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இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும்
வேதாத்திரி மகரிசியும்.

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
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இந்த உலகம் கண்ட பகுத்தறிவு மேததகள்

பலர் மேற்கிலும்,

கிழக்கிலும் ததான்றினார்கள்.
கிழக்கு வானில்,

இந்திய ேண்ணில் மதான்றிய வவளிச்சம்

மவதாத்திரி ேகரிசிதயப்

மபால், மேற்கில் மதான்றிய மேதத

இங்கர்சால்.
பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டில் மதான்றியவர் இராபர்ட் கிரீன்
இங்கர்சால். இருபதாம் நூற்றாண்டில் வதான்றியேர் வேதாத்திரி
மகரிசி.
இங்கர்சால் அமமரிக்காவில் 1833 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.

1899

ஆண்டு வரை 66 ஆண்டுகள் வாழ்தார்.
தவதாத்திரி மகரிசி- இந்தியாவில் தமிழகத்தில்- 1911 ஆம் ஆண்டு
அவதரித்தார்.

2006 ஆம் ஆண்டு வரை 96 ஆண்டுகள் வரை

வாழ்ந்தார்.
இங்கர்சால் தந்தத - ஜான் ஒரு கிறித்தவ சதப மபாதகராவார். தேது
தந்ததயின் ஐந்து குழந்ததகளில் இவர் இதளயவர்.
தவதாத்திரி மகரிசி ஏரழ மநசவாளியின் மகனாகப் பிறந்தவர்.
சிறுவயதிலிருந்மத கூரிய சிந்ததனத்திறன் வபற்றவர்களாக
இங்கர்சாலும் தவதாத்திரி மகரிசியும் திகழ்ந்தார்கள்.
இங்கர்சால் உயர் கல்விக்குப் பின் சட்டப்படிப்தப பயின்றார்.
அவேரிக்க உள்நாட்டுப்மபாரின் மபாது பதடத்தளபதியாக
பணியாற்றினார்.

மபார் முடிந்ததும் அரசியலில் நுதழந்தார்.

தவதாத்திரி மகரிசி மூன்றாம் வகுப்பு வரை படித்தார்.

மநசவுத்

மதாழிலில் பணியாற்றி- வறுரமயில் வாழ்ந்தார். பின்பு அதத
மநசவுத் மதாழிலில் உயர்ந்த நிரலரய அரைந்தார்.
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ஞானம் மபற்று….உலக சமுதாய தசவா சங்கத்ரதத் மதாைங்கினார்.
மனவளக்கரல மூலம் சமுதாயத்தில் ஒரு மாமபரும் புைட்சிரய
ஏற்படுத்தினார்.
ஆனால்- ஒரு மவறுபாடு -- மவதாத்திரியார் மதர்தல், மபாட்டி என்று
மதர்தல் களத்தில் இறங்காேல் வதாண்டாற்றி ேதறந்தார். இங்கர்சால்
வாழ்க்தக மதர்தல் களத்தில் வதாடங்கி விரிகிறது.
அறியாதேயில் முழுகி அவதிப்படும் உலகத்திற்கு அறிவியல்
வாதத்தத உருவாக்கித்தர ----- மூட நம்பிக்தககளில் இருந்து ேனித
இனம் விடுததல வபற்று முன்மனமற -- இங்கர்சாலும் தவதாத்திரி
மகரிசியும் உரழத்தார்கள்.
இங்கர்சாலும் தவதாத்திரி மகரிசியும் ேத உலதக ஆட்டிப் பதடத்த
வபயர்கள். சமுதாயத்திலும் ஆன்மீ கத்திலும் மூை நம்பிக்ரககரள
தவைறுத்தவர்கள்.

சமுதாயத்தில் ஒரு புைட்சிரய ஏற்படுத்தியவர்கள்.

இங்கர்சால் பல புத்தகங்களை எழுதினார்.

எழுதிய புத்தகங்கள்

முக்கியமானளே.
1. நம்தே மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள்
2. மபய் பூதம் பிசாசு அல்லது ஆவிகள்
3. நான் நாத்திகவாதி ஆனமதன்
4. கடவுள்

5. இரண்டு வழிகள்
6. ேதம் என்றால் என்ன
7. வால்தடயரின் வாழ்க்தக சரிதம்[
தவதாத்திரி மகரிசி சுமார் 2000 க்கும் தமற்பட்ை கவிரதகரளயும் 75
க்கும் தமற்பட்ை நூல்கரளயும் தந்துள்ளார்.
அவேரிக்காவில் பத்வதான்பதாம் நூற்றாண்டில் கிறித்துவ ேதத்தின்
மூடநம்பிக்தககதள எதிர்த்து- நாற்பது ஆண்டு காலம் தீவிர
எதிர்ப்புக்கிதடமய இங்கர்சால் பிரச்சாரம் வசய்து வந்தார்
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இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சால் பகுத்தறிவு ஏன் எனச் சிந்தித்தவர்.
பகுத்தறிவின் பிதா என்று அதழக்கப்படுகிறார்.
இங்கர்சால் ேத உலதக ஆட்டிப் பதடத்த வபயர். கிறித்துவ உலகம்
இவர் வபயதரக் மகட்டால் நடு நடுங்கும்.
இவ்வளவுக்கும்
ேகதனயும்

இவர்

தந்ததயார்

பாதிரியாராக

ஆபத்தாக முடிந்தது.

ஒரு

ஆக்கத்தான்

பாதிரியார்தான்.

விரும்பினார்

-

தன்

அதுதான்

பாதிரியார் என்றால் -- தந்ததயார் பாதிரி - ேகனும் பாதிரி என்ற
பாரம்பரியப்

பயணத்தில்---

விரும்பவில்தல!

கண்மூடித்தனோகப்

தபபிதள

அக்குமவர்

சுவிமசஷங்கதளச் சுத்தோகக் கற்றறித்தார்.
வவறும்

நம்பிக்தக

பயணிக்க வில்தல;
படித்தவற்தற

என்னும்

தேது

ஆணிமவராகப்

முரட்டுக் குதிதர

நியாயோன

பாதிரியாக

படித்தார்.

சவாரியில்

பகுத்தறிவுத்

தராசில்

அவர்

எதட

மபாட்டுப் பார்த்தமபாது, அதவ தாக்குப் பிடித்து நிற்க முடியவில்தல!
தபபிள்பற்றி
எழுப்பினார்.

விேர்சித்தார்.

சுவிமசசங்கதளப்

பற்றி

வினாக்கதள

சம்பாதித்தவற்தற ஏதழ - எளிய ேக்களுக்குச் வசலவிட்டார்.
அவர் மேதடப் மபச்சு அவேரிக்க ேக்கதளச் சுண்டி இழுத்தது.
•

”ஏதழயாக இருப்பவன் இன்பம் அதடவான். உன்னிடம் உள்ளததப்
பிறர்

எடுத்துக்

வகாள்ள-

இன்போக

அனுேதி

வகாடு!

ஆனால்

பிறரிடேிருந்து எததயும் வபற்றுக் வகாள்ளாமத! உணவில்தல என்று
வருந்தாமத! ஏவனனில் மேல் உலகில் உனக்கு உணவு கிதடக்கும்!”

என்னும் பாதிரிகளின் வார்த்ததகளில் ஏோறாதீர்- ேயங்காதீர்- என்று
எடுப்பான

குரலில்

எழுச்சிேிகு

வசாற்வபாழிவுகதள

நாவடங்கும்

நிகழ்த்திய நாத்திகப் மபரறிஞர் இங்கர்சால்! அவர் உதரதயப் பணம்
வகாடுத்துக் மகட்க ேக்கள் வோய்த்தனர்.
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66 ஆண்டுகமள வாழ்ந்தார் எனினும் அவரின் அறிவு அதலகள் கால
வவள்ளத்ததத் தாண்டி எதிவராலித்துக் வகாண்டுள்ளன

இங்கர்சாலின் கடவுள் மறுப்பு
கைவுமள

இவ்வுலதகப்

ேனிதர்கதளப்

சில

விதிகதள

பலகீ னோனவர்களாகவும்,

உழல்பவராகவும்

விட்டுவிட்டார்

ேறுத்தார்.

ேனிதர்கள்

பதடத்தார்,

இவ்வுலகில்

என்பன

அறியாதேயில்

மபான்ற

துன்பப்பட்டாலும்,

வகுத்தார்,

சிந்ததனகதள

ேறுஉலகில்

இன்பம்

வபறுவர் எனும் நம்பிக்தகதயயும், துன்பம் ேனிததன தூய்தேயாக்கும்
மபான்ற மகாட்பாடுகதள கடுதேயாக எதிர்த்தார்.
இங்கர்சால்

கைவுள்

தவதாத்திரிதயா
எடுத்துரைப்பார்.

கைவுள்

மறுப்பு
என்பது

பற்றி
ஒரு

கடுரமயாகச்
சக்தி

என்று

சாடுவார்.
அரமதியாக

”உருவங்கள் தகாைான தகாடியாய், அரவ
உள்ளும் புறமும் அரூபமாய்,
ஊடுருவி நிரறந்தியங்கும் ஒருசக்தி.
உயிைாகும், இயற்ரகயாகும், கைவுளாகும்.” (மா.ம. பக்.8)

இங்கர்சாலின் பங்களிப்புக்கள்
ோனுட

அன்மப

உலகிமலமய

ததலசிறந்த

வநறி

என்றார்.

இதறநம்பிக்தக, மபாததன, வசபம் இவற்தறவிட ேனிதர்கதள அன்பு
வசய்வமத உயர்ந்தது என வாதிட்டார்.
கடவுதள அன்பு வசய்வததவிட ேனிததன அன்பு வசய்வமத முக்கியம்
என்றார். ேனித குலத்தின் ேகிழ்ச்சிமய நேது மநாக்கம்.
அததன நாம் வாழும் இக்காலத்திமலமய முழுதேயாக அதடந்துவிட
முடியாது,

ஆனால்

நேது

உதழப்பினால்

அம்ேகிழ்ச்சிதய
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ஓரளவிற்மகனும்

ேனிதகுலத்திற்கு

தரமுடியும்

என்று

வாதிட்ட

இங்கர்சால் அதற்காக தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அர்பணித்தார்.

இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சால் வாழ்க்கக வரலாறு.( August
11, 1833 – July 21, 1899)

இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சால் (Robert G. Ingersoll) 1833 ம் ஆண்டு , ஆகஸ்டு
11ம் மததி அவேரிக்காவின் நியூயார்க் ேகானத்திலுள்ள டிரத்தன் என்ற
சிறிய நகரத்தில் பிறந்தார்.
சிறுவயதிலிருந்மத கூரிய சிந்ததனத்திறன் வபற்றவராக திகழ்ந்தார்.
உயர்கல்விக்குப் பின் சட்டப்படிப்தப பயின்றார்.
அவேரிக்க உள்நாட்டுப்மபாரின் மபாது பதடthதளபதியாக
பணியாற்றினார்.

மபார் முடிந்ததும் அரசியலில் நுதழந்தார்.

தந்ததயாரின் மவத நூலான தபபிள் -- ேகனின் பாடபுத்தகோக சிறு
வயதில் விளங்கியது!
ஆனால் ேத நூல்கதளப் படித்ததனால் இளதேயிமலமய இங்கர்சால்
பிஞ்சு உள்ளத்தில்-- கிறித்தவ ேதக் வகாள்தககளில் அவநம்பிக்தக
ஏற்படத் வதாடங்கியது!
இங்கர்சால் ேத நம்பிக்தக அற்ற முதறயில் மபசி வருவததக் மகட்டு
அவர் தந்ததயார் ஜான் கவதல அதடந்தார்.
ேகதன- அறியாதே இருள் கவ்விக் வகாண்டிருப்பதாக எண்ணி இருந்த
ஜான்-- நாளதடவில் இங்கர் சாலின் பகுத்தறிவுக் கருத்துக்கதளக்
மகட்கக் மகட்க--

தான்

தான் மூட நம்பிக்தக எனும் இருளில் தத்

தளிப்பதாக உணரத் வதாடங்கினார்.
வாழ்க்தகயின் இறுதி நாட்களில் ஜான் ஒரு
ேகனால் ோற்றப் பட்டுவிட்டார்!

புது ேனிதராகத் தன்

ஆம். ேரணப் படுக்தகயிலிருந்த ஜான் - கண்ண ீர் வழிய நின்றிருந்த தம்
ேகதன- அருமக வரும்படி அதழத்தார்.
வகாண்ட இங்கர்சால் பக்கத்தில் வந்து நின்றார்.

கண்கதளத் துதடத்துக்
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காலம் முழுவதும் ேதத்திற்காகமவ உதழத்த உத்தேர்.
மகட்டுக் வகாண்மட பிரிய, படிக்கச் வசான்னார்.

தம் உயிர்

புனித மவத நூதல

அல்ல! சாக்ரடீசின் ேரணத்ததக் குறித்து, பிமளட்மடா எழுதிய உணர்ச்சி
ஓவியத்தத.
இங்கர்சால்-

தன் இளதேக்

காலத்தில்-

இலினாய்ஸ்

ோநிலத்தில்

ேவுண்ட் வவர்னான் என்ற ஊரிலும்- பின்னர் வேட்மராமபாலிஸ் என்ற
ஊரிலும் ஆசிரியராக மவதல பார்த் தார்.

அவர் தங்கியிருந்த வட்டில்ீ
சில ேத மபாதகர்களும் தங்கியிருந்தனர்.
ஒரு நாள் ேத மபாதகர்கள் ஞானஸ்நானம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?
என்று மகட்டார்கள்.
ஞான ஸ்நானத்தத விட, மசாப்புக் குளியல் நல்லவதன்பமத என் கருத்து
என்று இங்கர்சால் கூறினார்.
ேதவவறியர்கள் இங்கர்சாதல ஒரு நாத்திகர் என்று ஊர் முழுதும்
பிரச்சாரம் வசய்தனர். பாடசாதல அதிகாரிகள் இங்கர்சாதல உடமன
ஆசிரியர் மவதலயில் இருந்து நீக்கிவிட்டனர்.
ஆசிரியர் மவதலயிலிருந்து நீக்கப்பட்டதும் இங்கர்சால் சட்டப்படிப்பு
படித்து வழக்குதரஞர் ஆனார்.
வழக்குதரஞர் ஆன சில ஆண்டுகளிமலமய தன் அறிவாற்றலாலும்,
உதழப்பாலும் இலினாய்ஸ் ோநில அரசின் ததலதே வழக்கறிஞராக
(அட்வமகட் வஜனரல்) நியேிக்கப் பட்டார்.
1878

இல்

அவர்

தன்

குடும்பத்தத

ததலநகர்

வாஷிங்டனுக்கு

ோற்றிவிட்டார்.
வாஷிங்டனில்

ஏழு

ஆண்டுகள்

வாழ்ந்த

பிறகு

1885

இல்

தன்

குடும்பத்தத நியூயார்க்குக்கு ோற்றிவிட்டார்..
சிறந்த வசாற்வபாழிவாளராக விளங்கிய இங்கர்சால், அவேரிக்காவில்,
கிறித்தவ

ேதவவறியர்களிடம்

இருந்து

தீவிர

எதிர்ப்தபச்

சந்திக்க

மவண்டி இருந்தது.
”முட்டாமள! நாதள முதல் நீ மேதட ஏறினால், உன் ததல அட்
லாண்டிக் வபருங்கடலில் ேிதக்கும்.
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ேதத்தத நீ கண்டித்துப் மபசினால் உன் வட்டிற்குத்
ீ
தீ தவத்து உன்
தனயும் உன் குடும்பத்ததயும் சாம்பலாக்கி விடுமவாம்.”
கிறித்துவ

ேதவவறியர்களின்

எதிர்ப்தபத்

துச்சோக

ேதித்து

அவேரிக்காவில் சிறிய வபரிய நகரங்களில், பட்டி வதாட்டிகளில் அவரது
பகுத்தறிவுப் பிரச்சாரம் தங்கு ததடயின்றி நடந்தது.

இங்கர்சால் வகாள்தகப் பிடிப்பின் காரணோகவும், மநர்தேயினாலும்,
திறதேயினாலும்

இல்லியான்சு

ேகானத்தின்

வாய்ப்பிதனப் வபற்றார்.
அப்மபாது

அரசியல்

ததலவர்களின்

ஆளுனராகும்

பிரதிநிதிகள்

இங்கர்சாதல

சந்தித்து தங்கள் சேயம் சார்ந்த விேர்சனங்கதளத் திரும்பப் வபற்றால்
ேட்டுமே தங்கள் வபயதர ஆளுநர் பதவிக்கு பரிந்துதரப்மபாம் என்றனர்.
அதற்கு

வசன்றது.

அவர்

ேறுத்துவிட்டதால்

ஆளுநர்

பதவி

அவதர

விட்டு

1864 ஆம் ஆண்டு ஆப்ரகாம் லிங்கனின் குடியரசுக் கட்சி சார்பில்
இலினாய்ஸ் ோநில ஆளுநர் பதவிக்குப் மபாட்டியிட்டார்.
ஜனநாயகக் கட்சியில் இருந்த ேத வவறியர்கள் இங்கர்சால் ஒரு தீவிர
நாத்திகர்;

அவருக்கு

வாக்களிக்காதீர்

என்று

ோநிலம்

முழுதும்

பிரச்சாரம் வசய்து அவதரத் மதர்தலில் மதாற்கடித்தனர்.
பிறகு

அவர்

அரசியலில்

இருந்து

விலகி

தன்

கதடசி

ஆண்டுகளில் பகுத்தறிவுப் பிரச் சாரத்தில் தீவிரோக ஈடுபட்டார்.

முப்பது

கிமரக்க வோழிக்கு சாக்ரடீஸ் என்ன
வசய்தாமரா,
மவதாத்திரி

தேிழ்

என்ன

அததமய

வோழிக்கு

வசய்தாமரா,

ஆங்கிலத்திற்கு

இங்கர்சால் வசய்தார்.
இங்கர்சால் தான் இயற்தக எய்திய
1899 ஜூதல 20 வதர சுோர் நாற்பது
ஆண்டு

காலம்

பகுத்தறிவுப்

பிரச்சாரம் வசய்தார்.
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மவதாந்தச் சிங்கோன சுவாேி விமவகானந்தர் அவேரிக்கப்
பயணத்தில் இருந்தமபாது, இங்கர்சால் அவதரச் சந்தித்து ஆதரவு
வதரிவித்தார்.

தள்ளாடும் முதுதே வயது என்றாலும் இவர் தேது வபாது நலப் பணிதய
_ அறிவியல் பிரச்சாரப் பணி தயக் தகவிடவில்தல..

அதிக அயர்வு ஏற்பட்டால் ஓய்வு வகாள்ளவும், தனது குடும்பத்தினதரக்

காணவும் ேட்டும் அவ்வப்மபாது வால்ஸ்டன் ோளிதகக்கு வருவாராம்.
பகுத்தறிவுப் பிரச்சாரத்தத ஓய்வு ஒழிச்சலின்றித்தான் நடத்தினார்.
இதடவிடாது ஒலி வபருக்கி முன் நின்றதால் இருதய மநாய், இருதய
ரத்த நாளங்கள் நலிவுற்றன.
ஆகமவ,

இனி

எச்சரிக்தக

அதிகம்

மபசினால்
ேணி

ஆபத்து

என்று

ேருத்துவர்கள்
அடித்தனர்.

ஆனால், வபாதுநலமன தன் வாழ்க்தக அலட்சியோகக் வகாண்ட இந்த
அவேரிக்கப் வபரியார், என் உடல் இந்த ேண்ணுலகில் இருக்கும் வதர
நல்லறிவிதன ேக்கள் வபறச் வசய்வமத, நாட்டு ேக்கள் நல்லறிவும்,

பகுத்தறிவும் வபற்று ேடதேதய ஒழித்து, நல்வாழ்வு வாழச் வசய்ய
உதழப்பமத என்று உறுதிபூண்டார்.

என் வாழ்நாள் வசாற்ப நாள்கமள ஆயினும் சரிமய, அந்தச் வசாற்ப
நாள்கதளயும்

வபாது

நலப்

பணிக்மக

வசயல்படுத்துமவன்

என்று

இறங்கினார்.
தனக்கு ேருத்துவம் வசய்த ேருத்துவரிடம் ஒரு விசித்திர உறுதி வோழி
வபற்றார்.
தனது உடல்நிதல பற்றி வவளியில் - குறிப்பாகத் தன் குடும்பத் தாரிடம்
கூறமவண்டாம் என்று ேருத்துவரிடம் உறுதிவோழி வபற்றார்.
எனமவ, ேருத்துவரும் இந்தப் பகுத்தறிவு மேததயின் விருப்பத்திற்கு
இணங்கி
என்று

அவருதடய

மநாதயப்பற்றி
உறுதி

வவளியில்

வசால்வதில்தல
அளித்தார்.

1899 ஆம் ஆண்டு ஜூதல ோதம் 20ஆம் நாள் காதல 10.30 ேணிக்கு நான்
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வகாஞ்ச மநரம் தூங்க மவண்டும்; தூங்கி எழுந்தவுடன் வால்ஸ்டனுடன்
விதளயாட

வருவதாகத்

வதரிவியுங்கள்!

என்று

வசால்லிவிட்டுப்

படுக்கச் வசன்றவருடன்- ேதனவியாரும் உடன் வசன்று- அவர் தூங்கும்
மவதளயில் படுக்தக அருகிமலமய அேர்ந்திருந்தார்.
பன்னிரண்மடகால்

ேணிக்குப்

படுக்தகயிலிருந்து

எழுந்து

நாற்காலியில் வசன்று அேர்ந்தார். ேதனவியுடன் மபசிக்வகாண்மட
நாற்காலியில் சாய்ந்து கண்கதள மூடிய அவர் கண்கள் ஒமரயடியாக
மூடி

விட்டார்.

ஒருவர்

இறந்ததும்

வழக்கோகக்

கிறித்துவக்

குடும்பங்களில்

அதழக்கப்படும் ேதத் தரகர்கள் யாரும் அதழக்கப்படவில்தல.
மோட்சம்

மகட்க

வகாடுப்பதாகக்

கடவுளுக்கு

அறிமுகம்

வசய்து

தவப்பதாகப் புளுகிடும் எந்த மவத பாராயணமும் நடத்தப்படவில்தல.
அவரு

தடய

உடதல

அறிமுகம்

அதறயில்

கிடத்தி,

கட

வசய்ய

வுள்

கண்ணுக்கு

வில்தல.

வால்ஸ்டன் ோளிதகயிமலமய அவர் உயிர் துறந்த அமத மேல் ோடி
அதறயிமலமய

அவருதடய

உடல்

தூய

உதடயுடுத்திக்

கிடத்தப்பட்டிருந்தது.
1899 ஜூதல 25 ஆம் நாள் அவருதடய நண்பர்களும், அவருதடய
பகுத்தறிவுத்

மதாழர்களுோன

34

கூடியிருந்தனர்.

மபர்களும்,

குடும்பத்தினரும்

மபராசிரியர் ஜான் கிளார்க் ரிவாத் என்பவர் சுதந்திரவாதியின் அறிக்தக
என்பததயும், மேஜர் ஆர்லண்மடா மஜஸ் ேித் என்பவர் எனது ேதம்
அல்லது அறிவியலின் சிறப்பு என்பரதயும், லங்ஜாய் என்பவர் வபன்சி
இங்கர்சாலுக்குப்

பாராட்டு

என்ற

உதரதயயும்

படித்தனர்.

இதவ

இங்கர்சாலின்

உடல்

அதனத்தும் இங்கர்சாலின் எழுத்மதாவியங்கள்.

1899

ஜூதல

27

ஆம்

நாள்

வியாழனன்று

புததக்கப்படாேல் சுடுகாட்டில் எரி யூட்டப்வபற்றது.
அவருதடய அஸ்திதய குடும்பத்தினர் திரட்டிக்வகாண்டு அவர் வாழ்ந்த
வால்ஸ்டன்

ோளி

தகக்குத்

திரும்பினர்.
11

சித்திரப் பூ மவதலகள் வசய்யப் பட்ட வவண்கலக் குடத்தில் அந்த
அஸ்தி அடக்கம் வசய்யப்பட்டது.
இந்தக் குடத்தின் ேீ து இந்தக் குடத்தில் அவரது அஸ்தி _ எங்கள்
உள்ளத்தில் அவரது நிதனவு என்றும், ராபர்ட் இங்கர்சால் என்றும்
வபாறிக்கப்பட் டிருந்தது.
அவருதடய

துதணவி

அேீ லியா

இங்கர்சால்

இயற்தக

எய்திய

பின்னரும், இமத மபால் அவருதடய அஸ்தியும் வவண்கலக் குடத்தில்
தவக்கப்பட்டது.

இந்த இருவரின் அஸ்திகளும் இன்றும் அவேரிக்காவில் _ முதுவபரும்
நகரான

ஆர்லிங்டன்

அதேக்கப்பட்ட

கல்லதற

நிதனவுக்

விடுதியில்

கூடத்தில்

பளிங்குக்

இருந்து

கற்களால்

வருகின்றன.

இங்கர்சாலின் அறிவவாளி நூல்கள் உலகு எங்கும் பரவியுள்ளன.

நாத்திகர் மீ து ஆத்திகருக்கு ஏற்பட்ை அக்கரை
அமமரிக்காவில் சர்ச்ரசக்குரிய நாத்திகைாக விளங்கியவர் ைாபர்ட்
கிரீன் இங்காசால்.
அவர் மிகச் சிறந்த தபச்சாளர்.

அவருரைய தபச்சுத் திறரமயால்

கவைப்பட்டு ஆத்திகர்களும் பல்லாயிைக் கணக்கில் அவர் தபச்ரசக்
தகட்கக் கூடுவார்கள்.
அவருரைய மசாற்மபாழிரவக் தகட்க கட்ைணம் உண்டு.
அவர் எங்கு தபசினாலும் மண்ைபங்கள் நிைம்பி வழியும்.

இருந்தும்

தபச்சின் மூலம் அவருக்கு வந்த வருமான அமமரிக்க
ஜனாதிபதியின் வருமானத்ரதப் தபால் இைண்டு மைங்கு என்று
மசால்வார்கள்.
இங்கர் சால் ரபபிரள கடுரமயாகத் தாக்குவார்.
வழங்கங்களுக்கு அவர் பைம எதிரி.

மூைப் பழக்க

இருந்தும் மத தபாதகர்கள் பலர்

அவருக்கு நல்ல நண்பர்களாக இருந்தார்கள்.
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வயதான பாதிரியார் ஒருவர் மைணப் படுக்கரயில் இருந்தார்.
இங்கர்சாரல தான் கட்ைாயம் பார்க்க தவண்டும் என்று
மசால்லியனுப்பினார்.
இங்கர்சாலும் அவரைச் மசன்று பார்த்து அளவளாவிக்
மகாண்டிருந்தார்.

இங்கர்சால் மசான்னார்.

”என்ரனவிைத் தங்களுக்கு எத்தரனதயா

மநருக்கமான ஆத்திக நண்பர்கள் இருக்கும் தபாது- இறுதி

மூச்தசாடு தபாைாடிக் மகாண்டிருக்கும் தருணத்தில்- நாத்திகைனான
என்ரன நீங்கள் அன்புைன் அரழத்து உரையாடுவது எனக்கு
மகிழச்சிரயத் தருகிறது”
பாதிரியார் மசான்னார்.
”காைணம் மவமறான்றுமில்ரல.
நம்பிக்ரக உரையவர்கள்.

அவர்கள் எல்தலாரும் மதய்வ

மசார்க்கத்தில் அவர்கரளச் சந்திக்

முடியும் என்கிற நம்பிக்ரக எனக்கு இருக்கிறது.
உங்கரள அங்தக சந்திக்க வழியில்ரல.

நீங்கள் நாத்திகர்.

மைணம் அரைவதற்கு

முன் உங்கரளப் பார்க்க தவண்டும் என்ற எண்ணிதனன்.
பார்த்துவிட்தைன்.”

இங்கர்சால் பாதிரியாரின் தபச்ரச ைசித்து வாய்விட்டுச் சிரித்தார்.
மசார்க்கம் நைகம் என்ன என்று மதரியாத, பாதிரியாரின் மூை
நம்பிக்ரகரய நிரனத்தும் சிரித்தார் இங்கர்சால்.
மசார்க்கம் நைகம் என்றால் என்ன?

தவதாத்திரி மகரிசி விரை

தருகிறார்.
மசார்க்கமும் நைகமும் எங்தகா இருக்கிற தனித்தனி இைமல்ல.
பூமியில் வாழ்வாங்கு வாழக்கிறதபாது வருகிற இன்பதம மசார்க்கம்.
அவ்வாறு வாழாததபாது வருகிற துன்பதம நைகம்.
”உருவம் வதரக்கும் குறுகிநின்ற
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உணர்ச்சி நிதலவய நர-அகோம்.
அருவ வேன்றும் மபரண்டம்
அறிந்த நிதலமய சுவர்-அகோம். வபருதேயுள
விண் என்ற அணுவறிந்மதான்
விண்ணவனாம்.

ஆராய்ந்து

விண்கடந்து. வான் அறிந்த
விமவகிமய வானவனாம்.” (ோ.ே.பக.21)

இங்கர்சாலும் தவதாத்திரியும்
பகுத்தறிவு ஏன் எனச் சிந்தித்தவர் இங்கர்சால். ோனுடத்தத
பகுத்தறிவுப் பாததயில் அதழத்துச் வசன்றவர் மவதாத்திரி.
அறிவுக்கு மகாயில் அதேத்த முதல் ஆன்ேீ கவாதி மவதாத்திரி
ேகரிசிமய.
பகுத்தறிவு எனப்படுவது வபாருட்களின்
நிகழ்வுகளின் கருத்துக்களின் கூறுகதள
அவதானித்து, ஆய்ந்து அவற்றின்
இயல்புகளில் இருந்து ஆதாரபூர்வோக
புறவய மநாக்கில் நிரூபிக்கப் படக்கூடிய
முடிவுகதள முன்தவக்கும்
வழிமுதறதயயும் அதத ஏதுவாக்கும்
ேனித அறிவு ஆற்றதலயும் குறிக்கின்றது.
பகுத்தறிவின் மநாக்கம் வேய்ப்வபாருதள அல்லது உண்தேயக்
கண்டறிவமத.
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”பகுத்தறிவின் உயர்வினிமல பலப்பலவும் மபசுகின்றீர்!
வகுப்புவவறி வநஞ்சத்தில் தவத்திருத்தல் முரணன்மறா?
சிந்ததனயாளர் என்று சீர்திருத்தம் மபசுகின்றீர்!
எந்தவிதக் காலாச்சாரம் எவருக்குத் தனிஉதடதே? (ோ.ே.)

என்று மபாலி பகுத்தறிவாதிகளின் முகத்திதரதய கிழிக்கின்றார்
மவதாத்திரி ேகரிசி.
”கைவுள்கள் தகாயில்கள்” என்ற இங்கர்சாலின்
இந்தப் புத்தகத்தில்........
கடவுள்கதளயும்,மதவததகதளயும்,மபய்
பிசாசு,பூதங்கள் இதவகதளயும் அழித்துவிடுவது
ோத்திரம் எங்கள் எண்ணேல்ல; முடிவுேல்ல. அதவ
ஒரு சாதரணோன காரியோகும்.
ஆனால் ேனிதன் சுகோக வாழமவண்டும், அவன் இன்ப வாழ்வு வாழ
வழிமகால மவண்டும் என்பதுதான் எங்களின் ேிக ேிக உயர்ந்த
உன்னதோன வகாள்தகயாகும்.
அதற்காகத்தான் துணிவுடன் நாங்கள் வதாண்டு வசய்ய முற்பட்மடாம்.
எங்கள் கருத்தும் அதுதான். எங்கள் வசயல்களும் அதற்மக பயன்படும்!
என்பதத நீங்கள் அறிந்து வகாள்ளமவண்டும்.
இன்றுள்ள ேக்கள் சமுதாயம் எப்படி இருக்கிறது. ஒரு பக்கத்தில்
தகாடிசுவரர்களுக்கு பிரபுக்கள் என்ற பட்டம் சூட்டி தவத்துக்
வகாண்டிருக்கிறது.
ேற்வறாரு பக்கத்தில் உடல் வேலிந்து, கண் குழிவிழுந்து, ஓடு தாங்கி
நிற்கும் ேக்களுக்கு பிச்தசகாரர்கள் என்ற பட்டம் சூட்டி
தவத்துவகாண்டிருகிறது.
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ஒரு பக்கம் பண பலம் வகாண்ட மசாம்பதலயும், ேற்வறாரு பக்கம், பண
பலம் இல்லாத பஞ்சமுற்ற வதாழிதலயும் தவத்துக்வகாண்டிருகிறது.
ஒரு பக்கம் உண்கமக்கு கிழிந்து பபான கந்கத தந்தும், மற்றறாரு
பக்கம் மூடநம்பிக்ககக்கு பட்டும், அணிகலன்களும், றபான்முடியும்
அணிவித்து அகத நாளுக்கு நாள் வளர்த்துக் றகாண்டு வருகிறது.
இதவகள் ஒழியும் காலத்தத நாங்கள் ேிக விதரவில் ேிக ேிக
ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிமறாம். அந்த காலத்தத காண எங்களால் முடிந்த
முயற்சிகதள எடுத்துக் வகாள்கிமறாம்.
இப்படியாக வசால்லும் இங்கர்சால் அவர்கள் கதடசியாக கீ ழ்க்கண்ட
ஒரு மவண்டுமகாதளயும் நேக்கு தவக்கிறார்.
ககடசியாக ஒரு பவண்டுபகாள். அறிவு ஆட்சி றசலுத்தும் அந்த
நல்ல காலம் சீக்கிரபம உண்டாக நீ ங்கள் உங்களால் முடிந்தகத
றசய்ய முற்படபவண்டும்
உங்களின் குழந்ததகளுக்கு மூட நம்பிக்தக என்ற நஞ்சு கலக்காதீர்கள்.
அறிவு அமுதத ஊட்டுங்கள். வாலிபர்கள் இந்த அறிவு அமுதத
கண்மூடி வழக்கங்கதள பின்பற்றும் பழதே விரும்பிகளுக்கு
அளியுங்கள்.
இவ்விதம் ஒவ்றவாரு தனி மனிதனும், றசய்யபவண்டும். இகத
விட நாம் இந்த காலத்தில் றசய்ய பவண்டிய முக்கிய பவகல
கிகடயாது.
ஆகபவ அறிவாளிகய உலறகல்லாம்,மூகல முடுக்களிறலல்லாம்
பரப்புங்கள்! இகத உங்கள் உயர்ந்த கடகம என்ற கருத்துடன்
பணியாற்றுவதன் மூலம் அறியாகம நிரம்பிய, அர்த்தமற்ற
கட்டுப்பாடுகள் நிரம்பிய, மூடத்தனம் நிரம்பிய, கண்மூடித்தனங்கள்
நிரம்பிய உலகக சீர்திருத்துங்கள். அறிவு, ஆராய்ச்சி,அனுபவம்
என்னும் இம்மூன்கறயும் மறவாதீர்கள். உரிகமயுடன் வாழுங்கள்!.
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என்று ஆணித்தைமாக மானுைத்திற்கு உபததசித்து முடிக்கிறார்
இங்கர்சால் அவர்கள்.
இது மபால கடவுள் ேற்றும் மகாவில்கள் மதாற்றம் பற்றியும் அதனால்
பிதழப்பு நடத்தும் கூட்டம் பற்றியும் பல நல்ல அறிவுப்பூர்வோன
மகள்விகதளயும் அதன் மூலோக நல்ல சிந்ததனகதளயும் நம்ேிடம்
தூண்டுகிறார். அதனவரும் இந்த நூலிதன வாங்கி பயனதடயுங்கள்.
இதுமபான்ற நல்ல நூலின் மூலோக ேழுங்கி இருக்கும் பகுத்தறிதவ
சாதனபிடித்து சாஸ்திரம்,சாதி,ேதம், மூடநம்பிக்தககள் ேற்றும் இதவ
அதனத்துக்கும் ஆணிமவராக இருக்கும் கடவுள் ஆகியதவகதள
ஒழிப்மபாம். சேத்துவத்தத நிதலநாட்டுமவாம்.
கருத்து எனும் ஆயுதம் ஏந்தி கடவுள் ேற்றும் ேதம் என்னும் ேரபிதன
உதடத்வதறிந்து மகள்விக்கதணகளால் ேதவாதிகளின் அரிதாரங்கதள
அம்பலோகியவர் இங்கர்சால்.
தான் சார்ந்த கிறித்துவ ேதத்தின் ேீ து கடும் தாக்குதல் வதாடுத்த ராபர்ட்
கீ ரின் இங்கர்சால் என்றதழக்கப்பட்ட இங்கர்சால் உலக பகுத்தறிவு
இயக்கத்தின் முன்மனாடிகளில் ஒருவராவர்.
இந்த நூலின் மூலோக, அருதேயான வசய்திகள் ேற்றும் தர்க்க
ரீதியான விளக்கங்கதள இங்கர்சால் அவர்கள் நம்ேிடம் தந்துள்ளார். 159
பக்கங்கதள வகாண்ட இந்த நூலிலிருந்து இமதா சில பகுதிகதள இங்மக
பார்ப்மபாம்.
"கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் வதரியுோ? " என்று ஆரம்பிக்கும் முதல்
பக்கத்தில், கடவுள் ேனிதனுதடய கற்பதன. அவனால் கற்பதன
வசய்யப்பட்டவர் தான் கடவுள்.
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ஆனால் அந்தக் கடவுள்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பது
வதரியுோ? அவரிடம் அன்பு காட்டினாள் ஆதரவு
காட்டுவார். துமவசித்தால் விமராதிகள் என்று கருதுகிறார்
இது ேட்டுோ! அந்தக் கடவுள்கள் அதிகாரம்
உள்ளவர்களின் பக்கபலோயும், வலிதேயுள்ளவர்கதள
ஆதரித்துக்வகாண்டும் தான் இருந்திருக்கிறார்கள்.
இமதாடு ேட்டுேல்லாேல் அந்த கடவுள்கள் தங்களுக்வகன்று ஒரு
கூட்டத்தத மசர்த்துக்வகாண்டன.
அவர்களுக்கு அர்ச்சகர்கள்,ஆச்சாரியர்கள்,குருக்கள் என்றும்
வபயரிட்டன.
இந்த வபரிய கூட்டத்தினதரயும், தன்தனயும் ஏதழ ேக்கள் தான்
காப்பாற்ற மவண்டும் என்று கட்டதளயிட்டுள்ளன. ஏன்? வற்புறுத்தியும்
வந்திருக்கின்றன.
இந்தக் கடவுள்களால் தாங்கள் உண்டாக்கிய உலகம் உருண்தடயா?
அல்லது தட்தடயா என்பதும் புரிந்து வகாள்ள முடியவில்தல. கண்தண
மூடிக்வகாண்டு இந்த உலகம் தட்தட என்று தவறாக கருதி வந்தன.
எனமவதான் கலிலிமயா என்ற சாதாரண ேனிதன் 1632 - ஆம் ஆண்டு
அவனின் ஆராய்ச்சி நூலாகிய "உலக அதேப்பு" என்ற புத்தகத்திற்காக
ஆலயவாசிகளால் தகது வசய்யப்பட்டான்.
வகாடும் சிதறயில் அதடக்கப்பட்டான். முழங்கால் ேண்டியிட்டு,
தபபிதளக் தகயிமலந்தி தான் வசய்த குற்றத்திற்காக ேன்னிப்பு
மகட்குோறு பலவந்தப்படுத்தப் பட்டான்.
ஒரு நாளல்ல; இரு நாட்களல்ல; பத்து வபரிய வருடங்கள் சிதறயில்
அதடக்கப்பட்டு சித்திரவதத அனுபவித்தான்; இறந்தான்.
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அவனுக்கு விடுததல வாங்கித்தர ேரணம்தான் ேனேிரங்கியது. அவன்
இறந்த பிறகும் கூட ஆலய மவந்தர்கள், புனித ோனவர்கள்
கலிலிமயாவின் உயிரற்ற உடம்தப எல்மலாதரயும் புததக்கும்
ேயானத்தில் புததக்கக் கூட அனுேதிக்கவில்தல.
ேதத்தின் வபயரால் எவளவு துன்பங்கள் இதழக்கப்பட்டன. எவ்வளவு
வகாடுதேகள் வசய்தனர். ஆனால் அவர்கள் முயற்சி பலன் தந்ததா?
பயத்தத காட்டி, பல வந்தத்தத பிரமயாகித்து, ேிரட்டி ேனத்தின்
எண்ணங்கதள கட்டிப்மபாட்டுவிடலாம் என்று நிதனத்தார்கமள, அது
என்னவாயிற்று? பயம் காட்டி ேனதத அடக்க முடியாது என்பதத
நிருபித்து விட்டதல்லவா?.
இப்படி பட்ட ஒரு வக்கிரமான, மடகம நிகறந்தவர்கள் தான்
கடவுள்ககளயும் பகாவில்ககளயும் உருவாக்கியவர்கள் என்கிறார்
இங்கர்சால்.
இங்கர்சால் அவர்கள் கண்டிப்பமதாடு நின்று விடாேல், மேலும்
இவ்வாறு வசால்லுகிறார்
நாங்கள் எல்லா துதறகளிலும் முயன்று எல்லா பிரச்சதனகதளயும்
தீர்த்துவிட்மடாம் என்மறா, எங்கள் முடிவுதான் சரி என்மறா
வசால்லோட்மடாம், வசான்னதில்தல.
பின்னர் என்ன வசால்லுகிமறாம் என்றால் கடவுள்ககள கண்டு
பயப்படுவகத விட நம்கம பபான்ற மக்களிடம் அன்பு காட்டுவது
மிக மிக சிறந்தது என்கிபறாம்
மவதாத்திரி ேகரிசி அவர்கள் கடவுள் நிதலதய ேிகத் வதளிவாக
எடுத்துதரக்கிறார்.
”எல்லாம் வல்ல றதய்வம் அது எங்கும் உள்ளது நீ க்கமற
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றசால்லால் மட்டும் நம்பாபத சுயமாய் சிந்தித்பத றதளிவாய்
வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன்
கல்லார் கற்றார் றசயல் விகளவாய்க் காணும் இன்பத் துன்பம் அவன்
அவனின் இயக்கம் அணு ஆற்றல் அணுவின் சுட்டுப் பக்குவம் நீ
அவனில் தான் நீ , உன்னில் அவன் அவன் யார், நீ யார் பிரிபவது
அவகன மறந்தால் நீ சிறிபயான் அவகன அறிந்தால் நீ றபரிபயான்
அவன் நீ ஒன்யாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுகம அது முக்தி” (ஞாக.2)

இததவிட கடவுள் தன்தேதய விளக்க மவண்டியதில்தல.
”கடவுதள வணங்கும்மபாது கருத்திதன உற்றுப்பார்” கடவுளாக நீமய
காட்சி தருவாய்” என்றும் கூறுகிறார் மவதாத்திரியார்.
”கடவுதள வணங்கும் மபாது,
கருத்திதன உற்றுப் பார் நீ!
கடவுளாய்க் கருத்மத நிற்கும்
காட்சிதயக் காண்பாய் ஆங்மக.” (மா.ம.பக.1)
என்று கூறும் மவதாத்திரியார், கட-உள், அதாவது உள் – கட, உள்மள
கடந்து வசல், என்று கடவுளுக்கு விளக்கம் தருகிறார்.
”பணத்ததக் வகாடுப்பவன்
பதடத்தவன் ேனிதமன,

கடவுள் என்கிறீர்,
வகாடுப்பவன் கடவுமளா?”

என்று தற்கால ேனிதரின் நிதலதய எண்ணி வருந்துகிறார்
மவதாத்திரியார்.
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அண்ைத்தும் பிண்ைத்தும் கைவுரளதய காணலாம் என்கிறார்
தவதாத்திரி மகரிசி.
”அண்ைத்தில் கைவுளாய்
அரழக்ப்படுபவன்
பிண்ைத்தில் உயிமைனப்
தபசப் படுகின்றான்.
கண்ைத்தின் தமதல
கருவில் நிரலத்தவன்
அண்ைத்தும் பிண்ைத்தும்
அவரனதய காண்கின்றான்” (மா.ம.பக.9)
சமூக மேம்பாடு குறித்த மவதாத்திரியின் நன்மனாக்கம் மததவயற்ற
சடங்குகள், மபாட்டி விதளயாட்டுக்கள், சேய திருவிழாக்கள்
ஆகியவற்றின் அவசியம் குறித்து அறிவுப் பூர்வோகச் சிந்திக்கிறது.
இதனால், பலவற்றில் கட்டுப்பாடும் ோற்றங்களின் மததவப் பற்றியும்
மகரிசி வலியுறுத்துகின்றார்.
”ோற்றம் என்பது ோனுட தத்துவம்” என்ற சான்மறார்களின்
கூற்று இங்கு நிதனவு கூறத்தக்கதாகும்.
வபரும் திருவிழாக்களில் ஏற்படும் வபாருளாதார வநருக்கடிதய
இனம்காட்டி, அவற்தற தவிர்த்து, ஆக்கப்பூர்வோன வசலவுகதள
வழிகாட்டுவமதாடு நிதி வளத்ததச் மசேிக்குோறு அறிவுறுத்துகிறார்
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கடவுளின் வபயதரச் வசால்லி சேயத் திருவிழாக்கதளயும்
நதடமுதறச் சடங்குகதளயும் நடத்தி அதிகளவு பணத்தத
வணாக்குகிறார்கள்.
ீ
இவதல்லாம் தவிர்க்கபட்டால் வபருேளவு ேனித ஆற்றதலயும் நாட்டின்
நிதி வளத்ததயும் மசேிக்கலாம். .
இதறவனுக்காக நடத்தப்படும் வபரிய பதடயல்கள் மததவயில்தல.
இதறவனுக்கு உடலுேில்தல. குடலுேில்தல.
எனமவ கடவுளுக்கு ேனிதன் உணவு வகாடுக்க மவண்டியதில்தல.
கடவுளுக்கு அலங்காரங்கள், விதலயுயர்ந்த நதககள் அணிவிப்பதும்
மததவயில்தல.
கடவுளுக்குத் திருேணம் வசய்து தவப்பது மபான்ற விழாக்கள்
பணத்தத வணாக்கும்
ீ
மகலிக்கூத்தத நிறுத்தி அதனத்துச்
சேயத்ததலவர்களும் ஒன்று கூடி ேக்கள் புரிந்து வகாள்ளும் விதத்தில்
எல்லாம் வல்ல இதறவனின் இதறநிதல பற்றிய ஒரு வதளிவான
வபாதுக் கருு்த்தத உருவாக்க மவண்டும்.
மவதாத்திரியத்தில் கடவுளுக்கு ரூபமும் கிதடயாது. ஆண் வபண்
நாேமும் கிதடயாது. அறிவு என்பது கடவுளின் வபயரல்ல, அறிவு ,
ஆற்றல் என்பதும் கடவுளின் தன்தேகளாகும்.
வவளி என்பது கடவுளின் வபயரல்ல. வவளிவயங்கும் வற்றாயிருப்பாக
இருப்பது அதன் தன்தே.
ேதங்களும் சேயங்களும் பலப்பல ரூபங்களாலும், நாேங்களாலும்
பலப்பல வதய்வங்கதள உருவாக்கின.
ஆனால் மவதாத்திரிமயா ஒமர கடவுளின் பலப்பல தன்தேதள
எடுத்துதரக்கிறார்.
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கடவுள் அறிவாக அதனத்திலும் இயங்கிக் வகாண்டு இருக்கிறது. நாம்
எந்த உருவத்தத கடவுள் என்று வழிபட்டாலும் நம்முதடய அறிதவக்
வகாண்டு அந்த உருவம் இருக்கும் நம் கருதேயத்ததமய நாம்
வழிபடுகிமறாம்.
எனமவ நம்முதடய அறிதவத்தான் வணங்குகிமறாம். அதுமவ தான்
கடவுள். இததன மவதாத்திரியார்,
”இகறநிகலபய அறிவாக இருக்கும்பபாது,
இவ்வறிகவச் சிகல வடிவத் றதல்கல கட்டி
குகறபபாக்கும் றபாருள்,புகழ், றசல்வாக்கு பவண்டியும்
கும்பிட்டுப் பலன்கண்ட வகரயில் பபாதும்,
நிகறநிகலக்கு அறிவு விரிந்துள்ளகம காண
பநர்வழியாம் அகத்தவத்கதக் குருவால் றபற்று
முகறயாகப் பயின்றுன்னில் இகறகயத் பதற,
முகனந்திடுவர்ீ காலம் வணாக்க
ீ
பவண்டாம்.” (ஞா.க.1332)
என்று குறிப்பிடுகிறார்.
மவதாத்திரியார் ”வற்றாயிருப்பு, மபராற்றல், மபரறிவு , காலம் எனும்
வளம் நான்கும் ஒன்றிதணந்த வபருவவளிமய வதய்வோம்” என்று
வதய்வத்தின் நான்கு வளங்கதளச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
கிறிஸ்துவ சேயத்தில்- - - - - - ”கடவுளின் ஆட்சி உனதுள்மளமய இருக்கிறது என்ற இமயசுநாதர்
வசான்னார்.
இமத கருத்தத
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வானுக்குள் ஈசதனத் மதடும் ேருளர் காள்
உனக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந்தாமன”

என்று திருமுலரும் கூறுகிறார்.
உலகில் இன்தறய பல்மவறு பிரச்சதனகளுக்கு அடிப்பதடக்
காரணோக விளங்குவது ேதம். உலக அளவில்பல்மவறு வன்முதறகள
இன்று ேதங்கதள தேயோகக் வகாண்மட நதடவபறுகின்றன்
” ேனிதன் வாழமவண்டுோனால், ேனிதன் முன்மனற
மவண்டுோனால் ேதத்தத அழித்தாக மவண்டும்” என்ற இங்கர்சாலின்
அறிவுதரகளும், .”ேனுசன் நன்னாயிருந்தால் ேதி” என்று நாராயண
குருவின் வார்த்ததகளும் இன்று வலுவிழந்து விட்டது.
ேதம், குறித்துப் பல்மவறு புதிய கருத்தாக்கங்கதள முன் தவக்கும்
மவதாத்திரி, ேதம் என்பது சிந்ததனயாளர்களின் அனுபவத் வதாகுப்பு
என்றும், ேதத்திற்கும் எந்தவவாரு கடவுள் வபயரும் கிதடயாது என்று
வசால்கிறார்.
இங்கர்சால், மவதாத்திரியார் பகுத்தறிவுக் வகாள்தககள் ஒமர
தடத்தில்தான் பயணிக்கின்றன.

மூடநம்பிக்தகரய தவைறுத்தவர்கள்.
மூடநம்பிக்தக ேனித இரத்தத்ததச் சிந்தச் வசய்கிறது; விஞ்ஞானம்
அறிவு வவளிச்சம் தருகிறது - என்பார் இங்கர்சால்.
காரணத்ததயும், விதளவுகதளயும் அறியாேல் பின்பற்றப்படுகின்ற
ஒரு சடங்கு அல்லது பழக்கம் மூடப்பழக்கம்” என்பார் தவதாத்திரி
மகரிசி.

எந்த நூலும் றதய்வகமானது
ீ
அல்ல!
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எந்த நூலும் மதய்வகமானது
ீ
என்ற நான் நம்புவதில்ரல. அதநக
நூல்களிலுள்ள அதநக மசய்திகள் உண்ரம. மபருமாபாலான
கருத்துக்கள் மபாய்யானரவ! இந்த மபாது விதிக்கு தவதம் மட்டும்
விதிவிலக்கல்ல என்பார் இங்கர்சால்.
”ஓதிக்றகாண்டிருப்பதற்காக பவதம் பதாற்றுவிக்கப்படவில்கல.
அதன் உட்கருத்கத உணர்லுந்து ஒழுகுவதற்காகபவ
வகுக்கப்பட்டது” என்பார் பவதாத்திரி மகரிசி.

குடும்பங்கள் குடும்பங்கள் குடும்பங்கள்
”பல நல்ல குடும்பங்கள் ஒன்று பசர்ந்ததுதான் ஒரு நல்ல
அரசாங்கம். ஆண்கள் மரங்கள்,றபண்கள் அம்மரத்கத
ஆதாரமாகக் றகாண்டு சுற்றிப் படரும் றகாடிகள். குழந்கதகள்
அக்றகாடிகளில் குலுங்கியாடும் நறுமண மலர்கள் என்பார்
இங்கர்சால்.
”இந்தப் மபருலகம் சத்திரம் மபான்றது. பிறக்கும் ஒவ்வவாருவரும்
உலகம் என்ற சத்திரத்தில் தங்குகிமறாம்.
முன்னமே சிலர் இருந்தார்கள்.
இதுமவ குடும்பம்.

நாம் குடிபுகும் அதறயில்

பிறகும் சிலர் வந்து மசர்கிறார்கள்.

அவரவர்கள் தங்க மவண்டிய காலம்

முடிந்தவுடன் புறப்பட்டு இயற்தகமயாடு கலந்து விடுகிறார்கள்.”
என்பது மவதாத்திரியம்.

நண்பர்கதளத் வதரிந்து வகாள்வது எப்படி?
”வளோன காலத்தில் நண்பர்கள் நம்தேத் வதரிந்து வகாள்வர்; வறுதேக்
காலத்தில் நாம் நண்பர்கதளத் வதரிந்து வகாள்கின்மறாம்”என்பார்
இங்கர்சால்.
– வஞ்சகர் எதிரிகளாய் வந்துவிட்டால் வியப்பில்தல. நண்பர்கள்
வஞ்சகராய் வளர்ந்தால்தான் வபருந்வதால்தல” – என்பார் வேதாத்திரி
மகரிசி.

கண்ணியமும் பநர்கமயும்
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- கண்ணியமும் மநர்தேயும் நம் இரு கண்கள் – என்பார்
இங்கர்சால்
–

வாழ்நாள் முழுதும் ேகிழ்ச்சியாக இருக்க மநர்தேதய ேட்டும்

பின்பற்று- என்பார் தவதாத்திரி மகரிசி.

றபண்கள்ஒரு சிறப்புநிகலயுகடயவர்கள்
அமநக ததல முதறகளாக ஆண்கள் அடிதேகளாகவும் அந்த
அடிதேகளின் அடிதேகளாகப் வபண்களும் இருந்து வந்தார்கள் என்பது
நேக்குத் வதரியும்.
வபண்களுக்குத் தாய்ோர்களுக்குச் சுதந்திரம் தர மவண்டுவேன்பது
ேனித சமுதாயத்தின் அதி முக்கியோன லட்சியோகும்” என்பார்
இங்கர்சால்
–

ஆண்களுக்கு வபண்கள் அடிதேயும் அல்லர்.

அல்லர்.

உணர்ந்தவர்களும்

ஆனால் இயற்தகயதேப்பாலும் சமுதாய அதேப்பிலும்...

வபண்கள்ஒரு சிறப்புநிதலயுதடயவர்கள் என்பதத அதனவரும்
உணர்ந்து ஆண்களும் வபண்களும் ஒருங்கிதணந்த உயர்கருத்தில்
வாழ மவண்டும்” என்பார் பவதாத்திரி மகரிசி.

உண்கம என்பது ஒப்புகம இல்லாதது –
உண்தேதான் இந்த உலகின் அறிவுச் வசல்வம்.

உண்தே

முன்மனற்றத்தின் அடித்தளம்; சுவர்கள்; அழகிய கட்டடம்.
உண்தே இன்பத்தின் தாய். உண்தே ேனிததன நாகரிகோக்கு கிறது;
தூய்தேயாக்குகிறது. ேனிதனுக்கு ததரியம் அளிக்கிறது.
உண்தேதான் பகுத்தறிவுவாதி யின் வாளும், மகடயமும் என்பது
இங்கர்சால் வாக்காகும்.
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உண்தே என்பது ஒப்புதே இல்லாதது. அது முழுதேயானதுஎன்பது மவதாத்திரியம்.
சமூகத்தின் மூலக்ககூறுகளான தனிேனிதன், வபண், வதாழிலாளி,
ஆட்சி, ேதம், கடவுள், சடங்கு. வபாருளாதாரம், ஆன்ேீ கம் என
எல்லா நிதலகளிலும் புகுந்து, அங்குக் குவிந்து கிடக்கின்ற

குப்தபகதள அகற்றி, தங்கள் புதிய புரட்சிக் கருத்துக்களால்

சமூக

நறுேணம் கேழ இங்கர்சாலும் மவதாத்திரியும் விதழகின்றார்கள்

பகுத்தறிவாளர்களாகிய நாம் மவதாத்திரி ேகரிசி, அறிஞர் இங்கர்சால்
ஆகிமயாரின் வபான்வோழிகதள உள்ளத்தில் பதிய தவத்து வாழ்க்தகப்
பாததயில் ஆனந்தமாக பயணம் வசய்மவாோக!

துரணநின்ற நூல்கள்
1. அன்மபாளி மாத இதழ்கள் தவதாத்திரி மகரிசி.
2. ஞானக்களஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிசி.
3. உலக சமாதானம், தவதாத்திரி மகரிசி

4. தவதாத்திரி மகரிசியின் மபான்மமாழிகள் 5000 அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்.

5. மாக்தகாலமாய் விரளந்த மதிவிருந்து, தவதாத்திரி மகரிசி.
6. தபைரிஞர் இங்கர்சால் சிந்தரகளும் வைலாறும்..தமிழ்பிரியன்

7. Atheist Truth Vs. Religion's Ghosts by Robert
Ingersoll
8. Best of Robert Ingersoll: Selections from His
Writings and Speechesby Robert Green Ingersoll
9. Faith or Agnosticism: The Field Ingersol Debate by
Henry M. Field, Robert G. Ingersoll
10.The gods, and other lectures by Robert Green
Ingersoll
11.Ingersoll the Magnificent by Robert G.
Ingersoll, Joseph Lewis
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12.Ingersoll: immortal infidel by Robert Green Ingersoll
13.On the Gods and Others Essays by Robert G.
Ingersoll Hardcover
14.Reason, Tolerance, and Christianity: The Ingersoll
Debates by Robert G. Ingersoll
15.Works by Robert Ingersoll,
16.The works of Robert G. Ingersoll by Robert Green
Ingersoll

மூடநம்பிக்தகரய தவைறுத்தவர்கள்.
மூடநம்பிக்தக ேனித இரத்தத்ததச் சிந்தச் வசய்கிறது; விஞ்ஞானம்
அறிவு வவளிச்சம் தருகிறது - என்பார் இங்கர்சால்.
காரணத்ததயும், விதளவுகதளயும் அறியாேல் பின்பற்றப்படுகின்ற
ஒரு சடங்கு அல்லது பழக்கம் மூடப்பழக்கம்” என்பார் தவதாத்திரி
மகரிசி.

எந்த நூலும் றதய்வகமானது
ீ
அல்ல!
எந்த நூலும் மதய்வகமானது
ீ
என்ற நான் நம்புவதில்ரல. அதநக
நூல்களிலுள்ள அதநக மசய்திகள் உண்ரம. மபருமாபாலான
கருத்துக்கள் மபாய்யானரவ! இந்த மபாது விதிக்கு தவதம் மட்டும்
விதிவிலக்கல்ல என்பார் இங்கர்சால்.
”ஓதிக்றகாண்டிருப்பதற்காக பவதம் பதாற்றுவிக்கப்படவில்கல.
அதன் உட்கருத்கத உணர்லுந்து ஒழுகுவதற்காகபவ
வகுக்கப்பட்டது” என்பார் பவதாத்திரி மகரிசி.

குடும்பங்கள் குடும்பங்கள் குடும்பங்கள்
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”பல நல்ல குடும்பங்கள் ஒன்று பசர்ந்ததுதான் ஒரு நல்ல
அரசாங்கம். ஆண்கள் மரங்கள்,றபண்கள் அம்மரத்கத
ஆதாரமாகக் றகாண்டு சுற்றிப் படரும் றகாடிகள். குழந்கதகள்
அக்றகாடிகளில் குலுங்கியாடும் நறுமண மலர்கள் என்பார்
இங்கர்சால்.
”இந்தப் மபருலகம் சத்திரம் மபான்றது. பிறக்கும் ஒவ்வவாருவரும்
உலகம் என்ற சத்திரத்தில் தங்குகிமறாம்.
முன்னமே சிலர் இருந்தார்கள்.
இதுமவ குடும்பம்.

நாம் குடிபுகும் அதறயில்

பிறகும் சிலர் வந்து மசர்கிறார்கள்.

அவரவர்கள் தங்க மவண்டிய காலம்

முடிந்தவுடன் புறப்பட்டு இயற்தகமயாடு கலந்து விடுகிறார்கள்.”
என்பது மவதாத்திரியம்.

நண்பர்கதளத் வதரிந்து வகாள்வது எப்படி?
”வளோன காலத்தில் நண்பர்கள் நம்தேத் வதரிந்து வகாள்வர்; வறுதேக்
காலத்தில் நாம் நண்பர்கதளத் வதரிந்து வகாள்கின்மறாம்”என்பார்
இங்கர்சால்.
– வஞ்சகர் எதிரிகளாய் வந்துவிட்டால் வியப்பில்தல. நண்பர்கள்
வஞ்சகராய் வளர்ந்தால்தான் வபருந்வதால்தல” – என்பார் வேதாத்திரி
மகரிசி.

கண்ணியமும் பநர்கமயும்
- கண்ணியமும் மநர்தேயும் நம் இரு கண்கள் – என்பார்
இங்கர்சால்
–

வாழ்நாள் முழுதும் ேகிழ்ச்சியாக இருக்க மநர்தேதய ேட்டும்

பின்பற்று- என்பார் தவதாத்திரி மகரிசி.

றபண்கள்ஒரு சிறப்புநிகலயுகடயவர்கள்
அமநக ததல முதறகளாக ஆண்கள் அடிதேகளாகவும் அந்த
அடிதேகளின் அடிதேகளாகப் வபண்களும் இருந்து வந்தார்கள் என்பது
நேக்குத் வதரியும்.
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வபண்களுக்குத் தாய்ோர்களுக்குச் சுதந்திரம் தர மவண்டுவேன்பது
ேனித சமுதாயத்தின் அதி முக்கியோன லட்சியோகும்” என்பார்
இங்கர்சால்
–

ஆண்களுக்கு வபண்கள் அடிதேயும் அல்லர்.

அல்லர்.

உணர்ந்தவர்களும்

ஆனால் இயற்தகயதேப்பாலும் சமுதாய அதேப்பிலும்...

வபண்கள்ஒரு சிறப்புநிதலயுதடயவர்கள் என்பதத அதனவரும்

உணர்ந்து ஆண்களும் வபண்களும் ஒருங்கிதணந்த உயர்கருத்தில்
வாழ மவண்டும்” என்பார் பவதாத்திரி மகரிசி.

உண்கம என்பது ஒப்புகம இல்லாதது –
உண்தேதான் இந்த உலகின் அறிவுச் வசல்வம்.

உண்தே

முன்மனற்றத்தின் அடித்தளம்; சுவர்கள்; அழகிய கட்டடம்.
உண்தே இன்பத்தின் தாய். உண்தே ேனிததன நாகரிகோக்கு கிறது;
தூய்தேயாக்குகிறது. ேனிதனுக்கு ததரியம் அளிக்கிறது.
உண்தேதான் பகுத்தறிவுவாதி யின் வாளும், மகடயமும் என்பது
இங்கர்சால் வாக்காகும்.
உண்தே என்பது ஒப்புதே இல்லாதது. அது முழுதேயானதுஎன்பது மவதாத்திரியம்.
சமூகத்தின் மூலக்ககூறுகளான தனிேனிதன், வபண், வதாழிலாளி,
ஆட்சி, ேதம், கடவுள், சடங்கு. வபாருளாதாரம், ஆன்ேீ கம் என
எல்லா நிதலகளிலும் புகுந்து, அங்குக் குவிந்து கிடக்கின்ற
குப்தபகதள அகற்றி, தங்கள் புதிய புரட்சிக் கருத்துக்களால்

சமூக

நறுேணம் கேழ இங்கர்சாலும் மவதாத்திரியும் விதழகின்றார்கள்
பகுத்தறிவாளர்களாகிய நாம் மவதாத்திரி ேகரிசி, அறிஞர் இங்கர்சால்
ஆகிமயாரின் வபான்வோழிகதள உள்ளத்தில் பதிய தவத்து வாழ்க்தகப்
பாததயில் ஆனந்தமாக பயணம் வசய்மவாோக!
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துரணநின்ற நூல்கள்
1. ஞானக்கைஞ்சியம் – வேதாத்திரி மகரிசி
2. வேதாத்திரி மகரசியின் பபான்பமாழிகள் 5000 – அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்

3. தினசரி தியானம் - அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
4. மாக்வகாலமாய் ேிளைந்த மதிேிருந்து – வேதாத்திரி மகரசி
5. அன்பபாைி மாத இதழ்கள் – வேதாத்திரி மகரிசி.
6. நம்தே மேம்படுத்தும் எண்ணங்கள் – இங்கர்சால்.
7. மபய் பூதம் பிசாசு அல்லது ஆவிகள்– இங்கர்சால்.
8. நான் நாத்திகவாதி ஆனமதன்– இங்கர்சால்.
9. கடவுள்– இங்கர்சால்.

10. இரண்டு வழிகள்– இங்கர்சால்.
11. ேதம் என்றால் என்ன– இங்கர்சால்.

12. வால்தடயரின் வாழ்க்தக சரிதம்[– இங்கர்சால்.
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