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ஷேக்ஸ்பிரும் ஷேதாத்திரியமும்
அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
1. ஷேக்ஸ்பியரும் ஷேதாத்திரியமும் ஒப்பாய்வு
2. கடன் கடன் கடன்
3. புகழ் புகழ் புகழ்

4. ஷபச்சு ஷபச்சு ஷபச்சு

5. துன்பங்கள் துன்பங்கள் துன்பங்கள்
6. எண்ணம் எண்ணம் எண்ணம்
7. அன்பு அன்பு அன்பு
8. நட்பு நட்பு நட்பு
9. நல்ஷ

ார் நட்பு எப்படி இருக்கும்?

10. கருணண கருணண கருணண
11. அரசியல்ோதி
12. இன்பம் துன்பம்

13. ஷநர்ணம ஷநர்ணம ஷநர்ணம
14. நல்ஷ

ார் பண்பு நல்ஷ

ார் பண்பு

15. சசல்ேம் சசல்ேம் சசல்ேம்
16. சேறுப்பு சேறுப்பு சேறுப்பு
17. ேறுணம ேறுணம ேறுணம
18. மனேளம் மனேளம் மனேளம்
19. ஒழுங்கு ஒழுங்கு ஒழுங்கு
20.

ஷநாக்கம் ஷநாக்கம் ஷநாக்கம்

21. மாணய மாணய மாணய
22.

ஷபராணச ஷபராணச ஷபராணச

24.

ேஞ்சம் ேஞ்சம் ேஞ்சம்

23.சபண்ணம சபண்ணம சபண்ணம
25.

திணச காட்டும ஷேதாத்திரியம்
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தமிழ் மற்றும் ஆங்கி

த்தில் தண

பணடப்பாளிகளின் பணடப்பி


சிறந்த இருசபரும்

க்கியங்களின் அ

சகாண்ட ஒப்பாய்வு நூல் இது.
ேில்

ஆங்கி

ியம் ஷேக்ஸ்பியர் இங்கி

ாந்து நாட்டில் பிறந்தேர்.

சமாழியின் மிகப் சபரிய எழுத்தாளர். ஷேதாத்திரி

மகரிேி இந்தியாேில் அேதரித்தேர்.


கேிஞர், சிந்தணனயாளர், தத்துேோதி.
ேில்

சல் பார்ணே

ியம் ஷேக்ஸ்பியர் உ

ஆசிரியர். இங்கி

ஆன்மீ க எழுத்தாளர்,

கின் மிகப் சபரிய நாடக

ாந்தின் ஷதசியக் கேிஞர். ஷேதாத்திரி

மகரிேி ஆன்மீ கத்ணத அறிேியல் ஷநாக்கில் மானுடத்ணத



அணழத்துச் சசன்றேர். மக்களின் தத்துேஞானி.
ேில்

ியம் ஷேக்ஸ்பியர் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்தேர்.

ஷேதாத்திரி மகரிேி 20 ஆம் நூற்றாண்டில் ோழ்ந்தேர்
ேில்

ியம் ஷேக்ஸ்பியர் இவ்வு

26.04.1564 – 23.04.1616.






நி

ேிய கா

ேில்

கில் ோழ்ந்த கா

ஷேதாத்திரி மகரிேி நி

ம் 14.8.1911 – 28.03.2006.

ம்,

வு

கில்

ியம் ஷேக்ஸ்பியரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்

கேிஞர்கள் ேரிணசயில் ேருபேர்கள்.
ேில்

ியம் ஷேக்ஸ்பியரும் மகரிேியும் நாடக ஆசிரியர்கள்

ேரிணசயிலும் ேருபேர்கள்.
இருேரும் பிறேி எழுத்தாளர்கள்.

இருேரின் எழுத்துக்களிலும்

சசால் புதிது, சபாருள் புதிது. புரிந்து சகாள்ேதும் எளிது.

ஷேக்ஸ்பியரும் மகரிேியும் சமுதாய சீர்திருத்தோதிகள்.
ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகங்கள் அேர் ோழ்ந்த கா

ம் சதாடங்கி

இன்றுேணர மக்கள் நாடகமாகக் சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது.
எத்தணன நேன,
ீ
பின் நேன
ீ
நாடகங்கள் ேந்தாலும்
ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களின் மீ தான ேரஷேற்பு



குணறேதில்ண

.

ஷேதாத்திரி மகரிேி 70 க்கும் ஷமற்பட்ட நூல்கணளயும், 2000
க்கும் ஷமற்பட்ட கேிணதகணளயும் மானுடத்திற்கு தந்துள்ளார்.
ஆங்கி

சமாழியின் மிகப்சபரும் எழுத்தாளர் என்றும் உ

மிகப் புகழ்ோய்ந்த நாடக ஆசிரியர் என்றும் ஷேக்ஸ்பியர்
குறிப்பிடப்படுகிறார். உ

கின்

கின் பாமர மக்களின் தத்துேஞானி

என்று ஷேதாத்திரியார் அணழக்கப்படுகிறார்.
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அஷநக சந்தர்ப்பங்களில் இங்கி

ாந்தின் ஷதசியக்

கேிஞர் என்றும் ஷேக்ஸ்பியர் அணழக்கப்படுகிறார்.
ோழும் ஷேக்ஸ்பியர் பணடப்புகளில்

38 நாடகங்கள், 154 சசய்யுள் ேரிணசகள், இரண்டு
சநடும் ேிேரிப்பு கேிணதகள், மற்றும் ப
அடங்கும். அேரது நாடகங்கள் உ

பிற கேிணதகள்

கில் ஒவ்சோரு சபரிய

சமாழியிலும் சமாழி சபயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஷேக்ஸ்பியரும்


மகரிேியும் பன்முக ஞானம்
ப

பணடத்தேர்கள்.

சசய்திகணள ஷேக்ஸ்பியர் முன்சமாழிகிறார்.

அறிேியல் கண்ஷணாட்டத்துடன் அணேகணள ேழி


சமாழிகின்றார்.

சமாழி ேளம், கற்பணன நயம், சமூகப் பார்ணே, பிரக்ணஞயுடன்
கூடிய சீற்றம் எல்



மகரிேி

ாம் இணணந்து-இணக்கமாகி, இேர்கணள

ஓர் இணணயற்ற எழுத்தாளர்களாக ஆக்கியிருக்கின்றன.
எளிய சசாற்களால் எழுச்சியூட்டும் இேர்களது கேிணத

ேரிகளில் – சமாழி ேளர்ச்சிக்கும், சமுதாய ஷமம்பாட்டிற்கும்,


உ

க சமாதானத்திற்குமான உரத்த சிந்தணனகள் சதரிகின்றன.

ஷேக்ஸ்பியரும் மகரிேியும், தம் பணடப்புக் ணககளால் இந்த
தரணிணயத் தட்டி எழுப்புேணதத் தண



சகாண்டிருந்தனர்.

யாயக் கட ணமயாய்

க

ஷேக்ஸ்பியரும் மகரிேியும், பிற்ஷபாக்குச் சக்திகளின்

பிடரிணயப் பிடித்து உலுக்கி, முற்ஷபாக்குக் கருத்துகணள முன்



ணேப்பேர்கள்.
ஷேக்ஸ்பியரும் மகரிேியும், துருப்பிடித்த ோர்த்ணதகணளத்
தூரத் தள்ளி, சுறுசுறுப்புச் சசாற்களுக்குச் சூஷடற்றியேர்கள்!
இேர்களது எழுத்துக்களில் நிறுத்தக் குறிகள் கூட சநருப்புத்
திரிகள். இேர்கள் கேிணதகள், சசாற்களில் ேடித்த சுடுஷசாறு,



சமுதாயம் பசியாறும்.
இங்கி

ாந்து நாடக ஆசிரியன், தன் எழுதுஷகா

ில்

ேிட்டுணேத்த ணமயின் மிச்சத்ணத, மகரிேி தன் எழுதுஷகா


நிரப்பிக் சகாண்டு முடித்து ணேத்தார்.

ில்

ஒரு யுக ேிழிப்ணப ஏற்படுத்துேஷத இேர்களது இருேரது
இ

க்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிஷ

இேர்களுக்கு சேற்றியும் கிணடத்தது.
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ஸ்ட்ராட்ஃஷபார்டு-அபான்-அோன் என்கிற இடத்தில் தான்

ஷேக்ஸ்பியர்யர் பிறந்தார், ேளர்ந்தார். 18 ேயதில், அேர் ஆனி
ஹதாஷேணய திருமணம் சசய்து சகாண்டார். ஷேதாத்திரி
மகரிேி இந்தியாேில் தமிழகத்தில் கூடுோஞ்ஷசரியில்
அேதரித்தார். ஷ


ாகம்பாள்,

ட்சமி என்ற இரண்டு திருமணம்

சசய்து சகாண்டார.

ஷேதாத்திரி மகரிேிக்கு குழுந்ணதகள் இல்ண

.

ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஸ்பியர் மூன்று குழந்ணதகள்: சுசானா,
மற்றும் இரட்ணடயர்களான ஷஹம்னட் மற்றும் ஜூடித்.1585
மற்றும் 1592 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இணடஷய,
நடிகர், எழுத்தாளர் மற்றும்

ண்டனில் ஒரு

ார்டு சாம்பர்ளின்'ஸ்

சமன் என்ற நாடக நிறுேனத்தின் பங்குதார் என சேற்றிகரமாகத்
தன் ோழ்க்ணகணயத் துேங்கினார். இந்த நாடக நிறுேனம்

பின்னாளில் கிங்'ஸ் சமன் நாடக நிறுேனம் என்று ஆனது. 1613
ஆம் ஆண்டு ோக்கில் அேர் ஸ்ட்ராட்ஷபார்டில் ஓய்வுற்றதாக
கருதப்படுகிறது. மூன்று ேருடங்களுக்குப் பின் அங்கு அேர்


மரணசமய்தினார்..
ஷேக்ஸ்பியர்யரின் அந்தரங்க ோழ்க்ணக குறித்த சி

பதிவுகஷள பிணழத்திருக்கின்றன. ஷேதாத்திரி மகரிேியின்


முழு ோழ்க்ணகயும் மானுடத்தில் உ

ா ேருகிறது

எத்தணன நேன,
ீ
பின் நேன
ீ
நாடகங்கள் ேந்தாலும்
ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களின் மீ தான ேரஷேற்பு



குணறேதில்ண

.

ஒவ்சோரு ேருடமும் இங்கி

ாந்தின் ப

நாடக

அரங்குகளிலும் அேருக்காகஷே உருோக்கப்பட்ட

ண்டனின்

குஷளாப் அரங்கிலும் (Gl obe Theat re) திரளான கூட்டத்துக்கு


இணடஷய அேரது நாடகங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, குஷளாப் அரங்கின் ஷமணட நாடக அணமப்ணபப் பற்றி
தனி கட்டுணர தான் எழுதஷேண்டி ேரும். ஒன்ணறச் சசால்
ஷேண்டுசமன்றால், குஷளாப் அரங்கில் நடக்கும் நாடக
நடிகர்கள் பார்ணேயாளர்கணளயும் கணதக்குள் ஒரு



அங்கமாக்கிேிடுோர்கள்.
பார்ணேயாளர்கள் ஆக்ஷராேமாகத் தங்கள் கருத்துகணள
சதரிேித்தபடி நாடகத்தில் பங்கு சபறுேணத நான்
பார்த்திருக்கிஷறன். முதல் பத்து நிமிடங்களிஷ

ஷய
5

பார்ணேயாளர்கள் யார் பக்கம் எனத் சதரிந்துேிடும்.

அந்தளவுக்கு மக்கள் நாடகமாக ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள்


அணமந்திருக்கின்றன.

இப்படி இருஷேறு ேணகயான ேரஷேற்ணபப் சபற்ற

ஷேக்ஸ்பியர் காேியங்கணளயும் ஷேதாத்திரியத்ணத
ஆசிரியர்கணள ஒப்பிடும்ஷபாது சிக்கல்கள் ப


எழுதிய

தும் ஏற்படும்.

நாடகாசிரியரும், ஆன்மீ க கர்த்தாவும் ஒப்பிடக்கூடியேர்களா?
சேவ்ஷேறு சமாழியில்

எழுதியேர்கணள எந்தத் தராசு

சகாண்டு அளேிடுேது? ஷேதாத்திரி மகரிேி ” அணுேிேம்”


என்ற ஒஷர நாடத்ணதப் பணடத்துள்ளார்.
கா

ேித்தியாசங்கணளக் கருத்தில் சகாள்ளாது பாத்திரங்களின்

உணர்ச்சி நிண

, சநடும் பண்பாட்டு உணரயா ட

ில்

அவ்வுணர்ச்சிகளின் இடம், இயற்ணக ேிேரணணகள்,
நாடகத்தின் உச்சகட்ட தருணங்கள் என காேிய


அழணகக்சகாடுக்கும் ரசணனணய மட்டும் ஒப்பிடுகிறார்.
ஷேக்ஸ்பியர் காட்டும் உண்ணமகள் மானுடம் தழுேிய
உண்ணமகளாக அணமந்திருக்கின்றன. கா

ஷதச

ேர்த்தமானங்கணளக் கடந்து ஷேக்ஸ்பியர் மற்றும் ஷேதாத்திரி
மகரிேியின் இரு மகா பணடப்பாளிகணள ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்


அளவுஷகா
முத

ாகவும் கச்சிதமாக அணமந்து ேிடுகின்றது.

ில் நூல் ஷதாற்றம் குறித்த ஒப்பீட்டில் ஷேக்ஸ்பியரும்

ஷேதாத்திரி மகரிேியும் தங்கள் மூதாணதகள் காட்டிய


ேழிணயப் பின்சதாடர்ேதில் ஒற்றுணம கிட்டுகிறது.
சங்க இ

க்கியங்களி

ிருந்தும், திருமந்திரம், திருேருட்பா,

தாயுமானேர் பாடல்களி
ப


ிருந்தும் சந்தங்களின் ரசணனக்குப்

பாடல்கணளயும் ணேணேப் பாடல்கணளயும் நிழச

சதாடர்ந்திருக்கிறார் ஷேதாத்திரி மகரிேி.
கிஷரக்க மற்றும் ஷராமானியக் காேியங்கள் மற்றும்
இங்கி

ாந்து நாட்டின் பழங்கணதகளி

ிருந்து தனது

நாடகங்களுக்கான பாத்திரங்கணளயும், கருக்கணளயும்
சதாடர்ந்த ஷேக்ஸ்பியர் ஷேதாத்திரியத்ணதப் ஷபா


னத்

சசால்

ாட்சிகணள உருோக்கியுள்ளார்.

ப

புதிய

எளிணம, இனிணம, இயல்பான உணரயாடல்கள், மக்கள் தங்கள்
அன்றாட ோழ்ேில் எதிர்சகாள்ளும் பிரச்சணனகள்,
எல்

ாேற்ணறயும் ஷேக்ஸ்பியரின் பாத்திரங்கள் இயல்பான
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நணகச்சுணே உணர்ஷோடு அ


அணமந்திருக்கின்றன.

சி ஆராய்ேதாக

இது மக்களிடம் ஷநரடியாக உணரயாடியது. க

கத்ணத உண்டு

சசய்தது. ஷகாபத்ணதயும் கண்ண ீணரயும் ேரேணழத்தது. மக்கள்


தங்களில் ஒருேராக பாத்திரங்கஷளாடு பயணம் சசய்தனர்.
இதற்கு ஷநர்மாறாக, ஷேதாத்திரியத்தியம் அதீதங்களின்
ருசிணய படிப்பேருக்கு அளிக்கேல்

து. அன்றாட ோழ்ேின்

ரசணனக்கு இடம் சகாடுத்தாலும், ஆன்மீ க உணர்ச்சிகள்


மிணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

ஆன்மீ கத்தின் பிரம்மாண்டமும், உேணம அணியும்

அதிகமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் படிப்பேரின் முயற்சி
மூ



ம் ஷேதாத்திரியத்ணத எட்டிப்பிடித்து சதாடரும் நிண

மகரிேியின் கேிணதகள் உள்ளன.

ஷேக்ஸ்பியரின் சாசனட்டுகள் ஷபா
அருஷக ேருகிறது ஷேதாத்திரியம்.

யில்

இறங்கி மக்களுக்கு

ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் என்பதால் அதன் உணர்ச்சிகள்
அதீதமாக இருந்தாலும், மக்களிடம் கடத்தும் தன்ணமயில் அது




சமநிண

மாறாமல் இருக்கிறது.

மிகச் சாதாரணமாக அணிகணளப் பயன்படுத்துகிறார்
ஷேக்ஸ்பியர்.
ோழ்நாள் முழுேதும் ஷதாய்ந்து கிடக்கும்படியான நாடக
தருணங்களும், ரசணனயும், தத்துேங்களும்

அணமயும்படி

பணடப்புகள் ஷேக்ஸ்பியரிடமும் ஷேதாத்திரியாரிடமும்



இருேரிலும் இருக்கின்றன.
ஷேக்ஸ்பியரின் பாத்திரங்கள் இயல்பான நணடயில்,
உயிர்ப்பாக அணமந்திருக்கும்.
ஷேதாத்திரியத்தின், உணர்வுகளும் பிரம்மாண்டமான
பின்பு

த்தில் அணமந்திருக்கும். ஷமஷ

ாட்டமான பார்ணேயில்

இருஷேறு ேணகயினராகத் சதரிந்தாலும் கேித்திறனிலும்


கற்பணனேளத்திலும் இருேரும் ஒப்புஷநாக்கத் தக்கேர்கள்.
ஷேக்ஸ்பியர்“

மற்றும் ஷேதாத்திரியத்தின் ரசணனயின் ஒரு

துளிணயப் பருக நிணனப்பேர்கள் கட்டாயம் படிக்க ஷேண்டிய
ஒப்பாய்வு புத்தகம்.
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ஷேக்ஸ்பியரின் தத்துேங்களும் ஷேதாத்திரிய
தத்துேங்களும்.

கடன் கடன் கடன்
நண்பனிடம் கடன் ோங்குபேர்கள்

நட்ணப ேிற்று ேிடுகிறார்கள்.” ஷேக்ஸ்பியர்
”கடன் என்பது சபரிய பாரம்” என்கிறது ஷேதாத்திரியம்.
”உட

ினிஷ

இரத்தஓட்டம் இருக்கு மட்டும்

உண்டாகும் இன்பதுன்ப சுழ

ில் சிக்கி,

இடர்பட்டு ோழுகின்ற மனிதர் சகாண்ட
எத்தணனஷயா சசயற்ணகமுணறத் துன்பத் துள்ஷள,

கடன்என்ற கற்பணனஷய சபரும்பா ஷ
கேண

தரும் நச்சாகும்.

ார்க்கும்

அதனால் முன்ஷன

ேிடஷேண்டும் அணனேருஷம இவ்சேண்ணத்ணத
ேிஷேகத்தால் ஒன்றுகூடி ோழும் நாளில்.” (ஞாக.பா.952)
ஷேதாத்திரியஷமா ”கடனின் ேிணளவு” பற்றி எச்சரிக்கிறது.
(ஞாக.பா.80)

சதாடர்ந்துேரும் சமுதாய ோழ்வு என்னும்
உட

ினிஷ

ஷதாற்றமாகி,

படர்ந்துேரும் சசல்ேநிண
ப

சீர்ஷகடு

முணடய நீடித்த ேியாதி யாகும்.

கடன் என்ற புண்ணாகி,
ேட்டிஎனும் சீழ்பிடித்துப் புணரயும்ஓடி,
படமுடியா துயராச்சு!

பகுத்தறிவு ம், சபாதுஉணடணமக்

சகாள்ணகயுஷம இந்ஷநாயுக்கு நல்மருந் தாம்.” (ஞாக.பா.80)

புகழ் புகழ் புகழ்
” தண்ணரில்
ீ
ஏற்படும் அண

கள்

சபரிதாகி கணடசியில்
மணறந்து ேிடும். அதுஷபா
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புகழ் சபருகி கணடசியில்
ஒன்றுமில்

ாமல்

மணறந்து ேிடும்” .

- ஷேக்ஸ்பியர்

”மனிதன் எவ்ேளவு சதரிந்து சகாண்டிருக்கின்றான் என்பதில் புகழ்
இல்ண

.

என்ன நல்

சசயல்களில் ஈடுபட்டுக்

சகாண்டிருக்கின்றான் என்பதில்தான் புகழ் இருக்கிறது.
புகழ் என்பது தன்முணனப்புக்குப் ஷபாடும் தூபமில்ண
சசய

.

உங்கள்

ில் நல்ேிணனயால் பயனணடயும் மக்கள் உள்ளங்களுக்குக்

சகாடுக்கும் மதிப்புணர்ஷே புகழ் ஆகும்.

நீங்கள் புகணழத் ஷதடுேர்களானால்
ீ
உங்களது இந்தப் புகழ் ஷமாகஷம
உங்களது அந்தப் புகணழ ேிரட்டி அடிி்க்
ஷேதாத்திரியம்

க்கூடிய சாட்ணடயாகும்.” -

ஷபச்சு ஷபச்சு ஷபச்சு
சுருங்கச் சசால்ேஷத
ஷபச்சுத்திறனின் உயிர்நாடி. - ஷேக்ஸ்பியர்
”ஷபச்சு சசயல் எண்ணத்தால் பிறர்க்குத் அதுதீங்கிண
ஏச்சில்ண

, எேர்க்கும் எப்ஷபாதும் இனிதாம்.

யாகில்

ஷபச்சுக்கும் சசயலுக்கும் பிணணப்பின்றி, முரண் சசய்யும்
நீச குணடுமுணடஷயான் நிந்தணனக்கு உள்ளாோன்.” ஷேதாத்திரியம்

துன்பங்கள் துன்பங்கள் துன்பங்கள்
” துன்பங்கள் ேரும்ஷபாது
தனியாக ேருேதில்ண

.

அணே சமாத்தமாக ேருகின்றன.” - ஷேக்ஸ்பியர்
”உடண
சி

ஷய நான் என்று சகாள்ளும் மயக்கத்தில் சி

சபாருட்களும்

மக்களும் மட்டுஷம தனது என்று எண்ணஷேண்டி இருக்கும்.
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அதன் ேிணளோகப் சபாருள் உரிணம, மக்கள் உரிணம இரண்டும்
எழுந்து இேற்ணறக் காக்க சாதி, சமாழி, இன, மத ஷதச அளேில்

மனிதர் கூட்டுச் ஷசரும்ஷபாது, சமூகத்தில் ஷேறுபாட்டு உணர்ச்சிகள்
ஷதான்றித் துன்பங்கள் சபருகின.” - ஷேதாத்திரியம்
எண்ணம் எண்ணம் எண்ணம்
” நல்

சதான்றும் சகட்டசதான்றும்

எதுவுமில்ண

. நாம்

நிணனப்பதுதான் அணத

அவ்ேண்ணம் ஆக்குகிறது” – ஷேக்ஸ்பியர்
”எண்ணியசேல்

ாம் எண்ணியபடிஷய யாகும். எண்ணத்தால்

உறுதியும், ஒழுங்கும் அணமந்திடும்.” - ஷேதாத்திரியம்

அன்பு அன்பு அன்பு
எல்ஷ

ாரிடமும் அன்பு

சசலுத்துங்கள், சி

ரிடம்

நம்பிக்ணக ணேயுங்கள்.

யாருக்கும் தீங்கு சசய்யாதீர்கள்” – ஷேக்ஸ்பியர்
”அணனத்துயிரும் ஒன்சறன்று அறிந்த அடிப்பணடயில் ஆற்றும்
கடணமசயல்

ாம் அன்பின் சசய

ாகும்.” - ஷேதாத்திரியம்

நட்பு நட்பு நட்பு
” இனிய நண்பா, ஒரு சிறிது ஷநரம்
உன்ணனப் பற்றி நான்
எண்ணினால், என் இழப்புகள்
அணனத்தும் மீ ட்கப்பட்டு
என் ஷேதணனகள் தீர்கின்றன.” – ஷேக்ஸ்பியர்
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”நட்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கிறஷதா அந்த அளவுக்கு ோழ்க்ணயில்
சேற்றியும் மகிழச்சியும் அதிகரிக்கும்.

மாறாக சேறுப்புணர்ச்சிணய மனதில் ணேத்துக் சகாண்டிருந்தால்
அது ேிரயம் தாஷன தேிர நன்ணம இல்ண
”நல்ஷ

.” - ஷேதாத்திரியம்

ார் நட்பு எப்படி இருக்கும்?

”அறிேறிந்த நிண

என்ற மரத்தில் பூத்த,

அகண்டமனப் பான்ணமசயனும் பூேில் ேசும்,
ீ
சநறியுள்ள சசயல்களாம் மணஷம அன்பு.
நிற்குணமாம் அம்மரத்தில், கருணண என்ற
சிறியசபரிய கனிகள் பழுத்துத் ஷதான்றும்,
ஷசர்ந்ஷதார்க்கும் சிந்திப்பேர்க்கும் கிட்டும்.
தறியாட, நூல்ஓட, ஆணட காணும்”
தணனயறிந்ஷதார் கருத்துணர ஞானம் ஷதான்றும்.”
ஷேதாத்திரியம்

கருணண கருணண கருணண
கருணணதான் சபருந்தன்ணமயின்
அணடயாளம்.”

– ஷேக்ஸ்பியர்

அன்பும் கருணணயும்
நமது உடண
இல்ண

பாதுகாக்கச் சசய்யும் சசயல் இணறேழிபாடு

யா!. அதுஷபால் மற்றேணரயும் பாதுகாக்க நாம் சசய்யும்

சசயலும் உதேியும் இணறேழிபாடுதான் என்ற சதளிணேயும் சபற
ஷேண்டும். அதற்கு ஏற்படப் பிறணர மதித்து நடத்தவும் ஷேண்டும்.
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இந்த முணறயில் இணறேணன அறிந்தால் அன்பு ம

ரும்.

ஏசனன்றால் இணறநிண

என்பது இறுக்க ஆற்றல்.

இந்தப் ஷபரியக்க மண்ட

த்தில் உள்ள ஷகாடான ஷகாடி

எல்

ாேற்ணறயும் ஈர்த்துப் பிடித்துக் சகாண்டு இருக்கிறது.

நட்சத்திரங்கணள எல்

ாம் கட்டிப் பிடித்து ஒன்ணற ேிட்டு ஒன்று

பிரியாமல் ணேத்துக் சகாண்டிருக்கிறஷத இதுதான் அன்பு. அன்பு
என்றால் ஈர்த்துப் பிடித்துக் சகாண்டிருப்பது, கேர்ந்து பிடித்துக்
சகாண்டிருப்பது. ...
அந்த அன்புக்கு ஷம

ாக எல்

ாம் ந

மாக இருக்க ஷேண்டி உதேி

சசய்ேது கருணண. இந்த இரண்டும் ஷேறு ஷேறு அல்

. அன்ணப

உணர்ந்தால் தானாகஷே கருணண பிறக்கும்.
உதாரணமாக :
ஒரு குழந்ணதணயத் தாய் தன்ஷனாடு இணணத்துக் சகாண்டிருப்பது,
ேிடாமல் பார்த்துக் சகாள்ேது அன்பு(””””). அதற்கு ஷம

ாக அணத

ஊட்டி ேளர்ப்பது கருணண (””””””””””). இணறேனின் தன்மாற்றத்தில்
தாேரம் முதல் எல்
முடியும்.

ா இடங்களிலும் இந்த அன்ணப பார்க்க

மாமரத்தில் ஒரு பிஞ்சு சதாங்கிக் சகாண்டிருக்கிறது. அது ேிழாது
இருப்பதற்குக் காம்பு அணதப் பிடித்துக் சகாண்டு இருக்கிறது. அது
ஷமலும் ேளரும்ஷபாது அதனுணடய கேனத்திற்கு தகுந்தோறு காம்பு
சபரிதாகி அணத ேிழாமல் பிடித்துக் சகாண்டிருக்கிறஷத அதுதான்
அன்பு.
அதற்கு ஷம

ாக அது ேளர்ேதற்கு ஷேண்டிய இரசத்ணத ஊட்டி

பாதுகாத்து சபரிதாக்கி பழமாக ேளரச் சசய்கிறது. அதுதான்
கருணண.
அன்பும் கருணணயும் இணறநிண
மூ

மாக எழும் இணறநிண

யின் தன்ணம. இது சீேகாந்தத்தின்

யின் ம

ர்ச்சி.
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"கருவுக்குள் முட்ணடக்கும் கல்லுக்குள் ஷதணரக்கும்

உணணே ணேத்த இணறேன் என்ணன மட்டும் ேிட்டு ேிடுோனா?"
என்று பணழய பாடல் ஒன்றின் மூ

ம் அறிகிஷறாம்.

நாம் ஷதாண்றுேதற்கு முன் நமக்குத் ஷதணேயானேற்ணற இணறேன்
பூமியில் பணடத்திருக்கிறான் என்பணத நாம் அறிஷோம்.
ஒருேருக்கு ோழ்க்ணகத் துணண ஷதணே என்றால் உடஷன தயார்
சசய்யோ முடியும்? எவ்ேளவு கருணணஷயாடு நமக்காக உ
பணடத்து ேளர்த்து நம் ேளர்ச்சிக்காகவும், மகிழ்ச்சிக்காவும்

கில்

அருள்புரிகிறது.

சிந்தித்தால், ஒவ்சோரு ேிேயத்திலும் சமுதாயத்தி

ிருந்ஷத நமக்கு

உதேி ேருகிறது என்பணத அறிய முடியும். எனஷே, அன்ணப நாம்
சபற ஷேண்டுசமனில் முத

ில் அன்ணப நாம் தந்தாக ஷேண்டும்.

அன்பும் கருணணயும் தன்ணன உணர்ந்த உயிருக்கு எளிதில் புரியும்.
தன்ணன உணர நிணனப்பேர்க்கு அன்பும் கருணணயும் நிணறந்த
மனம் இணறநிண
உ

ஷயாடு இணணத்து ணேக்கும்.

கில் அன்பும் கருணணயும் நிண

அணமதி, குடும்ப அணமதி, உ

சபற்றா

ன்றி தனிமனித

க அணமதி என்பசதல்

ஷகள்ேிக்குறிஷய!. -தத்துேஞானி ஷேதாத்திரி மகரிேி

ாம்

அரசியல்ோதி
அரசியல்ோதி கடவுணளயும்
ஏமாற்றக் கூடியேன்.

– ஷேக்ஸ்பியர்

ோழத்சதரியஷதார் சபரும்பாஷ

ார் ோழ்நாட்டில்

ஆளத் சதரி0யாஷதார் ஆட்சிஷய நணடசபறும்.
ஷகாணழ, கயேர். சகாண

ஞர். தடியர்கள்,

எணழ ஷநாயுற்ஷறார் எங்குஷம காட்சியாம்” ஷேதாத்திரியம்
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இன்பம் துன்பம்
ோழ்சேனும் ஆணடயில்
இன்பம் துன்பம் என்னும்
இரு நூல்களும்

இருக்கஷே சசய்யும்.” – ஷேக்ஸ்பியர்
”இன்பத்தும் துன்பத்தும், இயற்ணகயும் கற்பணனயும் சிந்தித்து
அறிபேன், சிறப்பாக ோழ்ோன்.” - ஷேதாத்திரியம்
எண்ணம் எண்ணம் எண்ணம்.
” காற்ணற ேிட கடும் ஷேகம் சகாண்டது
சபண்ணின் எண்ணம்.”

ஷேக்ஸ்பியர்

”எண்ணத்தின் ஷேகமும் இயல்பும் அறிந்ஷதார்க்கு
எண்ணஷம இன்பமயம்! எண்ணம் அணமதி சபறுக.”
ஷேதாத்திரியம்

ஷநர்ணம ஷநர்ணம ஷநர்ணம
ஷநர்ணமணயப் ஷபால்
ேளமான சசாத்து

ஷேறு எதுவுமில்ண

. ஷேக்ஸ்பியர்

”ோழ்நாள் முழுேதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஷநர்ணமணய மட்டும்
பின்பற்று” - ஷேதாத்திரியம்

நல்ஷ

ார் பண்பு நல்ஷ

ார் பண்பு
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நாகரிகம் மனிதணன ேிட
அேனது

மிகவும்

ஷதய்த்து ேிடுகிறது.

– ஷேக்ஸ்பியர்

” உணடயில் ஒழுக்கம். உள்ளத்தில் கருணண, நணடயில் கண்ணியம்,
நல்ஷ

ார் பண்பு” - ஷேதாத்திரியம்

சசல்ேம் சசல்ேம் சசல்ேம்
சசல்ேம் என்பதுதான்
மனித சமுதாயத்ணத

அழிக்கக்கூடிய சகாடிய ேிேம்.
ஏன் என்றால் உ

கில் சசல்ேத்திற்காக

நிகழ்ந்துள்ள சகாண

கள்

மற்றேணகக்காக நிகழ்ந்தேற்ணற ேிட
அதிகமானதாகும். – ஷேக்ஸ்பியர்

”தன் குழந்ணதகளுக்கு உயர்கல்ேி, நல்ஒழுக்கம், பக்தி, பிறணர
மதிப்பணத கற்றுக் சகாடுத்து ஆளாக்குேஷத உண்ணமயான
சசல்ேமாகும்.” ஷேதாத்திரியம்

சேறுப்பு சேறுப்பு
மனிதனின் சகட்ட குணங்கணள
சேறுத்து ேிடு..
மனிதணன சேறுக்காஷத. – ஷேக்ஸ்பியர்

‘ேிருப்பத்ணத ஒழித்துேிட முய

ஷேண்டாம்.

சேறுப்ணப

ஒழித்தால் அதுஷே ஷமன்ணம நல்கும்.” – ஷேதாத்திரியம்.
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ேிருப்பஷம சீேனது இயக்கச் சான்று.
ேிளக்கும் ஆடி.” - ஷேதாத்திரியம்

சேறுப்பு அறிேின் குணறணய

ேறுணம ேறுணம ேறுணம
மனதில் திருப்தி ஏற்பட்டிருந்தால்
ோழ்ேில் ேறுணம ேந்தாலும்
அது ேறுணமயாக சதரியாது.
”அறியாணம, அ
ேறுணம நி

ஷேக்ஸ்பியர்

ட்சியம், உணர்ச்சிேயம் மூன்று ேணயிலும் அறிவு

வுகிறது.” - ஷேதாத்திரியம்

துன்பத்ணதஷய நிணனப்பதும், குணறணேஷய நிணனப்பதும் ஒரு
ஏழ்ணம அறிேினுணடய ேறுணமஷயயாகும்.”

- ஷேதாத்திரியம்

மனேளம் மனேளம் மனேளம்
” ஏணழயானாலும் உள்ளத்தில்
ஷபாதிய திருப்தி இருந்தால்

அதுஷே சபரிய சசல்ேமாகும்.”

ஷேக்ஸ்பியர்

”மனத்ணத எந்த அளேில் உயர்த் திக் சகாள்கி

சறா ஷமா, தூய்ணம

சசய்து சகாள்கிஷறாஷமா, ேலுப்படுத்திக் சகாள்கிஷறாமா,
சநறிப்படுத்திக் சகாள்கிஷறாஷமா,அந்த அளேிஷ
ோழ்வு.

தான் மனிதனுணடய

மனிதனுணடய மதிப்பு, மனிதனுணடய சேற்றி,

மனிதனுணடய எல்

ா ேளங்களும் அணமயும்.” - ஷேதாத்திரியம்

ஒழுங்கு ஓழுங்கு ஓழுங்கு
உள்ளத்தில் ஒழுங்கு முற்றிலும்
குணறந்திருந்தால் நாம் புறத்தில்
ஒழுங்ணக நிண

நாட்ட முடியாது. – ஷேக்ஸ்பியர்

”ஒழங்கீ னம் சபருகுதற்ஷக நிர்ப் பந்தங்கள்,
ஒத்தசூழ் நிண

கள் உள சமுதா யத்தில்,
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”ஒழுங்கீ னம் புரியாமல் ோழ்ோய்” என்ற

உத்தமர்கள் ஷபாதணனகள் பயன் தராது.

ஒழுங்குேரச் சமுதாய அணமப்ணப மாற்றும்
உ

க உறுதிஷயாடு அறிஞர் ஆட்சி ஏற்றால்,

உ

க சமுதாயம் உயர் நிண

ஒழுங்ஷகாடு தனிமனிதர் ோழக் கூடும்.

ணய எய்தும்.” ஷேதாத்திரியம்

ஷநாக்கம் ஷநாக்கம் ஷநாக்கம்
நீ சசல்லும் பாணதணய சரியாக
ஷதர்ந்சதடு பிறகு

அந்தப் பாணதயில்
உன் பயணத்ணத சதாடங்கு. – ஷேக்ஸ்பியர்

ஆறாேது அறிணேக் சகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ்ேின் ஷநாக்கம்,
அறிவு முழுணம சபற ஷேண்டும். இயற்ணகயின் முழுணமணய உணர
ஷேண்டும், எந்தச் சக்தியி

ிருந்து நாம் ஷதான்றி, ேந்து இயங்கிக்

சகாண்டிருக்கிஷறாஷமா அந்த அடிப்பணடணய உணர்ந்து அஷதாடு
யமாகி இணணந்து சகாள்ள ஷேண்டும் என்பஷதயாகும். இதுதான்

பிறப்பின் ஷநாக்கம். (Thi s and t hi s al one i s t he purpose of l i f e).
சுருங்கச் சசான்னால் இயற்ணகயானது ப
இயக்கத்திஷ
ேணரயிஷ

படித்தளமான பரிணாம

ஷதாற்றங்களாகி, ஓரறிவு முதற்சகாண்டு ஆறறிவு
ேந்து மனிதனாகி, தன்னுணடய மதிப்ணபயும்,

தன்னுணடய தணகணமணயயும், தன்னுணடய அழணகயும் ரசிக்கவும்,
உணரவும் அந்த இயற்ணகஷய எடுத்துக் சகாண்ட ஒரு உன்னதமான
ேடிேம் எதுஷோ அதுதான் மனிதன்.
மனிதனில் தான் அறிேினுணடய முழுணமணயப் சபற முடியும்.
பழக்கத்தின் ேழிஷய நாம் சிக்கி, ஷதணே, பழக்கம், சூழ்நிண

யின்

கட்டாயம் (நிர்பந்தம்). இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்பட்டுச் சசயல்
சசய்து சகாண்டிருக்கிஷறாம்.

17

இேற்றி

ிருந்து ேிளக்கம் சபற்று, ேிளக்கத்தின் ேழிஷய நாம்

ோழ்க்ணகணய மாற்றி அணமக்க ஷேண்டுமானால் உடனடியாக
ேிளக்கம் ேராது, பழக்கத்தி

ிருந்து உடனடியாக மாறி ேிடவும்

முடியாது. முணறயான பயிற்சி ஷேண்டும்.
ேிளக்கத்திஷ

யும் பயிற்சி ஷேண்டும். அப்படி ேிளங்கிக் சகாண்ட

பிறகு நாம் எங்ஷக இருக்கிஷறாம், எங்ஷக ஷபாக ஷேண்டும்,

அதிலுள்ள ஷேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பணதக் கண்டு, படிப்படியாகத்
தன்ணன மாற்றி உயர்த்தி அந்த இடத்ணத அணடய ஷேண்டும்.

அத்தணகய திருப்பம் எதுஷோ அது தான் பக்தி மார்க்கம், ஞான
மார்க்கம் எனப்படும் ஆன்மீ க ோழ்வு ஆகும்.” ஷேதாத்திரியம்

நட்பு நட்பு நட்பு

ஷேதாத்திரியம் எனும் தத்துேத்ணத ே

ியுறுத்தும்

ஞானக்களஞ்சியம். நட்பின் அேசியத்ணதயும் முக்கியத்துேத்ணதயும்
ே

ியுறுத்துகிறது ஷேதாத்திரியம்

‘”””””””” ”” ”””””””, ‘””” ””””””””” ”” ””””””” என ப
ஷேக்ஸ்பியர் ே

நாடகங்களிலும்

ியுறுத்தும் நட்பும் உறவும் ஷேதாத்திரியத்தின்

தத்துேத்துக்கு அருஷக ேருகின்றன. ஷேக்ஸ்பியர்

ஷேதாத்திரியம் இணதயும் மீ றி நிற்கும் இடங்கள் ப

உண்டு.

எதிரிணயயும் ோழ்த்து, பணகேன் பதிணே நீக்க ேந்த துணணேன்,”
எனும் சரண் என்றால் மன்னிக்கும் தத்துேம் ஷேதாத்திரியத்திற்கு
மட்டுஷம உரிய ஒன்று. ஷேதாத்திரியம்

மாணய மாணய மாணய
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மாயங்கள் நிரம்பிய கருக்கணள இரு பணடப்பாளிகளும்
பணடத்துள்ளனர்.

மாணயப்பற்றி ஷேதாத்திரியம் ேிரிோகவும்

ேிளக்கமாகவும் மானுடத்தின் மனதில் பதிய ணேத்துள்ளது.



பிறப்பு, இறப்பு நடுஷே இவ்வு
நிண
கற்

க ோழ்வு.

இணத பிறப்பு

யில் உள்ள மதியின் ஷபாக்ஷக மாணய.

ணப ன ஷேகத்தால் இயற்ணகணய மறந்து, சமூகத்தின்

அணமப்ணபயும், மக்களின் எண்ணம், சசயல்களால் ேிணளந்து
ேரும், ேிணளயப் ஷபாகும் நிகழச்சிகணளயும் மறந்த உட
ளேி

ல் ஷதணேணயயும், அறிவுக்கு அந்த சமயப்

சபாருத்தத்ணதயும் ஞாபகத்தில் சகாண்டு “பு
எல்ண


சசய

யிஷ

னி

ஷய மட்டும் ேிரிந்து, மயக்க நிண

ாற்றுேது

மாணய என்பதாகும்

இந்த ணகணய, காண

சயல்

ள

ேின்

யில் எண்ணிச்

ாம் ணேத்துக் சகாண்டு,

காரியங்கள் சசய்கிஷறாம் என்று நிணக்கிஷறாம் பாருங்கள்.


அணதத்தான் மாணய என்றும் சசா
தன்னிண

ேிளக்கம் அறிந்த, தாஷன தன்ணன ேிடுேித்துக்

சகாள்ள முடியாத மயக்க நிண


ிகஷறாம்.

சசால்லுகிஷறாம்.

ணய, மாணய என்று

சசய்தணதஷய மீ ண்டும் மீ ண்டும் சசய்துசகாண்டு ேிளக்கம்
இல்
நல்

ாமல் அந்த இருட்டிஷ

ஷய மனிதன் நடக்கிறஷபாது,

து சகட்டது சதரியாமல் ஷமலும் ஷமலும் அேன்

துன்பத்திற்கு ஆளாகும் நிண
சசால்கின்றார்கள்

ணய ”மயக்கம்” ”மாணய” என்று

ஷேக்ஸ்பியரில் ேரும் மாயங்கள் ஒரு கணதணய ேிளக்கஷோ,

மாயத்ணதக் காட்டி பிறணர மயக்கஷோ மட்டுஷம பயன்படுகிறது
என்பதால் ஷேதாத்திரியத்தின் அளவுக்கு மாயக்காட்சிகள்
மானுடத்திற்கு பயன்படுேதில்ண

” ஷேக்ஸ்பியர்

ஷபராணச ஷபராணச ஷபராணச
ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களில் துன்பியல் நாடகங்கஷள இன்று ேணர
புகழ்சபற்றணேயாக இருக்கின்றன. அேற்றில் மாக்சபத் நாடகம்
மிகுந்த சிறப்ணபப் சபற்றது.
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ஷபராணச எப்படி ஒரு மனிதணன அடிஷயாடு சாய்த்துேிடும் எனக்
காட்டும் நாடகம். ஷ
இ

டி மாக்சபத் சபண்ணமயின் எந்த

க்கணமுமின்றி மாக்சபத்ணத தூண்டிேிட்டு சகாடிய

சகாண

கணள சசய்யணேக்கிறாள்.

””தான்”, ”தனது”, என்ற எண்ண எழுச்சி இரண்டுஷம இச்ணசயின்
ேயப்பட்டணே.

இவ்ேிரண்டும் ஷசர்ந்து சபற்ற முதல் குழந்ணத

ஷபராணச. எவ்ேளவுதான் இருந்தாலும் அதற்கும் ஷமஷ
என்ற பரபரப்பு ஒருேனுக்கு ேருகிறது.
இணறநிண

அல்

சகாண்டிருக்கிறது.

ஷேண்டும்

ஏசனனில் ேல்

ோ அேனின் உள்ஷள இயங்கிக்

ாம் ேல்

அது எங்ஷக இருந்தாலும் ேிரிேணடந்து

சகாண்ஷட இருக்கின்ற தன்ணமயுணடயது.” ஷேதாத்திரியம்
சபண்ணம சபண்ணம சபண்ணம
மாக்சபத் நாடகத்தில்,

I have gi ven suck and know
How t ender t i s t o l ove t he babe t hat mi l ks me
I woul d, whi l e i t was smi l i ng i n my f ace
Have pl ucked my ni ppl e f rom hi s bonel ess gums
And dashed t he brai ns out , had I so sworn as you
Have done t o t hi s ஷேக்ஸ்பியர்
பிள்ணளணயத் தணரயில் அடித்து முக்குளத்ணத சிதறணேக்க
ஷேண்டுசமன்றாலும் சசய்துேிட்டு என் ஷேண
என்கிறாள் ஷ

டி மாக்சபத். ஷ

ணயத் சதாடருஷேன்

டி மாக்சபத் சபண்ஷண அல்

ஒரு அரக்கி என ேிமர்சகர்கள் கருது மாக இது ஷபா
நிகழ்வுகளும் மாக்சபத்தில் உண்டு.

ஆனால் ஷேதாத்திரியத்தில் சபண்ணம ஷபாற்றப்படுகிது.
குணங்கள் எப்படி அணமய ஷபேண்டும் என்று ே

ப

அேள்

சபண்ணின்

ியுறுத்தப்படுகிறது.

கருத்தரித்த நாள் முதற்சகாண்டு ஒன்பது மாதம் பத்து நாள்
ேணரயில் ஒரு தாய்க்கு என்ன துன்பம் இருக்கும் என்று யாராலும்
எண்ணிப் பார்த்தால், அணதேிட துன்பம் உ

கத்தில் மனிதனுக்கு
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இருக்க முடியாது. எல்ண

யற்ற சபருசேளியாகி சமய்ப்சபாருள்

தன்னில் உள்ளணமந்துள்ள ஆற்ற

ால் நுண்ணியக்க மூ

ஆகாசசமனும் சக்தியாகி, சிேம் சக்தி இரண்டின் கூட்டுச்

க்கூறாகிய

ஷசர்க்ணகயில், ேிகிதாச்சார அணமப்புக்ஷகற்ப அணு முதல் அண்ட

ஷகாடிகளாக ேிளங்குேணத சிந்தணனயாற்றல் சபற்ற அணனேரும்
அறிஷோம்.
.

ஷபரியக்க மண்ட

சமனும் பிரபஞ்சத்தின் ஆக்கம், நிகழ்வு, முடிவு

எனும் மூன்றும் அணுக்கள் கூடுதல், இயங்குதல், பிரிதல் எனும்

நிகழ்ச்சிகஷளயாகும். எனினும் உயிரினங்கள் ஷதாற்றங்கள், காப்பு

இேற்ணற சபண்ணமயினிடத்ஷத அருட்ஷபராற்றல் அணமத்திருக்கும்,
ஒப்புேித்திருக்கும் ஷபருண்ணமணய உணர்ந்து ஷபாற்ற
ஷேண்டியுள்ளது. ஷேதாத்திரியம்
:
"சபண் ேயிற்றிலுருோகிப் பின்னுமந்த
சபண் சகாடுத்த பால் உண்ஷட ேளர்ந்துஷமலும்
சபண்துணணயால் ோழுகின்ற சபருணம கண்டு.

சபண்ணமயிடம் சபருமதிப்பு அறிஞர் சகாள்ோர்;

சபண்ணமஷய தன் உட

ில் பாதியாகும்

ஷபருண்ணம உணர்ந்ததனால், எனினும் சில்ஷ

சபண்ணினத்ணதப் பழித்சதழுதிப் பாடியுள்ளார்
ஷபணதணமயால், அறிவுநிண

ார்

உயரா முன்னம்." ஷேதாத்திரியம்

ேஞ்சம் ேஞ்சம் ேஞ்சம்
ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களில் ேரும் தீயேர்கள் நம்ணமப் ஷபான்ற
சாதாரணமான உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படும் சாமானியர்கள்.
புரூட்டஸ், ஷ

டி மாக்சபத் ஷபான்ற எதிர் நாயகர்கள் மனித

உணர்ச்சிகணள ஒரு நிண
சகாண்டேர்கள்

யில் ணேக்கத் சதரியாதேர்கள். ேஞ்சம்

ஷேதாத்திரியம் ேஞ்சம் பற்றி என்ன சசால்கிறது?
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தீய ேிணனப்பதிவுகள் காரணமாக ஒரு மனிதனிடம் ஷேண்டாத

குணங்கள் - ஆறு தீய குணங்கள் உள்ளன. அணே ஷபராணச, சினம்,
கடும்பற்று, முணறயற்ற பால் கேர்ச்சி, உயர்வு தாழ்வு
மனப்பான்ணம, ேஞ்சம் ஆகும்.
ேடசமாழியில் இேற்ணறக் காமம், குஷராதம், ஷ
மதம், மாச்சரியம் என்பார்கள்.

ாபம், ஷமாகம்,

இந்த ஆறு குணங்களும் ஒவ்சோருேரிடமும் ஒவ்ஷோர் அளேில்
இருக்கின்றன. அந்தக் குணங்கணளசயல்
ஷேண்டும்.

ாம் மாற்றி அணமக்க

ஷபராணசணய நிணற மனமாகவும்,

சினத்ணத சகிப்புத்தன்ணமயாகவும்,
கடும்பற்றிணன ஈணகயாகவும்,

முணறயற்ற பால் கேர்ச்சிணய கற்பாகவும்,
உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்ணமணய சம ஷநாக்காகவும்,
ேஞ்சத்ணத மன்னிப்பாகவும்
மாற்றி அணமத்தா
ஒரு சசயல் நல்

ன்றி மனிதன் மனிதனாக இருக்க முடியாது.

தல்

; சசய்யக்கூடாது என்று

நிணனதத்தாலுங்கூட உடஷன மறந்து ேிடுகிறான் மனிதன்.
மறுபடியும் அஷத சசயண
இந்த நிண

யிஷ

ச் சசய்கிறான்.

இருந்து ஷமல்நிண

க்கு மாற ஷேண்டுமானால்

தன்னிடம் என்சனன்ன தீய பழக்கங்கள் உள்ளன; ஷேண்டாப்
பழக்கங்கள் உள்ளன என்பணதக் கண்டுபிடித்து ஒவ்சோரு தீய
பழக்கத்ணதயும் நல்
ஈடுபட ஷேண்டும்.

பழக்கமாக மாற்றி அணமக்கிற முயற்சியில்

இதற்காகஷே அகத்தாய்வு (”””””””””””””) என்ற தற்ஷசாதணனப்
பயிற்சியான எண்ணம் ஆராய்தல், சினம் தேிர்த்தல், ஆணச
சீரணமத்தல், கேண

ஒழித்தல் ஷபான்ற பயிற்சிகள் அேசியம்.
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நிணறய ோர்த்ணதகள் சதரிந்தேர் ஷேக்ஸ்பியர். இேரது
நாடகங்களிலும், கேிணதகளிலும் சுமார் 30,000 ஷேறு

ஷேறுேிதமான ோர்த்ணதகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.
தமிழ் இ

க்கியத்திற்கு ஷேதாத்திரியம் ப

ோர்த்ணதகணளத் தந்துள்ளது.


புதிய

38 நாடகங்கள், 154 சானட்ஸ் (14 ேரிகள் சகாண்ட
பாடல்கள்), மற்றும் ப

பல்சுணே பாடல்கணளயும்

எழுதியிருக்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர்.



ஷேக்ஸ்பியணரப்பற்றிய கூகிள் பக்கங்கள் 157 மில்
இேரது நாடகங்களில் தற்சகாண
நடந்திருக்கிறது.



சேளி உ

ியன்.

13 தடணே

கிற்கு மிகப்சபரிய நாடக ஆசிரியர் என்று

அறியப்பட்டிருந்தாலும், அேரது ஊரில் மதிப்பிற்குரிய
சதாழி

திபராகவும், சசாத்துக்களின் அதிபதியாகவும்

அறியப்பட்டிருந்தார். ஷேதாத்திரி மகரிஷயா ஏணழயாகவும்
ோழ்ந்தேர் சசல்ேந்தராகவும் உயர்ந்தேர்.


அசமரிக்க அதிபர் ஆபிரகாம்

ிங்கன் ஷேக்ஸ்பியரின்

மிகப்சபரிய ேிசிறி. நண்பர்களுடன் ஷபசும்ஷபாது அடிக்கடி
ஷேக்ஸ்பியரது நாடக ேசனங்கணளப் ஷபசிக்

காண்பிப்பாராம். தமது 18 ேயதில் தன்ணன ேிட 8 ேயது
மூத்த சபண்மணிணய மணந்து சகாண்டார் ஷேக்ஸ்பியர் .


ஆங்கி

கணக்கி

சமாழிக்கு இேர் சகாடுத்த ோர்த்ணதகள்
டங்காதணே. ஷபச்சு ேழக்கில் இருந்த ப

ோர்த்ணதகள் எழுத்துருேில் இேரது நாடகங்களில் இடம்
பிடித்தன. ப

சசா

சசய்தார். தமிழுக்கு ப

ேணடகணள பிரப

ப்படுத்தவும்

அரிய சசாற்ணகணள ேழங்கியேர்

ஷேதாத்திரி மகரிேி.


இேரது நாடகங்கள் ஷமணடயில் நடிப்பதற்காக அேசரம்
அேசரமாக எழுதப்பட்டதினால், அேர் எழுதிய அசல்
ணகசயழுத்துப் பிரதிகள் எதுவும் இப்ஷபாது இல்ண

.

ஷேதாத்திரி மகரிேியின் ணகசயழுத்துப் பிரதிகள் இன்றும்
உள்ளன.


அடித்தல் திருத்தல் இல்
தங்குதடங்கல் இல்

ாமல் ஷேகமாகவும்,

ாமலும் எழுதுோர்கள் இரு

பணடப்பாளிகளும்.
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திணச காட்டும் ஷேதாத்திரியம் - ஒரு
பணடப்பி

க்கியமாகஷோ, பக்தி இ

கருத்ணத திணிக்கும் கசாய இ
ஒரு பட்டறிவு இ


க்கியமாகஷோ,

க்கியமாகஷோ இல்

க்கியமாக இருக்கிறது.

ஷேதாத்திரியம் ஒரு தனிமனிதனின் குரல் அல்

ாமல்

. ஓர்

உயர்ந்த நாகரிகத்தின் ஒட்டுசமாத்த சதளிேின் திரள்.


ஷேதாத்திரியம் ஒரு பணடப்பு முயற்சி அல்

. பரிணாம

ேளர்ச்சி. மிக உயர்ந்த மீ மிணசஷய பூமிக்கு குணடயாக
முடியும். மிக உயர்ந்த உன்னதஷம உ

குக்கு சகாணடயாக

முடியும்.


ஷேதாத்திரியத்ணத நாம் எதற்காக இன்றும்

சகாண்டாடுகிஷறாம். காரணம் -ஷேதாத்திரியம் இன்றும்
ஷதணேப்படுகிறது.


திணசகாட்டும் கருேி திணசகளின் ஷதர்வு சதளிோய்
இருந்தால் ேழிகள் பிறக்கும்; ோசல்கள் திறக்கும்.

ேழிகாட்டிகள் உடன் ேருபேர்கள் அேர்கள் ஷயாசிக்க
ேிடுேதில்ண


.

ஆனால்- திணசகாட்டும் கருேி தீர்க்கமானது. சதற்கு
ேடக்ணக சதரிேிக்கும். ஷதர்ந்சதடுக்க ஷேண்டியது நாம்
தான். திணச என்பது திக்கு.



ஷேதாத்திரியம் காட்டும் திணச சதளிோனது.
தீர்க்கமானது.அறத்தின் திணசயாகவும் ஷேதாத்திரியம்
உள்ளது.



அறம் ஷநாக்கமாகவும், பயன்பாடாகவும், ேழிமுணறயாகவும்
இருக்கிறது. அறஷநாக்கம், அறேழி, அறப்பயன்.

அதுஷே

அறத்ணத சபாருணள, இன்பத்ணத ேழி நடத்துகிறது.


பிறர்க்ஷகா தனக்ஷகா தற்கா

த்திஷ

ா பிற்கா

த்திஷ

ா

அறிேிற்ஷகா உடல் உணர்ச்சிக்ஷகா துன்பம் எழாத
அளஷோடும் முணறஷயாடும் ோழ்க்ணகணயத் துய்க்கின்ற
ஒழுக்கமும், முணறஷயாடும் ோழ்க்ணகணயத் துய்க்கின்ற
ஒழுக்கமும,

பிறர்க்கு ஒத்துதேி ோழ்கின்ற ஈணகயயும்,

தனது உணழப்ணபக் சகாண்ஷட தனது ஷதணேகணளப் பூர்த்தி
சசய்து சகாள்கின்ற கடணமயும் இணணந்த சதாகுப்புக்
கருத்து அறம் ஆகும்.
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ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு எல்
அளோய் சபாழிக.

ாம் நிரம்பி ேழிய.

மாரி

மக்கள் ேளமாய் ோழ்க,

நீர்சபாருளாதாரத்ணத உ

கிற்ஷக முத

ில்

அறிமுகப்படுத்தியது ஷேதாத்திரியம் தான்.


ோழ்ேின் ஒவ்சோரு பகுதிணயயும் ஷேதாத்திரியம்
சதளிவுபடுத்துகிறது.

அந்தக்கா

த்தில் 30, 40 ேயது ோழ்ேது என்பஷத சபரிய

ேிேயமாக இருந்தஷபாது ஷேக்ஸ்பியர் 52 ேயது ேணர ோழ்ந்து,

1616, ஏப்ரல் 23 ஆம் ஷததி மணறந்தார். இேரது மணறவு தினம்தான்
உ

கப் புத்தகதினமாக ஆண்டுஷதாறும சகாண்டாடப்பட்டு ேருகிறது.

ஸ்ட்ராட்ஷபார்ட் சர்ச்சில் இருக்கும் இேரது கல்

ணறயின் ஷமல்

எழுதப்பட்ட ோர்த்ணதகள்: ‘என்ணன இங்கிருந்து நகர்த்துபேன்
சபிக்கப்படுோனாக’ .

ஷேதாத்திரி மகரிேி கல்

ணறயின் மீ து ” ோழ்க ணேயகம் ோழ்க

ணேயகம் ோழ்க ேளமுடன்” என்று எழுத்தப்பட்ட ோர்
ணகள்…….. இந்த ணேயகத்ணத ேளமாக ோழ ணேத்துக்

ணத

சகாண்டிருக்கிறது.

துணண நின்ற நூல்கள்
Shakespeare-Arden Edition

Compl et e Shakespeare Tal es
Wil l i am ShakespeareEdi t h Nesbi t Nov 2018 by J osh Verbae
மாக்சபத் நாடகம்
இணணயதள தகேல்கள்
ஞானக்களஞ்சியம், ஷேதாத்திரி மகரிேி
ஷேதாத்திரி மகரிேியின் சபான்சமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார்.

பானுகுமார் பணடப்பு

கம்
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ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தணனகள்
2. அறிேியல் ஷநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தணனகள்
3. ஷகாள்கணள சேன்ற இணடக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்ணக ேர
1. சநப்ஷபா

ாறு

ியன் ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்

2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்
3. இஷயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (பு

ேர் தியாகராஜனார்)

5. ஷேதாத்திரி மகரிேி ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்ணக தன்னம்பிக்ணக
1. தன்னம்பிக்ணக ம

ர்கள்.

2. சடன்சணன சேல்ேது எப்படி?
26

3. கா

ஷம உன் உயிர்

4. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் ோழ்ணே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்ணக

ஷேதாத்திரி மகரிேி 1
1. இந்திய தத்துே ேர

ாற்றில் ஷேதாத்திரி மகரிேி

2. ஷேதாத்திரி மகரிேி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.

3. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் சபான்சமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. ேர

8. “ோழ்க
9.

ாறு ஷபாற்றும் குரு சீடர்கள்
ேளமுடன்” என்ற ோர்த்ணத! சரியா? தேறா? இ

க்கணம் என்ன சசால்கிறது?

பன்முகப்புரட்சியில் ஷேதாத்திரி மகரிேி

10. பன்முகப் பார்ணேயில் ஷேதாத்திரி மகரிேி
11. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்

ாம் ேல்

13. ஷபாரில்

சதய்ேமது

ா நல்லு

கம்

14. அதுோனால் அதுஷே சசால்லும்
15. உய்யும் ேணக ஷதடி அண

ந்ஷதன்.

16. தினந்ஷதாறும் ஷேதாத்திரியம்
17. ோழும் ஷேதாத்திரியம்

18. என்ணனச் சசதுக்கிய ஷேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. ஷேதாத்திரி மகரிேி ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிேியின் ோழ்ணே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ள

ார் ஷேதாத்திரி மூேரும் ஒருேஷர

22. ஷேதாத்திரியம் கற்ஷபாம்
23. மணனேிக்கு மரியாணத
24. எல்

ாம் ேல்

சதய்ேமது

25. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் ேறுணம என்பது இல்ண
26. அேதாரப் புருேர் அருட்தந்ணத

.

27. ஷேதாத்திரியம் ஒரு ஜீே யாத்திணர
28. ஷேதாத்திரியத்தில் அறம்
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ஒப்பாய்வு
1. ேள்ள

(ஷேதாத்திரி மகரிேி)

ாரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்.

2. மகாேரரும்
ீ
ஷேதாத்திரி மகரிேியும்

3. தாயுமானேரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
4. ஞா

ம் ஷபாற்றும் ஞானிகள்

5. ஷேதாத்திரியத்தில் க

ந்த நதிகள்.

6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் ஷமற்கும்

8. ஷேதமுதல்ேரும் ஷேதாத்திரியும்

9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் ஷேதாத்திரி மகரேியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் ஷேதாத்திரியும்

13. சிேோக்கியாரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் ஷபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகோரியும் ஷபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
17. கன்பூசியசும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
18. ஐன்ஸ்ணடனும் ஷேதாத்திரியும்
19. ஷேக்ஸ்பியரும் ஷேதாத்திரியமும்
20. புத்தரின் தம்மபதமும் ஷேதாத்திரியமும்

தாயுமானேரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும் (ஒப்பாய்வு)
1. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சபாருள் ேணக்கம்.
4. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஷதஷஜாமானந்தம்.
5. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிணறந்த சபாருள்..

6. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.
7. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள்
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8. தாயுமானேர் ேள்ள

ார் ஷேதாத்திரி மூேரும் ஒருேஷர

9. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பாயப்பு

ி

10. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ணபங்கிளிக் கண்ணி
11. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சபான்ணன மாதணர
12. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம்
13. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி
14. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம்
15. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சமௌனகுரு ேணக்கம்

16. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் மண

ேளர்க் காத

ி

17. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் இந்திரியங்களின் சகாட்டம்
18. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாணய

19. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஆறுபணகேர்கள்
20.

ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்

21. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் இணறேழிபாடு
22.

ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன்,

23.ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இயல்பு
24. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருோசகமும் ஷேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் யாத்திணரப் பத்து.
2. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அணடக்க

ப் பத்து.

4. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சசத்தி

ாப் பத்து.

5. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் குணழத்தப் பத்து.
8. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தணனப் பத்து.

10. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
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11. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ஆணசப் பத்து
12. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அச்ஷசா பதிகம்
13. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அன்ணனப்பத்து
16. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
17. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சசன்னிப்பத்து
19. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து

21. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் கு

ாப்பத்து

பாரதியாரும் ஷேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. ஷேதாத்திரியப்
3. ஷேதாத்திரியப்
4. ஷேதாத்திரியப்

பார்ணேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள்
பார்ணேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்ணேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தணனகள்

சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும்
1. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம்

2

4. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம்

4

3. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம்
5. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம்

தாயுமானேர்

3
5

தாயுமானேர்

1. ஷசரோரும் சஜகத்தீஷர
2. தாயுமானேரின் இ

க்கிய நயம்

3. தாயுமானேரின் சமய்ப்சபாருள்
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4. தாயுமானேரின் சமயசநறி

5. தாயுமானேரின் உடல் சபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கடவுள் ஷகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், சபாருள், ஏேல்

10. தாயுமானேரின் அத்ணேதமும் ஷேதாத்திரியின் அத்ணேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தணனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இ

ட்சியப் பயணம்

14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் ஷகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் ஷபாற்றும் அறம்

18. அறிஷேதான் சதய்ேசமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநணடயும் உ

க நணடயும்

21. இன்பம் சபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாடல்களில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா?

26.

கடவுளின் ேி

23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
25.

கல்

ாத ஷபர்கஷள நல்

ேர்கள் தாயுமானேர்

ாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எணத ப

ி சகாடுக்கச் சசான்னார்?

28.

தாயுமானேர் தரும் இணறேழிபாடு

30.

தாயுமானேரின் உேணமகள் 100

29.

தாயுமானேருடன் ோழ்ஷோம்

சஜன்னும் திருோசகமும்
1. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3

பு

ேர் தியாகராஜனார்
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1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர்
2. ேர
3. பு

ாறு ஷபாற்றும் குரு சீடர்கள்

ேர் தியாகராஜனார் அரிய சசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் பு

ேர

ேர் தியாகராஜனார்

ாறு மன்னார்குடி

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய சசய்திகள் 1000
2. மன்னார்குடி ேர

ாறு

பயண நூல்கள்
1. ஞாபகம் ேருஷத ஊர் ஞாபகம் ேருஷத!
2. அசமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள்

தன்னம்பிக்ணக தன்னம்பிக்ணக
1. தன்னம்பிக்ணக ம

ர்கள்.

2. சடன்சணன சேல்ேது எப்படி?
3. கா

ஷம உன் உயிர்

4. ஷேதாத்திரி மகரிேியின் ோழ்ணே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்ணக
6. தன்னம்பிக்ணக ம

ர்கள்

சிறுகணதகள்
1. சசயஷ
2. தேம்
3. சதாண

ேிணளவு
ந்து ஷபான உறவுகள்

4. பத்மாவும் கதவும்

ஆராய்ச்சி
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நன்மக்கட்ஷபறு 100 நற்சிந்தணனகள்

பானுகுமார் பணடப்பு

கம்

1. நானும் என் எழுத்தும்
2. நீங்களும் எழுத
3. புத்தகம் எழுத

ாம் ோங்க
ாம் ோங்க

4. ஷேதாத்திரியத்தில் எழுத
5. ஒப்பாய்வு இ

ாம் ோங்க

க்கியம் எழுத

ாம் ோங்க

6. நான் ஏன் எழுதுகிஷறன்

கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும்
1. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும் 1 (இ

க்கிய திறனும்

கருத்தியலும்)
2. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும் 2 (நாடும் அரசும்)
3. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும் 3 (இணற சிந்தணனகள்)

4. கம்பனும்

ஷேதாத்திரியமும் 4. (மானுடம் சேன்றதம்மா)

2.vet hat hi ri am Banukumar
(Yout ube channel ) Ti t l es
1.

Thayumanavar banukumar (Yout ube
channel )

2.

1.

Kumar vadi vel u (Yout ube channel )
ஷேதாத்திரி மகரிேி ோழ்ேில் 100 சுணேயான நிகழ்ச்சிகள்
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2. ஷேதாத்திரி மகரிேி ஒப்பாய்வு இ
3. ஷேதாத்திரி மகரிேி ஒப்பாய்வு இ

க்கியம் பாகம் 1

க்கியம் பாகம் 2

4. ேிஷேகானந்தரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும் பாகம் 1
5. ேிஷேகானந்தரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும் பாகம் 1
6. ேிஷேகானந்தர் கணதகளும் ஷேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கணதகளும் ஷேதாத்திரியமும்
8. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
9. பட்டினத்தாரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்

10. சபன்ஞமின் பிராங்களினும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
11. மாக்கிய சேல்

ியும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் ஷேதாத்திரியாரின் ஷபரின்ப ஊற்றும்

13. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.
14. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

15. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சமௌனகுரு ேணக்கம்

17. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் ஷதஷஜா மயானந்தம்
18. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சபாருள் ேணக்கம்
19. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து

21. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. ஷேதாத்திரிய பார்ணேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தணனப்பத்து
23. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அணடக்க

ப் பத்து

24. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் குணழத்த பத்து
25. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ஆணசப் பத்து
26. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சசத்தி

ா பத்து

27. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் யாத்திணரப் பத்து.
29. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
30. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அச்ஷசா பதிகம்
31. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32. மாணிக்கோசகரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
33. புத்தக சேளியீடு
34. ஷேதாத்திரிய சிந்தணனகள் பாகம் 1
35. ஷேதாத்திரிய சிந்தணனகள் பாகம் 2
36. ஷேதாத்திரிய சிந்தணனகள் பாகம் 3
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37. ஷேதாத்திரிய சிந்தணனகள் பாகம் 4

38. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தணனகள்
39. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள்
42. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43 .சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45 சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46. சஜன்னும் ஷேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47. கா

சமல்

ாம் ஷேதாத்திரியம்

48. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49. என்ணனச் சசதுக்கிய நூல்
50. தினசரி தியானம் சனேரி

51. தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52. தினசரி தியானம் மார்ச்
53. தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54. தினசரி தியானம் ஷம

55. தினசரி தியானம் ஜூன்
56. தினசரி தியானம் ஜூண
57. தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு

58. தினசரி தியானம் சசப்டம்பர்
59. தினசரி தியானம் அக்ஷடாபர்
60. தினசரி தியானம் நேம்பர்
61. தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62. தாயுமானேரின் சிந்தணனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தணனகள் பாகம் 2
64. தாயுமானேரின் சிந்தணனகள் பாகம் 3
65. தாயுமானேரின் சிந்தணனகள் பாகம் 4
66. தாயுமானேரின் சிந்தணனகள் பாகம் 5
67. தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இ

க்கியம்

68. சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69. சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70. சஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71. தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு
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72. மாணிக்கோசகர் சிந்தணனகள்

73. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75. சஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76. பு

ேர் தியாகராஜனார்

77. ஞாபக அண

78. ஞாபக அண

பாகம் 1

கள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

கள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79. அறிேியல் ஷநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தணனகள் பாகம் 1
80. அறிேியல் ஷநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தணனகள் பாகம் 2
81. அறிேியல் ஷநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தணனகள் பாகம் 3
82. ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83. சடன்சணன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84. சடன்சணன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85. சடன்சணன சேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86. தன்னம்பிக்ணக தன்னம்பிக்ணக
87. சுயமுன்ஷனற்றம்
88. பத்திரகிரியார் சிந்தணனகள்
89. மன்னார்குடி
90. ஆராய்ச்சி -

நன்மக்கட்ஷபறு

91. சபாதுோனணே
92. மணனேிக்கு மரியாணத
93. திருமூ

ர் சிந்தணனகள்.

94. ஆண்டாள் சிந்தணனகள்
95. திருமழிணசஆழ்ோர் சிந்தணனகள்
96. திருக்குறள் சிந்தணனகள்
97. அப்பர் சிந்தணனகள்
98.
99.

பட்டினத்தார் சிந்தணனகள்
பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100. சிேோக்கியார் சிந்தணனகள்
101. ஔணயார் சிந்தணனகள்
102. சித்தர்கள் சிந்தணனகள்
103. திருமங்ணகயாழ்ோர்
104. ேள்ள

ாரின் சிந்தணனகள்

105. பசி என்னும் பாேி
106. சபாருள் ேறுணமயா? அறிவு ேறுணமயா?
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107.
108.

Ret i rement Speech
Audi o speech part 1

109. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
110. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் அன்ணனப்பத்து
112. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து
113. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து

114. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் சசன்னிப்பத்து

115. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து
117. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் கு

ாப்பத்து

118. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேளக்கண

யில் ோசி ஷயாகமா?

120. ஷேதாத்திரியம் மானுட ஷேதம்
121. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் மண

ேளர்க் காத

ி

122. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிணறகின்ற சபாருள்

123. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் கருணாகரக் கடவுள்
124. மனேளக்கண

யின் மகத்துேம்

125. அருட்தந்ணதஷய நீ ஒரு அற்புதம்
126. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேர் காட்டும் ஆறு பணகேர்கள்
127. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் இணறேழிபாடு
128. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் எந்நாள் கண்ணி பாகம் 1
129. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம்
130. முதுணமயிலும் உற்சாக ோழ்க்ணக பாகம் 1
131. முதுணமயிலும் உற்சாக ோழ்க்ணக பாகம் 2
132. முதுணமயிலும் உற்சாக ோழ்க்ணக பாகம் 3
133. பு

ேர் தியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுணேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 2

134. பு

ேர் தியாகராஜனார் ோழ்ேில் சுணேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம் 3
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135. தாயுமானேரின் தத்துேங்கள்

136. ஷேதாத்திரியத்தில் க

ந்த நதிகள் (ஷேதாத்திரியம் ஒப்பாய்வு 2)

137. ஷபரக்குழந்ணதகணள மகிழ்ேது எப்படி?
138. ஷேதாத்திரியப் பார்ணேயில் மனிதனும் மதமும் பாகம் 1
139. திருமந்திரமும் ஷேதாத்திரியமும்
140. நன்மக்கட்ஷபறு 100 நற்சிந்தணனகள்
141. ஷேதாத்திரியம்
142. நானும் என் எழுத்தும்
143. நீங்களும் எழுத
144. புத்தகம் எழுத

ாம் ோங்க
ாம் ோங்க

145. ஷேதாத்திரியத்தில் எழுத
146. ஒப்பாய்வு இ

ாம் ோங்க

க்கியம் எழுத

ாம் ோங்க

147. நான் ஏன் எழுதுகிஷறன்.
148. ோழ்க்ணகணய சேற்றி சகாள்ேது எப்படி? (ஷேதாத்திரியப்
பார்ணேயில் 100 டிப்ஸ்)
149. மானுடம் சிறந்த ோழ்க்ணக ோழ ஷேதாத்திரியத்தின் பத்து
கட்டணளகள் ஒப்பாய்வு இ

க்கியம் எழுத

150. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும் (இ

ாம் ோங்க

க்கியத் திறனும் கருத்தியலும்)

151. சிறுகணதகள்
152. ஷேதாத்திரியத்தில் அறம்
153. கருணமயமா? ஹார்டு டிஸ்க்கா?
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154. பருேயதில் தடுமாற்றமா? சபற்ஷறார்கள் கடணமகள் என்ன?
155. ஷயாகாசனம்
156. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும்

(நாடும் அரசும்)

157. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும் (இணறச் சிந்தணனகள்)
158. கம்பனும் ஷேதாத்திரியமும்

(மானுடம் சேன்றதம்மா)

159. ஷேக்ஸ்பியரும் ஷேதாத்திரியமும்
160. பு

ேர் தியாகராஜனார் அனுபே உணரகள் பாகம்

161. ஷேதாத்திரியச் சிந்தணனகள் பாகம் 5
162. ஆனந்தமான ோழ்க்ணகக்கு 100 டிப்ஸ்
163. அரிய சசய்திகள்
164.மாேரன்
ீ
சநப்ஷபா
165. தன்னம்பிக்ணக ம

ியன் அரிய சசய்திகள் பாகம் 2
ர்கள் பாகம் 2

166. அசமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள்
167. திருேள்ளுேரும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்
168. புத்தரும் ஷேதாத்திரியமும்
169. சித்தர்களும் ஷேதாத்திரியமும்
170. மாேரன்
ீ
சநப்ஷபா

ியனும் ஷேதாத்திரி மகரிேியும்

171. புத்தரின் தம்மபதமும் ஷேதாததிரியமும்
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