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கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிசியும்
அறநெறி வழியே உலக சமுதாேத்தில் தனி மனிதனாகவும் ந ாது
மனிதனாகவும் வாழ்வது எப் டி எனச் சிந்தித்தவர் கன்பூசிேஸ்.
இதனன வாழ்க்னக நெறிோக மாற்றித் தந்தவர் யவதாத்திரி.
சீன ொட்டில்

ிறந்தவர் கன்பூசிேஸ் கி.மு. 551 லிருந்து கி.மு.479

வனை வாழ்ந்தவர்.

யவதாத்திரி மகரிசி இந்திோவில் தமிழகத்தின் கூடுவாஞ்யசரி
கிைாமத்தில் அவதரித்தவர்.
வனை வாழ்ந்தவர்.

கி. ி.1911 லிருந்து 2006 ஆம் ஆண்டு

மகான்கள் எல்லாம் அவதரிக்கும் ய ாது காணப் டும் அதிசிேங்கள்
அற்புதங்கள் அறிகுறிகநெல்லாம் கன்பூசிேஸ் ிறந்தய ாதும்
யவதாத்திரி

ிறந்த ய ாதும் காணப் ட்டன.

கன்பூசிேசும் யவதாத்திரி மகரிசியும் நவவ்நவறு ொடுகெில்
நவவ்யவறு காலகட்டங்கெில் வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் உணர்த்திே
அடிப் னடோன உண்னமகள் ஒற்றுனமோகயவ உள்ென.
கன்பூசிேசும் யவதாத்திரி மகரிசி நசால்லிே அடிப் னடோன
அறநெறிகள் எக்காலத்திற்கும எல்லா ொட்டினருக்கும எல்லா
மக்களுக்கும் ந ாருந்துவனவாக அனமந்துள்ென.
கன்பூசியஸ் இெனமப் ருவத்தியலயே அவைது தந்னத இறந்தார்.
ஆகயவ கன்பூசிேசும் அவைது அன்னனயும் வறுனமேில் வாழ்ந்தனர்.
யவதாத்திரி மகரிசி இெனமப்
வறுனமேில் வாழ்ந்தவர்.

ருவத்தில் தறிேில் நெசவு நசய்து

இனெஞைாக இருந்த ய ாது கன்பூசியஸ் சிறிே அைசாங்க
அதிகாரிோகப் ணிபுரிந்தார். யவதாத்திரி மகரிசி நெசவுத் நதாழினல
நசய்துவந்தவர்.
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கன்பூசியஸ் உ யதசம் நவறும் ஞான மார்க்கம் அல்ல. ெனடமுனற
வாழ்வில் சாதாைண மனிதனும் ின் ற்றக் கூடிே கர்ம மார்க்கந்தான்.
யவதாத்திரி மகரிசியும் இனதத்தான் நசய்தார்.

இவனைப் ந ரிே மகான் என்று ே க்தியுடன் மக்கள்

ன்நனடுங்காலமாகப் ய ாற்றி வந்தாலும் மக்கனெ விேப் ில்

ஆழ்த்தும் அற்புதச் நசேல்கள் எதுவும் இவர்

ெிகழ்த்தவில்னல. ாமைமக்கெின் தத்துவஞானிோக யவதாத்திரினே
மக்கள்

ார்த்தனர்.

சீன மக்கெின் அடிப் னட
கருத்துகனெத் நதாகுத்து ஒரு

யகாட் ாடாக வகுத்த முதல் மனிதர்
ந ரும் சீனத் தத்துவ அறிஞைான
கன்பூசியஸ் ஆவார்.
இந்திே தத்துவத்தின் சாைத்னதயும்
உலகம் முழுவதும் உள்ெ
சான்யறார்கள் மகான்கள் சித்தர்கள்

ஆழ்வார்கள் ய ான்ற அனனவைது கருத்துக்கனெயும்
மனவெக் கனல
மகரிசி.

நதாகுத்து

ேிற்சிோக மானுடத்திற்கு தந்தவர் யவதாத்திரி

கன்பூசியஸ் யகாட் ாடு தனி மனிதனின் அறநவாழுக்கத்னதயும்,
அறநெறிேின் அடிப் னடேில் மக்கனெ ஆண்டு ணிபுரியும்
அைசாங்கத்னத

ற்றிே கருத்னதயும் தழுவிேது.

இைண்டாேிைம் ஆண்டுகொக சீன மக்கெின் வாழ்க்னகயும், ண் ாடும்
இதில் ஊறித் தினெத்திருந்தன. இதன் நசல்வாக்கு உலக மக்கள்
நதானகேின் ஒரு குதி முழுவதும் ைவிேிருந்தது.
தனிமனித அனமதி வாேிலாக உலக அனமதினே நகாண்டுவை
உலக சமுதாே யசவா சங்கம் கண்டவர் யவதாத்திரி மகரிசி.
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கன்பூசிேஸ் சீன ொட்டின் மாந ரும் ஞானி மட்டுமல்ல. யவதாத்திரி
இந்திே ொட்டு ஞானி மட்டுமல்ல.

இருவரும் உலகம்

முழுவதற்குயம ந ாதுவான ஒரு தத்துவ ஞானிகள்.

“Forget the past and loose your two eyes” அதாவது ” ழனமனே மறந்து

உனது இைண்டு கண்கனெயும் இழந்து விடாயத” என்று ைஷ்ேப்
ழநமாழி நசால்கிறது.

ஆம், எவ்வெவு ந ரிே உண்னம!.

ொம் என்றும் முற்காலத்னதயும்,

கன்பூசிேஸ் மற்றும் யவதாத்திரி மகரிசி ய ான்ற சான்யறார்
ந ருமக்கெின் மூதுனைகனெயும் மறந்து குருடைாகிவிடக் கூடாது.

அறநெறியே வாழ்க்னக நெறி
கன்பூசிேஸ் ஒரு மதத்னத ெிறுவிேைாகப் ய ாற்றப் டுகின்றார். ஆனால்
அது முற்றிலும் உண்னமேன்று. அவர் கடவுனெப் ற்றி மிக
அரிதாகயவ குறிப் ிட்டார்.
மறு உலக வாழ்வு ற்றி வாதிக்க மறுத்தார். எல்லா வனகோன
நமய்விெக்க ஊகக் யகாட் ாடுகனெயும் தவிர்த்தார்.
அடிப் னடேில் அவர் ஓர் உலகிேல் தத்துவ அறிஞர். தனிமனித,
அைசிேல் அறநெறிேிலும் ஒழுக்கத்திலும் அக்கனற காட்டினார்.
கன்புசிேஸ் சீன மக்கனெக் கவர்ந்ததற்குப் ல காைணங்கள் உள்ென.
முதலாவது அவருனடே வாய்னமயும் யெர்னமயும் தான்.
இைண்டாவது, அவர் மிதவாதிோகவும், ெனடமுனறவாதிோகவும்
இருந்தார். மக்கள் தம்மால் சாதிக்க முடிோதவற்னறச் நசய்யுமாறு
அவர் நசால்லவில்னல.
அவர்கள் ஒழுக்கமுனடேவர்கொக இருக்க யவண்டுநமன்று அவர்
கூறிேய ாது அவர்கள் புனிதர்கொக இருக்க யவண்டுநமன்று அவர்
எதிர் ார்க்கவில்னல.
இதிலும் ிறவற்றிலும் அவர் சீன மக்கெின் ெனடமுனற
மனப் ாங்னகயே ிைதி லித்தார்.
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அவருனடே நகாள்னககள் சீனாவில்

ந ரும் நவற்றி ந ற்றதற்கு இதுதான்

ஒருயவனெ காைணமாக இருக்கக்கூடும்.
கன்பூசிேஸ் சீன மக்கெத் தம் அடிப் னட
ெம் ிக்னககனெ விட்டு விடுமாறு

யகட்கவில்னல. அதற்கு மாறாக அவர்
அவர்களுனடே மை ான அடிப் னட

இலட்சிேங்கனெயே நதெிவாகவும்

உறுதிோகவும் திரும் த் திரும் எடுத்துக்
கூறினார்.

ஒரு யவனெ உலக வைலாற்றில் யவறு எந்தத் தத்துவ அறிஞரும்

கன்பூசிேனைப் ய ால் தம் ொட்டவரின் அடிப் னடக் கருத்துக்களுடன்
அவ்வெவு நெருங்கி இருந்ததில்னல எனலாம்.
யவதாத்திரி மகரிசி நசான்னது

ாடிேது எழுதிேது ய சிேது

தந்தது அனனத்தும் யவதாத்திரிேமாச்சு.

ேிற்சி

யவதாத்திரிேம் ஒரு னடப் ிலக்கிேமாகயவா- க்தி
இலக்கிேமாகயவா -கருத்னத திணிக்கும் கசாே இலக்கிேமாகயவா
இல்லாமல்- ஒரு ட்டறிவு இலக்கிேமாக இருக்கிறது.
யவதாத்திரிேம்- ஒரு தனிமனிதனின் குைல் அல்ல. ஓர் உேர்ந்த
ொகரிகத்தின் -ஒட்டுநமாத்த நதெிவின் திைள்.
யவதாத்திரிேம்- ஒரு னடப்பு முேற்சி அல்ல. ரிணாம வெர்ச்சி. மிக
உேர்ந்த மீ மினசயே -பூமிக்கு குனடோக முடியும். மிக உேர்ந்த
உன்னதயம -உலகுக்கு நகானடோக முடியும்.
யவதாத்திரிேத்னத -ொம் எதற்காக இன்றும் நகாண்டாடுகியறாம்.
காைணம் -யவதாத்திரிேம் இன்றும் யதனவப் டுகிறது.
தனலகுனிேச் நசய்யும்- தனலப்புச் நசய்திகள். தினந்யதாறும் வானினல
அறிக்னக ய ால வாசிக்கப் டுகிற வக்கிைங்கள். சினறவாசலில் ெின்று
சிரித்து னகேனசக்கும் -சில்லனை மற்றும் யதசிே கேவர்கள்.
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குற்றங்கனெ விடவும் -நகாடுனமோய் வலிக்கிறது. குற்ற உணர்வு -

முற்றிலும் அற்றுப்ய ான அவலெினல. சுற்றும் உலகம் சுருங்கிவிட்டது.
ஆனால் -வடும்
ீ
வதியும்
ீ
விலகிச் நசல்கிறது.
கிடக்கிறது -வாழ்க்னக.

லவனகேிலும் குழம் ிக்

இருந்தாலும் குனழத்துப் ய ாட- ஒரு மருந்து னகேில் இருக்கிறது.
இப்ய ாதும் -இது ொட்டு மருந்து.
இந்த ொட்டு மருந்து எத்தனன ஆண்டுகாலம் ஆன ின்னாலும் காலாவதி ஆகாத னகமருந்து.
இது மருந்தாகித்- தப் ா மைம் இல்னல. மானிடம் ெினலக்க -இந்த
மண்ணில் என்யறா -முனெத்து இன்னும் தனழக்கும் அறம்.
உலகப் ந ாதுமனற யவதாத்திரிேம் -ஏன் உலக ந ாதுமனற என்று
நசால்கிறார்கள்.
தமிழில் -மனறப் தற்கு எதுவுமில்னல. ந ாது மனற என்றாலும் கூட எதிர்மனற தான்.
உண்னமேில் ந ாதுமனற என் யத -ந ாருத்தமற்றது. ந ாதுவான
எதுவும் மனறோக, அதாவது மனறவாக இருக்கமுடிோது.
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மனற என்ற நசால்லின் -ந ாருளும் நசாற்ந ாருள் ஆக்கமும் மனறதல்,
மனறத்தல், ஒெிதல், ஒெித்தல், கமுக்கம், ைகசிேம் என்ற
அடிப் னடகெில் உருவாகி ெினல ந ற்றது.

நவெிப் னடோன, சமேச்சார் ற்ற- யவதாத்திரிேத்னத ந ாதுமனற

என் தற்கு திலாக -உலகப்ந ாதுமனற என்று அனழப் யத முனறோக
இருக்கும்.

எனயவ -யவதாத்திரிேத்னத உலகப்ந ாதுமுனற என அனழப் யத
ந ாருத்தம்.

தினசகாட்டும் கருவி -தினசகெின் யதர்வு நதெிவாய் இருந்தால் வழிகள்
ிறக்கும்; வாசல்கள் திறக்கும். வழிகாட்டிகள் உடன் வரு வர்கள் -

அவர்கள் யோசிக்க விடுவதில்னல.
ஆனால்- தினசகாட்டும் கருவி தீர்க்கமானது. நதற்கு -வடக்னக

நதரிவிக்கும். யதர்ந்நதடுக்கயவண்டிேது -ொம் தான். தினச என் து திக்கு.
யவதாத்திரிேம் காட்டும் தினச -நதெிவானது. தீர்க்கமானது.அறத்தின்
தினசோகவும்- யவதாத்திரிேம் உள்ெது.
அறம் யொக்கமாகவும், ேன் ாடாகவும், வழிமுனறோகவும்

இருக்கிறது. அறயொக்கம், அறவழி, அறப் ேன். அதுயவ அறத்னத
ந ாருனெ, இன் த்னத வழி ெடத்துகிறது.
•

ிறர்க்யகா-தனக்யகா-தற்காலத்தியலா- ிற்காலத்தியல
அறிவிற்யகா-உடல் உணர்ச்சிக்யகா துன் ம் எழாத அெயவாடும்முனறயோடும்- வாழக்னகனேத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும்,
முனறயோடும் வாழக்னகனேத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும்ிறர்க்கு ஒத்துதவி வாழ்கின்ற ஈனகேயும்- தனது உனழப்ன க்
நகாண்யட தனது யதனவகனெக் பூர்த்தி நசய்து நகாள்கின்ற
கடனமயும் -இனணந்த நதாகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும்.

ஏரி, குெம், கிணறு, ஆறு எல்லாம் ெிைம் ி வழிே.
ந ாழிக.

மாரி அெவாய்

மக்கள் வெமாய் வாழ்க, ெீர்ந ாருொதாைத்னத- உலகிற்யக

முதலில் அறிமுகப் டுத்திேது யவதாத்திரிேம் தான்.
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வாழ்வின் ஒவ்நவாரு குதினேயும் -யவதாத்திரிேம்
நதெிவு டுத்துகிறது.
மகரிசிேின் அறம், சமேம் சாைாத அறம். இடம், காலம், வலினம சார்ந்த

ெனடமுனற அறம். மனித வெத்தில் -முதலீடு நசய்யும் முதல் அறநூல்.
யவதாத்திரிேம் காட்டும்- அடிப் னடத் தினச- அறம். அந்த
அடிப் னடக்கு அடிப் னடோய் -அனடோெம் ந றுவது மனச்சான்று.
அச்சம் சார்ந்த அறம் -அறமல்ல. ேன், புகழ் யொக்கும் அறம்
உண்னமேில் அறம் அல்ல. மனெலம் காக்க மருந்நதான்று உண்டு
என்றால்- அது தினம் ஒரு யவதாத்திரிேம்

டித்து உணர்வது தான்.

வேதாத்திரியத்தில் கன்பூசியஸ்..
மனிதன் மகிழ்ச்சியோடும் நெறியோடும் வாழ்வது எப் டி என் னத
கன்பூசிேனைப் ய ால் அழகாகவும் நதெிவாகவும் எடுத்துக் கூறிேவர்
யவறுோருயம இல்னல.
மனித இனத்திற்கு உ யோகைமான முனறேில் இவனை விட
யவறுோருயம ய ாதிக்கவில்னல.

இவர் ”சீனாவின் முடி சூடா மன்னர்”
என்று சிந்தனனோெர் வால்யடயை –
எவனையும் னெோண்டி நசய்யும்
வால்யடயை – உணர்ச்சியுடன்
எழுதிேிருக்கிறார்.
யவதாத்திரியும் இவனைப்
புகழ்ந்திருக்கிறார். இதுயவ இவைது
சிறப் ிற்கு ய ாதும்.
திருவள்ளுவனைப் ய ால் யவதாத்திரி
மகரிசிப் ய ால் கன்பூசிேஸ் ஒரு அறநெறிோெர்.
அயதாடு இைாஜ தந்திரிோக அனு வம் ந ற்றவர்.
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குருகுல மகான். கல்வி கற் ிக்கும் ய ாதானசிரிேர். ழம் நூல்கனெ
நதாகுக்கும் திப் ாசிரிேர்.

சீடர்கயொடு ெடமாடும் ஒரு ல்கனலக் கழகம். கவிஞர். இனசப் ாடகர்.
சங்கீ தயமனத. அைசிேல்வாதி. இேற்னகவாதி. இலட்சிேவாதி.
காரிேவாதி. தத்துவஞானி.வாழ்க்னகயோட்டத்தில் ொயடாடி.
இத்தனன சிறப் ிேல்புகளும் ஒருங்யக வாய்ந்தவர்.

இவ்விேல்புகொல் ந ற்ற அனு வங்கனெக் நகாண்டு ஒரு புதிே
நகாள்னகனே –மனித சமுதாேம் ற்றிே ஒரு புதிே லட்சிேத்னத – ெம்
கண் முன் நகாண்டு வந்து ெிறுத்துகிறார்.
அந்த லட்சிேங்கள் தான் என்ன?
ஒயை உலகம். ஒயை மனித சமுதாேம். ஒயை ந ாது ஒழுக்கம். உலகம்
முழுவதற்கும் ஒயை ஒழுங்கு. ஒயை ந ாதுநெறி.
இத்தனகே உலகப் ந ாதுெல சமுதாே அனமப் ின் கீ ழ் தனிமனிதன்
ந ாது மகனாக வாழவும், -தன்னலமற்று ிற ெலப் ற்னற யமற்நகாண்டு சயகாதை ாசத்யதாடு
ழகவும் , --

அன்பு வழிேில் அறநெறினேப் ின் ற்றி இேற்னகயோடு இனேந்து
இன் ம் ந றவும், -மனிதத் தன்னமனேப் ண் டுத்தி வெர்த்துப் பூைணத்துவம் அனடேவும்
யவண்டும்..
இவ்வாறு 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் கன்பூசிேஸ் சிந்தித்து ழனமப்
ண்புகனெ அஸ்திவாைமாக அனமத்து, அதன் மீ து அறநெறிகள் வகுத்து,
ஒரு நகாள்னகனே எழுப் ி - உலகின் முன் ெிறுத்தினார்.
அனத இன்று கன்பூசிேைம் எனப் ய ாற்றி உலகம் சிந்தித்து வருகிறது.
கன்பூசிேைின் முக்கிே யகாட் ாடுகெில் ஒன்று. இயேசு கிறிஸ்துவின்
ந ான்னான விதிேின் திரிபு.

9

” ிறர் உனக்கு எனதச் நசய்ே யவண்டா நமன்று வரும்புகிறாயோ. அனத
ிறருக்குச் நசய்ோயத”

யவதாத்திரி மகரிசி இக் கருத்தினன யவறு யகாணத்தில்

இைண்நடாழுக்கப் ண் ாடாக மானுடத்திற்குத் தந்துள்ொர்கள்.
1. ொன் என் வாழ்ொெிி்ல் ோருனடே உடலுக்கும் உேிருக்கும் துன் ம்
தைமாட்யடன்.

2. துன் ப் டும் உேிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகனெச் நசய்யவன்..

அறநெறி என்றால் என்ன?
அறநெறி என்றால் ஒழுக்கம் கடனம ஈனக தான். இம்முனறனே
கனட ிடித்து வாழும் வாழ்க்னக அறநெறி வாழ்க்னகோகும்.
கன்பூசிேைின் அடிப் னட யொக்கு ழனமப் ற்றுனடேது. அவர் கடந்த
காலயம ந ாற்காலநமன்று ெம் ினார்.

அைசரும் மக்களும் னழே அறநெறித் தைங்கனெயே ின் ற்ற
யவண்டுநமன்று வலியுறுத்தினார்.

ஆேினும் உண்னமேில்., அறநெறி முன்மாதிரிேினால் ஆெ

யவண்டுநமனும் கன்பூசிேசின் இலட்சிேம், முற்கால ெனடமுனறோக
இருந்ததில்னல.
ஆகயவ கன்பூசிேஸ் புதிேது புனனந்த சீர்திருத்தவாதிோகயவ
இருந்தார்
•

”தன் சக மனிதர்கனெ யெசிப் துதான் யமன்னமோன மனிதத் தன்னம
அவர்கனெ அறிவதுதான் அறிவு!”

•

அனமதிோன குணம், திடமான மனம், எெினம, இேல்பு, ெிதானம்,
ொவடக்கம், இனவ யமன்னமோன மனிதனின் தன்னமகள்.

•

ணிவுடனம, ைந்த மனப் ான்னம, யெர்னம, சிைத்னத, கருனண இந்த

ஐந்து இேல்புகனெயும் இவ்வுலகில் ேில முடிோதவர்கனெ
யமன்னமோன மனிதநைனக் கருதலாம்.
•

சிறந்த கல்விேின் யொக்கத்னத முன்று கூறுகொக வனகப் டுத்தலாம்.
முதலாவது. மனிதன் தன் ஆன்ம இேல்ன

ழுது டாத வண்ணம்

ாதுகாப் து. இைண்டாவது. மக்களுக்கு திருந்திே புதிேநதாரு வாழ்க்னக
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முனறனே வகுத்துக் நகாடுப் து. முன்றாவது, ரிபூைண ெினல என் து
என்னநவனச் சரிவை உணர்ந்த ிறகு தான் ஒருவனுனடே வாழ்வில்
இலட்சிேம் என் து உருவாகும்.
•

அனனவரிடமும் அன்பு காட்டுவதுதான் உ காைம் எனப் டும்.

அனனவரிடமும் அன்பு நசலுத்துங்கள். ெல்லவர்கெின் ெட்ன
ொடுங்கள்.
•

தன்வட்டில்
ீ
தன் குடும் த்து அங்கத்தினர்கெடன் அன்பு ெினலேில்
வாழ் வன் தான் ொட்டுி் மக்களுக்கு அனமதினேப் ற்றிக் கூறுத்
தகுதியுனடேவன் ஆகிறான்.

•

கடனம-மனித இனம் முழுனமயும் கனடப் ிடிக்க யவண்டிே
யெர்னமோன ானதோகும்.

•

மக்கெின் யெர்னமோன ஒழுக்கத்னதப் ற்றி கவனிப் து அைசினுனடே
முக்கிே கடனம ஆகும்.

கன்பூசியஸ் வேதாத்திரி காலம் மாறுபட்டாலும் கருத்துகள்
ஒன்வேயாகும்.

கன்பூசியஸ் ோழ்க்கக ேரலாறு ( கி.மு.551-கி.மு.479)
இவருனடே மூதானதேர்கெில் ஒருவர் சுங் அைச ைம் னைனேச்
சார்ந்தவன் என்று அவனனச் நசால்வதுண்டு.
கன்பூசிேைின் தந்னத சூ-லிோங்-யக அப் ட்டினத்தின் அதிகாரிோக
இருந்தவர். நெஞ்சுைம் வாய்ந்த மாவைர்.
ீ
அவருக்குத் திருமணமாகி ெினறேப் ந ண் குழந்னதகள் ிறந்தன.
ஆனால் அவருக்கு ெீண்ட காலமாக ஆண் மகவு இல்னல.
சந்ததிேில்லாம் குனற ட்டுக் நகாண்டிருந்த அவைது எழு தாவது
வேதில் திநனழு வேது ெிைம் ப் ந றாத ஒரு ருவ மங்னகனே
மணந்தார்.
அவர்களுக்குப் ிறந்த ஆண் குழந்னதயே கன்பூசிேஸ்.
இவைது தந்னத நேன் குடும் த்து குமரிநோருத்திேிடம் காதல்
நகாண்டிருந்தார் என்றும் அக்காதலர்களுக்குப் ிறந்த குழந்னததான்
கன்பூசிேஸ் என்றும் மற்நறாரு வைலாறு உண்டு.
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ஆனால் ல ஆண்டுகளுக்குப் ிறகு அவர் தவி துறந்தார்.
அதன் ின்னர் தினாறு ஆண்டுகொக மக்களுக்குப் ய ாதித்து வந்த

காலத்தில் அவைது யகாட் ாட்னடக் யகட்டு ஏைாெமானவர்கள் அவனைப்
ின் ற்றினார்கள்.
ஞானி என்றால் உலகிேனலத் துறந்துவிட்டு ஒதுங்கி ெிற்கும் ைமாத்திக
யோகி அல்ல.

அவைது ஐம் தாவது வேதில் லூ அைசாங்கத்தில் அவருக்கு ஓர் உேர்
தவி வழங்க ட்டது.

ஆனால் ொன்குஆண்டுகளுக்குப் ிறகு அைசனவேிலிருந்து எதிரிகள்

அவனை தவிேிலிருந்து விலக்கி அைனசவிட்யட நவெியேற்றி விட்டன.
அடுத்த திமூன்று ஆண்டுகொக அவர் அங்குமிங்குமாக அனலந்து
திரிந்து ய ாதித்து வந்தார்.

கனடசிோக அவர் தாேகம் திரும் ி தம் வாழ்வின் இறுதி ஐந்து
ஆண்கனெ அங்கு கழித்தார். கி.மு. 479 ல் அவர் மனறந்தார்.

கன்பூசியஸ் வேதாத்திரி ஒப்பாய்வு
யசாதனனகெின்றி துன் ங்கள் யதால்வியுறுமா?
உைாேவு இல்லாமல் ைத்தினங்னெ ெ ெப் ாக்க முடிோது.
யசாதனனகெின்றி மனிதனை சரிோனவைாக்க முடிோது என் து
கன்பூசியஸ் மமாழி.
துன்பத்திற்கு என்ன காரணம்?

ேிகடயாக ேருகிோர் மகரிசிி்

”மபாேிபுலன்கள் உடற்கருேி அகமப்கபக்மகாண்டு
புதிதுபுதிதாய்க கருேி அகமத்துக் மகாண்டு

அேிவோடு சுகாதாரம் மபாருளாதாரம்

அரசியல் ேிஞ்ஞானம் ஐந்தேிந்தும்

மநேியுடவன ஒவ்மோன்றும் மற்ேகேக்கு

நர்முரணாய் இயங்காத முகே காணாது

சிேிது மபரிதாய்ச் சிக்கல் வமலும் வமலும்
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வசர்த்துக் மகாண்வட மனிதன் கேகல மபற்ோன்.” (உலக

சமாதானம் பா.7)

வந்த துன் ம் ஏற்றுச் சகித்து அவற்னறப் ய ாக்க வழிகண்டு

முனறயோடு ஆற்றி இன் ம் காத்து எந்தத் துன் ம் வரினும் எதிர்யொக்கி
ெிற் ாயேல் இன் யம மிகுதி டும். துன் ங்கள் யதால்வியுறும் என் து
வேதாத்திரியார் ோக்காகும்.

ோய்கமவய மேல்லும்?

”உயர்ந்த மனிதன் என்றும் ோய்கமகயப் பற்ேிவய எண்ணுோன்.
ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதன் ேசதிகயப் பற்ேிவய
எண்ணுோன் என்றும்......

”ஒர் உயர்ந்த மனிதன் தன்னுகடய ோய்கமகய சிேிய உணவு
இகடவேகளக் காலத்திற்குக்கூட ககேிடமாட்டான்.
காலத்திலும் அபாய காலத்திலும் அகத அேன்

அேசரக்

ககேிடமாட்டான்.” என்றும்...
”ஒருேனுக்கு வபாதுமான அேிேிருந்த மபாழுதிலும் அந்த
அேிேிகனத் தக்ககேத்துக் மகாள்ள, ோய்கம இல்லாமல்
வபானல், அேன் கற்ேகே எல்லாம் இழந்து நிற்பான்” என்றும்
கன்பூசியஸ் மசால்லுோர்.

”தூய்கமயாய் ேிகளவுதரும் மசாற்கள் அகனத்துவம ோய்கமயாம்
அகே ோழ்ேின் ேளம் காத்து சிேப்பளிக்கும்.” என்பார் வேதாத்திரி

மகரிசி.

”யதனவயும் யதனவயுணர்வும்”
”யதனவ” என் து லவனமானவனையும்
ீ
லசாலிோக்கும் என்பது
கன்பூசியஸ் அேிவுகர.
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துன் த்திலிருந்து விடு ட ஆன்மா ஒரு நசேனலயோ, ந ாருனெயோ,
சூழ்ெினலனேயோ ொடுகின்றது. இந்த ொட்டயம யதனவயுணர்வாகும்
என் ார் வேதாத்திரிி்.

ேஞ்சமா? பழிோங்கும் மசயலா?
”பழிோங்கும் பாகதயில் பயணிக்குமுன் இரண்டு சேக்
குழிககளத் வதாண்டிக்மகாள்” என்பார் கன்பூசியஸ்.

”ேஞ்சகனயால் ேருேதுதான் பழிோங்கும் மசயல்.
மபாறுகமக்கு எல்கல ேகரயகே மசய்தல் அது ேஞ்சம்.

சினத்கதமுடிக்க ேலுகேயும், ோய்ப்கபயும் நாடி நிற்கும் ஆகச
தான் ேஞ்சம்.” என்பார் வேதாத்திரி மகரிசி.

இந்த ேஞ்சத்கத எப்படி வபாக்குேது?
”சினம் ஒழிந்துவிட்டால் வஞ்சம் ஒழிந்துவிடும்.

ெலம் தரும்

முனறேிலான ஆைாய்ச்சி மிக்க தண்டனனயோ, மன்னிப்ய ா
அெித்துவிட்டால் வஞ்சம் என்னும் மனயொய் முறிந்துவிடும்.
திருந்தி என்ன

ேன்?

அவர் திருத்த யவண்டாமா? என்று

ொன்

ெினனக்காமல் முதலில் ெம்னமத் திருத்ததிக் நகாள்யவாம்.

அடுத்தவர் தாயம திருத்தி விடுவார்” என் ார் யவதாத்திரி மகரிசி.
ய ாதனனயும் சாதனனயும் கலந்ததுதான் யவதாத்திரிேம்.

ய ாதனனயும் சாதனனயும் கலந்ததுதான் மனவெக்கனல.

ெித்திேக் கடன் எகே?
கடனம – மனித இனம் முழுனமயும் கனடப் ிடிக்க யவண்டிே
யெர்னமோன ானதோகும் கன்பூசியஸ்.
மக்கெின் யெர்னமோன ஒழுக்கத்னதப் ற்றி கவனிப் து அைசினுனடே
முக்கிே கடனமோகும்.
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உனக்கும் ெல்லதாய் ஊருக்கும் ெல்லதாய் ெினனப் தும் ெினனப் தும்
நசய்வதும் ெித்திேக் கடன் என்கிறார் வேதாத்திரி.

அன் ின் நசேல்கள் எது?
அனனவரிடமும் அன்பு காட்டுவதுதான் உ காைம். அன்பு நசலுத்துங்கள்.
ெல்லவர்கெின் ெட்ன ொடுங்கள்என்கிோர் கன்பூசியஸ்.
அனனத்துேிரும் ஒன்நறன்று அறிந்த அடிப் னடேில் ஆற்றும் கடனம
எல்லாம் அன் ின் நசேலாகும்.

அறநெறி வாழ்வு மக்கெிடம் எவ்வாறு இேல் ாக மலரும் என் னத
யவதாத்திரி மகரிசி கூறுகிறார்.
”தனக்யகா

ிறருக்யகா தற்காலத்தியலா

ிற்காலத்தியலா உடலுக்யகா

உேிர் உணர்ச்சிக்யகா துன் ம் வினெவிக்காத எண்ணம்தான்
ஒழுக்கம் என் தாகும்” என் து யவதாத்திரிேம்..

சினம் தவிர்த்தல் எப் டி?. (நவகுொனம)
யகா ம் வரும்ந ாழுத
கன்பூசிேஸ்.

ின் வினெவுகனெ யோசி என்கிறார்

சினத்னத எப் டி தவிர்ப் து என் னத
தந்தவர் யவதாத்திரி மகரிசி.

சினத்னத எப் டி தவிர்ப் து?

ேிற்சிோகவும்

ாடமாகவும்

வினட தருகிறார் மகரிசி.

ந ாறுனமோக இருக்க சங்கல் ம் யமற்நகாள்ெல் , சுேசீர்திருத்தம்,
சமயொக்கு, வாழ்த்துதல்,ந ாறுனம, விட்டுக் நகாடுத்தல், திோகம்,
சகிப்புத் தன்னம னகக்நகாள்ெல்,
உணர்த்தாமல்,

ிறர் அறிோனமனே

ிறர் குனறகனெ எண்ணாமல் ெினறகனெ மட்டும் எண்ணல்,

மன்னித்தல், ோர்ோர் மீ து சினம் ஏற் டுகிறது எனப்
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மிக நெருக்கமானவர்கெிடம் ஆைம் ித்து அவர்கனெ ெினனந்து
ெினனந்து இனியமல் சினம் நகாள்ெ மாட்யடன் என சங்கல் ித்து
வாழ்க வெமுடன் என ஒவ்நவாருவருக்கும் ஒரு வாைம் வதம்
ீ
வாழத்தி, சினம் தவிர்த்து வாழ
ஏற் டும்.

ேிற்சி நசய்துவை, ெமக்கு அனமதி

அவர்களுக்கும் ெமக்கும் அனமதி அனலேினால்

ெல்லிணக்கம் ஏற டும்.

உண்னமோன அறிவு எது?
”ெீ ந ற்ற அறிவினன மற்றவரிடம்

கிர்ந்து நகாள்வதும், உனக்குத்

நதரிோதனத நவெிப் னடோக ஒப்புக்நகாள்வதும் உண்னமோன
அறிவு என்று கருதப் டும்” என் து கன்பூசிேஸ்

”அறிவறிந்யதர் அகத்னத நமய்ப்ந ாருாய் காண் ர்

அறினவ அறியும் ஆற்றல் அனனவரிடமும் உண்டு.” என் து
யவதாத்திரிேம்.

வறுனமேற்ற வாழ்க்னக
”ென்றாக ெிர்வகிக்கப் டுகின்ற ொட்டியல வறுனமக்கு ொண
யவண்டும்.

யமாசமாக ெிர்வகிக்கப் டுகின்ற ொட்டியல நசல்வம்

இருப் ின் ொண யவண்டும்” என் து கன்பூசிேஸ்“
வறுனம தீர்ந்ததா? எனக் யகட்கிறார் யவதாத்திரி மகரிசி.
”வறுனமனேப் ந ாறுத்திட

வல்லவயைா எல்யலாரும்?

ந ாறுனமதான் நகாண்டாலும்

ந ாறுக்குயமா உடல் குடும் ம்?

சிறுனம

ிறர் ால் ய சிச்

சீறும் ஆட்சி ெடிகர்கயெ!

ந றுகின்றீர் னக தட்டல்!

ிற் ட்யடார்க் நகன் நசய்தீர்,”

(ஞாக. ா.140)
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வறுனமேற்ற வாழ்வு யவண்டும் என்கிறார் யவதாத்திரி மகரிசி.
அதற்கு ஓருலகுப் ய ைைசு யவண்டும் என்கிறார் உலக
சமாதானத்தில்.

”வறுனம எனும் நகாடுந் துன் ம் வாைாது,

வெவாழ்வு ந றுதற்கு ஓருலகப் ய ைைசு வையவண்டும்.” (ஞாக. ா.145)

நெறி ய ாற்றும் அைசா?

சிறந்த ஆட்சிோ?

”நெறி ய ாற்றும் அைசன், விண்ணில் ெினலநகாண்டு
ெட்சத்திைங்கனெ

ிற

யொக்க அனமயும் துருவ ெட்சத்திைம்

ய ான்றவன்.” என்று அறநெறி அைனச வினழகிறார் கன்பூசிேஸ்
”இலாநமன்ற ஒன்யறதான்தனிோர் நசய்யும்

எத் நதாழிலி லும்உள்ெ குறிக்யகாள் ஆகும்.

இலா த்திற் யகமக்கள் உடல்உள் ெத்னத

எந்தஅெவும் நகடுக்கும் நகாடுனம ோகும்.

இலா ெட்டம் ந ாதுமக்கள் அனு

விக்கும்

இன் துன் ம் எனக்கணிக்கும் ஆட்சி காண்ய ாம்.
இலா த்தில ெட்டத்தில் மனிதர் எல்லாம்

இனணந்தஒரு கூட்டுறயவ சிறந்த ஆட்சி”

(ஞாக. ா.123)

அறநெறியுடன் மனிதர் எல்லாம் இனணந்த ஒரு கூட்டுறயவ சிறந்த
ஆட்சி என்கிறார் யவதாத்திரி மகரிசி.

•

இன்றுள்ெ விஞ்ஞான காலத்திற்கு ஏற் மக்கெிடம் அறிவு

வெர்ந்துள்ெது. நதய்நமன்ற ெினலனேத் நதெிவு ட விெக்கினால்,
அந்த நதய்வ ெினலயுணர்வினால, மாந ரும் ஆற்றல் எல்லா

உேிர்கெிடத்தும் ஒவ்நவாரு விண்துகனெச் சுற்றிலும் ெினறந்து ெின்று
இேங்கிக் நகாண்டிருக்கும் காட்சினே மக்கள் அக உணர்வாக

ந றுவார்கள். அந்த உள்நொெிேில்தான் ஒவ்நவாருவருக்கும் துன் ம்
அெிக்கக் கூடாது, துன் ம் ெீக்க என்னால் இேன்ற உதவி நசய்ே
யவண்டும் என்ற அறநெறி வாழ்வு மக்கெிடம் இேல் ாகும்..
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யமலும் வாழ்வுக்குத் யதனவோன அறநெறிகள் என்ன என் னதயும்
யவதாத்திரி மகரிசி வகுத்து தந்துள்ொர்கள்.
1. வாழ்வின் யொக்கம், யதனவகள், விருப் ங்கள் இவற்னற மதிப் ட்
ீ டுக்

நகாள்ெ யவண்டும். இனவ ஒன்றுக்நகான்று முைண் டாமல் அனமத்துக்
நகாள்ெ யவண்டும்.

2. தனக்கு அனமந்துள்ெ சூழ்ெினலகனெயும் வாய்ப்புக்கனெயும் கணித்துக்
நகாள்ெ யவண்டும்.

3. இேற்னகேின் ஒழுங்கனமப்பும், அதன் ஆற்றலின் வினெவான காைண
காரிே வினெவு விதினேப் ற்றி உணர்ந்து நகாண்டு மதித்துப் ய ாற்றி
ெடக்க யவண்டும்.

4. வாழயவண்டிே முனறகனெயும், ஆற்றயவண்டிே நசேல்கனெயும்
வரினசப் டுத்திக் நகாள்ெ யவண்டும்.

5. இத்தனகே வாழ்வுக்குத் தன்னனத் தகுதிோக்கிக் நகாள்வதற்கு உடல்
வலினமனேயும், திறனனயும், அறினவயும் வெர்த்துக் நகாள்ெ
யவண்டும்.

6. விடாமுேற்சியோடும், எண்ணம், நசால் , நசேல் இவற்னறப்
ேன் டுத்த யவண்டும்.

7. அவ்வப்ய ாது வாழக்னகேில் ஏற் டும் தவறுகனெத் தற்யசாதனன,
நசேல்திருத்தம் என்ற இைண்டு வழிகெிலும் திருத்தித் தன்னனத்
தூய்னமோக்கிக் நகாண்யட இருத்தல் யவண்டும்.

இத்தனகே அறநெறிகனெ வாழ்வியல ின் ற்றி நசேல் ட்டால், மனித
வாழ்வில் உள்ள் சிக்கல்கள் அனனத்னதயும் டிப் டிோகக் குனறந்து
ெினறவும் அனமதியும் உனடே வாழ்க்னக வாழலாம் என்று
யவதாத்திரிோர் வழி காட்டுகின்றார்.
இந்த யொக்கம் ெினறயவண்டுமானால் முதலில் சிந்தனனோற்றனல
மக்கெிடம் தூண்டிவிட யவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.
இதுயவ தினசரி வாழ்விலும் கல்வி முனறேிலும் மனித குலத்திற்கு
வழிகாட்டிோய் அனமே யவண்டும்.
இந்த அடிப் னடேில் சிந்தித்துத் யதனவேற்ற நசேல்கனெ, சடங்கு
முனறகனெ ஒதுக்கிவிட்டு, வாழ்க்னகத் திட்டங்கனெ முனறோக
வகுத்துக் நகாண்டு வாழயவண்டிே அவசிேத்னத சிந்தித்து உணரும்
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ய ாது மனித சமுதாேம் உேர்வு ந றும் என்று யவதாத்திரிோர்
கூறுகின்றார்.
கன்பூசியஸ் , யவதாத்திரி மகரிசி ய ான்ற உலக சிந்தனனோெர்கள்
கூறும் இத்தனகே அறநெறிகனெ வாழ்வியல ின் ற்றி நசேல் ட்டால்,
ெமது வாழ்வு இனினமோகவும், அனமதிோகவும், சிறப் ாகவும்
இருக்கும் என் தில் ஐேமில்னல.

துனணெின்ற நூல்கள்.
1. ஞானக்கெஞ்சிேம், யவதாத்திரி மகரிசி.
2. உலக சமாதாம், யவதாத்திரி மகரிசி

3. அன்ந ாெி மாத இதழ்கள், யவதாத்திரி மகரிசி
4. யவதாத்திரி மகரிசிேின் ந ான்நமாழிகள் 5000 அருள்ெிதி
மன்னார்குடி

ானுகுமார்.

5. மாக்யகாலமாய் வினெந்த மதிவிருந்து, யவதாத்திரி

மகரிசி.
6. The Analects of Confucius by Confucius and Sam Vaseghi.
7. The Analects (Penguin Classics) by Confucius and Annping Chin
8. Confucius: The Golden Rule (Hardcover) by Russell Freedman
9. Confucius: Great Teacher of China (Hardcover)
by Demi
10. Complete Works of Confucius (Kindle Edition)
by Confucius
11. சீனஞானி கன்பூசிேஸ் சிந்தனன விெக்கக் கனதகள்
யவணுசீனிவாசன்
12. தத்துேஞானி கன்பூசியஸ் அருளிய ோழ்க்கக
மேளிச்சங்கள் அருள்நிதி ஆதேன்
13. கன்பூசிேஸ்-திருவள்ளுவர் கருத்நதாற்றுனம, அமயைசன்
ட்டுசாமி.
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