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கல்லாத பேரக்பே நல்லவரக்ே் தாயுமானவர ்

 

தாயுமானவர ்வாழ்ந்த சமுதாயத்தில்-- மதச ்சண்டைகே் நடைபேற்ற 

வண்ணம் இருந்தன.  

 சமயச ்சாரே்்பில்லாே் போரட்வடயே் போரத்்திக்பகாண்டு ---அரசும்--- 

இதில் தடலயிைாமல் டகடயே் பிடசந்து பகாண்டும் ஊடமபோல் 

ோரத்்துக் பகாண்டும் இருந்தது.  
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 நம் நாைட்ுத் தருக்கே்பூசல்கடேயும்--- பிறவற்டறயும் கண்ை 

தாயுமானவது, 

 கல்வி--- அறிடவத் தருபமன்றும், அவ்வாறு ---கற்றபவண்டியவற்டற 

கற்றும், அக்கல்வி கூறியேடி-- நைக்காத கற்றவரக்டேக் காை்டிலும், 

கல்லாத பேரக்பே நல்லவரக்ே் என்று--- ேடறகிறார ்தாயுமானவர.் 

அந்த காலத்தில் --பவதங்கடேயும், உேநிஷதங்கடேயும் மற்றும் ேல 

தத்துவங்கடேயும்-- நன்கு கற்றறிந்த --ேல ேண்டிதரக்ே் இருந்தாரக்ே்.  

 அவரக்ளுக்குே்-- எே்போதும் வாத விவாதங்கே் நைக்கும். சில 

சமயங்கேில் --துறவிகளும் --இதில் ஈடுேடுவர.் வாதத்தில் --அவர ்இவடர 

பவன்றார,் இவர-்- அவடர பவன்றார ்என்று ஒபர போை்டிதான்.  

 சில சமயங்கேில்-- அடவ அரத்்தமுே்ேதகவும், ேல சமயங்கேில் 

வாரத்்டத ஜாலங்கோகவும்-- அடவ இருந்தன. 

 ேண்டிதரக்ளுக்கிடைபய ேலத்த போை்டி, போறாடம- நிலவியதுண்டு. 

பசாகம் என்னபவன்றால்-- இவரக்ேில் ேலரும் பமய்ே்போருடே அடைய 

முயற்சி கூை பசய்யவில்டல என்ேபத.   

 தான் பதரந்்பதடுதத்ுக்பகாண்ை மாரக்்கத்டத-- மனவுறுதியுைன் 

விைாமல் பின்ேற்றி –முக்தியடைய பவண்டுபமயன்றி, பவை்டி வாதத்தால் 

ஆவது என்ன? 

அறிஞரக்ேிைத்தில் வாதம் பசய்து பவன்று, வாதம் பசய்து பதாற்றவரக்்கு-

- தண்ைடன தருவது, அடனதத்ு காலத்திலும் இருந்த ஒன்று,-- சம்ேந்தர-்- 

சமணரக்ேிைத்தும், வில்லிபுத்தூராரிைம் அருணகிரியும் --பவன்றதாக 

குறிே்புகே் உே்ேன. 

 நாம் கற்ற கல்விடய பகாண்டு, வைபமாழி ேண்டிதரிைத்தில்-- அவர ்

கூறும் உேநிைதங்கே், தமிழிபலயும் உே்ேது என --பமற்பகாே் காை்டி 

அவற்டற .தமிழ் அறிஞரிைபமா, வைபமாழியில்-- நான்கு வரி 

வசனங்கடே பசால்பவன்.  அடவ-- பவதத்தில் உே்ேது--  என்று 

பசால்கிறார ்தாயுமானவர.் 

பமலும், ஞான நீதி நூல்கபே-- முக்திபேறுக்கு வழி என்று உடரத்தால், 

கரம்ம் --முக்கியம் என்றும், கரம்பம என்றால் --முன்கூறிய ஞானபம 

என்று உடறத்து, பவல்லாமல் --உண்டம போருடே பவல்லாமல்--- 
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எவடரயும் கலக்கமுறச ் பசய்து பவல்பவன்? என்று பசால்கிறார ்

தாயுமானவர.் 

 நான் கற்ற -- இந்த அறிவும் பசயலும் முக்தி தருபமா? தராது, ஆதலால் --

கல்லாத பேரக்பே நல்லவரக்ே்  என்கிறார ்தாயுமானவர.் 

 தாயுமானவர ்பசால்வது-- மிகசச்ரி. காரணம்?  என்ன 

பவன்றால்...விவரம் இல்லாத போழுது பிரசச்டனயில்டல. 

கல்வி-- நல்லதுதான். ஆனால்-- கற்றவன் விவரமானவன் இல்டல. 

அடரகுடற விவரம் உே்ேவன். முழுதுணரந்்த அறிஞர-்- மிகமிகக் 

குடறவு. மிகவும் அரிது.  

 

      "கற்றது டகமண்ணேவு..கல்லாதது உலகேவு..." இடதச ்பசால்வது 

யார?் "உற்ற கடலமைந்டத ஓதுகிறாே்." கடலமாதுபவ இே்ேடிச ்

பசான்னால்...நாபமல்லாம்? 

 

    நாம் கற்ற அடரகுடற ஞானம் மிகக் பகாடியது. இது-- முதலில் 

தாபன சரி..மற்றவர ்தவறு என நிடனக்க டவக்கும். அது மும்மலத்தின் 

முதல் ேடியான மாடய.       
 

    ”கைவுடேக் காைை்முடியாத கல்வி-- எனக்குத் பதடவயில்டல” என்று 

பசான்னார ்ேே்ேிக்கூைம் போகாத--- இராமகிருஷ்ணர.் 

ஏைட்ுக்கல்விடயே் ேற்றி கூறுகிறார.் . . . . . . . . 

      ”எந்த அறிடவே் பேற்றால்--இடறவடன அடையலாபமா-- அதுதான் 

பமய்யறிவு.  பிற எல்லாம்-- வீபண.” 

    ”ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கடே-- ஒருவன் ேடித்திருக்கலாம்.  

இடறவனிைம் ேக்தி உண்ைாகாவிைை்ால்-- எல்லாம் வீண்தான்.  விபவக- 

டவராக்கியம் இல்டலபயனில் –அவன்-- பவறும் ேண்டிதன் மைட்ும்தான்.  

       ”பவறும் நூலறிவு --ஒன்றுக்கும் உதவாது.  இடசக்கருவி வாசிே்ேது 

ேற்றி-- மக்கே் வக்கடணயாக --வாயினால் பேசலாம். 

    ஆனால்- அடதக் டகயில் எடுதத்ு வாசித்துக் காைட்ுவதற்கு-- மிகவும் 

திறடம பவண்டும்.  

     மிக உயரந்்த தத்துவங்கடேக் குறித்துே் பேசுவது சுலேம்.  ஆனால் 

அந்தத் தத்துவங்கடே நடைமுடறயில் பகாண்டு வருவது மிகவும் 

கடினமானது.”      
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       ”பவறும் ேடிே்பினால்-- என்ன பிரபயாஜனம்?  சாதடன-- பசய்ய 

பவண்டும்.   தவம் --ேழக பவண்டும்.  இடறவடனக் --கூவிக் கூவி 

அடழக்க பவண்டும்.        

           கைல் தூரத்தில் இருக்கும்போது--- ”ஓ ஓ ஓ” என்று --ஓடச பகைக்ிறது.  

அருகில் பசன்றால்—அதன்பமல்-- ேல கே்ேல்கே் போவடதயும், 

ேறடவகே் ேறே்ேடதயும், அடலகே் ஓயாமல்-- வீசுவடதயும் 

ோரக்்கலாம். ” 

          ”புத்தகம் ேடிே்ேதால் மைட்ும்--- இடற அனுேவம் கிடைே்ேதில்டல.  

ேடிே்புக்கும் அனுேவத்துக்கும் --பவகு தூரம்.   

     இடறவடனக் கண்ை பிறகு-- புத்தகம், சாத்திரம், விஞ்ஞானம் 

இடவகபேல்லாம் பவறும் டவக்பகால் குே்டே என்ற உணரவ்ு ஏற்ேடும்.”   

  கல்லாத பேரக்பே நல்லவரக்ே் நல்லவரக்ே் ; 

     கற்று அறிவில்லாத என் 

கரம்த்டத என் பசால்பகன் ? மதிடய என் பசால்லுபகன் ? 

     டகவல்ய ஞான நீதி 

நல்பலார ்உடரக்கிபலா,  கரம்ம் முக்கியம் என்று 

     நாை்டுபவன் ; கரம்ம் ஒருவன் 

   நாை்டினா பலா, ேடழய ஞானமுக்கியம் என்று 

     நவிலுபவன் ; வைபமாழியிபல 

வல்லான் ஒருத்தன்எவரவும் த்ரா விைத்திபல 

     வந்ததா விவகரிே்பேன் ; 

   வல்ல தமிழறிஞர ்வரின், அங்ஙபன வைபமாழியின் 

     வசனங்கே் சிறிதுபுகல்பவன் ; 

 

பவல்லாமல் ஒருவடரயும் மருை்டிவிை வடகவந்த 

     வித்டத என் முதத்ிதருபமா ? 

   பவதாந்த சிதத்ாந்த  சமரச நன் னிடலபேற்ற 

      வித்தக சித்தரக்ணபம!                   

  

தாயுமானவர ் பசான்ன-- சிந்தடனடய ஏற்போம். அவர ் வழியில் --

பசல்பவாம். ஆனந்தமடைபவாம்!  ஆனந்தம் –ஆனந்தம்- ஆனந்தபம!! 

வாழதப்தரிந்திடில் ஆனந்தபம!!! 

 


