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கம்பனும் வேதாத்திரியமும்
(காலத்தத வேன்ற கேிஞர்கள்)

இலக்கிய திறனும் கருத்தியலும்
அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
1. இலக்கிய திறனாய்வு
2. நதை நதை
3. எதுதக

4. சீர் எதுதே

5. வமாதன நலன்

6. கம்பர் தரும் வமாதன நலன்
7. ேண்ணம் ேண்ணம்
8. இதயபு இதயபு
9. முரண் முரண்
10.

நாடும் அரசும்

12.

இதறச்சிந்ததனகள்

14.

மனித வநய வதாற்றம்

11. சிறந்த ஆட்சி
13.

15.

16.

கேிதத -

மானுைம் வேன்றதம்மா!
மனித வநயமும் கம்பனும்

மனித வநயமும் மகரிஷியும்

ஓர் அரிய கதல.நுண்ணிய கதல.கேிதததய யாத்த

கேிஞனின் உணர்ச்சிதய அததப் படிப்வபாரிைமும் உண்ைாக்கேல்ல
அற்புத சாதனம்.
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கேிததயனுபேம்.அது கூறும் வபாருளில் இல்தல.கூறும்
முதறயில் தான் இருக்கிறது.

கேிஞன் தான் வபற்ற உணர்ச்சிகதளத் தன் கேிததகதளப்
படிப்வபாரும் வபற வேண்டும் என்று எண்ணிச் சில யுக்தி
முதறகதளக் தகயாண்டு கேிதததயப் பதைக்கிறான்.
அந்த யுக்தி முதறகளால் உணர்ச்சிதய அதில் வபாதிய
தேக்கிறான்.
கற்பதன,வசாற்களின் அதமப்பு முதற,ஒலி நயம்,யாப்பு முதற,

அணி நலன்,வதாதை நயம்,குறிப்புப் வபாருள் ,சுதேகள் வபான்ற சில
முதறகதள வமற்வகாண்டு கேிதததயப் பதைக்கிறான்.
கேிதததயப் படிக்க வேண்டிய முதறயில் இதே வதான்றுமாறு
படித்தால் கேிஞன் வபற்ற அனுபேத்ததவய நாமும் வபறுகிவறாம்.
கேிஞன் வமற்வகாள்ளும் யுக்தி முதறகதளவயல்லாம் ஓரளவு
ேிளக்கமாக எடுத்தியம்புேது கேிததயின் சிறப்பு.
ஒரு

வமாழியின்

உணர்ச்சிக்

அதமப்பிதனயும்

கூறுகதளயும்

ஆழமான

அதன்

பயன்பாட்டிதனயும்,

கருத்துகதளயும்

நதையியல்

உத்திகளின் துதணவகாண்டு ேிளக்குேவத வமாழி நதை என்படும்.

இலக்கியங்கள் உலக மகா காேியங்கள் எனப் வபாற்றப்படுேதற்குப்
பல

காரணங்கள்

உண்டு.

எனினும்

அதற்கு

அவ்ேிலக்கியங்கதள

எழுதிய பதைப்பாளிகளின் வமாழிநதையும் ஒரு காரணமாகும்.
பதைப்பாளியின்

வமாழி

ஆளுதம

அவ்ேிலக்கியங்களின்

வமாழி

நதையில் வேளிப்படுேதால்தான் ேள்ளுேரின் நதை, திருமூலரின்
நதை,
நதை,

மாணிக்கோசகரின்
வேதாத்திரி

நதை,

மகரிஷியின்

ேள்ளலாரின்
நதை,

நதை,

பாரதியின்

வசக்ஸ்பியரின்

நதை,

மில்ைனின் நதை, வேர்ட்ஸ் வேர்த்தின் நதை என பதைப்பாளிகளின்
வபயரால் நதையழகு வபாற்றப்படுகின்றது.
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உலக மகா காப்பியங்களின் ேரிதசயிவல தேத்து

எண்ணத்தக்கேற்றில் கம்பனின் கம்பராமாயணமும் ஒன்றாகும்.
ஆன்மீ கத்தத அறிேியல் பார்தேயில் மானுைத்திற்கு வகாண்டு
வசன்ற

இலக்கியங்களில் வேதாத்திரியமும் ஒன்றாகும்.

ோல்மீ கி இராமாயணத்தின் ேழி நூலாக அதமந்த வபாதும் கம்பன்
தான் எழுதிய இராமகாதததய தமிழ்நாட்டுப் பழக்க

ேழக்கங்களுக்கும் பண்பாடுகளுக்கும் ஏற்ற ேதகயில்
மாற்றியதமத்து தமிழ் மக்கள் அதனேரும் ேிரும்பிச் சுதேக்கும்
ேண்ணம் பதைத்துள்ளார்.

ோதழயடி ோதழயாக ேந்த பல மகான்களின் ேரிதசயில் ேந்த
வேதாத்திரி மசரிஷியின் வேதாத்திரியத்தில் மானுைத்திற்குத்
வததேயான பண்பாட்டு கூறுகதள சமுதாயம் ேிரும்பிச்
சுதேக்கும் ேண்ணம் பதைத்துள்ளார்.
கம்பர்,

மக்கள் ோழ்தே வநறிப்படுத்தக்கூடிய சிறந்த நீதிகதளயும்

கததப் வபாக்கில் சுட்டிச் வசல்கின்றார்.

வேதாத்திரிவயா மானுைத்தத வநறிப்படுத்தக் கூடிய அறத்ததயும்
இதறயுணர்தேயும் நீதிகதளயும் கேிகளாகவும்

உதரநதைகளாகவும் உதரகளாகவும் வசால்லி ேழிநைத்துகிறார்
.
கம்பரும் வேதாத்திரியமும் “வசால்லுக்குள்
ோக்கியத்ததச்

சுருக்கி தேத்த கேிப்புலேர்கள்” “சூத்திரம் வபால்
பாட்வைழுதும் சுகக்கேிஞர்கள்”

கம்பதனயும் ேள்ளுேதனயும்
இளங்வகாேடிகதளயும் அேர்கள் தமிழ் வமாழிக்கு
இறோப் புகழுதைய இலக்கியங்கதளத்

தந்ததமக்காகப் பாரதியும் வபாற்றுகிறார்.
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கம்பனின் கேிததகளும் வேதாத்திரியத்தில் கேிததகளும்
கற்பாதரப் வபரிதும் கேர ேல்லனோகும்.

காலத்ததக் கைந்து இன்றளவும் சிறப்புப் வபற்று ேிளங்குேதற்குக்
காரணம் என்ன? இராமகேிததயின் மற்றும் வேதாத்திரிய
கேிததயின் கருவும் உருவுவமயாகும்.

இலக்கியங்கள் கூறேந்த கருத்துகளால் மட்டுமின்றி

அக்கருத்துகதளத் கூறும் திறத்தாலும் அதே உயிர் வபற்று
ேிளங்குகின்றன.

அந்த ேதகயில் கம்பரும் வேதாத்திரியமும்

தம் இலக்கியங்கதள

எவ்ோறான நதையில் வேளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதத காண்வபாம்

நதை நதை நதை
நதை என்பதற்குப் பல்வேறு அறிஞர்கள் ேிளக்கங்கதள
அளித்துள்ளனர். கம்பரும் சிறந்த பாட்டு எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்பதத ேிளக்கியுள்ளார்.

” புேியனுக்கணியாய் ஆன்ற வபாருள் தந்து புலத்திற்றாகி
அேியகத் துதறகள் தாங்கி ஐந்திதண வநறிய ளாவுச்

சிேியுறத் வதளிந்து தண்வணன்று ஒழுக்கமும் தழுவுச் சான்வறார்
கேிவயனக் கிைந்த வகாதா ேரியிதன ேரர்
ீ
கண்ைார்.”
(ஆரண்ய காண்ைம், சூர்ப்ப.1)
மஞ்சு சூழ்ந்த மதலயிதைப் பிறந்து பஞ்சேடித் தலத்தத அழகு
வசய்து நைந்த வகாதாேரி ஆறு சான்வறார். கேிவபால் ேிளங்கிற்று
என்று கம்பர் கூறுகிறார்.

ஆன்ற வபருதம ோய்ந்த வகாதாேரி ஆறு சான்வறார் கேிவபால்
ேிளங்கிற்று என்று கம்பன் அதமத்த உேதமயின் அழகிதன

ஆராய்ந்தறிந்தால் எக்காலும் எல்வலாருக்கும் இன்பம் பயப்பதாகும்.
கல்லிதைப் பிறக்கும் வகாதாேரியும் கேிஞர் நாேிற் பிறக்கும்
நற்கேியும் புேியினுக்கணியாய்ப் வபாருந்தித் திகழ்ேன
என்றும் ஆன்ற வபாருள் தரும் அருதம ோய்ந்தன என்றும் அரியத்
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துதறகதளத் தாங்கி ஐந்திதண வநறியளாேிச் வசல்ேன என்றும்
கேியுறத் வதளிந்து சீரிய ஒழுக்கம் தழுேிச் வசல்லும் ததகயன
என்றும் கூறுகிறார்.

இதன் ேழி கம்பர் அணி நயம், ஆழ்ந்த வபாருட் சிறப்பு,

அகப்வபாருள் துதறகள், ஐந்திதண ேருணதன முதலியன
அதமத்து வதளிவும் குளிர்ந்த ஒழுக்கமும் உதையதாக
ேிளங்குேவத பாட்டு என்கிறார்.

“உரிய வசாற்கள் உரிய இைங்களில் வபாருந்தி நைப்பவத நதை.

வமாழியில் அழுத்தத்ததயும் வதளிதேயும் உருோக்க முயலும்

எல்லா ேழிேதககதளயும் வமாழிநதையியலின் கீ ழ் அைக்கலாம்.
இேற்றில் எல்லா வமாழிகளிலும் பழதமயான வமாழியில் கூை
ஊடுருேிச் வசல்லும் உருேகங்களும் எல்லா அணி உருேகங்களும்
வசாற்வறாைர் அதமப்பும் அைங்கும்.

அடுக்கு நிதல, நிதறவு, உயர்வு நேிற்சி, உச்சநிதல என்றிதன
உருேகங்கதள அழகிய நதைக்குரியதே” என வரனி வேல்லாக்
(1966:262) கூறுகிறார்

நதையியற் கூறுகதள மூன்று நிதலகளில் இனங்காண முடியும்
என்பார் ஸ்டீஃபன் உல்மாஸ் (1966).

வமாழியியதல ஒட்டிவய இதே ேிளக்கப்படுகின்றன. ஒலிநிதல,
வசால்நிதல, வதாைக்கநிதல ஆகியதேவய அம்மூன்று
நிதலகளுமாகும்.

கேிதத நதையில் சுருங்கச் வசால்லி ேிளங்கதேக்கும் உத்தி.
பின்பற்றப்படுேதால் நீக்கல் உத்தி ஒரு இன்றியதமயாத திட்ைப்
பாங்காகக் கருதப்படுகின்றது.

வேற்றுதம உருபுகள், உம்தம உருபு, உேம உருபு வபான்ற
வசயலிகள் கேிதத ேடிேில் வபரிதும் நீ க்கப்படுகின்றன. கேிதத

நதையில் ஒலி நிதலயில் பல திட்ைப் பாங்குகள் ஆளப்படுகின்றன.
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எதுதக, வமாதன, முரண், இதயபு, ஓதச வபான்ற பல பாங்குகள்
இங்கு தகயாளப்படுகின்றன. உருேகம், இதறச்சி, உள்ளுதற
வபான்றதே கேிததயிவலவய வபரிதும் ஆளப்படுகின்றன.

ேிதளோக இலக்கண நிதலமாற்றம் கேிதத நதையில் வபரிதும்
காணப்படுகின்றது.

இந்நிதல மாற்றங்கதளப் புரிந்து வகாள்ள முடியாேிட்ைால்

கேிததயின் கருதேப் புரிந்து வகாள்ள இயலாமற் வபாகும்.
இேற்தறக் கணக்கிடுேதன் மூலமும் ஆசிரியதர இனங்காண
முடியும்.

இத்திட்ைப் பாங்குகளின் அடிப்பதையில் கம்பனின் நதை கூறுகதள
ஒலிநிதலயில் மட்டும் இங்கு ஆராயப்படுகின்றது.

ஒலிநிதலயில் எதுதக, வமாதன, முரண், இதயபு வபான்றதே
அதிகம் இைம் வபறுேதற்கு அடிப்பதைக் காரணம் உண்டு.

பழங்காலத்தில் இலக்கியங்கள் ோய் வமாழியாகவே ேழங்கப்பட்ைன.
அேற்தற அப்படிவய மனப்பாைம் வசய்ய மனதில் பதிய தேக்கும்
நிதனோற்றலுக்கு மிகுந்த வததே இருந்தது

இந்நிதனோற்றதல எளிதாக ேளர்த்துக் வகாள்ளுேதற்குச் சில
உத்திகள் வததேப் பட்ைன.

சில ஒலிகவளா, வசாற்கவளா, வதாைர்கவளா, திரும்பத் திரும்பப்
பயின்று ேருமானால் முழுப் பாைதலயும் எளிதாக நிதனேிற்
வகாள்ள முடியும்.

வேதாத்திரிய கேிததகளில் மரபின் சாயலும், புதுதமயின் எழிலும்
இதழவயாடியுள்ளன.

அதேகளில் உலகளாேிய வநாக்கும், ேிஞ்ஞானப் பார்தேயும்
வமஞ்ஞான அறிவும், மன உணர்ேின் வேளிப்பாடும், இலக்கியம்
வபாற்றலும் என பலேதகக் கருக்கள் உருப்வபறுகின்றன.
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கேிததயின் நதை என்பது கேிததயின் கருத்திலும், கேிததயின்
வமாழியிலும்தான் புததந்திருக்கிறது.

கருத்ததயும், வமாழிதயயும் தயாளும் ேிதத்தில் தான் கேிததயின்
நதை வேளிப்படுகிறது.

”அணுேினது தத்துேத்தத யான் ஆராய்ந்வதன்
அண்ைபிண்ை சராசரங்கள்

அணுேினிவல சூடுண்டு குளிரும் உண்டு
அதனுள்வள காந்தவமன்ற உயிரும் உண்டு”
இவ்வுதயில் வசாற்கதள இயல்பாகக் தகயாண்டு வமாழியின்
நதைக்கு ஓர் உயரிய

பண்பிதன ஊட்டியுள்ளது வேதாத்திரியம்.

எளிய பதங்கதள இட்டு தாம் வசால்ல வபாருதளத் திறம்பைப்
புலப்படுத்தியுள்ளார்.

எதுதக எதுதக எதுதக
அடிவதாறும் இரண்ைாம் எழுத்து ஒன்றி ேரத் வதாடுப்பது அடி
எதுதக எனப்படும். கம்பராமாயணத்திலுள்ள வபரும் பாலான

பாைல்களில் அடிவயதுதக தகயாளப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்ைாக,
“எனக்கு நல்தலயும் அல்தலநீ என்மகன் பரதன்
தனக்கு நல்தலயும் அல்தல அத் தருமவம வநாக்கின்
உனக்கு நல்தலயும் அல்தலேந் தூழ்ேிதன தூண்ை
மனக்கு நல்லன வசால்லிதன மதியிலா மனத்வதாய்
நான்கு அடிகளில் முதல் சீரிலும் இரண்ைாம் சீரிலும் மூன்றாம்
சீரிலும் இரண்ைாம் எழுத்துகள் ஒன்றிேர வதாடுக்கப்பட்ை முற்று
எதுதக தகயாளப்பட்டுள்ளது.

முற்வறதுதக கம்பரால் வபரும்பான்தமயான இைங்களில்
தகயாளப்பட்டுள்ளது. இஃது கம்பரின் தனிச் சிறப்பாகும்.

சீர் எதுதக

8

சீர் வதாறும் இரண்ைாம் எழுத்து ஒன்றிேரத் வதாடுப்பது ஓர் எதுதக
ஆகும். அடிவயதுதகதயப் வபான்று சீர் எதுதகதய கம்பர் அதிகம்

பயன்படுத்தேில்தல. என்பது கம்பரின் தனிச் சிறப்பாகும். சான்றாக,
“மந்தாரம் உந்து மகரந்தம் மணந்த ோதை”
வேதாத்திரியத்தில் எதுதக இன்றியதமயாத இைத்ததப் வபறுகிறது.
அடிவதாறும் முதற்சீரின் முதவலாழுத்துத் தம்முள் அளவோத்து
இரண்ைாம் எழுத்து ஒன்றி ேருேது அடி எதுதகயாகும்.

இத்ததகய

கருத்வதாட்ைம் அதமய வேதாரத்திரிய கேிததகள் ஏராளமாக
உள்ளன.
”அணு வதான்றக்….
அணு நிதலக்கு….

அணுவுக்குப் பின்..
அணுேியக்கம்………
இதறயாற்றலின் தன்தமகதளயும், சிறப்புகதளயும்

அறியாமலும், அலட்சியம் வசய்தும், தன் முதனப்வபாடு
வசயல்பட்டும், மன ஆற்றல் அளவு மீ றியும், முதற மாறியும்
வசயல்பட்ைால் அதற்வகற்றபடி பின்ேிதளவுகதள அனுபேிப்பர்
என்ற கருத்திதனக் கூற ேந்த வேதாத்திரியம்,
தப்புக் கணக்கிட்டுத் தாவனான்தற எதிர்பார்த்தால்
ஒப்புவமா இயற்தக ேிதி? ஒழுங்கதமப்பிற் வகற்றபடி
அப்வபாததக்கப்வபாவத அளிக்கும் சரிேிதளவு
எப்வபாதும் கேதலயுற்று இைர்ப்படுோர் இததயுணரார்”

இச்வசயலில் தப்பு, ஒப்பு, அப்வபாது, எப்வபாது வபான்ற
வசாற்களில் உள்ள இரண்ைாம் எழுத்து ஒன்று வபால் அதமந்து
வசய்யுளின் இனிதமக்கும், எளிதமக்கும், எளிதில் நிதனேில்
வகாள்ளும் தன்தமக்கும் ேழிேகுப்பதாக அதமகிறது.

வமாதன நலன்
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பாைல் அடிகளில், சீர்களில் முதவலழுத்து அல்லது

அேற்றுக்குரிய கிதளவயழுத்துகள் ஒன்றி அதமந்து ஒலிநலன்
ஊட்டுேது வமாதனத் வதாதை எனப்படும்.
இலக்கண

அணிகளால் வமாதன இருேதகப்படுத்தப்படும் .

அடிவமாதன , சீர்வமாதன என்பனோகும் அதே. தமிழ்க் கேிதத
மரபில் சீர்வமாதன ேழக்கிலுள்ளது.

அடிவமாதன குறித்து இலக்கண நூல்கள் வபசுகின்ற வபாதிலும்
அடிவமாதன ஆட்சி அருகிய ேழக்வக, அடிவமாதன என்பது

பாைலின் ஒவ்வோரு அடியின் முதவலழுத்தும் வமாதன ஒன்ற
அதமேதாகும்
இவ்ேிலக்கணம் வபாருந்திய பாைல்கதள நாம்
உதரயாசிரியர்களின் எடுத்துக் காட்டுகளிலிருந்வத வபரிதும்
அறிகின்வறாம்.
இக்காலப் புதுக்கேிததகளிலும், ஐக்கூலி

மதரக்கூ முதலிய

ேடிேங்களிலும் அடிவமாதன ஆட்சிதயப் பரேலாகக்
காண்கின்வறாம்
இத்தகு இலக்கிய , இலக்கணச் சூழலில் மகரிஷியின் மரபுக்
கேிததகள் ஆங்காங்கு அடிவமாதனத்வதாதை ஆட்சியுைன்
அதமந்துள்ளதம ேியந்து சுட்ைத் தக்கனோய் ேிளங்குகின்றன.
பின்ேரும் பாைற்பகுதி அடிவமாதனத்வதாதை அழகுற
அதமந்துள்ளதமக்குச் சிறந்த காட்ைாகும்.
”உணர்ச்சிப் வபட்டியாம் உைலுயிர் கட்கு
உட்வபாரு ளாகவும் முன்உயிர் உைல்களாய்
உள்ள என் அன்தனதய , தந்தததய மதிப்வபாடு
உள்ளத்தில் தேத்து ேணங்கிவனன் உருக்கமாய்
உயிதரயும் அறிதேயும் என்னுவள வசலுத்தி
உயர்தே முதறதய உணர்த்திய ஞான
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ஆசான் அேர்கதள அன்வபாடு ேணங்கிவனன்
அன்னேர் உணர்த்திய ஆக்கிதனச் சக்கர

அதசேில் சுழலில் அறிதேப் வபாருத்தஎன்
அறிவு ஓர்தமயில் நிதலத்து அமர்ந்தது

என்நிதல மறந்து நான் இனிஎச் வசயதலயும்
எங்கும் எப்வபாதும் இயற்றா திருக்கவும்

முன் , நிகழ் , பின்எனும் முக்காலத் ததயும்

முதறயாய் இதணத்து நிதனக்கவும் வபசவும்
வசய்யவும் ஏற்ற திறன்ேளர் கின்றது.

உய்யநல் லறிேின் ஒளிமிகு கின்றது.” (ஞாக..””,பக்.560,561)

இத்ததகய அடிவமாதன ஆட்சிகள் மட்டுமல்லாமல் நாற்சீர்
அடிகளில் வபாழிப்பு வமாதனதயத் தேறாது அதமக்கும்

தகுதிறத்தத வேதாத்திரியக் கேிததகளில் வபரிதும் காண
முடிகின்றது .
கழிவநடிலடிகளால் ஆன பாக்களில் வமாதன எந்வதந்த

இைங்களில் அதமயவேண்டும் என்பதற்கு இலக்கண நூல்கள் ேிதி
எதுவும் கூறேில்தல.
எனினும் இலக்கிய மரபில் எந்வதந்த இைங்களில் வமாதனதய
அதமக்க வேண்டும் என்பதற்கு எழுதப்பைாத ேிதிவயான்று
வதாைர்ந்து வசயற்பட்டு ேருகின்றது.
தமிழ்க் கேிததப் பாரம்பரியத்தில் இவ்வேழுதப்பைாத ேிதி சற்றும்
ேழுோத நிதலயில் பின்பற்றப்பட்டு ேருகின்றது.
இலக்கண

நூல்களில் ேிதிகள் இல்லாத வபாதிலும் முன்தன

இலக்கியப் பயிற்சியால் மகரிஷி அேர்களும் சற்றும் ேழுேின்றித்
தம் பாைல்களில் இம்வமாதன அதமக்கும் மரதப அடிவயாற்றி
யுள்ளார்.
காட்ைாக இவ்ோறு வமாதனயதமந்த எண்சீர் ஆசிரிய
ேிருத்தப் பாைவலான்தற இங்குக் காணலாம்.
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உற்றார்கள் மனம் ஒத்த , சமூகம் ஏற்ற

ஒழுக்கமும்சூழ் நிதலக்கிதசந்த ஆண்வபண் நட்பு

ேற்றாது ஒளிர்காந்த ேிளக்கி னுள்வள

ேந்திதணயும் இருேிதமின் கம்பி கள்வபால்

சற்வறனும் களங்கமிலா நலம்ப யக்கும்

சன்மார்க்க நட்வபாழுக்கம் இதுவே யாகும்

மற்றான முதறநட்பு, அக்கம்பி கள்வபாய்

மத்தியிவல ஒன்றிட்ை ேிதளதே ஒக்கும்.” (ஞாக.பா..962)
காய் காய் மா வதமா என்ற ோய்பாடு வகாண்ை எண்சீர் ஆசிரிய
ேிருத்தத்தில் (அடுத்த அதரயடியில்) வமாதன

அதமதல் மரபு. இம்மரபு இம்மரபு வபாற்றப்பட்டுள்ளதமதய
இப்பாைலால் அறியலாம்.

கம்பர் தரும் வமாதன நலம்
அடிவதாறும் முதல் எழுத்து ஒன்றிேரத் வதாடுப்பது அடி வமாதன
ஆகும். கம்பர் அடிவமாதனதய தம்பாைல்களில் அரிதாகவே
பயன்படுத்தியுள்ளார்.

”எனக்கு நல்தலயும் அல்தல நீ என் மகன் பரதன்

தனக்கு நல்தலயும் அல்தல அத் அத் தருமவம வநாக்கின்
உனக்கு நல்தலயும் அல்தலேந் தூழ்ேிதன தூண்ை
மனக்கு நல்லன வசால்லிதக மதியில் மனத்வதாய்"
என வமாதனயில் முதல் சீரில் அல்லாமல் இரண்ைாம் மூன்றாம்
சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி ேர வதாடுக்கப்பட்ை அடிவமாதன
கம்பரால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நான்கு அடிகளிலும் முதல் சீரில் முதல் எழுத்து ஒன்றி ேரத்
வதாடுக்கப்பட்ை வமாதனதய கம்பர் ஏன் பயன் படுத்தேில்தல
என்பது ஆய்வுக்குரியதாகும்.

கணினி வதாழில் நுட்ப உதேியுைன் இஃது ஆராய்ந்து பார்த்தால்
எத்ததன ேிழுக்காடு என்பதத கண்டுபிடிக்கலாம்.
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சீர் வதாறும் முதல் எழுத்து ஒன்றி ேரத் வதாடுப்பது சீர் வமாதன
எனப்படும்.

முதல் சீரிலும் இரண்ைாம் சீரிலும் முதல் எழுத்து ஒன்றிேரத்
வதாடுப்பது சீர் இதண வமாதன எனப்படும். இஃது பரேலாகக்
காணப்படுகின்றது.

” முந்தினர் முரண் இலர் சிலேர் வமாய் அமர்

நின்று நின்று இதல சில ேிளம்ப வநாகச்கிவலன்
நன்று இனி நரவராரு குரங்தக நாம் அறக்
குழுமி வமகங்கதள குமுறின குளிர்ேளி வகாணர்ந்து
வதேரும் அைங்கினர் இயக்கர் கிந்தினர்
தாேரும் தாதே தருக்குத் தாழ்ந்தனர்”

இங்கு முதல், நான்காம் சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி ேந்த
கீ ழ்க்கதுோய் வமாதன அதமந்துள்ளது.
வசற்றார் எதிர்ேரும்….
” முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்ேன் ஆயது”
இந்த அடியில் முதல் மற்றும் நான்காம் சீரில் முதல் எழுத்து
ஒன்றிேர ஒரூஉ வமாதன அதமந்துள்ளது.

கம்பர் ஓர் வமாதனயில் இதண வமாதனதய அதிகமாகப்
பயன்படுத்தியுள்ளார்.
வசய்யுளில் , முதல் வசால்லின் முதல் எழுத்ததப் வபாலவே
அடுத்த அடிகளில் ேருகின்ற வசால்லின் முதல் எழுத்து
அதமந்திருப்பின் அததன வமாதன என அதழப்பர்.
வசய்யுள் ேரிகள் மீ து நாட்ைம் வகாள்ளவும் , எளிதில் மனனம்
வசய்யவும இனிதமயான ஓதசக்காகவும் வமாதன அதமப்பிதனப்
பயன்படுத்தி மக்களின் மனம் கேரும் பாக்கதள இயற்றியுள்ளார்
அருட்தந்தத மகரிஷி அேர்கள்.
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வசய்யுள் ேரிகள் வமாதன அதமந்திருக்கிறது என்பதத ேிைத் தாம்
வசால்ல ேந்த ஆழமான கருத்திதன இலகுோக வேளியிடுேதில்
தக வதர்ந்தேராக இருப்பதத அேரது பாைல்கள் ேழிக் காண
முடிகிறது. சான்றாக,
உலகம் என்ற மண்மீ து அதனேரும் பிறந்வதாம்

உயிர்காக்கும் காற்று ஒன்வற மூச்சு ேிடுேதற்கு

உலவகங்கும் ஒளிேசும்
ீ
சூரியனும் ஒன்வற

உள்ளகைல் ஒன்வறநீர் ஆேியாகப் வபாழிய

உலகில் உள்வளார் எேரும் இதில் ஒன்றும் வசய்ததில்தல
ஒவ்வோருேரும் பிறந்து ோழ்ந்து வசத்துப்வபாோர்

உலகில் ஒரு பகுதியினர் மற்றேதரக் வகான்று

உயிர்ோழ்தல் நீதிவயனில் வகாதலஞர்கவள மிஞ்சும்”

(ஞாக.பா.1780)

என்ற ேரிகளில் இயற்தக நமக்கு ோரி ேழங்கியிருக்கும்
வகாதைதயயும், உலக மக்களின். பங்கு இேற்றில் ஒன்றுவம
இல்தல என்பததயும்,
இேற்தற எல்லாம் அனுபேிக்கப் பிறந்தேர்கவள மக்கள்
என்பததயும், வதளிோக எடுத்துக் கூறுேவதாடு, வபாரினால் ஒரு
பகுதி மக்கள் அழிேதும் மற்றேர்கள் உயிவராடு ோழும்
வகாதலஞர்கள் எனவும் தம் கருத்தத ஆணித்தரமாக
எடுத்துதரக்கிறார்.
வசய்யுள் ேரிகளின் முதல் எழுத்து ஒவர ஓதச உதையதாக
அதமந்திருப்பதும் காற்றிதன, உயிர்காக்கும் காற்று என்றும் ,
சூரியதன

ஒளி ேசும்
ீ
சூரியன் என்றும், கைலிதன, உள்ள கைல்

என்றும் அதைவமாழி

வகாடுத்து ேிளக்கியிருப்பது வமலும்

வமருகூட்டுேதாகவே அதமகிறது.
வபாதர ேிடுத்து அதமதியான ோழ்க்தக ோழ
வேண்டும் என் நற்கருத்திதன நயம்பை ேிளக்குகிறார் நம்
அருட்தந்தத வேதாத்திரி மகரிஷி
14

ேண்ணம்
ஒலி நிதலயில் காணப்படும் மற்றுவமாரு உத்தி ேண்ணம்
எனப்படும். ஒவர ஒலி அல்லது அதற்கிணமான ஒலிகள் ஓர்

அடியிவலா வசய்யுள் முழுேதுவமா இைம் வபறுேதத ேண்ணம்
என்பர்.

ேல்வலழுத்துக்கள் இைம் வபற்றால் ேல்வலழுத்து
ேண்ணம் என்றும், வமல்லினம் பயின்று ேந்தால் வமல்வலழுத்து
ேண்ணம் என்றும், இதையினம் ேந்தால்

இதைவயழுத்து ேண்ணம் என்றும் ேிளக்குேர்.
வேதாத்திரியத்தின் இதைவயழுத்து ேண்ணம் அதமந்த
வசய்யுள் ேரிகதள இங்வக காண்வபாம்!
”ோழவேண்டும் என்வறண்ணி உலகமீ து
ேந்ததில்தல எனினும் நாம் பிறந்துேிட்வைாம்
ோழவேண்டும் உலகில் ஆயுள் மட்டும்
ோழ்ந்வதார்கள் அனுபேத்ததத் வதாைர்ந்து பற்றி
ோழவேன்ற உரிதம எல்வலார்க்கும் உண்டு
ோழ்வோர்க்குச் சாதகமாய் ோழுமட்டும்

ோழஉள்ள அதனேருவம ஒன்று கூடி
ேகுத்திடுவோம் ஒருதிட்ைம் ேளமாய் ோழ” (ஞாக.பா.829)
வசாற்சிலம்பாடும் சுதந்தரராய் மகரிஷியின் பாைல்கள்
அதமந்திருப்பது கற்வபார் வநஞ்சங்கதளக் கேினுறச் வசய்யும்
என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்தல.
கம்பராமாயணத்தில் இராமபிரானின் அம்பு இராேணன் உைலுக்குள்
புகுந்து சீதாபிராட்டியாரின் நிதனவு எந்தப் பகுதியிலாேது
இருக்கிறதா என்று உைல் முழுக்கச் சுற்றி ேந்து மறுபக்கம்
வேளிவயறியதாக ேிளக்குோர் கம்பர்.
இராேணன் உைல் முழுக்கச் சுற்றி சுற்றி ேந்த அம்தபப் வபால
அருட்தந்ததயின் அமுத ேரிகளில் ோழ என்ற வசால், வசய்யுள்
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ேரிகளின் முதலிலும், இதையிலும், இறுதி ேரியின் முடிேிலும்
சுற்றி ேந்து சிறப்புச் வசர்க்கின்றது

ேளமாய் ோழவேண்டும் என்பததவய தம் களமாய் அதமத்துக்

வகாண்ை மகரிஷியின் கருத்துகள் உலகவமல்லாம் பரவும் வபாது
வபாரில்லாப் புது உலகம் புதிதாகத் வதான்றிேிடும்.
ஒலி நிதலயில் காணப்படும் மற்வறாரு உத்தி ேண்ணமாகும். ஒவர
ஒலி அல்லது அதற்கிதணயான ஒலிகள் ஒரு அடியிவலா. பாைல்
முழுேதுவமா பயின்று ேருேததனவய ேண்ணம் என்கின்றனர்.

ேல்வலழுத்துக்கள் மிகுந்து ேருமானால் ேல்வலழுத்து ேண்ணம்,
வமல்வலழுத்து மிகுந்து ேருமானால் வமல்வலழுத்து ேண்ணம்
எனப்படும்.

இவ்ேிரு ேண்ணங்கதளயும் மிக அழகாகப் பயன் படுத்தியுள்ளார்
கம்பர்.தூங்குகின்ற கும்பகர்ணதன எழுப்ப வபரும் முயற்சிகள்
வசய்கின்றனர்.

இரு வபண்கள் வநல் குற்றும் வபாழுது இரு உலக்தககதள மாறி

மாறி குற்றுேததப் வபால அதமந்துள்ளது. அப்பாைல் கிங்கரர்கள்
வகாபம் வகாண்டு கும்பகர்ணதன எழுப்புகின்றனர்
“உறங்குகின்ற கும்பகர்ண
உங்கள் மாய ோழ்வு எலாம்
இறங்கின்றது இன்று காண்
எழுந்திராய்! எழுந்திராய்
கறங்கு வபால ேில் பிடித்த
காலதூதர் தகயிவல
உறங்குோய் உறங்குோய்
இனிக்கிைந்து உறங்குோய்” .
இப்பாைலில் ேல்லின ேண்ணம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வமலும்,
இராேணின் தங்தக சூர்ப்பனதக பஞ்சேடிவயன்னும் வசாதலதய
வநாக்கிப் புறப்பட்ைாள்.

16

மயிலின் சாயலும், அன்னத்தின் அணி நதையும் ோய்ந்த மங்தக
பஞ்சின் வமல்லடிப் பாதங்கள் படியில் வதாய பர்ணசாதலதய
வநாக்கி ேருகின்ற அந்த பான்தமதய,

“பஞ்சி ஒளிர். ேிஞ்சு குளிர் பல்லேம் அனுங்க
வசஞ்வசேிய கஞ்சம்நிகர், சிறயள் ஆகி

அஞ்வசால் இளமஞ்தஞ என, அன்னம் என, மின்னும்
ேஞ்சி என, நஞ்சம் என, ேஞ்சி மகள் ேந்தாள்” .
அன்னம் வபால் நைந்து ேந்த அழகிதன வமல்லிதச ேண்ணத்தால்
எழுதியதமந்த கம்பரின் கேித்திறம் கற்வபார் கருத்திதனக்
கேர்ேதாகும்.

இதயபு இதயபு இதயபு
ஒலிநிதலயில் இதயபு என்பது மற்வறாரு திட்ைம் பாங்காகும்.
வபரும் பாலான இலக்கியங்களில் இததனக் காண்தகயில் தமிழ்
இலக்கியம் இதில் மாறுபட்டு நிற்கிறது.

ஆங்கிலம் முதலான வமாழிகளில் ஈற்று இதயபு காணப்படுகின்றது.
தமிழில் பதழய இலக்கியங்களில்

கம்பர் ஈற்று இதயபிதனயும் அடிமுதல் இதயபிதனயும்
தகயாண்டுள்ளார்.
இவ்ேிரண்டில் மிகுந்து காணப்படுேது அடிமுதல் இதயவப.
வபரும்பாலான பாைல்களில் எல்லா அடிகளிலும் முதல்வசால்
இதயபு வபற்று ேிளங்குேததக் காணலாம்.

“ேிழுந்தனர், கழன்றனர், வேகுண்ைனர், திரிந்தார்
அழுந்தினர், அழுந்திலர், அகன்றிலர், அகன்றார்
எழுந்தனர், எழுந்திலர், எதிர்ந்தனர், முதிர்ந்தார்
ஒழிந்தனர், ஒழுந்திலர், உணர்ந்திலர்கள் ஒன்றும்”
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இப்பாைலில் கம்பர் ேிழுந்தனர். அழுந்தினர், எழுந்தனர், ஒழிந்தனர்
என அடி முதல் இதயபிதனயும் திரிந்தார், அகன்றார், முதிர்ந்தார்
என அடியிறுதி இதயபிதனயும் தகயாண்டுள்ளார்.
“சிதற வபற்றான், திகழ்கின்ற வமனியான்

முதற வபற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான்.
நிதற வபற்று ஆேிவநருப்பு உயிர்க்கும் ோள்
உதற வபற்றால் எனல் ஆம் உறுப்பினாள்” .
அடி முதல் இதயபு தகயாளப்பட்டுள்ளது. வமலும்,
“மன்னேர் ேருோரும், மதறயேர் நிதறோரும்
இன்இதச மணியாழின் இதச மது நுகர்ோரும்

வசன்னியத் திரிோரும். ேிறலியர் வசறிோரும்
கன்னலின் மணவேதலக் கடிதககள் வதரிோரும்” .
என்ற அடிகளில் அடி ஈற்று இதயபு தகயாளப்பட்டுள்ளது.
“வதர்மிதச ேருோரும், கிேிதகயில் ேருோரும்,
ஊர்தியில் ேருோரும், ஒளிமணி நிதறவுதைக்
கார்மிதச ேருோரும், கதிணியில் ேருோகும்

பார் மிதச ேருோரும், பண்டியில் உருோகும்”
என்ற இப்பாைலில் வதர், ஊர், கார், பார் என அடி முதல் இதயபு,
ேருோரும் என்னும் வசால் இரண்ைாம் சீரில் இதயபாகவும், ஈற்று
இதயபு வகாண்டும் ஆக்கப்பட்ைள்ளது. இவ்ேிதயபு பாைலுக்கு ஒதச
நயத்ததத் தருேதாக அதமந்துள்ளது.

ஒலி நிதலயில் இதயபு என்பது இன்வனாரு உத்தியாகும் .
தமிழ் வமாழியதமப்பில் இதயபு (”””””””) இன்றியதமயாததாக
அதமந்திருப்பது வமாழியின் சிறப்பிற்கு ேலு வசர்க்கிறது.
அது வபான்று வசய்யுளின் முதல் வசால்லின் ஈற்வறழுத்தும்
அவ்ேரியின் இறுதிச் வசால்லின் ஈற்வறழுத்தும் ஒன்று வபால்
இதயந்து ேருேது இதயபு எனப்படும். ஈற்வறழுத்து இதயந்து
ேருேதத ஈற்றிதயபு எனலாம்.
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அருட்தந்ததயின் ேரிகளில் சில ஈற்று இதயவபாடு
அதமந்திருப்பததக் காணலாம்.

”உலகவமலாம் பருேமதழ ஒத்தபடி வபய்யட்டும்

உழேவரலாம் தானியத்தத உேப்புைவன வபருக்கட்டும்”
(ஞாக.பா.1853)
என்ற ேரிகளிலும்,
”இயந்திரங்கள் இயக்குமுதற வதாழில் நுட்பங்கள்

இயற்தக எழில் ேிவநாதங்கள், அகண்ை ோனில்” (ஞாக.பா.)
என்ற ேரிகளிலும் இதயபு உத்திதயப் பயன்படுத்திப் பாைல்
ேரிகதள இனிதமயாக்கியவதாடு ஏதழ எளிய ேரும்

உேதகவயாடும், உேப்வபாடும் ோழ வேண்டும் என்ற கருத்திதன,
எல்வலாரும் எல்லாமும் வபற வேண்டும் என்ற
ேதகயில் ேிளக்கி மக்கள் மத்தியில் சிறப்புைன் ேிளங்கி நிற்கிறார்
அடி முதல் இதயபு அதமயும் ேதகயில் கம்பர்
வபரும்பான்தமயான பாைல்கதள அதமத்துள்ளார். சான்றாக,
“முடிவேழும் ஒலியில் முதறயின் யாழ்நரம்பு
எழவேழும் ஒலியில் இதமப்பில் கண்ணினர்
ேிழவேழும் ஒலியில் வேறும் ஒன்றில்
அழவேழும் ஒலியலது அரச ேிதிவய”
என்ற பாைலில் இராமன் பிரிதே எண்ணி மக்கள் அழுேதால்
உண்ைாகிய ஒலிதயத் தேிர ஏதனய ஒலிகள் இல்லாதன ஆயின
என்பதத இப்பாைல் குறிப்பிடுகின்றது.

முரண் முரண் முரண்
அடியிவலா, சீரிவலா வசாற்கள் வமாழியிலும் வபாருளிலும்
முரணுதல் முரண் ஆகும்.

“வசறி கழல் அரக்கர்தம் அரசு சீரிவயார்
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வநறி அலது ஆதலில் நிதலக் கலாதமயும்”
”இேதன இன்துதண உதைய வபார் இராேணன், என்வன
புேனம் மூன்தறயும் வேன்றது ஒர்வபாருள் எனப் புகழல்
சிேதன நான் முகத்து ஒருேதன, திருவநடுமால் ஆம்
அேதன அல்லேர் நிகர்ப்பேர் என்பதும் அறிவயன்!”
கீ தங்கள் இதசத்தனர் கின்னரர்; கீ தம் நின்ற

வபதங்கள் இதயம்பினர் வபததயர் ஆைல் மிக்க
பூதங்கள் வதாைர்ந்து புகழ்ந்தன; ஆசு வரசர்

வேதங்கள் இயம்பினர்; வதன்றல் ேிழுந்து வசய்”
வபாருள் முரதண ேிை வசால் முரண் அடிகளின் முதல் சீரில்
அதிகம் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அடிவதாறும் முதலில் வசால்வல, அதன் வபாருவளா முரண்பை
(எதிர்ச்வசால்லாய் – வேறுபாைாய்) ேருேது அடிமுரணாகும்.
இந்நிதல வேதாத்திரிய கேிததகளில் மிகுந்துள்ளன.
”ேிரிோன, பிரிோன, சரியான, வபரிதான”
”அஞ்ஞானம், ேிஞ்ஞானம், வமய்ஞ்ஞானம், இஞ்ஞானம்”

முடிவுதர
கம்பர் ஒலிநிதலயில் எதுதக, வமாதன, முரண், இதயபு

ஆகியேற்தற நதையியல் உத்திகளாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.
வேதாத்ரியத்தில் நதை மக்களின் நதை என்றால் அது
மிதககயில்தல.
எளிய நதை.

பாமர மக்களும் படித்துப் புரிந்து வகாள்ளக்கூடிய

வேதாத்தியத்தின் பதைப்புகள் பலேற்றுள்

காணக்கிதைக்கும் மணிமகுைம் வபான்ற கேிதத ேரிகதள நம்தம
ேியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன.

கம்பராமாயணம் வேதாத்திரியம் முழுேததயும் புள்ளியியல்,
நதையியல் அடிப்பதையில் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நதையியற்
கூறுகள் துல்லியமாகக் கண்ைறியப்பைலாம்.
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ஒலி நிதலயிலும் வசால் நிதலயிலும் வதாைர் நிதலயிலும்

பல்வேறு ஆய்வுகதள வமற்வகாள்ேதற்கு ஒரு பரந்துபட்ை ஆய்வுக்
களமாக கம்பராமாயணமும் வேதாத்திரியமும்
என்பதில் எவ்ேித ஐயமுமில்தல.

அதமந்துள்ளது

துதணநின்ற நூல்கள்
கம்பராமாயணம், சுோமி சித்போனந்தர்.
கம்பராமாயணம், ே.சுப.மாணிக்கம்
இதணயதள தகேல்கள்
ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி
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கம்பனும் வேதாத்திரியமும்
((நாடும் அரசும்)

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
கம்பன் தன் காேியத்தில் பல அறங்கதளயும் ஒழுக்கங்கதளயும்
கூறியிருந்தாலும், ஒரு நாடும் அதன் அரசுகளும் இருக்க வேண்டிய
முதற பற்றியும், மன்னன் ஆட்சி வசய்ய வேண்டிய முதற,
அதமச்சர்கள் தகுதி, அேர்கள் பணிகள் என்று பலேற்தறயும் பற்றிக்
கூறுேது நம்தம ேியக்க தேக்கிறது.
வேதாத்திரியத்திலும் அரசியல் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
ஆட்சியாளர்கள் எப்படிப்பட்ைேர்களாக இருக்க வேண்டும்?
ேறுதமயற்ற ஆட்சி அதமய என்ன வசய்ய வேண்டும்? ோழ
தேக்கும் ஆட்சிவய வததே…வபான்ற பலேற்தறயும்
வசால்லியிருப்பது நம்தம ஆச்சரியத்தில் தேக்கிறது.
இராமராஜ்யம் என்பது ஒன்று இருக்குவமயானால் நாடும் அரசும்
இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இலக்கணம் ேகுத்துச்
வசன்றுள்ளான் கம்பன்.
1200 ஆண்டுகளுக்கு முன் அேன் இயற்றிய இராமகாததயில்
கூறப்படும் அரசு முதறதம, நாட்டின் பண்பு, மக்களின் பண்புகள்
முதலியன, “அை, ஒரு நாடு இப்படியல்லவோ இருக்க வேண்டும்!”
என்று நிதனக்கத் தூண்டுகிறது.
வகாசல நாட்டு மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள்? கம்பன் கூறுேது :
”ேண்தமயில்தல ஓர் ேறுதம இன்தமயால்
திண்தமயில்தல வநர் வசறுநர் இன்தமயால்
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உண்தமயில்தல வபாய்உதர இல்லாதம யால்
ஒண்தம இல்தல பல் வகள்ேி வமேலால்’
(மக்களிைத்தில் வபாறாதம இல்தல. ஏவனனில் அேர்களிைம்
ேறுதம இல்தல.அதனேரிைமும் வபாருட்வசல்ேம் இருந்தது.
அறியாதம இல்தல; ஏவனனில் அேர்களிைம் கல்ேி இருந்தது.
அந்நாட்டில் உண்தம இல்தல; ஏவனனில் அேர்களிைம் வபாய்
இல்தல)
கேனிக்கவேண்டியது இது. அந்நாட்டில் உண்தம இல்தல என்கிறார்.
ஆக அதனேரும் வபாய்யர்களா? இல்தல. உண்தம என்ற ஒன்று
தனியாக இருக்கேில்தல. வபாய் இருந்தால் தாவன அதற்கு
மாற்றாக உண்தம என்ற ஒன்று வததே? வபாய்வய இல்தல
என்றால் உண்தம என்பதும் இல்தல. அதனத்தும் ஒவர நிதல
தாவன!
சரி. மக்கள் இப்படி உத்தமர்களாக இருப்பதால் அந்த நாட்டில் வேறு
என்னவேல்லாம் இல்தல ?
“கூற்றம் இல்தல ஓர் குற்றம் இலாதமயால்;
சீற்றம் இல்தலதம் சிந்ததயின் வசய்தகயால்;
ஆற்றல் நல்லறம் அல்லது இல்லாதமயால்
ஏற்றம் அல்லது, இழிதகவு இல்தலவய”
(வகாசல நாட்டு மக்களிைம் கூற்றுேன் வசய்யும் வகாடுதமகள்
இல்தல; ஏவனனில் மக்களிைத்தில் குற்றங்கள் இல்தல. அேர்கள்
தூய்தமயான உள்ளம் வகாண்ைர்கள்; ஆதலால் அேர்களிைம் சினம்
இல்தல. சினம் இல்லாததால் குற்றங்கள் இல்தல. அேர்கள் நல்ல
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அறங்கதளவய வசய்ததால் தேறுகள் இல்தல; எனவே
அேர்களுக்குப் புகழ் மட்டுவம உண்டு).
முதல் பாைலில் கல்ேி வபருகியுள்ளது வதரிகிறது. கல்ேியினால்
நல்ல பண்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. எனவே அழுக்காறு, அோ, வேகுளி,
இன்னாவசால் என்ற தீய பண்புகள் மக்களிைம் இல்தல. அதனால்
சண்தை, சச்சரவுகள் இல்தல. அதனால் அேர்களுக்குப் புகவழ தேிர
வேவறதுவும் இல்தல.
ஒரு முன்மாதிரியான நாட்தையும் மக்கதளயும் காண்கிவறாம்.
சரி. இம்மக்கள் யார்? இேர்கள் இருப்பிைம் எப்படிப்பட்ைது?
“தங்குவபர் அருளும் தருமமும் துதணயாத்
தம்பதகப் புலன்கள் ஐந்து அேிக்கும்
வபாங்கு மாதேமும் ஞானமும் புணர்ந்வதார்
யாேர்க்கும் புகல் இைம்“
என்றும் குன்றாமல் நிதறந்திருக்கும் கருதணயுள்ளேர்கள்; அறத்தத
மறோதேர்கள்; இதேகதளத் துதணயாகக் வகாண்டு
ஐம்புலன்கதளயும் அைக்கி ஆள்பேர்கள்; உயர்ந்த தேத்ததயும்
அறிதேயும் உதையேர்கள்; உலகப்பற்தற ேிட்ைேர்களான
முனிேர்கள் யாேர்க்கும் புகலிைமாக ேிளங்குேது அவயாத்தி
மாநகரம்)
இத்ததய ஆட்சிதயத்தான் ேிரும்புகிறது வேதாத்திரியம்.
வேதாத்திரியம் ” ோழ தேக்கும் ஆட்சி” வேண்டும் என்று
வசால்கிறது.
25

”கைன், ேறுதம, கல்ேியின்தம என்ற மூன்று
களங்கங்கள் உலகினிவல மதறய வேண்டும்.

உைன்பிறந்தார் வபால் உள்ளம் ஒன்றி மக்கள்
உயிர்நிதலயில் ோழதேக்கும் ஆட்சி வேண்டும்.” (ஞாக.பா.147)
அவயாத்தியில் ோழும் மக்கள் ோழ்க்தக முதற என்ன? எத்ததகய
வதாழில்கள் நதைவபற்றன?
கம்பன் கூறுேததப் பாருங்கள்
“அகில் இடும்புதக, அட்டில் இடும்புதக,
நகரின் ஆதல நறும்புதக நான்மதற
புகலும் வேள்ேியின் பூம்புதகவயாடு அளாய்
முகிலின் ேிம்மி முயங்கின எங்கணும்”
(அகில்கட்தைகளிலிருந்து ேரும் புதக, ேடுகளிலிருந்து
ீ
உணவு
தயாரிப்பால் எழும் சதமயல் புதக, கரும்பாதலகளிலிருந்து ேரும்
புதக, நான்கு வேதங்களின் முதறப்படி வசய்யப்படும்
வேள்ேிகளிலிருந்து ேரும் வேள்ேிப்புதக இதே அதனத்தும்
வசர்ந்து வமகத்ததப் வபான்று எங்கும் பரேியுள்ளன)
இதுவபான்று ”ேறுதமயற்ற ோழ்வு” வேண்டும்” என்று வசால்கிறது
வேதாத்திரியம்.
” ேறுதமயிவல ோடிடுவோர் ேயிற்றுப்பசித் துன்பம்,
ேழிேழியாய் வதாைர்குடும்ப உறுப்பினர்கள் துன்பம்,
வபாறுதமவகாள்ள முடியாது அேர்கள்மனம் நிதலத்து,
வபாதுநலமும், ஒழுக்கம் எனும் புனிதக்கட்டுப் பாடும்
வேறுதமவயன்ற வே

ௌ்ளத்ததில் ேழ்தாவலன்
ீ
னாகும்?
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வேண்ைா துன்பங்கள் ேிதளேவதாடு, உளவநாய்கள்

வபறும்மனித சமுதாயம். பிச்தசவநாய், திருட்டு,

பிதழயான வசயல்பலோம் வபரறிஞர் கைதம என்ன?”

(ஞாக.பா.180)
“தள்ளாேிதனயுளும் தக்காரும் தாழ் ேிலாச்
வசல்ேரும் வசர்ேது நாடு“
நீங்காத ேிதளவும், அறவோர் திறவோர் ஆகிய சிறந்தேர்களும்,
குதறேற்ற வசல்ேம் உதையேர்களும் வசர்ந்திருப்பவத நாடு”
என்பது ேள்ளுேம்.
சரி.மக்களும் நாடும் இப்படி இருக்க வேண்டுவமன்றால், அரசன்
எப்படி இருக்க வேண்டும்?
புறநானூற்றுக் காலங்களில் மன்னதன தேத்வத நாடு இயங்கியது.
“மன்னன் உயிர்த்வத மலர்ததல உலகம்” என்று புறநானூற்றின் ஒரு
பாைல் கூறுகிறது. குடிமக்களுக்கு அவ்ேளவு வபருதம இல்தல.
ஆனால் கம்பன் காலமான 12-ம் நூற்றாண்டில் மன்னராட்சிவய
இருந்துேந்தாலும் குடிமக்களுக்வக வபருதம என்பதுவபால்
வதரிகிறது. மக்களின் ஆதரவு இல்லாமல் மன்னனால் சரியான
அரசாட்சி வசய்ய இயலாது என்பதாகக் காட்டுகிறார் கம்பர்.
“தேய்யம் மன்னுயிராக, அம்மன்னுயிர்
உய்யத் தாங்கும் உைலன்ன மன்னனுக்கு
அய்யம் இன்றி அறம்கைோது அருள்
வமயின் நின்றபின் வேள்ேியும் வேண்டுவமா“

27

மக்கள் ேிழிப்புணர்வுைன் இருந்தால் தான் இத்ததகய அரசராட்சி
நதைவபறும் என்பததன வேதாத்திரியம்…….

ோழத்வதரியாவதர் வபரும்பாவலார் ோழ்நாட்டில்
ஆளத் வதரியாவதார் ஆட்சிவய நதைவபறம்.
வகாதழ, கயேர், வகதலஞர். தடியர்கள்,

ஏதழ, வநாயுற்வறார் எங்குவம காட்சியாம்.” (ஞாக.பா.129)
மன்னன் உலகத்தின் அதனத்து உயிர்கதளயும் உயிராகக்வகாண்டு
தான் ஒரு உைலாக மட்டுவம வசயலாற்ற வேண்டும். அவ்ோறு
இயங்கும் மன்னதன ேிட்டு ேிலகாது அறம் உைன் இருக்கும்.
இவ்ோறு இரக்கத்துைனும், உண்தமயுைனும் இருக்கும் அரசன்
வேள்ேி வசய்யவும் வேண்டுவமா?
அரசதன வேறும் உைல் வபால இருக்க வேண்டும் என்றும்,
அதனத்து உயிர்களும் அேனது உயிர் என்றும் கூறுகிறார் கம்பர்.
இப்படி ஒரு அரசன் இருந்தால் அேன் இதற ேழிபாடு கூை வசய்ய
வேண்டியதில்தல என்றும் அறத்தின் வதேதத அேனுைன்
இருப்பாள் என்றும் கூறுகிறார். மக்கவள உயர்ந்தேர், அரசன் வேறும்
கருேிதான் என்று அன்வற காட்டிேிட்ைார் கம்பர்.
அரசனின் ஆட்சி எப்படியிருக்க வேண்டும்? கம்பர் கூற்று:
“மண்ணிதை உயிர்வதாறும் ேளர்ந்து வதய்ேின்றி
தண்ணிழல் பரப்பவும், இருதளத் தள்ளவும்,
அண்ணல்தம் குதைமதி அதமயும், ஆதலால்
ேிண்ணிதை மதியிதன மிதக இது என்னவே”
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(உலகில் உள்ள உயிர்களுக்வகல்லாம் இனிய நிழதலத் தருேது
தசரதனின் வேண்குதை நிழல். அறியாதம இருதள அகற்றேல்லது
அதுவே. உலக உயிர்களுக்குப் வபாதுமானது அேன் ஆட்சியின்
நிழல்.இது தேிர ோனத்தில் சந்திரனின் நிழல் வததே இல்தல)
வேதாத்திரியம் ”அறிஞர்கள் ஆட்சி” வேண்டும் என்று
ேலியுறுத்துகிறது.
”வபாருள்துதறயில் கற்வபாழுங்கில் இன்றுள்ள சிக்கல்
பூவுலகில் மனிதரிதை குற்றங்கள் பலோய்,

அருள்துதறயில் மக்கள்மனம் வசல்லாத ோறு,
அறிேிதனவய திதசமாற்றி, அதலத்ததமதி வபாக்க
மிரள்கின்றார் வபரும்பாவலார் வசய்ேதறி யாமல்,

மிகுதிவபாருள் ேறுதம வயாழித்வத கல்ேி யூட்டி

இருள்நீக்கும் அறிஞர்கவள அரசியதல எங்கும்
ஏற்றுக் வகாண்ைால் உலகம் இன்போழ் வேய்தும்.” (ஞாக.பா.153)
அேன் ஆட்சி சரி. அேன் எப்படி நாட்தைக் காக்கிறான்?
“ேய்யகம் முழுேதும் ேறிஞன் ஓம்பும் ஓர்
வசய்எனக் காத்து இனிது அரசு வசய்கிறான்”
ஒரு சிறிய அளேிலான நிலத்தத உதைய உழேன் தன் நிலத்தத
எப்படிப் பாதுகாப்பாவனா அப்படி தசரதன் தன் நாட்தைப்
பாதுகாத்தான்.
மன்னனின் எப்படிப்பட்ை குணங்கள் வகாண்ைேனாக இருக்க
வேண்டும்?
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“இனிய வசால்லினான், ஈதகயன், எண்ணினன்
ேிதனயன்,தூயன்,ேிழுமியன்,வேன்றியன்
நிதனயும் நீதி வநறிகைோன் எனின்
அதனய மன்னற்கு அழிவும் உண்ைாம் வகாவலா”
(இனிய வமாழி, ஈதகக்குணம், ஆழ்ந்த சிந்ததன, ேிதன வசய்யும்
ேல்லதம, குற்றமற்ற பண்பு, சிறந்த குணம், வசயலிவல வேற்றி
அதையும் திறன், நீதிவநறி ேழுோதம — இந்தக் குணங்கதள
அரசன் வகாண்டிருந்தால் அேனுக்கு எக்காலத்திலும் யாராலும்
அழிேில்தல
அரசன் மட்டுவம எவ்ோறு நன்றாகச் வசயல்பை முடியும்? எவ்ேளவு
ேலிதம உதையேனாக இருப்பினும் வமவல வசான்ன குணங்கள்
இருந்தாலும் தனித்துச் வசயல்பை முடியாவத ?
இராமன் சுக்ரீேனுக்கு அறிவுதர கூறும் ேிதமாக அதமந்துள்ள
பாைல் இப்படி ேருகிறது :
“ோய்தமசால் அறிேின் ோய்த்த மந்திர மாந்த வராடும்,
தீதமதீர் ஒழுக்கின் ேந்ததிறத்வதாழில் மறேவராடும்”
உண்தமதய ஆராய்ந்து உணரும் அறிவுள்ள அதமச்சர்கவளாடும்,
குற்றமற்ற ஒழுக்கத்துைன் திறதமயாக நிர்ோகத்தத நைத்தும்
ேரர்கவளாடும்
ீ
ஆவலாசித்துப் பின்னர் வசயல் ஆற்ற வேண்டும்.
ஆக அரசனுக்கு உரிய குணங்கள், அேன் நல்ல அறிவுள்ள
அதமச்சர்கவளாடு வசர்ந்து வசயலாற்ற வேண்டியது முதலியன
கம்பனால் சுட்டிக் காட்ைப்பட்ைது.
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அதமச்சன் அறிவுள்ளேனாக மட்டும் இருந்தால் வபாதுமா? அேனது
குணங்கள் என்ன?
“உற்றது வகாண்டு வமல்ேந்து உறுவபாருள் உணரும் வகாளார்,
மற்றது ேிதனயின் ேந்தது ஆயினும் மாற்றல் ஆற்றும் வபற்றியர்;
பிறப்பின் வமன்தமப் வபரியேர்; அரிய நூலும் கற்றேர் ;
மானம் வநாக்கின் கேரிமா அதனய நீரார்“
வமவல கண்ைது அதமச்சர்களின் வதர்வுக்கான குணங்களாகக்
வகாண்ைால், அேர்கள் எப்படிச் வசயலாற்றவேண்டும் என்று கம்பன்
கூறுகிறான் என்று பார்த்தால் வமய் சிலிர்க்கிறது:
“தம் உயிர்க்கு உறுதி எண்ணார் ததலமகன் வேகுண்ைவபாதும்
வேம்தமதயத் தாங்கி நீதி ேிைாதுநின்று உதரக்கும் ேரர்
ீ
வசம்தமயின் திறம்பல் வசல்லாத் வதற்றத்தார் வதரியும் காலம்
மும்தமயும் உணர ேல்லார் ஒருதமவய வமாழியும் நீரார்”
தனக்கு மட்டுவம நன்தம வேண்டும் என்று கருத மாட்ைார்கள்;
அரசன் சினம் வகாண்ைாலும் தாங்குோர்கள்; நீதிதய ேிைாது
பின்பற்றுோர்கள்; அரசதனயும் நீதிதய ேிட்டு ேிலகாதபடி
அறிவுறுத்துோர்கள்; மூன்று காலங்கதளப்பற்றியும் அறிந்துவகாண்டு
உண்தமவய, தாம் நாட்டிற்கு நன்தம பயக்கும் என்று கருதுேததவய
உதரக்கும் தன்தம உள்ளேர்கள்
கம்பன் மட்டுவம இவ்ோறு அதமச்சர் பற்றிக் கூறினானா? அதற்கு
உதரகல் எது? ேழக்கம் வபால் ேள்ளுேன் தான் :
“வதரிதலும் வதர்ந்து வசயலும் ஒருததலயார்
வசால்லலும் ேல்லது அதமச்சு”
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வசய்வத ஆக வேண்டிய வசயல்கதள ஆய்ந்து அறிதல், வசயல்
வசய்யவேண்டிய ேழிகதள நன்கு ஆய்ந்து உறுதியாகத் தம்
கருத்தத முன்தேத்தல் — இேற்றில் ேல்லேவன நல்ல
அதமச்சன்.
ஆக, நாட்டு மக்கள் நன்றாக இருக்க


அேர்களுக்குக் கல்ேி வேண்டும்,



குற்றம் இல்லாமல் இருக்க நாட்டில் வசல்ேம் வேண்டும்,



அச்வசல்ேம் மக்களிைம் சரியான அளேில் இருக்க வேண்டும்,



பல ேதகயான மக்கள் வேறுபாடின்றி ஒருங்வக இருக்க
வேண்டும்,



இதே அதனத்ததயும் நைத்த நல்ல மன்னன் வேண்டும்,
அேன் ஆட்சி குளுதமயாக இருக்க வேண்டும், அேன்
மக்கதளத் தன் உயிர் வபால் கருத வேண்டும்,



அப்படி ஆட்சி வசய்ய நல்ல அதமச்சர்கள் வேண்டும்.



அந்த அதமச்சர்கள் இவ்ோவறல்லாம் இருக்க வேண்டும்?

என்று நாடு இருக்க வேண்டிய நிதலதயயும், அதற்கு மன்னன் தரம்,
அேனது அதமச்சின் தரம் என்ற பல வநாக்கில் கம்பன் காட்டும்
நாைாளும் ேழிமுதற நம்தம அவ்ோறான ஒரு நாட்டு நிதலதம
ஏற்பைாதா என்று ஏக்கம் வகாள்ள தேக்கிறது.
இந்த ஏக்கத்ததப் வபாக்க ” ஓர் உலக ஆட்சி” வேண்டும் என்கிறது
வேதாத்திரியம்.

அரசியல் ததலேர்களாவலா, மதத் ததலேர்களாவலா, வபாருள்
துதறத்ததலேர்களாவலா உலகில் அதமதி ஏற்படுத்திை முடியாது.
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ஏவனனில் இேர்கள் தனித்தன்தமயில் எவ்ேளவு தான்

உயர்வநாக்கம் உதையேர்களாக இருந்த வபாதிலும், ஒரு குறிப்பிட்ை
ேதகயில் ோழ்க்தக நலத்தில் எல்தல கட்டி குழுேினர்கள்
அளித்துள்ள பதேி, பணம், இேற்றிற்குக் கட்டுப்பட்ைேர்கள்.

ஆகவே ஆன்மீ கத் துதறயில் உலக மக்கள் அதனேதரயும்

வபாறுப்புைன் இதணத்து நலம் காக்க ஆன்மீ க வநாக்குதைய ஒரு
இயக்கம் தான் வநர்-நிதற உணர்வோடு உலக அதமதிக்கு
ேழிகாட்ை முடியும்.
வேதாத்திரியம்

வகாடுக்கும் திட்ைவமா, மிகவும் எளிது; புரிந்து

வகாள்ளவும் வசயல்படுத்தவும் இயல்பானது.



நாடுகள் சதபக்குப் வபாதிய அதிகாரமளித்து உலக நாடுகள்
ஒன்றிதணந்து உலகிலுள்ள எல்லா ஆட்சி எல்தலகதளயும்
பாதுகாக்கும் வபாறுப்தபக் கூட்ைாக ஏற்றுக் வகாள்ள



வேண்டும்.

இப்வபாதுள்ள எல்தலத் தகராறுகதள ஐ.நா. சதப ஏற்படுத்தும்
நீதிமன்றத்தின் மூலம் எல்லா நாடுகளும் எதிர்ப்பின்றி ஏற்றுக்
வகாள்ளக்கூடிய திட்ைமும் வசயலும் நாம் வகாடுக்கும்

திட்ைத்தின் சாரமாகும். எல்தலகளின் பாதுகாப்பு ஐ.நா.சதப
மூலம் உலகம் ஏற்றுக் வகாண்ைால் தனித்தனிவய


எந்நாட்டுக்கும் ராணுேம் வததேப்பைாது.

இன்றுள்ள ராணுே அதமப்புச் வசலதேயும், வபார் ேரர்களின்
ீ
வசதேதயயும், பின்தங்கிய நாடு, பின்தங்கிய மக்கள் இேர்கள்
முன்னுக்கு ேரவேண்டிய வசதேகளில் ஐ.நா. சதப மூலம்



ஈடுபடுத்தி ேிைலாம்.
ராணுேத்தின் வசலவும் ஆற்றலும் மக்கள் நல வசதேக்குத்
திருப்பப்பட்டு ேிட்ைால் 15 ஆண்டுக் காலத்திற்குள்ளாக
உலகிலுள்ள ஒவ்வோரு நாடும் சமமான வபாருளாதார
ேசதிவயாடும், அன்பு ேளம் வபற்ற உள்ளங்கவளாடும்



அதமதியாக ோழ முடியும்.
உலவகங்கும் ஊர் ோரியாக நகர் ோரியாக, நாடுகள் ோரியாக
இந்தத் திட்ைத்ததப் பற்றிச் சிந்திக்கவும். எந்த பிரிேினருக்கும்
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இழப்பில்லாத ேதகயில் உலக அதமதி எற்பைத்தக்கோறு


முடிவேடுத்துப் பின்பற்றலாம்.

இந்த வபருவநாக்கச் வசதேயாற்ற ோக்கு, வபாருள், ஆற்றல்
என்ற எவ்ேதகயாலும் உலகுக்குத் வதாண்டு வசய்ய

ோருங்கள். கூடுங்கள். நலம் வசய்து நலம் கண்டு மகிழுங்கள்
என்று அன்வபாடு வேதாத்திரியம் அதழக்கிறது..

"உலக சமாதானம் வேண்டுமானால் முதலில்
மனிதன் மனதில் அதமதி ேந்தாக வேண்டும்".
.
உலக நல வேட்பு:
"உலகிலுள்ள வபாறுப்புதைய ததலேவரல்லாம்
உயிரறிதே உள்ளுணர்ோய்ப் வபறுதல் வேண்டும்,
உலகதனத்து நாடுகளின் எல்தலகாக்க
ஓருலகக் கூட்ைாட்சி ேலுோய் வேண்டும்;
உலகில் வபார் பதக அச்சமின்றி மக்கள்
உதழத்துண்டு ேளம்காத்து ோழவேண்டும்
உலவகங்கும் மனிதகுலம் அதமதிவயன்னும்
ஒரு ேற்றாத நன்னிதி வபற்றுய்யவேண்டும்." (ஞாக.பா.)

"அறியாதம அழிவுக்குத் துதண வபாகும்,
ஞானம் ஆக்கத்திற்கு அச்சாணியாக இருக்கும்".(ஞாக.பா.)

.
"அறிேறிந்வதார் எண்ணிக்தக வபருகவேண்டும்
அன்பு கைதம ஆட்சி அறம் வதாண்வைல்லாம்
அறிேறிந்வதார் ேிளக்கும் ோறுணர்ந்து வபாற்றி
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அருள் வநறியில் மக்கவளல்லாம் ோழவேண்டும்
அறிேறிந்வதார் ேிளக்கத்தால் பழக்கம் சீராம்
அறக் கல்ேி குழந்ததகட்குக் கிட்ைவேண்டும்
அறிேறிந்வதார் அகன்ற கருத்தில் உதிக்கும்
ஆட்சிமுதற மலர்ந்துலகம் உய்யவேண்டும்." (ஞாக.பா.)

சிறந்த ஆட்சி எது? கம்பன் வசால்கிறான்
மணக்வகாலத்தில் கண்ை தன் மகன் இராமனுக்கு மாமுடி
புதனேித்து மன்னனாக்க எண்ணம் வகாண்ைான் மாமன்னன்
தயரதன்.

அதமச்சர் வபருமக்களும் அததன ஏற்றனர். உைவன தயரதன் தன்
குலகுருோன ேசிட்ைதர அதழத்து, ”இராமனுக்கு நல்லுறுதி
ோய்ந்த உதரகதளக் கூறுோயாக” என்றான்.

ேசிட்ை முனிேன் இராமதன அதைந்து, “ நாதள உனக்கு இந்த
நானிலம் ஆளும் உரிதம ேழங்கப்பை இருக்கிறது. எனவே நான்
ஒன்று கூறுேதுண்டு உறுதிப் வபாருள். நன்று வகட்டுக் கதைப்பிடி”
என்று கூறி அரசன் தகக்வகாள்ளவேண்டிய அறங்கதள எடுத்துக்
கூறுகிறான்.

ேசிட்ைன் உதரப்பனோகக் கம்பன் பதிதனந்து பாைல்கதள இயற்றி
உள்ளான்.

வதளிந்த நல்லறம், மனத்தில் வசப்பம் உதைதம, கருதண ஆகிய
மூன்தறயும் ஆள்பேர் கதைப்பிடிக்க வேண்டும் எனக் கூறும்
ேசிட்ைன்,”சூது என்பதுதான் அதனத்துக் குற்றங்களுக்கும்

மூலகாரணமாகும்; அதத அறவே ேிலக்க வேண்டும்” என்கிறான்.
”சூதானது வபாருதள அழிக்கும்; வபாய் வசால்லத் தூண்டும்;
அருதளயும் வகடுக்கும்; அல்லதேயும் தரும் “ என்ற வபாருதளத்
தரும் குறளான,

”வபாருள்வகாடுத்துப் வபாய்வமற் வகாள ீஇ அருள்வகடுத்[து]
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அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது”
என்பது நிதனவுக்கு ேருகிறது. வமலும், “ஆள்வோர் எேரிைத்தும்
பதகதம பாராட்ைலாகாது. பதகதம இல்லாத அரசனின் நாட்டில்

வபார் இல்லாமல் வபாகும்; அேனது பதையும் அழியாது; அேன் புகழ்
வபருகும்” எனும் கருத்தில் ‘வபார் ஒடுங்கும்; புகழ் ஒடுங்காது”
என்று கூறுகிறான்.

வபார் வமகங்கள் சூழ்ந்துள்ள இன்தறய உலக அரசியலுக்கு இது
முக்கியமான அறவுதரயாகும்.

சிறந்த அரசாட்சி எதுவேன்பதற்கு ேசிட்ைனின் கூற்றாகக் கம்பன்
ஓர் இலக்கணம் ேகுக்கிறான்.

”வகாளும் ஐம்வபாறியும் குதறய வபாருள்
நாளும் கண்டு நடுவுறும் வநான்தமயின்
ஆளும் அவ்ேரவச அரசு அன்னது

ோளின் வமல்ேரும் மாதேம் தமந்தவன”
என்பது கம்பனின் பாைல்.
அதன்படி, “வமய்,ோய், கண்,மூக்கு எனும் ஐம்வபாறிகள்

உண்ைாக்கும் ஆதசகதள அைக்கி, தனது நாட்டுக்குத் வததேயான
வபாருதள நாள்வதாறும் நல்ல ேழியில் வசர்த்து, நடுநிதலதமயில்
நின்று ஆளுகின்ற அரசாட்சிவய உண்தமயான சிறந்த
அரசாட்சியாகும்“ என்பது ேிளக்கமாகிறது.

இப்படி நைத்துேது என்பது எவ்ேளவு கடினமானது என்பதத ேிளக்க
”அந்த ஆட்சி ோளின் முதனயில் நின்று வசய்கின்ற வபரிய தேம்
வபான்றதாகும்” என்ற உேதமயும் கம்பனால் கூறப்படுகிறது.
சிறந்த ஆட்சி பற்றி வேதாத்திரியம் வசால்கிறது……..
”இலாபவமன்ற ஒன்வறதான் தனியார் வசய்யும்

எத் வதாழிலிலும் உள்ள குறிக்வகாள் ஆகும்.
இலாபத்திற்வக மக்கள் உைல் உள்ளத்தத

36

எந்தஅளவும்

வகடுக்கும் வகாடுதம யாகும்.

இலாநட்ைம் வபாதுமக்கள் அனுபேிக்கும்
இன்பதுன்பம் எனகணிக்கும் ஆட்சி காண்வபாம்.
இலாபத்தில் நட்ைத்தில் மனிதர் எல்லாம்
இதணந்தஒரு கூட்டுறவே சிறந்த ஆட்சி.”

(ஞாக.பா.123)

இன்தறய அரசியலும் ஆட்சியும் சீர்குதலந்து நிற்பததஉணரும்
வேதாத்திரியம், ஒவ்வோரு நாட்டிலும் அரசியல் அதமப்பு



உரிதமகதளச் வசயல்படுத்துேததத் தீர்மானிப்பதில் இரண்டு
அரசியல் கட்சிகள் மட்டுவம வபாதுமானது.

அரசியல்ோதி களுக்கும் அரசு நிர்ோகிகளுக்கும் கல்ேி
வபாதிக்கும் ேதகயில் பல்கதலக்கழகங்களில் தனியாக ஒரு
துதற இருக்க வேண்டும். ஆன்மீ கம், உளேியல், உைலியல்,
சமூகேியல், வபாருளாதாரம் , ஒழுக்கம், பண்பாடு,
வசயல்ேிதளவு தத்துேம் இதேயதனத்தும் இக்கல்ேி





முதறயில் அதமய வேண்டும்.

ஒருசில ஆண்டுகளில் இக்கல்ேி கற்றேர்கள் மட்டுவம
வதர்தலில் நிற்க வேண்டும் என்ற சட்ைம் ேரவேண்டும்.

அேர்களுக்குப் பிற ோழ்க்தகத் வதாழில் பார்ப்பேர்கதளப்
வபான்று நல்ல ஊதியம் ேழங்கப்பை வேண்டும்.
வமலும் அரசியல் வதாைர்புள்ள அேர்களுக்கு வேறு

எவ்ேிதமான வதாழிலில் ஈடுபைவும் ோய்ப்பு இருக்கக் கூைாது.

வேதாத்திரியத்தின் இந்த அருதமயான கருத்து மக்களால்
ஏற்றுக்

வகாள்ளப்பட்டு நதைமுதறக்கு ேந்தால்

உயர்ோனதாக அதமயும் என்பதில் ஐயமில்தல.

ஓர் உலக ஆட்சிஆட்சி
” உலகம் என்ற மண் மீ து அதனேரும் பிறந்வதாம்
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உயிர்காக்கும் ஒன்வற மூச்சு ேிடுேதற்கு
உலவகங்கும் ஒளிேசும்
ீ
சூரியனும் என்வற
உள்ள கைல் ஒன்வற நீர் ஆேியாகிப் வபாழிய

உலகில் இன்று உள்வளார் இதில் ஒன்றும் வசய்ததில்தல
ஒவ்வோருேரும் பிறந்து ோழ்ந்து வசத்துப் வபாோர்
உலகில் உள்வளார் அதனேருவம உைன்பிறந்வதாராோர்
ஒத்து உதேி ோழ வசயல்ேிதளவு நீதி வதர்வோம்”

வேதாத்திரியத்தின் இப்பார்தே உலகம் முழுேததயும் வசர்த்வத
காணுமளேிற்கு ேிரிந்வத இருக்கின்றது.


” இயந்திர, ேிஞ்ஞான, உலக மக்கள் எண்ணிக்தக இதே
மிகுந்த இக்காலத்தில் அந்தந்த நாட்ைேர் தம் எல்தல காக்க,
அடுத்த நாட்தைத் தாக்க, வசதன தேத்து எந்தச்
சமயத்திலுவம பயந்து வகாண்வை இருப்பவதனில் மனிதரது

ோழ்வேன்னாகும்? இந்த நிதலதய மாற்றி அறத்ததக் காக்க
ஏற்படுத்த வேண்டும் ஓர் உலக ஆட்சி”

என்கிறார் வேதாத்திரி மசரிஷி. அந்த ஆட்சியும் குடியாட்சி
முதறயாக இருக்க

வேண்டும் என்கிறார்.

” குடியாட்சி முதற உயர்ோய்க் வகாண்ை அறிஞர் ஒரு
குடியாட்சி பிற நாட்தைக் வகாடுதம வசய அனுமதியார்
குடியாட்சி பிற நாட்ைால் குதலய ேிைாத ஓர் உலகக்
குடியாட்சி அதமப்பதிவல குறிப்பாகத் வதாண்டு வசய்ேர்” (ஞாக.பா.)

இவ்ோறு ஆட்சி அதமந்தால்,
” பார் முழுதும் ஏழ்தம வபாம் ; பண்பாடு சிறந்வதாங்கும்;
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சீர்திருத்த ோழ்வு அப்வபா சித்திக்கும் சிந்திப்பீர்.” (ஞாக.பா.)

வமலும்,



உலக ஆட்சியின் கீ ழ் அகில உலகப் வபரறிஞர்கதளக் வகாண்ை
ஒரு வதாண்டு நிதலயம் அதமக்கப்படும்.

அது அவ்ேப்வபாது மனித இன ோழ்ேின் உயர்வுக்கான
திட்ைங்கதள ேகுத்துக் வகாடுக்கவும் மக்களுக்குத்
வதாண்ைாற்றவும் ஒரு வபாது சமுதாய சீர்திருத்த இதணப்பு



நிதலயமாகப் பணி ஆற்றும்.

ஆன்மீ கம், வபாருளாதாரம், சுகாதாரம், ேிஞ்ஞானம், அரசியல்
என்ற ஐந்து ேதகதயயும் இதணத்து அறிஞர்களும்

நிபுணர்களும் கூடிய ஆராய்ச்சிக் குழுேினரால் மக்கள்

ோழ்தே அவ்ேப்வபாது சீர்திருத்த, ஏற்றபடி ேழிகதள
ேகுத்துக்காட்டும்
என்கிறது வேதாத்திரியம்.
உலகவமங்கும் இன்பமயம்.

வேதாத்திரியத்தின் கனவு நினோனால்

முடிவுதர
கம்பரும் வேதாத்திரியமும் தங்க

ளதைய அரசியல் பார்தேயாக

நாம் பாாக்கும்வபாழுது. அேர்கள் அரசியல் பற்றி

மிகத்

தீேரமாகேம்,
ீ
ஆழமாகவும் சிந்தித்து இருக்கிறார்கள் என்பதத
உணர்த்துகிறது.

முடியாட்சி காலத்தில் கம்பர் ோழ்ந்திருந்தாலும் அந்த ஆட்சி
முதறதய ஏற்காதேராகவே கம்பதனக் காணமுடிகிறது.
முடியாட்சியின் தீதமகதள வகாடிட்டுௌ்க் காட்டுேவதாடு அேற்தற
நீக்கவும் முற்படுகிறார்.
ஒரு நல்லரச பற்றி மட்டும் அல்லாமல் இலட்சிய அரசு எவ்ோறு
அதமய வேண்டும் என்பததயும் இருேரும் பட்டியல்
இட்டிருக்கிறார்கள்.
எல்லாரும் எல்லாம் வபற்றிருக்க வேண்டும்.

ஏற்றத் தாழ்ேற்ற

சமூகம், வபண்களின் முன்வனற்றம், பிறப்பால் உயர்ந்வதார்

தா
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ழந்வதார் என்று வபதததய அற்று இருௌ்தல். எனும் கருத்துகள்
இருேரிைமும் இருப்பததப் பார்க்கிவறாம்.

பிற்வபாக்கான கருத்துகதள எல்லாம் எதிர்க்கும் மனம்
இருேர்களிைம் காணப்படுகிறது.
வமனாட்டு அறிஞர்கள் கண்ைறிந்த பல அரிய உண்தமதகள்
கம்பன் ஒன்பதாம்
அளிக்கிறது.

நூற்றாண்டிவலவய வசால்லியிருப்பது ேியப்தப

கார்ல் மார்ச்சின் புரட்சிகரமானத் தத்துேத்தில் காணப்படும் வபாது

ேதைதம, அரசற்ற சமூகம் வபான்ற கருத்துகளின் மூல ேடிேத்தத
அப்வபாழுவத கம்பன் உணர்த்தியிருப்பது, கம்பனது வமதததமதயக்
காட்டுகிறது.

ஆக, கம்பர் மற்றும் வேதாத்திரிய அரசியல் வகாட்பாட்டுப்

பார்தேதயத் தமிழ் சமூகத்தில் வபாற்றுதலுக்கரிய ஒன்றாகவே
நாம்

காண வேண்டியுள்ளது.

துதணநின்ற நூல்கள்
கம்பராமாயணம், சுோமி சித்போனந்தர்.
கம்பராமாயணம், ே.சுப.மாணிக்கம்
இதணயதள தகேல்கள்
ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி
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கம்பனும் வேதாத்திரியமும்
இதறச்சிந்ததனகள்

கைவுள் உண்ைா? மனித குலம் வதான்றிய காலம் வதாட்டு
ேிதைவதடி ேரும் வகள்ேி இது!

ேிதை உறுதியாக கிதைக்காது என்ற வபாதிலும் வதடுகிற ஆர்ேம்
எந்த காலத்திலும் குதறந்தபாடில்தல!
பரதகண்ைம் முழுேதிலும் பக்தி இயக்கத்தத பதைநைத்தி வகாண்டு
வசன்ற வபருதம நம் வதன்னகத்துக்கு உரியது.

பல்லேர் காலத்திவலவய அதற்கு பிள்தளயார் சுழி வபாட்ைாலும்
வதற்காசியா முழுதமயும் ஒருகுதை நிழலில் ஆண்ை வசாழர்களின்
காலத்தில்தான் அது ேிஸ்ேரூபம் எடுத்தது!
தசேமும் தேணேமும் வபாட்டி வபாட்டுக்வகாண்டு நிகழ்த்திய
தத்துே வமாதல்களில் சிந்தித்வதறித்ததே எல்லாவம வமய்ஞானம்
வதடுவோர் அள்ளி அள்ளிப் பருகவேண்டிய வேண்டிய அமுதம்
ததும்பும் வபாற்கலசங்கள்.!

மதவமாதல்களும் தத்துே ேிசாரணங்களும் தர்க்க சாத்திரங்களுவம
முழுவநர வதாழிலாய் வகாண்டு வபாழுதத வபாக்கிேந்த
பண்டிதமணிகள் சுற்றிேந்த பூமியில்தான் நம் கம்பன் எனும்
வபரும்புலேனும் திரிந்துவகாண்டிருந்தான்.
ஆக, அேனும் அந்த அந்த அறிஞர்களின் தத்துேசாரத்திதன
கதரத்து குடித்திருக்க கூடும்!
இதறேன் பற்றிய சிந்ததன ேிோதங்கள் அேர்களிைமும்
எழுந்திருக்கும். கைவுள் உண்ைா இல்தலயா? ஒருத்தரா பலவபரா?
உன் சாமி வபருசா என் சாமி வபருசா? என அப்வபாதும்
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பட்டிமன்றங்கள் நைந்திருக்கும்.(கண்டிப்பாக இப்வபாது உள்ளதத
ேிை அதே தரமானதாக நைந்திருக்கும்..!)

வபாதுோக எந்த ஒரு பதைப்பாளியும் தன்

சமகால அறிவோட்ைத்தத தன்தன அறியாமல் தன்பதைப்பின்
சாரத்தில் வதளித்துேிடுோன்.

அதிலும் கம்பன் மாதிரி ஒரு தரமான புலேன் அதத எங்ஙனம்
ேிடுோன்?

கம்பராமாயணத்தின் ஆறு காண்ைங்களும் ஆறு அழகிய கைவுள்

ோழ்த்துப் பாைவலாடு வதாைங்குகின்றன..!(பால காண்ைத்தில் மட்டும்
ஒன்றிரண்டு கூைலாம்)

அதே ஒவ்வோன்றுவம புைம்வபாட்ை தங்கமாக காேியத்திலிருந்து
தனித்து வதரிகின்றன.

மற்ற இலக்கியங்களில் கைவுள் ோழ்த்து பா வபாதுோக கைவுளின்
உருேத்ததயும் புராணங்கள் ேருணிக்கும் ேடிேத்ததயுவம

எடுத்வதாதிேிட்டு வபாகிற காலத்தில் கம்பர் மட்டும்தான் கைவுள்
ோழ்த்தத தத்துே பார்தேயில் அணுகுகிறார்...
பாலகாண்ை பாயிரத்தில்....,
”உலகம் யாதேயும் தாம் உள ஆக்கலும்
நிதல வபறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலார்
அலகி லாேிதள யாட்டுதையார் அேர்
ததலேர். அன்னேர்க்வகச ரண் நாங்க”

என்று முதல் பாைலிவலவய தன்முத்திதரதய பதித்துேிட்டு...,,
அவயாத்யா காண்ைத்தில்...
"ோன்நின்று இழிந்து, ேரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் தேப்பு எங்கும்,
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ஊனும் உயிரும் உணர்வும்வபால், உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப..."
என தர்க்க (”””””””) ரீதியிலான தத்துே ேிசாரதண வசய்கிறார்!
பிறகு... ஆரண்யத்தில்,,
"வபதியாது நிமிர் வபத உருேம் பிறழ்கிலா,ஓதி ஓதி உணரும்வதாறும்
உணர்ச்சி உதவும்

வேதம், வேதியர், ேிரிஞ்சன், முதவலார் வதரிகிலா,
ஆதி வதேர்; அேர் எம் அறிேினுக்கு அறிவுஅவரா."
என திடீவரன தேதீகத்தத தேதுேிட்டு (ேள்ளுேர்வபால)
சமணத்தத வநருங்கிேிட்டு நகர்கிறார்!
கிஷ்கிந்ததயில்,,,,
"மூன்று உரு எனக் குணம் மும்தம ஆம் - முதல்
வதான்று உரு எதேயும், அம் முததலச் வசால்லுதற்கு,
ஏன்று உரு அதமந்தவும், இதையில் நின்றவும்,

சான்று உரு உணர்ேினுக்கு உணர்வும், ஆயினான்."
என உளேியல் (தசக்காலஜி) பாைத்தத சாமர்த்தியமாக
வசால்லிேிட்டு....

சுந்தர காண்ைத்தில் நுதழந்து...,
"அலங்கலில் வதான்றும் வபாய்ம்தம அரவு என, பூதம் ஐந்தும்
ேிலங்கிய ேிகாரப் பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற ேக்கம்...."
ீ
என்று பிரபஞ்சேியதல (”””””””””) வதால்காப்பியர் ேழிநின்று
ஓதிேிட்டு, முடிோக யுத்தகாண்ைத்தில் பிரவேசிக்கிறார்...!
மற்ற ஐந்தத ேிைவும் கதைசியாக யுத்தகாண்ைத்தில் ேருகிற
கைவுள் துதிபாைல்... முற்றுணர்ந்த வமய்ஞானி ஒருேனுக்கு சித்தம்
கலங்கிேிட்ைால் எப்படி வபசுோவனா அதுவபால இருக்கிறது!!
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கைவுள் ோழ்த்தாக ேருகிறவத தேிர இதில் கைவுள் பற்றிய

ஒருவசால்லும் இல்தல.! ('நம்பி' என்கிற பதம் மட்டும் வகாஞ்சம்
ேிோதிக்கப்பை வேண்டியது..

கைவுளுக்கு இது ேதர எங்காேது துல்லியமான ””””””””””
கிதைத்திருக்கிறதா? கம்பனும் வேதாத்திரியமும் கைவுளுக்கு
துல்லியமான ேிளக்கத்தத மானுைத்திற்கு ேழங்கியுள்ளது.

சுந்தர காண்ைத்தில் அனுமன்,இராேணதன வநாக்கி இராமன் யார்
என்பததத் வதளிவு படுத்த முயலும் கட்ைத்தில்- பிணி ேட்டு
ீ

பைலத்தில் ேரும் இப் பாைலில் கம்பன் அததச் வசய்திருக்கிறான்..
’ ’ மூலமும் நடுவும் ஈறுவும் இல்லவதார் மும்தமத்தாய

காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் - தகேில் ஏந்தி
சூலமும்,திகிரி,சங்கும் கரகமும் துறந்து வதால்தல

ஆலமும் மலரும் வேள்ளிப்வபாருப்பும் ேிட்டு அவயாத்தி ேந்தான்’ ’
ஆதி அந்தம் நடு அற்ற- ஆனால்...அம் மூன்றுமான- ,

காலத்தாலும் மனிதக் கணக்குகளாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாதஆனால்...அதே அதனத்ததயும் கட்டுக்குள் தேத்திருந்து
அேற்றுக்குக் காரணமாேவத இதறநிதல என
‘”மூலமும் நடுவும் ஈறுவும் இல்லவதார் மும்தமத்தாய
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன்’ ’ என்று கைவுள் தத்துேத்துக்கு அற்புதமும் வசறிவும் கூடிய
துல்லியமான வதளிோன ேதரயதறதயச் வசால்கிறான் கம்பன்.





இராமன் மானுைன் அல்லன்.
கரகத்ததக் தகயில் ஏந்தித் தாமதர மலரில் அமர்ந்திருக்கும்
பிரம்மன்,
திகிரி எனும் சக்கரப்பதையும்,சங்கும் தகயில் வகாண்டு
ஆலிதலயில் கண் ேளரும் திருமால்,
சூலம் ஏந்திக் தகலாயவமன்னும் வேள்ளிப் பனி மதலயில்
ேற்றிருக்கும்
ீ
சிேன்
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என்று இம்மூன்று இதறத் தத்துேங்களும் அேரேர்

இைத்ததயும்,வபாருதளயும் ேிட்டு ஒன்று கூடி ஒருங்வக ேந்த
ேடிவே இராமன் என அனுமன் இராமனின் வபருதமதய ேிளக்கிக்
வகாண்டு வபாகும் இப் பாைலில் அேற்தற ேிைவும் சிறப்பிைம்
வபறுேது .
சுருக்கமாகக் கச்சிதமாகக் கைவுளின் ேிளக்கத்தத அேன்
தந்திருக்கும் வசாற்வசட்டும்,அதன் வபாருட்வசறிவுவம.
எண்ணுவோர்க்கு எண்ணும் ேதகயிலான கைவுள் – கம்பர்
”ஒன்வற வயன்னின் ஒன்வறயாம்

பலவேன் றுதரக்கிற் பலவேயாம்
அன்வற வயன்னின் அன்வறயாம்
ஆவம வயன்னின் ஆவமயாம்

இன்வற வயன்னின் இன்வறயாம்

உளவதன் றுதரக்கின் உளவதயாம்
நன்வற நம்பி குடிோழ்க்தக

நமக்கிங் வகன்வனா பிதழப்பம்மா”
கம்பரின் இதற ேணக்கப் பாைல்களுள் இதுவும் ஒன்று.


“கைவுள் ஒருேவர என நம்பிக்தக உள்ளேர்களுக்குக் கைவுள்
ஒருேன்தான்;
பலோகத்

வேவ்வேறு

கைவுள்களாக

வதாற்றமளிக்கிறார்.

அஃதாேது

நம்புவோருக்குப்
கைவுள்

எல்லா

உயிர்கதளயும் இயக்கும் ஒரு தனிப் வபரும் ஆற்றல் என்பதால்
ஒன்வற என எண்ணுவோருக்கு ஒன்றாக ேிளங்குகிறார். பல
உயிர்களிலும்

உதறந்து

எண்ணுவோருக்குப்

உள்ளதமயால்

பலோகத்

இன்னின்ன

தன்தமகள்

உள்ளனவே.

கைவுவள

இல்தல

திகழ்கிறார்.

பல

என

கைவுளுக்கு

என்றால்

இல்தலதான்.

என்றாலும்

இல்தலதான்.

மாறாக கைவுளிைம் இன்னின்ன தன்தமகள் உள்ளன என்றால்
இல்தல

கைவுள் உள்ளதாகக் கருதினால் உள்ளேவன. இப்படி எல்லாத்
தன்தமயாகவும்

வதான்றும்

கைவுள்

நிதல

வபரிவத.
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சிற்றறிவுதைய நம்மால் இதறநிதலதய உணர்ந்து பிதழக்கும்
ேழி யாவதா!”
ஒரு

நாமம் ஓருருேம் ஒன்றும்

அதழப்பதும்

மக்கள்

ேழக்கம்

இல்லார்க்குப்
அன்வறா!

பல நாமம் சூட்டி

எனவே,

கைவுளின்

தன்தமகளுக்வகற்ப வபாதுநிதலப் பாைலாகக் கம்பர் எழுதி உள்ளார்.

இதறேதன உருேமாகவும் அருேமாகவும் உளதாகவும் இலதாகவும்

கற்பிக்கும் பாைல்களுள் ஒன்றாகக் கம்பரின் பாைலும் அதமந்துள்ளது.
கைவுளின் ேிலாசத்ததவய தந்தேர் நம் தாயுமானேர்.
அங்குஇங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்திஆகி,
அருவளாடு நிதறந்தது எது?

தன்அருள் வேளிக்குவள

அகிலாண்ை வகாடிவயல்லாம்

தங்கும் படிக்கு இச்தச தேத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த்
ததழத்தது எது? மனோக்கினில்
தட்ைாமல் நின்றது எது?

சமயவகா டிகள் எலாம்

தம்வதய்ேம் எம்வதய்ேம் என்று

எங்கும்

வதாைர்ந்து எதிர் ேழக்கு இைவும் நின்றது எது?

எங்கணும் வபருேழக்காய்,
யாதினும் ேல் ஒரு சித்தாகி இன்பமாய்
என்தறக்கும் உள்ளது எது?

வமல்

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்தல உளது எது? அது
கருத்திற்கு இதசந்தது அதுவே.
கண்ைன எலாம் வமான உருவேளியது ஆகவும்
கருதிஅஞ் சலிவசய்குோம்

(திருேருள் 1)
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வமய்ப்வபாருள் என்ற கைவுள்
வகள்ேிகதள

எங்கிருக்கிறார் என்ற ஆறு

நம்மிைவம தேக்கிறார் தாயுமானேர்.

1. அங்கு எங்கு என்று வசால்ல முடியாதபடி, அண்ைவேளி
முழுேதும்- எங்கும் -நிதறந்து ேிளங்கும்- ஒளிமயமாகி.
உயிர்களுக்குப் வபரின்பத்தத நல்கும்- நிதறோன ஒன்றாகி,
தனது திருேருளாகிய- சக்திவயாடு கூடி, எங்குமாய் நிதறந்து நின்ற வபாருள் எது?
2. தனது திருேருளாக ேிளங்கும் –ஆகாயத்தின்கண்-- அண்ை
வகாடிகள் --அதனத்தும் தங்குமாறு-- ேிரும்பி இைம்
வகாடுத்து, உயிருக்கு உயிராய் நின்று, அவ்வுயிர்கதளத்
ததழக்கச் வசய்தது-- எது?
3. மனத்துக்கும் ோக்குக்கும் --தட்டுப்பைாமல் நின்றது எது?
4. சமயவகாடிகள் பலவும், ”இது-- எங்கள் வதய்ேம், இது-எங்கள் வதய்ேம்!” என்று --எவ்ேிைத்தும் தங்களுக்குள்-வதாைர்ந்து எதிர்ேழக்கு ஆடும்படி-- வசய்த வபாருள் எது?
5. எல்லா இைங்களிலும் வபசப்படுேதும், எல்லாப்
வபாருள்கதளயும் --இயக்கும் அறிோய் ேிளங்குேதும்,
உயிர்களுக்கு இன்பப் வபற்றிதன ேழங்குேதும்-- எல்லா
காலத்திலும்-- நிதலத்து நிற்பதும், ஆகிய வபாருள் எது?
6. வமலான --இரவுபகல் அற்ற-- எல்தலயில் உள்ள வபாருள்
எது?
இந்த ஆறு வகள்ேிகளுக்கும் --தாயுமானேவர பதிலும் வசால்கிறார்.
எது?எது? எது? என்ற வகட்ை - அந்த அது - நம்முதைய
கருத்திற்கு இதசந்தவபாருவள.
அந்தப் வபாருதளவய-- கண்ணால் காணும் வபாருள்கள்
அதனத்துமாகவும், வம

னவம உருேமான வேளியாகவும்--

(வேட்ைவேளியாகவும், சுத்தவேளியாகவும்.
அருள்வேளியாகவும், தூய ஒளியாகவும்) நிதனத்து
ேணங்குதல் வசய்வோம்.
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வேளி என்றால் என்ன?

ேிதையாக ேருகிறார் வேதாத்திரி

மகரிஷி.
” ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபறறிவு, காலம் எனும் ேளம் நான்கும்
ஒன்றிதணந்த வபருவேளிவய வதய்ேம்” என்கிறார்.

வேதாத்திரியத்தில் கைவுள்
கைவுள் என்பது ஒரு கற்பதன.

கை+ உள் = கைவுள் அதாேது

உள்வள கைந்து வசல்….என்று வசான்னால்,
ேிளங்காது புரியாது

அக்கால சமுதாயத்திற்கு

என்பதனால், கைவுள் என்ற ஒரு கற்பதன

வபயதர சூட்டினார்கள்.
அததன

நன்றாக அறிந்து வதளிந்தேர்கள் கம்பனும் வேதாத்திரி

மகரஷியும் ஆோர்கள்.
கற்பதனயான அந்தக் கைவுதள ஒவ்வோருேரும் ஒவ்வோரு
வகாணத்தில் காண்கிறார்கள்.

பார்க்கிறார்கள்.

புரிந்து

வகாள்கிறார்கள்.
அந்தக் கற்பதனயான கைவுதள மனித சமுதாயத்திற்குப் பயன்
உதைய ஒன்றாக உருோக்கம் வசய்ய நிதனத்தேர்கள் தான்
வேதாத்திரி மகரிஷியும் திருேள்ளுேரும்.


அததன யாருக்குப் பயனுதையதாக ஆக்குேது?



எந்த அளேிற்குப் பயனுதையதாக ஆக்குேது?



அந்த ஆக்கத்திற்கு எதத அளவுவகாலாகக் வகாள்ேது?

என்பன வபான்ற

பல ேினாக்கதளத் தமக்குள் எழுப்பிக் வகாண்டு,

பல காலம் சிந்தித்து வசதுக்கிய ேடிேம்தான் கைவுள்.
இந்த ேினாக்களுக்கு வேதாத்திரி மகரிஷி கண்ை ேிதைகள்.

தாம்

வசால்லும் கைவுளின் பண்புகதள மனிதகுலம் அளவு வகாலாகக்
வகாள்ள வேண்டும்.
மனிதம் என்னும் தத்துேம் மலர ேழிகாட்டுேதாகக் கைவுள்
வகாட்பாடுகள் அதமய வேண்டும் என்பன வபான்ற பல
வநாக்கங்கதள ேதரயறுத்துக் வகாண்டு அந்த வநாக்கங்களுக்கு
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ஏற்பச் சிந்தித்துத் வேதாத்திரியார் தம் கைவுள் பண்புகதள
ேிளக்கினார்.
எது வதய்ேம்?
” ேற்றாயிருப்பு வபராற்றல், வபரறிவு, காலம்
எனும் ேளம் நான்கும் ஒன்றிதணந்து
வபருவேளிவய வதய்ேமாம்”
” ேற்றாயிருப்பு
வபராற்றல்,
வபரறிவு,
காலம்
நிதலயான இருப்பு அல்லது சுத்தவேளி என்பவத 'வபரறிவு' ஆகும்.
எனவே நிதலயான இருப்பு அல்லது பிரபஞ்சத்தின் பிரதான
இருப்தபவய அதனத்து தீர்க்கதரிசிகளும் கைவுள் அல்லது
இதறேன் என்று அதழக்கின்றனர்.
எனவே நிதலயான இருப்தபவய மிகச்சிறந்த பிரபஞ்ச சக்தியாக
அதனத்து மதங்களும் மதிக்கின்றன

என்பது வேதாத்திரியம்

வபராற்றல், வபரறிவு:
வேட்ைவேளி, சக்தி என்பதில்தலயானால்
வேறு எந்தப்வபாருள் ேலிது பிரபஞ்சத்தில்
வதாட்ை, வதாைப்பட்ை இரு வபாருட்களூவை
வதாை, வதாட்ைதாய் எண்ணும் அரூபம் யாது?
பட்ை பகலில் ோனில் மீ ன்கள் வதான்றா
பார்தேயில்லார்க்கதே எந்த நாளும் காணா
எட்ைேில்தல அறிேிற்கு என்றால், உள்ள
இயற்தகத் தத்துேம் எங்வக ஒளிந்து வகாள்ளும்?
வேதாத்திரி மகரிஷி
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நாம் பார்க்கின்ற இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிக்க ேலிதமயானது

எது எனில் அது வேளி எனப்படும் சுத்தவேளியும் அதன் இயக்க
நிதலயாகிய ேிண்ணும் மட்டுவம.

ஒருேதர வதாடுகிவறாம். அேருக்கு யாவரா வதாைப்பட்ை உணர்வும்,
நமக்கு அேதரத் வதாட்ை உணர்வும் கிதைக்கிறது. இதத அறியும்
அரூபம் எது?

சூரிய வேளிச்சத்தில் நட்சத்திரங்கதளப் பார்க்க முடியாது.
பார்தேயற்றேர்கள் எந்த வநரத்திலும் அதேகதளக் காண

முடியாது. அதற்காக அதேகள் இல்தல என்று வசால்ல முடியுமா?
நம் அறிவுக்கு இது புரியேில்தல என்பதால்
இயற்தகயில் அறிவும் ஆற்றலும் இல்தல என்று நிதனப்பது
தேறு அல்லோ?

வபரறிவுதைய இதறநிதலவய அதனத்துக்குள்ளும் அறிோக
இருந்து இயங்குகிறது என்ற உண்தமதய உணரவேண்டும்.

(வமவல அரூபம் என்று கூறப்பட்ைது எது என்றால் அது நம் அறிவு
ஆகும்).

இதறவேளி தன்மாற்றம் அதைகின்றவபாது, அந்தந்த
இயக்கத்திற்கும் வதாற்றத்திற்கும் இைத்திற்கும் காலத்திற்கும்
தக்கோறு, வசயலும் ேிருப்பமும் தானாகவே எழுச்சிவபறும்.
அதாேது இதறநிதலவய ஒவ்வோரு வபாருளிலும் ஆற்றலாக
அைங்கியிருப்பதால் அது தானாகவே வததேக்வகற்ப காலத்தால்
மலர்ச்சி வபற்று வேளிேருகிறது. இததவய இயல்பூக்கம் என்கிவறாம்

இந்த கூர்தலறம் தான் இதற நீதி
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தன்மாற்றம் என்பது சுத்தவேளியில் இருந்து ேந்த பஞ்சபூதங்கதள
தனமாற்றம் என்று கூறுகிவறாம்

ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தறிவு ேதர, நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள், இயல்பூக்கம்
என்வறாம்
மனிதன் இனம் வதான்றிய
பிறகு கூர்தலறம் என்று பிரித்துப் பார்க்கக் வேண்டும் என்று
வதான்றுகிறது
எனவே, மனித இனம் வதான்றி அதன் அனுபேத்தில் அளவுமுதற
மீ றும்வபாது தான்

இதற சட்ைம் என்பது உருோகிறது
இதற நீதி என்பதும் அப்வபாதுதான் உருோகிறது
எனவே மனிதர்களால் தான் இந்த சட்ைமும், நீதியும் உருோக
வேண்டிய காலக்கட்ைம் அந்த இயற்தகக்வக உருோனது என்று
தான் வதான்றுகிறது
சட்ைம் என்றாவல மனிதர்களால் இயற்றப்பட்ைது
இததப்பற்றி இன்னும் ேிரிோக ஆழ்ந்து சிந்திப்வபாம்
இதற நீதி எப்வபாது வதான்றியது என்றால்
சுத்தவேளி, சுத்தவேளியாக இருந்தவபாது எந்த நீதிகளும்
உருோகேில்தல
அந்த சுத்தவேளி தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலினால், ஏற்பட்ை
அதிர்வுகளில் துேங்கிய முதலாேது தன்தம தான் காலம்
“காலத்தின் நுண் அலகு கண் சிமிட்டும் வநரம்”
என்று மகரிஷி கூறியிருக்கிறார்
காலத்தின் நுண் அலதக நிர்ணயித்த அந்த நியதி தான் இயற்தக
நீதி
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பஞ்ச பூதங்களில் ஒழுங்காற்றலாக ேடிேதமப்பாக,
துல்லியமாக துல்லிய சமதள சீர்தம
இது மாதிரியான தன்தமகள் ேருகிறது
பஞ்ச பூதங்களுக்கு ஒரு நீதி
அதிலிருந்து ஒன்று முதல் ஆறு அறிவு ேதர உள்ள
உயிரினக்களுக்குகான நீதி இேற்தறவயல்லாம் உருோக்கியது
அந்த இதறநிதலயின் தன்தம தான்
“ேற்றாயிருப்பு, வபராற்றல், வபரறிவு, காலம் என்ற நான்கும்
ஒன்றிதணந்த வபருவேளிவய வதய்ேமாம்”
என்று மகரிஷி கூறுேதும் இது தான்
இந்த நான்கு தனதமகளும் தான் இதற நீதி
இது என்றும், எப்வபாதும் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தராது
ஆக, ஆறாேது அறிவு வபற்ற இனமாகிய மனித இனம்
இந்த நீதிகளில் துன்பம் ஏற்படும்வபாது
தன்தனக்காத்து வகாள்கின்ற அறிவு நிதலதய உருோகியது
சூரியனின் வேப்பம் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்
அதத மனிதனால் மாற்றவோ நிறுத்தவோ இயலாது
ஆனால்
அதிலிருந்து பாதுகாப்பு வபற என்ன வசய்யலாம் கால்களில் வசருப்பு
அணிந்து வகாள்ளலாம்
ததலயிவல தாக்கும்வபாது குதைதய பிடித்துக் வகாள்கிவறாம்
இதுவபாலவே
இயற்தகயில் ஏற்படுகின்ற எல்லா மாற்றங்கதளயும்
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தட்பவேப்ப சூழ்நிதலயில் இருந்து நம்தம காத்துக்வகாள்ள
உதைகள், ேடுகள்,
ீ
வபாருட்கதள உற்பத்தி வசய்கின்ற அறிதே நாம்
வபற்றுக் வகாண்வைாம்

ஆகவே, இதற நீதி என்பது உருோக்கப்பட்ைதல்ல, உருோனது
அது மாறாதது
குறுஞ்சி, முல்தல, மருதம் வநய்தல் பாதல என்ற ஐந்து
நிலங்களில் மனிதன் ோழ ஆரம்பித்தவபாது
மருத நிலத்தில் ோழ்ந்தேர்கள் ேி ே
கண்டுபிடித்தார்கள்

ச்சாயத்ததக்

மனிதன் தனது வததேகளுக்கான உணவு வபாருள்கதள உற்பத்தி
வசய்தார்கள்
அேற்றின் வததேயாக இருக்கும்வபாது
வமற் பகுதியில் இருந்த காட்டுப்பகுதியிலும்
மதலப்பகுதியிலும் ோழ்ந்த மக்கள் அேற்தறக் வகாள்தள அடித்து
வசன்றார்கள்
அேர்களிைம் இருந்து தங்கதளக் காப்பாற்றிக் வகாள்ள
தங்கள் குழுேில் இருந்தேர்களில் நல்ல உைல்ோகு உள்ள
மனிததன வதர்வதடுத்து
அேன் தகயிவல ஒரு கம்பு வகாடுத்து
அதையாளம் காண்பதற்காக ததலயில் ஒரு துணி
அேனின் பராமரிப்பிற்காக சில தானியங்கள்
அேன் உதேிக்காக சிலதர தேத்துக் வகாள்கின்ற உரிதம
இேற்தறவயல்லாம் அந்த மக்கள் வகாடுத்தார்கள்
அந்த வகாள்கவள வசங்வகால்கலாக
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அந்த ததலயில் அணிந்த துணிவய கிரீைமாக
வகாடுக்கப்பட்ை தானியங்கவள ேரியாக
அேர்கள் வசர்த்த கூட்ைவம ேரர்களாக,
ீ
மாறியது
இவ்ோறு மாறும்வபாது
ஒரு மனிதன் மற்வறாரு மனிதனுக்வகா,
உயிரினத்திற்வகா துன்பம் தரக் கூைாது
என்ற சிந்ததன எழுந்தவபாது ேந்தது தான் சட்ைம் என்ற நீதி
இதே காலத்திற்கு காலம் மாறுபடும்
ஊருக்கு ஊர் மாறுபடும்
ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய சட்ைம்
மற்வறாரு ஊரிவல வததேயற்றதாக இருக்கும்
அல்லது அது பயன்பாடு இல்லாததாக இருக்கும்
ஆகவே சட்ைம் என்பது
மாற்றக்கூடியது, மாறக்கூடியது,
மாறும் தன்தம உதையது,
மாறிக்வகாண்வை இருப்பது
எது நிதலயானது என்றால்
இதற நீதி என்ற இயற்தக நீதிவய நிதலயானது
உருோகிய நீதி, உருோக்கப்பட்ை நீதி எல்லாம்
நீதி வநறி உணர் மாந்தராகி ோழ வேண்டும் என்பது தான் மகரிஷி
வகாண்ைார்கள்.

துதணநின்ற நூல்கள்
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கம்பராமாயணம், சுோமி சித்போனந்தர்.
கம்பராமாயணம், ே.சுப.மாணிக்கம்
இதணயதள தகேல்கள்
ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி

கம்பனும் வேதாத்திரியமும்
(மானுைம் வேன்றதம்மா)

உலக காப்பிய ேரலாற்றில் மறுக்க முடியாத மாவமதத!
கம்பன்
ஆன்மீ க இலக்கிய ேரலாற்றில் மதறக்க முடியாத மகான்
அருட்தந்தத வேதாத்திரி மகரிஷி.!
உலகூட்டும் ஒரு மாகைலும், உள்ளங் குளிர்ேிக்கும் ஒரு
மகாநதியும் சந்திக்கும் முகத்துோரத்தில் முதளத்திருக்கும்
சிறுநாணல், இரண்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கச் சிந்திக்கும்
முயற்சிதான் இந்த ஒப்பாய்வு பதைப்பு.

ஆன்மீ க வநறிகதள உலகுக்கு அளித்த அருளார்கள் பலர் அேதரித்த
புண்ணிய பூமி என்ற வபருதம பாரதநாட்டுக்கு உண்டு.

இமயம் முதல் குமரி ேதர பரந்துேிரிந்து கிைக்கின்ற இந்தப்
பூமியில் இன்று மனித குலம் மனித வநயத்வதாடு நகர்ந்து
வகாண்டிருக்கிறது என்றால் அது மனித குலத்தில் மகத்தான
சக்தியாகும்.
இந்த ேதகயில் தமிழகத்தில் வதான்றி அருள்வநறிதய
பரப்பியேர்கள் கம்பனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் ஆோர்கள்.
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மனித வநயம், மனிதவனாடு சமூகம் சார்ந்த சிந்ததனகதள உலக
மக்களுக்குப் பரப்பிக் வகாண்டிருப்பேர்கள். உலக மக்கள்
அதனேரும் ஒன்று கூடுேவத வநாக்கமாகக் வகாண்டு
வபாதித்தேர்கள்.
”ோடிய பயிதரக் கண்ை வபாவல்லாம் ோடிவனன்” என்று உலக
உயிர்களிைத்தில் அன்பு, கருதண, வபான்ற உயிர்வநயத்தத
உலகுக்கு கற்றுக் வகாடுத்தேர் ேள்ளலார்.

”எல்வலாரும் இன்புற்றிருக்க நிதனப்பதுவே அல்லாமல்
வேவறான்றும் அறிவயன் பராபரவம” என்று அதனத்து
உயிர்களிைத்தும் அன்பு பராட்டியேர் தாயுமானேர்.

இந்த வநாகத்வதாடு தான் கம்பனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் மனித
வநயத்தத மக்களிதைவய இன்றும் பரப்பிக் வகாண்டிருக்கிறார்கள்.
மனித வநயத்தத உலகுக்குக் கற்றுக் வகாடுத்தேர் அவயாத்தி
மன்னன் இராமன் ஆோர்.

அந்த ேதகயில் தான் வேதாத்திரியும்

மனித வநயம் ததலகாக்க ஆன்மீ கத்வதாடு இதணத்துப் வபாதித்தார்.

மனித வநயத் வதாற்றம்
உலக உயிர்களிலும்

அறிவு நிதலயில் உயர்ந்தேன் மனிதன்.

அேனால் மட்டும்தான் அதனத்ததயும் உணரமுடியும்.
உயிர்களுள் உயர்ந்தேனாக இருந்தாலும் மனிதனுக்கு ோழ்ேில் பல
இன்னல் இருந்தாலும், புலன் மயக்கத்தாலும் பழக்க ேழக்கத்தாலும்
மனிதன் ோழ்வு தைமாறித் வசன்றது.
இத்தடுமாற்றத்தத வநறிப்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்ததன சிலர்
உள்ளத்தில் எழுந்தது.

அந்த சிந்ததனயில் தீர்வு காண வதான்றியது

மனிதவநயம் ஆகும்.
மனித வநயம் என்பதற்கு வேதாத்திரியம் தரும் கருத்துகள்
சிந்திக்கத்ததக்கன.


”நீண்ை காலமாக அகன்ற உலகத்தில் அவநக இைங்களில்
ேசித்து ேருகின்ற மக்களிதைவய அனுபேங்கதளத் திரட்டி
ஒவ்வோருேருக்கும் வகாடுத்து அதனேரும் பயன்வபற்று ோழ
ஒரு வதளிந்த சிக்கலில்லாத ோழ்தக வநறி மனித
57

குலத்திற்குத் வததேப்பட்ைது.

இந்த புனிதமான வததேதய

நிதறவு வசய்ய உருோகிய கருத்துத்

வதாகுப்பும்,வசயல்ேிளக்கமும் வகாண்ைதுதான் மனித வநயம்
ஆகும். (அருட்தந்தத வேதாத்திரி மகரிஷி)

மனித வநயமும் கம்பனும்
கம்பன் தனது இராமயணப் வபருங் காேியம் முழுேதிலும் மானுைர்,
மானுைம், மனிதர் என்னும் வசாற்கதள மிகவும் அதிகமான
அளேில் பல இைங்களிலும் பயன் படுத்தியுள்ளார்.

கைவுவளயானலும் மனித ேடிேில் ேந்துதான் தனது அருஞ்
வசயல்கதளச் வசய்து முடிக்கிறார் என்னும் கருத்தும்
வசயல்தளச் வசய்து முடிக்கும்

அரிய

வபரிவயார் கைவுள் நிதலக்கு

உயர்த்தப்படும் கருத்தும் பாரத நாட்டின் சீரிய

சிந்ததனயாளர்களிைம் பரேலாகவும் பிரபலமாகும் காணப்படுகிறது.

இந்த ேதகயில் கைவுள் அேதாரமாக இராமன் பாத்திரப் பதைப்பு
மனிதவநயம் மிக்கேராக பதைக்கப்பட்டுள்ளது.

வசயற்கரிய வசய்ோர் வபரியர்” என்பது ேள்ளுேர் ோக்காகும்.
இராமயணக் கததயில் அவயாத்தி, கிட்கிந்தத, இலங்தக ஆகிய
அரசியல் தமயங்கள் களங்களாக அதமந்துள்ளன.

இந்த மூன்று நாடுகளிலும், இந்த மூன்று அரசுகளின் கீ ழ்
ோழ்ந்தேர்கள் மனிதர்வளவயனினும் சமுதாய ேளர்ச்சி
நிதலயிலும்,
பண்பாட்டிலும், பழக்க ேழக்கங்களிலும் நதையுதை
பாேதணகளிலும், எண்ணங்கள், மவனாபாேங்கள், சிந்ததனப் வபாக்
குகள் முதலியேற்றிலும்,
கல்ேி, கலாச்சாரம், அறிோற்றல், வசல்ேச் வசழிௌ்ப்பு, ோழ்க்தக ேழி
முதற, அறவநறி, ஒழுக்க வநறி, முதறகள் பழக்கேழக்கங்கள்
முதலிய ேற்றிலும்
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மாறுபட்ைைேர் களாகவும், வேறுபட்ைேர்களாகவும், வேறுபட்ை

ேளர்ச்சிப் படிகதளக் வகாண்ைேர்களாகவும் இருந்தார்கவளன்பததக்
கம்பனுதைய காேியத்தில்காண முடிகிறது.

இன்று மட்டுமல்ல, அேர்கள் கனவு கண்ை சமத்துே சமூகம் ேதர
வபசப்படுோர்கள் என்பதில் ஐயமில்தல

மனித வநயமும் மகரிஷியும்
இம்மண்ணில் மனித வநயத்ததப் வபாதித்த முதல் மனிதன்

கம்பனின் இராமன் என்றாலும், ேள்ளலாாௌ் எப்படி அதனத்து
உயிர்களிைத்தும் கருதண காட்ை வேண்டும்

என்னும் உயிர் இரக்க

மனித வநயத்ததப் வபாதித்தாவரா அததப்வபால்

மகரிஷியும்அதனத்தது மக்களிதையும் மனித வநயம் ேளர
வேதாத்திரியத்தத பதைத்தார்.
சாதி வபதமற்ற மனித வநயத்தில் சங்கமித்தேர்கள் இன்றில்தல.
அதற்குச் சாட்சியாக இன்று மகரிஷியின் பணிகள் அந்த இைத்தத
நிரப்புகின்றன.

மனித வநயத்ததப் வபாதித்த இந்தப் புண்ணிய மண்ணில்

வகாடியேர்கதளயும் மரணத்தில் மன்னிக்கின்ற பண்பு இந்திய
மக்களுக்கு உண்டு என்பதத மகரிஷி உணர்த்தியுள்ளார்.
“மனித வநயம் ேறுதம கண்ை வபாது ேருந்துகின்றது.

ேறுதமயில்

சில சமயம் மனித வநயம் வதாதலந்து வபாய்ேிடுகிறது.
மனிதவநயம் கருதிச் வசய்யும வபாதுச் வசதேயும் ேிரக்தியால்
மதிப்பிழந்து வபாய்ேிடுகிறது” என்கிறது வேதாத்திரியம்.
இந்த காலத்திற்கு ஏற்ற ேதகயில் ஒரு மனித வநயம் வேண்டும்.
இது மனித சமுதாயத்வதாடு உயர்ந்தாக இருக்க வேண்டும்.
இதுேதரயில் வதான்றிய அதனத்து மதங்கதளயும்
உள்ளைக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.

மனிதவநயம் வேதாத்திரியப்

பார்தேயில்”கர்மவயாகம்” என்றுதான் இருக்க வேண்டும் என்பதத
மகரிரிஷி உணர்த்தியுள்ளார்.
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எவனனில், கர்மவயாகம் தான் நாம் வசய்யும் வசயலினால்
இதறேதனக் காண்பது என்பதாகும்.

இத்ததகய வசயல்களினால்தான் சமுதாயம் ேளர்ச்சி வபறும்
என்பதில் வேதாத்திரியத்தின் கனவுகள் ேணாகுேதில்தல.
ீ



மனிதவநயமிக்க சமுதாயம் உருோக வேண்டும்



மனிதவநயம் ேளர நல்ல நாற்றங்கால்கதள அதமக்க
வேண்டும்.



மனிதவநயம் ஒரு மானுைத்தின் கீ ழ் நிதலக்க வேண்டும்
என்பது வேதாத்திரியத்தின் கனோகும். மானுைம்
வேன்றதம்மா என்பது கம்பனின் கனோகும்.



இதே முழதமயும் நனோகும் எனபதில் ஐயமில்தல.

வேதாத்திரி மகரிஷி என்வறாரு மானிைன் பிறந்த வபருதமக்குரியது
தமிழ்நாடு என்று வபருதமப்பட்டுக் வகாள்கிறது மானுைம்.
ஆம்! மகரிஷி மானுைத்ததப் பாடிய கேிஞர்! ‘மானுைம்
வேன்றதம்மா!” என்று கம்பதனப் வபால் பாடுகின்றார்!

கைவுள்கள் வேற்றி வபறுேது அதிசயமன்று. அரசர்கள் வேற்றி

வபறுேது அதிசயமல்ல. மனிதன் வேற்றி வபற வேண்டும். இது
வேதாத்திரியத்தின் குறிக்வகாள்!
வேதாத்திரியம்

தனது தத்துேங்கதள சராசரி மனித

உணர்வுகளுதைய குணநலன்களாகப்

பதைத்துள்ளார்.

மனிதனின் உயர்ததகதம, இன்று பாழ்பட்டு நிற்கும் இழிநிதலதம,
மீ ட்வைடுத்து வமம்படுத்த ேழிதேதகதம, ஆகியேற்தறக் காட்டும்
வேதாத்திரியக் கேிததகள் மனங் வகாளத்தரு மாண்வபாடு
ஒளிர்கின்றன.
”பல சீே இனங்களிவல மனிதவன உயர்ந்வதான்” (பாைல் எண். 293)
என்பதத மகரிஷியின் ோக்கில் காண்தகயில் நம்முள் புதிய
உணர்வு புகுகிறது.
”சிந்ததன அறிேின் சிறப்வப மனிதன்”
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”வசவ்ேிய அறிேின் சிறப்வப மனிதன்”
”திவ்ேிய உருேின் திறவம மனிதன்”
”உயர்ந்த சக்தியாம் ஒளிவய மனிதன்”
உலகில் உயர்ந்த உருேவம மனிதன்”
வபரறிோகிய பிம்பவம மனிதன்”

(ஞாக.பா.167)

என்வறல்லாம் மனிதனின் உயர்நிதலகதள வேதாத்திரியம்
சித்தரிக்கதயில் நம்மீ வத நமக்கு ஒரு மதிப்பு ேளர்கிறது.

வமன்தம

புலப்படுகிறது.
மாண்புகள் மிக்க மனிதன் இன்று மண்ணில் எவ்ோறு உள்ளான்?
”உணதேத் வதடும் காக்கும் உண்ணும் எண்ணும்
ஒருேதக இயந்திரமாக மனிதன் ஆனான்” (ஞாக.பா.167)
”பணத்திற்கும் பண்பிற்கும் நைக்கும் வபாட்டியில்
குணத்தில் மனிதர்கள் குதறந்வதா ராகின்றார்கள்”

(ஞாக.பா.49)

” நிகழ்கால மனிததனக்“ குறித்த இந்தப் பைப்பிடிப்புகள்,


”வதடிச் வசாறுநிதம் தின்று ோடும் வேடிக்தக மனிதர்” ,



”உண்டு உறங்கி இைர் வசய்து ோழும் கலக மானிைப்
பூச்சிகள்”

என்னும் மகாகேி பாரதியின் சித்ரிப்புகதள மனக்கண் முன்
வகாணர்கின்ற.

மாண்புகள் இழந்த மனிததன மீ ைவைடுத்து

வம்படுத்த,
”மனிதனேன் உயர்மனித னாக ோழச்வசய்யும்
மனேளக் கதலயிதனப் பரப்பிநலம் காண்வபாம்” (ஞாக.பா.169)

என இன்று தாழ்ந்துள்ள மனிதன் உயர்ந்துள்ள மனிதனாக
வேண்டிதன் வததேதயயும் அதற்கான ேழியும் காட்டுகிறது
வேதாத்திரியம். மதங்கதளக் கைந்து மனித வநயத்தத
கூறுேதால்தான் இன்றளவும் கம்மபராமாயணமும்
வேதாத்திரியமும் நிதலத்து நிற்கிறது.
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துதணநின்ற நூல்கள்
கம்பராமாயணம், சுோமி சித்போனந்தர்.
கம்பராமாயணம், ே.சுப.மாணிக்கம்
இதணயதள தகேல்கள்
ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி
வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார்.

பானுகுமார் பதைப்புலகம்
(171 புத்தகங்கள் 31.12.2021)

PDF www.banukumar.i n

ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள்
3. வகாள்கதள வேன்ற இதைக்காட்டுச் சித்தர்
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ோழ்க்தக ேரலாறு
1. வநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுைன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்.

2. வைன்சதன வேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்தே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்தக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் வபான்வமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள்
8. “ோழ்க
9.

ேளமுைன்” என்ற ோர்த்தத! சரியா? தேறா? இலக்கணம் என்ன வசால்கிறது?

பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்தேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல வதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்
14. அதுோனால் அதுவே வசால்லும்
15. உய்யும் ேதக வதடி அதலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்
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18. என்தனச் வசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்தே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மதனேிக்கு மரியாதத

24. எல்லாம் ேல்ல வதய்ேமது

25. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் ேறுதம என்பது இல்தல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத

27. வேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திதர
28. வேதாத்திரியத்தில் அறம்

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரிஷி)

1. ேள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்தைனும் வேதாத்திரியும்
19. வஷக்ஸ்பியரும் வேதாத்திரியமும்
20. புத்தரின் தம்மபதமும் வேதாத்திரியமும்
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தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.

2. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிதறந்த வபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கைவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
9. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பாயப்புலி

10. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் தபங்கிளிக் கண்ணி
11. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வபான்தன மாததர
12. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம்
13. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி
14. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம்
15. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வம

னகுரு ேணக்கம்

16. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் மதலேளர்க் காதலி
17. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்களின் வகாட்ைம்
18. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாதய

19. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபதகேர்கள்
20.

வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் இதறேழிபாடு
22.

வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன்,

23.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு
24. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து.
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2. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அதைக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் வசத்திலாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குதழத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்தேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்ததனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
11. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ஆதசப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அன்தனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் கண்ைபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் வசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாைல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்தேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாைல்கள்
பார்தேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்தேயில் பாரதியாரின் மானுை சிந்ததனகள்

வஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்

1
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2. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

4. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

3. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்
5. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம்

தாயுமானேர்

3

5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் வஜகத்தீவர
2. தாயுமானேரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் வமய்ப்வபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயவநறி
5. தாயுமானேரின் உைல் வபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கைவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இைம், வபாருள், ஏேல்

10. தாயுமானேரின் அத்தேதமும் வேதாத்திரியின் அத்தேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் வதய்ேவமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநதையும் உலக நதையும்

22.

தாயுமானேர் பாைல்களில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்ைா?

25.

கல்லாத வபர்கவள நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

26.

கைவுளின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

21. இன்பம் வபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?

27.தாயுமானேர் எதத பலி வகாடுக்கச் வசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இதறேழிபாடு
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29.

30.

தாயுமானேருைன் ோழ்வோம்

தாயுமானேரின் உேதமகள் 100

வஜன்னும் திருோசகமும்
1. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

புலேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுைன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள்
3. புலேர் தியாகராஜனார் அரிய வசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய வசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்னார்குடி ேரலாறு

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்.
2. வைன்சதன வேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்தே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்தக
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்

சிறுகததகள்
1. வசயவல ேிதளவு
2. தேம்
3. வதாதலந்து வபான உறவுகள்
4. பத்மாவும் கதவும்

ஆராய்ச்சி
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நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்ததனகள்

பானுகுமார் பதைப்புலகம்
1. நானும் என் எழுத்தும்
2. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க
3. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க
4. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க
5. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன்

பானுகுமார் பதைப்புகளில் வபாருளைக்கங்களின்
வதாகுப்பு
பானுகுமார் பதைப்புகளில் வபாருளைக்கங்களின் வதாகுப்பு ஒன்பது
பாகங்கள்

கம்பனும் வேதாத்திரியமும்
1. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 1 (இலக்கிய திறனும்
கருத்தியலும்)
2. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்)
3. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் 3 (இதற சிந்ததனகள்)

4. கம்பனும்

வேதாத்திரியமும் 4. (மானுைம் வேன்றதம்மா)
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2.vet hat hi ri am Banukumar
Yout ube channel Ti t l es
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கததகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கததகளும் வேதாத்திரியமும்
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. வபன்ஞமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய வேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்ப ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.
14. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்
15. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
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16. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வம னகுரு ேணக்கம்

17. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வபாருள் ேணக்கம்

19. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. வேதாத்திரிய பார்தேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து

23. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அதைக்கலப் பத்து
24. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குதழத்த பத்து
25. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ஆதசப் பத்து

26. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் வசத்திலா பத்து

27. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து.
29. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து

30. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32. மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33. புத்தக வேளியீடு

34. வேதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 1
35. வேதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 3

37. வேதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 4
38. வேதாத்திரியப் பார்தேயில்பாரதியாரின் மானுை சிந்ததனகள்
39. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாைல்கள்
40. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
41. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாைல்கள்
42. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1
43 .வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2
44. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45 வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46. வஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47. காலவமல்லாம் வேதாத்திரியம்
48. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49. என்தனச் வசதுக்கிய நூல்
50. தினசரி தியானம் சனேரி
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51. தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52. தினசரி தியானம் மார்ச்

53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54. தினசரி தியானம் வம

55. தினசரி தியானம் ஜூன்
56. தினசரி தியானம் ஜூதல

57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

58. தினசரி தியானம் வசப்ைம்பர்
59. தினசரி தியானம் அக்வைாபர்
60. தினசரி தியானம் நேம்பர்
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர்

62. தாயுமானேரின் சிந்ததனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்ததனகள் பாகம் 2

64. தாயுமானேரின் சிந்ததனகள் பாகம் 3

65. தாயுமானேரின் சிந்ததனகள் பாகம் 4
66. தாயுமானேரின் சிந்ததனகள் பாகம் 5
67. தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68. வஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69. வஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70. வஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு
72. மாணிக்கோசகர் சிந்ததனகள்

73. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
74. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75. வஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76. புலேர் தியாகராஜனார்

பாகம் 1

77. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 1
80. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 2
81. அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 3
82. ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83. வைன்சதன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84. வைன்சதன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85. வைன்சதன வேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
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86. தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
87. சுயமுன்வனற்றம்

88. பத்திரகிரியார் சிந்ததனகள்
89. மன்னார்குடி
90. ஆராய்ச்சி -

நன்மக்கட்வபறு

91. வபாதுோனதே

92. மதனேிக்கு மரியாதத

93. திருமூலர் சிந்ததனகள்.
94. ஆண்ைாள் சிந்ததனகள்

95. திருமழிதசஆழ்ோர் சிந்ததனகள்
96. திருக்குறள் சிந்ததனகள்
97. அப்பர் சிந்ததனகள்
98.

99.

பட்டினத்தார் சிந்ததனகள்
பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100. சிேோக்கியார் சிந்ததனகள்
101. ஔதயார் சிந்ததனகள்
102. சித்தர்கள் சிந்ததனகள்
103. திருமங்தகயாழ்ோர்

104. ேள்ளலாரின் சிந்ததனகள்
105. பசி என்னும் பாேி
106. வபாருள் ேறுதமயா? அறிவு ேறுதமயா?
107.
108.

Ret i rement Speech
Audi o speech part 1

109. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
111. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் அன்தனப்பத்து
112. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் கண்ைபத்து
113. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
114. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் வசன்னிப்பத்து
115. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து
118. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேளக்கதலயில் ோசி வயாகமா?
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120. வேதாத்திரியம் மானுை வேதம்
121. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் மதலேளர்க் காதலி
122. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிதறகின்ற வபாருள்

123. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் கருணாகரக் கைவுள்
124. மனேளக்கதலயின் மகத்துேம்
125. அருட்தந்ததவய நீ ஒரு அற்புதம்
126. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேர் காட்டும் ஆறு பதகேர்கள்
127. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் இதறேழிபாடு
128. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1
129. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்
130. முதுதமயிலும் உற்சாக ோழ்க்தக பாகம் 1
131. முதுதமயிலும் உற்சாக ோழ்க்தக பாகம் 2
132. முதுதமயிலும் உற்சாக ோழ்க்தக பாகம் 3
133. புலேர் தியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுதேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2
134. புலேர் தியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுதேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3
135. தாயுமானேரின் தத்துேங்கள்

136. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள் (வேதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2)
137. வபரக்குழந்ததகதள மகிழ்ேது எப்படி?
138. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1
139. திருமந்திரமும் வேதாத்திரியமும்
140. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்ததனகள்
141. வேதாத்திரியம்
142. நானும் என் எழுத்தும்
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143. நீங்களும் எழுதலாம் ோங்க
144. புத்தகம் எழுதலாம் ோங்க
145. வேதாத்திரியத்தில் எழுதலாம் ோங்க
146. ஒப்பாய்வு இலக்கியம் எழுதலாம் ோங்க
147. நான் ஏன் எழுதுகிவறன்.
148. ோழ்க்தகதய வேற்றி வகாள்ேது எப்படி? (வேதாத்திரியப்
பார்தேயில் 100 டிப்ஸ்)
149. மானுைம் சிறந்த ோழ்க்தக ோழ வேதாத்திரியத்தின் பத்து
கட்ைதளகள்
150. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் (இலக்கியத் திறனும் கருத்தியலும்)
151. சிறுகததகள்
152. வேதாத்திரியத்தில் அறம்
153. கருதமயமா? ஹார்டு டிஸ்க்கா?
154. பருேயதில் தடுமாற்றமா? வபற்வறார்கள் கைதமகள் என்ன?
155. வயாகாசனம்
156. கம்பனும் வேதாத்திரியமும்

(நாடும் அரசும்)

157. கம்பனும் வேதாத்திரியமும் (இதறச் சிந்ததனகள்)
158. கம்பனும் வேதாத்திரியமும்

(மானுைம் வேன்றதம்மா)

159. வஷக்ஸ்பியரும் வேதாத்திரியமும்
160. புலேர் தியாகராஜனார் அனுபே உதரகள் பாகம்
161. வேதாத்திரியச் சிந்ததனகள் பாகம் 5
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162. ஆனந்தமான ோழ்க்தகக்கு 100 டிப்ஸ்
163. அரிய வசய்திகள்
164.மாேரன்
ீ
வநப்வபாலியன் அரிய வசய்திகள் பாகம் 2
165. தன்னம்பிக்தக மலர்கள் பாகம் 2
166. அவமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள்
167. திருேள்ளுேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
168. புத்தரும் வேதாத்திரியமும்
169. சித்தர்களும் வேதாத்திரியமும்
170.மாேரன்
ீ
வநப்வபாலியனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
171. புத்தரின் தம்மபதமும் வேதாத்திரியமும்
172.மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
173.திருமூலரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

76

77

