2rOAmnAhfda9EPDCrivdx1DoPd6E48a3VuPcKqWgZyX3lU2KEfbNU4E4lh460fr35N43MuzvL2KFGWXc
https://youtu.be/0z0x3x-9eQM?fbclid=IwAR3zKQPSM7oyZ0yDTQKEOs2GjynNkYVinhh0EHstv1rjT-ux0uNFr1wzJcc
https://youtu.be/iHepLQVcpVs?fbclid=IwAR2WIIjowY9slrLB7LfzlG3JY_NYKkJ20YX5haK3t7eehUictbwdn5UUzL0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWx2RLC064H0%3Ffbclid%3DIwAR06fFX12-6m7UvX09uEEzi2kiglnYf41t8JlFbz7n7InfY02Q2yTDgOhmg&h=AT3oQR0ZOITJ6_wY_myuIaeEy4ZITgI0NQkdSLAd4Q6vfcYn6vAtppy3_wh4DAoYx6R3KJoXdyuMbPoo-I1eE8T246QEyyNsj0e-eIlR509bs0ofWiXITU1YS_v3EvTYZGJ9BVFtzZMkh0xkiIr9trzr8pKLiZoOzKE5BuswUV9sv9P1
https://youtu.be/BQMrJVrEa1E?fbclid=IwAR2uFG0_IYEdQPWI6kLa1cqH1T_JIEOFrDPV4RsNbf1klZuOb-hTrQw4Lfo
https://youtu.be/uj2ELYSFX8M?fbclid=IwAR15yaqnfX3M7fm6OQGa46XQZHYwF-b6n5z0MM9NddZtzAnN1MjE7g4lGrU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkCXwHAae7Pk%3Ffbclid%3DIwAR0dRVRfsVnkNNQq3wjghcnQitDFYqA2V-CREcVXvMsKjHaYAPfZZGRp3AU&h=AT2zrIF6KjVGdaGoFhdqNO1lkEmsGYwesC1LJ46XJYpbgUkaQo7KMwMdLQlkxDbEFpvqGpGBJFie4-tW5HL6Xydlg1nUG7r9SXglRigWcXDh_W2xDOjS5DqL9ojxgxEM61QUI-d3K8Dk2WCCw0UhoV7MNmJHtzjUsraXqTpUkFkQUwN6247ggBb7Y9HXNg
https://youtu.be/gOqPnZJ80C4?fbclid=IwAR1wetQjlqvtm-Y-87efStgu8MWs8JYGAI6XdP45Oyrn2iUpi74laJQ_-yQ
https://youtu.be/vZZ25fkkp9g?fbclid=IwAR0bhesZ2Us3OSt_EXtujHtcwktUVI4rZ340Gp5UHG7eT6i0nL7fstTigp4
https://youtu.be/ItaQqrO6IqY?fbclid=IwAR2rkTes1Lu83l6Z23Lh-PG82L4BreUcm5ngdveG9_c-2t6qO9kd1-NXrM8
https://youtu.be/Zn1eYOIVW8A?fbclid=IwAR3Z9mxzqhhEQq-AInHulsDwMqo2z0M-XFf2HQQ50jAYDTBNcofh5cOIGUI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FePNW5Lfq_is%3Ffbclid%3DIwAR1smvSqEBNPfDT9BOpgXdzrOPdVhchWHY4oSQ_DA-cGlUto4yxcleNYdow&h=AT1enynO2FQXyrRNDuQVMLEVGleDMdnQZ1ad6n9wx-BXfJX0T44uNPRP8ovcRXYhqy9UKcmmlrLT2mkknshfHBelaCWUY5XfeMLwTYM3bF68VJv_1Lcns75QJ87YZvCmvEOZMAPCEvuhkr-RgrqAauHy-AjAhzmD3hLXGeu695sScKk_
https://youtu.be/rVOijK8B6jY?fbclid=IwAR38yEAQJY6z5zE_FKm3l8igUUDaMsI5is01V80G1Go9G_LfSlMCDBhoctw
https://youtu.be/V4jyz6CKOFA?fbclid=IwAR1Yctf5LR-PI5C_iWvAbORm-48S0ulDdHeimz35r3LYjunYM6UUriYD09A
https://youtu.be/lRSXhq1jMoU?fbclid=IwAR3l4_UZKp1EtTAXP8c01SgO85kqNRuhHmPBA68AunDhg8-NiCm7FSSzehw
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95. ஊசல் ஆடும் மனடம பதற்றமனேயும் https://youtu.be/1o35zp-qPUc 

96. எனக்கு குரு யாரும் இல்னல. https://youtu.be/mR3gRxWnMmo 

97. மதளிவு குருவார்த்னதக் டகட்ேல். https://youtu.be/xCZMxYvnQaQ 

98. திரும்பப் மபற முடியாதது எது? https://youtu.be/SiaP4pkr4-A 

99. அற்றது பற்மறனில் உற்றது வடீு https://youtu.be/hCWutJnei_w 

100.மபாறானமயா? பதவி ஆனசயா? https://youtu.be/ecSn6Ldwq1s 

101. தன்னன அறியாது ஜகம் இருந்துவிட்ோல் https://youtu.be/JJsHc_BE1rQ 

102.இல்லாத ஒன்றிற்கு ஆனசப்பட்ோல்…https://youtu.be/xsGncZTdsls 

மஜன் என்றால் என்ன? https://youtu.be/z7r5h8n-c1A 
 

 வாழ்க னவயகம்!  வாழ்க னவயகம்!! வாழ்க வளமுேன்!!! 

 

 

 

 

https://youtu.be/1o35zp-qPUc?fbclid=IwAR1jZoeP9OOdOjo-8dUAGmHSxBo2kuXwKDMaoc9Qw7d3lA_vn2_nuUS2x0c
https://youtu.be/mR3gRxWnMmo?fbclid=IwAR29KZjqY8g-xF9vHsza_jntQc5bOyWhULslIsMFQ3wpqswaU5BHs2-0rQs
https://youtu.be/xCZMxYvnQaQ?fbclid=IwAR3q9q3HZMaPYH5n3Ar1ixZOAqMLL9-QdGSiqqOft6BwaolM3pcTdDpSofM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSiaP4pkr4-A%3Ffbclid%3DIwAR2qC-cp82nLT1KUZuDhX-1zcjLyBjayIqm54fpM0vuwOZAV-o8fONTpyMg&h=AT3qSSbMRfSMeS0wigunyhS7cZxjwL6OwJomJIH2RVjbcJQ6HFFotcJ_HtY85AmBE69vLPLuPlZqAg9IpEvxcJaxaRZeKiKR7CrZuhk8_wJX0LqxBzE8ZdyDbTdFDzmlQEDFGBJOyU5RW_xdo27VtCqdingCQ5Bm-5GzGtFCylG9iZSl
https://youtu.be/hCWutJnei_w?fbclid=IwAR2Ytw9sRnGIw8w5bIc9o2nzvFr_V2-IcnMzsMNLHh56tmDF30eq7lze7dw
https://youtu.be/ecSn6Ldwq1s?fbclid=IwAR1-sbziiCacCb2owFwxB2rO4nNX7eLdCNa_6XRKuEgKbSfpkFpydrIvuXw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJJsHc_BE1rQ%3Ffbclid%3DIwAR36d4F8P3t1oS6wd_i0V7ddY_OZqjVFMceicLB6jQa83UJG4VWIBPc4-DE&h=AT0SLRSkoE9hgDFfUotykAYKMlK9ro6NXE__LyRjA5mOAYGfi0MGrmsEFszTbxgLbSiH_SeX_oSRfYb9bUI8DzYQ6T2RIM1OqdZCRSRn5zp0o8LPAcTP4iWwzPWHTb9n5e99kojUIUP228gHtNBoRS1FuaZDwpXiS7k2f1HfCondJKkgt8Hwt45ftRUJrw
https://youtu.be/xsGncZTdsls?fbclid=IwAR2NpFBBtNk808hldQrcmtV2NZ3ftxbU-6cuhkJRoyLJNT-vW1k57yv4os8
https://youtu.be/z7r5h8n-c1A?fbclid=IwAR0xND_0rwmaNXAr2W_BjxB607x6NO9UdqujOk-UsmjPba6mJI6_zqD2owg
https://youtu.be/LXgKxgHMtFo?fbclid=IwAR1CN3uf6N9dhYyUd7z12j9_57epCdI3EvCAdggXM8iOhOgamI107HvGtBc
https://youtu.be/LXgKxgHMtFo?fbclid=IwAR1CN3uf6N9dhYyUd7z12j9_57epCdI3EvCAdggXM8iOhOgamI107HvGtBc
https://www.amazon.in/dp/0747579571?tag=5books-21
https://www.amazon.in/dp/0747579571?tag=5books-21

