
 
ேடவிட் காட்மனின் அறிமுகம் 

 
 
ேடவிட் காட்மன்  ரமண மஹர்ஷியின் ேபாதைனகைளப் பற்றி மிகவும் 
ெதளிவாகவும் சீ ய முைறயிலும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களுெளான்றான Be as you 
are -The teachings of Sri Ramana Maharshi என்ற புத்தகத்திற்காக நன்கு 
அறியப்[பட்டவர். இப்புத்தகம் உண்ைமயிேலேய மஹர்ஷியின் ேபாதைனகைளச் 
சுருககமாக ஆனால் முழுைமயாகத் தருவது மட்டுமன்றி,  ரமண மஹர்ஷியின் 
உபேதச சாரத்தின் ஆழ்ந்த விமர்சனத்ைதயும் தருகின்றது.  ேடவிட்,  ரமணர் , 
அவரது சீடர்கள், அவரது ேபாதைனகைளயும் பற்றி பத்து புத்தகங்கள் எழுதியும் 
பதிப்பித்தும் உள்ளார்.  
  
படிப்பைதச் சுலபமாகப் பு ந்து ெகாள்ளவும், அைத விட முக்கியமாக 
ரசிக்கும்படியும் இருக்கும் வைகயில் அப்ேபாதைனகளின் ஊேட அேனக 
சம்பவங்கைளப் புகுத்தி விடும் இயல்பான திறைம ேடவிடுக்கு உள்ளது.  என் 
அபிப்பிராயத்தில் அவருைடய ஒவ்ெவாரு புத்தகமும்  ரமண மஹர்ஷியின் 
அகண்டாகாரத்தினுள் அருைமயான பல வைகப்பட்ட த சனத்ைதத் தருகின்றது. 
இரண்டு விதங்களில் ேடவிடின் புத்தகங்கள் இைணயற்றைவ.  முதலாவது, 
இப்புத்தகங்கைளப் படிக்கும் ேபாது ெகாடுக்கப்பட்ட விஷயம் ச யானது தானா 
என்று உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேடவிட் நிரம்ப ஆராய்ச்சிகள் ெசய்துள்ளார் என்பது 
நன்கு ெத கின்றது.  அவர் விவரஙைளச் ச  பார்க்க  ஆவணங்களுடன் ஒப்பிட்டும் 
சந்திப்புகள் மூலமாகவும் ெபரு முயற்சி ெசய்துள்ளார். ஆகேவ, எழுதியைவகளின் 
விஷய ஞானம்  சந்ேதகத்திற்கப்பாற்பட்டது.  இரண்டாவதாக ேடவிட்  ரமண 
மஹர்ஷிையப்பற்றி  எழுதும் எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல.  அவர்  ரமண ன் 
உபேதசங்களின் படி வாழ்ந்து காட்டுகிறார்.  (பின் வரும் உைரயாடல்களிலிருந்து 
இது நன்கு புலப்படும்),   ரமண மஹர்ஷிைய பற்றி எழுதப்பட்டவற்றுள் 
சிலவற்ைறப் படித்ததனால் ஏற்பட்ட ெமௗன நிைலைய அனுபவித்த பின் ேடவிட் 
1976 இல் ரமண ன் ஆச்ரமத்ைதச் ெசன்று பார்க்க உந்தப்பட்டார். சிறிது 
நாள்களுக்கு இருந்து விட்டு வரலாெமன்று எண்ணினார். ஆனால் திரும்பிச்  
ெசல்லேவ இல்ைல,  அந்நாளிலிருந்து   ரமணர் வாழ்ந்திருந்த 
ெதன்னிந்தியாவின் ஒரு ஊரான திருவண்ணாமைலயிேலேய ெபரும்பாலும் 
இருந்து ெகாண்டிருக்கிறார்.  குருவின் பால் பக்திையயும்  ேசைவ 
மனப்பாங்ைகையயும் வளர்த்துக்ெகாண்டு,  ரமண ன் பல சீடர்களுடன் 
வாழ்ந்திருக்கிறார்.  ெசால்லப்ேபானால், அவருைடய பல புத்தகங்களின் 
பதிப்பாசி யர் உ ைமகைள (பண வரவுகள்) பல குருமார்களுைடய 
ஆச்ரமங்கைள ேநேர ெசன்றைடகின்றன.  ஆகேவ அவருைடய எழுத்துக்களில் 
பாண்டியத்துடன் ேடவிடால் அனுபவபூர்வமான ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து 
விளக்கத்ைதயும் தர முடிகிறது.  ேடவிடின் எழுத்துக்களுைடய அந்த 



பாண்டித்தியமும்  ரசைன பூர்வமான இயல்பும் அவருைடய புத்தகங்கைள ஒரு 
உண்ைமயான ெபாக்கிஷமாக்குகின்றன.  படிப்பவர் எவருக்கும் ஆன்மிக 
நாட்டாமுள்ளவேரா இல்ைலேயா, ஒரு விருந்தாக!!  
 
நான் ேடவிடின் புத்தகங்கைளப் படிக்க ஆரம்பித்தேபாது, அவற்ேறாடு ஒரு 
இயல்பான இைணப்ைப உணர்ந்ேதன்.  அதுவைர  ரமண மஹர்ஷியின் 
எழுத்துக்கள் வறட்சியாக , பு ந்து ெகாள்ளக் கடினமாக இருப்ப்தாகத் ேதான்றின.  
இந்த உைரயாடைல நடத்தியதன் ேநாக்கம் - ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டுகள்  
ரமண மஹர்ஷியின் ெசாற்படி நடக்கும் ேடவிட் ேபான்ற ஒருவ ன் மூலம் 
எனக்கும் மற்ற்வர்களுக்கும்  ரமண ன் ேபாதைனகைளத் ெத ந்து ெகாள்ள 
உதவியாக இருக்குெமன்று தான்.  அவருைடய பல அலுவல்களுக்கிைடேய  
ேடவிட் இந்த உைரயாடைல ஈ ெமயில் மூலம் ெசய்வதற்கு அன்புடன் 
ஒப்புக்ெகாண்டார். ேடவிட் மற்ற ெதாண்டர்களுைடய உதவியுடன்  ரமண 
மஹர்ஷியின் ேபாதைனகைளப் பற்றி நிைறய விவரங்கைளத் தரும் ெவப் ைசட் 
ஒன்ைற உருவாக்கியுள்ளார். அதில், ேடவிட் பதிப்பிக்காத சில விவரங்களும் 
(உதாரணமாக, திருவண்ணாமைலயில் ஆரம்ப நாள்கள் என்று அவ்ர் எழுதியைதப் 
படியுங்கள். அது மிகவும் நுண்ைமயான அேத சமயம் ேவடிக்ைக மிக்க 
விஷயங்கைளக் ெகாண்டுள்ளது.) உைரயாடல்களும் உள்ளன ெவப் ைசட்டில் 
அவர் எழுதிய புத்தகங்களின் பட்டியல்,  ஒவ்ெவாரு புத்தகத்ைதப் பற்றிய சிறு 
குறிப்புடனும்,  அைத வாஙகுவதற்கான முைறயுடனும் ெகாடுக்கப்படடுள்ளது. 
ெவப் ைசட் http://www. davidgodman.org என்பதாகும்  
 
என்ைனப்ேபாலேவ எல்ேலாரும் இந்த உைரயாடைலயும் ேடவிடின் 
புத்தகங்கைளயும் படித்து மகிழ்வரீ்கள் என்று நம்புகிேறன்.  அைதவிட முக்கியமாக 
நம்மில் சிலர்  ரமண மஹர்ஷியின்- - எவருைடய சந்நிதானம் , ெசல்வாக்கு 
மற்றும் அருளும் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருக்கின்றனேவா --அவருைடய 
ேபாதைனகளின் படி நடப்பதற்கு ஒரு ஊக்கத்ைதப் ெபறுவார்கெளன 
நம்புகின்ேறன். 
  
மாேலாக் 
 

 

 
பகவான்  ரமண மஹர்ஷியின் உபேதசத்ைதக் 

கைடப்பிடித்து ஒழுகல்  
திரு ேடவிட் காட்மனுடன் உைரயாடல்கள் 

 

பாகம் 1 
 



ேகள்வி:  உங்கள் வாழ்க்ைகயில்  ரமண மஹர்ஷி அவர்கள் நிைலயான 
தாக்கத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளார். பகவாைனப் பற்றி அறிந்து ெகாள்ள 
வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்காக  பகவானின் ச த்திரத்திலிருந்து 
உங்கைள ஆழமாகக் கவர்ந்த சில முக்கிய அம்சங்கைளப் பற்றி 
எங்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்வரீ்களா ? 

 
ேடவிட் :  ரமண ன் வாழ்க்ைக வரலாற்ைறயும் அன்னா ன் உபேதசங்கைளயும் 

சுருக்கமாகக் கூறும்படி ஒவ்ெவாரு ஆண்டிலும் இேத ேகள்விைய 
இரண்டு மூன்று முைற யாேரனும் என்னிடம் ேகட்பதுண்டு. அப்ேபாது 
எங்ேக ெதாடங்குவது என்று ெத வதில்ைல. முதற்கண் நான் கூற 
விரும்புவது  ரமண மஹர்ஷி இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்திய 
நாட்டில் ேதான்றிய ஆன்மிகத் தைலவர்களில் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட, 
பலராலும் வணங்கப்பட்டவர்களுள் ஒருவர். இந்து மதத்தின் ஆன்மிகத் 
துைறயில் சிறந்தவற்றிற்கான ஒரு உதாரணமாக எப்ேபாதும் 
கருதப்படுபவர் என்று  ேவறு யாைரயும் குறிப்பிட முடியாது. ஒரு 
உண்ைமயான மஹான் எவ்வாறு இருக்க ேவண்டும் என்பதற்க்கு 
ப பூரண உதாரணமாக எல்ேலாராலும் மதிக்கப்படுபவர்.  

  
 இது நிகழ்ந்தது எப்படி?  ரமணர் இளம் பிராயத்தினராக இருந்தேபாது 

அவருக்குத் தன்னியல்பான விேசஷ அனுபவம் ஒன்று ஏற்ப்பட்டது. 
அந்நிைலயில் தன் தனித்தன்ைம இறந்துவிட்டு தன் உண்ைமயான 
ஸ்வரூபமானது எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான அடிப்பைடயான தனது 
ஆத்மாேவயாகும் என்று உணர்ந்துெகாண்டார். அது வியக்கத்தக்க 
வைகயில் நிைலயான ஒரு விழிப்புணர்ச்சிைய ஏற்படுத்திவிட்டது. 
ஏெனனின் அதற்குமுன் அவருக்கு ஆன்மிக விஷயங்களில் ஆர்வம் 
ஏதும் இருந்ததில்ைல. சில வாரங்களுக்குப்பின் யா டமும் 
கூறிக்ெகாள்ளாமல் தன் வடீ்ைட விட்டு விலகி ெசன்ைனயிலிருந்து 
ெதற்ேக 120 ைமல்களுக்கு அப்பாலுள்ள ெதய்விகமான மைலயும் 
புண்ணிய ஸ்தலமுமான அருணாசலத்தின் அடிவாரத்தில் தனது 
வாழ்நாளின் மிகுதிையக் கழித்தார். சில ஆண்டுகள் ெமய்மறந்து 
உலைகத் துறந்து இருந்த பின் அவ டமிருந்து ஒரு ஆன்மிக ஒளி 
ெவளிப்பட்டைதக் காண ேநர்ந்ேதார்க்கு ஒரு அைமதியும் மகிழ்ச்சியும் 
ேமம்பட்டதால், பக்தர்கள் அவைர நாடி வந்தனர். பின்னர் அவருக்குக் 
கிைடத்த புகழுக்கும் பிரஸித்திக்கும் இதுேவ காரணமாகும். அவர் 
ெசய்ைகக்காகேவா, ேபச்சுகளுக்ககேவா ெப ய மஹான் என்ற ெபயர் 
அவருக்கு வரவில்ைல; மாறாக பலவிதமான ேகள்விகளுடனும், 
சந்ேதகங்களுடனும் அவரது ஆசிரமத்துக்கு வந்தவர்கள் எதிர்பாராத 
விதமாக அவரது முன்னிைலயில் ஒரு  அைமதிையயும் நிம்மதிையயும், 
மகிழ்ச்சிையயும் உணர்ந்தைமயால்தான். அவ டமிருந்து ெதாடர்ந்து 



ஒரு நலம் பயக்கும் சக்தியின் ெபருக்கு ெவளிப்பட்டு, எந்த விதத்திேலா 
அவைரக் காண வந்தவர்களின் சலனமான மனத்தின் 
அைமதியின்ைமையயும், கவைலகைளயும் மைறயச்ெசய்தது. அவர் 
ஒருவைரயும் தன்னிடம் வரச் ெசான்னதில்ைல. மக்கள் தாமாகேவ 
வந்தனர். ஒரு நல்ல எலிப்ெபாறிையக் கண்டுபிடித்தால் அடர்ந்த 
காட்டுக்குள் ெசன்று ஒளிந்து ெகாண்டாலும்கூட மக்கள் அதற்காக 
உங்கைளத் ேதடி வந்துவிடுவார்கள் என்று 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு 
அெம க்க எழுத்தாளர் எழுதினார். அது ேபால மக்கள்  ரமணைர நாடி 
வரலாயினர். சுலபமாக அணுக் முடியாத இட்ங்களில் பல வருடங்கள்  
ரமணர் இருந்தாலும் ேமற்ெசான்ன சிறந்த எலிப்ெபாறிையவிட 
ேமன்ைமயான ஒரு எலிப்ெபாறி அவ டம் இருந்தது. அது தன்ைன 
அணுகியவர்களிடம் அைமதிைய ஏற்படுத்தக் கூடிய் இயல்பான சக்தி 
அவ டம் அைமந்திருந்ததாகும்..  

 
 அவரது அத்தைகய நிைலையயும், அவரால் பிறருக்கு ஏற்பட்ட 

விைளவுகைளயும் பு ந்துெகாள்வதற்காக நான் இதைன ேமலும் 
வி வாகக் கூற விைழகிேறன். அவரது பதினாறாவது வயதில் ஏற்பட்ட 
அனுபவத்தின்ேபாது ஒரு ஸ்திரமான அைமதி நிைறந்த நிைலயில் 
அவைர ஆழ்த்திவிட்டு. அவரது மனமும், தான் ஒரு தனி மனிதன் என்ற 
தனித்துவமும் அடிேயாடு அற்றப்ேபாய்விட்டது. அத்தைகய புது 
அனுபவத்திற்கு, ’நான்’ ஒரு தனி நபர் என்பது காரணமாகாெதன்று அவர் 
நன்கு உணர்ந்து ெகாண்டார். மாறாக, அந்த நிைல அவருக்கு 
இயல்பானது; எப்ேபாதும் உள்ளெதான்று என்றாலும் மனமும், அதன் 
நிரந்தரமான பரபரப்பும் அடங்கும்ேபாது அத்தைகய அனுபவம் ஏற்படும். 
இந்த இயல்பான, தன்னிச்ைசயான உள்ளடங்கிய ெமௗனத்தின் மூலம் 
சுற்றுச்சூழைல குணப்படுத்தும் அைமதிையத் தரும் சக்தியால் 
நிரப்பினார். அவைரக் காணவந்ேதார் களிப்பும் அைமதியும் ெகாண்டனர். 
இது எதனால் ? ஏெனனில் நம் எல்ேலாருக்குேம உ த்தான 
இயற்ைகயாக அைமந்த நிைலயின் ருசிைய  ரமணைர சுற்றி 
இருந்தவர்கள் அனுபவிக்கும் வண்ணம் ஒரு முயற்சியுமின்றி 
தானாகேவ தன் அைமதி கூடிய ேபரானந்த அனுபவ அைலகைளப் 
பரப்பிக் ெகாண்டிருந்தார். இந்த சக்தி அவருைடய அருகாைமயில் 
மட்டும்தான் என்றில்ைலயானாலும், அங்கு சிறிது அதிகமாகக் 
காணப்பட்டது. அவைர மனதால் நிைனத்தவர்கள்கூட இருந்த 
இடத்திேலேய அத்தைகய அைமதி நிரம்புவைத (ெவறும் மனத்தளவு 
ெதாடர்பினால்) உணர்ந்தனர். இந்தப் பின்னணிக்குப் பிறகு ’ரமண 
மஹர்ஷி யார்; அவர் உபேதசங்கள் எைவ?’ என்ற ேகள்விக்கு பதில் 
ெசால்லலாம்.  

 



  ரமண மஹர்ஷி அைமதிக்கும், மதிழ்ச்சிக்கும் ஒரு உயிேராவியம். 
அவர் உபேதசங்கள் பிறருக்கு தத்தம் உள்ளார்ந்த சந்ேதாஷத்ைதயும் 
அைமதிையயும் உணர்ந்து ெகாள்ள உதவிய (அவருைடய) 
அந்நிைலயின் ெவளிப்பாடுகள்.  சுலபமாகப் பு ந்து ெகாள்ள 
முடியாதபடித் ேதான்றினால் ஆர்தர் ஆஸ்பர்னின்��1�� மகள் எனக்குச் 
ெசான்ன ஒரு கைதையச் ெசால்கிேறன். 1940களில்  ரமண ன் 
ஆசிரமத்திற்கு அருேக இருக்க இடமில்லாத ெவளிநாட்டு அன்பர்களுக்கு 
அவர்கள் வடீு தங்குமிடமாக ெசயல்பட்டது. ப தபிக்கத்தக்க கடுப்பான 
ெபண் ஒருவள் ஆசிரமத்தாரால் அனுப்பப்பட்டு அங்கு வந்து ேசர்ந்தாள். 
அவருக்கு இடமும் காைல உணவும் அளித்து மறுநாள் காைல  
ரமணைரக் காண்பதற்கு அனுப்பிைவத்தனர். அவள் முற்றிலும் 
மகிழ்ச்சியில் திைளத்தவளாக மதிய உணவு ேவைளக்குத்  திரும்பி 
வந்தாள். அவள் முகத்தில் ஆனந்தம் ெபாங்கிற்று. எல்ேலாரும் என்ன 
நடந்தது என்பைதத் ெத ந்து ெகாள்ளத் துடிப்புடன் இருந்தும் அவள் 
ஆசிரமத்திற்கு ெசன்று வந்தைதப் பற்றி ஒன்றும் கூறவில்ைல. ’என்ைன 
ேநாக்கினார் அதனால் இப்படி நடந்தது’ என்ேறா ’ நான் ஒரு ேகள்வி 
ேகட்க அதனால் இந்த அற்புதமான அனுபவம் நடந்தது’  என்ேறா ஒரு 
அதிசயமான கைதையச் ெசால்வாெளன்று வடீ்டிலுள்ேளார் 
எதிர்ேநாக்கினர். உணவு முடிந்த பின், அந்த வடீ்டிலுள்ேளாரால் ேமலும் 
தங்கள் ஆவைலக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்ைல.   

 
 ’என்ன ேநர்ந்தது ?’ என்று ஒருவர் ேகட்டார். ’ பகவான் உன்ைன என்ன 

ெசய்தார்? உன்னிடம் என்ன கூறினார்?’ என வினவ அப்ெபண்மணி’ 
ஆச்ச யம் அைடந்தவளாய் ’ அவர் ஒன்றும் ெசய்யவில்ைல. ஒன்றும் 
ேபசவில்ைல. நான் காைல முழுதும் அங்கு அமர்ந்திருந்துவிட்டு மதிய 
உணவுக்காக இங்கு வந்ேதன்’ என்றாள். அங்கிருந்த கூட்டத்ேதாடு அவள் 
ஒருஅதிசயிக்கத்தக்க  புதியவளாக அமர்ந்திருந்தாள். ஆனால்  
ரமண டமிருந்து ெவளிப்பட்ட சக்தியானது வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்த 
ேவதைனையத் துைடத்து அவளுக்குள்ேள அவளுக்ேக உ த்தான 
இயற்ைகயான மகிழ்ச்சிையயும், அைமதிையயும் அவளுக்கு 
உணர்த்திவிட்டது.  

 
 தன்ைனச் சுற்றி இத்தைகய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் ெகாண்டிருப்பது  

ரமணருக்குத் ெத யும். ஆனால் அதற்குத் தாேன காரணம் என்று அவர் 
ஒப்புக் ெகாண்டேத இல்ைல. ’ நான் இப்ெபண்மணியின் தன்ைமைய 
மாற்றிேனன் என்று ஒருேபாதும் உைரக்க மாட்டார். அவரால் மக்களிடம் 
ஏற்படும் தாக்கத்ைதப் பற்றிக் ேகட்கும்ேபாது, சில சமயங்களில், தான் 

                                                 
1 ஆர்தர் ஆச்பர்ண் ,  ரமணைரயும் அவர் உபேதசங்கைளயும் பற்றி மிகச் சிறந்த 
புத்தகங்கைள எழுதியவர். 



தன்னுைடய ஸகஜ நிைலயான சாந்தியில் ெதாடர்ந்து இருக்கும் ேபாது 
எவ்வாேறா ஒரு சக்தி நிைறந்த சந்நிதி உருவாகி தன்ைனக் காண 
வருேவா ன் மனக்கிேலசங்கைளத் தானாகேவ மாற்றிவிடுகிறது, 
என்றுைரப்பதுண்டு. ெமௗனமாக, ெமௗனநிைலயில் 
ெதாடர்ந்திருக்கும்ேபாது, சக்திவாய்ந்த களம் உருவாகிறது. அது 
அவைரச் சூழ்ந்துள்ளவர்கைள அதிசயிக்கத்தக்க வைகயில் 
மாற்றிவிடுகிறது. ஆரம்பத்தில் என்னிடம் ேகட்ட ேகள்வி ’  ரமண 
மஹர்ஷி என்ைன ஏன் ெவகுவாகக் கவர்ந்துவிட்டார்?’ என்பது. 
அத்ற்கான பதில் ’நான் அவருைடய சந்நிதிக்கு (அருகாைம) வந்ேதன். 
அதன் தூண்டிவிடும் ெசயலால் என்னுைடய அைமதிையயும், 
மகிழ்ச்சிையயும் கண்டுெகாண்ேடன்’. 

 
ேகள்வி:  ரமண மஹர்ஷியின் உபேதசங்களின்படி நடக்க விரும்புேவார் 

எவ்வாறு எங்கிருந்து துவங்க ேவண்டும்? 
 
ேடவிட்: இது மற்ெறாரு சிறந்த ேகள்வி. ’நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?’ இந்த்க் 

ேகள்விேய தவறான ஒன்று. அைமதியும் மகிழ்ச்சியும் உைழத்து 
முயற்சியால் ெபறுகின்ற நிைலகள் என்ற தவறான எண்ணத்ைத 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது. பரபரப்பான ஒரு மனம், நம் உண்ைம 
நிைலகளான அைமதிையயும், நிம்மதிையயும் மைறத்துவிடுகிறது. 
ஆகேவ மனத்ைத இயக்கி ஒரு ஆன்மிக இலக்ைகத் ெதாடர 
உபேயாகிக்கும்ேபாது, அேநகமாக மனத்ைத அைமதியினின்று 
தூரப்படுத்துவேத அன்றி அைமதிைய ேநாக்கி அல்ல. இது பலருக்கு 
பு ந்து ெகாள்ள முடியாத கடினமான ஒரு கருத்து.  

 
  ரமண ன் முன்னிைலயில் மக்கள் தங்களுக்குச் சுயமான உள்ளார்ந்த 

அைமதிையக் கண்டார்கள் ஏெனன்றால் அவர்கள் மனங்கைளயும், 
தாங்கள் பல பாவைனகளும், நம்பிக்ைககளும் கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட 
நபர் என்ற உணர்ைவயும், அழித்துக் ெகாண்டிருந்த அந்த அற்புதமான 
சக்திைய அவர்கள் தைட ெசய்யவில்ைல.  ரமண ன் 
உபேதசங்களுக்கான ச யான பயிற்சிமுைற -  ரமண ன் இைறச்சக்தி 
நம் இதயத்தில் ேதாய்ந்து மாறுதைல உண்டாக்க உதவும் வைகயில் 
அைமதி காத்து, ெதாடர்ந்து உள்ளார்ந்த மன அடக்கத்துடன் இருப்பதுேவ. 

 ரமண ன் வாக்கினாேல இதைனச் சுருக்கமாகச் ெசால்வதானால், 
’சும்மா இரு, பகவான் பார்த்துக் ெகாள்வார்’.  

 
 ’உபேதசங்களுக்கான பயிற்சி முைற  என்று எடுத்துக்ெகாண்டால், பின் 

வரும் வழிமுைறையக் கூறலாம். அதாவது  ரமணர், 
அைடயேவண்டிய ஒரு இலக்ைகக் கூறுவார். இலக்ைக அைடய சிறு 
பயிற்சி;  மனத்ைத அவ்விலக்ைக ேநாக்கித் தீவிரமாகச் ெசல்ல 



உபேயாகித்தல். இச்ெசயல்களுக்ெகல்லாம் மனேம ெபாறுப்ேபற்க 
விரும்பும். அது குருவின் ெசால்ைலக் ேகட்டு, ெசய்ய 
ேவண்டியவற்ைறத் ெத ந்து ெகாண்டு, ெசல்ல ேவண்டிய அந்த வழியில் 
தன்ைனச் ெசலுத்த முயலும். இது முற்றிலும் தவறானது. 
உபேதசங்கைள ெசயல்படுத்த மனம் ஒரு சாதனமாகாது. மனம்தான் 
அவற்ைற ேநராக அனுபவித்து உணர்வதற்குத் தைடயாக உள்ளது.மனம் 
ெசய்யக் கூடிய ஒேர பயனுள்ள ெசயல் மைறந்து ேபாதேல ஆகும் 

 
                 தன் உண்ைமயான உபேதசங்கள் ெமௗனத்தின் வாயிலாகக் 

ெகாடுக்கப்பட்டன என்று  ரமணேர எப்ேபாதும் ெசால்வதுண்டு. 
அவற்ைற ஏற்றுக் ெகாண்டவர்கள், தங்கள் மனத்ைத விலகச்ெசய்து  
ரமண ன் ெமௗன உபேதசங்கள் தங்களிடம் மாற்றங்கைள ஏற்படுத்த 
வழி வகுத்தவர்கள்.’உள்ளது நாற்பது’2 என்ற நூலின் வாழ்த்துப்பாவில்  
ரமணர் எழுதியைதச் சிறிது சுருக்கமாகச் ெசால்கிேறன். தான் மட்டுேம 
என்று இருக்கும் ஒன்றின் ேமல் யார் தியானிப்பது? ஒருவரும் அைதக் 
குறித்துத் தியானிக்க முடியாது. ஏெனன்றால் ஒருவரும் அேதயன்றி 
ேவறில்ைல. அதுவாகேவ மட்டும்தான் இருக்கலாம். இதுதான்  
ரமணருைடய உபேதசங்களின் சாரம். ’ நீ நீயாக இரு. எண்ணங்கள் அற்று 
நீ நீயாக நிைலத்திரு. ஆன்ம விசாரத்திேலா, கடவுள் தியானத்திேலா 
ஈடுபட முயல ேவண்டாம். ெமௗனத்ைதக் கைடப்பிடித்து மனத்தின் 
மூலத்தில் கவனத்ைதச் ெசலுத்தினால் நீேய இைறவன், நீேய ஆன்ம 
ஸ்வரூபம் என்ற அனுபவத்ைத உணர்வாய்’.  

 
 
ேகள்வி: எத்தைகய வாழ்க்ைக ெநறி ஆன்மிக விசாரங்களுக்கு உதவும் என்று  

ரமணர் ஏதாயினும் வழிமுைறகைளக் ெகாடுத்துள்ளாரா? அதாவது 
உலகாயதமான உணவு, உறக்கம், ேபச்சு, குடும்பம், திருமணம், பாலியல் 
ேபான்றைவ.  

 
ேடவிட்: இதற்குச் சிறந்த பதில் ’மிதமாகச் ெசயல்படுதல்’. உணவு, உறக்கம், ேபச்சு 

என்றவற்றில் மிதமாக இருத்தல் சாதைனயில் ெவற்றி ெபற சிறந்த 
முைறகள் என்று  ரமணர் பல சந்தர்ப்பங்களில் கூறியுள்ளார். எதிலும் 
எந்தவிதமான அதீதத்ைதயும் அவர் அனுமதித்தேதா, ஊக்குவித்தேதா 
இல்ைல. உதாரணமாக ’ ெமௗனமாக இருத்தல்’ என்ற பிரதிைஞகைள 
ஆத த்ததில்ைல. ’மனைத அடக்க முடியாத ேபாது நாைவ அடக்கி 
என்ன பயன்?’, என்று அவர் கூறுவதுண்டு.  

 
                                                 
2 முருகனார் என்ற பக்த ன் ேவண்டுேகாளுக்கிணங்கி, தன் உபேதசங்களின் சாரத்ைத 42 

பாடல்களாக, 1928இல்  ரமணர் எழுதியது 
 



 அடியார்கைள அவர் கண்ணியமான, ேநர்ைமயான வாழ்க்ைகைய 
வாழேவண்டுெமன்று வலியுறுத்தினாலும், கடுைமயான 
சட்டதிட்டங்கைள வற்புறுத்தினா ல்ைல. எவராயினும் 
பிரம்மச்சா யத்ைத தானாகேவ உவந்து ஏற்றுக் ெகாண்டால் 
மகிழ்வாேரயன்றி, பாலின உணர்ச்சிகைள அடக்கி வாழ்வைதப் ெப தாக 
நிைனக்கவில்ைல. அரவிந்த ஆசிரமத்தில் திருமணமான ஆண்களும் 
ெபண்களும்கூட தனித்தனியாக உறங்குகிறார்கள் என்று யாேரா ஒருவர் 
ெசால்ல, அதற்கு அவருைடய பதில், ’இன்னும் ஆைசகள் உளவாயின் 
தனித்தனியாக உறங்குவதில் என்ன சிறப்பு?’ ஆைசகள் உள்ளவர்கள் 
அவற்ைற ஒழித்துவிட விரும்பி அவருைடய ஆேலாசைனையக்  ேகட்க 
வந்தால் ’தியானம் ெசய்தல் அவ்வாைசகளின் பலத்ைதக் 
குைறக்கவல்லது’ என்பார்.  

 

 ரமண ன் கூற்றுப்படி ஆைசகைள அட்க்கிேயா, அல்லது அவற்றிற்கு 
இடங்ெகாடுக்காமேலா இருப்பதால் அவற்ைற அறேவ நீக்க முடியாது; 
கவனத்ைத ’ஆன்மா’ ேமல் ைவப்பதால்தான் அவற்ைற அகற்ற முடியும். 
அவர், மணமானவர்கைள ஆைசகளுக்கு இைறயாகிவிட்டவர்கள் என்று 
இழிவாக நிைனக்கவில்ைல. ஒரு முைற ரங்கன் என்ற ஒரு மணமான 
அடியா டம் ’ஒரு ஸந்நியாசியாக இருப்பைதவிட 
க்ருஹஸ்த்தனாயிருந்தாேல ஆத்ம சாக்ஷாத்காரத்ைதப் ெபறுவது 
சுலபெமன்றும் கூறியுள்ளார். 

 பழக்கவழக்கங்கைளயும் உைடைமகைளயும் துறப்பது நன்ைம பயக்கக் 
கூடியது என்று அவர் எண்ணவில்ைல. மாறாகப் பிரச்ைனகளின் 
ஆணிேவருக்குச் ெசன்று தான் உடைலச் சார்ந்த ஒரு தனி நபர் என்ற 
எண்ணத்ைத விடும்படியும் அவர் ேகட்டுக் ெகாண்டார். தன் 
உத்திேயாகம், குடும்பம், ெபாறுப்பு எல்லாவற்ைறயும் ஒதுக்கிவிட்டு 
குைகக்குச் ெசன்று தியானம் ெசய்ய முற்படினும், தன் மனத்ைத உடன் 
எடுத்ேத ெசல்ல ேவண்டும் என்று சில சமயம் ெசால்வார். தன் ெகாடிய 
ஆட்சிைய ெசய்துெகாண்டு இன்னும் அந்த மனம் இருக்கும்ேபாது, 
நாளைடவில் நன்ைம பயக்கக்கூடிய யாெதான்ைறயும் உண்ைமயில் 
துறந்துவிட்டதாக் ஆகாது. 

ேகள்வி:  ரமண மஹர்ஷியின் உபேதசங்கள் என்ற ேகள்வி எழும்ேபாது "ஆத்ம 
விசாரம்",  ’நான் யார்’ என்றி தன்ைனேய வினவும் பயிற்சி என்ேற பலரும் 
கருதுகிறார்கள். தாங்கள் அைதப் பற்றிப் ேபசவில்ைலேய? 

ேடவிட்: நான் அஸ்திவாரத்ைதப் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருக்கிேறன். நீதிமன்றத்தில் 
ெசால்வைதப்ேபால ச யான முைறயில் விவ க்க முயன்று 
ெகாண்டிருக்கிேறன். ’நான் ஞானம்ெபற என்ன ெசய்ய ேவண்டும்’ என்று 



விசாரத்தில் ஈடுபட்டவர் எப்ேபாதுேம ேகட்கும் ேகள்வியுடன் மக்கள்  
ரமண டம் வந்தனர். அவர் வழக்கமாகக் கூறும் பதில்களில் ஒன்று, ’ 
சும்மா இரு’ என்பது. ’சும்மா’ என்றால் ’அைமதியாக’ என்பது ’இரு’ என்பது 
’ தங்கி இருத்தைல’ உணர்த்தும் கட்டைள விைனச் ெசால். எனேவ 
’அைமதியாக நீடித்து இரு’ என்று ெபாருள் ெகாள்ளலாம். இதுேவ அவரது 
முக்கிய முதல் அறிவுைர. ஆனால் பல ேபர்களால் இயல்பாக 
அைமதியாக இருக்க முடியாது என்று அவர் அறிவார். அத்தைகேயார் 
தாங்கள் பின்பற்ற ஒரு வழி அல்லது முைற ேவண்டுெமன்று ேகட்டால் 
ெபரும்பாலும் ஆத்மவிசாரம் என்னும் முைறையப் பின்பற்றும்படி 
ப ந்துைரப்பார். அேநகமாக இதற்குத்தான் அவர் ெபயர்ெபற்றவர். அது 
(ஆத்மவிசாரம்) என்றால் என்ன, பயன் என்ன, எவ்வாறு நடமுைறக்குக் 
ெகாண்டுவரேவண்டும் என்ெறல்லாம் பு ந்துெகாள்ள, மனத்ைதப் பற்றிய 

 ரமண ன் கருத்துக்கைளசிறிது ஆராயேவண்டும்.  

 தனிநபர் என்பது (அகந்ைத), ெபாய்யான கற்பைனயிலுதித்த ஒன்று. நாம் 
அதன் உண்ைமச் ெசாரூபத்ைத விவரமாக ேசாதித்தறியாைமயால் அது 
நீடித்திருக்கிறது. நாம், ெதாடர்ந்து எண்ணங்கள், நம்பிக்ைககள், 
உணர்ச்சிகள், ெபாருள்கள் முதலியவற்றுடன் நம்ைம ஐக்கியப்படுத்திக் 
ெகாள்வதால், ’நான்’ என்ற உண்ர்வும் ஒருகுறிப்பிட்ட உடலுக்குச் 
ெசாந்தமான நபர் என்ற பாவமும் நிைல ெபற்று விடுதிறது. ’நான்’ 
தனித்து நிற்பதில்ைல. எதனுடனாவது ேசர்ந்ேத இருக்கும். ’நான் ஜான்’, 
’நான் ேகாபமாக இருக்கிேறன்’, ’நான் ஒரு வக்கீல்’, ’நான் ஒரு ெபண்’ 
முதலியைவ ேபால.  அைவ சுேயச்ைசயாக தன்னிச்ைசயாக நிகழ்பைவ.. 
ேவண்டுெமன்ேற நிைனத்து நிைனத்து விருப்பப்பட்டு ெசய்யப் 
படுபைவயல்ல. அைவ நம் அனுபவங்களுக்கும் பழக்கஙளுக்கும் 
பின்னால் இருக்கும் ஆேக்ஷபிக்கப்படாத ஊகங்கள்.  ரமணர் முழு 
கவனத்ைதயும் ’நான்’ என்ற விசாரத்தில் ெசலுத்தி, ஏைனய எல்லா 
சம்பந்தங்களிலிருந்தும் நம்ைம விடுவித்துக் ெகாள்ளுமாறு ெசால்கிறார். 
அவ்வாறு ெசய்வதால் எண்ணங்கள், நம்பிக்ைககள், கருத்துகள் மற்றும் 
உணர்ச்சிகளுடன் அது இைணந்துெகாள்வைதத் தடுக்கமுடியும். நமக்குப் 
பழகிப்ேபான ஒரு உண்ர்ச்சி அல்லது எண்ணத்துடன் ஆரம்பித்தல் 
இதற்குச் சிறந்த முைற. உதாரணமாக, இரவு என்ன உணவு அருந்தப் 
ேபாகிேறன் என்ற நிைனவில் நான் இருக்கலாம். ஆதலால் ’யார் இரவு 
உணைவ எதிர்ேநாக்கிக்ெகாண்டிருப்பது’ என்ற ேகள்விைய நான் 
ேகட்டுக்ெகாள்ள, அதற்கான பதில் ’ நான்’ என்று எழும். பிறகு ’ நான் 
என்பது யார்? இந்த ’நான்’ என்று அடுத்த உணவுக்காகக் 
காத்துக்ெகாண்டிருப்பது யார் அல்லது எது?’ என்று நீேய உன்ைனக் 
ேகட்டுக் ெகாள்ள ேவண்டும். இது மனத்திற்குள் நடப்பவற்ைறப் பற்றிய 
அறிவு பூர்வமான அலசலுக்கு ஒரு அைழப்பு அல்ல; மாறாக ’அடுத்த 



ேவைள உணவு’ என்ற எண்ணத்தின் கருவிலிருந்து கர்த்தாவான, 
அவ்ெவண்ணத்ைத உைடயவனுக்குக் கவனத்ைதத் திருப்பும் ஒரு 
உபாயமாகும். அந்த க்ஷணத்தில் ெசய்ய ேவண்டியது ’நான்’ என்பதில் 
உறுதியாக நின்று, எண்ணங்கேளாடும் ெபாருட்கேளாடும் இருக்கும் 
ஈடுபாடுகளும் உறவுகளும் நீங்கிவிட்டால் எவ்வாறு இருக்கும் என்று 
மனதளவில் அனுபவித்தறிய முயல ேவண்டும். தன்ைனப் பரபரப்பாக 
ைவத்துக் ெகாள்வது மனத்தின் இயல்பாதலால் பல ேபருக்கு இவ்வாறு 
நீடித்திருக்க முடியாது.. ெதாடர்ந்து ேவறு சிந்தைனத்ெதாடர்களும், புதிய 
இைணப்புகளும் நம்ைம சூழ்ந்துெகாள்ளும். இவ்வாறு நிகழும்ேபாது, 
’பகற்கனவு கண்டுெகாண்டிருப்பது யார்’ என்று ஒவ்ெவாரு முைறயும் 
உன்ைன நீேய ேகட்டுக்ெகாள். மருத்துவருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டிய 
பணத்ைதப் பற்றிக் கவைல ெகாண்டிருப்பது யார்? வானிைலையப் பற்றி 
ேயாசித்துக் ெகாண்டிருப்பது யார்? முதலானைவ ேபான்று.   
ஒவ்ெவான்றிற்கும் பதில் ’ நான்’ என்பது. ேவறு எதேனாடும் 
சம்பந்தப்படாத நான் என்ற அனுபவத்ைத முடிந்த அளவு நீடிக்க 
ைவத்துக்ெகாள். எவ்வாறு இவ்வனுபவம் எழுதுகிறெதன்றும், அைதவிட 
முக்கியமாக மனத்ைதக் கவரும் எண்ணங்கள் அற்ற நிைல எந்த 
இடத்தில் வந்து தணிகின்றது என்றும் கவனமாகப் பார். விசாரத்தின் 
அடுத்த கட்டம் இது.’நான்’ என்ற உணர்ச்சிைய அது வழக்கமாக ஒன்றிக் 
ெகாள்ளும் விஷயங்களிலிருந்து பி க்கமுடியுமாயின், அது மைறயத் 
ெதாடங்குவைதக் காணலாம். அது தணிந்து ேமலும் குைறந்து ெகாண்ேட 
வரும்ேபாது உண்ைமயில் நமக்ேக உ த்தான, இயற்ைகயான 
நிைலயான அைமதிையயும் ஆனந்தத்தயும் அனுபவிக்க ஆரம்பிப்ேபாம். 
சாதாரணமாக இவற்ைற நாம் அனுபவிப்பதில்ைல. ஏெனன்றால் 
பரபரப்பான நம் மனம் அவற்ைற மூடி மைறத்து விடுகிறது. ஆனால் 
அைவ எப்ேபாதும் உள்ளைவ. மனஓட்டத்ைத நிறுத்தும்ேபாது 
அனுபவிக்க ேநர்வது அதுேவ.  

 இது ஒரு விதமான மனத்தின் ெதால்ெபாருள் ஆராய்ச்சி. ெபான்னும், 
புைதயலுமான நம் உண்ைமயான நிைலக்குண்டான இயற்ைகயான 
ஆனந்தம் அங்ேக நமக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நாம் 
அைதத் ேதடுவதில்ைல.. அைதப் பற்றின அறிவு கூட நமக்கில்ைல. 
ஏெனன்றால் நாம் காண்பது, நாம் அறிந்தெதல்லாம் அதன்ேமல் 
குவிந்துவிட்டைவகைள. அைதத் ேதாண்டி எடுக்கும் கருவி, ’நான்’ 
என்பைத இைடயறாது உணர்ந்து ெகாள்வேத. அது நம்ைம 
எண்ணங்களிலிருந்து மீட்டு, அைமதியும், ஆனந்தமுமான நம் உண்ைம 
ெசாரூபத்தில் ெகாண்டு ேசர்க்கும். இவ்வாறான ெசயல்பாட்ைட 
ஒருமுைற  ரமணர், தன் எஜமானனின் மணத்தின் துைணெகாண்டு, 
அவைரத் ேதட முயலும் ஒரு நாய்க்கு ஒப்பிட்டார். பற்றுதலில்லாத 



’நான்’ என்பைதப் பின்பற்றுதலால் நான் என்கிற அகந்ைத தனிப்பட்ட நபர் 
இருந்ேத இராத இடத்திற்கு, நாம் ேசர ேவண்டிய இடத்திற்கு நம்ைம 
அைழத்துச் ெசல்லும். 

 இதுேவ ஆத்ம விசாரம். பயிற்சி ெசய்ய ேவண்டிய முைற இதுேவ. 
எப்ேபாதும் ’நான்’ என்ற உணர்ைவப் பற்றிக்ெகாள்ளுங்கள். ேவறு 
விஷயங்களில் கவனம் சிதறும்ேபாது மறுபடி அதற்ேக திரும்புங்கள். 

 ரமணர் இைத ஒரு தியானப் பயிற்சியாகக் ெகாள்ளுங்கள் என்று 
ெசால்லவில்ைல என்பைதக் கூற விரும்புகின்ேறன். உடல் என்ன 
ெசய்துெகாண்டிருந்தாலும் இது (ஆத்ம விசாரம்) எப்ேபாதும் நமக்குள் 
நிகழ்ந்து ெகாண்டிருக்க ேவண்டிய ஒன்று. 

 ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்ைத அைடவதற்கு மிகச் சிறந்த முைறயாக இைத 
 ரமணர் ெசான்ன ேபாதிலும் இந்த இலக்ைக அைடவதில் ெவற்றி 

ெபற்றவர் மிகச் சிலேர. இந்த முைறயாேலா ேவறு வழியாேலா ெவற்றி 
ெபறமுடியாதபடி நம்மில் பலருக்கு மனமானது மிகக் கடினமாக 
இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆத்ம விசாரத்தில் நாம் ெசலுத்தும் முயற்சி 
ஒருேபாதும் வணீாகாது. கூறப்ேபானால் பலருக்கு இது ஒருவைகயான 
ெவற்றிெபற்ற நிைலேய; ஒன்று ஞானம் ைககூடும். அல்லது அைமதியும் 
ஆனந்தமுமாவது வந்தைடயும். 

ேகள்வி: ’ஆத்ம விசாரத்ைதப் பயின்ற பிறகும் ெவகுசிலேர ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் 
என்ற இலக்ைக அைடவதில் ெவற்றிெபற்றனர்’ என்ற தங்கள் பதிைலக் 
ேகட்ட பின், ஆத்மவிசாரம் ெசய்ய முயல்வதற்குக்கூட பின்வாங்கலாம். 
ஒருகால் இைதச் ச வர பு ந்துெகாள்ள, பூரண ஆத்மஸக்ஷாத்காரம் 
என்ன என்பைத வி வாக விளக்கிச் ெசால்வது உதவியாக இருக்கும். 
அது கிைடப்பது கடினமானதா அல்லது அ தானதா? ஆத்மவிசாரத்ைதச் 
ச யான முைறயில் ெசய்யாததால் அது அ தானதா கிறதா? 

ேடவிட்: ’நான்’ என்ற நப ன் அனுபவத்தின் உறுதியான முடிவு 
ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம். அது நிரந்தரமான விழிப்புணர்ச்சியுடன் கூடிய 
நிரந்தரமான நிைல. உலகத்தின் எல்லா நாம ரூபங்களும் 
ேதான்றுவதற்கான அடிப்பைட ஒருவனது உண்ைமச் ெசாரூபேம என்று 
உணர்தைலத் த்ன்னுள் ெகாண்டது. பலர் இவ்வுண்ைமைய அவ்வப்ேபாது 
கண்டாலும் மனம், தனிப்பட்ட ’நான்’ மறுபடிவலிவுறும்ேபாது அைத 
இழந்துவிடுகிறார்கள். தான் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் என்ற எண்ணத்ைத 
நிரந்தரமாக அழிப்பது என்பது இயலாத ஒன்று என்று நான் 
நிைனக்கிேறன். ஆனால் பலர் இைத மறுக்கக்கூடும். 

  ரமண மஹர்ஷிையப் ேபான்றவர் ஒேர ஒரு முைற ெசய்யும் ஆத்ம 
விசாரத்தினால் ஸாக்ஷாத்காரத்ைத அைடந்து விடுகின்றனர். ஆனால் 



மற்றவர்கள் ஐம்பது வருடங்கள் தியானத்திற்குப் பின்னும் அந்நிைலைய 
அைடயத் தவறிவிடுகின்றார்கேள என்று ஒரு முைற நிஸர்கதத்தா 
மஹராஜ்��3�� என்பவைரக் ேகட்ேடன். அவர் பதிைலக் ேகட்க நான் 
ஆவலாக இருந்ேதன். ஏெனன்றால் மறுபிறப்பு நிகழ்வதில்ைல என்று 
அவர் ஆசி யராய் இருந்த அச்சமயத்தில் உறுதியாகப் பிடிவாதமாக 
கூறிக்ெகாண்டிருந்தது எனக்குத் ெத யும். தங்கள் முந்ைதயப் 
பிறவிகளில் அவைரப் ேபால் தியானம் ெசய்யாதவர்கைளவிட ஒருவித 
அனுகூலத்துடன்  ரமணர் பிறந்துள்ளார் என்று அவரால் கூற 
முடியாது.  சிலர் ஒரு சுத்தமான இரசாயனப் ெபாருளுடன் 
பிறந்தவெரன்றும், மற்றவர் அவ்வாறில்ைல என்றும் பதிலளித்தார். 
இரசாயனம் என்ற உவைமைய படம் பிடிக்கும் தகடுகள்(films) ேமல் 
பூசப்படும் இரசாயனப் ெபாருள்களின் அடுக்குகளிலிருந்துஅவர் ெபற்றார் 
என்று நான் நிைனக்கிேறன். அவருடன் ேபசியதில் நான் 
அறிந்துெகாண்டது - நம் வாழ்க்ைகக்கான ஒரு படத்தகடு நமக்குக் 
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது - அதாவது நம் வாழ்க்ைகையச் ெசலுத்த 
ஏறத்தாழ முன்கூட்டிேய தீர்மனிக்கப்பட்ட விவ்ரங்கள் இரசாயனத்தின் 
தன்ைம கருத்த க்கும் சமயம் இருக்கக்கூடிய பலவித காரணங்களால் 
தீர்மானிக்கப்படுதிறது, அவர் கூறிய சில காரணங்கள், நம் 
ெபற்ேறார்களின் மரபுப்பண் ெதாடரக் காரணமாயிருக்கும் உயிர்த்துளிகள் 
(genes) கிரஹங்களின் பரஸ்பரநிைல, நாம் வளரப்ேபாகும் சுற்றுச் 
சூழ்நிைல என்பன. நல்ல இரசாயனப் ெபாருள் கிைடக்கும் அதிர்ஷ்டம் 
உள்ளவர்கள் ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் அைடந்தனர். அசுத்தமான ெகட்ட 
இரசாயனத்ைதக் ெகாண்டவர்கள் எவ்வளவு முயன்றாலும் அைத 
அைடவேத இல்ைல 

 நாம் ஞானத்ைதப் ெபறுவது இரசாயன்த்தின் தன்ைமேய  தீர்மனிக்கும் 
என்றால் ஆன்மிக முயற்சிகளுக்கு அர்த்தேம இல்ைல என்றும், இது 
முன்கூட்டிேய தீர்மானிக்கப்பட்ட்துேபால் இருக்கிறது என்றும் நான் 
கூறினேபாது, சிலர் சிறிேத  அசுத்தமான இரசாயனப்ெபாருளுடன் 
பிறக்கின்றனர் என்றும் அவர்கள் ஆத்மஞானமைடந்த ஒரு குருவின் 
துைணயாலும், உண்ைமைய உணர்வதற்கு திடமான ஆர்வம் 
காரணமாகவும் ஆதம ஞானத்ைதப் ெபற முடியும் என்றும் பதிலளித்தார். 
இக்கருத்தின்படி பல வருடங்கள் ஆத்மவிசாரம் ெசய்தும் ெவற்றி 
காணாதவர்கள் தவறான முைறயில் ெசய்கின்றனர் என்று அறுதியிட்டுச் 
ெசால்லமுடியாது.  எத்தைன முயன்றாலும் விளக்கம் ெபற முடியாத 

                                                 
3 1981 இல் காலம் ெசன்ற நிஸர்கதத்தா மஹராஜ், பம்பாயில் ஒர் சிறு வடீ்டில் இருந்தவர். 
தற்காலத்து அத்ைவத ேபாதகர்களில் மிக்க புகழ் ெபற்றவர்.  ஆன்மிக நூல்களில் - I am that. - 
என்ற அவரது சம்பாஷைண அடங்கிய புத்தகம் சிறப்பானது.  அவர் உபேதசங்களில் பல  
ரமணருைடயைவ ேபான்றது 



அளவு அவர்களுைடய இரசாயனப்ெபாருள் மிக அசுத்தமாக உள்ள 
ெவறும் துரதிர்ஷ்டம்  ெகாண்ட ெபரும்பான்ைமேயாராவார். ேமலும் 
மறுபிறப்பு என்று ஒன்றில்ைலயாதலால் இவர்கள் ேமற்ெகாள்ளும் 
முயற்சிகள் பிற்காலத்தில் பலனளிப்பதில்ைல.  

 இது ஒரு விசித்திர விளக்கமுைற.- நான் எங்கும் ேகட்டேதா, படித்தேதா 
இல்ைல - மிகவும் குழப்பமுள்ளாதாகத் ேதான்றியது. நிஸர்கதத்தா 
மஹராைஜக் காண நான் காணச்ெசன்ற சமயங்களில் அவர் எழுதிய ’I am 
That' என்ற புத்தகத்தின் முன்பக்க அட்ைடயில், மறுபிறப்பு எவ்வாறு 
நிகழ்கிறது என்பைதப்பற்றி அவர் எழுதிய வி வான குறிப்புகள் 
இருந்தன. ஆனால் அவர்காலத்தின் கைடசி நாட்களில், மறுபிறப்பு 
என்பது உண்ைம என்ேறா ஒரு பிறவியின் முயற்சிகேளா முதிர்ச்சிேயா 
மறுபிறப்பில் ெதாடரும் என்ேறா அவர் ஒப்புக்ெகாண்டதில்ைல.  

  ரமண ன் சிஷ்யர்களான ல மணஸ்வாமி��4��, பாபாஜி 
ேபான்ேறார் பல பிறவிகளில் ெசய்யும் ஆன்மிக முயற்சிகள், 
இறுதிப்பிறவியின் ேபாது விைரவில் ஆத்மஞானம் ெபற 
ஏதுவாகும் என்று கூறுவதுண்டு.  ல மணஸ்வாமிைய 
நீங்கள் ஏன் விைரவாக ஆத்மானுபூதிையெபற்றரீ் என நான் 
வினவியேபாது அவர், ’என் முற்பிறவிகளில் ேவண்டிய 
அளவு ேவைலைய முடித்துவிட்ேடன்’ என்றார்; பாபாஜி��5��, 

முற்பிறவியில் தான் ெதன்னிந்தியாவில் ஒரு ேயாகியாக இருந்தது 
பற்றிய நிைனவுகள் இருப்பதாகக் கூறினார்.  

  ரமணர் தன் முற்பிறவிகைளப்பற்றி ேபசியேத இல்ைலெயன்றாலும் 
ஏேதா ஒரு பிறவியில் தனக்கு ஒரு குரு இருந்திருக்க ேவண்டும் என்று 
ஒேர ஒருமுைற ஒப்புக்ெகாண்டுள்ளார்.. எனக்குத் ேதான்றுவது 
என்னெவன்றால் - ேவறு உடலில் ெசய்யேவண்டிய எல்லா ஆன்மிக 
முயற்சிகைளயும் ெசய்துமுடித்துவிட்டு அவர் இறுதியாக இப்பிறவியில்  
அதீத தூய்ைமயுடனும், ஒரு தயாரான நிைலயிலும் வந்துதித்தார்; 

                                                 
4 ேடவிட்,  ல மணஸ்வாமிையப் பற்றியும் அவரது சிஷ்ையயான மாத்ரு  
சாரதாைவப் பற்றியும் No mind -I am the Self -என்ற புத்தகத்ைத எழுதியுள்ளார். இப்ேபாது 
அச்சில் இல்ைல.  அவரது சமீபத்திய புத்தகமான The power of Presence-part 2  என்ற 
புத்தகத்தில்  ல மணஸ்வாமியின் வாழ்க்ைகைய பற்றியும் , அவர் ஆத்மானுபூதி 
ெபற்றைதப் பற்றியும் படித்து மகிழலாம் 
5 பாபாஜி அல்லது Sri H.W.L.Poonja , லக்ெனௗவில் வசித்த  ரமண ன் சீடர்.தூங்கும் 
மனிதர்கைளத் தட்டி எழுப்புவதற்குப் ெபயர் ெபற்றவர்.  Nothing Ever Happened - என்ற மூன்று 
பகுதிகள் ெகாண்ட பபாஜியின் ச தத்ைத ேடவிட் எழுதியுள்ளார். 



எனேவ தானாகேவ அவர் ேதடாமேலய் அவ ன் சிறு பிராயத்திேலேய 
அந்த ஆத்மாநுபூதி அவருக்கு நிைலத்துவிட்டது.  

 ஆத்ம விசாரேமா அல்லது ேவறு எந்த பயிற்சிையேயா 
ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது, தீர்க்கமான த சனத்ேதாடு ெதாடங்கேவண்டும். 
ஆத்மாநுபூதி எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் கிைடக்கக்கூடிய ஒன்ெறன்று 
நிைனப்பது தவறில்ைல. உண்ைமயில் மிகவும் ெமச்சத்தக்க 
மேனாபாவம்தான். ஆனால் அது கிட்டவில்ைல என்றால் மனம் தளரக் 
கூடாது. பலருக்கு ’நான் யார்’ என்று தன்ைனய ேகட்டுக்ெகாள்வது 
அறியாைமயும்,  மனக்கட்டுப்பாடுமான ஒரு மைலைய சிறிது சிறிதாகத் 
தகர்க்க முயல்வது ேபான்றது. இப்பிறவியிேலேய பலன் தரக்கூடும், 
இல்ைலெயனில் பலன்கள் ேவறு ஒரு பிறவிக்குத் ெதாடர்ந்து வரும். 
எவ்வாறாயினும், இப்பயிற்சி தவறாமல் ெசய்யப்பட்டால், நமது ேநரம, 
சக்தி என்ற முதலீடுகைள ஈடு ெசய்யும் வண்ணம் ேபாதுமான அளவு 
அைமதிையயும், சாந்திையயும் நிச்சயம் ெகாடுக்கும்.  

ேகள்வி: ’நான் யார்’ என்ற விசாரத்ைத ஒரு மந்திரமாக மாற்றிவிடும் ேபாக்கு 
பல டம் உள்ளெதன்று என் அனுபவத்தில் கண்டுள்ேளன். அது ச யான 
முைறயாகுமா? 

ேடவிட்: ேமல்நாட்டு பழக்கவழக்கங்கைளப் பற்றி ஒன்றும் அறியாத பசிபிக் 
கடலிலுள்ள ஒரு தீைவ இரண்டாம் உலகப்ேபா ன்ேபாது அெம க்க 
வரீர்கள்கள் ைகப்பற்றினர். ைசன்யர்களுக்கு ேவண்டிய ெபாருள்கைளக் 
ெகாண்டு குவிப்பதற்காக ஒரு பாைத அைமத்து விமானம் 
மூலம்ெகாண்டு ேசர்த்தனர். தீவின் உள்ளூர் வாசிகளில் இன்னும் 
ஆதிவாசிகளாகேவ இருந்தவர்களுக்கு அப்ெபாருள்களில் எஞ்சியைவக் 
கிைடத்தன. ேபார் முடிந்தபின், சில கட்டிடங்கைளயும் 
விண்கலத்துக்கான பாைதையயும் அங்ேகேய விட்டுவிட்டு 
அெம க்கர்கள் ெவளிேயறினர். உள்ளூர் ஆதிவாசிகள் முன்ேபால் 
ெபாருள்கள் ெதாடர்ந்து குவியேவண்டும் என்று விரும்பினர். ஆனால் 
எவ்வாறு இது முடியுெமன்று அவர்களுக்குப் பு யவில்ைல. உலக 
அரசியைலப் பற்றிேயா, ேவறு ெசய்முைறகைளப் பற்றிேயா சிறிதும் 
ெத யாத அவர்கள். ஆகாயத்திலிருந்து மிகப்ெப ய பறைவகள் 
இறங்குவைதயும், பாைதயில் நிைனக்க முடியாத அளவு பண்டங்கைளக் 
குவித்துச் ெசல்வைதயுேம கண்டிருந்தார்கள். அந்நியர்கள் தங்கள் தீவில் 
ஏன் உள்ளார்கெளன்ேறா, இந்த விசித்திரமான ெபாருள்கள் எவ்வாறு 
தயா க்கப்பட்டு தங்கள் தீவிற்கு ெகாண்டுவரப்படுகின்றன என்பது 
பற்றிேயா ெத ந்துெகாள்ள சிறிதும் முயன்றா ல்ைல. அப்ெப ய 
உேலாகத்தாலான பறைவகைளத்  தங்கள் தீவிற்குத் திரும்ப 
வரவைழக்கும் முயற்சியில் விண்கலப்பாைதயில் சிறு படங்கள் 



அைமத்து அங்கு தங்களுக்குத் ெத ந்தசமயச் சடங்குகைளச் 
ெசய்யலானார்கள். இச்சடங்குகள் ஒரு விதமான மதக்ெகாள்ைக என்று 
ஸ்தாபிதமாகி ’ மனித வர்க்க சாஸ்த்ர’ வல்லுநர்களால் ’சரக்கு 
மதம்(cargo cult)' எனப் ெபய டப்பட்டது. இைத நான் ெசால்வது 
ஏெனன்றால் பலர் ஆத்மவிசாரம் எப்படி, ஏன் பலனளிக்கின்றது என்று 
பு ந்துெகாள்ளாமேல ெசய்ய முயல்கின்றனர், இந்த அறியாைம, 
உள்ளபடி ஆத்ம விசாரம் அல்லாத பல பயிற்சிகைளச் ெசய்ய 
ஏதுவாகிறது. அதனால் விரும்பிய பலன்கள் கிைடப்பதில்ைல. 
முன்கூறிய ஒப்புைமைய இன்னும் சற்றுத் ெதாடர்ந்தால் ’ ஆத்மவிசாரம்’ 
, ’ சரக்கு மதவிசாரம்’ -- இரண்டிற்கும் உள்ள ேவற்றுைமையப் பு ந்து 
ெகாள்ள ேவண்டுமாயின் ஆத்மவிசாரம் எவ்வாறு, ஏன் ெசயல்படுகிறது 
என்பைதத் ெத ந்துெகாள்ள ேவண்டும். 

 ஆத்மவிசாரத்தில் ’தான்’ என்ற நபைரத் தனிப்படுத்துகின்ேறாம். 
அவ்வாறு ெசய்வதால் மனத்ைதயும் ’தனிநபர்’ என்ற உணர்ைவயும் 
அைவ எழும் இடத்திற்ேக திரும்பிச்ெசன்று மைறயுமாறு ெசய்கிேறாம். 
ெபாருட்கேளாடும் எண்ணங்கேளாடும் மனத்ைத இைணத்துக்ெகாள்ள 
ைவக்கும் வழிமுைற எதுவும் ஆத்மவிசாரமாகாது. அது மனநாசத்திற்கு 
அடிேகாலாகாது, மாறாக மனத்ைத இன்னும் வலிைம கூடியதாகச் 
ெசய்யும். ’நான் யார்’ ’நான் யார்’ என்று திரும்பத் திரும்பக் கூறும்ேபாது 
ஒரு எண்ணாத்தின் கருவாகிய ’நான்’ என்ற நபர்(எழுவாய்),  ’நான் யார்’ 
என்ற ெதாட ன் ேமல் கவனம் ெசலுத்துகிறார்.  இது ’நான்’ என்ற 
அகத்ைத அதன் எண்ணங்களிலிருந்து பி க்க உதவாது; அவற்றில் 
சிக்கிக்ெகாள்ளேவ ைவக்கும். 

 ஆத்மவிசாரத்ைத உடலின் குறிப்பிட்ட ஒரு பாகத்தில் உணர்ைவச் 
ெசலுத்துதேலாடு சம்பந்தப்படுத்தும் பயிற்சிகைளப் பற்றியும் இவ்வாேற 
கூறேவண்டும். இத்தவறான கருத்து பல ேபருக்கு உண்டு. உடலின் ஒரு 
பாகத்தில் கருத்ைதச் ெசலுத்துவதால், அது எந்த பாகம் ஆயினும் ’நான்’ 
என்ற அகத்ைத அறியப்படும் ஒரு ெபாருேளாடு சம்பந்தப்படுத்துகிேறாம். 
இது ஆத்மவிசாரமாகாது; இதனால், ஒருேபாதும் ’நான்’ என்ற அகத்ைத 
நசித்துப் ேபாகச்ெசய்ய முடியாது. ’நான்’ அல்லாத ேவறு எண்ணம், 
கருத்து, உணர்ச்சி இைவகளின்மீது கவனம் ெசலுத்தும் எந்த 
ெசய்முைறயும் ஆத்மவிசாரமாகாது. நீங்கள் அவ்வாறு நிைனத்தால், 
நீங்கள் ’சரக்குமத’ விசாரத்ைததான் ெசய்துெகாண்டிருப்பர்கள். 
மனமானது எப்படி எழுச்சி அைடகிறது, எப்படி அைத மைறயச் 
ெசய்யலாம் என்பது பற்றிய தவறான அனுமானத்தால் எழுந்த ஒரு 
சடங்ைக அல்லது பயிற்சிையப் பின்பற்றிக் ெகாண்டிருப்பர்கள். மதச் 
சடங்குகளின் வாயிலாக வானத்திலிருந்து விமானங்கைள வசியம் 



ெசய்ய முயன்ற தீவு வாசிகளுக்குக் கிைடக்கப்ேபாகும் ெவற்றிதான் 
உங்களுக்கும் சாத்தியமாகும். 

ேகள்வி: ஆயின் பக்திக்கும் நம்பிக்ைகக்கும் பங்கு ஏதும் இல்ைலயா? என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும் அல்லது எதைனத் தவிர்க்க ேவண்டும் என்பைதச் 
ச யாகத் ெத ந்து ெகாள்ளாமேல மிகுந்த பக்தி சிரத்ைதயுடன் 
ெசயல்படும் மக்களின் நிைல என்ன? 

ேடவிட்: நான் பக்திையேயா நம்பிக்ைகையேயா குைற கூறவில்ைல. நான் 
ெசால்ல விரும்பியது என்னெவன்றால், ஆத்மவிசாரம் ெசய்வதற்கு 
பயனளிக்கும் முைறயும் பலனில்லாத முைறயும் உள்ளன. ’நான்’ 
என்னும் அகத்தின் இயல்ைபப் பற்றியும், அது எவ்வாறு எழுகிறது, அைத 
எப்படி அடங்கச்ெசய்வது என்பது பற்றியும்  ரமண ன் அறிவுைரகைள 
பு ந்து ெகாள்வதால் இவற்றின் வித்தியாசத்ைதப் பு ந்துெகாள்ள 
முடிகிறது. 

 ஆத்மானுபூதி அைடந்த ஒரு குருவினிடம் முழுைமயான நம்பிக்ைகயும் 
பக்தியுேம ஒருவைனத் தன் இலக்கு ேநாக்கி அழித்துச் ெசல்லும். ேவறு 
எதைனப் பற்றியும் சிந்தைனேயா, கவைலேயா ேதைவயில்ைல. 
இதற்கான நான் கண்ட சிறந்த உதாரணம் மாத்ரு  சாரதா��6�� அவர்கள். 

 ல மணஸ்வாமியின் பக்ைதயான இவர், அவர்ேமல்ெகாண்ட 
ஆழ்ந்த அன்பினாலும், பக்தியினாலும் மட்டுேம அனுபூதி கிைடக்கப் 
ெபற்றார். 1970-ம் ஆண்டுகளில் அவர் ெபயைர ஒரு நாளில் 20 மணிேநரம் 
ஜபித்துக்ெகாண்டும்; அவருைடய புைகப்படத்தில் கருத்ைதச் 
ெசலுத்திக்ெகாண்டும், மிகுந்த 4 மணிேநரத்தில் உறங்கும்ேபாது, 
பலமுைற அவைரத் தன் கனவுகளில் கண்டுெகாண்டுமிருந்தார். இது 
ெவறும் ஆழ்ந்து மனத்ைத ஒருமுகப்படுத்துதல் மட்டுமன்றி, கூடேவ 
இைடயறாது ஆழ்ந்த அன்புப் ெபருக்கும் இருந்தது.அப்ெபருக்கு சில 
சமயம் அதீதமாகி, தன்ைன இரவில் விழித்துக் ெகாண்டிருக்க ைவத்தது 
என்று ல மணஸ்வாமி கூறியுள்ளார். தனக்கு சிறிது தூக்கம் 
கிைடப்பதற்காக அப மிதமான அப்ெபருக்ைகச் சிறிது மிதமாக்கிக் 
ெகாள்ளும்படி ஒரு முைற அவர் ேகட்டுக்ெகாண்டார். ஆனால் 
அவர்களால் அது இயலவில்ைல. பக்திக்குகந்தவர்பால் அந்த அன்பு 
ெதாடர்ந்து 24 மணிேநரமும் ெபருகிக்ெகாண்ேட இருந்து இறுதியில் அந்த 

                                                 
6 No Mind- I am the Self-  என்று ேடவிட் எழுதிய புத்தகத்தில் மத்ரு  சாரதா ஆத்மானுபூதி 
ெபற்றது பற்றிய விவரங்கள் உள்ளன.அவரது குருவான்  ல மணஸ்வாமி ,  சாரதா 
ஆத்மானுபூதி ெபறும் ேபாது ஏற்படும் அனுபவங்கைள பதிவு ெசய்ய அவள் அருேக ஒரு 
ஒலிப்பதிவு ெசய்யும் கருவிையப் ெபாருத்தியிருந்தார். இவ்விரு அனுபூதி ெபற்ற 
குருமார்களின்  அனுபவங்களும், பல சம்பவங்களும் இப்புத்தகத்தில் நிைறந்துள்ளன. 



அன்பின் சக்தியினால் அவருக்கு அனுபூதி பூ த்தது. இந்த முைறயில் 
அனுபூதி ெபற அந்த அளவு அன்பு ெசலுத்தேவண்டும். ஆத்மவிசாரத்தால் 
ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் ெபற விரும்பினால் ஆன்மிகப் பாைதயில் அேத 
அளவு சிரத்ைதயும் தீவிரமும் ேதைவயாகும்.            

ேகள்வி: ெவறும் மந்திர ஜபமும், மனகற்பைன வடிவங்களும் 
ஆத்மஸாக்ஷாத்காரத்ைதப் ெபறுவதற்கு தைடகளாகக் கூடும் என்பதில் 

 ரமணர் மிகத்ெதளிவாக இருந்தார் என்று ெசால்லப்படுகிறது. அது 
உண்ைமயா? ஆத்மவிசாரம் என்னும் வழிமுைறைய  ரமணர் ெப தும் 
விரும்பினாலும்,  ேவறு பயிற்சிகைளத் ெதாடர அதற்கு 
ஒவ்வாதிருப்பினும், பலைர ரமணர் அனுமதித்தார்; ேமலும் ஊக்கமும் 
அளித்தார் என்பது உண்ைமயா? ஆத்மவிசாரம் அத்துைண பயனளிப்பது 
என்று அவர் நிைனத்தால் தன்னிடம் அறிவுைர ேகா  வந்தவர்களுக்கு 
அம்முைறையப் பின்பற்ற ஏன் வலியுறுத்தவில்ைல? 

ேடவிட்: பற்பல ேகள்விகள் இைவ. ஒவ்ெவான்றாகப் பதிலளிக்கிேறன்.  
ரமணைரக் காண முதன்முைற வரும்ேபாது மக்கள் ஆன்மிகம் பற்றிய 
அறிவுைர ேகட்பார்கள்.  ரமணர் அேநகமாக ’த்ற்ேபாது நீங்கள் ெசய்யும் 
பயிற்சி என்ன?’ என்று பதிலளிப்பார். அவர்கள் தாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
ெதய்வத்ைத வழிபடுகிேறாெமன்ேறா அல்லது ஒரு மந்திரத்ைத ஜபம் 
ெசய்து ெகாண்டிருக்கிேறாெமன்ேறா கூறினால்,  ரமணார் ’நல்லது 
அைத நீங்கள் ெதாடர்ந்து ெசய்யலாம்’ என்பார். 

 ெவவ்ேவறு மனிதர்கள் ெவவ்ேவறு பாைதகளால் ஈர்க்கப்ப்டுகிறார்கள் 
என்று அவர் உணர்ந்திருந்தார். ேமலும் ஆத்மவிசாரத்ைதகப் பலர் 
கடினமானதாகவும், எழுச்சியற்றதாகவும் உணர்ந்தனர். அவர் ஒரு 
ஸர்வாதிகா  அல்ல. அவருைடய ஆஸ்ரமத்தில், எந்த ஆன்மிகப் 
பாைதையயும் அனுச க்கும் சுதந்திரம் இருந்தது. எவரும்  ரமண ன் 
உபேதசங்கைளப் படிக்கேவா குறிப்பிட்ட பாைதையப் பின்பற்றேவா 
வற்புறுத்தப்படவில்ைல.  

 பலமுைற அடியார்கள் சில மாதங்களுக்குப்பின், தங்கள் பைழய பயிற்சி 
முயற்சிகளில் ஆர்வம் இழந்துவிட்டைத உணர்ந்தனர். அவர்கள் 
மறுபடியும்  ரமணைர அணுகி தாங்கள் ெசய்யேவண்டியது 
என்னெவன்று வினவுவர். அப்ேபாது  ரமணர் ஆத்மவிசாரத்ைதபற்றிக் 
கூறுவாேரயன்றி மாறேவண்டுெமன்று வற்புறுத்தமாட்டார். இருப்பினும் 
சிலர் அவ டம் ெசன்று ’ நான் தற்ேபாது எவ்விதமான பயிற்சிையயும் 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல, ஆனால் ஆத்மஞானம் ெபற விரும்புகிேறன். 
அதற்கு விைரவான ேநரான வழிமுைற என்ன?’ என்று 
ேகட்பார்கள்.அவ்வாறு ேகட்பவர்கைள அவர் ஆத்மவிசாரம் ெசய்யுமாேற 



கூறுவார்.  

 கிராமவாசிகளின் குழு ஒன்று 1920-யில்  ரமணைரக் காண வந்தைதப் 
பற்றிய ஒரு நல்ல கைத உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் ஆத்மானுபூதி 
அைடய மிகச்சிறந்த வழி என்னெவன்று ேகட்க, ஆத்மவிசாரம் 
ெசய்யும்படி  ரமணர் உபேதசித்தார். ஒரு அனுபவம் மிக்க அடியார் 
அவ்வுபேதசம் ச யானதா என்று பின்னர் தமது சந்ேதகத்ைத 
ெவளியிட்டார். கிராமவாசிகள் ேபான்ற மக்கள் ஏதாவது ஒரு வைகயான 
ஜபம் ெசய்யும்படி ெசால்லப்படுவேத உசிதம் என்று அவர் எண்ணினார்.  

 இந்த விமர்சனம் குறித்து  ரமணர் ேகள்விப்பட்டேபாது, ’ மிகச்சிறந்த 
வழி என்னெவன்று என்ைன வந்து ேகட்கும் மக்கைள நான் ஏன் 
ஏமாற்றேவண்டும்?’ அவர் ேகள்வி ேகட்டார். நான் அதற்குச் ச யான 
பதிைலக் ெகாடுத்ேதன்’ என்றார். ஆத்மவிசாரம் ெசய்ய 
விரும்பினவர்கைள  ரமணர் ஊக்குவித்தார். ஆனால் அவர்கள் ேவறு 
மார்க்கங்களால் கவரப்பட்டால், அவர்களுக்குப் பிடித்தமில்லாத 
ஒன்ைறச் ெசய்யும்படி அவர்கைள வற்புறுத்தியதில்ைல. அவைரக் காண 
வந்தவர்களுடன் அவர் நடத்திய பிரசு க்கப்பட்ட சம்பாஷைணகைள 
ேநாக்கினால் பலமுைற, ஆர்வம் காட்டாத சிலருக்கு ஆத்மவிசாரத்ைதப் 
ப ந்துைரப்பைதக் காணலாம். அவர்களுைடய தயக்கத்ைத அவர் 
பு ந்துெகாண்டதும் ேவறு மார்க்கத்ைதக் கைடப்பிடிக்கும்படி 
கூறிவிடுவார்.  

 இது உங்களுைடய அடுத்த ேகள்விக்குக் ெகாண்டு ெசல்லும். 
ரமணாருைடய உபேதசங்களில் ஜபம், ெதய்வச்ெசாரூபங்கள் அல்லது 
சின்னங்கள் மீது தியானம் ேபான்ற ஆன்மிகப் பயிற்சிகளுக்கு என்ன 
பங்கு? ஆத்மஞானம் ெபற இரண்ேட வழிகள்தான் உள்ளன என்று அவர் 
எப்ேபாதும் ெசால்வதுண்டு; ஆத்ம விசாரம் ெசய் அல்லது கடவுளிடேமா, 
குருவிடேமா முழுைமயாக சரணைடந்துவிடு. ெதய்வங்களின் நாம 
ரூபங்களில் காட்டும் பக்திைய ஒருேபாதும் குைறவாகப் ேபசியதில்ைல. 

 சரணாகதி மார்க்கத்ைதத் ெதாடர்பவர்களில் பலரும் ஏேதா ஒரு 
ெதய்வத்தின் நாமத்ைத ஜபம் ெசய்வதுண்டு.  ரமணர் இைத 
முழுமனேதாடு ஆத த்தாலும், ஜபம் ெசய்யப்படும் ெபய ன்ேமல் 
அல்லது தியானிக்கப்படும் உருவத்தின்ேமல் மிகுந்த பிரீத 
இருந்தால்தான் அவ்வாறான வழிமுைறகள் பலனளிக்குெமன்று அவர் 
ெசால்வதுண்டு. இந்த வித்தியாசம் கவனிக்கப்பட ேவண்டிய ஒன்று. 
ஜபிக்கப்படும் ெபய ன்ேமல் பக்தியும் அன்பும் இல்லாவிடில் ஒரு நாள் 
முழுவதும் இைறவனின் ஒரு ெபயைர உச்ச த்தாலும் அது ெவறும் மன 
ஒருைமப்பாட்டுக்கான பயிற்சியாக மட்டுேம அைமயும். உடல் 



தைசகைள, திரும்பத் திரும்பச் ெசய்யும் பயிற்சிகள் வலிைமயாக்குவது 
ேபான்ேற, அத்தைகய ஜபமானது மனத்தின் தைசகைள வலுவாக்கும்! 
அது மனத்ைத அழியச் ெசய்வதில்ைல; ஆனால் இைறவனின் நாமத்ைத 
ெபரும் கவனத்ேதாடு மட்டுமன்றி பக்திேயாடும் ஜபிக்க முடிந்தால்,  
மனத்ைத இறுதியில் இைறவேனாடு கலந்து இைறவனாகேவ 
மாற்றிவிடும். 

 
பாகம் 2 

 
ேகள்வி: ெடல்லிக்கு நான் ெசன்றிருந்தேபாது ஒருநாள் ஒரு விசித்திரமான 

சம்பவம் நடந்தது. என் சேகாத யின் மகளுடன் ஒரு புத்தகக்கைடக்கு 
ெசன்றிருந்ேதன்.அங்கு ஆன்மீகம் பற்றிய ஒரு மிகப்ெப யப் பகுதி 
இருந்தது. நான் அந்தப் பகுதிைய மிகக் கவனமாகத் ேதடியும் 
ரமணமஹ ஷிையப் பற்றிய ஒரு புத்தகமும் இல்ைல என்று ெத ந்தது. 
இைதப்பற்றி ேகட்டேபாது, புத்தகக் கைடயின் ேமற்பார்ைவயாளர், 
ரமணமஹ ஷிையப் பற்றிய புத்தகங்கள் மக்களால் 
விரும்பப்படுவதில்ைல; சுலபமாக விற்க முடிவதில்ைல என்றார். 
ரமணைரயும் அவரது சீடர்கைளயும் பற்றிய சிறந்த புத்தகங்களுக்கு 
பதிப்பாளராகவும், ஆசி யராகவும் இருக்கும் உங்களது அனுபவமும் 
இேத ேபான்றதுதானா என்று அறிய ஆவலாக உள்ேளன். 
அப்படிேயயாயின் அது ஏன்? 

 
ேடவிட்: ஓேஷா ேபான்ற தற்காலத்திய குருமார்களின் புத்தகங்கைளப் ேபால 

மக்களிைடேய ஆதரவு ெபறவில்ைல. மற்றும் இன்று பல 
புத்தகக்கைடகளில் ஆன்மீகம் என்ற பி ைவ நிரப்புகின்ற சுய உதவி 
அல்லது நவனீகால தைலப்புகளில் வரும் புத்தகங்கள் ெபறும் 
கவர்ச்சியும் அைவகளுக்கு இல்ைல. நீடித்த நிரந்தரமான விற்பைன 
இல்லாமலில்ைல. ஆண்டாண்டுேதாறும்,  ரமண ன் உைரயாடல்கள் 
அடங்கிய பிரதானப் பகுதிகள் வருடத்திற்குச் சுமார் ஆயிரம் பிரதிகள் 
விற்பைன ஆகின்றன. அதாவது, முதல் முதலாகப் பதிப்பிக்கப்பட்ட "  
ரமணருடன் உைரயாடல்கள்" (Talks with Ramana Maharshi)  என்ற புத்தகம் 
இது வைர40,000 பிரதிகளுக்கும் அதிகமாக விற்பைனயாகி இருக்கும்.  
ெதாடர்ந்து விற்பைன ஆகிக்ெகாண்டும் உள்ளது.  650பக்கங்கள் ெகாண்ட 
உறுதியான அட்ைடயுடன் கூடிய இப்புத்தகம் ஸ்மஸ்க்ருத ெமாழியில் 
ஆன்மீக சம்பந்தமான பிரத்ேயகமான ெசாற்களின் ப ச்சயம் 
இருந்தாலன்றி சுலபமாகப் படிக்கக் கூடியதல்ல. ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் 
புதியவர்கள் சிலர்  ரமணைரயும் அவர் உபேதசங்கைளயும் பற்றி 
ெத ந்துெகாள்கிறார்கள். ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் முக்கியமான புத்தகங்கள் 
விற்றுக்ெகாண்ேட உள்ளன.  ரமணைரப் பற்றிய ெபரும்பாலான 



புத்தகங்கைள ெவளியிடும் ரமணாஸ்ரமம் வினிேயாக விஷயத்தில் 
ஸாத்வகீ அணுகுமுைறையக் ைகயாளுகிறது. ஆஸ்ரமத்தில் பிரசு த்து 
விற்பைன ெசய்யும் இலாகா, வரும் ேகா க்ைககைள ம்ட்டும் 
நிைறேவற்றும். ஆனால் விளம்பரம் ெசய்வதில்ைல; மற்றும் 
புத்தகக்கைடகளிலும் புத்தகப் பங்கீடு ெசய்பவர்களிடம் ெசன்று தங்கள் 
புத்தகங்கைள வாங்கிக்ெகாள்ளும்படி ஆதரவு ேதடிப்ேபாவதில்ைல. 
புத்தகக்கைடகளில்  ரமணைரப் ப்ற்றி அதிகமான புத்தகங்கள் 
காணமுடியாததற்கு அதுவும் ஒரு காரணமாகலாம்.  ரமண 
மஹர்ஷிையப் பற்றிய சிறந்த புத்தகங்கள் இருக்கின்றன என்று 
இந்தியாவிலுள்ள புத்தகக்கைட நிர்வாகிகளுக்குக்கூட ெத யாது 
என்றால் ஆச்ச யமில்ைல!  

 
 அதுமட்டுமன்றி அவருைடய உபேதசங்கைளத் ெதாகுக்கேவா 

விளக்கேவா முயற்சிெசய்யும் புத்தகங்களுக்கு ஒருேபாதும் 
மக்களிைடேய வரேவற்பிராது. அைவ ஆத்ம முக்திக்கான 
ேவட்ைகயுள்ள பகுத்தறியும் சிலருக்கு மட்டுேமயாகும். அத்தைகேயார் 
எந்த தைலமுைறயிலும் அதிகம் இருக்கமாட்டார்கள்.  ரமண ன் 
உபேதசங்கள் ஒரு சுகமான தத்துவமல்ல. அல்லது உடனுக்குடன் 
பலன்கைளயும் அனுபவங்கைளயும் தருவதாகேவா இல்ைல. மாறாக 
ஆழ்ந்த விருப்பத்துடன் ஆன்மீகப் பயிற்சியில் ஈடுபட விரும்புேவார்க்கு 
அது ஒரு ப ேசாதிக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட வழிகாட்டும் வைரபடமாக 
உள்ளன.அவ்வாறான பழைமயான அணுகுமுைற தற்காலத்தில் 
விரும்பப்படுவதில்ைல. மக்கள் உடனுக்குடன் ெத யும் பலன்கைள 
விரும்புகிறார்கள்;. கடின உைழப்புக்கான மருந்துச்சீட்ைடயல்ல. சுமார் 20 
ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு உற்சாகமான ேபச்சாள ன் 
உைரையக்ேகட்ேடன். அதில் அவர்  ரமண ன் உபேதசங்கைள உலகம் 
முழுவதும் லக்ஷக்கணக்கானவர்க்குத் ெத யும்படி ெசய்யேவண்டும் 
என்றார். அதற்கு ஒருவர், ’இந்தக் கருத்து தவறானது. 
எத்தைனக்ெகத்தைன திருத்தமாக  ரமண மஹர்ஷியின் 
உபேதசங்கைள விளக்குதிறரீ்கேளா அத்தைனக்கத்தைன குைறவான 
ேபர்கள் அதில் நாட்டம் ெசலுத்துவைதக் காண்பர்கள். அப்படி  
ரமணருக்கு லக்ஷக்கணக்கான புதிய பக்தர்கைள நீங்கள் 
உருவாக்கினால், அது நீஙகள் அவருைடய உபேதசங்கைள எவ்வளவு 
தரக்குைறவாக்கிவிட்டீர்கள் என்பைதக் குறிக்கும் ஒரு 
அளவுேகாலாகேவ இருக்கும்’ என்று பதிலளித்தார். 

 
 இது எனக்குச் ச யாகேவபடுகிறது. கணக்கற்றவர்களின் வாழ்க்ைகைய 

மாற்றிய  ரமண மஹர்ஷி ஒரு உதாரண சிேரஷ்டமான புண்ணிய 
புருஷர். அவைரக்காண வந்தவர்கள்மீது அவருக்கிருந்த மாற்றங்கள் 



ெசய்யும் வன்ைம ப்ற்றிய புத்தகங்கள் நல்ல முைறயில் விற்பைன 
ஆகலாம். ஆனால் அவரது உபேதசங்கைளப்பற்றியப் புத்தகங்கைள 
ெவளியிட்டால் ெவகு சிலேர அைத வாங்க முற்படுவர். அைதயும்விட 
மிகச்சிலேர, அதிலுள்ள உபேதசங்கைள நைடமுைறயில் 
பயன்படுத்துவர்.  

 
ேகள்வி: இைதப்பற்றிப் ேபசும்ேபாது, தற்ேபாது நீங்கள் ஆசிரமத்ைதேயா அல்லது 

ேவறு சங்கங்கைளேயா சாராமல் தனிப்பட்ட முைறயில் புத்தகங்கைள 
ெவளியிடுவது என் கவனத்திற்கு வந்தது. இந்த மாற்றம் எதனால்? என் 
அபிப்பிராயத்தில் ’The Power of Presence' என்ற தைலப்பில் ெவளிவந்த 
மூன்று ெதாகுதிகளும் மிக உணர்வுபூர்வமாக இருந்தன. ெதளிவாகத் 
ெத யும் இத்தகுதி அைவகளுக்கு இருந்தும் நீங்களாகேவ 
இப்புத்தகங்கைள விற்பைன ெசய்வது கடினமாக இருந்ததா? 

 
 
ேடவிட்: 1980களிலும் 1990யின் ஆரம்ப காலத்திலும் நான் பதிப்பித்த அல்லது 

எழுதிய அேநக புத்தகங்கள் ஆசிரமம் அல்லது ஆன்மீக சங்கங்களளின் 
ஆதரவுடன் ெவளிவந்தன. நான் ஒரு ேசைவயாகக் கருதி, குருவுக்கு ஒரு 
காணிக்ைகயாக இப்புத்தகங்கைள ெவளியிட்ேடன். அதற்கான 
உ ைமகைளயும், ெகாடுக்கப்படும் எல்லா பங்குத்ெதாைககைளயும் 
ெகாடுத்துவிட்ேடன். 1990களின் மத்திய காலத்தில்,  ரமண ன் ேநர் 
சீடரான பாபாஜி, எனக்கு ஜவீனாதாரமாக உதவும் என்று புத்தக 
விற்பைனகளில் வரும் உ ைமப்பங்குத் ெதாைககைளப் ெபற்றுக் 
ெகாள்ளுமாறு எனக்கு ைத யமூட்டினார். அதுவைர நான் ேவைல 
பார்த்த கழகங்கள், நான் அவர்களுக்கு ேவைல ெசய்யும்வைர எனக்கு 
ஆதரவு அளித்துவந்தனர். பாபாஜி இல்லறம் ேமற்ெகாண்டவர். அவர் 
ெதாழிலிலிருந்து ஓய்வுெபற்ற 1950களின் மத்திய காலம் வைர தம் 
ஊதியத்ைதக் ெகாண்ேட தமது குடும்பத்ைத நடத்திவந்தார். மனிதர்கள் 
சுயேதைவகைளப் பூர்த்திெசய்து ெகாள்பவர்களாக இருப்பைத அவர் 
விரும்பினார். தங்கைளத் தாங்கேள தாங்கி நிற்பதற்கு அவர் 
ஊக்கமளித்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, நாேன என் எழுத்து, பதிப்புகள் 
மூலம் வாழ்க்ைக நடத்துகிேறன். நான் எந்த சங்கத்தாலும் 
ஆத க்கப்படுவதில்ைல.  

  
 என் எழுத்துக்கைள நாேன ெவளியிடுவைத நான் விரும்புகிேறன். 

ஏெனனின், எனக்கு விருப்பமான தலப்ைப நான் ேதர்ந்ெதடுக்க 
முடியும்;விவரமாகேவா சுருக்கமாகேவா எழுதமுடியும்◌;் குறித்த 
ேநரத்தில் முடிக்கேவண்டும் என்ற கட்டாயமும் இருக்காது. இருந்தாலும் 
நான் ெசால்லிேய ஆக ேவண்டியது என்னெவன்றால் ரமண மஹர்ஷி, 
அவர் சீடர்கள், அவருைடய குருவான அருணாசலம் என்ற 



விஷயங்கைளப்பற்றிேய நான் ெவளியிட்டு வருகிேறன். ேவறு 
தைலப்புகளில் எனக்கு ஆர்வமில்ைல.  

 
 இவற்ைற வாங்கக்கூடியவர்களுலகம் முழுவதிலும் ஆங்காங்ேக 

இருப்பதால் விற்பைனயும் விநிேயாகமும் ஒருசில சமயங்களில் 
தைலவலியாக முடியலாம். 80களின் பின்பகுதியிலும் 90 களின் 
முன்பகுதியிலும் இருந்தைதவிட தற்ேபாது ஒரு சிறந்த ஆன்மீகப் 
புத்தகத்ைத விற்பைன ெசய்வது கடினெமன்று, ஆன்மீக புத்தக 
வியாபாரத்தில் நான் ஏறத்தாழ 20 ஆண்டுகள் ஈடுபட்டிருந்ததால்  நான் 
ெசால்வது,  ச யாக இருக்குெமன்ேற எண்ணுகிேறன். ஆன்மீக புத்தக 
விற்பைனயாளர்களுக்கு பணம் கட்டுவதற்கு தீராத பற்றாக்குைற; பல 
பிரபல புத்தகக்கைடகளுக்ேகா அதிகமாக் விற்பைனயாகும் 
புத்தகங்களின் ேமல் கவனம். அேமஜான், பார்ன்ஸ் அண்ட் ேநாபில் 
இைவ நிைறய நல்ல விற்பைன நிைலயங்கைள வியாபாரம் இல்லாமல் 
ெசய்துெகாண்டிருக்கின்றன.  

 
 விளம்பரத்திற்கு என்று நான் பணம் ஏதும் ஒதுக்கவில்ைல. 

புத்தகத்திற்காக பிரயாணங்கள் ேமற்ெகாள்வதில்ைல.கைடகளில் 
அமர்ந்து புத்தகங்களில் ைகெயாப்பமிடுவதில்ைல. ஊரூராய்ெசன்று 
வாெனாலியில் ேபட்டி தருவதில்ைல. ேமல்நாடுகளில் சாதாரணமாக 
வியாபார விருத்திக்காக ேமற்ேகாள்ளும் வழிமுைறகள் இைவ. புத்தக 
ஆசி யேர ெசன்று தன் புத்தகத்தின் விற்பைனக்காக, பிரசு பவர்க்கு 
உதவ விருப்பமில்லாவிடில் பல பதிப்பாளர்கள் அவ்வாசி யருக்கு 
ஒப்பந்தம் தருவேத இல்ைல. கடந்த 18 மாதங்களில் நான் மூன்று புதிய 
புத்தகங்கைள ெவளியிட்டுள்ேளன். அந்த நாட்களில் ஒரு இரவுகூட நான் 
திருவண்ணாமைலயில் என் ெசாந்தப் படுக்ைகயிேலேய உறங்காமல் 
இருந்ததில்ைல 

 
 என் புத்தகங்களில் ஆர்வமுள்ளவர் என்று நான் அறிந்துள்ளவர்களுக்கு 

தபால்மூலம் அனுப்பப் பட்டீயல் ஒன்று என்னிடம் உள்ளது. புதியதா 
ஏேதனும் ெவளியிடும்ேபாது நான் அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஈ-
ெமயில் (email) மூலம் ெத விப்ேபன். மற்றவர்களுக்கு நண்பர்கள் மூலம் 
அல்லது ெவப்பில் (web) வரும் அறிவிப்புகள் மூலம் என் புத்தகங்கள்பற்றி 
ெத யவரும். தற்ேபாது பல பிரத்ேயகமான ெவப் இடங்கள் வந்துள்ளன. 

 ரமணைரப் பற்றி புதிய புத்தகம் ஒன்று ெவளியானால், அச்ெசய்தி 
அத்ைவதம், குருமார்கள், ஆன்மஞானம் அல்லது ரமண மஹர்ஷி என்ற 
தைலப்புகளில் இயங்கும் ெவப் அைமப்புகளில், சிறிது நாட்களிேலேய 
வந்துவிடும்.  

 
 ெவகுசில புத்தகக் கைடகேள எனது புத்தகங்கைள ைவத்திருப்பதால் 



தற்ேபாது கைடகளில் யாரும் என் புத்தகங்கைளக் காண முடியாது. அது 
என்ைன பாதித்தது இல்ைல. ரமண மஹர்ஷிையப் பற்றி அல்லது 
அவருைடய உபேதசங்கைளப் பற்றி வரும் ஒரு புதிய புத்தகத்ைத 
வாங்கும் அளவிற்கு ரமண மஹர்ஷிைய மதிக்கும்  அன்பர்கள் 
உலகத்தில் பல ஆயிரக்கணக்காேனார் உள்ளனர். ஆைகயால் எப்படியும் 
என் புத்தகங்கள் அவர்கள் கனத்திற்கு வந்து அவர்களும் அவற்ைற 
வாங்குவார்கள். வாடிக்ைகயாளர்கைளத் ேதடுவதற்கு நான் 
சிரமப்படுவதில்ைல. யாராவது ரமணைரப் பற்றிய புத்தகத்தின் மதிப்ைப 
உணருவாேரயாயின், அப்புத்தகம் அவைர எவ்வாறாவது ெசன்றைடயும் 
என்று எனக்குத் ேதான்றுகிறது. விருப்பமில்லாதவர்களிடம் என் 
புத்தகத்ைத சுமத்த முயல்வது என் ெபாறுப்ெபன்று நான் கருதவில்ைல. 
நான் ரமண ன் வார்த்ைதகளுக்குத் தயாரானவனாக ஆனேபாது 
எனக்காக அதற்கான புத்தகம் காத்திருந்தது. ேவறு யாருக்காவது 
அவைரப் பற்றியும் அவர் உபேதசங்கைளப் பற்றியும் படிக்கும் ேதைவ 
ஏற்பட்டால் இதுேபாலேவ நடக்கும்.  

 
 ெசன்ற ஆண்டு, நான் சந்தித்திராத ஒருவர் என் புத்தகங்கள் எங்கு 

வாங்கமுடியும் என்ற விவரங்கைளத் ெத விக்க ஒரு ெவப் பக்கத்ைத 
அைமக்க முன்வந்தார். நான் சம்மதித்து நன்றி ெசான்ேனன். என் 
ெபய ல் இடம் வாங்கி எளிய ெவப் இடம் அைமத்து இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கான ெதாைகையயும் கட்டினார். இந்த ஆண்டு எனக்கு 
சிறிதும் அறிமுகேம இல்லாத ேவறு யாேரா ஒருவர் தன் ேநரத்ைத 
ஒதுக்கி அேநக புதிய விவரங்கள் பலவற்ைற அதில் ேசர்த்து உதவினார். 
ம்றுபடியும் சம்மதித்து நன்றி கூறிேனன். ேதைவப்படும்ேபாது யாராவது 
வருவார்கள், ேவைலயும் ெசய்து முடிக்கப்படும். 

 
 யாேரனும் வியாபா ேயா, ெபண்கேளா இைதப் 

படித்துக்ெகாண்டிருந்தால் அவர்கள் அவநம்பிக்ைகயில் தைலையச் 
ெசாறிந்து ெகாண்டிருப்பார்கள் என்றாலும் இது நடக்கிறது.. என் 
புத்தகங்கள் இறுதியாக வாங்குபவர்கைளச் ெசன்றைடயும். அவர்கள் 
தாங்கள் வாங்கிப் படித்தது குறித்து மகிழ்ச்சிேய அைடகிறார்கள் என்று 
எனக்குத் ெத ய வருகிறது.  

 
ேகள்வி: நீங்கள் எழுதி ெவளியிட்ட ஏறத்தாழ 12 புத்தகங்களில் ஏதாவது 

ஒன்றிரண்டு உங்கைளப் ெபாறுத்தவைர தனிச்சிறப்புைடயது என்று 
உள்ளதா? 

 
ேடவிட்: அப்படி ஒன்றும் இல்ைல. எல்லாவற்றிகாகவும் ேவைல ெசய்யும்ேபாது 

மகிழ்ச்சியாகேவ இருந்தது என்றாலும் வாழ்க்ைக வரலாறுகைள 
எழுதும்ேபாது மற்ற எல்லாவற்ைறயும்விட அதிக இன்பமும் உவைகயும் 



கிட்டின. ஏெனன்றால் சம்பந்தப்பட்ட எல்ேலாருடனும் தனிப்பட்ட 
முைறயில் ெதாடர்புெகாள்ள ேவண்டி இருந்தது. ேமலும் 
இப்புத்தகங்களுக்கான ஆரய்ச்சிப் பகுதிைய நான் மிகவும் ரசித்ேதன்; 
ெத யவராத உண்ைமகைளயும் சம்பவங்கைளயும் ேதடிக் 
கண்டுபிடிப்பைத நான் எப்ேபாதும் ரசிப்ேபன். இறுதியாக, ஆராய்ச்சி 
முடிந்ததும், அைவகைள முழுைமயாக இைணத்துப் படிப்பவைர ஒரு 
விந்ைதமிக்க ேவறுபட்ட உலகத்தில் பிரேவசித்து 
மூழ்கிவிடச்ெசய்யக்கூடிய ஒரு விவரணத்ைத அைமத்துத் தருவதில் 
ஒரு ஆக்கபூர்வமான சவால் உள்ளது. இைதச் ெசய்யும்ேபாது 
உண்ைமைய ஒட்டிேய இருக்க இயன்றவைர முயல்ேவன். ஆனால் 
அேத சமயம் அவர்கள்ேமல் எனக்குத் ேதான்றும் பயபக்தி, அச்சம், மதிப்பு 
இவற்ைறயும் உணர்த்த விரும்புேவன். நான் இவர்கைளப் பற்றி 
எழுதுவது ஏெனன்றால் என்ைனப் ெபாறுத்தவைர இவர்கள் மனித 
வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு வாழேவண்டும் என்பதற்கான அற்புதமான 
உதாரணமாவார்கள். 

 
ேகள்வி: நீங்கள் எழுதிய வரலாற்றுப் புத்தகங்களுக்கான விவரங்கைள எவ்வாறு 

ேசக த்தீர்கள்? அவர்களுடன் ேபசும்ேபாது ேடப் ெரகார்டர் (tape recorder) 
ேபான்ற சாதனங்கைள உபேயாகித்தீர்களா? நான் இவ்வாறு ேகட்பது 
ஏெனன்றால் நீங்கள் எழுதியவற்ைறப் படிக்கும்ேபாது ஒவ்ெவான்றிலும் 
காணப்படும் விவரங்களின் வி ைவக்கண்டு நான் மிகுந்த 
வியப்புக்குள்ளாேனன். அவர்களுைடய வாழ்க்ைகயின் பிற்பகுதியில் 
இைவ எழுதப்பட்டதால் ேமலும் ஆச்ச யப்படும்படியாகின்றது. 

 
ேடவிட்: சாரதம்மாைவயும் ல மணஸ்வாமிையயும் ேபட்டி கண்டேபாது 

என்னிடம் ஒலிப்பதிவு ெசய்யும் கருவி ஒன்றும் இருந்ததாகத் 
ெத யவில்ைல��7��. நிைனவில் ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டிய 
விவரம்தான் ஆனால் ச யாக நிைனவுக்கு வரவில்ைல. அவர்கள் 
ேபசுைகயில் குறிப்புகள் எடுத்துக்ெகாண்ேடன் என்று நிைனக்கின்ேறன். 
சுமார் ஒரு மாதகாலமும் தினமும் காைலயில் ஒருமணிேநரம் 
அவர்களுடன் இருந்தது நிைனவிருக்கின்றது.  சாரதம்மாவிற்கு 
அத்தைன சீ ய நிைனவாற்றல் இருந்தபடியால்தான் அப்புத்தகத்தில் 
நிைறய விவரங்கள் இருந்தன. அற்புதமான நிைனவுக்குக் 
ெகாண்டுவரும் திறன் அவருக்கு இருந்தது. சாரதாம்மா சாதைன ெசய்து 
ெகாண்டிருந்த ஆண்டுகைளக் குறித்து ல மணஸ்வாமிக்கு ச யாக 
ஞாபகமில்ைல. ஆனால் புைகப்படம் பிடித்தாற்ேபால் அந்த நாட்கைளப் 
பற்றிய ஞாபகம் அைத ஈடுகட்டிவிட்டது.  ல மணஸ்வாமிக்கு 
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அவருைடய இளைமக்காலம், ரமணருடன் அவர் கழித்த நாட்கள், அவர் 
தனிைமயில் துறவியாக இருந்த ஆண்டுகள் பற்றி மட்டும் நன்றாக 
நிைனவிருந்தது. இவ்விரண்டு விவரங்களும் ஒன்ைற ஒன்று பூர்த்தி 
ெசய்துவிட்டன. வயதாகிவிட்டது என்ற காரணத்திற்கு இடமில்ைல. 
ஏெனன்றால் அப்ேபாது ல மணஸ்வாமி 50 களிலும், சாரதம்மா 20 
களின் ஆரம்பத்திலும் இருந்தனர். அேநகமாக ஐந்திலிருந்து எட்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தவற்ைறப்பற்றி சாரதம்மா விவ த்துக் 
ெகாண்டிருந்தார்.  

 
 
 அண்ணாமைல ஸ்வாமியுடன்��8�� ஒவ்ெவாரு மதியமும் சந்திப்பு 

ெகாண்ேடன். தினமும் அேநகமாக 90 நிமிட ஒலிநாடாைவ நிரப்புேவன். 
இரேவ அைத எடுத்து எழுதிவிட்டு, அேத ஒலிநாடாைவ மறுநாள் மதியம் 
ெசால்லப்ேபாகும் விவரங்களுக்காக அேத ஒலிநாடாைவ 
உபேயாகிப்ேபன். அது சிக்கனத்திற்காகச் ெசய்தது. ஏெனன்றால் 
அப்ேபாது என்னிடம் அதிகம் பணம் இருக்கவில்ைல. ஆனால் இப்ேபாது 
எண்ணிப் பார்க்கும்ேபாது தனித்தனி ஒலிநாடாக்கைள உபேயாகித்து 
எல்லாவற்ைறயும் ைவத்துக் ெகாண்டிருகலாேம என்று ேதான்றுகிறது. 
ஒரு சுைவயான ெதாகுதியாக இருந்திருக்கும். அவர் கைதகள் 
ெசால்வைதக் ேகட்டு மகிழ்பவர்கள் தற்ேபாது பலர் இருப்பார்கள் என 
நிைனக்கின்ேறன். அவர் கைத ெசால்வதில் வல்லவர்;அவருக்கு 
மனைதக் கவரக்கூடிய கைத கூறும் பாணி இருந்தது. ேததிகைளயும், 
சம்பவங்களின் வ ைசக் கிரமங்கைளயும் பற்றி அவருக்கு ச யாகத் 
ெத யவில்ைல. எந்த கைதக்கு முன்னும் பின்னும் எது வந்தது என்று 
அதனால் அைத நாேன ச ெசய்ய ேவண்டியிருந்தது. அவருைடய அந்த 
ஒரு உலகத்ைத கற்பைன ெசய்வதுமவர் எனக்குக் கூறிய 
பாத்திரங்கைளயும் சம்பவங்கைளயும் அதில் அைமத்துப் பார்ப்பதும் 
அனக்கு மிகவும் பிடித்த சுைவயான நிைறவான சவாலாக இருந்தது. 
ஆசிரம கட்டிடங்களின் புைகப்படங்கைள ஆழ்ந்து ஆராய்ந்தும், 
ஆசிரமத்தின் பைழய கணக்குப் புத்தகங்கைளப் பார்த்தும் அவர் 
ெசால்லும் கைதகளுக்கும் அவர் கவனித்துக் கட்டிக் ெகாண்டிருந்த 
கட்டிடங்களின் ேதாற்றமளித்த சாட்சிையயும் இைணத்துப் பார்த்தும் 
நான் ெஷர்லக் ேஹாம்ஸ் என்ற துப்பறியும் நிபுணைரப்ேபால நிைறய 
துப்பறியும் ேவைல ெசய்துள்ேளன். 

 

                                                 
8 இங்கு,  Living By The Words of Bhagavan  என்ற புத்தகத்ைதக் குறிக்கின்றார். இது குரு -
சிஷ்ய ன்  உறைவப்பற்றின  மிக வியப்பூட்டும் விவரங்கள் அடங்கியது. மிக அழகாக ,  
ரமண ன் உபேதசங்கைளயும் , வாழ்க்ைகையயும் பற்றின சம்பவங்கள்  பல நிைறந்த  
இப்புத்தகம், என் அபிப்பிராயத்தில்,  படிக்க ேவண்டிய ஒன்று. 



 அவ டம் எனக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயம் அவேர அறிந்த 
விவரங்கைளயும் அவ்வாறு அல்லாதவற்ைறயும் பி த்துக் காட்டிடுவார். 
ஒரு சம்பவத்தின்ேபாது அவர் இருந்தாெரனின் அைதச் ெசால்லுவார். 
கைதைய மற்றவர் ெசால்லிக் ேகட்டிருந்தால் அவர் தான் ேநராக அறிந்த 
ஒன்றல்ல என்று குறிப்பிடுவார். அவர் ஒரு கல்வியாளரல்ல ஆனால் 
உயர்கல்வியின் ேதைவைய அறிந்திருந்தார். அவர் குருைவப்பற்றி 
எழுதிக்ெகாண்டிருந்ேதாம். அவருக்கு அவர் குருவின் வாசகங்களும் 
ெசயல்களும் பவித்திரமானைவ. முடிந்தேபாெதல்லாம் ப பூரணமான 
பிைழயின்ைம இருக்கேவண்டுெமன்பார். சில சமயம் அரசியல்வாதியின் 
ெமாழியில் ெசால்லப்ேபானால் அறிவிக்கப்படாத குறிப்புகைளக் 
ெகாடுப்பார். அவ்வாறு நடந்துெகாள்ளும் விதத்ைத, ஏன் அவ்வாறு 
ெசய்கிறார்கள் என்று தன் அபிப்பிராயங்கைளக் கூறுவார். ஆனால் 
கூடேவ, ’இைத அச்சிடாேத ஏெனன்றால் இது ெவறும் என் 
அபிப்பிராயம்தான். ஆசிரமம் அந்த சமயத்தில் எப்படி இருந்தது என்று 
உனக்கு ஒரு பின்னணிையத் தருவதற்காக மட்டுேம இைத உனக்குச் 
ெசால்கிேறன்’ என்பார். அடிப்பைட உண்ைமகைள எவ்வாறு மதிப்பிட 
ேவண்டும் என்று அறிந்திருந்த ஒருவருடன் பழகுவது இன்பகரமாக 
இருந்தது.  

 
 எண்பது வயதுக்காரர்களுடன் அவர்கள் இளைமக்காலத்ைதப் பற்றிப் 

ேபசும்ேபாது தவறான நிைனவுகள் இருப்பது சாத்தியம். ஆனால் ேவறு 
வழிகளில் ச பார்க்கமுடிந்த விஷயங்கள் அேநகமாக உண்ைமயாகேவ 
இருந்தன. அது அவர் எனக்குக் கூறிய எல்லவற்றினுைடய 
பிைழயின்ைமயையயும், உண்ைமையயும் நம்புவதற்கு ஒரு 
ைத யத்ைதத் தந்தது. 

 
 நான் முன்ேப கூறியதுேபால அவரால் ச யான ேததிகைள உறுதியாகச் 

ெசால்லமுடியவில்ைல. உதாரணமாக,  ரமண டம் தான் 1930ஆம் 
ஆண்டு வந்ததாகச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால்  ேசஷாத்  
ஸ்வாமிகள் 1929-ன் முற்பகுதியில் காலஞ்ெசன்றுவிட்டார் என்று 
அவருக்கு நிரூபித்தேபாது, அவர் ெசான்னைத மாற்றேவண்டிவந்தது. 
ஏெனன்றால் அவர்   ேசஷாத்  ஸ்வாமிகைள சில தருணங்களில் 
சந்தித்திருந்தார். எனினும் இத்தைகய தவறுகள் மிகச்சிலேவ இருந்தன. 

 
 பாபாஜியின்��9�� வாழ்க்ைகப்பற்றிய குறிப்புகைள நான் ேசக த்தேபாது 

80 வயதுகளில் இருந்தார். நான் ேகட்டிருந்த மிகப்ெப ய சுயச தம் 
பற்றிய 16 பக்கக் ேகள்வித்தாள்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வைகயில் 200 
பக்கங்களில் தம் பதில்கைள எழுதியிருந்தார். அக்காலத்தில் அவருைடய 
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உபந்யாசங்கள் பதிவு ெசய்யப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. ஒவ்ெவாரு 
நாளும் சுமார் ஒரு மணிேநரம் தன்ைனக் காண வந்தவர்களுடன் 
இருந்தேபாது, பலமுைற, தன் கடந்த காலத்தின் சம்பவங்கைளப் பற்றி 
குறிப்பிடுவார். ஆதலால் நான் அவர் ேபச்சுக்கைள ேநராகப் 
பதிவுெசய்யவில்ைல என்றாலும், தன் வாழ்க்ைகயின் கடந்த நாட்களில் 
நடந்த பலவற்ைறப் பற்றி அவர் ெசால்லியிருந்த நிகழ்ச்சிகைளப் பதிவு 
ெசய்து காப்பாற்றப்பட்ட ஒலிநாடாக்கள் எனக்குக் கிைடத்தன. 

 
                ெவவ்ேவறு நாட்களில் அவருடன பழகிய, மற்றும் அவருக்குத் 

ெத ந்தவர்கைள அணுகிேனன். அவர்கள் கூற்றும் அவர் என்னிடம் 
கூறியவற்ைற ஊர்ஜிதப்படுத்தின. உதாரணமாக, அவர் குழந்ைதயாக 
இருந்தேபாது கிருஷ்ணன் வந்து அவருடன் படுக்ைகஅைறயில் 
விைளயாடுவாராம். ஆனால் அவர் குடும்பத்தினர் யாருக்கும் 
கிருஷ்ணைரப் பார்க்கமுடியவில்ைலயாம். நான் அவருைடய 
ச்ேகாத கள் இருவருடனும் ேபசிேனன். இருவருக்கும் சிறிய பாபாஜி 
கண்ணுக்குத்ெத யாத ஒரு ேதாழனுடன் படுக்ைகமீதும் வடீ்டிலும் 
விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தது ேபான்ற நிகழ்ச்சிகள் நிைனவிருந்தது. 
அம்மாதி யான தருணெமான்றில் அவர் பல மணிேநரம் நீடித்த, தன்ைன 
மறந்த நிைலக்குச் ெசன்றுவிட்டாராம். 

 
 ஒரு ேகள்விக்குப் பதிலாக ஒரு கைதைய அவர் ெசால்லும்ேபாது, அசல் 

சம்பவத்திலிருந்து அல்லாமல் கைடசியாக அவர் அைதப்பற்றி ேபசிய 
நிைனவிலிருந்து ெசால்வதுேபால் எனக்குத் ேதான்றும். பலர் இவ்வாெற 
ெசய்கிறார்கள் என்று நிைனக்கிேறன். ஆயினும், சிலசமயங்களில் 
தன்னிச்ைசயாக ஒரு நிகழ்ச்சி நிைனவுக்குவர அைதப்பற்றி ேபச 
ஆரம்பித்துவிடுவார். இவ்வாறு நிகழும்ேபாது மிக அதிசயத்தக்க 
விவரங்கள் ெவளிப்படும். ஒரு முஸ்லிம் மஹாைனச் ெசன்ைனயில் 
சந்தித்தைதப் பற்றி அவர் ேபசியது எனக்கு நிைனவுக்கு வருகிறது. 
இதுபற்றி முன்ேப நான் ேகட்டிருந்ேதன். ஆனால் அவர் ெசால்ல 
ஆரம்பித்தேபாது அந்த சமயத்தில் அவர் நிஜமாகேவ 1940 யின் மத்திய 
பாகத்தில் ெசன்ைனயில் இருந்துெகாண்டு, ெதருக்களில் நடப்பது 
ேபாலவும், அப்ேபாது காணும் காட்சிகைள வர்ணிப்பது ேபாலவும் நான் 
உணர்ந்ேதன். குறிப்பிட்ட அந்தத் ெதருவில் நடந்து ெகாண்டிருப்பதுேபால 
சில கைடகைளயும், வியாபாரங்கைளயும் கடந்து ெகாண்டுருப்பதுபற்றி 
ேபசிக்ெகாண்டும் வழியில் காணும் காட்சிகைள வர்ணித்துக் ெகாண்டும் 
இருந்தார். எனக்கு இந்த விவரங்கள் மிகவும் முக்கியமானைவ. திரும்பத் 
திரும்பச் ெசால்லிக் ேகட்பதில் ஏற்படும் தடங்கல்களின்றி 
அச்சம்பவத்ைத மறுபடி ஒரு விடிேயாவில் காட்டப்படுவதுேபால 
இருந்தது. இம்மாதி யான மேனாநிைலயில் அவர் இருந்தேபாது 



அவைரத் தைட ெசய்யாமலிருக்க நான் பழகிக்ெகாண்ேடன். இைடயில் 
ஒரு வினாேவா அல்லது விளக்கேமா அல்லது சந்ேதகேமா ேகட்டால் 
அவர் கண்களில் ேதான்றிய பாவம் மாறிவிடும்; அவர் அந்தத்ெதருவில் 
ெதாடர்ந்து இருக்க மாட்டார். மறுபடி அவர் நிைனவுகளுக்குத் திரும்பி, 
விவரங்கைள எப்ேபாதும் ெசால்வைதப்ேபால் ெசால்லிக்ெகாண்ேட 
இருப்பார்.  

 
 ெமாத்தத்தில், நான் எழுதிய எல்ேலாைரப்பற்றியும் நான் நம்பக்கூடிய 

நிைனவுகைளேய எழுதுகின்ேறன் என்று உறுதிப்படித்திக் ெகாண்ேடன். 
அண்ணாமைல ஸ்வாமிகைளயும் பாபாஜிையயும் பற்றிய விவரங்களில் 
எல்லா ஆராய்ச்சிகளும் ேகள்விகளும் ச ெசய்ய முடியாத சிற்சில 
முரண்பாடுகள் இருந்தன. அைவ ெவகுநாட்களுக்கு முன் நடந்தைதப் 
பற்றியைவ. உண்ைமயிேலேய உயர்ந்த மனிதர்கைளப் பற்றி என்னால் 
இயன்றவைர நம்பத்தகுந்த விவரங்கைளக் ெகாடுத்துள்ள திருப்தி 
எனக்குள்ளது. 

 
ேகள்வி: பாபாஜியின் சேகாத கள் கிருஷ்ணருடன் அவர் விைளயாடியதாகச் 

ெசான்னார்கள்; ஆனால் பாபாஜிையத் தவிர கிருஷ்ணைர யாரும் 
பார்க்கவில்ைல என்றும் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். பாபாஜிேய 
இக்கைதகைள உருவாக்கித் தான் கிருஷ்ணைரப் பார்த்ததாகச் ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருக்கவும் கூடும் என்று ஒரு சந்ேதகப்பிராணியானவர் 
ெசால்லலாம். பின்பு அவர் புகழ்மிக்கவரான ேபாது ஒருேவைள அவர் 
குடும்பத்தினர், ’ஆம், அவர் சிறுவனாயிருந்தேபாது அவர் 
கிருஷ்ணருடன் விைளயாடியைதப் பார்த்ேதாம்’ என்று ெசால்லலாம். 
இத்தைகய சாத்தியக் கூறுகைள ேயாசித்துப் பார்த்தீர்களா? 

 
ேடவிட்: ஆம் இது ஒரு நியாயமான கூற்றுதான். இச்சம்பவத்ைத நான் 

குறிப்பிட்டேபாது ஒரு தவறான உதாரணத்ைத எடுத்துக்ெகாண்ேடன் 
ேபாலும். நிச்சயமாக, மனத்ேதாற்றமான அனுபவங்கைள யாராலும் 
ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியாது. ஏெனன்றால் அத்ேதாற்றங்கள் ெபரும்பாலும் 
ஒரு நபைர மட்டுேம ெபாருத்திருக்கும். பாபாஜிக்கு அவர் வாழ்நாள் 
முழுவதும் தவறாமல் மனத்ேதாற்றங்கள் இருந்துெகாண்டிருந்தன. 
உண்ைமயில் ேவறு யாரும் அவற்ைறக் காணவில்ைல. பாபாஜியின் 
முன்னிைலயில் பல அன்பர்களுக்குச் சுயமாக ’மனத்ேதாற்றங்கள்’ 
ஏற்பட்டன. அைவகளும் ஒேர ஒருவரால் மட்டுேம காணப்பட்டைவ. 
பாபாஜிகூட அவற்ைறக் காணவில்ைல. 

 
 பாபாஜி சிறுவனாக இருந்தேபாது கிருஷ்ணருடன் விைளயாடியதாகக் 

கூறிய சேகாத களில் ஒருவரான லீலாவுக்கு கங்ைகக் கைரயில் 
வால்மீகி ஆசிரமத்தில் சீைத இருப்பைதப்ேபால ஒரு ேதாற்றம் 



ஏற்பட்டது. அச்சமயம் பாபாஜியும் அங்கிருக்க, இருவரும் அத்ெதய்வம் 
ெவளிப்பட்டு அவர்களுடன் ேபசுவைதக் கண்டனர். லீலா 
அதிர்ச்சியைடந்து மயக்கமுற்றாள். நிச்சயமாக அது அவளுக்கு ஒரு 
சாதாரண அனுபவமாக இருக்கவில்ைல. ஆதலால் அவ்ள் பாபாஜி தன் 
சிறுவயதில் கிருஷ்ணருடன் விைளயாடியைதத் தான் பார்த்ததாகச் 
ெசான்னேபாது பாபாஜி உண்ைமையத்தான் ெசால்கிறார் என்று அவள் 
நம்பியது நியாயமானேத. பாபாஜி கூறிய மற்ற சம்பவங்கள் பலவற்ைற 
ஊர்ஜிதப்படுத்துவது சுலபமாகேவ இருந்தது. பாபாஜியிடம் நம்பமுடியாத 
கைதகளும் சம்பவங்களும் நிைறய இருந்தன. அவற்றில் சில அபத்தமாக 
இருந்ததால், ’இது உண்ைமயாக இருக்கமுடியாது, தாேன இவற்ைற 
இட்டுக்கட்டி நம்மிடம் விைளயாடுதிறார்’ என்று நம்ைமச் சிந்திக்க 
ைவத்துவிட்டன. ஆயினும் அச்சம்பவம் நடந்தேபாது உடனிருந்த 
யாைரேயனும் நான் பார்க்க ேநர்ந்தால் பாபாஜி கூறியவற்ைற எப்ேபாதும் 
ஆேமாதிப்பார்கள் அல்லது அதற்கு மிகவும் ஒத்தவாறிருக்கும் ஒரு 
கைதையச் ெசால்வார்கள்.  

 
ேகள்வி: உண்ைமயில் மனம் திரும்பமுடியாதபடி இறந்துவிட்ட பின்னேர ஆத்ம 

ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்படுெமன்று நீங்கள் கூறினரீ்கள். பாபாஜி முன்னேர 
தான் ெசால்லியிருந்ததின் நிைனவுகளின் அடிப்பைடயில் தன் வாழ்க்ைக 
வரலாற்ைறப் பற்றிக் கூறுவார் என்றும் கூறியுள்ளரீ். ’நிைனவுகள்’ 
’இறந்துவிட்ட மனம்’ என்பைவ ஒன்றுக்ெகான்று முரண்பாடுைடய 
கருத்துக்கள்ேபால் ேதான்றுகின்றன. தயவுெசய்து இதைன விளக்க 
முடியுமா? 

 
ேடவிட்: புதிர்ேபால் ேதான்றும் இதனால் பலர் குழப்பத்துக்குள்ளாகிறார்கள். 

இறந்துவிட்ட மனெமன்பது, எண்ணங்கைள எண்ணுகின்ற கர்த்தா. 
உணர்வுகைள உணர்பவர், நிைனவுகைள நிைனத்துக் ெகாள்பவர் என்று 
ஒருவர் அதில் இல்லாத மனேம ஆகும். எண்ணங்களும், உணர்வுகளும்,  
நிைனவுகளும் அங்கு இன்னும் இருக்கலாம். ஆனால் ’நான் 
இச்சம்பவத்ைத இன்னும் நிைனவில் ைவத்துக் ெகாண்டுள்ேளன்’ என்று 
நம்புவதற்கு யாரும் அங்கில்ைல. எண்ணங்களும்  நிைனவுகளும் 
ஆத்மாவில் ஆனந்தமாகத் ெதாடர்ந்து இருக்கலாம். ஆனால் அறேவ 
இல்லாதது என்னெவன்றால் அது அைவகைள அனுபவிக்கேவா, 
ெசாந்தம் ெகாண்டாடேவா ஒருவன் இருக்கிறான் என்ற கருத்தாகும்.  

 
 பாபாஜி ஒருமுைற ஒரு ேநர்த்தியான உவைமையக் கூறினார். ’நீ ெதரு 

ஓரமாக அமர்ந்திருக்கிறாய். இரண்டு திைசகளிலும் வாகனங்கள் 
உன்ைனக்கடந்து ெசன்று ெகாண்டிருக்கின்றன. இைவகள் உன்னுள் 
இருக்கும் எண்ணங்கள், நிைனவுகள், ஆைசகளுக்கு ஒப்பானைவ. 



அைவகள் உனக்குச் சிறிதும் சம்பந்தப்படாதைவ. ஆனால் நீ 
அைவகளுடன் ஒட்டிக்ெகாள்வதில் குறியாய் இருக்கிறாய். நீ ஓடும் 
கா ன் ஒரு பகுதிையப் (bumper) பற்றிக்ெகாள்கிறாய். உன்னால் 
தாங்கமுடியாமல் விட்டுவிட ேநரும்வைர அதனால் இழுத்துச் 
ெசல்லப்படுகிறாய். இதுேவ ஒரு முட்டாள்தனமான ெசயல். ஆனால் 
உன் தவற்றிலிருந்து நீ கற்றுக்ெகாள்வதில்ைல. பிறகு உன்னருேக வரும் 
அடுத்த காைரப் பற்றிக்ெகாள்ள முற்படுகிறாய். இப்படித்தான் நீங்கள் 
எல்ேலாரும் உங்களுக்குத் ேதைவயற்ற விஷயங்களில் பற்றுெகாண்டு 
அதன் விைளவால் அநாவசியமாக துன்பத்ைத அனுபவித்துக்ெகாண்டு 
உங்கள் வாழ்க்ைகைய நடத்துகிறரீ்கள்; ஒரு எண்ணத்திேலா கருத்திேலா 
உணர்விேலா உன்ைன இைணத்துக் ெகாள்ளாேத. அப்ேபாது நீ 
ஆனந்தமாக இருப்பாய்’. 

 
 இறந்துவிட்ட மனம் என்றாலும் அதிலும் மன ஓட்டம் இருக்கலாம் - 

சாதாரணமாக மிகவும் குைறந்த அளவில்; ஆனால் ஒரு கருத்து அல்லது 
உணர்வின் ஒரு பகுதிையக் கூட பற்றிக் ெகாள்பவர் யாரும் 
இரார்.அைமதி காக்கும் மனத்திற்கும் இறந்துவிட்ட மனத்திற்கும் உள்ள 
ேவற்றுைம இதுதான். மனம் அைமதியாக சலனமற்று இருக்கும்ேபாது, 
புதிய கருத்ைதத் தன்னுடன் இைணத்துக் ெகாள்ளும் ஒருவர் அங்கு 
உண்டு. ஆனால் மனம் என்பேத அற்றுப்ேபாய், மனம் இறந்துவிட்ட ஒரு 
நிைலயில், ஒரு எண்ணப்படும் ெபாருளுடன் தன்ைன 
இைணத்துக்ெகாள்ள ஒரு நபர் இருக்கிறார் என்ற பாவைன நிரந்தரமாக 
அழிந்து ேபாய்விட்டது. ஆகேவ இறந்துவிட்ட அல்லது அழிந்துவிட்ட 
மனம் என்று அது ரமண ன் இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. 
கருத்துக்கேளாடும், எண்ணங்கேளாடும் ஈடுபடுத்திக் ெகாள்வதற்கான 
சாத்தியக்கூறு நிச்சயமாக முடிந்துவிட்ட ஒரு நிைலயாகும்.  

 
 பாபாஜிையப் பற்றியும் அவர் நிைனவுகைளப் பற்றியும் நான் கூறியைத 

சிறிது பார்க்கலாம். பாபாஜி இரு அெம க்க பல் மருத்துவர்களுக்கு 1990-
ல் ெகாடுத்த ேபட்டியில், ’ நான் ேபசும்ேபாது, என் ஞாபகசக்திையேயா 
அல்லது என் பைழய அனுபவத்ைதேயா நம்புவதில்ைல’ என்றார். 
இைதப்பற்றி நான் அவைர வினவியேபாது, ’மனம்’ என்று ஒன்று 
உள்ளவர்கள் தங்கள் அடுத்த வாக்கியத்ைத உருவாக்குவதற்கு 
எப்ேபாதும் தங்கள் கடந்த காலத்ைத நாடுவார்கெளன்றும், ஆனால் 
ஆத்மஞானம் ெபற்றவர்களின் ெசாற்கள் அக்கணத்திேலேய 
ஆன்மாவால் தூண்டப்படுேம அன்றி பைழய ஞாபகங்கள் அல்லது 
அனுபவங்களின் விைளவினால் அல்ல. ஒரு உைரயாடலுக்கு மனத்ைத 
உபேயாகிப்பதற்கும், ேபசத்ேதைவ ஏற்படும்ேபாது ஆன்மாைவேய 
ேதைவயான வார்த்ைதகைள வாயில் வரும்படி ெசய்வதற்கும் உள்ள 



ேவற்றுைமயாகும். மனெமன்று ஒன்றில்லாதேபாது, 
ேதைவப்படும்ேபாெதல்லாம் தன்னிச்ைசயாக வார்த்ைதகள் 
ெவளிப்படும். ஒருகால் அைவ கடந்தகாலத்தின் சம்பவம் ஒன்றாக 
உருக்ெகாண்டால் கடந்த காலத்தில் மூழ்கி பைழய நிைனவுகைள 
திரும்பப் ெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கின்ற ’நான்’ என்று உண்டு என்ற தவறான 
முடிவுக்கு வரக்கூடாது. 

 
 ஒருமுைற ேவடிக்ைகயாக, ஞாபகத்ைதேயா அல்லது அனுபவங்களின் 

துைணேயா இல்லாமல் அவரால் எப்படி கைடகளில் சாமான்கைள 
வாங்க முடிகிறது என்று ேகட்ேடன்.  காய்கறி வாங்குவதில் அவர் 
பயங்கரமாக ேபரம் ேபசுபவர் என்று நான் இங்கு குறிப்பிடேவ ேவண்டும். 
எப்ேபாதும் மிகக்குைறந்த விைலயில் மிக உயர்ந்த தரமான ெபாருள் 
ேவண்டுெமன்பார். ’ஞாபகசக்தி இல்லாமல் உங்களால் இது எவ்வாறு 
ெசய்யமுடிகிறது’ என்று ேகட்ேடன். ’மலிவாகக் கிைடக்கிறதா என்றறிய 
ேநற்ேறா அல்லது ெசன்ற வாரேமா என்ன விைல இருந்தது என்று 
ெத ய ேவண்டும். ஒரு காரட் நன்றாக இருக்கிறதா இல்ைலயா 
என்றறிய ஒரு நல்ல காரட் எப்படி இருக்கும் என்ற ஞாபகேமா அல்லது 
முந்ைதய அனுபவேமா ேவண்டும’. 

 
 முதலில் ’என்ன முட்டாள் ேகள்வி?’என்று மட்டும் கூறினார். பின்பு 

சி த்துவிட்டு நான் சற்றுமுன் விளக்கியவற்ைற ஏறத்தாழ 
சுருக்கமாக்கிக் கூறினார். அதாவது கைடகளில் வாங்கச் ெசல்லும்ேபாது, 
ேயாசித்து, தீர்மானித்து, ேதர்ந்ெதடுப்பவர் என்று யாருமில்ைல. 
ஆன்மாவானது தன்னிச்ைசயாக இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிறது. 
ஆனால் ெவளியிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு உடலுக்குள் யாேரா 
இருந்துெகாண்டு முந்ைதய அனுபவம் மற்றும் அறிவின் துைணேயாடு 
தீர்மானங்கள் ெசய்வதுேபால் ேதான்றும்.  

 
 1970-களின் இறுதியில் இேத ேபான்ற வார்த்ைதகளால் திரு. யூ.ஜி. 

கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் சாமான்கள் வாங்கும் முைறகள் பற்றிப் ேபசக் 
ேகட்ேடன். ’நான் தள்ளு வண்டிைய பாைத வழியாகச் 
ெசலுத்திக்ெகாண்டு ெசல்ேவன். ஒரு ைக நீள்வைதயும், சாமான்கைள 
எடுத்துக் ெகாண்டு வண்டியில் ைவப்பைதயும் கவனிப்ேபன். அது என்க்கு 
சம்பந்தமில்லாத ஒன்று. நான் ைகைய அந்த திைசக்குச் ெசன்று அந்த 
குறிப்பிட்ட ெபாருைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்படி ெசால்லவில்ைல. அது 
தானாகேவதான் நிகழ்ந்தது. பணம் ெசலுத்தும் இடத்ைத நான் 
அைடயும்ேபாது, கூைட நிைறய உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும், அதில் 
எதுவும் சுயமாக நான் ேதர்ந்ெதடுத்ததில்ைல. 

 
ேகள்வி: நீங்கள் யாைரப்பற்றி எழுதுகிறரீ்கேளா, அவர்கள் ேமல் மிகவும் 



ம யாைத ைவத்திருப்பது ெதளிவாகத் ெத கிறது. உண்ைமகைள 
உள்ளபடி,  உமது எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகளுடன் சம்பந்தப்படாத 
முைறயில் ைகயாளுவது சிரமமாக இருந்ததா? உதாரணமாக 
அவர்கைளப் பற்றிேயா அல்லது அவர்களது வாழ்க்ைகையப் பற்றிேயா 
தரக்குைறவான--படிப்பவர்களில் சராச யானவர்களின் 
எண்ணப்படியாவது-- விஷயங்கைளக் காண ேந டும்ேபாது 
அவர்கள்ேமல் உங்களுக்கு ம யாைத உண்டு என்பதினால் அவற்ைறப் 
புத்தகத்தில் ேசர்க்காமலிருக்கும் மேனாபாவம் இருந்திருக்கலாம். 

 
ேடவிட்: ரமண மஹர்ஷிையப் பற்றி ஆரம்பிக்கலாம். கடந்த 25 ஆண்டுகளில் 

ெபரும்பாலுமவருைடய வாழ்க்ைகையயும் உபேதசங்கைளயும் பற்றி 
ஆராய்ச்சி ெசய்து வந்துள்ேளன். அத்தைன காலத்திலும் மக்களுக்கு 
அவைரப் பற்றின தவறான அபிப்பிராயம் வரலாேமா என்று 
மக்களிடமிருந்து நான் மைறக்கும்படியான ஒரு சம்பவமும் 
கிைடத்ததில்ைல. அவருைடய ஒழுக்கமும் நடத்ைதயும் எல்லா 
ேநரங்களிலும் அப்பழுக்கற்றைவ. புனிதத்தன்ைமயுடன் 
சம்பந்தப்படுத்தும் எல்லப் பண்புகளும் அவ டம் ெபாருந்தியிருந்தன. 
தைய, ெமன்ைம, எளிைம, சாந்தம், ெபாறுைம முதலானைவ. பல 
பத்தாண்டுகள் (decades) முற்றிலும் ெபாதுமக்களின் பார்ைவயில் அவர் 
வாழ்ந்திருந்தார். அவருக்ெகன்று தனிப்பட்ட அைற ஒன்றும் 
இருக்கவில்ைல.  ஆைகயால் அவர் ெசய்தது ெசான்னது எல்லாம் 
ெபாதுவான ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டது. ஸ்நான அைறக்குச் 
ெசல்லும்ேபாது தவிர அவர் ஒரு மூடிய கதவின் பின் இருந்தேத 
இல்ைல.  1940-கள்வைர காைல இரண்டு மணிக்கு அவைர த சிக்க 
வந்தாலும் அவர் வசித்த கூடத்திற்குச் ெசன்று அவருடன் அமரலாம். 
சிலர் அவர் ெபயைரக் ெகடுக்க முயன்று அவ்வப்ேபாது அவைரப்பற்றிக் 
கைதகைளக் கற்பிப்பார்கள். ஆனால் அவருடன் ெநருங்கிப் பழகிய 
யாரும் அவற்ைற ஒருேபாதும் நம்பேவ மாட்டார்கள். அவரது வாழ்க்ைக 
முைற அவ்வளவு தூயதாகவும், பகிரங்கமாக இருந்தைமயால் 
ஒருவைகயான அவதூறுக்ேகா, தவறுக்ேகா இடேம இருந்ததில்ைல. 
அவர் பண நிர்வாகம் ெசய்தேத இல்ைல; எவைரயும் 
தூற்றியேதயில்ைல; நீருக்கான பாண்டத்ைதயும், ைகத்தடிையயும் தவிர 
ேவறு எைதயும் ைவத்துக் ெகாள்ளவில்ைல; ஒருேபாதும் ஒரு 
ெபண்ணுடன் தனியாக இருந்ததில்ைல. அவர் வாழும் முைறையக் 
கவனிக்காதவர்கள் மட்டுேம அவைரப்பற்றி அவதூறான கைதகைளக் 
கற்பிக்க முடியும்; மற்றவர்கள் அைத நம்புவார்கள் என்று 
எதிபார்க்கமுடியும்.  

 
 அவ்வாறு கைதகைள ெவளிமனிதர்கள் உருவாக்கும்ேபாது  ரமணர் 



ேகாபம் ெகாள்வைதவிட ேவடிக்ைகயாகேவ எடுத்துக் ெகாள்வார். 1930 - 
களின் முற்பகுதியில் அதிருப்தி அைடந்த பைழய அன்பர் ஒருவர் மிகவும் 
பழிச்ெசாற்கள் அடங்கிய அறிக்ைக ஒன்ைற ெவளியிட்டேபாது, ஆசிரம 
நிர்வாகி நீதிமன்றத்திற்குச் ெசன்று  ரமணர் மற்றும் 
ஆசிரமத்தினுைடய நற்ெபயைரக் காப்பாற்றுவதற்காக அறிக்ைக 
ெவளியிட்டவர்மீது வழக்குத் ெதாடர விரும்பினார்.  ரமணர் அைதத் 
தடுத்து, ’மாறாக அைத வாயிலில் ெசன்று விற்கலாேம. உண்ைமயான 
அன்பர்கள் அைத படித்துவிட்டு அதிலிருக்கும் ஒரு வார்த்ைதையக்கூட 
நம்பமாட்டார்கள். ெகட்டவர்கள் அைத நம்புவார்கள், இங்கு வருவைதத் 
தவிர்ப்பார்கள். ஆகக்கூடி நமக்கு இங்கு விருந்தினர்கள் வருவது 
குைறயும்’ என்றார். 

 
 ஆசிரம வளாகத்தில் அத்தைகய நிந்திக்கத்தக்க அறிக்ைக 

விற்கப்படுவைத ஒருேபாதும் பக்தர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் 
என்பதால் நிர்வாகி அந்த ஆேலாசைனக்கு ஒப்புக்ெகாள்ளவில்ைல.  
எனினும் இச்சம்பவம்  ரமண ன் குணநலனின் சுைவமிக்க ஒரு 
பகுதிைய விளக்குகிறது. தன்ைனப்பற்றிய விமர்சனங்களால் சிறிதும் 
சலனப்படாமல் இருந்தது மட்டுமல்லாமல் சில தருணங்களில் அைத 
ரசிக்கவும் ெசய்து மற்றும் சில சமயங்களில் அைதக் ெகாண்டாடுவது 
ேபாலவும் கூட இருந்தது. புகழாலும் பழியாலும் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பு, 
ஆன்மஞானம் பிறக்கு முன் இறுதியாக அகன்று ெசல்பைவகளுள் 
ஒன்றாகும் என்று சாஸ்திரங்கள் ெசால்கின்றன.  ரமண டம் 
நிச்சயமாக அது இல்ைல. ெவகு சிலேர ேகட்டிருக்கக்கூடிய இன்ெனாரு 
கைதையச் ெசால்கிேறன்.  ரமணர் இருந்த கூடத்தில் ஒரு சிறிய 
புத்தகம் இருந்தது. பத்தி ைககளில்   ரமணைரப் பற்றி ஏேதனும் 
விவரங்கள் ெவளிவந்திருந்தால் யாராவது ஒருவர் அதைனக் கத்த த்து 
அப்புத்தகத்தில் ஒட்டி ைவத்துவிடுவார்கள். அைவ  ரமண ன் 
வாழ்க்ைக, உபேதசம், ஆசிரமம் பற்றிய ெபாதுவான விவரங்களாகேவா 
அல்லது ஆதரவான நற்சான்றுகளாகேவா இருக்கும். ஒரு நாள் ஒரு 
பத்தி ைகயில் மிகவும் குற்றம் சாட்டும் அறிக்ைக ெவளிவந்தது.  
ரமணேர அன்பர்களின் திகிலைடந்த மறுப்புக்கைளயும் மீறி அைதக் 
கத்த த்து அப்புத்தகத்தின் ேமல் அட்ைடயில் ஒட்டிவிட்டார். 
’எல்ேலாருக்கும் விரும்பியைதக் கூற முடியேவண்டும்’ என்றார். ’நல்ல 
அறிக்ைககைள மட்டும் ஏன் ைவத்துக் ெகாள்ளேவண்டும்? 
ெகட்டைவகைள ஏன் மைறத்துவிட ேவண்டும்?’. இைவெயல்லாம்  
ரமணைரப் பற்றிய ெகட்ட விஷயங்கள் இல்ைல என்பைதச் 
சுற்றிவைளத்துச் ெசால்வதாகும். எனேவ அவ்வாறானவற்ைற 
மைறத்துவிடுதல் என்ற ேகள்விக்ேக இடமில்ைல. 

 



 சில வருடங்களுக்குமுன், 1920-களின் முற்பகுதியிலிருந்து  
ரமணருடன் இருந்த குஞ்சுஸ்வாமிக்கும் என் நண்பர் ைமகல் ேஜம்ஸ் 
என்பவருக்கும் இைடயில் நடந்த உைரயாடைலக் ேகட்ேடன். 
குஞ்சுஸ்வாமி தன் புத்தகங்களுள் ஒன்ைற  ரமணைரப் பற்றி ெகட்ட 
அபிப்பிராயம் தரக்கூடும் என்று அவர் கருதிய சில விவரங்கைள நீக்கித் 
திருத்தி அைமத்துக் ெகாண்டிருந்தார். அவ்வாறு நீக்கப்பட்டைவ 
ேதைவயற்றைவ. உதாரணமாக 1918-ல் ஸாது நடனானந்தா முதலில்  
ரமணைரக் காண வந்தேபாது,  ஊர்க் ேகாயிலில் ஒருவைர 
வழிகாட்டுமாறு ேகட்டார். அம்மனிதர்,’அந்த மனிதைரக் காணச்ெசன்று 
ேநரத்ைத வணீாக்காதீர் நான் 16 ஆண்டுகளாகச் 
ெசன்றுெகாண்டிருக்கிேறன். அவர் யாைரயும் சட்ைட ெசய்வதில்ைல’ 
என்றார். குஞ்சுஸ்வாமி இந்த பதிைல நீக்கிவிட ேவண்டுெமன்று 
விரும்பினார். ஏெனனில் ஒருவர் பதினாறு ஆண்டுகள் பகவாைனச் 
ெசன்று பார்ப்பதில் கழித்துவிட்டு ஒரு நன்ைமயும் உணரவில்ைலேய 
என்று மக்கள் நிைனத்துவிடக்கூடாது என்று கருதினார். 
என்ைனப்ெபாறுத்தவைர இது காண வந்தவ ன் முதிர்ச்சியற்ற 
நிைலயின் ஒரு பிரதிபலிப்ேப அன்றி  ரமண ன் மாற்றத்ைத 
ஏற்படுத்தும் திறைனக்குைற கூறுவதாகாது. இச்சம்பவம்  ரமண ன் 
ெபருைமைய உணரமுடியாத அவைர ேமாசமாகத் ேதாற்றுவிக்கின்றேத 
அல்லாமல்  ரமணைர அல்ல. மைழயானது நாளுக்கு 24 மணிேநரமும் 
ெபய்யலாம். ஆனால் த சு நிலத்தில் ஒன்றுேம விைளயாது.  

 
 இருப்பினும் ைமகல் குஞ்சுஸ்வாமிையக் ேகட்டார்,’நீங்கள் ரமணருடன் 

பழகிய அந்த 30 வருடங்களில் (1920-50) ெபாதுமக்களிைடேய அவரது 
ப்ரக்யாதிையப் பாதிக்கும் என்பதால் நீங்கள் யா டமும் 
ெசால்லமுடியாத அல்லது விளம்பரப்படுத்தத் துணியாத அளவுக்கு 
ேமாசமாகவும், சங்கடத்ைதத் தருவதுமான வைகயில் அவர் ஏதாவது 
ெசய்வைதேயா அல்லது ெசான்னைதேயா கண்டதுண்டா?’ 
குஞ்சுஸ்வாமி சிறிது ேநரம் ேயாசித்துவிட்டு ’இல்ைல’ என்றார். 
’அப்படியானால் சம்பவங்கைளத் தணிக்ைக ெசய்து யாைரக் காப்பாற்றிக் 
ெகாண்டிருக்கிேறாம்’ என்று ைமகல் ேகட்டார். அவருக்கு பதில் 
கிைடக்கவில்ைல. 

 
  ரமணர் தன்னிடம் வரும் ஒவ்ெவாருவைரயும் மாற்றியைமக்கும் 

சர்வவல்லைம உள்ளவ ல்ைல என்று படிப்பவர்கைள நிைனக்க 
ைவக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சம்பவத்ைதயும் விலக்கிவிடுவது தன் 
குருபக்தியின் ெவளிப்பாடு என்று குஞ்சுஸ்வாமி நிைனத்தார். என் 
கருத்து மாறுபட்டது.  ரமண ன் உருவத்ைத நான் ெமருேகற்றுவது 
அவ்சியம் என்று நான் நிைனக்கவில்ைல. ஏெனன்றால் அவர் 



வாழ்க்ைகயில் தணிக்ைக ெசய்யப்படாத உண்ைமகேள அதற்கு சாட்சி 
கூறும். இருப்பினும், இவற்ைறெயல்லம் கூறியபிறகு, ஞானம் ெபறுதல் 
மனிதைர நற்பண்பின் ஓருருவாக மாற்றிவிடுவதில்ைல என்று  
ரமணேர தயங்காமல் ஒப்புக்ெகாண்டார் என்று இங்கு நான் கூற 
ேவண்டும். அவருக்கு முன்பிருந்த சில மஹான்கைளப்ேபாலேவ  
ரமணரும், ஒருவர் ெசய்வைதயும் ெசாலவைதயும் ைவத்து அவர் 
ஞானம் ெபற்றவரா இல்ைலயா என்று அறுதியிட்டுக் கூறுவது கடினம் 
என்று ெசால்லியுள்ளார். தூய்ைமயான பண்பும் ஞானம் ெபறுதலும் 
ஒன்றாக இருக்க ேவண்டும் என்பதில்ைல. ஆனால் பலரும் 
அப்படித்தான் இருக்கேவண்டும் என்று எதிர்ப்பார்க்கிறார்கள்.  ரமணர் 
தூய்ைமயும் ஞானமும் கலந்த ஒரு அபூர்வமான இைணப்பு. ஆனால் 
ேவறு பல ஆசான்களும் ஞானம் ெபற்றவர்களும் அவ்வாறு 
இருக்கவில்ைல. அைவகள் காலத்தின் சமூக, ஒழுக்க ெநறிமுைறகைள 
அனுச க்காதைமயால் அவர்கள் ஞானத்தில் குைறந்தவெரன்று ஆகாது. 
நிைறேவற்ற ேவண்டிய ெவவ்ேவறு கர்மங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தன. 

 
 ஒரு ேதவதாசியுடன் உறவு ெகாண்டதற்காக மக்களால் பழிக்கப்பட்ட 

கடுேவலி சித்தர் என்ற ஒரு ெநறிதவறாத துறவியின் கைதைய  
ரமணர் ’Talks with Sri Ramana Maharshi' என்ற புத்தகத்தில் கூறியுள்ளார். 
அவ்வூர் அரசன் அவர் உண்ைமயில் துறவியா இல்ைலயா என்று 
நிரூபிப்பவருக்கு ெவகுமதி அளிப்பதாக அறிவித்தான். அவ்வறிவிப்பு 
ெசய்யப்பட்ட நாட்களில் கடுேவலி சித்தர் மரங்களிலிருந்து விழும் 
காய்ந்த இைலகைள மட்டுேம உணவாகக்ெகாண்டு 
உயிர்வாழ்ந்திருந்தார். கைடசியில் நடனமாடும் அப்ெபண் கடுேவலி 
சித்த ன் குழந்ைதைய ஈன்ெறடுத்தாள். அவள் தன் கா யம் 
நிரூபணமாகிவிட்டெதன்று எண்ணி ப ைசப்ெபற்றுக்ெகாள்ள அரசனிடம் 
ெசன்றாள். 

 
 அவர்களுைடய ெநருக்கமான உறைவப்பற்றி பகிரங்கமாக 

உறுதிெபறேவண்டி அரசன் ஒரு நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான். 
அது நிகழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அவள் தன் கால் சலங்ைககளில் 
ஒன்று தளர்ந்துவிட்டதால் தன் காைல கடுேவலி சித்தைர ேநாக்கி 
நீட்டினாள். அைத அவர்   முடித்து◌் ச  ெசய்தேபாது சைபேயார் அவைரப் 
ப கசித்தனர். கடுேவலி சித்தர் அதனால் பாதிக்கப்படவில்ைல. அவர் 
தமிழில் ஒரு ெசய்யுள் பாடினார். அதில் ஒரு பகுதி ’ நான் இரவும் பகலும் 
ஆன்ம ஞானத்தில் லயித்து உறங்குவது உண்ைமயானால், இங்குள்ள 
இக்கல் இரண்டாக ெவடித்துப் பரந்தெவளியாகட்டும்’ என்பதாகும். 
உடேன சைபேயார் ஆச்ச யமைடயும்படி அருகிலிருந்த ஓர் கற்சிைல 
ெபரும் சப்தத்துடன் பிளந்தது. இக்கைதக்கு   ரமண ன் தீர்ப்பு,  ’தான 



ேநர்ைம தவறாத ஒரு ஞானி என்று அவர் தன்ைன நிரூபித்துவிட்டார். 
ஒரு ஞானியின் ெவளித்ேதாற்றத்ைதப் பார்த்து ஏமாந்து விடக்கூடாது’ 
என்பதாகும். இத்தைகய நடத்தைய கடுேவலி சித்தர் ஞானம் 
ெபற்றவரல்ல என்று காட்டுவதாக எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது என்று 
அப்பழுக்கற்ற தூய்ைமயான  ரமணரால் ெசால்லமுடிந்தது என்பது 
என்ைன ெவகுவாகக் கவர்கின்றது.  

 
ேகள்வி: ரமண மஹர்ஷிையப்பற்றிச் ச  .நீங்கள் எழுதியுள்ள 

மற்றவர்கைளப்பற்றி? 
 
ேடவிட்: நல்லது. கடுேவலி சித்த ன் கைத பாபாஜிைய நிைனவுறுத்துகிறது. 

முதல்மைனவி உயிருடன் இருக்கும்ேபாேத மீரா என்ற ெபல்ஜிய நாட்டு 
மங்ைகைய இரண்டாவது மைனவியாக்கிக்ெகாண்டு முக்தி என்ற 
ெபண்மகவுக்கும் தந்ைதயானார். அப்ேபாது அவருக்கு வயது 60-க்கும் 
ேமல்; மீராவுக்கு 20-க்கு ேமல் இல்ைல. இந்த உறவு அவர் சிஷ்யர்கள் 
பலைர ெவகுவாகப் பாதித்தது. உயர்ந்த நிைலயிலிருந்து அவர் 
விழுந்துவிட்டதாக எண்ணிய பலர் அவைரவிட்டு விலகினர். பாபாஜி 
இந்த உறைவ மைறக்கவில்ைல. குழந்ைத பிறந்ததும் முக்திையத் தன் 
ெபற்ேறா ன் வடீ்டிற்கு, அவள் பாட்டான் பாட்டிக்கு அறிமுகப்படுத்த 
லக்ெனௗக்கு மீராைவயும், முக்திையயும் அைழத்துச் ெசன்றார். 
அவருைடய வாழ்க்ைக வரலாற்ைற அைமத்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது 
புத்தகத்தில் இச்சம்பவம் ேசர்க்கப்படலாமா ேவண்டாமா என்பது 
அவருைடய விருப்பத்ைதப் ெபாறுத்தது என்று அவ டம் கூறிேனன். 
பதிலுக்கு அவர் அந்த உறைவப்பற்றின விவரத்ைத எனக்காக 
எழுதித்தந்தார். அது,தான் மைறக்க ேவண்டிய ஒன்று என்று அவர் 
நிைனக்கவில்ைல. அந்த உறவால் அவைரப்பற்றி பலர் தாழ்வாக எண்ண 
ேநர்ந்தாலும், புத்தகத்தில் அைதச் ேசர்க்கேவண்டாெமன்ற ேகள்விக்ேகா 
மைறப்பது என்ற ேகள்விக்ேகா இடமில்ைல. 

 
ேகள்வி: இந்த உறைவ ஏன் ேமற்ெகாண்டார் என்று எப்ேபாதாவது 

விளக்கியுள்ளாரா? ஏதாவது காரணங்கள் ெகாடுத்தாரா? 
 
ேடவிட்: பாபாஜிக்கும், ெபாதுவாக ஞானம் ைகவரப் ெபற்ற எவருக்கும் அவர்கள் 

ேமற்ெகாள்ளும் ெசயல்களுக்குக் காரணங்கள் இருப்பதில்ைல. 
அலசிப்பார்த்து தீர்மானத்திற்கு வரும் மனங்கள் அவர்களுக்கு 
இல்லாததால் அவர்கள் தங்கள் எதிர்கால ெசயல்முைறக்குக் 
காரணங்கள் கற்பிப்பதில்ைல.  

 
 ஒரு ெப ய ெவளிநாட்டுப் பிரயாணம் ேமற்ெகாள்ள இருந்தது எனக்கு 

நிைனவுக்கு வருகிறது. பயணச்சீட்டுகள் வாங்கியாயின. ெவளிநாட்டில் 



நுைழவுக்கான அனுமதி (visa) கிைடத்துவிட்டன. பயணப்பிரதிநிதி 
பயணசீட்டுகளுடன் வந்தேபாது, ’நான் எங்கும் ேபாகப்ேபாவதில்ைல’ 
என்று ெதளிவாகச் ெசால்லிவிட்டார். பயணம் ரத்து ெசய்யப்பட்டது. சில 
வாரங்களுக்குப் பிறகு யாேரா ஒருவர் கைடசி நிமிடம் திடீெரன்று ரத்து 
ெசய்ததற்குக் காரணம் ேகட்க, அவர் ’காரணாங்கள்? நான் ெசய்யும் 
எதற்கும் காரணங்கள் கிைடயாது’ என்றார்.  

 
 நீ ஆத்மாவாக இருக்கும்ேபாது, ஆத்மா எைதச்ெசய்யுமாறு 

தூண்டுதிறேதா அதைன ேயாசிக்காமல் ஏெனன்று ெத யாமல் நீ 
ெசய்வாய். அங்கு ’நான் இைதச் ெசய்ய ேவண்டும்; அைதச் ெசய்யக் 
கூடாது’ என்று ெசால்வதற்கு யாரும் இல்ைல. ஏெனன்றால் இத்தைகய 
தீர்மானங்கள் ெசய்வதற்கு அங்கு யாரும் மிஞ்சியில்ைல. 

 
 ஒரு முைற ஹ த்வா ல் அவருடன் வசித்த ஒருவைரச் சந்தித்ேதன். 

அவர்கள் அேநகமாக தினந்ேதாறும் கங்ைக நதியின் ஓரம் நடப்பதறகு, 
அேனகமாக ஒேர வழியாகச் ெசல்வார்கள். சில சமயம் பாபாஜி ஒரு 
வழியில் ெசல்ல ஆரம்பித்து ஒரு காரணமுமின்றி வலேமா இடேமா 
திரும்பி ேவறு எங்காவது ெசல்லத் ெதாடங்குவார். பின்வரும் 
உைரயாடல் ஒரு முைற நிகழ்ந்தது: 

 
 ’நாம் எங்கு ெசன்று ெகாண்டிருக்கிேறாம்?’ 
 ’எனக்குத் ெத யாது’ 
 ’பாைதயிலிருந்து ஏன் திரும்பிவிட்டீர்கள்?’ 
 ’எனக்குத் ெத யவில்ைல ஏேதா ஒன்று இத்திைசயில் நடக்கத் 

தூண்டிற்று’ 
 ’எவ்வளவு தூரம் நாம் ெசல்லேவண்டும்?’ 
 ’எனக்குத் ெத யவில்ைல. அங்கு ெசன்றதும் எனக்குத் ெத யவரும்’ 
 ’அங்கு’ என்பது எங்கு?’ 
 ’ெத யாது. அங்கு ெசன்றைடந்ததும் ஏன் இந்த வழியாக நடக்கத் 

ெதாடங்கிேனன் என்பது ெத யவரும்’ 
 
 இறுதியில், காட்டுப்பகுதியில் ஒரு மனிதைனச் சந்தித்தனர். அவன் 

பாபாஜியினால் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி அனுபவத்ைதப் ெபற்றான். 
அம்மனிதன் அத்தைகய அனுபவத்திற்குத் தயாராக இருக்கிறாெனன்று 
ஆன்மாவுக்குத் ெத ந்து,. பாபாஜிைய அவைன ேநாக்கிச் ெசல்ல 
ைவத்தது. அம்மனிதைனச் சந்திக்கும்வைர பாபாஜிக்கு 
இச்சந்திப்பிற்காகத்தான் திைச திருப்பப்பட்டார் என்று ெத யாது. ஆத்மா 
தன்ைன குறிப்பிட்ட அத்திைசயில் ேபாக ைவத்தது என்பைத 
சாதாரணமாக ஏற்றுக்ெகாண்டார். பாைத மாற்றத்ைதப் பற்றி அவர் 
சந்ேதகேமா, ஆேக்ஷபைணேயா ெகாள்ளவில்ைல. உண்ைமயில் அவர் 



அைதப்பற்றி எந்தவிதமாகவும் நிைனக்கேவா, கவைல ெகாள்ளேவா 
இல்ைல. அவர் எங்கு ேதைவப்பட்டாேரா அங்கு ஆத்மா தன்ைன 
அைழத்துச்ெசல்ல அனுமதித்தார்.  

 
 அந்த மனிதனுடன் பாபாஜியின் சந்திப்பு விதிக்கப்பட்டிருந்தது என்று 

நிைனக்கிேறன். மீராவுடன் பாபாஜிக்கு ஏேதா ஒரு விதிக்கப்பட்ட 
கர்மவிைன தீர்க்கேவண்டியிருந்தது. விழிப்புணர்ச்சியின் அனுபவத்ைதத் 
தரக்கூடிய ஆத்மாவின் அருைளச் ெசலுத்துதல் அன்றி அந்த விவகாரம் 
பாலியைலயும் குழந்ைத ஒன்றிைனயும் சம்பந்தப்பட்டதால், பலர் அவர் 
ஒழுக்கம் தவறி நடந்துெகாண்டாெரன்று ெசால்லக்கூடும். ஆனால் 
நியமிக்கப்பட்ட விதிைய அவருைடய உடல் நிைறேவற்றியது என்ேற 
நான் கூறுேவன். 

 
ேகள்வி: ேமற்கூறிய விளக்கத்ைதப் படித்த பிறகு, ெபரும்பான்ைமேயார், 

முக்கியமாக சந்ேதகப் பிரகிருதிகள், ’திருமணமின்றி தன்ைனவிட 40 
வயது குைறந்த ஒரு ெபண்ணுடன் உறவுெகாண்டு ஒரு குழந்ைதக்குத் 
தந்ைதயான ஒருவைரப்பற்றிய அசாதரணமான கருைண காட்டும் 
அபிப்பிராயம்’ என்பார்கள். 

 
ேடவிட்: சமீபத்தில் நான் ரமணஸ்ரமத்திற்காகப் பதிப்பித்த ’  ரமண தர்சனம்’ 

என்ற புத்தகத்தில் அதன் ஆசி யரான சாது நடனானந்தா, 19 - ஆம் 
நூற்றாண்டின் சிறந்த, வங்காளத்து மஹானான  
ராமகிருஷ்ணைரப்பற்றி பின்வரும் வார்த்ைதகைள 
எடுத்துக்காட்டுகிறார். ’எனது குருவானவர் மது விற்கும் கைடக்கு 
வழக்கமாகச் ெசல்பவராயினும், நான் அவர் மீது களங்கத்ைதச் சுமத்த 
மாட்ேடன். ஏன்? ஏெனன்றால் அதனால் மட்டும் அவர் தன் 
குருத்துவத்ைத இழந்துவிட மாட்டாெரன்று நான் அறிேவன். அவருைடய் 
ெவளியுலக வாழ்க்ைகையப் பரீக்ஷிக்கேவா, புலனாராயேவா நான் 
அவ டம் அைடக்கலம் புகவில்ைல. அது என் கடைமயுமில்ைல. 
ஆதலால் என்ன நடந்தேபாதிலும் அவேர என் குரு’. ’குரு’ என்ற ெசால் 
’இருைள அகற்றுபவர்’ எனப் ெபாருள்படும். குருவின் இயல்ைபயுைடய 
ஒருவர், தாேன வருவித்துக்ெகாண்ட அறியாைம என்ற இருளிலிருந்து 
மக்கைள எழுப்பி ஆத்மஒளிைய அவர்களுக்குக் காட்டும் ஆற்றல் 
பைடத்தவர். பாபாஜிக்கு அந்த குரு இயல்பு இருந்தது. அவருைடய 
வாழ்க்ைக வரலாற்ைற நான் ஆய்வு ெசய்து எழுதிக்ெகாண்டிருந்த அந்த 
நான்கு ஆண்டுகளில் அவருடன் ஏற்பட்ட ஒரு சந்திப்பில் ேநரடியான 
ஆத்ம அனுபவத்ைதப் ெபற்ேறாம் என்று உறுதிகூறிய உலகம் முழுவதும் 
கணக்கற்றவர்கைளச் சந்தித்ேதன். அந்த அனுபவங்கள் 
நிைலக்கவில்ைல. ஆயினும் அைவ நிகழ்ந்தன என்பேத மக்களுக்கு 



ஆத்மாைவ த சிக்கைவக்கும் ஆற்றாலான அந்த குருத்வம் பாபாஜிக்கு 
இருந்தது என்று சில சமயங்களில் எனக்குத் ேதான்றுகின்றது. அவர் 
விசித்திரமாகவும். ேகாபம் மிகுந்தும் நடந்துெகாண்ட ேபாதிலும் 
அவருடன் பழகிய ஒருவராலும் அவ டமிருந்து ஒரு மாெபரும் 
மாற்றத்ைதச் ெசய்யவல்ல சக்தி ஒளி வசீிக்ெகாண்டிருந்தது என்பைதச் 
சந்ேதகிக்க முடியாது.   

 
ேகள்வி: உங்கள் அபிப்பிராயத்தில், அறிவு விளக்கம் ெபற்ற குருவானவைர 

அவருைடய நடவடிக்ைககளுக்கு ஒருேபாதும் ெபாறுப்பாக்கக் கூடாது 
என்று ஊகிப்பது ச தானா? 

 
ேடவிட்: என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, உண்ைமயான குருவானவர் மனித 

உருவத்தில் அவத த்த கடவுளாவார். ெசய்ைககைளத் 
ேதர்ந்ெதடுக்கேவா, தீர்மானிக்கேவா குருவின் உடலினுள் யாரும் 
இல்ைல; அவற்றிற்கான ெபாறுப்ைப ஏற்கவும் ஒருவருமில்ைல. அவர் 
ெசால்வெதல்லாம் இைறவனின் ெசாற்கள்; அவர் ெசய்வெதல்லாம் 
இைறவனின் ெசயல்கள்.  அவரது ெசாற்கைளயும் ெசயல்கைளயும் 
ைவத்து அவைர எைட ேபாட விரும்புபவர், ெவறும் உடைல மட்டுேம 
காண்கிறார்கள். தாங்கள் ெசய்வது ேபாலேவ எண்ணமிடவும், 
தீர்மானிக்கவும் அவ்வுடலில் ஒரு மனம் இருக்கின்றெதன்று 
நிைனக்கின்றனர். அவ்வுருவத்தின் பின்னுள்ள ெதய்வகீத்தன்ைமைய 
அவர்களால் காணமுடியவில்ைல. அவ்வுருவத்தினின்று ெவளிப்படும் 
கதிர் வசீ்சிைன உணரேவா அனுபவிக்கேவா முடியவில்ைல. 

 
 சாரதம்மா 1970-களில் ல மணஸ்வாமியின் ஆசிரமத்தில் ஸாதைன 

ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது சில சமயங்களில் அவர் மிகவும் 
ெகாடுைமயாக நடந்துேகாண்டு அவைளப் பலவித ேசாதைனகளுக்கு 
உள்ளாக்கினார். பல ஆண்டுகளுக்குப்பின் சுயமாக ஆத்மானுபவம் 
ெபற்றபிறகு சாரதம்மா என்னிடம் ’சாரதாைவ இப்படிச் ேசாதிக்கலாம் 
அவள் என்ன ெசய்கிறாள் என்று பார்க்கலாம்’ என்று ேயாசித்துத் 
திட்டமிட்டுக் ெகாண்டு ஸ்வாமி இருக்கவில்ைல ஞானிக்கு இவ்வாறு 
எண்ணிப்பார்த்து, திட்டம் வகுத்து தீர்மானிக்க மனம் என்று ஒன்று 
இல்ைல. நான் ஆத்மாவினால் ேசாதிக்கப்பட்ேடன். ஏெனன்றால் நான் 
ேசாதிக்கப்பட ேவண்டிய ேதைவ இருந்தது. ஸ்வாமிேய ெசய்ததுேபாலத் 
ேதான்றினாலும் இச்ேசாதைனகைள யாரும் திட்டமிடவில்ைல’ என்று 
கூறினார்.. 

 
 1920-களின் பிற்பகுதியில் அண்ணாமைல ஸ்வாமி ரமணாச்ரமம் 

வந்தேபாது  ரமணர் அவைரப் பல ஆண்டுகள் கடின உைழப்புக்கு 
ஆளாக்கினார். அண்ணாமைல ஸ்வாமி ெசய்வதற்கு ஒன்றுமின்றி 



அமர்ந்திருப்பைதப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவைர சுறுசுறுப்பாக 
ைவப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு ேவைலையக் கண்டுபிடிப்பார். ஆசிரம 
நிர்வாகியுடன் அண்ணாமைல ஸ்வாமி தீவிரமாக சண்ைட ேபாட 
ேவண்டும்படியான சந்தர்ப்பங்கைள அைமத்துவிடுவார். இது சுமார் 12 
வருடங்களாக நடந்து வந்தது. இறுதியில்  ரமணர், ’உம் கர்மவிைன 
முடிந்துவிட்டது’ என்றார். அச்ெசாற்கைள இருமுைற கூறினார். 
அப்ேபாதிலிருந்து அண்ணாமைல ஸ்வாமிகள் தனித்து அைமதியுடன் 
தியானம் ெசய்ய அனுமதிக்கப்பட்டார். இைதப்பற்றி யாரால் தீர்ப்பு கூற 
முடியும்? . ஆத்மாவானது  ரமணர் மூலம் ெசயல்பட்டு, 
அண்ணாமைல ஸ்வாமிையப் பல வருடங்கள் எதிர்ப்ைபச் சமாளிக்கும் 
சூழ்நிைலயில் பாடுபட ைவத்தது. அேத சமயம் மற்றவர்களுக்கு 
அைதவிட சுலபமான வாழ்க்ைக அைமந்தது. சில சமயங்களில் குரு 
கடுைமயாக இருக்கேவண்டும். ஏெனன்றால் மற்ற வழிமுைறகள் பலன் 
அளிப்பதில்ைல. ஒருமுைற நிஸர்கதத்த மஹராஜ் ’நீங்கள் எல்ேலாரும் 
நதியின் கைரகைள ெகட்டியாகப் பற்றிக்ெகாண்டுள்ளரீ்கள். நான் 
உங்கைள நதியின் ஓட்டத்துடன் மிதந்துெசல்ல அதன் மத்தியில் 
உங்கைளத் தள்ளி விடுவதற்கு முயன்று ெகாண்டிருக்கிேறன். நான் 
உங்கைள விட்டுவிடும்படி ெசால்கிேறன், நீங்கள் அைதச் 
ெசய்வதில்ைல. ஆனால் விட்டுவிடுவைதச் ெசயல்படுத்த ஒரு வழி 
என்ன என்று ேகட்கிறரீ்கள். நான் விட்டுவிடுங்கள் என்று ேவண்டுகிேறன் 
ஆனால் நீங்கள் ேகட்பதில்ைல இறுதியில் நான் ேசார்ந்துவிட்டு விட்டு 
உங்கள் விரல்கைள மிதித்துமட்டும் விடுகிேறன்’ என்றார். பக்தர்கைள 
விடுவிப்பது ேநாக்கமாக இருக்கும்ேபாது ெவளிப்பார்ைவக்குக் 
கடுைமயாகத் ேதான்றும் நடத்ைதையப் பற்றி எப்படி தீர்ப்பு கூற 
முடியும்?. ஒரு விஷயம் ெத யாத பார்ைவயாளனுக்கு தகாத நடத்ைத 
என்று ேதான்றுவேத உண்ைமயில் குறிப்பிட்ட அந்த பக்தனுக்குத் 
ேதைவயானதாக இருக்கலாம். 

 
 1980-களிலும் 1990-களின் முற்பகுதியிலும் பாபாஜி மீராைவயும் 

முக்திையயும் மிகவும் ெகாடூரமாக நடத்தினார் என்று ேதான்றியது. 
அவர்களிருவரும் அவரால் மிகவும் துன்பப்பட்டார்கள். ஆனால் 1998 - ன் 
ஆரம்பத்தில், பாபாஜி இறந்தபிறகு நான் அவர்களிடம் ேபசியேபாது அவர் 
நடத்திய விதம் ஒரு ஆன்மிகேநாக்கில் மிகவும் உபேயாகமாக 
இருந்தெதன்று இருவரும் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.  

 
 சமூகம் ஒப்புக்ெகாள்ளும் வழிெயன்று சாதாரண மனிதர்கள் மதிக்கும் 

முைறயில் குருவானவர்கள் நடப்பதில்ைல என்று அனுபவம் எனக்குக் 
கற்றுக்ெகாடுத்துள்ளது. ஒழுங்காக இல்லாததுேபால் ேதான்றும் அவர்கள் 
நடத்ைத பக்தர்களின் அகங்காரத்ைதஅடக்குவதற்கு அவசியமானது 



என்பது என்னுைடய கருத்து. நான் அவர்கைள சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதில்ைல. 
திட்டமிடாமல், ேதர்ந்ெதடுக்காமல், தீர்மானங்கைளச் ெசய்யாமல், 
சூழ்நிைலக்குத் ேதைவயானவற்ைற அவர்கள் 
ெசய்துெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிேறன். 

 
ேகள்வி: ஆரம்பித்த ேகள்வியிலிருந்து சிறிது விலகிவிட்ேடாம். நீங்கள் எழுதிய 

மனிதர்கைளப் பற்றிய ஏதாவது விவரங்கைள. அவர்கைளப்பற்றித் 
தவறான அபிப்பிராயம் ஏற்படுத்தக்கூடியைவ என்று தவிர்த்ததுண்டா? 

 
ேடவிட்: முக்கியமாக தணிக்ைக ெசய்தவர்கள் வரலாற்று நாயகர்கேள. ஆனால் 

எல்லாவற்றிலும் தணிக்ைக ெசய்யப்பட்டது மற்றவர்கைளப் பற்றிய 
விவரங்கள், அவர்கைளப் பற்றினைவயல்ல.  ரமணர் கூட இவ்வாறு 
ெசய்தார். 1931-இல் ’ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் (self realization)' முதலில் 
பதிப்பிக்கப்பட்டேபாது,  ரமணர் மைலேமல் வாசம் ெசய்த 
காலத்ைதப்பற்றி வி வான அத்தியாயம் இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் 
பல ெபாறாைமெகாண்ட ஸாதுக்கள் அவைர அங்கிருந்து ேபாகச்ெசய்ய 
முயன்று அவருக்கு எதிராகப் பிரசாரம் ெசய்தனர். அவர்கள் 
உ ைமகைளத் திருடிக்ெகாண்டிருந்தாராம். ஏெனன்றால் அவர் அதிக 
அளவு பக்தர்கைளக் கவர்ந்து ெகாண்டிருந்தார். மைலயிலிருந்து 
கற்கைள உருட்டித் தள்ளி ஒரு ஸாது அவைரக் ெகால்ல முயன்றார். 
ேவெறாருவர் விஷம் ெகாடுக்க முயன்றார். புத்தகம் முதன்முதல் 
ெவளிவந்தேபாது   ரமணர் அடுத்த பதிப்பில் இந்த விவரங்கைள நீக்கி 
விடுமாறு கூறினார். ஏெனன்றால் அவர்களுள் பலர் இன்னும் 
உயிேராடிருந்தனர். அவர்கள் ெகாடுத்தத் ெதால்ைலகைளப் பற்றிய 
விவரங்கள் ெவளியிடப்பட்டன என்று ெத ந்தால் வருத்தமைடவார்கள் 
என்று அவர் நிைனத்தார். பிற்பாடு 1940-களில் அவர்கள் எல்ேலாரும் 
இறந்துவிட்ட பிறகு, வருத்தமைடயக்கூடிய ஒருவரும் உயிருடன் 
இல்ைல என்பதால், அவ்விவரங்கைள மீண்டும் ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம் 
என்றார். 

 
 நான் ல மணஸ்வாமியின் ச தத்ைத எழுதியேபாது அவரும் இேத 

காரணத்திற்காக சில விவரங்கைள நீக்கிவிட்டார். ’குறிப்பிட்ட அந்த நபர் 
இன்னும் உயிருடன் உள்ளார்’ என்று கூறி ’அவளும் அவளுைடய 
கணவரும் இவ்விவரம் ெவளியிடப்பட்டைத அறிந்தால் மனம் வருந்த 
ேந டும்’ என்றார். அந்த புத்தகத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண்டுெமன்றும், 
தவிர்க்கப்பட ேவண்டுெமன்றும் அவர்கள் விரும்பிய விவரங்கள் எைவ 
என்று தீர்மானிப்பைத ல மணஸ்வாமிக்கும் சாரதம்மாவுக்கும் 
விட்டுவிட்ேடன். விடப்பட்ட ெசய்திகளில் ஒன்றுகூட அவர்கைளத் 
தவறான முைறயில் பிரதிபலிப்பதாக இருக்கவில்ைல. மாறாக, 



அவற்றில் பல அவர்கள் புகைழப் ெபருக்கியிருக்கும் என்று 
நிைனக்கிேறன். சில மிகவும் அதிசயிக்கத்தக்க சம்பவங்கள் நீக்கப்பட்டன 
என்பதில் எனக்கு வருத்தேம.ஆனால் அைவ என்னெவன்று என்ைனக் 
ேகட்கேவண்டாம். ஏெனன்றால் ெவளியிட ேவண்டாெமன்ற அவர்கள் 
தீர்மானித்தின்படி நடக்கிேறன். 

 
  ரமண ன் அடியார்களில் சிலைர நல்லவிதமாகக் காட்டாத சில 

விவரங்கைள விட்டுவிடும்படி அண்ணாமைல ஸ்வாமி கூட என்ைனக் 
ேகட்டுக்ெகாண்டார். அவர்களில் சிலர் அப்ேபாது உயிருடன் இருந்தனர். 
சிலர் எனக்ேக நன்றாகத் ெத ந்தவர்களாதலால் அவருைடய 
ேவண்டுேகாளின் நியாயத்ைத நான் உணர்ந்துெகாண்ேடன். நாம் 
விளக்கிக்ெகாண்டிருக்கும் விஷயம் எத்தைகயது என்பைதப் பற்றிச் 
சிறிது பு யைவக்கும் ஒரு சம்பவத்ைத ெசால்கிேறன். 1920-களில் 
ரமணைரச் சுற்றிக் கூடிய ஸாதுக்களில் பலர் கஞ்ஜாைவ உபேயாகிக்கும் 
பழக்கமுைடயவர்கள்.  ரமணர் இப்பழக்கத்ைதத் தைடெசய்ய 
முயன்றார். ஆனால் அவர்கள் அவர் ெசால்வைதக் ேகட்கவில்ைல. 
அவர்கள் ஆசிரமத்திலிருந்து 300 கஜ தூரத்திலிருந்த ஒரு சிறிய 
திெரௗபதி ேகாயிலில் கூடுவது வழக்கம். அவர்கள்  ரமண டம் வந்து 
’நாங்கள் திெரௗபதி த சனத்திற்குப் ேபாகிேறாம்’ என்பர். அது ’நாங்கள் 
பிைகப்பிடிக்கச் ெசல்கிேறாம’ என்பதன் ரகசிய சங்ேகதெமன்று 
எல்ேலாருக்கும் ெத யும்.  

 
 ராமஸ்வமி பிள்ைள கஞ்ஜா பிடிக்கும் குழுவில் ஒருவர். திெரௗபதி 

ேகாயிலிலிருந்து திரும்பிவரும் அவர் அதிகமாகப் ேபசுகின்ற 
மனநிைலயில் இருப்பார். கூடத்தில் நைடப்ெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கும் 
வினா-விைட கூட்டங்களுக்கு பலமுைற இைடயூறு ெசய்வார். 
யாேரனும்  ரமணைரக் ேகள்வி ஒன்று ேகட்பார்கள். ராமஸ்வாமி 
பிள்ைள அக்ேகள்விக்கு மிகவும் ெபாருத்தமான விைட 
என்ெறண்ணிக்ெகாண்டு நீண்ட, ேபாைதயுடன் கூடிய, ஒரு அத்ைவத 
உளறலில் இறங்கிவிடுவார். இத்தைகய தடங்கல்கைளச் சமாளிக்க,  
ரமணருக்கும் அவைரக்காண வந்தவர்களுக்கும் இைடேய நிகழும் 
உைரயாடைல, அவர்கள் இருவ ல யாராவது ஒருவர் 
ேகட்டுக்ெகாண்டாேல அன்றி யாரும் இைடமறிக்கக்கூடாது என்ற 
நியமம் ஏற்படுத்தப்பட்டது,  

 
 ஒருநாள், கூடத்திற்குள் ஒருவன் வந்து  ரமணைர மிகவும் வாதம் 

ெசய்யும் வைகயில் ேகள்வி ேகட்க ஆரம்பித்தான்.  ரமணர் முதலில் 
அவைரப் ெபாறுத்துக் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால் சில நிமிடங்களுக்குப் 
பின் உடனிருந்தவைன அைழத்து, ’இந்த மனிதன் இங்கு எைதயும் 



கற்றுக்ெகாள்ள வரவில்ைல. வாதாடவும் சண்ைடயிட மட்டும் தான் 
வந்துள்ளான். நீ ெசன்று ராமஸ்வாமி பிள்ைளைய அைழத்து வா. 
அவரால் இவனுடன் வாதாடி சண்ைட ெசய்ய முடியும்’ என்றார். 

 
 இது ஒரு ேவடிக்ைகயான நிகழ்ச்சி. 1920-களின் ஆசிரம வாழ்க்ைகயின் 

ஒரு அங்கம் என்று எண்ணிேனன். ஆனாலும் இதைன 
ெவளியிடப்படாமலிருந்த நியாயத்ைதயும் நான் உணர்ந்துெகாண்ேடன். 
ராமஸ்வாமி பிள்ைள அப்ேபாது உயிேராடிருந்தார். அவர் எனக்கு நல்ல 
நண்பராகவும் இருந்தார். நான் அவைரக் காண அடிக்கடி ெசன்று 
வந்ேதன். அடுத்தமுைற நான் அவைரக் கண்டேபாது, அது 
உண்ைமதானா என வினவிேனன் அைவ சி த்துவிட்டு உண்ைம தான் 
என்று ஒப்புக்ெகாண்டார். தான் மிகவும் ேபாைதயிலிருந்தேபாது 
அ வாைள எடுத்துக்ெகாண்டு ஆத்திரத்துடன் ஆசிரமத்திலிருந்த எல்லா 
வாைழ மரங்கைளயும் ெவட்டித் தள்ளியதாகவும் ஒப்புக்ெகாண்டார். 
இத்தைகய நிைனவுகளால் அவர் சிறிதும் 
கலவரப்படவில்ைலயானாலும் அவர் உயிருடன் இருக்கும்ேபாது 
அவற்ைற ெவளியிடேவண்டாம் என்று தீர்மானித்ேதன். நான் இப்ேபாது 
ெசால்லேநர்ந்தது ஏெனன்றால்  ரமண ன் ெகாள்ைகயின்படி 
அவற்றால் வருத்தேமா, ேகாபேமா அைடயக்கூடிய ஒருவரும் இப்ேபாது 
உயிருடன் இல்ைல. 

 
 சுவாரஸ்யமானது என்னெவன்றால் அவைரக் கஞ்ஜா பழக்கத்திலிருந்து 

குணமைடயச் ெசய்தது  ரமணரல்ல,  ேசஷாத்  ஸ்வாமிகள் 
ஆவார். ேசஷாத்  ஸ்வாமிகள் அவைரப் பார்த்து கஞ்ஜா பிடிப்பதற்காக 
சினந்து ெகாண்டார். அந்த வினாடியிலிருந்து ராமஸ்வாமி பிள்ைள 
புைகபிடிக்கும் ஆைசைய உணரவில்ைல. இைதப்ேபான்ற பல 
விவரங்கள் ெவவ்ேவறு காரணங்களுக்காக எனது புத்தகங்களில் ேசர்க்க 
ேவண்டாெமன்று நான் தீர்மானித்தைவ இருக்கின்றன. 
எழுதப்பட்டவைரக் குைறயுள்ளவராகக் காட்டக் கூடுெமன்று எந்த ஒரு 
விவரமும் நீக்கப்படவில்ைல.  

 
ேகள்வி: உங்கள் புத்தகங்களில் எைதச் ேசர்ப்பது எைத ேசர்க்கக்கூடாது என்பைத 

நீங்கள் தீர்மானம் ெசய்ய ேவறு ஏதாவது நிர்ப்பந்தங்கள் இருந்தனவா? 
 
ேடவிட்: ’Nothing ever happened' என்ற புத்தகத்ைத நான் எழுதியேபாது 

பக்தர்களாேலேய எழுதப்பட்ட பல விவரங்கைளச் ேசர்த்ேதன். 
பாபாஜிைய அறிந்தவர்கள் பலைரப் ேபட்டிகண்டு அப்ேபட்டிகள் 
பலவற்ைற புத்தகத்தில் ேசர்த்திருந்ேதன். அவ்வாறு நான் 
ெசய்தேபாெதல்லாம், பூர்த்தியான பிரதிைய அந்த ஆசி ய டமும், 
ேபட்டி ெகாடுத்தவ டமும் தவறாமல் காண்பிப்ேபன். மாற்றங்கள் ெசய்ய 



அவர்கள் விரும்பினால் அைதச்ெசய்ய எல்லா உ ைமகளும் 
அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்களுைடய கருத்துக்கைளயும் 
விவரங்கைளயும் ஒரு ேநர்ைமயான பிைழயற்ற முைறயில் 
ெகாடுத்துள்ேளன் என்று விஷயதானம் ெசய்த எல்ேலாரும் திருப்தி 
அைடயேவண்டுெமன்று விரும்பிேனன். ஒரு குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் 
ஏற்படும் சந்திப்பு பலருக்கு மிகவும் புனிதமானது. அறியாைமயினாேலா 
அஜாக்கிரைதயாேலா அைதத் தவறான முைறயில் வர்ணிக்கும் அல்லது 
பதிவு ெசய்யும் குற்றவாளியாக நான் விரும்பவில்ைல. 

 
 'Living by the words of Bhagavan' என்ற புத்தகம் ெவளிவந்தேபாது, 

ரமணாச்ரமத்திலிருந்து சிலர் அண்ணாமைல ஸ்வாமியிடம் வந்து, 
பிற்பாடு வரும் பதிப்புகளில் சில விவரங்கைள நீக்கிவிடும்படி அல்லது 
மற்றிவிடும்படி அவைரக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர். மற்றவர்கைளப் பற்றிய 
சங்கதிகைள விட்டுவிடுவதில் அவருக்குத் தைட ஏதுமில்ைல. ஆனால் 
அவருக்கும்  ரமணருக்கும் இைடேய நிகழ்ந்த உைரயாடல்களின் 
விவரங்கைள மாற்றுவைதப் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டார். ’என் 
குருவின் வார்த்ைதகள் புனிதமானைவ, அவர் எனக்குச் ெசான்னது 
எல்லாம் புனிதமானது. நான் கண்ட அவர் ெசய்ைககள் எல்லாம் எனக்குப் 
புனிதமானைவ. அவர் ெசாற்கைளயும் அவர் உதாரணத்ைதயும் பின்பற்றி 
நான் வாழ்ந்துள்ேளன். இைவெயல்லாம் எனக்குப் புனிதமானைவ, அைத 
மாற்ற யாருக்கும் உ ைம இல்ைல. எனக்கு அவர் ெகாடுத்த ப சுகள். 
நான் அவற்ைறப் பிரசாதமாக ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். இதில் எைதயாவது 
மாற்றுவது அவரது பிரசாதத்ைத நிராக த்து அைத ெவளிேய எறிந்து 
விடுவதாகும். அவ்வாறு நான் ஒருகாலும் ெசய்யமாட்ேடன்’ என்றார். 
எல்லா அடியார்களும் தங்கள் குருவுடன் ஏற்பட்ட சந்திப்புகைளப் பற்றி 
நிைனப்பது இவ்வாேற. அதனால் தான் அச்சந்திப்புகைள தவறாக 
ெவளியிடும் குற்றத்ைதச் ெசய்ய நான் விரும்பவில்ைல. 

 
ேகள்வி: ஆரம்பத்தில் ேகட்ட ேகள்விக்குப் ேபாேவாம். நீங்கள் எழுதியவர்கள் 

ேமல் உங்களுக்கு உள்ள ம யாைத அவர்கள் வரலாற்ைற உண்ைமயான 
முைறயில் (உங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு சம்பந்தப்படாத வைகயில்)பதிவு 
ெசய்வதற்கு தைடயாக இருந்தது என்று நீங்கள் நிைனத்ததுண்டா? 

 
ேடவிட்: ல மணஸ்வாமி, சாரதம்மா, அண்ணாமைல ஸ்வாமி, பாபாஜி 

இவர்களின் வரலாற்ைற நான் எழுதியேபாது அவர்கள் உயிருடன் 
இருந்தார்கள். விவரங்கைளப் பற்றி எழுத அவர்களுடன் ெநருக்கமாகப் 
பழகி, ேசர்க்க ேவண்டியைதயும், நீக்கேவண்டியதற்குமான இறுதி 
உ ைமைய ஒவ்ெவாருமுைறயும் ெகாடுத்துள்ேளன். நான் அவர்கள் 
எல்ேலார்மீதும் அளவுகடந்த ம யாைதயும், உள்ளார்ந்த வியப்பும் 



ெகாண்டிருந்ேதன். அவர்கைளப்பற்றித் தீர்ப்பு வழங்கும் ஒருவனாக 
அன்றி அவர்கள் வாழ்க்ைக விவரங்கைள ெவளிக்ெகாணரும் ஒரு 
சாதனமாக என்ைனக் கருதிேனன். அவர்களுைடய வாழ்க்ைக மற்றும் 
ஸாதைனகைளப் பற்றிய விவரங்கைள அறிந்து ெகாண்டேபாது, ஏற்பட்ட 
பணிவும் அச்சமும் கலந்த ஆச்ச யத்ைத ெவளியிடும் ெபாருட்டு என் 
எழுத்துத் திறைமகைள உபேயாகித்ேதன். அைவ உயர்வு நவிற்சி கலந்த 
வரலாறுகளல்ல. ஏெனன்றால் எனக்குக் கிைடத்த ஆதாரங்கைள 
ஆய்ந்து, உறுதியும் ெசய்துெகாள்ள என்னால் இயன்ற ப பூரண 
முயற்சிகைளச் ெசய்ேதன். ஆனால் அேத சமயெமாரு விதத்தில் 
இப்புத்தகங்கள் எனக்கு ஒரு ஆராதைன ேபான்றது. இைறவனுக்கான 
காணிக்ைக என்பைதத் ெதளிவாக்க விரும்புகிேறன். ’Nothing ever 
Happened' என்ற புத்தகத்ைத நான் எழுதி முடித்ததும், கீழ்கண்ட 
துகாராமின் பாடைல நூன்முகத்தில் ேசர்த்துள்ேளன்.  

 
    வார்த்ைதகள் ஒன்ேற 
    எனக்குள்ள அணிகள் 
    வார்த்ைதகள் ஒன்ேற 
    நான் அணியும் வஸ்திரம் 
    வார்த்ைதகள் ஒன்ேற   
    என் உயிேராட்டத்தின் உணவு 
    வார்த்ைதகள் ஒன்ேற 
    நான் மக்களுடன்  
    பகிர்ந்து ெகாள்ளும் ெசல்வம் 
    துகா (துகாராம்) ெசால்கிறான்  
    வார்த்ைதையப் பார் (witness) 
    அவன் இைறவன் 
    அவைன வணங்குகிேறன் 
    வார்த்ைதகளால் 
 
 என் எழுத்துக்கைளப் பற்றி இப்படித்தான் நான் உணர்கிேறன். பூமியில் 

இைறவனின் அவதார உருவங்கைள நான் ெதாடுக்கும் வார்த்ைதகளால் 
பூஜிக்கிேறன்.விவரங்கைளக் கற்பித்ேதா, அைவகைளத் 
தவிர்த்துவிட்ேடா நான் ஆராதைன ெசய்வதில்ைல. ேமாட்சம் அைடய 
ேவண்டும் என்ற ஆர்வத்ைதயும் ரமண மஹர்ஷி மற்றும் அவர் வழிவந்த 
ஏைனய ஆசான்கள், அடியார்கள் பால் ம யாைதையயும் படிப்பவர் 
மனத்தில் ஊறச்ெசய்யும் என்று தான் நம்புகின்ற உண்ைமயான, 
அதிகாரபூர்வமான, படிக்கத்தக்க விவரங்கைளச் ேசர்ப்பதற்கு என் 
அறிைவ உபேயாகிக்கிேறன்.  

 



ேகள்வி: ரமண மஹர்ஷிையப்பற்றி அதிகம் ெத யாத பல ைடேய, அவர் 
ேபசுவது அ ெதன்ற ஒரு ஆதாரமற்ற எண்ணம் உலவுகிறது.. இவர்கள் 
’ரமணருடன் உைரயாடல்கள்’(Talks with Ramana Maharshi) ேபான்ற பற்பல 
புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டைதப் பார்க்கும்ேபாது அப்புத்தகங்களின் 
உணைமையச் சந்ேதகிக்கின்றனர். இவ்வுைரயாடல்கள் 
உண்ைமயானைவதானா? இவற்றின் ஆதாரங்கள் எத்தைன 
நிஜமானைவ? 

 
ேடவிட்: ரமண மஹர்ஷி அதிக ேநரம் ெமௗனமாகேவ இருந்தார். ஆனால் 

ேகட்பதற்கு ஆன்மிகச் சம்பந்தமான ேகள்வி ஒன்று உள்ளதாயின் 
மகிழ்ச்சியுடன் மிகவும் வி வாகக்கூட பதிலளிப்பார். ’ரமணருடன் 
உைரயாடல்கள்’ என்று சிறிது முன் குறிப்பிட்ேடன். அைத 
எடுத்துப்பார்ப்பவர் அவர் சதா ேபசிக்ெகாண்டு இருப்பவர் என்ற 
முடிவுக்கு வரலாம் ஏெனன்றாலதில் 600 பக்கங்களுக்கு ேமலான 
உைரயாடல்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அதிலுள்ள ேததிகைளப் 
பாருங்கள். அப்புத்தகம் 1930-களின் இறுதிப்பாகத்தில் நான்கு வருட 
காலத்ைத விவ க்கின்றது. அதைனச் சராச யாகப் பகிர்ந்தால் ஒரு 
நாைளக்கு அைரப்பக்கம் என்றாகும். ஒவ்ெவாரு நாளும் 18 மணிேநரம் 
ெபாதுமக்களுக்குக் காட்சி தந்த ஒருவருக்கு இது அதிகப்படியான ேபச்சு 
என்று ஆகாது. 

 
  ரமண ன் வாழ்க்ைக மற்றும் உபேதசங்கள் பற்றிய புத்தகங்கள் 

எவ்வளவு உணைமயானைவ என்ற ேகள்வி சிறிது சிக்கலானது.. 
ேநரத்தின் நிர்ப்பந்தம் இருப்பதால் ஒவ்ெவாரு புத்தகமாக விமர்சிப்பைதத் 
தவிர்க்கிேறன்.  ரமண ன் காலத்திேலேய. உைரயாடல்கள் தாங்கிய 
பல புத்தகங்கள் ெவளிவந்தன. அைவ எல்லாேம  ரமணராேலேய 
பார்ைவயிட்டு பதிப்பிக்கப்பட்டன. இைவயாவன, Maharshi's Gospel, 
Spiritual Instructions,  ஸத்தர்ஷன பாஷ்யத்தின் முற்பகுதியான 
உைரயாடல்கள். இந்தப் பட்டியலில் முருகனார் தமிழ்க் கவிைதகளாகப் 
பதிவு ெசய்த  ரமண ன் உபேதசங்கைளயும் ேசர்க்கேவண்டும். இைவ 
’குருவாசகக் ேகாைவ’ என்ற தைலப்பில் ெவளிவந்துள்ளன. இைவ  
ரமண ன் முைறயான அனுமதி ெபற்றிருந்தாலும், ெவளிவந்துள்ள 
உைரயாடல்களில் அைவ ஒரு சிறு பகுதிேய ஆகும். 

 
  ரமணர் ேபசியைத ஒருவரும் பதிவு ெசய்யவில்ைல ஏெனனில் எந்த 

பதிவு ெசய்வைதயும் அவர் மறுத்துவிட்டார். பல வருடங்கள் ஆசிரம 
நிர்வாகியும்  ரமண ன் முன்னிைலயில் குறிப்புகள் 
எடுத்துக்ெகாள்வைதத் தடுத்து வந்தார். அதனால் உைரயாடல்களில் 
பலவும் பல மணிேநரங்களுக்கு பின் ஞாபகத்திலிருந்து எழுதப்பட்டைவ. 



இவ்வைகயில் சிற்சில தவறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. ஆனால் 
முக்கியமான தவறுகள் இருக்குெமன்று நான் நிைனக்கவில்ைல. 
அவருைடய எழுத்துக்களிலும் அவர் காலத்தில் அவர் விமர்சித்த 
உைரயாடல்கள் அடங்கிய சில புத்தகங்களிலும்  ரமணருைடய 
உபேதசங்கள் மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்லப்பட்டுள்ளன. திருத்தப்படாத 
மற்ற நூல் ெதாகுதிகள் ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட உபேதச ெமாழிகேளாடு 
ஒத்ேத இருக்கின்றன. 

 
பாகம் 3 

 
ேகள்வி: ெவவ்ேவறு பக்தர்களின் ேகள்விகளுக்கு மஹர்ஷியின் பதில்கள், 

எப்ேபாதும் ஒன்றாக இருந்ததில்ைல. ஏெனன்றால் அைவ ேகள்விகைள 
அல்லாமல் ேகள்விேகட்பவ ன் மனநிைலைய ஒட்டியிருந்தன என்று 
நீங்கள் எழுதிேயா பதிப்ப்த்ேதா உள்ள புத்தகங்கள் ஒன்றில் படித்த 
நிைனவுள்ளது. ஞான விளக்கம் ெபற்றவர்கள் ேபாதிப்பைதப் 
பார்த்திருக்கும் உங்களுைடய ெசாந்த அனுபவத்தின் ஆதாரத்ைதக் 
ெகாண்டு விளக்க முடியுமா? 

 
ேடவிட்: பத்து நபைர ஒரு ெப ய நகரத்தில் அங்குமிங்குமாக விட்டுவிட்டு, 

அைவகைள அண்ைமயிலுள்ளவர்களிடம் ’நகரத்தின் ைமயத்திற்கு 
ேபாவெதப்படி?’ என்று ேகட்க ைவத்தீர்களானால் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 
ெவவ்ேவறு விதமான மார்க்கங்கள் ெசால்லப்படும். ெசால்லப்பட்டைவ 
எல்லாம் ச யாகேவ இருக்கும். ெவவ்ேவறு இடங்களிலிருந்து 
புறப்படுபவர்களுக்கு ஒேர ேசருமிடத்ைத அைடய ெவவ்ேவறு குறிப்புகள் 
ேதைவ.  

 
 ஒரு ஞானியின் அருேக அமர்ந்து ’ஞானம் ெபற நான் ெசய்யேவண்டியது 

என்ன?’ என்று நீங்கள் ேகட்டால், அந்த ஆசானான ஞானி நீங்கள் 
ஆன்மிகப் பாைதயில் எங்குள்ளரீ்கள் என்றும் ேமலும் வளர்வதற்கு என்ன 
ெசய்ய ேவண்டும் என்றும் உட்ேன உணர்ந்து ெகாள்ள முடியும் .  
அவருைடய பதில் அவர்(அவள்) உங்கள் மனதில் என்ன பார்க்கின்றாேரா 
அைத ஒட்டிேய இருக்குேம அல்லாது எல்ேலாருக்கும் ெகாடுக்கக் கூடிய 
ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்ைத ஒட்டி அல்ல.  சில சிகிச்ைசக்கான 
முகாம்களில் (கூட்டங்களில்) எல்ேலாருக்கும் ெகாடுக்கப்படுகின்ற சில 
ப ேசாதித்து நிரூபிக்கப்பட்ட வழி முைறகள் உள்ளன.  
குடிப்பழக்கத்திலிருந்து மீட்பதற்காக 12-நிைல அணுகு முைற ஒரு நல்ல 
உதாரணமாகும். ஆனால் அறிவு விளக்கம் ெபற்ற ஆசான்களிடம் 
அவ்விதமான அணுகு முைற காண முடியாது. 

            
                 உங்கள் ேகள்விக்கு அது ஒரு பதில். ஞானிகள் தம் எதி லுள்ளவர்களின் 



மனநிைலக்குத் தக்க பதிலளிப்பார்கள். அது ேகட்கும் ேகள்விக்கு மட்டும் 
அல்ல. கண்ணியமான ம யாைத நிைறந்தது ேபால் ேதான்றும் 
ேகள்விையக் ேகட்கும் ஒருவன் தன் உண்ைமயான உணர்ச்சிகைள 
மைறத்துக்ெகாண்டிருக்கலாம்.  ஆசாைனச் ேசாதிக்க முயன்று 
ெகாண்டிருக்கலாம்.  எ ச்சலுண்டாக்க முயன்று ெகாண்டிருக்கலாம் 
இன்னும் பல. அேநகமாக ஆசான் அந்த உள்ளுணர்வுகளுக்ேக 
பதிலளிப்பார். ேகள்விக்கு அல்ல. ஆசானுக்கு மட்டுேம மக்கள் மனதில் 
நடந்து ெகாண்டிருப்பைத அறிய முடியுமாதலால் ேகட்டுக் ெகாண்டும் 
அல்லது கவனித்துக்ெகாண்டும்  இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு,   
பதில்களும், பிரதி உத்தரங்களும் குறிப்பிட்ட இலக்கற்றது ேபாலவும் 
தன்னிச்ைசயாக அளித்தது ேபாலவும் ேதான்றும்.  ரமண மஹர்ஷி ஒரு 
முைற ரசைனயுடன் ஒரு பாடைல ேமற்ேகாள் காட்டினார்.  " 
ஞானியானவன சி ப்பாலும் துக்கத்தாலும் பாதிக்கப்படாமலிருந்து 
ெகாண்டு ஹாஸ்யம் பு பவருடன் கூடேவ நைகப்பார், 
துக்கப்படுபவருடன் அழுவார்." 

 
               ஆசானுடன் உைரயாடும் ேபாது, உணர்ச்சிகளின் தன்ைமைய 

நிர்ணயிப்பது ேகள்வி ேகட்பவ ன் மனநிைலயாகும். சாதாரணமாக 
அைமதியாக இருப்பவரும் ேகாபம் ெகாள்ளாதவருமான  ரமண 
மஹர்ஷி இருக்ைகைய விட்டுக் குதித்து எழுந்து அைறைய விட்டு 
சிலைரத் துரத்தியது பற்றி குறிப்புகள் உள்ளன.  ஏெனன்றால் அவர்கள் 
மைற முகமான எண்ணத்துடன் , ஒரு கால் ேகாபத்துடன் அல்லது 
அவர்க்ளுைடய கருத்துக்களின் உயர்ைவக் காட்டும் ஆைசயுடன் 
வந்திருந்தார்கள் என்று அவர் ெத ந்து ெகாள்ள முடிந்தது...ந்ன்றாக் 
மைறக்கப்பட்டிருந்ததால் மற்றவர்கள் இந்த ஆக்ரமிப்ைபக் காண 
முடியவில்ைல. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிவு பூர்வமான ஆன்மிகக் 
ேகள்விையப் ேபால் ேதான்றிய ேகள்வியுடன் ஒரு ெபண் பாபாஜிைய 
ெநருங்கினாள்.  அவர் ேகாபத்துட்ன் ெவடித்து அவள் பாலியலில் மட்டும் 
விருப்பம் ெகாண்டவெளன்று அவைள ெவளிேயறச் ெசான்னார்.நாங்கள் 
எல்ேலாரும் அதிர்ச்சி அைடந்ேதாம்.  ஏெனன்றால் அது தான் அவள் வந்த 
முதல் நாள். முதல் சந்திப்பு. அன்று பிற்பாடு அவளுடன் வந்திருந்த 
ெபண்ணடீம் ேபசிேனன்.  மிகக் கடுைமயான  பதிைல அவள் ேதாழி 
எப்படி எடுத்துக்ெகாண்டாள் என்று ேகட்ேடன்.  அவள் சி த்துவிட்டுச் 
ெசான்னாள், " பாபாஜி அவ்வாறு நடந்து ெகாண்டது எனக்கு மகிழ்ச்சி. 
ஓவ்ெவாரு வருடமும் இந்தியாவுக்கு  வருகிறாள்.  வந்து புதிய ஆச்ரமம் 
ஒன்றிற்கு அங்குள்ள மஹானிடமும் அவர் உபேதச்ங்களிடமும் ெபரும் 
ஆர்வமுள்ளதாக நடித்துெகாண்டு ெசல்கிறாள்.  ஆனால் ஒவ்ெவாரு 
வருடமும் ஏதாவது ஒரு சிஷ்யருடன் உறவு ெகாள்ள ஆரம்பிக்கிறாள்.  
அவள் வருவதன் உண்ைமயான காரணம் அது தான்.  சில 



மாதங்களுக்குப் பிறகு அவள் சலிப்பைடந்து விட்டுவிடுகிறள்.  யாேரா 
ஒருவ்ர் அவள் ெசாரூபத்ைத முடிவாகக் கண்டு விட்டாெரன்று நான் 
மிகவும் சந்ேதாஷப் படுகிேறன். இவ்வாறான விசித்திரமான எண்ணிறந்த 
பிரதிபலிப்புகைள பல ஆசான்களிடம் பார்த்துள்ேளன். எல்லாேம 
மைறத்து ைவத்த, எங்கள் ஒருவராலும் காண முடியாத 
எண்ணங்களாலும்  ஆைசகளாலும் ஏற்பட்டைவ. 

  
            ஒரு உண்ைமயான ஆசானின் எதிேர நீங்கள் அமரும் ேபாது ேவறு ஏேதா 

ஒன்று நிகழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்.  மனத்ைதச் சமனப்படுத்தி 
இதயத்திற்குப் ேபரானந்தத்ைதத் தரும் ஒரு அைமதி தன்னிச்ைசயாகப் 
பரவிக் ெகாண்டிருக்கும். உங்கள் இருவருக்குமிைடேய நடந்து 
ெகாண்டிருக்கும் உைரயாடலில் இைவ யாவும் பதிவு ெசய்யப்படாது. 
அது மிகவும் பிரத்ேயகமானது. நீங்கள் இருவர் மட்டுேம பங்ேகற்கும் 
ரகசியம்.  வார்த்ைதகள் ப மாறப்படலாம். ஆனால் உண்ைமயான் 
ெசய்திப் ப மாற்றம் ேபச்சற்றது. இத்தைகய  சமயங்களில் சில 
நிமிடங்களுக்கு முன் நீங்கள் எழுப்பிய வினாைவ விட உங்கள் 
தற்காலிகமான மேனாலயத்திற்குப் 
பதிலளித்துக்ெகாண்டிருப்பார்.ஆனால் ேவறு யாருக்கு இது பு யும்? 

 
         என்னுைடய ெசாந்த அனுபவத்திலிருந்து ஒரு உதாரணம் ெசால்கிேறன்.  

1970களின் இறுதியில் பம்பாயின் வடக்குப் பகுதியில் வசித்த 
குஜராத்ைதச் ேசர்ந்த டாக்டர் பாய் என்ற பிரசித்தி மிக இல்லாத ஒரு 
ஆசானுடன் இருந்ேதன். என் முதல் சந்திப்பில் நான் அவருைடய 
உபேதசங்கைளப்பற்றிக் ேகட்ேடன்.  அவர்" உபேதசங்கள் என்று  
ஒன்றுமில்ைல. மக்கள் ேகள்விகள் ேகட்பர். நான் பதில் அளிப்ேபன். 
அவ்வளவு தான். என்று பதில் அளித்தார். நான் விடாது ெதாடர்ந்ேதன்.  
"யாேரனும் நான் அறிவு விளக்கம் ெபறுவெதப்படி என்று ேகட்டால் 
நீங்கள் அவர்களுக்கு என்ன ெசால்வது வழக்கம்?" என்று ேகட்ேடன். "எது 
தக்கேதா அது" என்றார். இவ்வாறான இன்னும் சில ேகள்விகளுக்குப் பின் 
உபேதசம் என்று ஒன்று அவருக்கு இருக்கும் என்று எண்ணும் பக்ஷத்தில் 
அவருைடய உபேதசங்களின் தக்கெதாரு விளக்கம் ெபற முடியாெதன்று 
உணர்ந்து ெகாண்ேடன். நான் இப்ேபாது ேபசிக்ெகாண்டிருந்த 
விஷயத்திற்கு இவர் ஒரு  நல்ல உதாரணம். காண 
வந்தவருக்ெகல்லாம்அளிக்கும் வைகயில் ெகாள்ைக அல்லது பயிற்சி 
என்று ஒன்றும் அவ டம் இருக்கவில்ைல.  எல்லா ேகள்விகளுக்கும் 
அவ்வப்ேபாது பதிலளித்து வந்தார். நான் பத்து நிமிடங்கள் ெமௗனமாக 
அம்ர்ந்திருந்ேதன்.  அப்ேபாது காண வந்திருந்த ேவறு இருவருடன் 
டாக்டர் பாய் குஜராத்தியில் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தார். அந்த சில 
நிமிடங்களில் மிக ஆழ்ந்த பு ந்து ெகாள்ள முடியாத, என்ைன 



ஸ்தம்பிக்கச் ெசய்த ஒரு அைமதிைய உணர்ந்ேதன்.  
 
            அவர் என்ைன ேநாக்கிப் புன்னைகத்து "உங்கள் அடுத்த ேகள்வி என்ன ?" 

என்றார்.  என்னால் பதிலளிக்க இயலாெதன்று அவருக்குத் ெத யும்.  
அவருைடய ேகள்வி எங்களிைடேய நடந்த தனிப்பட்ட ஒரு 
ேவடிக்ைகயான விஷ்யம்.  அங்கிருந்த ேவறு எவரும் பு ந்து 
ெகாண்டிருக்க மாட்டார்கள்.  என் உடல் முழுதும் ஒரு ’ேநாேவெகயின்’ 
மருந்ைத உட்ெசலுத்தினது ேபால் உணர்நேதன்.  அைசய முடியாத 
பரவசமான நிைலயில் நான் ஸ்தம்பித்துப் ேபானதால் அவருைடய 
ெசால்லுக்கு என்னால் புன்னைக ெசய்யக் கூட முடியவில்ைல. அவர் 
என்ைன ேநாக்கிச் ெசான்னார், "ச யான முைற என்று ஒன்றும் 
கிைடயாது. ச யான முயற்சி தான் உண்டு. எந்த வழிமுைறையத் 
ேதர்ந்ெதடுத்தாலும் அைதப் ேபாதுமான அளவு தீவிரமாக அனுச த்தால் 
அதற்குப் பலன் கிைடக்கும். என்னுைடய ேபாதைனகைளப் பற்றிக் 
ேகட்டாய். இேதா இைவ தான். ""பகுதி ேநர சாதுக்கள் ஞானம் 
ெபறுவதில்ைல"". 

 
         ஒரு வைகயில் பார்த்தால் இது ஒருவர் த்ன்னுைடய சாதைனக்காக 

கடினமாக உைழக்க ேவண்டுெமன்ற ஒரு ெசய்தியாகும் ஆனால் அேத 
சமயம் எனக்கு அங்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் ெத வித்தது என்னெவனில்; 
ஒரு ஆசானின் சக்தி வாய்ந்த சந்நிதானேம ஒரு முயற்சியுமின்றி 
மனைத.அைமதியைடயச் ெசய்வது. ஒரு ஆசி யர் மாணவர் சந்திப்பில் , 
அச்சந்திப்ைபக் கண்டு ெகாண்டிருப்பவர்கள் ெத ந்து ெகாள்ளாத 
என்ெனன்னேவா ப மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.  ஏறத்தாழ எனக்குத் 
ெத ந்த ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு உண்ைமயான ஆசானிடம் இருந்த 
ேபாது இேத மாதி யான முன்னும் பின்னுமாக, நிகழ்ந்து 
ெகாண்டிருக்கும் வார்த்ைதகளுடன் சிறிதும் சம்பந்தமில்லாத 
அனுபவங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. .   

 
ேகள்வி:  ஒரு ஞானியின் அருகாைமயில் கிைடக்கும் அைமதி என்று நீங்கள் 

எழுப்பிய கருத்து  சுவாரஸ்யத்ைதத் தருகிறது.  சிலர் அன்னார் 
முன்னிைலயில் ஏற்படுவது அைமதிையக் காட்டிலும்  மகிழ்ச்சியும் 
உற்சாகமும்  என்று கூறுகிறார்கள்.  நீங்கள் பு ந்து ெகாண்ட வைகயில் 
அைமதியும் மகிழ்ச்சியும் சமமானைவயா? 

 
ேடவிட்:  ஆத்மாவின் தன்ைமைய  ரமணர் சில சமயங்களில் அைமதி என்றும் 

சில சமயங்களில் மகிழ்ச்சி என்றும் வர்ணித்துள்ளார்.  உங்களுடன் 
ேபசுைகயில் நான் இச்ெசாற்கைள அதிகமாக உபேயாகித்துள்ேளன்.  
ஏெனனில் ெபரும்பான்ைமேயாரால் பு ந்து ெகாள்ள முடியும்.  
சந்ேதாஷத்ைதயும் அல்லது அைமதிையயும் ஏேதா ஒரு சமயத்தில் 



அனுபவித்ததாகப் பலர் கூறுகின்றனர்.  ஆனால்  ரமணர் ஆன்மாைவ 
மகிழ்ச்சி அல்லது அைமதி என்னும்ேபாது குறிப்பிடுவது இதுவல்ல. 
அனுபவிப்பவர் என்று ஒருவரற்ற ஒரு நிைலைய விவ க்க முயன்று 
ெகாண்டிருக்கிறார். அந்த நிைலைய வார்த்ைதகளால் அறிவிக்க 
முடியாது.  அந்த இறுதி நிைலயின் தன்ைமையக் குறிப்பதற்கு அவர் 
அடிக்கடி உபேயாகித்த வார்த்ைதகள் ’அைமதி’, ’நிசப்தம்", ’சாந்தம்’, 
மகிழ்ச்சி ேபான்றைவ. உற்சாகமான அனுபவ்ங்கெளன்றும் பரவசம் 
ஆனந்தம் ெபான்ற உணர்வுகள் என்றும் நீங்கள் குறிப்பிடுவனெவல்லாம் 
இன்பகரமான மன நிைலகள்.  மனேம பூரணமாக அழிந்த பிறகு மிஞ்சி 
இருப்பைதப் பற்றி யதார்த்தமாக அறியக்கூடியைவ அைவகள் அல்ல. 

 
ேகள்வி:  மற்ற எல்லா குணநலங்கைளக் காட்டிலும் வினயத்ைதேய  ரமணர் 

வலியுறுத்துவார்.  ஆனால் அைதப் ெபறுவது மிகவும் 
கடினமானைவகளில் ஒன்று.  உண்ைமயில், பணிவுடன் இருக்க 
முயன்றால் அேனகமாக அதற்கு ேநெரதிரான விைளேவ ஏற்படுகிறது.  
இந்த வைகயில் ஒரு சாதகனுக்கு உதவக்கூடிய, உங்கள் ஆய்வு மற்றும் 
ஞானிகளுடன் ஏற்பட்ட சந்திப்புகளிலிருந்து அவர்களுைடய 
உபேதசங்களில் சிலவற்ைற எங்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள முடியுமா? 

 
ேடவிட்:  மஹர்ஷி வினயத்ைத உயர்வாக மதித்தாெரன்பைத ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். 

இயல்பான, தன்னிச்ைசயான பணிவு அவ டம் குடிெகாண்டிருந்தது. 
ஆன்ம எழுச்சிக்கு பணிவு மிகவும் அவசியம் என்று பல முைற 
வலியுறுத்தியுள்ளார்.  ஆனால் அைத எப்படி அனுஷ்டிப்பது? இது ஒரு 
சிக்கலான பிரசைன. ஏெனன்றால் பணிவுடன் இருக்க முயல்வது அகம் 
ைகயாளும் ேவெறாரு மாதி யான நடத்ைத முைற.  ேவண்டுெமன்ேற 
ெசய்யப்பட்டால் அது உண்ைமயான பணிவல்ல. 

 
         ரமண ன் ேநர் சீடரான ல மண ஸ்வாமியும் பணிவின் 

உயர்ைவப்பற்றி வலியுறுத்துகிறார்.  ஆத்மானுபூதி ெபற பணிவு ஒன்ேற 
ேபாதுமானெதன்றும் சில சமயம் கூறியுள்ளார்.  ஆனால் பணிவு என்பது 
"ஆத்மாவின் முன்பாக மன்ம் தன்ைனத் தாழ்த்திக் ெகாள்ளுதல்" என்று 
விவ க்கிறார்.  என்ைனப் ெபாறுத்தவைர இதுேவ பணிவாகும்.  
உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவினிடம் எவ்வளவு மனம் பணிந்து விட்டேதா 
அந்த அளவு நீங்கள் பணிவுள்ளவர்.  மற்றவர்களிடம் நீங்கள் எவ்வாறு 
நடந்து ெகாள்கிறரீ்கள் என்பதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் எதுவுமில்ைல.  
அடங்கிய மனத்தின் ெவளிப்பாடான உள்ளார்ந்த பணிவு இருக்குமாயின் 
ெவளிப்புற நடத்ைதயிலும் உண்ைமயான பணிவு ெத ய வரும்.  பணிவு 
என்பது அகங்காரமின்ைம.  அகங்காரமின்ைம மனத்ைத அதன் 
மூலமான ஆத்மாவிடம் அடங்கிவிடச் ெசய்வதால் ெபறப்படும். 

 



          நான் சமீபத்தில் பதிப்பித்த  ரமண தர்சனம்  என்ற புத்தகத்திலிருந்து 
சிறிது ெசால்கிேறன்.  இது  ரமணர் வினயத்தின் அவசியம் பற்றிப் 
ேபசியது.  :- 

                         "அழிவற்ற தன்ைமைய அளிக்கும் பணிவு என்னும் சக்தி 
கிைடத்தற்க ய சக்திகளில் தைலயாயது.  கல்வி மற்றும் அது ேபான்ற 
பண்புகளால் விைளயும் ஒேர நன்ைம பணிவு ஒன்ேற என்பதால் , அது 
ஒன்ேற சாதுக்களின் உண்ைமயான அணிகலன். அது மற்ற எல்லா 
நற்பண்புகளுக்கும் இருப்பிடம்.  அதனால் அது புனிதமான இைற 
அருட்ெசல்வமாகச் சிறப்பிக்கப்படுகிறது.  ெபாதுவாக அறிஞர்களுக்குப் 
ெபாருந்திய குணச் சித்திரெமன்றாலும் குறிப்பாக சாதுக்களுக்கு 
இன்றியைமயாதது." 

 
         விநய பாவமின்றி எவரும்  ெபருைம அைடவது இயலாத 

ஒன்றாைகயால் , ஆன்மிக மார்க்கத்ைதக் குறிக்ேகாளாக 
உைடயவர்களுக்ெகன்ேற நியமிக்கப்படுகிற ’யம’, நியம’ ேபான்ற எல்லா 
ஒழுக்க முைறகளும் விநயத்ைதப் ெபறுவைதேய லக்ஷியமாகக் 
ெகாண்டுள்ளன.  நிச்சயமாக, ’பணிவு",  அகங்காரம்  அழிந்ததற்கான 
அறிகுறி .  இதனால் தங்களுக்குப் ெபாருத்தமான ஒழுக்க நியதியாக 
’பணிவு’ சாதுக்களாேலெய சிறப்பிக்கப்படுகிறது.   

 
         ேமலும் அருணாசலத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு எல்லாவிதத்திலும் 

இன்றியைமயாதது.  கடவுள் ஸ்வரூபமான பிரம்மா, விஷ்ணு, ேதவியும் 
கூட பணிவுடன் தணிந்து ேபாகும் புண்ணிய பூமி அருணாசலம்.  
அடங்காதவர்கைளக்கூட பணியச் ெசய்யும் சக்தி அருணாசலத்திற்கு 
உள்ளதாதலால் அருணாசலத்தில் பணிவுடன் தாழ்ந்து ேபாகாதவர்கள் 
ேவறு எங்ேகயும் இந்த ஈேடற்றும் பண்ைபப் ெபறமாட்டார்கள்.  
எல்லாவற்றிற்கும் ேமலான அந்த ஈசன் இைணயற்று மிஞசப்படாமல்  
ஒளிர்கிறான் என்றால் அது தாழ்ந்தவனுக்கும் தாழ்ந்திருப்பதனால் தான். 
பணிவு என்கின்ற ெதய்விகப் பண்பு முற்றும் சுதந்திரனான 
இைறவனுக்ேக அவசியம் என்றால் அத்தைகய சுதந்திரமற்ற 
சாதுக்களுக்கு நிச்சயமாக இன்றியைமயாதது என்று வலியுறுத்தவும் 
ேவண்டுமா? ஆதலால் தங்கள் உள்ளடங்கிய வாழ்க்ைகயிலிருப்பது 
ேபால சாதுக்கள் ெவளி வாழ்க்ைகயிலும் முழுைமயான விநயத்ைதப் 
ெபற்றிருக்க  ேவண்டும்.  அடியார்களுக்கு மட்டும் பணிவு 
அவசியெமன்பதில்ைல.  இைறவனுக்ேக அது பிரத்ேயகமான ஒரு பண்பு.  

 
              இச்சுருக்கத்தின் கைடசி ப்ர்ராவில்  ரமணர் கடவுள் கூட தன் சிறப்ைபத் 

தனது பணிவால் ெபறுகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார்.  இந்தக் க்ருத்ைத 
ேவறு ஆசான்கள் ெவளியிட்டைத நான் கண்ட்தில்ைல.  அளவற்ற 



சக்தியுைடயவனாக இைறவைன நாம் எல்ெலாரும் கற்பைன 
ெசய்கிேறாம். சிறிது விசித்திரமான முைறயில்  ரமணர் இைறவன் 
பிரபஞ்சத்திேலேய மிகுந்த  பணிவுைடயவனாதலால் தான், அவன் 
அப்பதவிையப் ெபற்றாேன அன்றி அவன் சக்தி வாய்ந்தவன் 
என்பதாலல்ல.  இைதப் பற்றி அவர் கூறிய கருத்துக்களாவன :- 

 
               ஒருவருைடய மஹிைம அவர் எவ்வளவு தாழ்ைமயுடன் இருக்கிறாேரா 

அந்த அளவுக்கு உயரும்.  பிரபஞ்சம் முழுதும் வணங்கும் அளவுக்கு 
இைறவன் ெபருைம உைடத்தவனாக இருப்பதன் காரணம் 
ஏமாற்றப்பட்டு அடங்கிய ஆணவம் ஒரு ேபாதும் எதிர்பாராமல் தைல 
தூக்காத ஒரு ேமன்ைம ெபாருந்திய பவ்யமான ஸ்திதி ஆகும். எல்லா 
உயி னங்களுக்கும் எப்ேபாதும் ேசைவ ெசய்யும் வைகயில் மிகவும் 
பணிவுடன் நடப்பதாலல்லேவா உலக முழுதும் ெகாண்டாடும் 
ஆராதைனகளுக்கு இைறவன் உ த்தாகிறான்?  எல்ேலா டமும் 
தன்ைனேய கண்டு எல்ேலாைரயும் வணங்கும் பக்தர்களிடமும் பணிவு 
காட்டி விநயத்தின் உச்சியிேலேய , தன்ைனவிட அதிக பணிவுடன் 
இருப்பது இயலாத ஒன்ெறன்ற நிைலயில் இயல்பாகேவ இருப்பதால் 
இைறவனுக்கு அந்த உயர்ந்த ஸ்தானம் கிைடத்தது.   

 
         ப்ணிெவன்பது ஆணவமின்ைமேய அன்றி இனிைமயாக சமூகம் ஏற்கும்  

வைகயில்  நடந்து ெகாள்வதல்ல என்று பு ந்துெகாள்ளவில்ைல எனின் 
இைவெயல்லாம் விசித்திரமாகேவ ேதான்றும்.  இைறவன் இைறவனாக 
இருக்கிறான்.  அதற்குக் காரணம் முற்றும் ஆணவமற்றவன், பூரணமான 
பணிவுள்ளவன்.   சர்வ வல்லைமயுள்ளவன் என்ேறா எல்லாமறிந்தவன் 
என்பதாேலா அல்ல.. 

 
ேகள்வி :  ரமண மஹர்ஷிக்கு ெபௗதிக குரு என்று ஒருவரும் இருந்ததில்ைல.  

அதாவது மனித் வடிவில்.ெவளிேய குருைவ நாடாமல் தம் உள்ேளயுள்ள 
குருவான ஆத்மாைவேய ேசர்ந்திருங்கள் என்று அவர் மக்கைள 
ஊக்கப்படுத்தினார் என்பது ச யா?  மாறக ரமண ன் முன்னிைலயில் 
ஆத்மானுபூதி ெபற்ற அவருைடய ேநர் சீடரான ல மண ஸ்வாமிேயா,  
ஆத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ெபற ஒரு மனித குரு ேதைவ என்கிறாேர. இந்த 
முரண்படுவது ேபான்றுள்ள கருத்துக்கைள விளக்க முடியுமா? இந்த 
பிரசிைனையப் பற்றின உங்கள் ச யான அனுமானெமன்ன? 

 
ேடவிட்:   ரமணருக்கு மனித் உருவில் குரு இருந்ததில்ைல. ஆனால் 

அருணாசலம் என்ற மைல தன்னுைடய குரு என்று அவர் 
குறிப்பிட்டதுண்டு. அவருைடய  பக்தி நிரம்பிய பாடலில் அருணாசலேம 
அவரது குரு, ஆன்மா, மற்றும் இைறவெனன்கிறார். ஆகேவ குரு மனித 
உருவில் இல்ைல.  என்றாலும் அவருைடய குருவிற்கு ஒரு ெபௗதிக 



வடிவம் உண்டு. ஆத்ம அனுபூதி அைடய விரும்பும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 
ஒரு குரு அவசியெமன்று  ரமணர் ெசால்லியுள்ளார். 
இவ்விஷயத்ைதப் பற்றி ேபசும் ேபாது ஸாதகனுக்கு அறிவூட்டி அவன் 
முன்ேனற்றத்ைத ேமற்பார்ைவயிட் ஆன்மா குருவின் உருவில் 
காணப்படும் என்று  ரமணர் ெசால்வது வழக்கம்.  அேத சமயம் 
உள்ளுைறயும் ஆன்மாவும் குருேவயாம்.  உள்ேள உைறயும்  ஆன்மா - 
அந்த உள்ளுைறயும் குரு மனத்ைதத் தனக்குள்ேள ஒடுக்கி அம்மனம் 
ேவண்டிய அளவு முதிர்ச்சி அைடந்த பின் , மனத்ைதப் பூரணமாக 
கைரயச் ெசய்து விடுவார்.  உள்ேள உைறயும் குரு, ெவளிேய உள்ள குரு 
இருவருேம அவ்ேவைலையச் ெசய்து முடிக்கத் ேதைவப் படுவர்.  நீங்கள் 
ல மண ஸ்வாமிைய ஆத்மானுபூதிையப் ெபற விரும்புபவர்களுக்கு 
ஒரு மனித குரு அவசியமானெதன்று ெசால்பவ்ராகக் குறிப்பிட்டீர்கள்.  
அபூர்வமாக சிலருக்கு  உள்ேளயுள்ள ஆன்மா ஒன்ேற குருவாக இருந்து 
ஆன்ம எழுச்சிைய உருவாக்க முடியுெமன்றும்  அவர் 
ெசால்லியிருப்பதாகத் ெத கிறது.  ரமண மஹர்ஷிைய அவர் இந்த 
வைகயில் ேசர்க்கிறார்.  ெபரும்பான்ைமேயாருக்குப் ெபௗதிக குரு 
ேதைவ என்கிறார்.   ரமணர் பல சந்தர்ப்பங்களில் 
ெசால்லியுள்ளதிலிருந்து  இது ெப தும் வித்தியாசப்படுவதாக எனக்குத் 
ெத யவில்ைல. 

 
        ெதன்னிந்தியாவின் ைசவ சமயம் மூன்று வைகயான ஆன்மிக 

நாட்டமுள்ளவர்கைள விவ க்கிறது.  மிகப் ெப தான முதல் வர்கத்ைதச் 
சார்ந்தவர்களுக்கு ப சுத்தமின்ைமயாலும்  ஆன்மிக ேமம்பாட்டிற்குத் 
தைடகள் பல இருப்பதாலும் ஒரு குரு ேதைவயாக இருக்கும்.  
இரண்டாவது வைகயினர் இைத விட மிக்க ப சுத்தமானவர்.   அறிவு 
புகட்டி ஞான விளக்கம் தருவதற்கு குரு வடிவில் இைறவ்ன் 
ேதான்றுவதால் , இவர்கள் ஆத்மானுபூதி ெபற முடியும்.  ைசவ 
சமயத்திற்கு தற்ேபாது ஓர் அங்கமான நூல்கைளயும் கைதகைளயும் 
தந்தருளிய பல புராதன ைசவக் குரவர்கள் இவ்வைகையச் 
சார்ந்தவர்.மிக உயர்ந்த வக்ைகயில் தன்னுள்  இயங்கும் ஆத்மாவின் 
சக்தியாேலேய ஆத்ம சாக்ஷாத்காரம் ெபரும் ஒரு சில அபூர்வமான 
ஆன்மாக்கள் உள்ளன.என்னுைடய கருத்தில் ஒரு மனித குருவின் 
உதவியின்றி ஆத்ம அனுபூதி ெபறக்கூடியவர்களின் எண்ணிக்ைக 
மிகமிகக் குைறவானது. 

 
ேகள்வி:  தற்காலத்தில் இைறவனிடேமா குருவிடேமா சரண் அைடவது ெவகு 

அ து.  உங்கள் வாழ்க்ைகயில் பல முைற சரண் அைடந்ேத தீர 
ேவண்டியிருந்தது என்று நீங்கள் கூறியுள்ளரீ்கள்.உங்கள் 
வாழ்க்ைகயிலிருந்து விதிக்கு அடி பணியும் உணர்ைவ விளக்கக்கூடிய 



சில சம்பவங்கைளக் கூற முடியுமா? 
        
ேடவிட்:  நம் வாழ்க்ைக நம் ைகயிலுள்ளெதன்றும் , நம்முைடய நலத்திற்கும் 

நம்ைமச் சார்ந்ேதா ன் நலத்திற்கும் நாேம ெபாறுப்ெபன்றும் 
நாெமல்ேலாரும் நிைனக்கின்ேறாம்.  இைறவன் தான் உலகத்ைத 
இயக்குபவன், எல்லாேம அவன் ெசயல் என்று ஒரு வாதத்திற்காக 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறாம்.  ஆனாலும் அதனால் நாம் திட்டமிடுதல், வழி 
வகுத்தல், ெசயல் படுதல் ஆகியைவகைள  நிறுத்துவதில்ைல..   சில 
சமயம் நம்மால் கட்டுப்படுத்த இயலாத ஒன்ைறக் காண்கிேறாம்.   சிறந்த 
மருத்துவ சிகிச்ைச இருந்தும் ஒரு குழந்ைத புற்று ேநாயால் இறக்கப் 
ேபாைகயில் - கடவுைள நிைனத்து ெதய்வத்தின் உதவிைய  
நாடுகிேறாம்.  இது சரணாகதி அல்ல.  இது ெவறும் , அதிகமாகச் ெசயல் 
படுதல்.  இது,  வழக்கமாகச் ெசய்யக்கூடிய எல்லா முைறகளும் ேதாற்ற 
பின் ேவறு புதிய உபாயத்ைதத் ேதடுவதாகும். 

 
         சரணைடதல் ேவறானது. அது, நாளின் ஒவ்ெவாரு நிமிஷமும் 

இைறவேன இந்த உலகத்ைத நடத்திச் ெசல்கிறான் என்றும் அவன் 
ேதைவப்பட்ட ேபாது ேதடிக்ெகாள்ளும் ஒரு உப யான ஸாதனமல்ல 
என்றும் ஒப்புக்ெகாள்வது.  சரண் புகுதல்,  நிைலைம ேவறு விதமாக 
இருக்க ேவண்டுெமன்று ேகட்பதல்ல. எவ்வாறுள்ளேதா அைத 
ஏற்றுக்ெகாண்து நன்றி ெசலுத்துதேல ஆகும். அது பல்ைல 
கடித்துெகாண்டு இருக்கும் கடுைமயான ெபாறுைமயுமல்ல. இைறவன் 
நிர்வாகதில் , அது எத்தன்ைமத்தாயினும் ஆனந்தத்ைத அனுபவிப்பது. 

 
         சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு "Thank you God" என்ற கிறித்துவ 

புத்தகத்ைதப் படித்ேதன்.  அதிலிருந்த அடிபைட விஷயம் என்னெவனில் ,  
தற்ேபாதுள்ள நிைலைமக்காகேவ ெதாடார்ந்து கடவுளுக்கு நன்றி 
ெசலுத்த ேவண்டுேமய்ன்றி அது ேவறு விதமாக இருக்க ேவண்டுெமன்று 
விண்ணப்பிக்கக் கூடாது.  அதாவது உன் வாழ்வில் நடக்கும் எல்லா 
பயங்கரமான சம்பவங்களுக்காகவும் நன்றி ெசலுத்த ேவண்டும்;  
நைடெபறும் நல்ல விஷயங்களுக்காக மட்டும் நன்றி கூறுவதல்ல என்று 
ெபாருள்.  இது ெவறும் வாய் வார்த்ைதயாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது.  
"இைறவேன நன்றி உமக்கு" என்று நன்றியின் ஜ்வலிப்ைப உணரும் 
வைர திரும்பத் திரும்பத் தனக்குத் தாேன கூறெீகாண்டிருக்க ேவண்டும்.  
இது நடக்கும் ேபாது எதிர்பாராத குறிப்பிடாத்தக்க விைளவுகள் 
உண்டாகும்.  உதாரணம் ஒன்று ெசால்கிேறன். 

 
              அப்புத்தகத்தில் ஒரு ெபண்ைணப் பற்றி விவ த்திருந்தது.  அவள் 

கணவன் ஒரு குடிகாரன்.  உள்ளூர் மாதா ேகாயிலில் (church) 
அம்மனிதைனக் குடிப் பழக்கத்திலிருந்து மீட்கும்படி இைறவைன 



எல்ேலாரும் ேவண்டிக்ெகாள்வதற்காக  அப்ெபண்  பிரார்த்தைனக் 
கூட்டங்கைள ஏற்படுத்தியிருந்தாள். பயெனான்றும் இருக்கவில்ைல. 
பின்பு, (Thank you God) "இைறவா நன்றி" என்பைதக் ேகள்வியுற்றாள்.  
"ேவறு எந்த உபாயமும் பயனளிக்கவில்ைல. நான் இைத முயன்று 
பார்க்கிேறன்" என்று எண்ணினாள். "என் கனவாஇக் குடிகாரனாகச் 
ெசய்ததற்கு உனக்கு நன்றி இைறவா" என்று துவங்கி, தன் உள் மனத்தில் 
உண்ைமயாகேவ  நன்றி உணர்ச்சிையப் ெபற ஆரம்பிக்கும் வைர 
ெதாடார்ந்து ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தாள். அதன் பின் சீக்கிரேம 
தன்னிச்ைசயாக அவள் கணவன் குடிப்பைத நிறுத்தி விட்டான்.  பின்பு 
ம்துைவத் ெதாடேவ இல்ைல.இது தான் சரணைடத்ல். " 
மன்னித்துக்ெகாள்ளுங்கள் இைறவா ஆனால் உம்ைமவிட எனக்கு 
நன்றாகத் ெத யும் .  ஆகேவ இவ்விதம் நடக்குமாறு ெசய்யுங்கள் " என்று 
ெசால்வதல்ல.  "உலகம் உன்னிசைச ேபால் நட்க்கிறது.அதற்கு நான் 
நன்றி ெசால்கிேறன்" என்று ஒப்புக்ெகாள்வதாகும். 

 
         உங்கள் வாழ்க்ைகயிலும் இது நடக்கும் ெபாழுது உங்கைளச் சுற்றிலும் 

அதிசயங்கள் ேபான்றைவ நைட ெபற ஆரம்பிக்கும்.  உங்கள் 
சரணாகதியின் சக்தி , உங்கள் சுயமான நன்றி உணர்ச்சி உங்கைளச் 
சுற்றிலும்  மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தும்.  நான் இைத முதலில் 
படித்தவுடன் :"இது விேநாதமாக உள்ளது,ஆனாலும் நடக்கக்கூடும் 
முயன்று பார்க்கலாம்" என்று நிைனத்ேதன்.  அச்சமயம் வியாபாரம் 
ெசய்ய முயன்று ெகாண்டிருந்த நான்ைகந்து ேபர்களுடன்  எனக்குப் 
பிரசைனகள் இருந்தன.  தினமும் ஞாபகம் ஊட்டியும் கூட அவர்கள் 
ஒப்புக்ெகாண்டிருந்தபடி ெசயலாற்றவில்ைல.  "இந்த ேவைலையச் 
ெசய்யாததற்காக , Mr. X  உங்களுக்கு நன்றி;  Mr.Y முன்பு நீங்கள் வியாபார 
விஷயமாக  என்ைன ஏமாற்ற முயன்றதற்காக நன்றி"  என்று நான் 
ெசால்ல ஆரம்பித்ேதன். சுமார் இரண்டு மணி ேநரம்  இவர்கள் பால் 
இறுதியில் அழுத்தமான நன்றி உணர்ச்சி  உண்டாகும் வைர இவ்வாறு 
ெசய்ேதன்.  அவர்கள் உருவம் மனதில் ேதான்றியேபாது 
அவர்கள்ள்ள்ளால் நான் அனுபவித்த  ஏமாற்றங்கள் என் நிைனவுக்கு 
வரவில்ல.  அவர்கள் பால் நன்றிையயும், அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும் 
எண்ணத்ைதயுேம நான் உணர்ந்ேதன்.   

 
         ம்று நாள் காைல நான் ேவைலக்குச் ெசன்ற ெபாழுது இவர்கள் 

எல்ேலாரும் எனக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.  வழக்கமாக நான் 
தான் அவர்கைளத் ேதடிச் ெசன்று அவர்கள் கூறும் ெநாண்டிச் 
சாக்குகைளக் ேகட்க ேவண்டியிருந்தது.  அவர்கள் எல்ேலாரும் 
புன்னைகயுடன் இருந்தனர்.  நான் பல நாட்களாக அவர்கைளத் 
ெதாந்தரவு ெசய்து ேகட்டுகெகாண்டிருந்த எல்லா ேவைலகைளயும் 



ெசய்து முடித்திருந்தனர்.  அன்புடன் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் சக்திக்கு இது ஒரு 
அதிசயிக்கத்தக்க சான்று.  ":ெசய்ைக-ெசய்ைக" என்று உலகத்தில் 
எல்ேலாைரயும் ேபால் நான் இன்னும் கட்டுண்டுள்ேளன்.  ஆனால் நான் 
தவறாகக் கணித்த ெசயல்கள் அடக்க முடியாத குழப்பத்ைத ஏற்படுத்தும் 
ேபாது பிரசைனையத் தீர்க்க "நான் ஏதாவது ெசய்ய ேவண்டும்" என்ற என் 
எண்ணத்ைத விடுத்து, நான் உண்டாக்கிய குழப்பங்கலுக்காக கடவுளுக்கு 
நன்றி கூற ஆரம்பிப்ேபன். மிகவும் சிக்கலான பிரசைனையயும்  
தீர்ப்பதற்கு அேனகமாக இவ்வாறு சில  நிமிடங்கேள ேபாதுமானதாக 
இருக்கும். 

 
         நான் பதினாறு வயதினனாக இருக்கும் ேபாது ஒரு வித விமான மூலம் 

ஆகயத்தில் ஊர்ந்து ெசல்லும் (glide) முைறையக் கற்றுக் 
ெகாள்ளலாேனன்.  முதல் முைற ெசலுத்தும் ேபாது , கருவிகைள 
ைகயாளுைகயில், விமானம் அங்கும் இங்கும் ஆடிெகாண்டிருந்தது.  
ஏெனனறால்  இயந்திரத்தின் சிறிய ஏற்ற இறக்கத்திற்கும் நான் 
பிரதிபலித்துக்ெகாண்டு,  அல்லது அதிகமாகேவ  கவனித்துச் 
ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன். இறுதியில், ெசால்லிக் ெகாடுப்பவர் , 
ஓட்டும் கருவிகைள என்னிடமிருந்து எடுத்துெகாண்டு  "இைதக் கவனி" 
என்று விமானத்ைத ஒரு நிைலயான ஓட்டத்தில் ெசலுத்தி கருவிகைள 
ைமயமான இடத்தில் நிைலயாக ைவத்து விட்டார்.  விமானம், அதிர்ேவ 
இல்லாமல், கருவிகள் ேமல் யார் ைககளும் இல்லாமல் தாேன பறந்தது.  
என்னுைடய எல்லா முயற்சிகளும் விமானத்தின் இயல்பான பறக்கும் 
சக்திைய எதிர்த்துக் ெகாண்டிருந்தது!  நம் எல்ேலாருெடௗய 
வாழ்க்ைகயும் இது ேபாலேவ தான்.  நாம் ஏேதா ெசய்ய ேவண்டூெமன்ற 
நிைனப்பில் விடாப்பிடியாக இருக்கிேறாம்.  ஆனால் நாம் 
ெசய்வெதல்லாம் பிரசைனகைளேய உருவாக்குகின்றன. 

 
        வாழ்க்ைகையச் ெசலுத்தும் ெபாறிைள விட்டு என் ைககைள எடுத்து 

விட்டு இைறவைனேய என் வாழ்க்ைகைய  ஓட்டுமாறு ெசய்யக் 
கற்றுக்ெகாண்டதாக நான் ெசால்லவில்ைல.  பிரசைனகள்(எல்லாம் 
நாேன ஏற்படுத்திெகாண்டைவ)  திடீெரன்று ேதான்றும் ேபாது , 
ேவடிக்ைகயாக இைவ எல்லம் ஞாபகத்திற்கு வரும்.   உதாரணமாக,  
இரு வாரங்களுக்கு முன், சிறிதும் தீர்வு காண முடியாது ேபான்றிருந்த , 
ஒரு பிரசுரம்  பற்றிய நாடகத்தின் நடுவில் மாட்டிக்ெகாண்ேடன். து மிகப் 
ெப ய குழப்பமாகி , சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் நான் ேபசக் கூட 
முயலவில்ைல.  மாறக  ரமண ன் சமாதிக்குச் ெசன்று 
எழுதியவற்ைற அதன் எதி ல் ைவத்து என்ன நடந்தெதன்று 
விவ த்ேதன்.  அந்நாடகத்திற்காக  அவருக்கு நன்றி ெசலுத்திவிட்டு , 
"இது உங்கள் ெபாறுப்பு; என்னுைடயதல்ல."  என்றும் ெசான்ேனன். 



இைதச் ெசால்லும் ேபாது நான் கண்கைள மூடிக் ெகாண்ேடன்.  நான் 
கண்கைளத் திறந்த ேபாது  ஒரு பைழய நண்பர் அங்கு சாக்ெலட் கலந்த 
பிஸ்கட்டுகைள  எனக்குக் ெகாடுக்க ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தார்.  இதற்கு 
முன் இது எப்ேபாதும் நடக்காத ஒன்று.  நான் அைத  ரமண ன் 
பிரசாதமாக எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.  பின்பு அன்று ஐந்ேத நிமிடங்களில் 
அப்பிரசைன தீர்வைடந்தது.  ஆத த்தவர்கள் எல்ேலாரும் ( முதல் நாள் 
மாற்றமுடியாத எதிர்ப்ைபத் ெத வித்தவர்கள்)  ஒன்று ேசர , நல்ல 
விதமாக ெவகு சீக்கிரமாக ேவைல பூர்த்தியாயிற்று. 

 
ேகள்வி:  நீங்கள் கூறிய உதாரணங்களிலிருந்து , (எல்லா உதாரணங்களும் 

விரும்பத்தக்க முடிவுகளுக்கு வழி காட்டின).  நாம் விரும்பும் 
விதமாகேவ கா யங்கள் நடக்க ேவண்டுமாயின்கடவுளிடம் விட்டு 
விடும் இந்த தந்திரத்ைதப் பின்பற்றலாெமன்று, ஒரு ேவைள,தவறாக 
முடிவு ெசய்யலாெமன்று நான் நிைனக்கிேறன். நீங்கள் குறிப்பிட்டது அது 
அல்ல தான். நீங்கள் விவ த்த அந்நிைலயில் எந்த விதத்தில்  
எண்ணயீது நடக்குெமன்று ேதர்ந்ெதடுக்கும் உ ைம உண்ைமயாகேவ 
கிைடயாது. ச  தான்? 

 
 ேடவிட்: ஆம்.  எப்படி நடக்கின்றேதா அதற்காக நன்றியுடன் இருப்பது தான் 

குறிக்ேகாள்.  அது நாம் விரும்புவைதப் ெபறுவதற்கான தந்திரம் அன்று.  
நடப்பன நன்றாக இருப்பின் அது தானாகக் கிைடத்த ஒரு பக்க பயன்,  
சரணாகதியின் முக்கிய ேநாக்கம் அது அல்ல.  சரணாகதிேய நமது 
ேநாக்கம் ; அதுேவ முடிவாகும். சரணைடதைலப் பற்றி  வினவிய ஒரு 
பக்தருக்கு  ரமணர் அளித்த இரு பதில்கைள நான் படித்துக் 
காட்டுகிேறன்.  Day by day with Bhagavan என்ற புத்தகத்தில் 1940களில்  
ேதவராஜ முதலியாரால்  குறித்து ைவக்கபட்டைவ. 

 
ேகள்வி:  பூரண சரணாகதிக்கு, ேமாக்ஷத்திற்கும் இைறவனுக்காகவும்  கூட 

ஆைசப்படக் கூடாது என்பது  அவசியமா? 
 
ேடவிட்:  பூரண சரணாகதிக்கு உனக்ெகன்று ஒரு விருப்பமும் கிைடயாது என்பது 

அவசியம் ேதைவப் படுகிறது.  இைறவன் எைதக் ெகாடுப்பினும் நீ 
திருப்தி அைடய ேவண்டும்.  அப்படிெயன்றால் உனக்ெகன்று ஆைசகேள 
இல்லாைம.   

 
ேகள்வி:  பு ந்து ெகாண்ேடன்.  அதனால் என்ன முயற்சிகளால் சரணாகதிைய 

நிைறேவற்ற முடியுெமன்று ெத ந்து ெகாள்ள விரும்புகிேறன். 
 
ேடவிட்:  இரண்டு வழிகள் உள்ளன.  ஒன்று, "நான்"  என்பதின் மூலஸ்தானத்ைத 

ெத ந்து ெகாள்ள முயன்று அதில் லயித்து விடுவது.  மற்ெறான்று "நான் 



தனியாக ஏதும் ெசய்ய முடியாது. இைறவன்  ஒருவேன சக்தி 
வாய்ந்தவன்.  அவைனப் ப பூரணமாக சரணைடவதன்றி ேவறு கதி 
ஒன்ற்ம்  எனக்கில்ைல" என்று உணர்வது.  இந்த முைறயின்படி சிறிது 
சிறிதாக இைறவன் ஒருவேன உளன், அகந்ைத ஒரு கணக்கில்ைல; 
என்ற திட நம்பிக்ைக ஏற்படும். இரு வழிகளும் ஒேர இலக்ைக ேநாக்கிச் 
ெசல்வன.  ப பூரண சரணாகதி "ஞானம்". "ேமாக்ஷம்" என்பனவற்றிற்கு 
ேவறு ெபயர்கள். 

 
         முதல் பதிலில்  ரமணர், இைறவன் அளித்தவற்ைற திருப்தியுடன் 

ஏற்று, நமது வாழ்க்ைக ேவறு விதமாக அைமவதற்கான எந்தத் தனி 
விருப்பமும் இன்றி இருப்பேத உண்ைமயான சரணாகதி என்கிறார்.  
இரண்டாவது பதிலில், இந்த இலக்ைக ேநாக்கி நிதானமாகச் ெசல்லலாம் 
என்கிறார். யாராலும் தம் எண்ணங்கள், கருத்துக்கள், விருப்பங்கள் 
மற்றும் ெபாறுப்புகைள உடேன துறந்து விட முடியாெதன்று.   
ரமணருக்குத் ெத ந்திருந்தது.  அதனால் படிப்படியாகச் ெசயல் படுமாறு 
தம் பக்தர்கைள ஊக்கப் படுத்தினாெரன்று நான் நிைனக்கிேறன். 
நம்முைடயது என்று நாம் நம்பும் மிகச் சிறிய ெபாறுப்புகளில் சிலவற்ைற 
இைறவனிடம் விட்டுவிடுவெதன்று சரண் புகும் பாைதயில் அடி 
ைவக்கலாம்.  அவற்ைறச் ச வர இைறவன் நிைறேவற்றிவிட்டான் 
என்றுணர்ந்ததும் அவர் ேமல் நம்பிக்ைக வளர்ந்து, நம் வாழ்க்ைகைய 
ேமலும் ேமலும் அவ டாம் ஒப்ப்ைடக்க ைத யம் ெபறுேவாம்  நான் 
ேமற்கூறிய விவரங்கள் சரணாகதியின்  இந்தக் கட்டத்ைதச் ேசர்ந்தைவ. 

 
         சில சமயம்,  ரமணர் பக்தர்கைள, தங்கள் எல்லா பிரசைனகைளயும் 

தம்மிடம் விட்டுவிடுமாறு ஊக்கப்படுத்தினார்.  அதாவது, அவற்ைறப் 
பற்றி அவ டம் விவ த்து விட்டு பின்பு மறந்துவிடும்படி.  அவர் 
எப்ேபாதும் கூறும்  உருவகம்- ரயில் பிரயாணி ஒருவன் தன் சுைமையக் 
கீேழ ைவத்துவிட்து ஓய்வைடவைத விடுத்து மூட்ைடையத் தன் தைல 
ேமேலேய  தான் ைவத்துக் ெகாள்ேவன் என்று பிடிவாதமாக இருப்பது 
ேபால என்பது.   இதன் கருத்து என்னெவனின், இைறவ்ன் இந்த 
உலகத்ைத நடத்தி, அதன் ெசயல்கைளயும் பிரசைனகைளயும் 
கவனித்துக் ெகாள்கிறான். நம் தைல மீது அப்பிரசைனகளில் 
சிலவற்ைறச் சுமப்பதால் நாம் அனாவசியமான  துன்பத்ைத நம்மீேத  
திணித்துக்ெகாள்கிேறாம். இந்தப் பூமியில் நம் வாழ்க்ைக என்ற ரயிைல 
இைறவன் ஓட்டுகிறான் என்று  ரமணர் ெசால்கிறார்.  இைறவன் நாம் 
ேபாக ேவண்டிய இட்த்திற்கு அைழத்துச் ெசல்கிறான் என்றுணரந்து 
தைலயிடாமல் , சுகமாக அமர்ந்து ெகாண்டு பயணிக்கலாம்.  அல்லது, 
நாம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் ெபாறுப்பானவர்கள் என்று எண்ணி, நூறு 
பவுண்டு கனத்ைதத் தைலயில் சுமந்து ெகாண்டு ரயிலின் 



உட்பாைதகளில் ேமலும் கீழுமாக உலவலாம். அது நம் விருப்பம்!! 
 
         பக்தர்கள் தங்கள் துன்பங்கைள  ரமண டம் ஒப்புவித்தது  

இைறவனிடம் சரண் புகுந்தது  ேபாலத்தான்.  அேத ெதய்விகச் சக்திக்கு 
அவர்கள் அடிபணிந்தனர்.  அேத சக்தியின் உயிருள்ள அவதாரத்ைத 
அவர்கள் சரணைடந்தனர்.  இவ்விஷயத்ைதக் குறித்து   ரமணர்  
குறிப்பிட்டுள்ளைவ இைவ:-  நான் தற்ேபாது எழுதிக்ெகாண்டுள்ள 
புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு வாக்கியமும் 
முருகனாரால்��10��  தமிழ்ப் பாக்கள் வடிவத்தில் முதலில் பதிவு 
ெசய்யப்பட்டது. 

 
1. ஒரு சக்கரவர்த்தியின் குழந்ைதகள் ேபால என் பக்தர்கள் 

அப மிதமாக மகிழ்ச்சியில் திைளக்கத் தகுதியுள்ளவர்கள். 
 

2. உலக நாடகத்ைத விடுத்து உன்னுள்ளுைறயும் ஆன்மாைவத்ேதடு.  
உள்ளுைறந்து  நான் உன்ைன ஒரு தீங்கும் அணுகாவண்ணம்  
காப்பாற்றுேவன். 

 
3. விசாரத்தின் மூலம் உள்ளுைறயும் என்ைன அறிவாயானால் 

அந்நிைலயில் உலகத்ைதப் பற்றின கவைல உனக்கிராது. 
 

4. எ க்கும் சம்சாரம் என்னும் ெகாடிய ேநாய் தீர்வதற்கு ச யான முைற 
உன் எல்லாச் சுைமகைளயும் என்னிடம் ஒப்பைடத்து விடுதல்.   

 
5. உன் அனாவசியமான கவைலகள் முடிவைடய அருைளேய 

பூரணமாக நம்பும் தீரச்ெசயலால் உன் சுைமகள் என் ேமல் 
ைவக்கப்பட்டன என்று நிச்சயப்படுத்திக்ெகாள். 

 
6. உன் ெபாறுப்புக்கைள சம்பூர்ணமாக என்னிடம் ஒப்பைடத்தால் நான் 

அைவ என்னுைடயைவ என்று ஏற்றுக்ெகாண்டு நிர்வகிப்ேபன். 
 

7. எல்லாச் சுைமகைளயும் தாங்குதல் என் ெபாறுப்ெபன்றான பின் 
உனக்குக் கவைலகள் எதற்காக? 

 
8. என்னிடம் உன் உடல், ெபாருள், ஆவிைய எப்ேபாேதா 

என்னுைடயெதனக்   ெகாடுத்தவிட்டாய்.  பின் எதற்காக இன்னும் 

                                                 
10  ரமண ன்  சீடர்களில் மிகவும் மதிக்கபட்டவரும், ெநருங்கியவரும் ஆவர்,  அவரது 
உணர்ச்சி பூர்வமான வாழ்க்ைக  வரலாறு, ேடவிடின்,  புத்தகமான, The Power of Presence- Part 
Two  வில் உள்லது 



இவற்ைற "நான்", "எனது" என்று கருதி உன்ைன அவற்றுடன் 
சம்பந்தப்படுத்திக் ெகாள்கிறாய்? 

 
9. உன் இதயத்துள் என் அருைள நாடு.  உன் இருைள அகற்றி ஒளிையக் 

காட்டுேவன். இது என் ெபாறுப்பு. 
 
          "பகவானின் உறுதி ெமாழிகள்" என்று நான் தைலப்பிட்ட பி வில் 

இப்பாடல்கள் வருகின்றன.  பக்தர்கள் பூரணமாக அவ டம் சரணைடந்த 
ேபாது அவர்கள் வாழ்க்ைகைய  அவர்களுக்காகச் சமாளிப்பதில் மிக்க 
மகிழ்ச்சி அைடந்தார்.  ஏறத்தாழ எல்ேலாருேம, தன் வாழ்க்ைகப் 
ெபாறுப்ெபன்னும் சுைமைய  ரமண டம் விட்டுவிட்டால் பிரசைனகள் 
குைறந்தன அல்லது பூரணமாகத் தீர்ந்து விட்டன என்று பு ந்து 
ெகாண்டனர். 

 
      குருவானவர் முக்கியமாக உண்ைமகைளப் ேபாதிக்கவும், தனது 

சிஷ்யர்களுக்கு அருள் பு யவும், தன்னிடம் வரும் பக்குவப்பட்ட 
ஆன்மாக்களுக்கு ேமாக்ஷம் அளிப்பதற்குேம இருக்கின்றார்.  ஆனால் 
பக்தர்களின் வாழ்க்ைக விவகாரங்கைள அவர்கைள விடச் சிறந்த 
முைறயில் நிர்வகிக்கும் நல்ல உபெசயலும் அவருக்கு உண்டு. 

 
ேகள்வி:  மானிட வடிவில், பற்றற்ற தன்ைமக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக  

ரமணர் இருந்தார்.  ஆனால் அவருக்கு ஒன்றின் ேமல் பற்று என்று 
உண்டானால் அது அருணாசலெமன்று ெசால்லப்படுகிறது.  சிறு வயதில் 
அருணாசலத்ைத அைடந்தவர் அங்கிருந்து ஏன் அகலேவயில்ைல என்று 
உங்களால் விளக்க முடியுமா? 

 
ேடவிட்:  அதைனப் பற்றிய குறிப்புகள் கிைடத்த காலம் ெதாட்டு அருணசலம் ஒரு 

ஆன்மிகக் காந்தக்கல் ெபான்றிருந்துள்ளது.  குைறந்தது 1500 ஆண்டுகள் 
அல்லது அதற்கும் ேமலாகேவ பல சாதுக்களும் ேயாகிகளும் ஆன்மிக 
நாட்டமுள்ளவர்களும் அருணாசலத்தின் அைழப்ைப 
உணர்ந்துள்ளார்கள். இனம் பு யாத ஒரு சக்தி மக்கைள ஆகர்ஷித்து 
இங்ேகேய இருக்க ைவக்கின்றது. இைத ேநாக்கின் இந்த இடத்தின் 
ஆகர்ஷணத்ைத உணர்ந்தவர் மிகவும் ெபயர் ெபற்ற அண்ைமக் காலத்து 
ஞானியான  ரமண மஹர்ஷியாவர்.  அவர் மிகச் சிறியவனாக இருந்த 
ேபாது அருணாசலம் என்ற ெசால் இைறவைனக் குறிக்கும் அல்லது 
ெதய்விகம் நிைறந்தது  என்ற உள்ளூணர்வு அவருக்கு இருந்தது.  
ஆனால் அேத சமயம் அவர் ேந ல் ெசன்று காணக்கூடிய் ஒ டெமன்று 
அவருக்குத் ெத யவில்ைல. இைளஞ்ராகும் வைர அவர் இைதத் 
ெத ந்துெகாள்ள வில்ைல. தனது பதினாறாவது வயதில் ஆத்மானுபூதி 
ெபற்ற சில வாரங்களுக்குப் பின்னர் அவர் வடீ்ைட விட்டு ெவளிேயறி 



அருணாசலத்ைத அைடந்து தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அங்கிருந்தார்.  
 
         ஏன் இந்த இடம்? அவருக்கு அதுேவ அவருைடய பிதா, குரு , 

ெதய்வமான சிவன்.  ஒரு மைல இவ்வாெறல்லாம் இருக்க 
முடியுெமன்பது அதிசயமாகத் ேதான்றும். ஆனால் அருணாசலத்ைத 
இக்கண்ேணாட்டத்தில் பார்த்தது  ரமணர் மட்டுமல்ல.  சில 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் அவ்வூைரச்சார்ந்த  குரு நமசிவாயெரன்ற புகழ் 
மிக்க  மஹான் எழுதியது இது தான்.: 

 
                 "ஆன்மிக அறியாைம என்ற இரைவத் துரத்தும்  மைல 
          பக்தர்களுக்கு உண்ைம ஞானத்தின் விளக்காய் விளங்கும் மைல                                                 

ேபரறிவாய் உரு எடுத்த மைல, ெவறும் நாேயன் என்னிடம்  
          த்ந்ைத தாய் சத்குருவாய் வந்த மைல ,அண்ணாமைல" 
 
        அண்ணாமைல என்பது அம்மைலக்கு உள்ளூ ல் வழங்கும் தமிழ்ப் 

ெபயர்.  பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட அருணாசல 
புராணெமன்ற தமிழ் நூல் இந்த இடத்தின் புனிதத்ைதப் பற்றி  ெசால்வது 
இது தான்:-.  முதலில் அங்கிருந்தவர்களிலிருந்து , ெதாடர்ந்து இன்று 
வைர, அருணாசலத்ைத எண்ணங்களில் இருத்திக் ெகாள்வ்தன் மூலம், 
அதன் புகைழ அன்ெபாடு ேபசுவதனால், அைதப்பற்றிக் ேகட்பதால், பின்பு 
அைதக் கண்ணாறக் காண வருவதால், மைலையச் சுற்றி நடந்து 
தூய்ைமயுடன் பிரதக்ஷிணம்��11�� ெசய்வதால்,  அங்கு வாழ்வதால், 
உண்ைமையக் கைடப்பிடித்துக் ெகாண்டு இருப்பதால், அதன் அகன்ற நீர் 
நிைலகளில் குளிப்பதால், ெசம்ைமயான ெசயல்கைளச் ெசய்து 
ெகாண்டிருப்பதால், ஆலயத்தில் புனித ேசைவகைளப் பு வதால் , 
அச்சுடெராளியின் பாதங்களில் வணங்குவதால், நிரந்தரமான அழிவற்ற 
முக்தி நிைலைய அைடந்தவர்கள் எண்ணற்றவர். அது தான் இந்த 
ஸ்தலத்தின் பாரம்ப யம்.  அருணாசலம் தன் வரலாறு முழுவதும் 
ஆர்வமுள்ள சாதகர்கைள ஆகர்ஷித்து முக்தி அளித்துள்ளது.  ஆனாலும் 
அதிசயமாக, இந்தியாவிலும் கூட யாரும் ச யாக அறியாத 
ஒன்றாயுள்ளது. 

 
         அருணாசலம் சிவனின் அவதாரமாகேவ எப்ேபாதும் மதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அவனுைடய அைடயாளமான பிரநிதியாகேவா அல்லது அவனுைடய 
உைறவிடமாகேவா அல்ல.  மைலேய சிவனுைடய ப பூரண சக்தியும் 
அதிகாரமுமுள்ள ஒரு லிங்கம்.  இப்படித்தான் ேகாடிகணக்கான  
ெதன்னிந்தியர்கள் நம்புகிறார்கள்.  அவர்கள் நம்பிக்ைக ஆத க்கப்பட்டு, 

                                                 
11 ஒரு புனிதமான  உருைவேயா , ேகாயிைலேயா சுற்றி , எப்ேபாதும் அதைனத் தன் 
வலப்பக்கமாகேவ இருக்கச் ெசய்துெகாண்டு  வலம் வருவது பிரதக்ஷிணம் எனப்படும் 



மைலயின் சக்திேய தங்கள் ஆன்ம முக்திக்குக் காரணமாயிருந்தெதன்று 
கூறிச்ெசன்ற  பல ெபருைம மிக்க மஹான்களால் நிரூபிக்கப்பட்துள்ளது.  
ரமண மஹர்ஷி  அவர்களுள் ஒருவர்.  அருணாசலேம  அவருைடய குரு 
என்றும் அருணாசலேம ஆத்மானுபூதிையப் ெபற ஏதுவாயிருந்தது 
என்றும் மிகவும் தீர்மானமாக ெத வித்திருந்தார்.  இவ்வாறிருக்க, தன் 
எஞ்சிய வாழ்நாைள அவர் அதனருகில் ஏன் கழிக்கக்கூடாது? 

 
          ரமணர் இம்மைலைய தீவிரமாகேவ ேநசித்தார்.  அதைனக் குறித்து 

பரவசத்தின் வரம்ைபத் ெதாடும் வைகயிலான பக்திப் பாடல்கைள 
எழுதினார்.  அவர் அங்கு வாழ்ந்த ஐம்பத்து நான்கு ஆண்டுகளிலும் 
மைலயடிவாரத்திலிருந்து ஒரு ைமலுக்கு ேமல் ேபாவதற்கு அவைர ஒரு 
ேபாதும் இண்ங்கச் ெசய்ய முடியவில்ைல. 

 
ேகள்வி: அருணாசலம் எவ்வாறு அத்தைகய சக்தி வாய்ந்த  இடமாயிற்று? 

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அங்கு வந்து அதைன 
வணங்கிக்ெகாண்டிருந்த யாத்தி கர்களாலா? 

 
ேடவிட்:  என்ைன ேயாசிக்க ைவக்கும் ேகள்வி இது.  ஆனால் என்னிடம் அதற்கு 

விைடயில்ைல.  ரமண்ர் தனது பாடல் ஒன்றில் , "மனித 
அறிவுக்ெகல்லாம் எட்டாமல் அது ெசயல் படும் முைற மர்மமானது" 
என்கிறார்.  சந்ேதகமின்றி அதன் சக்திைய அவர் பு ந்து ெகாண்டார்.  
ஆனால் அவ டம் அதற்கு விளக்கம் எதுவும் இருந்ததாக எனக்குத் 
ெத யவில்ைல. 

 
         பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ல மணஸ்வாமி மைலையப் பற்றி 

பின்வருமாறு கூறியைதக் ேகட்ேடன்.  "நான் அருணாசலத்ைத உற்று 
ேநாக்கும் ேபாது ஞானத்தின் சந்நிதானத்தில் நான் இருப்பைத 
அறிகிேறன்.  பகவானின் சமீபத்திலிருக்கும் ேபாது நான் உணர்ந்த அேத 
சக்தி அம்மைலயிலிருந்தும் ெவளிப்படுகின்றது".   இத்தைகய சக்தி 
பக்தர்களின் பிரார்த்தைன மற்றும் பூைஜகள் பலவற்றிலிருந்தும் ெசர்ந்து 
குவிந்த ஒன்று என்று நான் நிைனக்கவில்ைல.உண்ைமயில் இது 
முற்றிலும் எதிர்விதமானது.  மைலயிலிருந்து ெவளிப்படும் சக்திைய 
ஒருவித உணர்ச்சி பூர்வமான முைறயில் அறிவதால் மக்கள் இங்கு 
வழிபட வருகிறார்கள்’. ல மணஸ்வாமி   எதிர்பாராத இடங்களில் 
ஆன்மிக சக்தியிருப்பைத உணர்ந்ததாகத் ெத கிறது.  அவைரச் சுலபமாக 
ெநருங்க முடிந்த நாட்களில் , அவர் தன் இருப்பிடத்திலிருந்து 
ெசன்றுெகாண்டிருந்த ேபாது, சில இடங்கள், விலங்குகள், மரங்கள்,  
மற்றும் உயிரற்ற ெபாருட்களிலிருந்தும் கூட சிறிய அளவில் ஆன்மிக 
சக்திைய உணர்ந்ததாக  அவர் ெசால்வதுண்டு.  இத்தைகய 
ெவளிப்பாடுகைள உணர்ந்து ெகாள்ளும் தனித் திறைம அவருக்கு 



இருந்தது ேபாலும்.  ஆயினும் அருணாசலம் என்ற மைலயிலிருந்து 
வசீிக்ெகாண்டிருந்தெதன்று அவர் உணர்ந்த சக்தியுடன் ஒப்பிடும் ேபாது 
அைவ மிகக் குைறேவ.  அவரும்,  ரமணரும் , மற்றும் இங்கு 
ஈர்க்கப்பட்ட பல ஏைனய மஹான்களும் ேவறு எந்த இடத்திலும் 
காணப்படாத அளவு இந்த மைல ஆன்ம சக்திையப் பரப்பிக் 
ெகாண்டிருப்பைத  உணர்ந்தனர். ஆறாம் நூற்றாண்டில் இங்கு வந்த  புகழ் 
ெபற்ற தமிழ்க் குரவராம் ஞானசம்பந்தர் தன் பாடல்கள் ஒன்றில்  
இம்மைலைய "ஞானத்திரள்" என்று  வர்ணித்துள்ளார். அவ்வர்ணைன 
எனக்குப் பிடித்தமான ஒன்று.  அது சிவ்ன் தன்ைன ஒரு பிரகாசமான - 
ஒளிப்பிழம்பான தூண் உருவிலிருந்து, தங்கள் ெதாழுைகக்கு அத்துைண 
கண் கூசாத உருவம் ேவண்டிய பக்தர்கள் ெபாருட்டு  ஒரு மைல 
வடிவமாகச் சுருக்கிக் ெகாண்டனர். என்ற அருணாசலத்ைதப் பற்றிய 
பிரபல புராணக் கைதைய எதிெராலிக்கின்றது.  சம்பவங்களின் இந்தக் 
கூற்ைறத் ெதாடர்ந்து ேநாக்கும் ேபாது, முதலிலிருந்த ஒளி ஸ்தம்பம் 
என்ற உருவம் மறாதிருந்து விட்டாலும் சிவ ஞானத்தின் திரண்ட 
ஆன்மிக ஒளி இன்னும் அங்குள்ளது.  அம்மைலயினின்றும் ெவளிப்படும் 
சக்தி மிகவும் தீக்ஷணமாகவும் பயபக்தி ஊட்டுவதாகவும் உள்ளதால்  
ரமணைரப் ேபான்ற மஹான்கள் கூட வியப்பு ேமேலாங்க அைதப் பார்த்த 
வண்ணம் உள்ளனர். 

 
        ல் மணஸ்வாமி, பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் 

அருணாசலத்திற்கு வாசம் ெசய்ய வந்த ேபாது முதலில் மைலைய 
ேநாக்கி ஒரு ஜன்னலும் இல்லாத அைறயில் இருந்தார்.  பக்கத்து 
ஜன்னல்கள் ஒன்றிலிருந்து மைலயின் ேமற்குத் திைசயின் 
அடிவாரத்திலிருந்து ெவளிேய ெத ந்த கற்களின் சிறு பாகம் மட்டுேம 
காண முடிந்தது.  ஆனாலும் அதுேவ அவருக்கு அதிகமாக இருந்தது. 
அவர் அந்த ஜன்னலின் அருகமர்ந்து மைலயின் அந்தச் சிறிய பகுதிைய 
ஒரு பரவச நிைலயில் மனிக்கணக்காக  ேநாக்கிக் ெகாண்டிருப்பாெரன்று 
சாரதம்மா  ெசால்வார்கள்.  தன் குரு  ரமணருக்கு ேநர்ந்தது ேபால 
மைலயினின்றும் ெவளிப்பட்ட சக்தியானது அவர் கவனத்ைத ஈர்த்துத் 
தன்னிேம தங்க ைவத்துக்ெகாண்டது. 

 
         ஒரு முைற அருணாசலத்ைதப் பற்றிய தன் பாடல்கள் ஒன்றில்  

ரமணர் எழுதினார்: 
 
                 "நான் ஒரு புதினத்ைதக் கண்டு ெகாண்ேடன்! உயிர்களின் வழிகாட்டியான 

இம்மைல தன்ைனச் சிறிேதனும் நிைனப்பவர்களின் இயக்கத்ைத 
நிறுத்திவிடும்; தன்னிடம் ேநருக்குேநர் ஈர்த்து  தன்ைனப் ேபால் 
அைசவற்றிருக்குமாறு  ெசய்யும்  இவ்வாறு ப பக்குவப்படுத்திய 



ஆன்மாைவ உட்ெகாள்ள!! இது என்ன அதிசயம்!!!" 
 
         நான் ஒரு மைலெயன்னும் வடிவத்ைதத்தான் பார்த்துக் 

ெகாண்டிருக்கிேறன் என்று நம்பும்படி ஏமாற்றுவதற்கு, ’மனம்’ என்ற 
ஒன்றில்லாதேபாது, அருணாசலத்தின் சக்தி , ேவறு எங்ேகயும் பார்ப்பது 
மிகக் கடினமாகி விடும் அளவுக்கு, நம் கவனத்ைதத் தன் பால் ெபரும் 
அளவிற்குக் கவர்ந்து விடும். 

 
        நான் ஒரு முைற ல மணஸ்வாமியின் ெபாது த சனம் ஒன்றின் 

ேபாது மக்கள் உட்காருவதற்கான ஏற்பாடுகைளச் ெசய்து 
ெகாண்டிருந்ேதன்.  அவருைடய நாற்காலிைய , மைலைய ேநாக்குமாறு 
ைவத்திருந்ேதன்.  சாரதாம்மா நான் ெசய்தைதப் பார்த்துச் சி த்து விட்து 
"அைத அங்கு ைவத்தால் அவர் யாைரயும் பார்க்க மாட்டார்.  முழு 
ேநரமும் மைலையப் பார்த்துக்ெகாண்ேட தான்  இருப்பார். வரும் 
ஜனங்கைள அவர் பார்க்க ேவண்டுெமன்றால் அவர் நாற்காலிைய 
மைலயின் எதிர்ப் புறம் ேநாக்குமாறு ேபாடுங்கள்.  அப்ேபாது அவர் 
கவனத் தைடகள் ஏதும் இருக்காது. 

 
        ஒரு முைற நான் அவைர "இம்மைல எப்படி ஞானம் ெபற்றது?" என்று 

ேகட்ேடன்.  ேகட்டது விசித்திரமான ேகள்வி ேபாலுள்ளது.  ஆனால் ேவறு 
விதமாக அைமப்பதற்கு எனக்குத் ெத யவில்ைல..  ஒரு திடமான் 
கருங்கல் திரட்சி இவ்வாறு ஒரு ஆன்மாவின் சக்திையப் பரப்பிக் 
ெகாண்டுள்ளது.. எப்படி அவ்வாறாயிற்று?  அவர் தனக்குத் 
ெத யாெதன்றும், ஊகிக்க முடியாெதன்றும் ெசான்னார்.  அதன் சக்திைய 
நிச்சயமாக உணர்ந்தார்.  ஆனால் அது எவ்வாறு உண்டாயிற்ெறன்பைத 
விளக்கக் கூடிய எந்த வரலாறு பற்றியும் ேயாசிக்க முடியவில்ைல. 

 
        இரண்ெடாரு சமேயாசிதமான ேகள்விகைள , அதாவது, "ஞான விளக்கம் 

ெபற்ற யாராவது இம்மைலயின் வடிவத்ைத  எடுத்து  அல்லது ஏேதா 
ஒரு விதத்தில் இம்மைலயாகேவ நின்று விட்டாரா?" என்று  ேகட்ட 
ேபாது, அவர் அதற்கும் , நான் அளித்த மற்ற எல்லா ேயாசைனகளுக்கும் 
"இல்ைல" என்றார். இறுதியின்  ரமணர் குறிப்பிட்ட"அது ெசயல் படும் 
விதம் விந்ைத மிக்கது. மனித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டது"" என்னும் அேத 
விமர்சனத்திற்கு வந்தைடந்ேதாம். 

 
       அதற்கு முன்புள்ள வாக்கியம் , "காண்பாய், உணர்வற்றது ேபால அங்ேக 

நிற்கின்றது" என்பதாகும்.  சதாரண மக்கள், மனத்தின் பிடியில் 
உள்ளவர்கள். இம்மைலையப் பார்த்து உணர்வற்ற கற்கைளக் 
காண்கிறார்கள்.  உண்ைமயான பார்ைவயுள்ளவர்கள், இங்கு வந்து 
பார்த்து சிவஞானெமன்ற கதிர் வசீ்ைச உணர்கிறார்கள். 



 
ேகள்வி:  புனிதமான அருணாசலத்ைதச் சுற்றி, முடியும் ேபாெதல்லாம் 

பிரதக்ஷிணம் ெசய்யும்படி ரமண மஹர்ஷி ஊக்குவித்தாெரன்பது 
உண்ைமயா?  இம்மாதி யான ெசயல்கைளப் ப ந்துைரப்பது அவர் 
ெபாதுவாகப் ேபாதித்த "அைசவற்றிருத்த"லுடன் சிறிது 
ஒவ்வாமலுள்ளது, அல்லவா?  இந்த பிரதக்ஷிணத்தின் 
முக்கியத்துவத்ைதயும் விளக்க முடியுமா? 

 
ேடவிட்:  ஆர்தர் ஆஸ்பர்ணின் மைனவி லூஸியா ஆஸ்பர்ண் சுமார் 25 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு "The Mountain Path"  என்ற பத்தி ைகயில் 
சுவாரச்யமான கருத்ெதான்ைற எழுதினார்.  அறிவுைர ேவண்டுெமன்று 
முதலில் அவைரக் ேகட்டால் ஒழிய ,  ரமணர் யாருக்கும் எந்த 
ஆன்மிகப் பயிற்சியும் ெசய்யச் ெசான்னதில்ைல.  ஆயினும் இந்த 
நியதிக்கு ஒரு விலக்கு இருந்தது.  பல முைற மக்கைள , அவர்கள் 
ேவண்டுமா ேவண்டாமா  என்று ேகட்டிருக்காவிடினும் மைலையச் சுற்றி 
நடக்கும்  படி ஊக்குவித்தார்.  ரமணர் அைசயாதிருத்தைலப் பற்றிப் 
ேபசிய ேபாது , தைரயில் சலனமற்று வறீ்றிருப்பைதக் குறிக்கவில்ைல.  
மாறாக, அவர் மனத்தின் நிச்சலனத்ைதப் பற்றிக் கூறினார்.  இத்தைகய 
அைமதிைய அைடவதற்கு  ஒரு மார்க்கமாக அருணாசலத்தின் 
பிரதக்ஷிணத்ைதப் ப ந்துைரத்தார். பிரதக்ஷிணம் ெசய்யும் ேபாது 
நம்ைமப் பற்றிக் ெகாள்ளும் ஒரு வித "நடந்து ெகாண்டிருக்கும் சமாதி" 
ையப் பற்றி  ரமணர் ெசான்ன விவரத்ைத குஞ்சு ஸ்வாமி பதிவு 
ெசய்துள்ளார். இைவ பு ந்துெகாள்ள முடியாதைவ..   ரமணரும் அது 
எப்படி, ஏன் நடக்கிறெதன்று விளக்கவில்ைல. நம்பிக்ைக 
இல்லாதவர்கள் , பிரதக்ஷிணத்தின் பயைனப் பற்றிய சந்ேதகங்கள் அகல 
அவைர அணுகி அைதப் பற்றிக் ேதட்டால், அவர் "முயன்று பார்" என்று 
ெசால்வார்.  ஒரு பிரதக்ஷிணம் ெசய்தவர்கள்  எப்ேபாதும் அைத ரசித்து , 
விைரவில் மறுபடியும் ெசய்ய விரும்புவார்கெளன்று தன் நீண்ட கால 
அனுபவத்தில் கண்டறிந்தார்.  மைலையச் சுற்றி சில முைற வந்தவுடன் 
பலர் தமக்கு நன்ைம நல்கியெதன்று நம்பத்ெதாடங்குவர்.   அறிவு 
பூர்வமான விளக்கத்தினால் விட அனுபவத்தால் ந்ம்பிக்ைக ெபற்றனர்.  

 ரமணர் பிரதக்ஷிணம் ெசய்ய  மக்கைள அனுப்பிய ேபாது, தன்னுைடய 
சுய்  குருவுடன் சில மணி ேநரம் அவர்கள் ெதாடர்பு ெகாள்வதற்காக  
அனுப்பினார். அடிவாரத்ைதச் சுற்றி நடக்கும் ேபாது ஒருவன் 
அதனுைடய  பிரம்மாண்டத்ைத  எப்ேபாதும் உணர்ந்து ெகாண்ேட 
இருக்கிறான்.  அைதச்சுற்றி ஒருவன் நடக்கும் ேபாது  மாறிக்ெகாண்ேட 
வரும் மைலயின் வடிவத்ைத உணருவதால், மிகவும் சக்தி வாய்ந்த 
ெதய்விக வடிவத்தின் மீது அவன் கவனத்ைதச் ெசலுத்துகிறான்.  
அத்ெதய்விக உருவினுடன் மனம் ெதாடர்பு ெகாண்டவுடன், 



அவ்வுருவத்தின் சக்தியும் அருளும்  ெபருக ஆரம்பிக்கின்றது,  
அம்மைலயின் சக்திக்கு தன்ைன இழக்கும் ேபாது.! இது தான் மக்கைள 
ெமௗனமாக்கி விடுகின்றது. 

 
         இம்மைலயின் சக்தி, ஒருவன் இந்த மைல ெதய்விகமானெதன்று 

நம்புகிறானா இல்ைலயா என்பைதப் ெபாறுத்தல்ல என்று  ரமணர் 
ேபாதித்தார் என்பைதயும் நான் ெசால்ல ேவண்டும்.   ரமணர் இது ஒரு 
ெநருப்பு ேபான்றெதன்றார். நம்பினாலும் இல்லாவிட்டாலும் அைத 
அணுகினவர் சுடப்படுவார் என்றார். 

 
ேகள்வி:  உங்கைளப்பற்றி --எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிலகி இளவயதிேலேய 

திருவண்ணாமைலக்கு வருவதற்கு குறிப்பாகக் 
காரணமாயிருந்தெதன்ன?  இந்த மாற்றத்திற்கு வழி வகுத்த  சுற்றுச் 
சூழ்நிைல, உங்கள் மனநிைல மற்றும் சம்பவங்கள் குறித்து சிலவற்ைற 
எங்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள முடியுமா? 

 
ேடவிட்:  ேமல்நாட்டில் பிரசுரமாகியிருந்த  ரமணைரப் பற்றிய சில 

புத்தகங்களில் ஒன்றிைனப் படித்து முதன் முதலில் 1974ஆம் ஆண்டு 
அவருைடய ேபாதைனகைளத் ெத ந்து ெகாண்ேடன்.  இப்புத்தகத்ைத 
சில மணி ேநரங்களில் நான் படித்ேதன்.  உடேன உலகத்ைதப் பற்றிய  
என் எல்லா கருத்துக்களும் மாற்றமைடந்தன. நான் முன்னேர என் 
மூைளயில் ேசமித்து ைவத்திருந்த பல விஷய ஞானங்களுடன் 
ேசர்த்துவிடக் கூடிய ெவறும் ஒரு புதிய ெசய்தியாக அது இல்ைல.  நான் 
என்ைனப்பற்றியும் என்ைனச் சுற்றிலும் இருந்த உலைகப்பற்றியும் 
ைவத்திருந்த கருத்துக்கைள அடிேயாடு மாற்றிய ஒரு உயிேராட்டமுள்ள 
ெசய்தி அனுப்புதல்  ேபான்றது அது.  ேபாதைனகைளப் பற்றி  நிைனத்துப் 
பார்க்கேவா, அைவ உண்ைமதானா என்று உறுதிப்படுத்திக்ெகாள்ளேவா 
ேதைவ இருக்கவில்ைல.  அவற்ைறப் படித்த உடேனேய 
அவற்றில்லுள்ள உண்ைமைய நான் பு ந்து ெகாண்ேடன். அது, ெவறும்  
ஒரு வைகத்தான நம்பிக்ைககைள  மாற்றி ேவறு நம்பிக்ககைள 
அைமப்பது ேபான்றிருக்கவில்ைல. எப்ெபாழுதும் சுறுசுறுப்பாகவும் 
ஆராய்ந்து ெகாண்டும் உள்ள ஒரு மனம் மிக உயர்ந்த ஒளியின் 
சக்தியால் அடிேயாடு அடங்கிவிட்ட  ஒரு நிகழ்ச்சி!.   ரமணைர நான் 
கண்டு பிடிப்பதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பிருந்ேத நான் பல ஆன்மிக 
புத்தகங்கைள வாங்கிப் படித்திருந்ேதன்.  அதிலிருந்த விஷயங்கள் என் 
ஞாபகத்தில் இருந்தன. ஆனால் எதுவும் என்ைன உண்ைமயில் 
பாதிக்கவில்ைல .ரமண மஹர்ஷியின் ெசாற்கைள நான் முதல் 
முைறயாகப் படித்த ேபாது என் மனம் நின்ேறவிட்டது.  நான் 
ஆராய்வைதயும் ஆன்மிகப் புத்தகங்கைளப் படிப்பைதயும் 



நிறுத்திவிட்ேடன்.  அவ்வார்த்ைதகளுக்கு என் மனத்ைத அடக்கக்கூடிய 
சக்தியிருந்தது. அவ்வார்த்ைதகைள நான் சீர்தூக்கிப் பார்த்து அைவ 
ச யானைவ தான் என்று தீர்மானிக்கவில்ைல.  அவ்வார்த்ைதகேள 
ேநேர என்னுள் ெசன்று, ஆராயும் என் மனத்தின் ஓட்டத்ைத நிறுத்தி, 
"இது தான் உண்ைம" என்ற நிச்சயத்ைத உள்ளடக்கிய அைமதியான 
நிைலையக் ெகாடுத்தது.  

 
         சில மாதங்களுக்குப் பிறகு கலாசாைலைய விட்டு நீங்கி ஐர்லாந்திற்கு 

தியானம் ெசய்வதற்காகச் ெசன்ேறன். ெதாைல தூரத்திலிருந்ததாலும் 
மலிவான இடமாதலாலும் ேமற்கு ஐர்லாந்ைத ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.  நான் 
ெசய்துெகாண்டிருந்த எல்லாவற்றிலுமிருந்தும், நான் பழகிக் 
ெகாண்டிருந்த எல்ேலா டமிருந்தும் ஒரு பூரணமான் மாற்றம் 
ேவண்டுெமன்று  விரும்பிேனன்.  என் வாழ்க்ைகயில் குவித்திருந்த 
அற்பமான எல்லாவற்ைறயும் ஒழித்துவிட நிைனத்ேதன்.  லிெம க் 
என்ற இடததில் (யாராவது ெத ந்து ெகாள்ள விரும்பினால்) சுமார் 
ஒன்பது மாதங்கள் என் உணைவ நாேன பயிர் ெசய்துெகாண்டும், 
தியானம் ெசய்துெகாண்டும்  நான் தனியாக இருந்ேதன்.  அதன் பிறகு 
வடீ்டின் உ ைமயாளருக்கு வடீு திரும்ப ேவண்டியிருந்ததால் அைத விட் 
ேவண்டியதாயிற்று.  மீண்டும்  அடுத்த வஸந்த காலத்தின் ேபாது 
ஐர்லாந்துக்குத் திரும்பி விட்லாம் என்று நிைனத்து தற்காலிகமாக 
பனிக்காலத்தின் ேபாது இஸ்ராயில் நாட்டிற்குச் ெசன்ேறன். மறுபடியும் 
ஐர்லாந்தில் குடிேயறு முன் ஏன் இந்தியாவிற்கு ஒரு  விைரவான சிறு 
பயணம் ெசன்று வரக்கூடாது என்ற எண்ணம் எழுந்தது. சில 
வாரங்களுக்கு இங்கு வருவெதன்று தீர்மானித்ேதன்.  

 
         வாரங்கள் மாதங்களாயின. பின்பு மாதங்கள் வருடங்களாக மாறின.  26 

வருடங்களுக்குப் பின்னும் நான் இங்ேகேய இருக்கின்ேறன். நான்  
ரமண ன் சமாதிைய வலம் வரும் ேபாது அந்த முக்கியமான கணம் 
வந்தது. அது 1976இல் இருந்திருக்க ேவண்டும். நான் "வடீு" திரும்பு முன் 
இன்னும் எத்தைன நாட்கள் இங்கிருக்க முடியுெமன்று 
ேயாசித்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.  நான் நடந்துெகாண்டிருக்கும் ேபாேத 
திடீெரன்று எனக்கு எல்லாம் பு ந்தது.  "நான் வடீ்டிற்குப் ேபாக 
ேவண்டியதில்ைல.இது தான் வடீு.  நான் ஏற்ெகனேவ வடீ்டில் தான் 
உள்ேளன்"  புதிதாக அறிந்த இவ்வுண்ைம என்ைன நடந்து ெகாண்டிருந்த 
பாைதயில் நிறுத்திவிட்டது.  நான் நடப்பைத நிறுத்திேனன்.  திடீெரன்று 
ேப ன்பத்தாலும் நிம்மதியாலும் நிரப்பப்பட்ேடன்.என்னுள் ஏேதா ஒன்று, 
நான் உடலால், ஆன்மாவால், உணர்ச்சியால் வடீ்ைட 
அைடந்துவிட்ேடெனன்று உணர்த்தியது.  பி ந்து ேபாகும் அல்லது பி ய 
ேவண்டியிருக்குெமன்ற எண்ணம் பின்பு எழேவ இல்ைல. 



 
ேகள்வி: அருணாசலத்திற்கும் உங்களுக்குமுள்ள உறவு எத்தைகயது? நீங்கள் 

இங்ேக இருந்த சுமார் முப்பது ஆண்டுகளில் இந்த மைல உங்கைள 
எவ்வாறு பாதித்தது என்பைதச் சற்று விவ க்க முடியுமா? 

 
ேடவிட்: நான்  ரமணருக்காகவும் அவர் ேபாதைனகளுக்காகவும் இங்கு 

வந்ேதன்.  அவர் வாழ்ந்து உபேதசம் ெசய்த இடத்தில் இருக்க 
ேவண்டுெமன்று மடடும் விரும்பிேனன். என்ைன இங்கு ேசர்த்துவிட்டது 
அருணாசலத்தின் சக்தியாயிருக்கும்  என்று பின்னர் உணர்ந்ேதன். ஸாது 
ஓம் என்ற  ரமண ன் அடியார்களில் ஒருவர் அருணாசலத்ைதப்பற்றி , 
நீண்ட கயிற்றால் பசுைவக் கட்டியிருக்கும் கம்பத்திற்கு அைத ஒப்பிட்டு 
அழகான பாடல் ஒன்ைற எழுதினார். பசு, கம்பத்ைதச் சுற்றிச் சுற்றி வந்து, 
ஒவ்ெவாரு சுற்றின் ேபாதும் கயிற்றின் நீளத்ைதக் குைறத்துக்ெகாண்ேட 
வருகிறது. இறுதியில், அது கம்பத்தின் சமீபத்தில் வந்து எங்கும் நகர 
முடியாமல் நின்றுவிடுகிறாது.  சில சமயம்  நான் இப்படித்தான் 
உணர்கிேறன். இந்த மைல என்ைன இங்ேக இழுத்துள்ளது; என் 
முைளக்கயிற்ைற , நான் ேவறு எங்கும் ெசல்ல முடியாமல், அதன் ேமல் 
அழுந்திக்ெகாண்டிருப்பது ேபால் உணரும் வைர, அங்குலம் 
அங்குலமாகச் சுருங்கச் ெசய்துள்ளது.. ஆனால் இது இன்பகரமான ஒரு 
சிைறப்படுத்துதல். நான் அைத ரஸிக்கின்ேறன். ேவறு எங்ேகயும் ெசன்று 
இருக்க எனக்கு விருப்பமில்ைல. 

 
         அருணாசலத்ைத நான் ஒரு மூலப்ெபாருளாக--   ரமணர் அவரது 

சீடர்கள் மட்டுமன்றி கடந்த 1500 ஆண்டுகளில் இங்கு வாழ்ந்திருந்த மற்ற 
ஞானிகள் முதலாேனாைரயும் உள்ளடக்கிய பரம்பைரயின் சக்தி வாய்ந்த 
உற்பத்தி ஸ்தானமாக நான் காண்கிேறன்.  இவர்களால் 
கவர்ச்சியுறுகிேறன். ஆனால் ஏெனன்று ெசால்லத் 
ெத யவில்ைல.அருணாசலத்தின் சக்திக்கு இவர்கள் வடிகால்களாய் 
இருப்பதால் இருக்கலாம். என்ைனப் ெபாறுத்த வைர அருணாசலம், 
ெபௗதிக உருவிலுள்ள ெதய்விக சக்தி."நீங்கள் ஏன் உங்கள் ெயௗவன 
கால வாழ்க்ைகைய ெதன்னிந்தியாவிலுள்ள இம்மைலயினருேக 
கழிப்பைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்கள்?" என்று நீங்கள் ேகட்க 
விரும்பினரீ்களானால், முதலில் நான் ெசால்வது ேதர்ந்ெதடுத்தல் என் 
வசமிருந்தது என்று நான் நிைனக்கவில்ைல ,.  என் கட்டுப்பாட்டிற்கும் 
மீறிய ஒரு சக்தியால் நான் ஈர்க்கப்பட்ேடன்.".  ேமலும் நான் 
ெசால்லலாம்,-"ஏன் நான் இைறவனின் ச்ந்நிதானத்தில் எனது நாட்கைளக் 
கழிப்பைதத் ேதர்ந்ெதடுக்கக் கூடாது?"  ஏெனன்றால் இம்மைல இதுேவ 
தான் என்று நான் ஒப்புக்ெகாண்ேட ஆகேவண்டும். 

 
மாேலாக்: ேடவிட்!  உம்முடன் இந்த ெநருங்கிய உைரயாடைலச் ெசய்தது மிக 



மகிழ்ச்சிையத் தருகிறது.  உங்கள் ஆழ்ந்த நுண்ணறிைவப் பகிர்ந்து 
ெகாண்டதற்கும், தங்கள் ேநரத்ைத ஒதுக்கித் தந்த தயாளத்திற்கும் 
மிகவும் நன்றிக் கடன் பட்டிருக்கின்ேறன். எங்கள் எல்ேலார் சார்பாகவும் 
மனமார்ந்த நன்றி!! 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 


