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என்னை செதுக்கிய நூல் – 
ஞாைக்களஞ்ெியம்   

 

அருள்நிதி மன்ைார்குடி பானுகுமார் 

 

அணிந்துனை 
 

 

“நீதிசநறி உணர் மாந்தைாகி, வாழும் 

   நினையுணர்ந்து சதாண்டாற்றி இன்பம காண்பபாம்” 

 

எமது முகநூைாை “பவதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்” என்ற குழுனவ 
- கணிணியில் திறந்தவுடபை ஒருவித தினகப்பு -ஆச்ெரியம்.   

ஒவ்சவாரு நாளும் என்னைப் பற்றி - அன்பின் காைணமாக அளவுக்கு 
மீறிப் புகழ்ந்து உனைக்கிறார்கள். “புகழ்” என்ற தனைப்பில் 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் உள்ள பாடல்தான் என் 
நினைவுக்கு வருகிறது. 

புகழ் மைித ெமுதாய நற்ொன்றாகும் 

“புகழுக்கு விரும்புவாபயல், அந்த பவட்பப புகழ் மூைமாகத் 

புகழ் அணுகாமல் துைத்தும் ெக்தியாகும். 

புகழ் ஒருவர் கடனம எனும் மைர் மணமாம் 

புகழ் மைித ெமுதாய நற்ொன்றாகும்.” (ஞாக.பா.1617) 
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புகழ் என்பது ஒருவரின் கீர்த்தினயப் பாைாட்டினைக் குறித்து 
பமன்னமப்படுத்திக் கூறப்படும் வார்த்னதயாகும்.   

பிறர் நைன் குறித்து ெிந்தித்தும், ெமுதாய நைன் விரும்பியும் 
வாழ்கின்ற வனை, மானுடம் பாைாட்டுத் சதரிவிக்கின்ற வனகயில், 
எண்ணுவதும் சொல்லுவதுமாை மதிப்புக்கனள சவளிப்படுத்துவது 
புகழ் ஆகும்.   

கடனம உணர்வில் கர்மபயாகிய வாழ்பவருக்கு மக்கள் காட்டும் நன்றி 
உணர்வும் பாைாட்டுபம புகழ் ஆகும்.   

கடனம என்னும் மைர் மைருபமயாைால், அதன் வாெனையால் 
கவைப்பட்ட வண்டிைங்கள் பூச்ெிகள் முதைியை மைனை நாடி வந்து 
பதன் அருந்தி, மகைந்தச் பெர்க்னகக்கும் உதவுகிறது.  

அந்த மைரின் மைம் பபான்றது - கர்மபயாகிகளின் கடனம அறம்.  
கடனம அறத்னத செய்யாமல் ஒருவர் தான் புகழ்சபற பவண்டும் எை 
ஆனெப்பட்டால், அந்த ஆனெபய புகனை அணுகவிடாமல் துைத்துகின்ற 
ெக்தியாகிவிடும். 

கர்மபயாகம் என்பது இயல்பாக அனமந்தால் புகழ் என்பதும் 
தாைாகபவ வரும்.  நாமாகத் பதடிப் பபாைால் புகைாைது நம்னம 
அணுகாது. 

“பவதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்” குழுவில் இருப்பவர்கள் - பை 
துனறகளில் ெிறப்புப் சபற்றவர்கள்; ொன்பறார்கள், அறிஞர்கள், 
விஞ்ஞாைிகள், சபரும் பபைாெிரியர்கள். அதிலும் மைவளக்கனை 
பபைாெிரியர்கள்.  மைவளக்கனை பயிற்ெி சபற்றவர்கள்.  

கற்பறார் முன் எழுதுகின்றசபாழுது, பினை ஏற்பட்டுவிடக் கூடாபத 
என்ற அச்ெம் எைக்கு ஏற்படுகிறது.  

இருந்த பபாதிலும்கூட, பிள்னளனயத் தந்னத பார்த்து மகிழ்வது பபாை 
நான் பபசுகின்ற எழுதுகின்ற சொல்னைச் செவிமடுத்து உள்வாங்கி 
என்னை வாழ்த்துவார்கள் என்று கருதுகிபறன்.  
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அன்பர்களும் நண்பர்களும் அறிஞர்களும் ொன்பறார்களும் 
சகாடுத்திருக்கிற இந்தப் சபருனம என்றும் நினைந்து மகிழ்வதற்கு 
உரியது. இதனை நான் மிகப்சபரிய சபாக்கிஷமாகக் கருதுகிபறன். 

இந்த உயர்புகழ்   என் மைதில் இருந்து நீங்காது. இது ஒரு 
பசுனமயாை நினைவுகனளச் சுமந்திருக்கும். 

உயர் புகழ் பற்றி பவதாத்திரியம் அைகாக விரிவாக விளக்கமாக 
சொல்கிறது. 

 புகழ் மூைமாகத்தான் நமக்கு மற்றவர்கபளாடு சதாடர்பும், நட்பும் 
கினடக்கின்றை, உயர்புகழ் என்பது எப்படியும் புகழ் சபறைாம், 
இருக்கைாம்.  எப்படி பவண்டுமாைலும் சபறைாம் என்பது 
அல்ை.  உைகத்துக்கு  நன்னமயாை செயல்கனளபய செய்து 
அதைாபை மக்கள் மைம் ஒரு நினறவு சபற்று  அவர்கள் 
வாழ்க்னகயிபை துன்பங்கள் நீங்கி இன்பம் மைைக் காணும்பபாது, 
அந்த மக்களால் அளிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்த்து ஒரு 
மைநினறவுதான் “உயர்புகழ்” 
 

 புகழ் என்பது தான் விரும்பிப் சபறுவபதா. தாபை ஏபதனும் ஒன்னறச் 
செய்து அதன் மூைமாக வைபவண்டும் என்று நினைப்பபதா அல்ை.  
தன் செயைின் மூைமாக மக்கள் காட்டும் மைநினறவுதான் புகைாகும்.” 
(பவதாத்திரிய ெிந்தனை விருந்து – திைெரி தியாைம்) 
 
 

முகநூைில் இருந்து ெிை துளிகள் 

 பவதாத்திரியத்தில் இருந்து பதான்றிய பைவிருட்ெங்களில் 
தங்கனளயும் ஒரு விருட்ெமாக எண்ணத் பதான்றுகிறது, 
தங்கள் பணி பவதாத்திரியத்தில் ஒட்டிபய நீண்டு வாை 
எல்ைாம் வல்ை இனற ஆற்றலும் அருள் தந்னதயின் 
ஆற்றலும் உங்களுக்கு கினடக்க பவண்டும். வாழ்க வளமுடன். 
வாழ்க னவயகம். Raj endran MK 

 
 

 அய்யா, அற்புதமாய் பவதாத்திரிய ொைத்னத, அதன் 
பமன்னமனய அளித்துள்ளரீ்கள். மகரிஷியின் கருத்துக்கனள 
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தாங்கள் உள்வாங்கிய ெிறப்னப, எங்களுக்கு, உணர்ந்து அறிய 
தந்த உங்கள் உயர்ந்த உள்ளத்துக்கு மிக்க நன்றி. வாழ்க 
வளமுடன். Geekay Geekay 

‘என்னை செதுக்கிய நூல் - ஞாைக்களஞ்ெியம் 

‘என்னைச் செதுக்கிய நூல்கள்’ என்று எழுத நினைத்த சபாழுது 
முதைில் வந்து நிற்பது பவதாத்திரியின் ஞாைக்களஞ்ெியம் தான். 

செதுக்கிய என்று பார்க்கிற ெமயத்திபை அது ஒரு ெிற்பமாகத்தான் 
இருக்கும். ஒரு பானற இருக்கிறது. அதனை ஒரு ெிற்பி ெினை வடிக்க 
நினைக்கிறார். ெிற்பம் வடிக்க நினைக்கிறார். மிகச்ெிறந்த பானறனயத் 
பதர்ந்சதடுக்கிறார்.  

அதில் ஒரு ெிறந்த அைகிய உருவத்னதக் காணுகிறார். அந்தப் 
பானறயில் பவண்டாத பகுதினய நீக்கிவிடுகிறார். அங்பக அைகிய 
ெிற்பம் கினடக்கிறது. 

அதற்கு எந்த உளினயப் பயன்படுத்துகிறார்? கனைநயத்னத, 
கற்பனைனய, அறினவ, அனுபவத்னதப் பயன்படுத்தி மை 
ஒருனமப்பாட்டுடன் அந்தச் ெினைனய வடிக்கிறார்.  

பானறயில் உள்ள பவண்டாத பகுதினய நீக்கியவுடபை, அைகிய 
ெிற்பம் அனமந்து விடுகிறது.  

அதுபபாை வாழ்க்னக ஒரு பானறயாக இருந்தால் அதில் பவண்டிய 
பகுதிகனள னவத்துக் சகாண்டு, பவண்டாத பகுதினய நீக்கிவிட்டால் 
அைகிய வாழ்க்னக என்னும் ெிற்பம் அனமந்து விடும்.  அதுபபாை 
பானறயாக இருந்த என்னை செதுக்கி அைகிய ெிற்பமாக செதுக்கியது 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியபம.  
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ஒரு மைிதனை உருவாக்குவது எது? ெந்தர்ப்பமா? சூழ்நினையா? எது 
அவனை உருவாக்குகிறது?  

ஒரு வித்து இருக்கிறது. அனத நல்ை வினள நிைத்தில் பபாடுகிபறாம். 
நல்ை வினளநிைத்தில் பபாடுகின்ற ெமயத்திபை அங்கு அந்த வினத 
தன்னை முனளவிட்டுக் காட்டுகிறது. அந்தச் செைிப்பு மண்ணுனடய 
செழுனமனயக் காட்டுகிறது.  

எந்த வினத பபாட்படாபமா அந்த வினத தன் கருனவ 
சவளிப்படுத்துகிறது. ஆகபவ சூழ்நினையும், ெந்தர்ப்பமும் ஒரு 
வினதயின் பதாற்றத்னத மண்ணிற்கு ஏற்ப மாற்றி விடுகிறது. ‘வினத 
ஒன்று பபாட்டால் சுனை ஒன்றா முனளக்கும்?’  

மாம்பை வினத பபாட்டால் மாமைம் கினடக்கும். பைா வினத 
பபாட்டால் பைாமைம் கினடக்கும். எந்தக் கைி வினதனயப் 
பபாடுகிபறாபமா அந்தக் கைி மைம் கினடக்கும்.  

ஆகபவ மைிதனைச் சூழ்நினையும், ெந்தர்ப்பமும் 
உருவாக்குகின்றைவா என்றால் சூழ்நினையும் ெந்தர்ப்பமும் 
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உருவாவதற்குத் துனணபுரிகின்றைபவ தவிை அவனை 
உருவாக்குவதில்னை அதுதான் ஒருமைிதனுனடய ெிறப்பு- உயர்வு. 

“முழு மைிதன்” யார்” 

உைகில் உள்ள எல்ைாத் பதாற்றங்களிலும் எல்ைா உயிர்களிலும் 
ெிறந்த பமைாை ஒரு இயக்க நினை மைித உருவம். 

இயற்னகயின் ஒரு ெிறு கூறு தான் மைிதன் ஆைாலும் 
பபரியக்கமண்டைத்தில் விளங்கும் எல்ைாச் ெிறப்புகளும் நுணுக்கமாக 
உள்ளடக்கம் சபற்ற திருவுருமாக மைிதன் திகழ்கிறான். 

உடல் – உயிர் – மைம் என்ற மூன்று தத்துவங்களின் ஒரு 
உன்ைதமாை இனணப்புதான் மைிதன். 

மைதிைிபை வினதயும் அந்த வித்திைால் மைம்பபால், மைிதனுக்குள் 
சதய்வம், அந்த சதய்வத்திற்குள் மைிதன். 

“முழு மைிதன்” யார்” பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் 
வினடயாக வருகிறது. (ஞாைக் களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் 
பபான்ற பாடல்.) 

“மைிதசைன்ற உருவிைிபை மாக்களுண்டு, மக்களுண்டு 

மைமறிந்த  பதவருண்டு.  மதி நினைத்த மைிதருண்டு. 

மைமறிந்து மைஇதயமாய், மாக்களுக்கும் மக்களுக்கும் 

மைமுவந்து சதாண்டாற்றும், மாமுைிபவான் முழுமைிதன்.” (ஞாக.பா.297) 

நிை உைகில் மைிதகுைம் பதான்றி சுமார் 65 ைட்ெம் ஆண்டுகள் 
ஆகியுள்ளதாக வைைாற்று ஆைாயச்ெியாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.   

விைங்கிைத்தின் வித்துத் சதாடைாக பரிணமித்துள்ளதால், 
உருவத்தால் மைிதைாகயிருந்தாலும், கருனமயத்தில் விைங்கு 
நினைப் பைக்கப் பதிவுகள் அடக்கம் சபற்றுள்ளை.   

ஆறாவது அறிவு மைர்ச்ெி சபற்றதால் மைம் என்ற ெிறப்னப 
உனடயவன் மைிதன் மட்டுபம ஆவான். 
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ஒவ்சவாரு காைத்திலும் பூ உைகில் 
அஞ்ஞாைிகள், விஞ்ஞாைிகள், 
சமய்ஞாைிகள் என்று மூவனக 
மைிதர்கள் உள்ளைர்.   

உடல் பதனவகனளப் பூர்த்தி செய்யும் 
அளவில் செயல்பட்டு வாழ்பவன் 
அஞ்ஞாைி.  அவர்கள் ஒன்றுபம 
சதரியாதவர்கள்.  

“மா” என்றால் விைங்கு, மாக்கள் என்றால் 
விைங்கு வடிவாை மாைிடம் என்பதாகும். 
பெித்தால் உண்பது, உறக்கம் வரும்பபாது 
தூங்கவது, இைவிருத்தி செய்வது, இறந்து 

விடுவது இதுபவ விைங்கு நினை வாழ்வு ஆகும்.   

பதாற்றப் சபாருட்கனள ஆைாய்ந்து அவற்னற மைிதகுை வாழ்விற்குப் 
பயன்படுத்திக் சகாள்ளும் அளவிற்கு அறினவ உயர்த்திக் 
சகாண்டவர்கள். விண் பற்றிய அறிவுனடயவர்கள் விஞ்ஞாைிகள்.   

அவர்கனளப் சபாதுவாக மக்கள் என்கிபறாம். மைத்தின் மாண்பு 
எதுபவா அதுபவ மைிதைின் மாண்பு.   

மைனத உயர்த்தி அறிவு என்ற நினையில் சதய்வகீத்னதத் 
தைக்குள்ளும் புறமுமாக உணர்ந்தவர் பதவர் ஆவர்.   

அறினவ உணர்ந்து அந்த அளவிபைபய நின்றுவிட்ட மைிதர்கள் 
உள்ளைர். மைனத அறிந்து மைதின் மறுமுனை சதய்வபம அறிவாக 
உள்ளது என்ற சமய்னமனய, உண்னமனய உணர்ந்தவர்கள் 
சமய்ஞாைிகள்.   

மைிதகுைத்தில் வாழ்ந்து சகாண்டுள்ள மக்களாயினும், 
மாக்களாயினும் அனைவனையும் ெமமாக பாவித்து முழு மைதுடன் 
சதாண்டாற்றுகின்ற உயர்ந்த தவெிபய முழுமைிதன் ஆவான்.  
அவபை சமய்ஞ்ஞாைி. 
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முழு மைிதன் எந்தச் ொதியில் பிறந்தாலும் எங்பக பிறந்தாலும் ெரி 
ஒரு பாைம்பரியம் என்று சொல்கிபறாபம, அதுபபாை பாைம்பரியச் 
ெிறப்பு உனடயவர்களுக்கு இயல்பாகபவ ெிை பண்பாடுகள் 
அனமந்திருக்கும்.  

நல்பைார் இயல்பு  

மனை நீர் துளி 
பைக்கக் காய்ச்ெிய இரும்பில் 
பட்டவுடன் ஆவியாகி 
மனறந்து விடும் 
 
தாமனை இனைபமல் விழுந்தால் 
முத்து பபால் 
அைகாக பதாற்றம் தரும் 
 
கடைில் ெிப்பிக்குள் 
விழும் வாய்ப்பிருந்தால் 
முத்தாகபவ மாறிவிடும் 
 
கீபைார் 
மத்திமர் 
பமபைார் 
ஆகியவர்களின் இயல்பு 
அவைவர் பெர்க்னகயால் அனமகிறது. 

முழு மைிதர்களிடம் ஒழுக்கம், பநர்னம, பிறர்க்கு உதவுதல், அன்பு, 
ஒப்புைவு, கண்பணாட்டம் என்ற ொன்றாண்னமப் பண்புகள் மைபு 
வைியில் சதாடர்ந்து வந்து சகாண்பட இருக்கும்.  

நல்பைார் இயல்பு பற்றி பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் 
சொல்கிறது (ஞாைக் களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் பபான்ற 
பாடல்.) 
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“நன்னம பிறர்க்களித்து, நஷ்டத்னதத் தான்ஏற்று, 

இன்பம் அனடவார்கள் ஈென் நினையறிந்பதார். 

வன்னம வைக்குனடபயார் வருந்திடினும், அருள் கூர்ந்து 

சமன்சமாைியால், அவர்கட்கும் மிக அன்பாய்ப் பதில் சொல்வர்,” (ஞாக.பா.636) 

எண்ணிைடங்காத பிறவிகள் எடுத்து, தற்பபாது நிை உைகில் வாழ்ந்து 
சகாண்டிருக்கிபறாம்.   

வாழ்வின் பநாக்கமும் சதரியாமல், வாழ்க்னகனய விளங்கிக் 
சகாண்டு வாைாமல், அறியானம, அைட்ெியம், உணர்ச்ெிவயம் என்ற 
வனகயில் செயல்களாற்றி சபற்ற பைக்கப் பதிவகள், 
ஒவ்சவாருவருனடய கருனமயத்திலும் ஆன்மக் களங்கங்களாக 
உள்ளை.   

சபற்பறார் மூைம் வந்தனவ ெஞ்ெித கர்ம வினை என்றும். பிறந்தது 
முதல் இந்த நிமிடம் வனை உடல், மை இயக்கத்தின் மூைம் வந்தனவ 
ெஞ்ெித பிாைப்த கர்ம வினை என்றும் கூறப்படுகிறது.  

நல்வினை, தீவினை என்னும் இருவனகப் பதிவுகளும் உள்ளை.  
களங்கங்கனள எல்ைாம் தூய்னமப்படுத்தாமல், பிறவியின் 
பநாக்கமாகிய இனறயுணர்வு கிட்டாது. 

ஆகபவ இந்த உண்னமகனள உணர்ந்தவர்கள் ஈென் என்னும் 
இனறநினையின் செயல்வினளவு நியதினய உணர்ந்தவர்கள் ஆவர்.   

நன்னமயாை வினளவுகனள மற்றவர்க்கு வைங்கி, நட்டத்தனதயும் 
துன்பத்னதயும் ஏற்று ெகித்து இன்பம் காண்பவர்கள் 
இனறயுணர்வாளர்கள்.   

துன்பத்னத நட்டத்னத நிகழ்ச்ெியாகபவ சகாண்டு, தீய வினைப் 
பதிவுகனளக் கைித்துச் சகாள்வதற்காை வாய்ப்பாக கருதுவார்கள்.   

கடுனமயாக எதிர்வாதம் செய்பவர்களாக இருப்பினும், அவர்கள் 
வருத்துவனதயும் ஏற்று தங்களது சமன்னமயாை சமாைியின் மூைம் 
மிக அன்பாக பதில் அளிப்பார்கள். இனவபய நல்பைார்களின் இயல்பு.  
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அப்படிப்பட்ட நல்பைார்களின் குடும்பங்கள் தைிச் ெிறப்புனடயைவாக 
இருக்கும். அதைால் முழுமைிதன் என்பது முக்கியமாை ஓர் உண்னம.  

அதுமட்டுமல்ைாமல் பைகுகின்றவர்கள், படித்த புத்தகங்கள், ொர்ந்து 
இருப்பவர்கள் இனவகசளல்ைாம் ஒருவைது வாழ்க்னகயில் 
மிகப்சபரிய மாற்றங்கனள ஏற்படுத்துகின்றை. 

அந்த வனகயில் எைக்கு ஒரு மகிழ்ச்ெி என்ைசவன்று சொன்ைால் 
நான் வைைாற்னறச் சொல்லுகின்ற அளவுக்குப் சபருனமயுனடயன் 
அல்ை. இருந்தாலும் இந்த பநைத்தில் சொல்வதும் எழுதுவதும்  
சபாருந்தும் என்பதைால் ெிை செய்திகனள நான் எழுத 
விரும்புகிபறன். 

வித்தில் இருக்கக்கூடிய கரு 

என்னுனடய ஊரில் இருந்த எைது தாய்வைி பாட்டி ஓர் அருளாளைாக 
இருந்தார். அவர் ஆன்மீகச் செல்வாக்கு உனடயவைாக இருந்தார்.. 
அதுபபாை என் தாயும் அதிகம் படிக்காதவைாக இருந்தாலும் கூட ஓர் 
அருளாளைாகவும் பிறர் நைம் பபணக் கூடியவைாகவும் இருந்தார்.  

ஏறக்குனறய எழுபது ஆண்டுகள் என்று சொல்ைைாம். அவர்கள் 
நினறய அறப்பணிகள் செய்தார்கள். ஆன்மீக உணர்னவ 
ெிறுவயதிபைபய எைக்கு ஊட்டிைார்கள்.  ஒழுக்கம், பண்பாடு, பநை 
உணர்வு, பக்தி, ஞாைம் என்ற பண்புகனள எைக்கு ெிறுவயதிபைபய 
ஊட்டி வளர்த்தார்கள். 

அந்தப் பாைம்பரியப் பண்புகள் என்னை அறியாமபை என்னுள் 
வித்திட்டு இருக்கின்றை என்று நான் கருதுகிபறன். 

நான் உருவாவதற்கும் பவதாத்தியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தில்  
ஈடுபாடு சகாள்வதற்கும் இயல்பாகபவ அவர்களுனடய வித்தில் 
இருக்கக்கூடிய கரு எைக்கு கினடத்திருக்கிறது எை நான் 
கருதுகின்பறன். 

“கருவில் திரு உனடயார்” 
  
இந்த பநைத்தில் அருட்தந்னதயின் விளக்கத்னத உங்களிடம் பகிர்ந்து 
சகாள்வதில்  சபாருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிபறன்.  
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ஆத்மதாகம் சகாண்ட மைிதன் இந்த நினைப்பிபை உருகி நிற்கும் 
பபாது, அந்த நினைப்பாைது குருனவ அவன் முன்சகாண்டு வரும். 
குரு வருவதற்கு பவறு மார்க்கபமதும் கினடயாது. 
 
ஓர் ஏற்புத் தன்னம இருந்தால் குருதாபை இங்பக வருவார். எைபவ, 
குருனவத் பதடி அனைய பவண்டியதில்னை.  
 
தன்னை அறிந்து சகாள்ள பவண்டும் என்ற ஆர்வம் உயைட்டும். 
தாைாகபவ அவனுனடய எண்ணம் உயர்நினையில் 
பக்குவப்படட்டும். குரு தாைாகபவ வருவார். 
 
மைிதனுனடய எண்ணம் என்பது என்ை? அது பிைம்மத்தினுனடய 
ொனய தாபை? இயக்கம் தாபை எண்ணமாக, அறிவாக இருக்கிறது?  
 
உணர்ந்த நினையில் அறிவாகவும், மயக்க நினையில் மைமாகவும் 
அதுபவ குறிப்பிடப்படுகிறது. அது தாைாக அமர்ந்த நினையில் 
பிைம்மமாக உள்ளது. பக்குவப்பட்டவன் நினைத்தால் குருவை 
பவண்டியதுதாபை? (Fract i on demands and Tot al i t y suppl i es). 
 
நம் முன்பைார்கள் செய்த தவப்பயபை குண்டைிைி பயாகம். 
அவ்வாறு குரு வைபவண்டியனதத் தடுப்பது எது?  
 
ஏற்கைபவ எண்ணியிருந்த எண்ணங்களால் உருவாை ஒரு பமடு 
மத்தியிபை தடுக்கிறது. இனதக் கணித்து உணர்ந்து சகாண்டு 
நல்ைதிபைபய மைனத நினைக்கச் செய்யப் பைகிக் சகாள்ள 
பவண்டும்.  
 
உங்களுனடய நல்ை கர்மத்தின் வினளவாகத் தான் நீங்கள் இந்த 
மைவளக்கனைனய ஏற்று இருக்க முடியும்.  
 
அது நீங்கள் பநைடியாகச் செய்த தவப்பயைாக இருக்கைாம்; அல்ைது 
உங்களது சபற்பறார்களுனடய தவப்பயைால் உங்களுக்கு இந்த 
உணர்வு நினை கிட்டியிருக்கைாம்.  
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சபற்பறார்கள் மூைமாகக் கிட்டும் பபாது அனத நமது தமிைகத்துப் 
சபரியவர்கள் “கருவில் திரு உனடயார்” என்று ஒபை சொற்சறாடரில் 
வர்ணித்தார்கள். 
 
இந்த வனகயில் எைக்கு நல்ை குருவும் வந்தார்கள்.  ெிக்சகைப் 
பிடித்துக் சகாண்படன். 
 
பண்பு பண்பு பண்பு பண்பு 

நான் பவறு துனறயில் – நிர்வாகத் துனறயில் – படித்திருந்தாலும் 
பணியிைிருந்திருந்தாலும் கூட இயல்பாகபவ இது அனமந்தது. 

பண்பு பற்றி ஞாைக்களஞ்ெியம்  சொல்லுகின்ற பபாது…. (ஞாைக் 
களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் பபான்ற பாடல்.) 

“ெிந்தனையுடன் செயலும், செயலுடன் ெிந்தனையும் 

பந்தித்து நிற்கப் பைகுதல் நற்பண்பு.”  (ஞாக.பா.632) 

ெிந்தனை ஆற்றல்தான் மைிதைின் ஆறவது அறிவு ஆகும்.  ஐயறிவு 
விைங்குகள் வனை ெீவ இைங்களுக்கு ெிந்தனை ஆற்றல் இல்னை.   

இயற்னகயில் கினடப்பனத உண்டு உயிர்த்து மாண்டு விடுகின்றை.  
மைிதைின் ெிறப்பப அனுமாைம் என்ற ஆறாவது அறிவு ஆகும்.   

முன் அனுபவத்னத நினைவில் சகாண்டு, தற்பபானதய சூழ்நினைனய 
கருத்தில் சகாண்டு, எதிர்காை வினளனவயும் அனுமாைித்து 
செயல்படக் கூடியவன் மைிதன் மட்டுபம.   

ஆைால் விைங்கிைத்தின் வித்துத் சதாடைாக வந்த மைிதைில் பை 
பிறவிகளில் சபற்ற பைக்கப் பதிவுகள் காைணமாக, அறிவின் 
அனையாகிய, உயிரின் படர்க்னக நினையாகிய மைிதன் வைிபய 
வாழ்ந்து பைகிவிட்டான்.   

அதைால் உருவத்தால் மைிதைாகவும் குணத்தால், மிருகப் 
பண்புகனளயும் சவளிப்படுத்துகிறான்.   
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அதைால் தைி மைிதனுக்குக் பகடும், ெமுதாயத்திற்குக் பகடும் 
வினளயும். அனமதி நினையில்தான் ெிந்திக்க முடியும். அந்த 
அனமதிபய சமய்ப்சபாருள் நினை.  அதுபவ மாறாத உண்னமயும் 
ஆகும்.   

ஆகபவ ெிந்தனையில் ஏற்படும் சதளிவு செயலூக்கத்னதக் 
சகாடுக்கும்.  செயல் செய்வதால் வரும் வினளவு முன் அனுபவமாக 
அறிவிற்குப் புைைாகும். 

நல்ை மைிதர்களின் நற்பண்பு, ெிந்தனைனயயும் செயனையும் 
ஒழுங்குபடுத்தி இனணத்துப் பைகுவபதயாகும்.  

உடல், உயிர், மைம் ஆகிய மூன்றும் ையமாை நினையில் 
வாழ்க்னகயில் தடுமாற்றம் தடமாற்றம் இல்ைாமல் வாழ்ந்து 
மற்றவர்களுக்கும் வைிகாட்டுவார்கள். 

உயர்ந்த பண்பு 

உயர்ந்த பண்பு பற்றி ஞாைக்களஞ்ெியம் சொல்லுகின்ற பபாது…… 
(ஞாைக் களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் பபான்ற பாடல்) 

“உனடயிபை ஒழுக்கம், உள்ளத்தில் கருனண, 

நனடயில் கண்ணியம், நல்பைார் பண்பு” (ஞாக.பா.633) 

ஓழுக்கம் என்றால், தைக்பகா – பிறருக்பகா. தற்காைத்திபை – 
பிற்காைத்திபைா, உடலுக்பகா, உயிர் உணர்ச்ெிக்பகா, துன்ப வினளவு 
ஏற்படாத எண்ணம், சொல், செயல் ஆகும்.   

உனட என்பது  சவளி ெீபதாஷ்ண நினை ஏற்றத் தாழ்வுகனள 
ெமப்படுத்திக் சகாள்வதற்காக உடலுக்கு உடுத்தப்படும் ஆனட ஆகும். 
உனடகனள உடுத்துவதில் ஒழுக்கம் காக்கப்பட பவண்டும்.  

இனறநினையின் தன்னம அன்பு ஆகும். அது இருப்பு, அதனைக் 
கருனணயாை செயல்கள் மூைமாகபவ சவளிப்படுத்த முடியும்.  

இனறநினையின் ஒரு பகுதியாக உள்ள மைிதைின் உள்ளத்திைிருந்து 
எப்பபாதும் கருனணயாை எண்ணம், சொல், செயல்கள் சவளிப்பட 
பவண்டும்.   
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விைங்குகனளக் கால்களால் நடப்பதால் கால்நனட என்று 
சொல்லுகிபறாம். மைிதனும் கால்களால்தான் நடக்கிறான். ஆைால் 
மைிதனைக் கால்நனட என்று சொல்வதில்னை.  

மைிதைது எண்ணம் சொல் செயைின் சவளிப்பாடு நடத்னத 
எைப்படும். சகௌைவமாை முனறயில் மற்றவர்கள் உயர்வாக 
மதிக்கத்தக்க வனகயில் நடவடிக்னககள் சவளிப்பட பவண்டும்.  

மைிதைின் உயர்ந்த பண்பு ஒத்தும், உதவியும், இட்டுண்டு, தானும் 
வாழ்ந்து மற்றவர்கனளயும் வாை னவக்கக் கூடியதுமாைதும் ஆகும்.  
அத்தனகய பண்புகனள உனடயவர்கபள நல்பைார் எைப்படுவர். 

நற்பைக்கம் 

நற்பைக்கம் பற்றி ஞாைக்களஞ்ெியம் சொல்லுகின்ற பபாது……. 

“பைக்கத்திற்கும் கூர்ந்த விளக்கத்திற்கும் இனடபய 

பாருைகில் மைிதசைல்ைாம் பபாைாடு கின்றார். 

பைகத்னத வளர்ந்தமக்கள் மாற்றுவது கடிைம். 

பாைர்களின் நற்பைக்கம் பைன்வினளக்கும் எளிது” (ஞாக.பா.634) 

புைன்கள் மூைமாக சவளியில் இருப்பவற்பறாடு சதாடர்பு 
சகாள்ளும்பபாது ஏற்படும் அனுபபாகமாைது அனுபவமாகி விடுகிறது.   

அனுபவம்தான் எண்ணம் மைர்வதற்குக் காைணமாக உள்ளது.  அந்த 
அனுபவமாைது உடல் செல்களில் விரிவு சுருக்கமாக, மூனளயில் 
எண்ணமாக, உடல் முழுவதுமுள்ள ஜவீகாந்தக் களத்தில் 
பிைதிபைிப்பாக, கருனமயத்தில் தைமாக, பிைபஞ்ெ காந்தக் களத்தில் 
ெமுதாய வினையாகப் பதிவாகி பிைதிபைிக்கிறது. 

சபாருபளாடு - சபாருள், அனைபயாடு – அனை, சபாருபளாடு அனை 
பெரும்பபாது மூன்றாவதாக வரும் வினளனவ. மைம் இன்பம் துன்பம் 
என்ற உணர்வாகக் கணிக்கிறது.   

மீண்டும் மீண்டும் எண்ணம் வரும்பபாது சொல்ைாக, செயைாக 
ஊக்கம் சபற்று வினளவு வருகிறது.   
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அதுபவ பைக்கமாகி விடுகிறது. பைக்கத்தின் வைிபய உணர்ச்ெி 
வயப்பட்ட நினையில் செயைாற்றும்பபாது வினளவு துன்பமாக 
வருவனத விளங்கிக் சகாள்கிறான் மைிதன்.துன்பத்னதத் தவிர்த்து 
வாழ்வதற்காை விளக்கத்னதயும் விளங்கிக் சகாள்கிறான்.  

ஆைால் பை பிறவிகளில் சதாடர்ந்து வந்த பைக்கப் பதிவுகளிைிருந்து 
விடுபட முடியாமலும், சபற்ற விளக்கத்னத மறக்க முடியாமலும் நிை 
உைக மக்கள் அனைவரும் பபாைாடிக் சகாண்டு இருக்கிறார்கள்.   

“ஐந்தில் வனளயாதது ஐம்பதில் வனளயாது” என்ற ஒரு பைசமாைி 
உள்ளது.  பிறந்ததிைிருந்து பின்பற்றி வாழ்ந்து சகாண்டுள்ள மக்கள், 
பின் வளர்ந்த பபாது மாற்றிக் சகாள்வது கடிைமாைதுதான்.  

ஆைால் ெிறார்களாக, பாைர்களாக இருக்கும்பபாது நல்ை பைக்க 
வைக்கங்கனளயும், பண்பு நைன்கனளயும் பைகிக் 
சகாள்வார்கபளயாைால், அது எளிதாகவும் பைைிக்க கூடியதாகவும் 
இருக்கும். 

பாைம்பரியப் பண்பு 

பாைம்பரியப் பண்னபப் பற்றி வள்ளுவர் சொல்லுகின்ற பபாது,  

“நுண்ணிய நூல்பை கற்பினும் மற்றும்தன் 

     உண்னம அறிபவ மிகும்”            (373) 

 ஒருவன் நுட்பமாை நூல் பைவற்னறக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு 
அவனுக்கு உள்ளதாகும் அறிபவ பமம்பட்டுத் பதான்றும். 

பபனத ஆக்குவதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், நுட்பமாை 
கருத்துக்கனள உனடய பை நூல்கனளக் கற்றாலும் இயல்பாை 
அறிபவ இருக்கும்.  
 
சதய்வ அறிவு 

சதய்வ அறிவு என்பது பாைம்பரியமாை அறிவு. அந்த வனகயில் 
அந்தச் ெிறப்பு எைக்குக் கினடத்திருக்கிறது. இந்பநைத்தில் ஒன்னற 



17 
 

நினைவில் சகாள்ள பவண்டும். (ஞாைக் களஞ்ெியத்தில் தங்க 
சநற்கதிர் பபான்ற பாடல்.) 

“சதய்வ அறிபவ திருந்திய அறிவாம்! 

உய்யும் நல்வைி உள்ளுணர் தவபம! 

செய்யும் வினைகனளச் ெீைனமத்திட, 

ஐயமில்னை.  அறும் பிறவித் சதாடர்” (ஞாக. ப.1205) 

விருப்பு – சவறுப்பு, இன்பம் – துன்பம், நல்ைது – சகட்டது என்ற 
இைட்னடகள் எல்ைாம் மைித மைத்திற்குத் தான் உண்டு. மைம் கடந்து 
அறிவு என்ற நினையில் இைட்னடகள் அற்ற நினையாகும்.   

ெிற்றறினவப் பபைறிவில் ையமாக்கும் சதய்வகீ நினைபய திருத்தம் 
சபற்ற அறிவு ஆகும்.  அதற்கு அகபநாக்கப் பயிற்ெியின் மூைம், 
உண்னம உணர்னவ உள்ளுணர்வாகப் சபற பவண்டும்.   

அகபநாக்குப் பயிற்ெினயத் தவம் என்கிபறாம்.  தவம் என்றால் 
தன்னை அறிதல் ஆகும்.  தன் நினை அறிதல் ஆகும்.   

முதைில் மைிதைாக இருக்கும் மைனத அறிதல், பின்ைர் மைதில் 
மறுமுனையாகிய அறினவ அறிதல் ஆகும்.  அந்த சதளிவுதான் 
சதய்வமாகவும் உள்ளது என்பனத உணர்தல்.  அந்நினைபய 
எல்ைாவற்னறயும் அறியும் முழுனம சபற்ற அறிவாகும். 

மைிதன் என்ற நினையில் பைக்கத்தின் வைிபய செயல்படுத்திய 
வினைகனள ஆைாய்ந்து, மாற்றிக் சகாள்ள பவண்டியனவகனள 
மாற்றிி்க் சகாண்டு. ஏற்றுக் சகாள்ள பவண்டியனவகனள ஏற்றுக் 
சகாள்ளும்  திறனையும் வளர்த்துக் சகாள்ள பவண்டும்.   

அந்நினையிை ஆன்மா தூய்னம சபறுவதால், சதய்வகீ அறிவின் 
காைணமாகப் பிறவித் சதாடர் அறுபடும். 

ஒரு மைிதன் உயர்வதற்கு அடிப்பனடயாக அவன் ஒரு ெிறந்த 
வித்தாக இருக்க பவண்டும். ொர்ந்தவன் ொர்ந்த வண்ணம் 
உயர்வதாபை ொர்ந்தவர்கள் ெிறப்புனடயவர்களாக இருக்க பவண்டும். 
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நல்பைார் தந்த பரிசு 

நல்பைார் தந்த பரிசு பற்றி பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் 
சொல்கிறது (ஞாைக் களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் பபான்ற 
பாடல்.) 

“வாழ்னவ வளப்படுத்தும்  

வைக்க பைக்கங்கள் எனும் 

ஒழுக்கங்கள் எல்ைாம்,  

ஆழ்ந்த ெிந்தனையாளர்  

அன்பிைால் உைகுக்கு 

அளித்த பரிொகும்.”(ஞாக.பா.638) 

புைன்கள் மூைம் சபறும் அனுபபாக அனுபவங்கள் எல்ைாம் 
பைக்கங்கள் ஆகிவிடுகின்றை.   

புைன்களும் மைமும் பைகிக் சகாள்வதால் பைக்கம் எைப்படுகிறது.  
திரும்பத் திரும்பச் செய்யும் பபாது பைக்கபம வைக்கமாகி விடுகிறது.   

அந்தப் பைக்க வைக்கங்கள்தான் ஒழுக்கம் ஆகிறது. ஆழ்ந்து ெிந்தித்த 
அறிஞர் சபருமக்களின் அறிவின் சதௌிவில் மைர்ந்தவற்னற உைக 
மக்களுக்கு பரிொக அளித்துள்ளைர்.   

எந்சதந்தப் பைக்கங்கள் வாழ்னவ வளமாக்க கூடியது. எந்சதந்தப் 
பைக்கங்கள் தவிர்க்கப்பட பவண்டியனவ என்று அந்த்தக் காைத்தில் 
ஆங்காங்பக வாழ்ந்த ஆழ்ந்த ெிந்தனையாளர்கள் சதரிவித்த 
கருத்துக்கள் ஒழுக்க பைக்கங்கள் ஆகும். 

ஒரு மைிதைின் அறிவில் சதளிவு ஏற்படுபமயாைால், அது 
ஒட்டுசமாத்த உைக மக்களுக்குபம சொந்தமாைது என்ற அவர்களது 
அன்பின் எழுச்ெியிைால் மைர்ச்ெி சபற்ற கருனணயாைது உைக 
மக்களுக்கு ஒழுக்க பைக்கங்கள் என்ற வனகயில் கட்டிய பரிசு ஆகும்.   

நல்வர்களாக ெிந்தனையாளர்கள் வைங்கிய ஒழுக்க பைக்கங்கள் 
வாழ்னவ வளப்படுத்தக் கூடியனவ ஆகும். 
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அந்த வனகயிபை என்னைச் ொர்ந்தவர்கள் எல்ைாம் ெிறப்னபச் 
செய்திருக்கிறார்கள்.  

ொன்றாக, எைக்கு ெின்ை வயதிபை ஒரு சுயமரியானத உணர்வு 
ஏற்பட்டது. எப்படி என்று சொன்ைால் எைது தாயார் இயல்பாகபவ 
என்னை அவன், இவன் என்று சொல்ைமாட்டார். அவர் இவர் என்று 
தான் சொல்லுவார்.  

அதுபபாை ஆெிரியர்களும் அப்படித்தான். எல்ைா மாணவர்கனளயும் 
அவன், இவன் என்று அனைப்பதில்னை. ெின்ை வயதிபை எந்த விதச் 
செருக்கும் உண்டாகவில்னை. அதற்கு மாறாக, ஒரு சபருமிதம் 
ஏற்பட்டது.  

ஆகபவ தன்மாைத்பதாடும் சுய மரியானதபயாடும் இருப்பதற்கு 
அடிப்பனடயிபை என்னை அறியாமபை ஒரு பண்பாடு ஏற்பட்டது.  

ஆகபவ ஒரு மைிதனை உருவாக்குவதற்கு அந்த வித்தினைச் 
ொர்ந்தவர்கள், ெிறந்தவர்களாக. ொர்ந்த வண்ணம் இருக்கக் 
கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். 

ஆெிரியப் சபருமக்கள் 

அதுபபாை நான் படிக்கிற காைத்தில் எைது ஆெிரியப் சபருமக்கள் 
மிகச்ெிறந்தவர்களாக இருந்தார்கள். ஆெிரியர் பற்றி 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக் களஞ்ெியம் சொல்கிறது……….. 

“வாை வைிகாட்டிப் பயிற்ெியூட்டி 

வாைனவக்கும் ெிறந்தசெயல் கல்வியாகும். 

வாழ்வினைபய கல்வி பபாதனைக்கு நல்கி, 

வாழும் உணர் நினைசபற்பறார் ஆொன் ஆவார்.” (ஞாக.பா.476) 

பாடங்கனளக் கற்பிப்பவர்கள் ஆெிரியர்கள்.   கனைகனளக் 
கற்பிப்பவர்கள் ஆொன்கள்.  அறினவயும் இனறநினைனயயும் 
உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கும் உணர்த்துபவர்கள் குருமார்கள்.   

மைித அறினவ உயர்த்திக் சகாள்வதற்காை ொதைம் கல்வி ஆகும்.  
எழுத்துக் கல்வி, சதாைில் கல்வி, பண்புக் கல்வி, இயற்னகத் தத்துவ 
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அறிவுக்கல்வி முதைிய நால்வனகக் கல்வியும் மைிதன் இைினமயாக 
வாழ்வதற்கு அவெியமாகும். 

மைிதனை வாை னவப்பதற்காை ெிறப்பாை செயல் கல்விபயயாகும்.  
தங்களது வாழ்க்னகயில், தாங்கள் அறிந்த, சதளிந்த, அனுபவித்த 
அறிவின் உயர்வு அனைத்னதயும் மற்றவர்களுக்கு பபாதிப்பதற்காகத் 
தங்களது வாழ்க்னகனயபய அர்ப்பணித்துக சகாண்டு வாழும் 
உயர்வாை நினைனயப் சபற்றவர்கள் ஆொன்கள் ஆவர்.   

தமக்கு கல்வி மற்றும் கனைகனளக் கற்றுக் சகாடுத்த ஆெிரியனை 
உயர்வாகக் கூறுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சொல் ஆொன் ஆகும். 

இத்தனகய ஆொன்கள் பபாை ொர்ந்தவர்கள் வண்ணமாக 
சபரிபயார்கனள துனணக் சகாள்ளும்பபாது அவர்களின் நற்பண்புகள் 
எல்ைாம் என்னைச் ொர்ந்திருக்கின்றை. 

ெிந்தித்துப் பார்க்கிற ெமயத்திபை ஒரு மைிதன் பிறந்த குடும்பம்; 
அவன் ொர்ந்திருக்கிற மைிதர்கள்; அவைது மிகச்ெிறந்த ஆெிரியர்கள்; 
அவன் படித்த புத்தகங்கள். இனவகள்தான் ஒரு மைிதனை 
உருவாக்குகின்றை என்பனத அறியமுடிகிறது. 

நமது புைவர் பபைாெிரியர் தியாகைாஜன் அய்யா இருந்தார். புைவர் 
என்னுடனும் என் குடும்பத்திைருடனும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு 
பமைாக பைகி உயிரில் கைந்த உறவாக இருந்தார்.  

அவர்கனளப் பபான்ற அருட்தந்னதயின் முதன்னமச் ெீடர்கள், மூத்த 
பபைாெிரியர்கள், துறவிகள், ொதுக்கள் எல்ைாம் என்னை 
உயர்த்திைார்கள். இதுபபான்ற மிகச்ெிறந்த அறிஞர் கூட்டம் என்னைச் 
சூழ்ந்திருந்தது. 
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மாதா, பிதா, குரு, சதய்வம் என்பது பபாை இந்த அறிஞர்களுனடய 
செல்வாக்கு எைக்கு மிகுதியாக இருந்தது.  

அது எைக்குத் தமிழ்மீது ஆர்வமும், பற்றும் ஏற்படுத்தியது. நான் 
மிகப்சபரிய தமிழ்த்துனறயில் படித்தவைில்னை.  

இருந்தாலும் தமிைின் மீது சகாண்ட ஆர்வத்தின் காைணமாக இந்தப் 
சபருனமசயல்ைாம் கினடத்திருக்கிறது எைக் கருதுகிபறன். அதிலும் 
இதில் புைவர் தியாகைாஜைார் பங்கு மிகச் ெிறப்பாைது. 

மைவளக்கனையில் பயிற்ெி சபற்ற   ெமயத்திபைபய 1854 ஞாைக் 
களஞ்ெியப் பாடல்கனளயும் முடிந்தவனை படித்துவிட்படன். 

ஞாைக்களஞ்ெியம் ஒரு பன்முக ஆவணம். 

ஞாைக்களஞ்ெியம் கவினதத் சதாகுப்பு - பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக்களஞ்ெியம்- பன்முக ஆவணமாகத் திகழ்கிறது.  
 
“ஞாைக்களஞ்ெியம்” பவதாத்திரியத்தின் தத்துவ விளக்கங்கள், எளிய 
சமாைிநனட, இைக்கியப் பண்புகள், சுருங்கச் சொல்ைல் என்ற பை 
நினைகளில் நம்னமக் கவருகின்றது.  
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சபாருளாதாைம், அைெியல், கல்வி, ெமுதாயம் முதைிய அன்றாட 
வாழ்க்னக நிகழ்வுகள் பற்றிய தம் அனுபவங்கனள அதன் குனற 
நினறகபளாடு பதிவு செய்யும் பபாது பவதாத்திரியாரின் ெமூக 
அக்கனற சவளிப்படுகிறது.  

சமய்ஞ்ஞாை விஞ்ஞாை விளக்கங்களில் ெித்தர்களின் முத்தினைனய 
இைம் காண முடிகிறது. 

அதற்குப் பிறகு பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் எைக்குப் 
சபரும் துனணயாக இருந்தது.  

திருக்குறள் “எல்ைாப் சபாருளும் இதன்பால் உள” என்று 
பாைாட்டப்படும் ெிறப்புனடயது.   

ஞாைக்களஞ்ெியம் நமது ெமகாை வாழ்க்னக பற்றிய அறிவிற்கும் 
சதளிவிற்கும் ஒரு கனைக்களஞ்ெியமாக எல்ைாப் சபாருளும் 
இதன்பால் உள என்று பபாற்றத்தக்க நூைாக உள்ளது. 

 
உைகப் சபாதுமனறக்கு நிகைாக பவறு ஒன்றும் இல்னை என்பனத 
நன்றாகக் கண்டு சகாண்படன். 

பவதாத்திரியத்தின் சபருனமகனள எல்ைாம் நீங்கள் நன்றாக 
அறிவரீ்கள். திரும்பத் திரும்பச் சொன்ைாலும் சபருனம தைக்கூடிய 
வாெகம் இது. 

“பவதாத்திரி தன்னை உைகினுக்பக தந்து 

     வான்புகழ் சகாண்ட தமிழ்நாடு” 

நாம் பவதாத்திரினய உைகிற்குத் தந்பதாம்; அவரிடம் இருந்து புகனை 
நாம் எடுத்துக் சகாண்படாம். 

ஞாைக்களஞ்ெியம் தமிைகத்தில் பதான்றிைாலும் அது தமிைனுக்கு 
மட்டும் பனடக்கப்பட்டது அல்ை. அது உைகத்திற்கு மானுடத்திற்காகப் 
பனடக்கப் பட்டது. 

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் ஒரு 
பனடப்பிைக்கியமாகபவா- பக்தி இைக்கியமாகபவா -கருத்னத 
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திணிக்கும் கொய இைக்கியமாகபவா இல்ைாமல்- ஒரு பட்டறிவு 
இைக்கியமாக இருக்கிறது. 

தினெகாட்டும் கருவி ஞாைக்களஞ்ெியம் 

 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் - ஒரு தைிமைிதைின் குைல் 
அல்ை. ஓர் உயர்ந்த நாகரிகத்தின் - ஒட்டுசமாத்த சதளிவின் திைள்.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் - ஒரு பனடப்பு முயற்ெி 
அல்ை. பரிணாம வளர்ச்ெி. மிக உயர்ந்த மீமினெபய - பூமிக்கு 
குனடயாக முடியும். மிக உயர்ந்த உன்ைதபம -உைகுக்கு 
சகானடயாக முடியும்.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் -நாம் எதற்காக இன்றும் 
சகாண்டாடுகிபறாம். காைணம் -பவதாத்திரியம் இன்றும் 
பதனவப்படுகிறது. 

தனைகுைியச் செய்யும்- தனைப்புச் செய்திகள். திைந்பதாறும் 
வாைினை அறிக்னக பபாை வாெிக்கப்படுகிற வக்கிைங்கள். 
ெினறவாெைில் நின்று ெிரித்து னகயனெக்கும் -ெில்ைனை மற்றும் 
பதெிய கயவர்கள். 

குற்றங்கனள விடவும் -சகாடுனமயாய் வைிக்கிறது. குற்ற உணர்வு 
-முற்றிலும் அற்றுப்பபாை அவைநினை. சுற்றும் உைகம் 
சுருங்கிவிட்டது.  

ஆைால் -வடீும் வதீியும் விைகிச் செல்கிறது. பை வனகயிலும் 
குைம்பிக் கிடக்கிறது -வாழ்க்னக.  

இருந்தாலும் குனைத்துப் பபாட- ஒரு மருந்து னகயில் இருக்கிறது. 
எப்பபாதும் -இது நாட்டு மருந்து.  

இந்த நாட்டு மருந்து எத்தனை ஆண்டுகாைம் ஆை பின்ைாலும் -
காைாவதி ஆகாத னகமருந்து.  
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உைகப் சபாதுமனற        “பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக் களஞ்ெியம் 
- ஏன் உைக சபாதுமனற என்று சொல்கிறார்கள்.  

தமிைில் -மனறப்பதற்கு எதுவுமில்னை. சபாது மனற என்றாலும் 
கூட -எதிர்மனற தான்.  

உண்னமயில் சபாதுமனற என்பபத -சபாருத்தமற்றது. சபாதுவாை 
எதுவும் மனறயாக, அதாவது மனறவாக இருக்கமுடியாது.  

மனற என்ற சொல்ைின் -சபாருளும் சொற்சபாருள் ஆக்கமும் 
மனறதல், மனறத்தல், ஒளிதல், ஒளித்தல், கமுக்கம், ைகெியம் என்ற 
அடிப்பனடகளில் உருவாகி நினை சபற்றது.  

சவளிப்பனடயாை, ெமயச்ொர்பற்ற-        “பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக் களஞ்ெியம்” சபாதுமனற என்பதற்கு பதிைாக -
உைகப்சபாதுமனற என்று அனைப்பபத முனறயாக இருக்கும். 

எைபவ பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் - உைகப்சபாதுமுனற 
எை அனைப்பபத சபாருத்தம். 

தினெகாட்டும் கருவி -தினெகளின் பதர்வு சதளிவாய் இருந்தால் 
வைிகள் பிறக்கும்; வாெல்கள் திறக்கும். வைிகாட்டிகள் உடன் 
வருபவர்கள் -அவர்கள் பயாெிக்க விடுவதில்னை.  

ஆைால்- தினெகாட்டும் கருவி தீர்க்கமாைது. சதற்கு -வடக்னக 
சதரிவிக்கும். பதர்ந்சதடுக்கபவண்டியது -நாம் தான். தினெ என்பது 
திக்கு.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் - காட்டும் தினெ -
சதளிவாைது. தீர்க்கமாைது. அறத்தின் தினெயாகவும்- 
பவதாத்திரியம் உள்ளது.  

அறம் பநாக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், வைிமுனறயாகவும் 
இருக்கிறது. அறபநாக்கம், அறவைி, அறப்பயன்.  அதுபவ அறத்னத 
சபாருனள, இன்பத்னத வைி நடத்துகிறது. 

பிறர்க்பகா-தைக்பகா-தற்காைத்திபைா-பிற்காைத்திபை அறிவிற்பகா-
உடல் உணர்ச்ெிக்பகா துன்பம் எைாத அளபவாடும்- முனறபயாடும்- 
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வாழ்க்னகனயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும், முனறபயாடும் 
வாழ்க்னகனயத் துய்க்கின்ற ஒழுக்கமும்- பிறர்க்கு ஒத்துதவி 
வாழ்கின்ற ஈனகனயயும்- தைது உனைப்னபக் சகாண்பட தைது 
பதனவகனளப் பூர்த்தி செய்து சகாள்கின்ற கடனமயும் -இனணந்த 
சதாகுப்புக் கருத்து அறம் ஆகும். 

அறிவில் முழுனம 

அறிவில் முழுனம எய்த ஞாைக்களஞ்ெியம் சொல்கிறது…. (ஞாைக் 
களஞ்ெியத்தில் தங்க சநற்கதிர் பபான்ற பாடல்.) 

“ஒழுக்கம், கடனம, ஈனக என்ற மூன்றும் 

   ஒன்றினணந்த உயர்சநறிபய அறம் என்றாகும். 

ஒழுக்கத்தில் கடனம, ஈனக இைண்டும் 

   உள்ளடங்கி இருப்பதனை உற்றுப் பாரீர்! 

ஒழுக்கபம வாழ்வில் என்றும் சவற்றி நல்கும். 

   உயர்மக்கள் செல்வமும் அளிக்கும்.  பமலும், 

ஒழுக்கபம இனறயுணர்வில் ஒளியுண் டாக்கி, 

   உயர்த்தி, அறிவில் முழுனம எய்தனவக்கும்.” (ஞாக.பா.453)  

ஒழுக்கம் என்பது துன்புறுத்தானம ஆகும். கடனம என்பது நன்றி 
பாைாட்டி அடிப்பனடயாக ஒருவர் ஆற்றிட பவண்டிய செயல் ஆகும்.   

ஈனக என்பது பிற உயிாி் துன்பம் நீக்குவது ஆகும். ஒழுக்கம், 
கடனம, ஈனக என்ற மூன்றும் ஒன்றினணந்த உயர் சநறி அறம் 
என்படுகிறது,   

கடனமகனளக் கடனமக்காகபவ செய்வதில் நன்றியுணர்வும், 
வினளவறிந்த விைிப்பு நினையும் இனணந்து செயல்படுவதால் துன்ப 
வினளவு வைாது.   



26 
 

அதுபபாை பிற உயிர் துன்பம் நீக்கும் ஈனகயாை செயல்களிலும் 
துன்ப வினளவு இல்னை.   

ஆகபவ ஒழுக்கத்தில் கடனம ஈனக என்ற இைண்டும் உள்ளடங்கி 
இருப்பனத அறியைாம்.   

வாழ்க்னகயில் எப்பபாதும் சவற்றியும், மக்கள் செல்வத்னதயும் 
அளிக்க வல்ைது ஒழுக்கபமயாகும்.   

மைிதப் பிறவியின் பநாக்கமாகிய இனறயுணர்விற்கு ஔி 
உண்டாக்கி வைினயக் காட்டி அறிவில் உயர்வு சபற்று 
முழுனமனயப் சபற உதவியாக இருப்பது ஒழுக்கபம ஆகும்.  

மனை வாழ்த்து 

ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு எல்ைாம் நிைம்பி வைிய.  மாரி அளவாய் 
சபாைிக.  மக்கள் வளமாய் வாழ்க, நீர் சபாருளாதாைத்னத- 
உைகிற்பக முதைில் அறிமுகப்படுத்தியது பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக்களஞ்ெியம் தான். 

“ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு, 

   எல்ைாம் நிைம்பி வைிய, 

மாரி அளவாய் சபாைிக! 

   மக்கள் வளமாய் வாழ்க!” (ஞாக.பா.1854) 

தைிமைிதன் இைினமயாக வாை பவண்டுமாைல், ெமுதாயம் வளமாக 
இருக்க பவண்டும்.  ெமுதாயம் வளமாக இருக்க பவண்டுமாைல் தைி 
மைிதைின் வாழ்வியல் பதனவகள் காைத்பதாடும், ெரியாகவும் 
முனறயாகவும் கிட்ட பவண்டும்.   

ஆகபவ ஒன்னறச் ொர்ந்து ஒன்றாக எல்ைாபம இயற்னக நியதிப்படி 
நடந்து சகாண்டுள்ளை.   

கடல்நீர் ஆவியாகி பமகமாகி, குளிர்ந்த பமகமும் சவப்பமாை 
பமகமும் ஒன்றினணயும்பபாது ஏற்படும் வினளனவ மனை 
என்கிபறாம். 
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பூமியின் தற்சுைற்ெி காைணமாக பருவநினைகளில் மாறுபாடுகள் 
ஏற்படுகின்றை.  அதற்பகற்ப மனை சபாைிகிறது.   

மனைநீர் பூமியில் விழுந்தால்தான் பயிர் வனககள் செைித்துப் சபருகி 
உயிர் வனககள் இைினமயாக வாை முடியும்.   

மனை அல்ைாத காைங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக மைித அறினவக் 
சகாண்டு பதக்கங்கனள ஏற்படுத்தியுள்பளாம். அனவ ஏரி, குளம், 
கிணறு என்கிபறாம். 

ஆறுகள் மனைகளில் ஆங்காங்பக பதான்றி உைகம் முழுவதும் ஓடி 
கடல் நீரில் கைந்துவிடுகிறது.  அவற்னறயும் அனணகள் கட்டித் 
பதக்கிப் பயன்படுத்துகிபறாம். 

ஆகபவ மனையாைது அளவாகப் சபாைிவது பபாைவும் ஏரி, குளம், 
கிணறு, ஆறு ஆகிய அனைத்தும் நிைம்பி வைிவது பபாைவும் எண்ணி, 
மக்கள் வாழ்வியல் வளங்கள் அனைத்னதயும் முனறயாகப் சபற்று 
அனுபவித்து வாைபவண்டும் என்று மைநினறவுடன் வாழ்த்துபவாம். 

முதைீடு செய்யும் முதல் அறநூல்- ஞாைக்களஞ்ெியம் 

வாழ்வின் ஒவ்சவாரு பகுதினயயும் – “பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக்களஞ்ெியம்” சதளிவுபடுத்துகிறது. 

மகரிெியின் அறம், ெமயம் ொைாத அறம். இடம், காைம், வைினம 
ொர்ந்த நனடமுனற அறம். மைித வளத்தில் -முதைீடு செய்யும் 
முதல் அறநூல்.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம் - காட்டும்- அடிப்பனடத் 
தினெ- அறம். அந்த அடிப்பனடக்கு அடிப்பனடயாய் -அனடயாளம் 
சபறுவது மைச்ொன்று. 

அறத்சதாண்பட என் வினை என்கிறது ஞாைக்களஞ்ெியம்….. 
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“என்செய்பவன்! என் உளத்தின் இன்ப ஊற்றில் 

   யான் தினளத்து மிதந்திருந்பதன்!  காைம் காபணன்! 

மின்ைனைப்பபால் ெிறியவைி பின் கழுத்தில் 

   சமதுவாய்க்கண் விைித்பதன்.  கைவு பபாச்சு! 

இன்னுசமன்ை வினையிருப்பு!  எண்ணங்சகாண்பட 

   யான்துருவித் துருவி ஆைாயந்து பார்த்பதன்! 

பின்ைைின்றிப் பினையின்றி வாழும் மட்டும் 

   பபைறிவில் அறத் சதாண்படன் வினையாய்த் பதர்ந்பதன்” 
(ஞாக.பா.724) 

நான் என்ை செய்வது?  காைமும் பநைமும் சதரியாத நினையில், 
மைம் விரிந்த நினையிைால், இன்ப ஊற்றாை இனறநினை 
இணப்பில் கைந்து தினளத்து மிதந்து சகாண்டிருந்பதன்.  
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அச்ெமயம் பின்கழுத்தில் ெிறி வைியாைது மின்ைனைப் பபாை 
வந்தது.  சமதுவாகக் கண்கனள விைித்துப் பார்த்பதன்.  எைது கைவு 
கனைந்து விட்டது. 

இன்னும் என்னுனடய கைிக்கப்பட பவண்டிய வினையின் இருப்பு 
என்ை?  என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு, நுணுக்கமாகத் துருவித் துருவி 
ஆைாய்ந்து பார்த்பதன். 

வாழ்வியல் ெிக்கல்களின்றி, தவறுகள் இன்றி வாழ்கிற காைம் 
மட்டும் பபைறிவு நினையிைிருந்து அறத்சதாண்டு செய்ய பவண்டும் 
என்பனத என் வினையாகத் சதரிந்து சகாண்படன் என்கிறார் 
ெற்குரு. 

அச்ெம் ொர்ந்த அறம் -அறமல்ை. பயன், புகழ் பநாக்கும் அறம் 
உண்னமயில் அறம் அல்ை. மைநைம் காக்க மருந்சதான்று உண்டு 
என்றால்- அது திைம் ஒரு        பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக்களஞ்ெியம் - படித்து உணர்வது தான்.  
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அதைால் தான் முன்ைாள் குடியைசுத் தனைவர் டாக்டர் அப்துல் 
கைாம் மிகப் சபருனமயாகப் பபசுகிறார்: 

 

 

“His Holiness Vethathiri Maharishi was a seer and a SOCIAL REFORMER who 

propagated the vision of world peace through cultivation of peace and harmony 

from Individual to family and ultimately from family to society for the Positive 

transformation of our planet.” 

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் சபருனமனயக் பகட்டுக் 
பகட்டு அந்தத் ஞாைக்களஞ்ெியபம எைக்கு உயிர் மூச்ொைது. 

என்னைச் செதுக்கிய நூல்’ என்று பார்க்கும்பபாது பவதாத்திரியத்தின் 
ஞாைக்களஞ்ெியம் ஒன்னற முழுனமயாகப் படித்துவிட்டாபை 
அத்தனை நூல்கனளயும் படித்ததற்குச் ெமம் எை அறிந்து 
சகாண்படன். புரிந்து சகாண்படன்.  உணர்ந்து சகாண்படன். 
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ெிை ஆண்டுகளுக்குமுன் ‘தஞ்னெ தமிழ் பல்கனைக்கைகம் ொர்பாக 
மூன்று நாள் கருத்தைங்கம் நடத்திபைாம்.  அது ‘உைக அைங்கிபை 
பவதாத்திரிய ெிந்தனைகள்’  என்ற தனைப்பிபை நனடசபற்றது.  

அதில் மார்க்கஸ் அரிஸ்டாட்டில், பிபளட்படா, அபைைியஸ், 
ொக்ைடீஸ், சுக்கிைநீதி, சபரியார், கீனத, நாைாயண குரு எைப் பை 
அறிஞர்களுடன் அறநூல்களுடன் எல்ைாம் ஒப்படீு செய்து அறிஞர்கள் 
பபெிைார்கள்.  

அவர்கள் பபெியனதக் பகட்டசபாழுது, எல்ைாவற்றிலும் 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியபம விஞ்ெி நிற்கிறது என்பனத 
உணை முடிந்தது. 

பவதாத்திரி ஒருவனைப் படித்துவிட்டாபை, ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் 
1854 பாடல்கனளப் படித்து விட்டாபை ஆயிைக்கணக்காைப் 
புத்தகங்கனளப் படித்ததற்குச் ெமம்.  

இனதவிடச் சொல்வதற்கு ஒன்றில்னை. “எல்ைாப் சபாருளும் 
இதன்பால் உள” என்று ஞாைக்களஞ்ெியத்னத எைது உயிர் மூச்ொகக் 
சகாண்படன். 

இதன் தாக்கம்தான் எம்முனடய “கிைக்கும் பமற்கும்” என்ற  
புத்தகம்.  அருட்தந்னதயின் தத்துவத்பதாடு உைக தத்துவவாதிகளின் 
தத்துவங்கனள ஒப்பாய்வு செய்து எழுதப்பட்ட ெிறப்பாை புத்தகமாக 
அனமந்தது. 

பவதாத்திரி மகரிெி ஒருவர்தான் அக உைனக அளந்தவர் எை நண்பர் 
ஒருவர் பாைாட்டிைார்.  

உங்கள் எல்பைாருக்கும் வாமை அவதாைத்னதப் பற்றித் சதரியும். 
வாமை அவதாைத்தில் திருமால் குள்ள வடிவிைைாக வந்து மாவைி 
ெக்கைவர்த்தியிடம் மூன்று அடி நிைம் பகட்கிறார்.  

குள்ளம் என்றால் 1 1/2 அடி வடிவிைைாக வந்தார். மகாபைியும் 
குள்ளமாைவன் என்பதைாபை மூன்றடினயக் சகாடுத்தார்.  

திருமால் விசுவரூபம் எடுத்து ஓர் அடியால் இந்தப் பைந்த 
மண்ணுைனகயும் இைண்டாவது அடியால் விண்ணுைகத்னதயும் 
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அளந்தார். மூன்றாவது அடினய அவன் தனையில் னவத்து 
மகாபைியின் அகந்னதனய அைித்தார்.  

 

திருமால் புற உைனக அளந்தார்; 
பவதாத்திரியம் (ஞாைக்களஞ்ெிய 
பாடல்களிைால்) அக உைனக அளந்தார்.  

பவதாத்திரியார் மைதால் அளந்தார், 
திருமால் காைடியால் அளந்தார். திருமால் 
புறவுைனக அளந்தார், பவதாத்திரியார் 
அகவுைனக அளந்தார்.  

இைண்டு பபரும் மானுடம் உயை பமம்பட 
அளந்தைர். திருமாலும் பவதாத்திரியாரும் 
ஒருவபை எை எண்ணத் பதான்றுகிறது. அந்த 

வனகயில் அக உைனக அளந்த பவதாத்திரியாரின் மீது எைக்கு ஓர் 
உயிர்ப்பு ஏற்பட்டது. அது உயிர் மூச்ொக இருந்தது.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்னதப் படித்தாபை பபாதும், 
நம்முனடய வாழ்க்னக செம்னமயாகும் என்பனத நான் அனுபவத்தால் 
உணர்ந்பதன். 

அனுபவங்கள்தான் வாழ்க்னகயில் பவதாத்திரியத்னத 
மிகப்சபரியதாகக் காட்டிை. 

முதைில் மைவளக்கனைப் பயிற்ெி எடுக்கின்ற காைத்திபை 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் சபருனம அவ்வளவு 
சபரியதாகத் சதரியவில்னை. 

வாழ்க்னகயில் ெிக்கல்களும் பிைச்ெினைகளும் பொதனைகளும் 
வரும்சபாழுது தான் பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின்   
அருனமகனள சபருனமகனள உணை முடிந்தது.  

பவதாத்திையார் தாம் வாழ்ந்த காைத்தில் மட்டுமன்று, நாம் வாழ்கின்ற 
காைத்திலும் இங்கு இருக்கக்கூடிய நிகழ்காைச் ெிக்கல்களுக்கும் 
எதிர்காைச் ெிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காண்பவர். 
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பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் பாடல்கனளப்    படிப்பது 
இைக்கியச் சுனவக்காகபவா, இன்ப நைத்திற்காகபவா மட்டும் 
இல்னை. 

“னவயத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உனறயும் 

 சதய்வத்துள் னவக்கப் படும்.”       

என்கிற நினைக்கு உயர்த்தப்பட பவண்டும் எைச் சொன்ைால் 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் ஒன்னறப் படித்தாபை 
பபாதும் என்ற உணர்பவாடு ஞாைக்களஞ்ெியத்தின் மீது எைக்கு 
ஈடுபாடு ஏற்பட்டது.  

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்தின்   இல்ைாத சபாருள் 
ஒன்றுமில்னை எைக் கண்டு சகாண்படன்.  

அதுபபாை வாழ்க்னகயில் பிைச்ெினை என்று வரும் சபாழுது (எைது 
அனுபவத்னதச் சொல்கிபறன்) பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக் 
களஞ்ெியத்தினைப் புைட்டிப் பார்ப்பபன்; அதில் தீர்வு இருக்கும்.  

எைக்பக வியப்பாக இருக்கும். இது மூட நம்பிக்னகயாகக் கூட 
இருக்கட்டும். ஆைால் இந்த வனகயில் தீர்வு என்ை என்பனதக் கண்டு 
பிடித்திருக்கிபறன். 

வாெிப்பது சுகபம 

மகாத்மா காந்தி அவர்கனள மாற்றியது எல்ைாம் புத்தகங்கள்தான். 
ஜான் ைஸ்கின் எழுதிய Unto this lost என்ற புத்தகமும், அவர் பார்த்த 
அரிச்ெந்திை நாடகமும் தான் காந்தியடிகனள மகாத்மா ஆக்கிை. 
விபவகாைந்தரின் ஒைணா புத்தகம்தான் ெின்னு என்பவனை சுவாமி 
ெித்பவாைந்தைாக உயர்த்தியது 
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காந்தி அடிகள் வாழ்க்னகயிபை 
மிகப்சபரிய திருப்பு முனைக்குக் 
காைணமாக இருந்தது புத்தகம்தான். 
காந்தி அடிகள் சொல்கிறார்: 
“பிைச்ெினைகள், துன்பங்கள் வரும் 
பபாசதல்ைாம் என்னை மாற்றியது 
கீனத தான். எைது 
பிைச்ெினைகளுக்சகல்ைாம் தீர்னவக் 
கீனதயில் காண்பபன்.”  

அதுபபாை என்னுனடய 
வாழ்க்னகயில் பிைச்ெினைகள், 
துன்பங்கள் முன் வந்த சபாழுது 

பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியபம   முன்ைின்றது.  

மிகச்ெிறந்த புத்தகம் நம் னகயில் இருக்குமாைால் அது நம்னம 
உருவாக்குகிறது. ெிை புத்தகங்கனள நாம் படித்திருக்கிபறாம். ஆைால் 
அவற்றின் சபருனமனய உணர்ந்திருக்க மாட்படாம். 

மகத்தாை வாழ்க்னகக்குப் புத்தகங்கனளப் படிப்பது மிகப்சபரிய 
இைகெியமாகும். பயனுள்ள ஒன்னறப் படிப்பதன் மூைம் நம் 
அறினவப் சபருக்கிக் சகாள்ள முடியும். சுய முன்பைறத்துக்குச் 
சுைபமாை வைி. திைமும் வாெிப்பபத. 
 
பை இயல்பு வாய்ந்த உறவிைர்கள், நண்பர்கள் சதாடர்னபவிடத் 
பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ெிை நூல்களின் உறவு நமக்கு சபரிய பயன் 
அளிக்கும். நம்னம பமன்னமயனடச் செய்யும் ஒபை நண்பன் 
புத்தகம்தான். 
 
ெிை நூல்கள் படித்து அப்படிபய மகிழ்வதற்கு மட்டும் இருக்கும். 
இைக்கியம் இைக்கியத்திற்கு மட்டும் இருக்கும் ஆைால் 
பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியம்   அப்படியல்ை. ஓதி 
உணர்வதற்கும் பிறர்க்கு உனைப்பதற்கும் உரிய நூல் அது. 
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“ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குஉனைத்தும் தான்அடங்காப் 

     பபனதயின் பபனதயார் இல்”         (834) 

என்பது வள்ளுவம். 

ஓதுவது ெிைமம்; ஓதி உணர்வது அனத விடச் ெிைமம்; உணர்தல் 
ெிைமம்; உணர்ந்தனத உணர்ந்தபடிபய சொல்வது அனத விடச் ெிைமம். 

“இணர்ஊழ்த்தும் நாறா மைர்அனையர் கற்றது 

     உணை விரித்துஉனையா தார்”               (650) 

படித்தனத ெிைமப்பட்டு விளக்கிச் சொல்ைி அனதப் பைப்புவதும் 
ெிைமமாைது. சகாத்தாக மைர் மைர்ந்திருக்கிறது. அந்த மைர்கள் மணம் 
வெீாத காகிதப் பூக்களாக இருந்தால் பயைில்னை. 

“நீதிசநறி உணர் மாந்தைாகி. வாழும்  

   நினையுணர்ந்து சதாண்டாற்றி இன்பம் காண்பபாம்.” (ஞாக.பா.1) 

இனவகனளசயல்ைாம் சதரிந்தும், பிறருக்கு உணர்த்தியும், 
ெிைமப்பட்டு தாம் படித்தனத வாழ்க்னகயில் கனடப்பிடித்து வாைாமல் 
பபாய்விட்டால் அவன் பபனதயிலும் பபனத.  

ஆகபவ பவதாத்திரியத்தின் ஞாைக்களஞ்ெியத்னதப்   படிக்கின்ற 
பநாக்கபம அனத வாழ்வியல் நூைாக, வருகின்ற ெிக்கல்களுக்குத் 
தீர்வு காணக்கூடியதாக இருப்பது மட்டுமல்ை….  

வாழுங்காைத்தில் ஆைந்தமாக வாழ்வது எப்படி என்பனதயும் கண்டு 
சகாண்படன். உணர்ந்து சகாண்படன். 

ஆைந்தம்! ஆைந்தம்!! ஆைந்தபம!! வாைத் சதரிந்திடல் ஆைந்தபம!!!  
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துனணநின்ற நூல்கள் 

1. தாயுமாைவர் பாடல்கள்,புைவர் வ.ீ ெிவஞாைம், விஜயா பதிப்பகம், 
பகானவ. 
2. ஞாைக்களஞ்ெியம், பவதாத்திரி மகரிஷி, பவதாத்திரி பதிப்பகம், 
ஈபைாடு 
3. தாயுமாைவர் நூல்கள், சுவாமி ெித்தபவாைந்தர், 
திருப்பைாய்த்துனற. 
4. இனணயதள தகவல்கள். 
5. ஞாைக்களஞ்ெிய கவிகள், இைா. மாரியம்மாள் பமாகன்தாஸ், 
பவதபைாக அன்பு நினையம், சபாள்ளாச்ெி 
6. தாயுமாைவரின் ஆைந்தக்களிப்பு, மன்ைார்குடி பானுகுமார். 
அைகுப் பதிப்பகம், சென்னை. 
7. தாயுமாைவரும் பவதாத்திரி மகரிஷியும், மன்ைார்குடி 
பானுகுமார். விஜயா பதிப்பகம், பகானவ. 
 

 

 

 

 


