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இதனுள்வே 

1. தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. மாமனிதநிலை 

3. குற்றமும் தண்டலனயும் 

4. குழந்லதகலேப் பண்படுத்தல் 

5. நீதியும் சட்டமும் 

6. சிலற அனுபேமா? 

7. கரமவசாவ் சவகாதரர்கள் நாேலும் வேதாத்திரிெமும் 

8. தனிமனித சுதந்திரம் 

9. கடவுலே வதடும் மனிதர்கள் 

10. தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் தத்துேங்களும் வேதாத்திரிெ 
தத்துேங்களும் 

11. ேறுலமலெ யேன்றேர்கள் 

12. சமூக மறுப்பில் முரண்படும் நிலை 

13. ோழ்ேின் உெரிெ வநாக்கம் என்ன ? 

 

சமுதாெத்தில் ஒவ்யோரு நூற்றாண்டிலும் மானுட குைம் தலழத்து 
முன்வனறுேதற்குப் பை ஞானிகள், அறிஞர்கள், தத்துேஞானிகள், 
சிந்தலனொேர்கள் ஒவ்யோரு நாட்டிலும் வதான்றி தன்னாட்லட 
ேேப்படுத்தி ேருகிறார்கள். 

அந்தேலகெில் காரல்மார்க்ஸ், சாக்கரட்டிஸ், பிவேட்வடா, 
அரிஸ்டாட்டில், இங்கர்சால், கைீல் ஜிப்ரான், மிக்யகல் லநமி, 
ஆகிவொர் புகழ்யபற்ற சிந்தலனொேர்கள். 

அந்த ேரிலசெில் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அேதரித்த 
தஸ்தயெவ்ஸ்கியும், இருபதாம் நூற்றாண்டில் வதான்றிெ 
அருள்தந்லத வேதாத்திரி மகரிஷியும் குறிப்பிடத்தக்கேர்கள். 
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இந்த இரண்டு சிந்தலனொேர்களும் சமுதாெச் சிந்தலனகலே 
எடுத்துச் யசால்ைி மானுடத்லத சரிொன பாலதெில் பெணிக்கச் 
யசய்தேர்கள்.  

சமுதாெ ேேர்ச்சி யபற சிந்தலனோதிகள் காைந்வதாறும் 
தம்முலடெ ோழ்ேில் உணர்ந்த பட்டறிலேயும் அரிெ 
சிந்தலனகலேயும் தந்துள்ேனர். 

சாக்ரட்டிஸ் முதல் தஸ்தயெவ்ஸ்கி ேலர அலனேரும் சமுதாெச் 
சிந்தலனகலே மானுட யநறியொடு இலணத்து மனிதம் வமம்பட 
அரிெ சிந்தலனகலேத் தந்துள்ேனர். 

“தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்” என்ற தலைப்பிவை 
ஒப்பாய்வு இைக்கிெம் எழுதிக் யகாண்டிருந்வதாம். 

அப்வபாது, எமது ோழ்க்லகத் துலணேிொர், ஒரு வகள்ேி 
வகட்டார்கள். 

”என்னங்க………புகழ்யபற்ற  ரஷ்ெ புதின எழுத்தாேர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி 
ஒரு நாேைாசிரிெர். 

ஒரு நாேைாசிரிெருடன் வேதாத்திரி மகரிஷி என்ற 
தத்துேஞானிலெ ஒப்படீு யசய்ேது சரிேருமா? என்று வகட்டார்கள். 

சரிொன வகள்ேிதான். 

”உைகிவைவெ லபபிளுக்கு அடுத்தபடிொக 170 க்கும் வமற்பட்ட 
யமாழிகேில் தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் புதினங்கள், சிறுகலதகள், 
இருத்திெல் தத்துேங்களுடன் யேேி ேந்திருக்கின்றன.   

இத்தகு புகழ் யபற்றேரின் பலடப்புகேில் உள்ே தத்துேங்கலே 
வேதாத்திரிெத்வதாடு ஒப்படீு யசய்தால், உைகயமல்ைாம் 
வேதாத்திரிெம் உைா ேருவம? 

வேதாத்திரிெம் உைகயமல்ைாம் பரே வேண்டும் என்ற 
வநாக்கத்தில்தாவன ”வேதாத்திரிெ ஒப்பாய்வு இைக்கிெங்கலே” 
எழுதி யேேிெிடுகிவறாம்” 

இந்தப் பதிைில் திருப்தி அலடந்தார் அருள்நிதி. 
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1.தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

– ஒரு பார்லே 

 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கி. ரூஷ்ொேில் அேதரித்த உைகப் புகழ்யபற்ற 
புதின எழுத்தாேர். 

 வேதாத்திரி மகரிஷி யதன் இந்திொேின் தமிழகத்தில் 
வதான்றிெ பாமர மக்கேின் தத்துேஞானி. 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கி 19 ஆம் நூற்றாண்டில் அேதரித்த மனித வநெ 
எழுத்தாேர்.  வேதாத்திரி மகரிஷி 20 ஆம் நூற்றாண்டில் 
அேதரித்த ஆன்மீகப் புரட்சிொேர். 

 பிவொதர் மிக்லகயைாேிச் தஸ்தயெவ்ஸ்கி இவ்வுைகில் 
ோழ்ந்த காைம், 30.01.1821 – 09-02-1881.   

 வேதாத்திரி மகரிஷி நிைவுைகில் நிைேிெ காைம் 14.8.1911 – 
28.03.2006.  

 பிவொதர் மிக்லகயைாேிச் தஸ்தயெவ்ஸ்கி மலறந்து 30 
ஆண்டுக்குப் பிறகு வேதாத்திரி மகரிஷி வதான்றுகிறார். 

 பிவொதர் மிக்யைாேிச் தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் 
ஏழ்லமொன குடும்பத்தில் பிறந்தேர்கள்.  ேறுலமெில் 
ோழ்ந்தேர்கள். 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் புரட்சி எழுத்தாேர்கள் 
ேரிலசெில் ேருபேர்கள். 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் ஆன்ம ஞானிகள் 
ேரிலசெிலும் ேருபேர்கள்.. 

 இருேரும் பிறேி எழுத்தாேர்கள்.  இருேரின் எழுத்துக்கேிலும் 
யசால் புதிது, யபாருள் புதிது. புரிந்து யகாள்ேதும் எேிது.. 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கி மக்கள் எழுத்தாேர்.  மானுடம் காக்கேந்தேர்.  
புது யநறி  காட்டிெ எழுத்தாேர்.  தனது புதினத்தில் ேரும் 
மனிதர்கள் ோெிைாக உைகத்துக்கு தத்துேங்கலேச் 
யசான்னேர்.  

 11 நாேல்களும் மூன்று குறுநாேல்களும் 17 சிறுகலதகளும் 
எழுதியுள்ோர் தஸ்தவெவ்ஸ்கி. வேதாத்திரி மகரிஷிவொ 2000 
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க்கும் வமற்பட்ட கேிலதகலேயும் 80 க்கும் வமற்பட்ட 
நூல்கலேயும் மானுடத்திற்கு தந்துள்ோர். 

 எழுத்துக்குப் புது ேடிேம் யகாடுத்த தஸ்தயெவ்ஸ்கி 
பாரம்பரிெத்தில் ேந்தேர் வேதாத்திரி மகரிஷி. 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் ஒருேலகச் எழுத்துச் 
சித்தர்கள்.. 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரிெ மகரிஷியும்  
தத்துேஞானிகள் ேரிலசெில் ேருபேர்கள். 

 இருேரும்  மானுடம் காக்கேந்த மகாஞானிகள்.  புது யநறி  
காட்டிெ சிந்தலனொேர்கள். 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் சமுதாெ சீர்திருத்தோதிகள். 
 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் ஒருேலகச் புரட்சிொேர்கள். 
 நாட்டுமக்கள் சிந்தலனலெ தூண்டி ேிட்டேர் தஸ்தயெவ்ஸ்கி.  

ஆன்மாேின் அடிலமத் தலேலெ உலடக்க ேறீு யகாண்டு 
எழுந்தேர் மகரிஷி.  

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் சடங்குகலேயும் 
சம்பிரதாெங்கலேயும் மாற்றி புதிெ சமுதாெத்லதப் பலடக்க 
ேந்த ஞானிகள். 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும் பன்முக ஞானம்  
பலடத்தேர்கள். 

 பை யசய்திகலே தஸ்தயேஸ்கி முன்யமாழிகிறார்.  மகரிஷி 
அறிேிெல் கண்வணாட்டத்துடன் அலேகலே ேழி 
யமாழிகின்றார். 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின்  யகாலட – புகழ்யபற்ற புதினங்கள்.  
மகரிஷிெின் யகாலட – வேதாத்திரிெம். 

 யமாழி ேேம், கற்பலன நெம், சமூகப் பார்லே, பிரக்லஞயுடன் 
கூடிெ சீற்றம் எல்ைாம் இலணந்து-இணக்கமாகி, இேர்கலே 
ஓர் இலணெற்ற தத்துேஞானிகோக ஆக்கிெிருக்கின்றன. 

 எேிெ யசாற்கோல் எழுச்சியூட்டும் இேர்கேது எழுத்துக்கேில் 
சமுதாெ வமம்பாட்டிற்கும்,  உைக சமாதானத்திற்குமான 
உரத்த சிந்தலனகள் யதரிகின்றன. 

 தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் மகரிஷியும், தம் எழுத்துக் லககோல் 
இந்த தரணிலெத் தட்டி எழுப்புேலதத் தலைொெக் 
கடலமொய்க் யகாண்டிருந்தனர். 
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 ஒரு யுக ேிழிப்லப ஏற்படுத்துேவத இேர்கேது இருேரது 
இைக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முெற்சிெிவை 
இேர்களுக்கு யேற்றியும் கிலடத்தது. 
 

 

வொதர் மிக்லகவைாேிச் தஸ்தயெவ்ஸ்கி ஒரு ரஷ்ொேின் உருசிெ 
யமாழி புதின எழுத்தாேர்.    

ஒரு  புதின எழுத்தாேரும், சிறுகலத ஆசிரிெரும் கட்டுலரொேரும், 
பத்திரிக்லகொேரும், தத்துேோதியும் ஆோர். 

 

இேர்  11-11-1821 மாஸ்வகாேில் பிறந்தார்.  
அறுபது ஆண்டுகள் ோழ்ந்து 09-02-1881 ல் 
மலறந்தார். வேதாத்திரி மகரிஷி 95 ஆண்டுகள் 
ேலர ோழ்ந்தார் 

நீட்வச வபான்றேர்களுக்கு இலணொக, ரஷ்ெ 
எழுத்தாேர் ஃபிவொதர் தஸ்தயெவ்ஸ்கிலெ உறுதிொகச் யசால்ை 
முடியும். ஐன்ஸ்லடன், ஃபிராய்ட், நீட்வச வபான்றேர்கேின் 
சிந்தலனகலேப் பாதித்த பலடப்பாேி இேர்.  

 “19-ம் நூற்றாண்டின் தீர்க்கதரிசி கார்ல் மார்க்ஸ் அல்ை, 
தஸ்தவெவ்ஸ்கி தான் என்கிறார்” ஆல்யபர் காம்யு.  

11 நாேல்களும் மூன்று குறுநாேல்களும் 17 சிறுகலதகளும் 
எழுதியுள்ே தஸ்தவெவ்ஸ்கி, நிலறெ புலனவு இல்ைாதேற்லறயும் 
எழுதியுள்ோர்.  

இைக்கிெ ேிமர்சகர்கள் இேலர உைக இைக்கிெத்தின் மிகச் சிறந்த 
உேேிெைாேர்கேில் ஒருேராகக் கூறுேதும் உண்டு.  

இேர் 1864 எழுதிெ “இருளுைகிைிருந்து நாட்குறிப்புகள்” யதாடக்க 
காை இருத்தைிெல் பலடப்புகேில் ஒன்று. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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இருத்தைிெல் (exi s t ent i al i sm) என்பது 19 மற்றும் 20 ஆம் 
நூற்றாண்டின் தத்துேோதிகேின் பை எண்ணிக்லகயுலடெ 
பலடப்புக்களுக்கு யபாருத்தப்படுேதாகும்.  

அேர்கள் ஆழமான யகாள்லகச் சார்புகலேக் யகாண்டிருந்தும், 
யபாதுோக தத்துேத்தின் கேனக் குேிப்பானது தனி நபர்கேின் 
ோழ்ேிெல் நிலைகள் குறித்தும்,அேர்கேது உணர்ச்சிகள், யசெல்கள், 
யபாறுப்புகள் மற்றும் எண்ணங்கள் ஆகிெேற்றுடனும் 
யதாடர்புலடெலே எனக் கருதினர்.. 

19 ஆம் நூற்றாண்டின் தத்துேோதி வசாவரன் கீர்வககார்ட், இறந்தப் 
பிறகு இருத்தைிெைின் தந்லதயென கருதப்படுபேர், தனி நபவர. 

அேரது யசாந்த ோழ்க்லகக்கு மற்றும் அவ்ோழ்க்லகலெ 
உணர்வுபூர்ேமாகவும் உண்லமொகவும் ோழவும், பை இருத்தல் 
தலடகள் மற்றும் திலச திருப்பல்கள் துன்பம், ஏக்கம், அபத்தம், 
தனிலமப்படல் மற்றும் அலுப்பு உள்ேிட்டலே இருப்பினும் 
யபாருேேிக்க யபாறுப்பானேர் என்பலத நிலை நிறுத்தினார்.  

பின் ேந்த இருத்தைிெல் தத்துேோதிகள் தனிநபர் மீதான 
முக்கிெேத்துேத்லத நிலை நிறுத்தினர்,  

ஆனால் பல்வேறு ேலககேில் வேறுபட்டனர். அேர்கேில் 
ஒருேர்தான் வொதர் மிக்லகவைாேிச் தஸ்தயெவ்ஸ்கி. 

 

 ஃபிரட்ரிக் நீட்வசேின் ‘ஜாரதுஷ்டிரா வபசுகிறான்’ , (Thus Spake 
Zarat hust ra)  

 ‘மகிழ்ச்சி நிரம்பிெ ஞானம் (J oyf ul  Wi sdom),  
 ‘சக்தி சாதலன’  (Wi l l  t o Power),  
 ‘நன்லமக்கும் தீலமக்கும் அப்பால்’  (Beyond Good and Evi l ) 

வபான்ற பலடப்புகேிலும்,  
 சார்த்தரின் ‘இருப்பும் இன்லமயும்’  (Bei ng and Not hi ngness), 
 ‘இருத்தைிெமும் மானுடமும்’  (Exi st ent i al i sm and Humani sm), 
 ‘மீேமுடியுமா’  (No Exi t ),  
 மற்றும் ‘ஈக்கள்’  (The Fl i es) வபான்ற ஆக்கங்கேிலும்,  
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 ஆல்யபர் காம்யுேின் அந்நிென் (The St ranger),  
 யகாள்லேவநாய் (Pl ague),  
 ேழீ்ச்சி (The Fal l ) வபான்ற புதினங்கேிலும் இந்த இருத்தைிெல் 

வகாட்பாடு நன்கு ேிேக்கப்பட்டுள்ேது. 

இேர்கலேப் வபாைவே, தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் ‘இருத்தைிெல்” 
வகாட்பாட்டிலனத் தம் பலடப்புகேின் ேழி யேேிப்படுத்தினார்.   

வேதாத்திரிெம் 

உைகில் மனித குைம் சிறப்பாக ோழ, உண்லம நிலை உணர்ந்து 
உெர்ோன ோழ்க்லக யநறிமுலறகலேக் கண்டு அனுபேித்து, அதன் 
ேழி ோழ்ந்து மற்றேரும் சிறப்பாக, அலமதிவொடு ோழ 
ேழிகாட்டிெேர்கள் பைர். 

 அேர்கேில் அறிஞர்கள், தத்துே வமலதகள், ேிஞ்ஞானிகள், 
யமய்ஞானிகள் அலனேலரயும் நிலனவு கூர்ந்து, ோழ்ேிெல் 
சிந்தலனகள், யசெல் திட்டங்கலே, மனித குைம் எேிலமொக 
புரிந்து யகாண்டு, உணர்ந்து ோழ அருட்தந்லத வேதாத்திரி 
மகரிஷி  எனும் ேள்ேல் அருேிெ அரிெ யகாலடதான் 
."வேதாத்திரிெம்". 

 வேதாத்திரிெத்தில்,  அரசிெல், ஆன்மீகம், அறிேிெல், 
யபாருேிெல், கலை, இைக்கிெம், கல்ேி, யமாழிெிெல், 
வேோண்லம, இல்ைறம், குழந்லதெிெல், உடைிெல், பாைிெல், 
இலச, ஒழுக்கேிெல் வபான்றலே பற்றிெ யதேிோன தீர்க்க 
தரிசனமாகத் தீர்வுகள் பதிவு யசய்ெப்பட்டுள்ேது 
ேிெப்பிற்குரிெதாகும். 

வேதாத்திரி மகரிஷி எழுதிெது, வபசிெது, பாடிெது அலனத்தும் 
”வேதாத்திரிெம்” . இன்று உையகங்கும் உைா ேந்து யகாண்டிருகிறது.  

உையகங்கும் உள்ே அறிவுத் திருக்வகாெில்கேிலும், மனேேக்கலை 
மன்றங்கேிலும் ஏன் சுமார் 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்கலைக் 
கழகங்கேில் வேதாத்திரிெம் பாடத்திட்டமாகப் வபாதிக்கப்பட்டு 
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ேருகிறது. (தற்வபாது ஆன்லைன் ேகுப்புகேிலும் வேதாத்திரிெம் 
கற்பிக்கப்பட்டு ேருகிறது. 

தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் நூல்கள் 170க்கும் வமற்பட்ட யமாழிகேில் 
யமாழி யபெர்க்கப்பட்டுள்ேன.  

வேதாத்திரிெம் தமிழ், ஆங்கிைம், இந்திெ யமாழிகோன 
மலைொேம், யதலுங்கு ஆகிெேற்றில் யமாழி யபெர்க்கப்பட்டுள்ேன. 
மற்ற யமாழிகேிலும் யமாழிொக்கம் யசய்யும் பணிகள் நலடயபற்று 
ேருகின்றன. 

19 ஆம் நூற்றாண்டு ரஷ்ொேின் சிக்கைான அரசிெல், சமூக, 
ஆன்மீகத் தேங்கேில் மனித மனதின் ஆழங்கலே ஆராய்பலே 
தஸ்தயெவ்ஸ்கி பலடப்புகள்.  

பல்வேறு ேலகொன தத்துே ஆன்மீகப் பின்புைங்கேில் இலே முன் 
லேக்கப்பட்டுள்ேன. 

தன்னுலடெ இருபதுகேில் எழுத ஆரம்பித்தேரின் முதல் நாேல் 
"புேர் ஃவபாக்".  

இக்கலத 1846ல் பிரசுரமானவபாது இேரின் ேெது 25.  

 "குற்றமும் தண்டலனயும்" (1866),  
 "அசடன்" (1869),  
 "அசுரர்கள்" (1872)  
 "கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்" (1880)  

 

ஆகிென இேரது முக்கிெ பலடப்புகள்.  

11 நாேல்களும் மூன்று குறுநாேல்களும் 17 சிறுகலதகளும் 
எழுதியுள்ே தஸ்தவெவ்ஸ்கி, நிலறெ புலனவு இல்ைாதேற்லறயும் 
எழுதியுள்ோர்.  

இைக்கிெ ேிமர்சகர்கள் இேலர உைக இைக்கிெத்தின் மிகச் சிறந்த 
உேேிெைாேர்கேில் ஒருேராகக் கூறுேதும் உண்டு.  

புஷ்கின், வஷக்ஸ்பிெர், யகாவகால், யசர்ோண்வடஸ், பிோட்வடா         

வபான்ற பல்வேறு ஆளுலமகோல் கேரப்பட்ட இேர் 
யசக்வகாவ், நீட்வஷ, யெமிங்வே, அென் ராண்ட், பிராய்ட் வபான்ற 
வேறு ஆளுலமகலேக் கேர்ந்தேராகவும் உள்ோர். 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%B7%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%B7%E0%AF%87&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%86%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%B9%E0%AF%86%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%87
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%B0%E0%AF%87%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%83%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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இேர் 1864ல் எழுதிெ “இருளுைகிைிருந்து நாட்குறிப்புகள்” யதாடக்க 
காை இருத்தைிெல் பலடப்புகேில் ஒன்று. 

1821ல் மாஸ்வகாேில் பிறந்த தஸ்தவெவ்ஸ்கிக்கு இைக்கிெம், 
குழந்லதக் கலதகள், சாகசக்கலதகள் மூைமாக இேலமெிவைவெ 
அறிமுகமானது.  

பின்னர் பல்வேறு உருசிெ உைக எழுத்தாேர்கேின் புத்தகங்கலே 
ோசித்தார்.  

1837ல் பதிலனந்து ேெதானவபாது தாொர் இறந்த காைத்திவைவெ 
பள்ேிெிைிருந்து நின்று “நிவகாைவெவ் இராணுே யபாறிெிெல்” 
லமெத்தில் வசர்ந்தார். 

பின் யபாறிெிெைாேராக வேலைெில் வசர்ந்து நல்ை ஊதிெம் 
யபற்றவபாவத, வமலும் பணத்திற்காக யமாழியபெர்ப்பு வேலைகலேச் 
யசய்திருக்கிறார்.  

1840 கேின் நடுேில் அேர் எழுதி யேேிேந்த முதல் நாேைான 
‘புேர் ஃவபாக்’  யசெின்ட் படீர்ஸ்பர்க் நகரின் இைக்கிெ 
ேட்டாரங்கேில் கேனத்லதப் யபற்றுத் தந்தது. 

உருசிெப் வபரரலச ேிமர்சித்ததால் இேரின் புத்தகங்கள் 
தலடயசய்ெப்பட்டன.  

இேரின் தலடயசய்ெப்பட்ட புத்தகங்கலே ேிோதித்த இைக்கிெ 
அலமப்பில் இருந்தலமக்காக இேர் 1849ல் லகது யசய்ெப்பட்டார்.  

அேருக்கு அேிக்கப்பட்ட மரண தண்டலன கலடசி நிமிடங்கேில் 
ரத்தானது.  

தண்டலன குலறக்கப்பட்டு லசபரீிெச் சிலறெில் நான்கு 
ஆண்டுகலேக் கழித்த பிறகு வமலும் ஆறு ஆண்டுகள் கட்டாெ 
ராணுேப் பணிெில் அமர்த்தப்பட்டார். 

இதற்குப் பிறகான ேருடங்கேில் தஸ்தவெவ்ஸ்கி 
பத்திரிக்லகொேராக, பல்வேறு இதழ்கலேத் யதாகுப்பேராகவும் 
பதிப்பிப்பேராகவும் இருந்திருக்கிறார்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
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“எழுத்தாேனின் நாட்குறிப்பு” என அது 
யேேிொகியுள்ேது. பின்னர் வமற்கு 
ஐவராப்பாேில் தனது பெணங்கலேச் 
யசய்தவபாது யதாடர்ந்து சூதாடுபேராக 
ஆனார்.  

அது பல்வேறு பணச் சிக்கல்கலேக் 
யகாண்டு ேந்தது. ஆனாலும் அவத 
காைங்கேில் அதிகம் ோசிக்கப்பட்ட 
புகழ்மிக்க ரஷ்ெ எழுத்தாேர்கேில் 
ஒருேராகத் திகழ்ந்தார்.  

அேர் இெற்றிெ "யேண்ணிற இரவுகள்" 
என்ற கலத இெற்லக என்ற தமிழ்த் 
திலரப்படமாக 2003 ஆம் ஆண்டு 

யேேிேந்தது.  

இேரின் கலதகேில் யேேிேந்த கதாபாத்திரமான அரசர் மிஷ்கின் 
என்ற யபெலரத் தன் புலனப் யபெராக ஏற்றுக்யகாண்டார் தமிழ்த் 
திலரப்படத் தொரிப்பாேர் மிஷ்கின். 

நாத்திகம், வசாஷிெைிசம், கம்யூனிசம், இருத்தைிெோதம், 
மறுப்புோதம் ஆகிெ சிந்தலனகலே அேருலடெ எல்ைா 
நாேல்கேிலும் யதாடர்ந்து எதிர்மலறொகவே தஸ்தயெவ்ஸ்கி 
சித்தரித்திருக்கிறார். 

இந்தப் பிரபஞ்சத்லதப் பற்றியும் மனித ோழ்க்லகலெப் பற்றியும் 
தேநிலைெில் தான் யபற்ற கருத்துக்கலேப் பை கேிலதகோகவும் 
கட்டுலரகோகவும் புத்தக ேடிேங்கேில் இந்த உைகுக்கு வேதாத்திரி 
மகரிஷி அேித்துள்ோர்கள்.  

இரண்டாெிரத்திற்கும் வமற்பட்ட ேிஞ்ஞானமும் யமய்ஞ்ஞானமும் 
கைந்த தமிழ்ப் பாடல்கலே இெற்றிெிருக்கிறார்.  

பாமர மக்களும் புரிந்து யகாள்ளும் ேலகெில் எேிெ தமிழில் தனது 
தத்துேங்கலே எடுத்துலரத்தார். எல்ைா மதங்கேின் சாரம் ஒன்வற 
என்பலத மகரிஷி அேர்கள் ேைியுறுத்துகிறார். 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%B1_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_(%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D)&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88_(%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D)
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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1957ல் மகரிஷி 'உைக சமாதானம்' என்னும் நூல் ஒன்லற 
யேேிெிட்டார். யதாடர்ந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் யசல்லும் 
ோய்ப்பு இேருக்குக் கிட்ட அங்யகல்ைாம் ஆன்மீகச் யசாற்யபாழிவு 
நிகழ்த்தினார்.  

மனிதகுைம் அலமதிொக ோழ ஏற்ற கருத்துகலேயும் சாதலன 
முலறகலேயும் உைகயமங்கும் பரப்பிட 1958-ஆம் ஆண்டில் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அேர்கள் நிறுேிெ உைக சமுதாெ வசோ 
சங்கம்  

 
வேதாத்திரி மகரிஷி சுமார் 
இரண்டாெிரத்துக்கு வமற்பட்ட கேிலதகள் 
ஞானக்கேஞ்சிெமாக உைகில் உைா 
ேந்து யகாண்டிருக்கின்றன.   
 
உையகங்கும் உள்ே 
அறிவுத்திருக்வகாெில்கேிலும், 
மனேேக்கலை மன்றங்கேிலும் ஏன் 
சுமார் 30 க்கும் வமற்பட்ட பல்கலைக் 
கழகங்கேில் வேதாத்திரிெம்  
பாடத்திட்டமாகப் வபாதிக்கப்பட்டு 
ேருகிறது.   
 
தற்வபாது இலணெம் ேழிொக 

ஆன்லைன் ேகுப்புகேிலும் வேதாத்திரிெம் பெிற்றுேிக்கப்படுகிறது. 
( vet hat hi ri am f or Worl d Peace -   YouTube ·  SKY Yoga TV) 
இன்று இந்திொேிலும், சிங்கப்பூர், மவைசிொ, ஜப்பான், யதன்யகாரிொ, 
அயமரிக்கா வபான்ற நாடுகேிலும் பை கிலேகலேக் யகாண்டு 
இெங்கி ேருகிறது. 

வேதாத்திரி மகரிஷி ஏறக்குலறெ தமிழிலும் ஆங்கிைத்திலும் 
வசர்த்து எண்பது நூல்கலே எழுதியுள்ோர். அேற்றில் சிை: 

1. வேதாத்திரிெத்தின் இலறநிலை ேிேக்கம் 
2. ோழ்ேிெல் ேிழுமிெங்கள் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1957
https://ta.wikipedia.org/wiki/1958
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9C%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%86%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95_%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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3. பிரம்மஞான சாரம் 
4. நான் ொர் ? 
5. ஞானக்கேஞ்சிெம் 

யகாங்கு நாட்டில் யபாள்ோச்சி நகருக்கு அருவக ோல்பாலற 
மலைவொரத்தில் ஆழிொறு நீர்த்வதக்கம் அலமந்துள்ே இடத்தில் 
அருட்யபருஞ்வஜாதி நகர் எனும் நகரம் வேதாத்திரி 
மகரிஷிொல் 1984 காை கட்டத்தில் அலமக்கப்பட்டது.  

அன்யபாேி என்னும் ஆன்மீக இதழ் ஒன்லறயும் யேேிெிட்டார். 
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிைம் யமாழிகேில் யேேிேருகின்றன. 

ேறுலமெிவைவெ ோழ அடியெடுத்து லேத்த வேதாத்திரி 
மகரிஷிெின்  உள்ேத்தில்  

 ேறுலம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அலத ஏன் காண முடிெேில்லை?  
 மனித ோழ்க்லகெிவைவெ ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன  

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒைித்துக் யகாண்வட இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு யதேிவு யபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சிெிலும் யதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

ேிலேோக தனது 35ேது ேெதில் தன்னிலை ேிேக்கமாக 
இலறநிலைலெ உணர்ந்தார்.  

அதன் அடிப்பலடெில் உைக மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்லக 
யநறிவெ மனேேக்கலை ஆகும்.  

46 ஆம் அகலேெில் உைக அலமதிக்காக 'உைக சமாதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பாடல்கள் நூலை எழுதி 1957ல் யேேிெிட்டார்.  

இந்த இருயமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிைம்) நூலை பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேலர உலழத்து யேற்றி 
யபற்றார்.  

இன்று பை பல்கலைக்கழகங்கேில் பட்டப்படிப்பு, வமல்பட்டப்படிப்பு, 
ஆராய்ச்சிப்படிப்பில் பைர் ஈடுபட்டு ேருகின்றனர். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/1984
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
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தஸ்தயெவ்ஸ்கி பலடப்புகேில் உள்ே தத்துேங்கள் மற்றும் 
இருத்திெல் யதாடர்பான சிை கருத்துக்கலே வேதாத்திரிெத்வதாடு 
ஒப்பிடுவோம். 

2. மாமனிதநிலை 

இருத்தைிெக் வகாட்பாட்டின் கூறுகேில் ஒன்று மாமனித நிலைலெ 
அலடதல் சார்ந்ததாகும்.  

யஜர்மானிெ இருத்தைிெைாேரான நீட்வசோல் முன் யமாழிெப்பட்ட 
இக்கூறு, தஸ்தயெவ்ஸ்கிொலும் எடுத்தாேப்படுகின்றது.   

இக் கூற்றிலனத் தஸ்தயெவ்ஸ்கி ெிடமிருந்து நீட்வச கடன் 
ோங்கிருக்கக்கூடும் என்னும் முடிவுக்கு ேருேதும் ஏற்புலடெதாகும். 

மாமனித நிலையென்பது, மனிதப் வபாராட்டத்தின் மூைம் 
தீர்மானிக்கக் கூடிெ ஒன்றாகும்.   

தனிமனிதனின் ேரீிெமாக, அதீத மனிதலன நீட்வச 
கருதுகின்றார்.  மனிதனுக்குக் குரங்கு எப்படிவொ, அவத வபால் தான் 
மாமனிதனுக்கு மனிதனும் என்கிறார். 

டார்ேினிெத்லதத் தமது தத்துேத்திற்கு அடிப் பலடொக 
ஏற்றுக்யகாள்ளும் நீட்வச, டார்ேினின் கூற்றுப்படி ோழ்க்லகப் 
வபாராட்டத்தின் அடிப்பலடெில்தான் உெிரினங்கேின் ேேர்ச்சி 
நிகழ்கிறது என்றால், அந்தப் வபாராட்டத்தில் அலடயும் யேற்றிக்கு 
ேைிலமவெ அடிப்பலடக் காரணமாகும் எனக் கூறினார்.  

பரிணாம ேேர்ச்சிெின் இலடநிலைொன மனித இனத்திற்குப் பிறகு 
மாமனித இனம் வதான்றும் என்றும், அந்த இனம் தனது சித்தாந்தப்படி 
ேைிலமெிலனத் தர்மயமன்றும் பைேனீத்லத அதர்மயமன்றும் 
யகாண்டு ோழும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். 

மனிதர்கலே ‘அதீத மனிதர்” மற்றும் ‘மந்லத மனிதர்” எனப் பிரிக்கும் 
நீட்வச, அற ஒழுக்கத்தில், ‘மரபுேழி அல்ைது அடிலமகேின் ஒழுக்கம் 
மற்றும் வமம்பட்ட மக்கேின் ஒழுக்கம்” என்னும் இரண்டு 
நிலைகலேக் குறிப்பிடுகின்றார். 
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மரபுேழி ஒழுக்கத்தில் தனி மனிதனுக்குச் யசெல் உரிலம 
இல்லை.  சமூக நீதிகலே அேன் அப்படிவெ ஏற்றுக் யகாள்கிறான்.   

சமூகத்லதப் புறக்கணிக்கும் வபாது, ‘குற்ற உணர்வு அல்ைது 
தண்டலன” பற்றிெ பெம் மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்றது.   

மனிதர்கள் ‘மனசாட்சி” எனக் கூறுகின்றனர்.  ேைிவொர் 
நைிந்வதாலரத் தம் பிடிெில் லேத்துக் யகாண்டிருப்பதற்காகப் 
பென்படும் குணங்கலே நற்பண்புகள் என்றும், அதற்கு 
மாறானேற்லறத் தீலமகள் எனவும் நிர்ணெித்தனர்.   

அன்பு, அருள், இரக்கம் முதைிெ பண்புகலேப் வபாராட்டத்தில் 
பணிந்வதாரின் பண்புகோகவும், மறப்பண்புகலே 
யேற்றிெலடந்வதாரின் பண்புகோகவும் நீட்வச ேலரெறுக்கின்றார். 

அயைக்சாண்டர், யநப்வபாைிென், சீஸர் வபான்றேர்கலே ேிரும்பிெ 
நீட்வச, தனிமனிதன் உன்னதமானேனாகவும் ேைிலமமிக்கேனாகவும் 
இருப்பதிவைவெ அேனின் ‘இருத்தல்” இருப்பதாகக் கருதுகிறார்.   

மனித மாண்பு எப்படிெிருக்க வேண்டும்? வேதாத்திரிெம் 

”மனிதவுெிர் பிறேிெதன் மதிப்புணர வேண்டும். 
   மனம்உெிர்யமய் மூன்றான மலறயபாருட்க ோன, 
மனிதனுலடெ ஆற்றல்கலே மைரலேக்க வேண்டும் 
  மலறந்திருக்கும் உட்பதிோம் பைேிலனகள் தம்லம 
மனிதவன மாற்றிஅறச் யசெல்பதிவு யசய்து  
  மனத்தூய்லம ேிலனத்தூய்லம யபற்றுபரத் துலறந்து 
மனிதனேன் உெர்மனித னாக ோழச் யசய்யும் 
  மனேேக் கலைெிதலனப் பரப்பிநைம் காண்வபாம்” (ஞாக.பா.292) 
 

நீட்வசக்கு முன்னவர தஸ்தயெவ்ஸ்கி, மாமனித சிந்தலனகலேத் தம் 
பலடப்பில் எடுத்தாண்டுள்ோர்.   

அேரின் நாேைான ‘குற்றமும் தண்டலனயும்’  (Cri me and 
Puni shment ) என்னும் பலடப்பில், யபருமேேில் இச்சிந்தலனகள் எடுத் 
தாேப்பட்டுள்ேன.   
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மனிதர்கலேச் சாதாரண மனிதர்கள் என்றும், அசாதாரண மனிதர்கள் 
என்றும் இரு பிரிவுகோகப் பாகுபடுத்தும் தஸ்தயெவ்ஸ்கி, 
அேர்கேின் இெல்புகலேயும் தம் பலடப்பில் எடுத்தாளுகின்றார். 

சாதாரண மனிதன் என்பேன், சட்ட ேிதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுச் 
சராசரிொன ோழ்க்லகெிலன வமற்யகாள்பேனாோன்.  இனேிருத்தி 
யசய்ேது இேனின் முக்கிெமான பணிகேில் ஒன்று.   

அசாதாரண மனிதன் என்பேன், சட்டங்கலே ஏற்றுக் யகாள்பேனாக 
இல்ைாமல் அச்சட்டங்கலே உருோக்குபேனாக 
இருப்பேனாோன்.  நலட முலறெில் உள்ே சட்ட 
ேழக்கங்களுக்யகல்ைாம் அேன் அப்பாற்பட்டேன்.   

எனவே, நலடமுலறச் சட்டங்கோல் அேலனக் கட்டுப்படுத்த 
முடிொது.  தமது பலடப்பான ‘குற்றமும் தண்டலனயும்” என்னும் 
நாேைின் தலைேனான ரஸ்வகால்னி வகாேிற்கு, அசாதாரண 
மனிதனுக்குரிெ பண்பிலனத் தஸ்தயெவ்ஸ்கி யகாடுக்கின்றார். 

“மனிதயனன்ற உருேினிவை மாக்களுண்டு, மக்களுண்டு, 
மனமறிந்த வதேருண்டு. மதிநிலைத்த மனிதருண்டு. 
மனமறிந்து மனஇதமாய், மாக்களுக்கும் மக்களுக்கும் 
மனமுேந்து யதாண்டாற்றம், மாமுனிவோன் முழுமனிதன்.” 
 (ஞானக்கேஞ்சிெம் பாடல் 297) 

“எந்த ஒரு மனிதன் மிகுந்த பைசாைிொகவும், துணிச்சல் 
உள்ேேனாகவும், அடக்கி ஆளும் ேல்ைலம பலடத்தேனாகவும் 
இருக்கிறாவனா, அேன்தான் இேர்களுக்குத் தலைேனாகவும் 
இருப்பான்.   

எேன் ஒருேன் நிலறெ ேிஷெங்கலே நசுக்கி மிதித்துப் 
வபாடுகிறாவனா, தான் யசால்ேது தான் சரிொனது என்று மற்ற 
ேிஷெங்கலேத் துேம்சம் யசய்து தனது கருத்துகலே நிலை 
நிறுத்துகிறாவனா, அேவன இேர்களுக்கான சட்டங்கலே ேகுப்பேனாக 
இருப்பான்.   
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எேன் ஒருேன் அடாேடித்தனமாக அக்கிரமக்காரனாகச் 
யசெல்படுகிறாவனா, அேவன இேர்கலே ேழிநடத்திச் யசல்பேனாக 
இருப்பான்.   

அேவன இேர்களுக்குச் சரிொனேன்.  அேலனத்தான் இேர்கள் 
தலைேனாக, ேழிகாட்டிொக ஏற்றுக்யகாள்ோர். 

ஒரு மனிதன் பிறந்தான் 

ஒரு அடர்ந்த காட்டுப் பகுதி.  முட் புதரில் இருந்து ஒரு அழுகுரல் 
சத்தம். பிரசே ேைிொல் துடித்துக் யகாண்டிருக்கிறாள் ஒரு யபண். 
அப்வபாது அந்த ேழிவெ ஒருேன் ேருகிறான். 

நலட சத்தம் வகட்டு அப்யபண் அேலனப் பார்த்து பெப்படுகிறாள். 

”ஆ! சாத்தான் இங்வகவெயும் ேந்து ேிட்டாதா? என்னால் ஒட 
முடிொத நிலைெில் இருக்கிவறவன? என்ன யசய்வேன்?” 

பிரசே ேைிவொ கடுலமொகிறது.  சத்தமிடுகிறாள். 

அேள் யசான்ன அந்த சாத்தான் - முட்புதலர ேிைக்கி அேள் அருவக 
ேருகிறான். அேலேப் பார்க்கிறான். 

முட்டிக்கால் வபாட்டு அேேருவக அமர்கிறான். ரத்தமும் சலதயுமாக 
பிறந்த குழந்லதலெ தன்லகெில்  ஏந்துகிறான்.  

அனுபேஸ்தன் வபாை யதாப்புள் யகாடிலெ அறுத்து, தனது 
ஆலடொல் ரத்தத்லதத் துலடக்கிறான். குழந்லதலெயும் துணிொல் 
சுத்தம் யசய்கிறான். 

அேிழ்ந்து கிடந்தது சட்லடலெ ேிைக்கி குழந்லதலெ அேேது 
மார்பின் மீது கிடத்துகிறான். அேவோ அலர மெக்கத்தில். 

எழுந்தான்.  அருகில் இருந்த ஓலடெில் இருந்து இரண்டு லககோலும் 
தண்ணாீீா் பிடித்து அேள் ோெில் ஊற்றுகிறான். 

பின் திரும்பிப் பார்க்காமல் கடந்து வபாகிறான்.  
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”ஒரு மனிதன் பிறந்தான்” என்ற தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் 
கதாநாெகன்தான் அேன்.  மிகத் துஷ்டனாக பலடக்கப்பட்ட இந்த 
சாத்தான் இப்வபாது மனிதனாகப் பிறக்கிறான்.  

இத்தலகெ மனிதர்கலேத்தான் தனது மனேேக்கல்ேி ோெிைாக 
வேதாத்திரிெம் உருோக்கி ேருகிறது.  

ஊவரங்கும் உள்ே மனேேக்கலை மன்றங்களும் 
அறிவுத்திருக்வகாெில்களும் இப்பணிலெ கச்சிதமாக நாள்வதாறும் 
யசய்து ேருகிறது. 

3.குற்றமும் தண்டலனயும் 

இப்படிப்பட்ட புரிதலுலடெேனான ரஸ் 
வகால்னிவகாவ், அடகுக்கலட நடத்தும் 
‘அல்யூனா” என்னும் கிழேிெிலனயும், 
அேேின் சவகாதரி நிஸாேிதாலேயும் 
யகால்கின்றாாீா்.  

யகாலை புரிந்தாவன தேிர, 
அேர்கேிடமிருந்த யசல்ேத்லத அேன் 
யகாள்லேெடிக்கேில்லை.  தனது 

வகாட்பாட்டின் நம்பகத் தன்லமெிலனப் பரிவசாதிக்கவே அேன் 
இப்படிப்பட்ட யகாலைலெச் யசய்கின்றான்.   

யநப்வபாைிெனிடம் யகாண்ட ஈடுபாட்டின் தூண்டுதவை, அேலன 
இவ்ோறு யகாலை புரிெச் யசய்கின்றது. 

எனினும், நீட்வச கூறுேது வபாை, ‘மனசாட்சிெின் உறுத்தல்கள்” 
அேன் புரிந்த யசெலை நிொெப் படுத்தாலமெினால், யபரும் 
மனச்சுலமக்கு ரஸ் வகால்நிவகாவ் உள்ோகின்றான்.   

தான் புரிந்த பாேத்திற்குப் பரிகாரம் வதடிக் கிருத்தேத்தின்பால் அேன் 
சரணலடகின்றான். 

குற்றம் என்பது என்ன? குற்றம் ஒழிெ ேழி என்ன? 
வேதாத்திரி மகரிஷி உைகசமாதானம் நூைில் யசால்கிறார். 
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”எண்ணம், யசால், யசெல்கலேத்தன் ேிலேலேக் யகாண்டு 
   எேருக்வகா, எப்யபாவதா துன்பம் வநர்ந்தால் 
மண்ணுைகில் அத்தலகெ யசெல்கள் தம்லம, 
   மதிக்கின்வறாம் குற்றம் என்று அனுபேத்தால், 
ேிண்ணறிவு அதிகரித்து, மக்கள் யபற்ற  
  ேசதிகலே நன் முலறெில் பென்படுத்தி. 
உண்ண உடுக்க ோழ மனிதர்கயகல்ைாம்  
  உரிலம சமமாய் அலமத்தால் குற்றம் எது?” (உைக.சமா.பா.39) 

குற்றங்கள் பிறக்குமிடம் எது? வேதாத்திரிெம் 
 
இன்லறெ மனிதர்கேின் ோழ்க்லக நிலை-ோழ்க்லக முலற, 
பைேிதமான கற்பலன மெக்கச் சட்ட திட்டங்கோல் பின்னப்பட்டு, 
சிக்கைாகவோ இருக்கிறது.   

மனிதர்கள் தேறுகலேச் யசய்ேதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகவே இப்வபாது 
அதிகமாக இருக்கின்றன.  இதனால் மனிதர்கள் ோழ்ேில் குற்றங்கள் 
அதிகரித்து ேிட்டன. 

யகாடிெ ேறுலம, அறிேின் மெக்கம், அேவுக்கு மீறிெ யசல்ேம், 
குற்றமில்ைாச் யசய்லககலேக் குற்றம் எனக் கற்பித்து 
லேத்திருக்கும் பைேிதமான அேசிெமற்ற சட்டங்கள் என்ற 
அலேகவே குற்றங்கலே உற்பத்தி யசய்யும், அதிகரிக்கச் யசய்யும் -
மூைகங்கோகும். 

 
”குற்றங்கள் யசய்ேதற்வக சூழ்நிலைகள், 
  குறுக்கிடும் சந்தர்ப்பம் பை நிலறந்து, 
குற்றங்கள் மனிதரிலட யபருகிப் வபாச்சு, 
  யகாடுலம ேறுலம, அறிொலம, அதிக யசல்ேம் 
குற்றமில்ைாச் யசய்லககலேக் குற்றமாக்கி, 
  குற்றோேிகள் பைலரத் வதாற்றுேிக்கும் 
குற்ற ேிேக்கச் சட்டம், இலேவெ இன்று. 
  குற்றயமைாம் பிறக்கின்ற இடமாம் பாரீர்.” (உைக.சமா.பா.40) 

தண்டலனெில் நீதி வேண்டும் என்கிறது வேதாத்திரிெம் 
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நீதி என்பது வநர்லமொக இருக்க வேண்டும். குற்றம் புரிந்த ஒருேன் 
தக்க சாட்சி இல்ைாமல் தப்பிேிட்டாலும், அது யபரும் தேறு அல்ை. 
 
ஆனால் ஒரு நிரபராதி எந்த சூழ்நிலைெிலும் தண்டலனக்கு ஆோக 
வநரிடக்கூடாது. யபாதுோக இந்த நீதி எல்ைா நாடுகேிலும் உள்ேது. 
 
ஆனால் ஒருேன் யகாலை யசய்தான் என்ற குற்றத்திற்காக அேனுக்கு 
நீதிமன்றம் தூக்கு வபான்ற யகாலை தண்டலன ேழங்குகின்றது.  
 

யகாலை யசய்தேனுக்கு தண்டலன என்பது சரி என்றாலும், அேனுக்கு 
மரண தண்டலன நிலறவேற்றிெ பிறகு அேனின் மலனேி, மக்கள், 
யபற்வறார், உறேினர்கள் எவ்ேேவு துன்பம் அலடகின்றார்கள். 
 
இேர்கள் என்ன குற்றம் யசய்தார்கள்? இேர்களுக்கு எதற்கு தண்டலன? 
அறிேற்றேன் யசய்த யகாலைக்கு அறிேில் சிறந்த நீதிபதி அேித்த 
தண்டலனயும் யகாலைதாவன? இது நீதி அல்ைவே? 
 
ஒருேன் 
குற்றேேிொகிறான் என்றால் அேனுக்கு வதலேொன ோழ்க்லக 
வதலேகள் நிலறவேற வபாதிெ வேலை ோய்ப்பு வபான்றேற்லற 
அேிக்காத சமுதாெமும் குற்றோேிதாவன?  
 
வநர்லமொன முலறெில் அலமெ ஆன்வறார்கள் சிந்தித்து நல்ை 
சட்டங்கலே இெற்றவேண்டும். அலத யசெல்படுத்த சிறந்த அரசும் 
அலமெ வேண்டும்.  
 
”யகாலையசய்தான் ஒருமூக்கன், அறி ேிழந்து 
  யகாலையுண்டான் நீதிபதி அேித்த தீர்ப்பால். 
யகாலைக்குக் யகாலை நீதியென்றும், குற்றம் யசய்த 
  யகாடுலமக்வக தண்டலனகள் என்றும், யசான்னால்  
யகாலையுண்வடான் மலனேிமக்கள், யபற்வறார் யசய்த 
   குற்றயமன்ன? குடும்பத்தின்தலைேன் ஆங்வக  
யகாலையுண்ட நிகழ்ச்சி அன்னார் ோழ்ேில் என்றும் 
  யகாடுந்துள்பம் தரேில்லைொ? நீதி எங்வக?”  (ஞாக.பா.381) 
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சமுதாெம் திருந்த ேழிதான் என்ன? வேதாத்திரிெம் 
 
”மனிதஇனம் சமுதாெ முலறெில் என்யறன்றும் 
   மதிமறந்து, தேறுகலேப் யபருகேிட்டுக் யகாண்வட 
தனிமனிதன் தேறுக்வக தண்டிக்கும் வபாக்கு 
 தேறுகலேச் சட்டத்லதப் யபருக்குகின்ற தன்வறா? 
இனிஎேரும் ோணிபவமா, ேிலேநிைவமா, ேவீடா, 
  இெந்திரவமா தனியுரிலம எப்வபாதும் யகாள்ோ 
புனிதமுே உெர்நீதி மைர்ந்தால் அல் ைாது. 
   பூைகில் குற்றங்கள் குலறந்திடுவமா? யசால்ேரீ்!” (ஞாக.பா.389) 
 
   
தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் இத்தலகெ கருத்துக்கலே காணும் வபாது, 
‘நீட்வச”, தஸ்யெவ்ஸ்கிெிடமிருந்து முழு அேேில் கடன் 
யபற்றிருப்பலத அறிெைாம்.   

நீட்வசெின் ோழ்க்லக ேரைாற்லறப் படிக்கும்வபாது, அேர் 
தஸ்தயெவ்ஸ்கிொல் யபரிதும் கேரப் யபற்றார் என்பலதயும், 
தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் நூல்கலே மிக்க ஆர்ேத்வதாடு படித்தார் 
என்பலதயும் அறிெ முடிகின்றது.   

எனவே, நீட்வச முன்யமாழிந்த இருத்தைிெல் வகாட்பாடுகளுக்குக் 
காரண கர்த்தாோகத் தஸ்தயெவ்ஸ்கிவெ அலமந்துள்ோர் எனைாம். 

 

4.குழந்லதகலேப் பண்படுத்தல் 

 மனிதனின் மீட்சிலெக் கடவுோல் உத்தரோதப் படுத்த 
முடிொமல் வபானாலும் குழந்லதகலேயும் குழந்லதப் 
பருேத்லதயும் மீட்சிொக தஸ்தயெவ்ஸ்கி காண்கிறாவரா 
என்றும் வதான்றுகிறது. 

 அதனால் தான், கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்’  நாேைின் இறுதிப் 
பகுதிெில் அல்வொஷா குழந்லதகளுக்குச் யசால்லும் 
உபவதசத்தில், “குழந்லதப் பருேத்தில் நமக்கு நிகழ்கிற 
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ஒவரயொரு நல்ை நிகழ்ச்சிெின் நிலனவு நமக்கு இருந்தால் 
வபாதும், 

 அது நாம் எத்தலன தீெேராக ேருங் காைத்தில் மாறினாலும் 
நம்லமக் கலடத்வதற்றி ேிடும்” என்கிறான். அது 
தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் நம்பிக்லகொக இருக்கக் கூடும். 

குழந்லதகலேப் பண்படுத்தல் அேசிெம் என்கிறது வேதாத்திரிெம் 

எல்ைா வபதங்கலேயும் ஒழித்து. சமரச ோழ்ேேிக்கும் ஒரு 
சமுதாெத்லத ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பைேிதத்திலும் பாடுபட்டு 
ேரும் அன்பர்கவே, சிந்தியுங்கள்.   
 
நீங்கள் இதுேலரெில் வமற்யகாண்ட முெற்சிகள் பூரணமாகப் 
பெனேிக்கேில்லை. 
 
சாதி, மத, இன, வதச, வபதங்கலே ஒழித்து, உைக மக்கள் 
சவகாதரர்கோக ஒன்றுபட்டு ோழ, சுருக்கமான ேழி, குழந்லதகலே 
அத்தலகெ முலறெில் பண்படுத்தி ேேர்ப்பதுதான்.  
 
 
”வபதமற்ற சமுதாெம் அலமக்க யேன்று 
   வபசுிறரீ். எனினும் இதுேலரெில் உங்கள் 
ஆதரவுக் வகற்றபடி, அனுபேத்தில் 
  அனுசரித்த முலறகயேைாம் எடுத்து அராய்ேரீ் 
வேதமத, ஜாதி இன, வேறுபாட்லட 
   வேவராட வபாக்கி, உையகங்கும் மக்கள்  
வசாதரர்கோய் ஒன்றுபட்டு ோழ, 
   சுருக்க ேழி, குழந்லதகலேப் பண்படுத்தல்.” (உைக.சமாதானம் 
பாடல்.3) 
 

5.நீதியும் சட்டமும் 
 

அரசிெல் பற்றி அல்ைாமல் மனிதனின் ஆளுலம, அகங்காரம் 
என்பலே குறித்ததாய் அலமந்தது தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் வபச்சு -  
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டிசம்பர் புரட்சி வபாைவோ, 1848கேின் புரட்சிகள் வபாைவோ ஏவதனும் 
கிேம்பக்கூடும் என்று அஞ்சிெ சக்கரேர்த்தி முதைாம் 
நிவகாைஸ் மற்றும் பிரபு ஆர்வைாவ் ஆகிவொரின் வகாரிக்லகெின் 
வபரில் தஸ்தயெவ்ஸ்கியும் அேரது "சதிகாரர்களும்" 23 ஏப்ரல், 1849 
அன்று லகது யசய்ெப்பட்டார்கள்.  

அதி பெங்கரமான குற்றோேிகள் இருந்த அதிக பாதுகாப்பு யகாண்ட 
படீ்டர்- பால் வகாட்லடெில் அேர்கள் லேக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 

ஜார் மன்னரால் அலமக்கப்பட்ட ேிசாரலணக் குழுேிைிருந்த 
யபாறுப்பு யஜனரல் இோன் நபவகாவ், பிரபு பயேல் காகரின், பிரபு 
ோசிைி யடால்வகாருவகாவ், யஜனரல் ெவகாவ் ராஸ்வடாவ்த்யசவ், 
உேவுத்துலற தலைலம அதிகாரி யஜனரல் ைிவொன்ட்டி ஆகிவொர் 
முன்னிலைெில் ேழக்கு நான்கு மாதம் நடந்தது.  

ேட்டத்தின் நண்பர்களுக்கு மரண தண்டலன என்றும், அேர்கள் 
துப்பாக்கிொல் சுடப்படவேண்டும் என்றும் தீர்ப்பேித்தது.  

லகதிகள் 23 டிசம்பர், 1849 அன்று யசெின்ட். படீ்டர்ஸ்பர்கின் 
யசம்வொவநாேிற்கு யகாண்டு யசல்ைப்பட்டு மூன்று நபர்கள் 
யகாண்ட குழுக்கோக பிரிக்கப்பட்டனர்.  

தஸ்தயெவ்ஸ்கி இரண்டாம் ேரிலசெில் மூன்றாேது ஆோக 
நின்றார்.  

ப்ைவஷவெவும் டுவராவும் அேருக்கு அடுத்தடுத்து நின்றனர். ஆனால் 
ஜார் யகாடுத்தனுப்பிெ ஆலணொல் கலடசி நிமிடங்கேில் 
தண்டலன ரத்தானது. 

 

நீதியும் சட்டமும் – வேதாத்திரிெம் 
 
”எண்ணம் யசால், யசெல்மூன்றால் எேருக்வகா தனக்வகா 
   எதிர்காைத் வதாஇன்வறா துன்பங்கள் வதான்றாத 
திண்லமயுடன் யசெைாற்றும் உெர்ஒழுக்க முலறலெத்  
 யதேிந்வதார்கள் அறம்என்றார், நீதிஎன்ப திதுவே. 
உண்லமயநறி ொம் இதலனக் கூட்டுறேில் காக்க 
   உத்தமர் உணர்ந்த முலற அரசாட்சி ொகும். 
மண்ணுைகில் மக்கேினம் நீதிேழு ோதும், 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1848_%E0%AE%86%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%B8%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B2%E0%AE%B8%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
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  மறோதும், ோழ்ந்திடவே ேழிகாண வேண்டும்.”(ஞானக்கேஞ்சிெம் 
பா.391) 
 
நீதி என்பது வநர்லமொக இருக்க வேண்டும். குற்றம் புரிந்த ஒருேன் 
தக்க சாட்சி இல்ைாமல் தப்பிேிட்டாலும், அது யபரும் தேறு அல்ை. 
 
ஆனால் ஒரு நிரபராதி எந்த சூழ்நிலைெிலும் தண்டலனக்கு ஆோக 
வநரிடக்கூடாது. யபாதுோக இந்த நீதி எல்ைா நாடுகேிலும் உள்ேது. 
 
ஆனால் ஒருேன் யகாலை யசய்தான் என்ற குற்றத்திற்காக அேனுக்கு 
நீதிமன்றம் தூக்கு வபான்ற யகாலை தண்டலன ேழங்குகின்றது.  
 
யகாலை யசய்தேனுக்கு தண்டலன என்பது சரி என்றாலும், அேனுக்கு 
மரண தண்டலன நிலறவேற்றிெ பிறகு அேனின் மலனேி, மக்கள், 
யபற்வறார், உறேினர்கள் எவ்ேேவு துன்பம் அலடகின்றார்கள். 
இேர்கள் என்ன குற்றம் யசய்தார்கள்? 
 
 இேர்களுக்கு எதற்கு தண்டலன? 
 
அறிேற்றேன் யசய்த யகாலைக்கு அறிேில் சிறந்த நீதிபதி அேித்த 
தண்டலனயும் யகாலைதாவன? இது நீதி அல்ைவே.  
 
வமலும் ஒருேன் 
குற்றேேிொகிறான் என்றால் அேனுக்கு வதலேொன ோழ்க்லக 
வதலேகள் நிலறவேற வபாதிெ வேலை ோய்ப்பு வபான்றேற்லற 
அேிக்காத சமுதாெமும் குற்றோேிதாவன?  
 
வமலும் நீதி என்பது 
வநர்லமொன முலறெில் அலமெ ஆன்வறார்கள் சிந்தித்து நல்ை 
சட்டங்கலே இெற்றவேண்டும். அலத யசெல்படுத்த சிறந்த அரசும் 
அலமெ வேண்டும்.  
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6.சிலற அனுபேமா? 
 

தஸ்தயெவ்ஸ்கி, லசபரீிொ, ஓம்ஸ்கின் கவடார்கா சிலறமுகாமிற்கு 
அனுப்பப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகள் கடுலமொன வேலைகளும் 
பின்னர் கட்டாெ ராணுேப் பணியும் யகாடுக்கப்பட்டது.  

பதினான்கு நாட்கள் யதாடர் குதிலர ேண்டி பெணத்திற்கு பிறகு 
லகதிகள் வடாவபால்ஸ்க் எனும் நிலைெத்திற்கு ேந்தனர்.  

அப்வபாதிருந்த அேைமான சூழல்கலேயும் யபாருட்படுத்தாது 
தன்னுடன் இருந்த பிற லகதிகலே தஸ்தயெவ்ஸ்கி மன அலமதி 
படுத்த முென்றார்.  

தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் பரிலே ேிெந்த இோன் ொஸ்ட்ர்யசம்ப்ஸ்கி 
என்பேர் தனது தற்யகாலை எண்ணத்லத மாற்றிக் யகாண்டார்.  

வடாவபால்ஸ்கில் அேர்களுக்கு உணவும் உலடயும் அேித்த 
டிசம்பரிச யபண்கள், பத்து ரூபிள் வநாட்டு அடங்கிெ ஒரு புதிெ 
ஏற்பாட்லடயும் ேழங்கினர்.  

பதியனாரு நாட்கள் கழித்து தஸ்தயெவ்ஸ்கி ஓம்ஸ்லக அலடந்தார். 
அேர் கூடி இருந்த மற்யறாரு யபட்ராவஷவ்ஸ்கி ேட்ட நண்பர் 
கேிஞர் யசர்லஜ டுவராவ் மட்டுவம. தஸ்தயெவ்ஸ்கி அேரது 
அனுபேத்லத இப்படி எழுதியுள்ோர்: 

 வகாலடகாைத்தில், தாங்க முடிொத புழுக்கம். பனிக்காைம், 
யபாறுக்கமுடிொத குேிலரத் தருேது. எல்ைாத் தலரகளும் 
பூஞ்லச பூத்திருக்கும். ஒரு அங்குைம் அேவு கூட வதலேெற்ற 
கழிவுகள் தலரெில் வதங்கிெிருக்கும். ொவரனும் ேழுக்கி 
ேிழைாம் ... பபீ்பாெில் அலடக்கப்பட்ட மீன்கள் வபாை நாங்கள் 
இருந்வதாம் ... திரும்புேதற்கு கூட இடம் இருக்கேில்லை. 
ேிழிப்பதிைிருந்து துெிலும்ேலர வசற்றுப் பன்றிகள் வபால் 
நடந்து யகாள்ோமல் இருப்பது மிகக்கடினம் அங்கு ... ஊரும் 
வபன்கள், தாவும் ேிட்டில்கள், சுற்றி ேரும் கருேண்டுகள். 

 

அறிவு, உடல் சக்திகள் ேணீாகிறவத என்கிறது 
வேதாத்திரிெம் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%B0%E0%AF%82%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%8F%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
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” நீதியநறி நன்கறிந்த மனிதர் ோழ்ேில், 
   யநருக்கடி ஏன் ேந்தயதன்று கணக்குப் பார்க்க, 
ஆதிநிலை இருப்யபடுத்தால், அதன்பின் ேந்த 
  அணுமுதைாய் அண்டபிண்டம், அறிவு-ைாபம்! 
சாதிமத, வதசயமாழி, இன வபதங்கள், 
   தனிஉலடலமப் பற்று இந்த ேலகெின் மூைம் 
பாதிக்குவமல் மனிதர் சக்தி ேணீாய்ப் 
  பெனற்றுப் வபாேலத நாம யதரிந்து யகாண்வடாம்.”   (ஞாக.பா.825) 

 
7.கரமவசாவ் சவகாதரர்கள் நாேலும் 

வேதாத்திரிெமும் 
 தஸ்தவெவ்ஸ்கிெின் ஆன்மாவுக்கும் சலத உந்துதலுக்கும், 

இச்லசக்கும் யநறிகளுக்கும், குற்றத்துக்கும் மீட்சிக்கும், 
மிருகத்துக்கும் மனிதத்துக்கும், இருளுக்கும் யேேிச்சத்துக்கும் 
இலடவெ தஸ்தயெவ்ஸ்கி நடத்திெ ொத்திலரதான் ‘கரமவசாவ் 
சவகாதரர்கள்” நாேல். 

 அரசிெல், ஆன்மீகம், அறிேிெல், யபாருேிெல், கலை, 
இைக்கிெம், கல்ேி, யமாழிெிெல், வேோண்லம, இல்ைறம், 
குழந்லதெிெல், உடைிெல், பாைிெல், இலச, ஒழுக்கேிெல் 
வபான்றலே பற்றிெ யதேிோன தீர்க்க் தரிசனமாகத் தீர்வுகள் 
பதிவு யசய்ெப்பட்டு அந்தப் பாலதெில் மானுடத்திலன 
நலடவபாட லேக்கும் ொத்திலரதான் வேதாத்திரிெம்.  

 

கடவுளும் சமெயநறிகளும் கடுலமொகக் வகள்ேிக்குள்ோன 
காைகட்டத்தில் மனிதனுக்கான மீட்சி சாத்திெமா என்ற வகள்ேியுடன் 
கிறிஸ்துலேத் தீேிரமாகப் பரிசீைித்த பலடப்பு கரமவசாவ் 
சவகாதரர்கள்.  

தன் காைத்தில் தான் பார்த்த ோழ்க்லக, சிந்தலனக் வகாைங்கலே 
முன்லேத்து கிறிஸ்துலே மதிப்பிட்டு, ேிமர்சித்து, அயசௌகரிெமான 
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வகள்ேிகலேக் வகட்டு, அேலரத் தன்ேெப்படுத்தித் தக்கலேத்துக் 
யகாள்ே ஒரு கலைஞன் யசய்த மாயபரும் முெற்சி. 

பணத்துக்காக யசாந்தப் பிள்லேலெக்கூட ஏமாற்றுேதற்குத் துணியும், 
காமத்லத நிலறவேற்றும் கருேிகோகவே இரண்டு மலனேிகலேயும் 
பார்த்த, தாெில்ைாமல்வபான நிலைெில் குழந்லதகேின் 
ேேர்ப்புக்குக்கூட யபாறுப்வபற்றுக் யகாள்ோத 55 ேெது பணக்கார 
நிைக்கிழார் ஃபிவொதர் பாவ்வைாேிச் கரமவசாவ்,  

ஒரு நள்ேிரேில் யகால்ைப்படுகிறார். 
இேர்தான் ‘கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்” 
நாேைின் தலைமகன். 

பண்படாத முரட்டு நிைத்திைிருந்து 
அேரது குணங்கேின் யதாடரும் 
தீற்றல்கவோடு பரிணாமச் சுத்திகரிப்பின் 
சாெல்களும் யதன்படும் மகன்கோக 
திமித்ரி, இோன், அல்வொஷாலேப் 
பலடத்திருக்கிறார்.  

மகன்கள் திமித்ரிலெயும், இோலனயும் 
வநசத்தால் அலைக்கழிக்கும் காதைிகள் 
கத்ரீனா, குரூயசன்கா, துறலே ேிரும்பும் 

அல்வொஷாலே யேேி உைகுக்கு நீ வதலே என்று அனுப்பும் 
ஆசிரமத் தலைேர் துறேி யஜாசிமா ஆகிவொலரத் தீர்மானிக்கும் 
பாத்திரங்கள் என நம் ேசதிக்குச் சுருக்கிக் யகாள்ேைாம். 

ஒரு காைகட்டத்தின் மாறிேரும் சமூகப் பின்னணிெில் ஒவ்யோரு 
மூை கதாபாத்திரத்லதயும் தனது கருத்திெல் ோகனங்கோகவே 
பலடத்திருக்கிறார் தஸ்தயெவ்ஸ்கி.  

ஆனால், அேர்கள் ஒவ்யோரு ேரும் - கெேராகத் யதன்படும் தந்லத 
கரமவசாவ் உட்பட - அேரேர் நிொெங்கவோடு நம் வநசத்லதத் 
தூண்டுமாறு பலடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  
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யபரிெேர் கரமவசாவ் தேிர ஐம்பதுக்கும் வமல் ேரும் கதா 
பாத்திரங்கள், சிறு பாத்திரங்கள் உட்பட அத்தலன வபரும் தங்கலேச் 
சிறப்பாக யேேிப்படுத்தி ேிடுகிறார்கள். 

அன்றாட உணவுக்வக ேழிெில்ைாத நிலைெில் ேறுலமயும் குடியும் 
சிலதத்த உருேமாகத் யதரிபேர் வகப்டன் ஸ்யனகிரிவொவ்.  

அத்தலன கழிேிரக்க மிகுந்த சூழ்நிலைெில் அல்வொஷா, தன் 
அண்ணன் அேருக்குச் யசய்த பாதகத்துக்கு இழப்படீாகக் யகாடுக்கும் 
மதிப்புமிகுந்த 200 ரூபிள் பணத்லதக் கால்கோல் மிதித்துக் கசக்கி 
மறுக்கிறார்.  

அந்தப் ‘லபத்திெக்கார வமன்லம” ஒரு மனிதனிடம் சாத்திெம் தான் 
என்பலத நிறுவுேதில்தான் தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் பலடப்பு வமதலம 
இருக்கிறது. 

இலதத்தான் பணமும் வேண்டாம் வசாம்பலும் வேண்டாம் என்கிறது 
வேதாத்திரிெம். 

”பணம்என்றும் பண்டமாற் யறன்றும் யசால்வைாம் 
   பண்பட்டு, ஒத்துலழத்துப் , பகிர்ந்து உண்வபாம். 
உணவு சலமத்திட ேிறகு வதட மாட்வடாம்! 
  உபவொகிப்வபாம் எங்கும் மின்சாரத்லத, 
குணம் யகடா முலறெில் நீராேிசக்தி 
 யகாண்வட. பண்டங்கள் தலம வேகலேப்வபாம்! 
கணவமனும் வசாம்பல் எேரும் யகாள்ோது 
  காதிடவே, உடல்அறிலேப் பழக்கிக் யகாள்வோம்!”  (ஞாக.பா.855) 
 
கத்ரீனாவும், க்ரூயசன்காவும் அல்வொஷாலே ேிரும்பும் 14 ேெது 
ைிசாவும் ோசகர்கலேயும் தங்கேிடம் பிரிெத்துக்குரிெேர்கலேயும் 
லபத்திெ மடிக்கும் அேவுக்கு உணர்ேேேில் முரண்பட்டுக் யகாண்வட 
இருக்கிறார்கள்.  

மனித வமன்லமகளும் கீழ்லமகள் என்று யசால்ைப்படும் குணங்களும் 
எதியரதிர் நிலைகேில் அல்ைாமல் அருகருகாக ஒரு நபரிடவம 
பெணிக்க முடியும்,  
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இருட்டிைிருந்வத ஒேி பரிணமிக்க முடியும்; அந்த இரண்டு 
நிலைகலேயும் மனிதன் பாகுபாடு இல்ைாமல் அங்கீகரிப்பதன் 
மூைவம, அலதப் புரிந்து தழுேிக் யகாள்ேதன் ேழிொகவே மீட்சி 
சாத்திெம் என்பலதவெ தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் எழுத்து காட்டுகிறது.  

அதனால்தான் தீலமெின் சகை தீற்றல்கலேக் யகாண்ட தந்லத 
கரமவசாலே இன்னும் பரிணமிக்காத குழந்லதொக, நம்லம 
ஏற்றுக்யகாள்ே லேக்க முடிகிறது.  

கரமவசாேிைிருந்துதான் லசபரீிொவுக்குச் யசன்று சித்தார்த்தனாக 
மாற ோய்ப்புள்ே திமித்ரியும், யசய்ொத குற்றத்திலும் தன் 
யபாறுப்லபக் காணும் இோனும், கேங்கவமெற்ற அல்வொஷாவும் 
பிறக்க முடியும்.  

அதனால்தான் நாேைின் முடிேில் நாேைாசிரிெர், ‘ோழ்க கரமவசாவ்” 
என்று யசால்லும்வபாது நாமும் ‘ோழ்க” என்று யசால்ை முடிகிறது. 

தந்லத எத்தலன கெேராக இருந்தாலும் குழந்லதகள் அேலர 
மன்னித்துத்தான் ஆக வேண்டும். ஏயனனில், அேர் தனது 
தீலமெிைிருந்து நம்லம நன்லம வநாக்கிப் பரிணமிக்க லேப்பேர் 
என்ற புரிதலை தஸ்தயெவ்ஸ்கிலெத் தேிர வேறு ொர் ஏற்படுத்த 
முடியும்? 

ைிவொ டால்ஸ்டாெின் பலடப்புகலே ஒரு நிைக்காட்சிெின் 
பின்னணிெில் மனிதர்கள் உைவும் ஒரு ஓேிெம் என்று யசான்னால், 
சித்திரக் கலதெின் நடுங்கும் வகாடுகோைான மனிதர்கேின் க்வோசப் 
சித்திரங்கள் என்று தஸ்தவெவ்ஸ்கி பலடத்தலேகலேச் 
யசால்ைைாம்.  

அங்வக நிைக்காட்சிகள், பின்னணிகள் யமைிதாகவே நம் கண்களுக்குப் 
படுகின்றன. அகம் எரிந்து சுழலும் நிைங்கோக அேருக்கு 
மனுஷர்களும் மனுஷிகளுவம இருக்கிறார்கள்.  

ோன்வகாேின் ஓேிெங்கேில் யதரியும் லநந்த பூட்ஸ்களும் 
முகங்களும் யகாண்ட மனிதர்கலே தஸ்தயெவ்ஸ்கி நம்மிடம் 
உலரொடச் யசய்கிறார். 
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வதோைெங்கேின் அதிகாரம் குலைந்து கடவுள் மறுப்பு சிந்தலனயும் 
நேனீ ஜனநாெக சமத்துேக் கருத்துகளும் ேலுப்யபறும் காைத்லதப் 
பின்னணிொகக் யகாண்டு தஸ்தயெவ்ஸ்கி இந்தப் பலடப்லப 
உருோக்கியுள்ோர்.  

இறுதி மீட்பர் என்ற நம்பிக்லகலெ அேரால் ேிடவே முடிெேில்லை. 
ரஷ்ெ சமூகத்தில் நிகழ்ந்துேரும் மாற்றங்கேின் நிொெத்லதயும் 
புரிந்துயகாள்ே முெல்கிறார்.  

ஒழுக்க யநறிகேின் அலடொேமாக இல்ைாமல், நீதிெின் பாற்பட்டு 
கடவுள் இருக்க வேண்டுயமன்பலத இோன் கதாபாத்திரம் மூைமாக 
நிலறவேற்றுகிறார்.  

சத்திெயமன்று ஒன்று இருந்தால் கடவுள் மிஞ்சுோர் என்ற 
நம்பிக்லகவொடும் துணிச்சவைாடும் தீலமலெயும் அதற்வகயுரிெ 
அழவகாடும் ேைிலமவொடும் பலடத்து அேர் நடத்திெ யுத்தவம இந்த 
நாேல்.  

யசெைின் ேிலேவே யதய்ே ஒழுங்கு”  என்பது வேதாத்திரிெம். 

அதனால்தான் ‘மாயபரும் ேிசாரலண அதிகாரி” அத்திொெத்தில் பை 
இடங்கேில் கிறிஸ்து வதாற்றுப் வபாகிறார்.  

அேரது மறுேருலக வதலேெில்லை என்று திருச்சலபெின் 
கார்டினல் யசால்லும்வபாது நிொெமாகவே வதான்றுகிறது.  

“சுதந்திரத்லதேிட அன்றாடப் பசிக்கான அப்பவம அேர்களுக்கு 
அேசிெமானது” என்று கார்டினல் கூறுகிறார்.  

நாேைின் சிறந்த கதாபாத்திரங்கேில் ஒருேரான ஞானி யஜாசிமா, 
தனது சாேின் மூைம் அற்புதம் யசய்ோர் என்று நம்பப்படுகிறது.  

ஆனால், அேரது சடைவமா பல்வேறு அேதூறுகலே உருோக்கும் 
ேிதமாக நாறத் யதாடங்குகிறது. ோழ்வே அற்புதம் என்று அந்த 
நள்ேிரேில் அழுதழுது வதறி உணர்ந்து அேன் எழுேதற்கு, அந்த 
ரசோதத்துக்கு அத்தலன யபரிெ துெரம் அல்வொஷாவுக்குத் 
வதலேொக இருக்கிறது. 



31 
 

தஸ்தயெவ்ஸ்கி இந்த நாேைில் பலடத்திருக்கும் அழகுமிக்க யபரிெ 
சாத்தான் என்று தந்லத ஃபிவொதர் பாவ்வைாேிச் கரமவசாலேச் 
யசால்ைைாம்.  

அேவராடு பாதிரிொர் ஃயபராபான்ட் பார்த்ததாகச் யசால்லும் குட்டிச் 
சாத்தான்கள் பாதிரிொர்கேின் அங்கிக்குள் ஒேிந்திருக்கின்றன. 
கதேிடுக்கில் சிக்கி ேைிெில் துடிக்கும் மூன்றடி உெரமான பிசாசு. 

ஒன்றின் ோல் கருஞ்சிேப்புலடெது. இோன் மூலேக் காய்ச்சைில் 
இருக்கும்வபாது, அேனது மனசாட்சிெின் உருேமாக ேரும் 
லசத்தானின் ோலும் கருஞ்சிேப்பு நிறமுலடெது. தஸ்தவெவ்ஸ்கி 
பலடத்த பிசாசுகள் நமது ஆழ்மனத்லதச் சீண்டிப் பரிசீைிக்கத் 
தூண்டும் ேல்ைலம யகாண்டலே. 

‘கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்” நாேைில் கலதெின் லமெ நீவராட்டத்துக்கு 
யேேிவெ இருப்பேர்கள் குழந்லதகோகவும், அவத வநரத்தில் 
அேர்கவே நாேல் உருோக்கும் யகாந்தேிப்புக்குள் அலமதிலெ 
ேழங்குபேர்கோகவும் இருக்கின்றனர். 

இத்தலகெ அலமதிலெத்தான் வேதாத்திரிெமும் வபாதிக்கிறது. 
எப்படி? 

”அலமதிெது மனிதகுைம் அலனத்துக்கும் அேசிெவம 
அலமதிதனி மனிதனுக்கு அேிக்கத் தன்னிலை ேிேக்கம். 
அலமதி சமுதாெத்தில் அலமெ அறயநறி ோழ்வு. 
அலமதி உைகில்நிைே அலனத்துைகப் வபரரசு.”  
(ஞாக.பா.992) 

 
”மனது ஒருலமப் வபற்றால் மெக்கமறும். உண்லமஒேி 
தனது நிலைலெ ேிேக்கம். சமுதாெம் அறயநறிொல் 
புனித மலடயும். உைகும் வபார்ஒழிந்து அலமதி யபறும். 
உனது அறிலே, உெிலர உண்லமெிலன உணர்ந்தலமேரீ் 
(ஞாக.பா.658) 

 
அலமதிொன ோழ்வு வேண்டும் வேதாத்திரிெம் 
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”ஜனயநருக்கடிச் சந்தடிகள் இருந் திடாது! 
   சன்ொசி வசாம்வபறிக் கூட்டம் இல்லை! 
மனஅதிர்ச்சி கேலைதரும் நிகழ்ச்சி இல்லை! 
   மாமிநாத்திக் யகாடுலம யபண்கட் கில்லை! 
இனம்வதசம் யமாழி மதங்கோல் வேற்றானஎன்று 
   எண்ணுதற்குச் சூழ்நிலைவெ இருந்தி டாது! 
தினம்வதலே உற்பத்திச் யசைவு மிச்சம்! 
   யதேிோக உைகப்யபாதுக்கணக்கு காண்வபாம்.”   (ஞாக.பா.992) 
 

தஸ்தயெவ்ஸ்கி கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்” நாேலை அலமதிெில் 
முடிக்கிறார். 

அலதத்தான் வேதாத்திரிெம் தனிமனித அலமதி, குடும்ப அலமதி, 
ஊர் அலமதி, உைக அலமதி என்று முடிக்கிறது. 

 

8.தனிமனித சுதந்திரம் 

‘தனிமனித சுதந்திரம்” என்னும் கருத்தலமேில், எல்ைா 
இருத்தைிெைாேர்களும் ஒருமித்த சிந்தலனலெவெ யகாண்டுள்ேனர்.   

தஸ்தயெவ்ஸ்கியும், இத்தலகெ ஒத்த சிந்தலனலெவெ, தம் 
பலடப்பில் எடுத்தாண்டுள்ோர்.  இதற்குப் பின்ேரும் கூற்லறச் சிறந்த 
சான்றாகக் காட்டைாம். 

 “சமூகம் எக்வகடு யகட்டு ஒழிந்தாலும் பரோெில்லை.  என் 
வதநீலர நான் ஆசுோசமாகப் பருக முடிெ வேண்டும்” (கீழ் 
உைகக் குறிப்புகள், ப.68) 

வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் சுதந்திரம் 

 அனுவபாகப் யபாருட்கள் அதிகமாக உடல்நைம் யகடும்.  
யசாத்துக்கேின் எண்ணிக்லக அதிகமாக மனஅலமதி யகடும்.  
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பாதுகாக்கப்பட வேண்டிெ குடும்ப உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்லக 
அதிகரிக்க சுதந்திரம் யகடும். 

 வதலேகள் ொவும் காைகாைத்தில் கிலடக்கப் யபற்று, 
தலடெில்ைாமல் ஒழுக்கமாக அனுபேிப்பவத மனித இனத்தின் 
சுதந்திரம் ஆகும். 

 யபாறுப்பற்ற அரசிெல் அதிகாரிகோல் நமக்கு என்ன தீங்கு 
வநரிடுவமா என நல்ைேரும் அஞ்சிக் யகாண்டு ோழ்லே 
நடத்தி ேருேது சதந்திரம் என மதிக்கப்படுமா? 

9.கடவுலே வதடும் மனிதர்கள் 
 

இச்சிந்தலன, தனிமனித சுதந்திரத்லத யேேிக் காட்டுேதாகவும், 
இருத்தைிெைின் பாற்பட்டதாகவும் அலமந்துள்ேது 
அறிெத்தக்கதாகும். 

இவத வபாை, நாத்திக இருத்தைிெைாேர்கள் முன்யமாழிந்த கடவுள் 
மறுப்புக் யகாள்லககலேயும், தம் பலடப்புகேில் தஸ்யெவ்ஸ்கி 
எடுத்தாளுகின்றார்.   

கடவுள் இல்ைாத நிலைெில், இவ்வுைகில் எல்ைாவம 
அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக அலமந்துேிடும் என்றும் அேர் 
ேைியுறுத்துகின்றார்.  

அற்புதங்கலேத் வதடாத மனிதன் கடவுலேயும் அதிகம் 
வதடுேதில்லை.  
 
மனிதன் அற்புதத்லத நிராகரித்த அந்தக் கணத்திவைவெ அேன் 
கடவுலேயும் நிராகரித்துேிடுோன் என்பது உனக்குத் 
யதரிெேில்லை.  
அற்புதம் இல்ைாமல் அேனால் சக்தியுடன் திகழ முடிொது 
என்பதால், அேன் தனக்யகனப் புதிெ அற்புதங்கலேப் பலடக்கிறான். 
எனவே, இருத்தைிெக் வகாட்பாட்டின் பல்ேலகக் கூறுகளும், 
‘இருத்தைிெ முன்வனாடி” என்ற ேலகெில், தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் 
பலடப்புகேில் சிறப்பாக யேேிப்படுத்தப் பட்டுள்ேன எனத் 
துணிெைாம். 
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வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் கடவுள். 

 நமது ஆறாேது அறிவு வேலை யசய்ெ வேண்டும். ”நமக்குத் 
யதரிொமவை நமக்குள்ோக ஒரு சக்தி, வபராற்றல் யபற்ற 
யதய்ேகீ ”சக்தி” ஊடுருேி இருந்து யகாண்டு ஒவ்யோரு 
யசெலையும் இெக்கத்லதயும் நடத்துகிறது” என்பலத 
யூகித்துணர முடிகிறதல்ைோ?  அதுதான் இலறேன், கடவுள். 

 உண்லம நிலைக்குப் வபானால் அங்வக இருக்கிறயதல்ைாம் 
சிேம்தான், வபரறிவுதான். அதனால்தான், நான் அடிக்கடி சிை 
இடங்கேில் எழுதிெிருக்கிவறன்.  ”மனத்தின் மறுமுலன 
கடவுள்” என்று. 

 இதுதான் கடவுள், நீங்கள் யசால்ேயதல்ைாம் கடவுள் இல்லை 
என்று பழலமோதிகலேப் பார்த்து சாக்ரட்டீஸ் யசான்னார். 

 எல்ைா இெக்கத்திலும் ஊடுருேி இெங்கிக் யகாண்டு இருக்கிறது 
ஓர் ஆற்றல்.  அலதத்தான் யபரிெேர்கள் அந்தக் காைத்தில் 
கடவுள் என்று யசால்ோர்கள். 

 ஒன்லறத் ஒன்பதாகத் திரித்து, எப்படி எப்படிவொ எழுதி, 
இன்லறக்கு கடவுலே எவ்ேேவு சிறுலமொக 
ஆக்கிெிருக்கிறார்கள். 

 கடவுள் ஒவ்யோரு ஜேீனிலும் அதன் அறிோகக் குடியகாண்டு 
இருக்கிறார். 

 கடவுலே ேணங்கும்வபாது கருத்திலன உற்றுப்பார்.  நீ! 
கடவுோய்க் கருத்வத நிற்கும் காட்சிலெக் காண்பாய் ஆங்வக. 

 கடவுளுக்கு நாம் யசய்ெ வேணடிீா்ெ வசலே என்ன?  என 
சிந்தித்துப் பார்ப்வபாம்.  ”கடவுள்” என்னும் தத்துேம் எங்கும் 
நிலறந்த ஓர் வபராற்றல்.  அதனுலடெ தன்லமகேில் 
இன்யனான்று அன்பு.  அந்த அன்வப உங்கள் எண்ணம், யசால், 
யசெல்கேிலும ஊடுருேி நிலறந்திருந்தால் அதுதான் நீங்கள் 
இலறேனுக்காக ஆற்றக்கூடிெ வசலே. எல்வைாரிடத்திலும் 
அன்லபக் காட்டுங்கள். திருப்பதிப்படுத்த இலதேிடச் சிறந்த 
வேயறாரு ேழி இல்லை.  அதற்கும் வமை அேனுக்கு எதுவும் 
வேண்டிெதுமில்லை. 

 கடவுளுக்கு உடலுமில்லை குடலுமில்லை. 

10.தஸ்தாயெவ்ஸ்கிெின் தத்துேங்களும் 
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வேதாத்திரிெ தத்துேங்களும் 
தத்துேோதிகளுக்கும், சிந்தலனொேர்களுக்கும், ஆன்மீக 
குருமார்களுக்கும் - பஞ்சமில்ைாத நாடு நமது பாரதம்.  

தத்துேம் என்ற யசால்லுக்கு- உண்லம என்பது யபாருள்.   தத்துே 
ேிேக்கமும், அந்த ேிேக்கத்தின்படி ோழும் ஒழுக்கமும் இலணந்த 
உடல், உள்ேச் சிறப்பிெக்கவம ஞானம் எனப்படும். 
இந்திெ வதசத்தேராகிெ அதிலும் கீலழச் வசசத்தேராகிெ நமக்குத் 
தத்துே ஞானம் பரம்பலரச் யசாத்து. 

இந்த பரம்பலர யசல்ேமாகிெ- நமக்குரிெ ஒவர யசாத்லதப் பற்றி, 
அதனது இெல்புகலேப் பற்றி- ஓரேோேது அறிந்து லேத்திருப்பது 
அேசிெமாகும். 

தஸ்தாயெவ்ஸ்கிெின் தத்துேம் என்ன? அேரது சவகாதரருக்கு 
எழுதிெ கடிதத்தில் (1838), அேர் பதிைேித்தார்: "தத்துேமும் 
கேிலத, அதன் மிக உெர்ந்த பட்டம் மட்டுவம."  

 
தஸ்தாயெவ்ஸ்கிெின் உள்ளுணர்வு 20 ஆம் நூற்றாண்டின் தத்துேம் 
எலத எட்டிெது என்பலத ேகுத்தது.  
 
தத்துேம், தன்லன யேேிப்படுத்த முென்று, பாரம்பரிெமாக 
அறிேிெல் யமாழி, அறிேிெல் அலமப்புகேின் ேடிேங்கலேத் 
வதர்ந்யதடுத்தது.  
 
ஆனால் ஒரு நபரின் அழிொத ஒருலமப்பாட்டிற்கு வபாதுமான 
ேடிேமான உருேகம் வதலேப்படுகிறது, அதாேது. சிந்தலனெின் 
உருே அலமப்பு. தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் நாேல்கள்.  
 
அவத வநரத்தில் தத்துே ேிேக்கம் வதலேப்படும் தத்துே ஆய்வுகள். 
தஸ்தாயெவ்ஸ்கி எழுதும் அலனத்தும் ஒரு நபரின் 
அபிைாலஷகேிலும் ஆன்மாேின் ரகசிெ இெக்கங்கேிலும் மட்டுவம 
யதாடர்புலடெது, எனவே அேரது பலடப்புகள் அலனேலரயும் 
பண்படுத்துகின்றன,  
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வேதாத்திரிெ தத்துேங்கவோ என்றும் எப்வபாதும் எக்காைத்தும் 
எந்நாட்டினருக்கும் ஏன் மானுடத்திற்வக ேழி காட்டி ேருகின்றன. 

1. வேதாத்திரிெத்தின் சுத்தயேேித் தத்துேம். 
2. வேதாத்திரிெத்தின் காந்தத் தத்துேம். 
3. வேதாத்திரிெத்தின் ேிண் தத்துேம் 
4. வேதாத்திரிெத்தின் ேிரிேலைத் தத்துேம் 
5. வேதாத்திரிெத்தின் ோன்காந்தத் தத்துேம். 
6. வேதாத்திரிெத்தின் பிரபஞ்சத் தன்மாற்றச் சரித்திரம். 
7. வேதாத்திரிெத்தின் கடவுள் தத்துேம் 
8. வேதாத்திரிெத்தின் ோழ்க்லகத் தத்துேம். 
9. வேதாத்திரிெத்தின் கருலமெம். 
10. வேதாத்திரிெத்தில் உெிர் 
11. வேதாத்திரிெத்தில் மனம் 
12. வேதாத்தரிெத்தில் சித்தாந்தம் வேதாந்தம் 
13. வேதாத்திரிெத்தின் மறுபிறேி 
14. வேதாத்திரிெத்தின் யசார்க்கமும் நரகமும். 
15. வேதாத்திரிெத்தின் புண்ணிெம் பாேம். 
16. வேதாத்திரிெத்தில் ேிதி மதி 
17. வேதாத்திரிெத்தின் யசெல்ேிலேவுத் தத்துேம் 
18. வேதாத்திரிெத்தின் ஆத்திகம் நாத்திகம் 
19. வேதாத்திரிெத்தின் வேதாந்த தத்துேம் 
20. வேதாத்திரிெத்தின் லசவேடி தத்துேம். 
21. வேதாத்திரிெத்தின் லசே சித்தாந்த தத்துேம் தத்துேம். 
22. வேதாத்திரிெத்தின் வொகத் தத்துேம். 
23. வேதாத்திரிெத்தின் அறிவுத் தத்துேம்.  

 

11.ேறுலமலெ யேன்றேர்கள் 
 

ஞானிகள் நமக்குப் பாலதகலேச் சுட்டிக்காட்டும் லககாட்டி 
மரங்கோக நின்றுயகாண்டிருக்க, தஸ்தவெவ்ஸ்கி நம் கரம்பற்றி 
ஒரு புதிெ பாலதெில் அலழத்துச் யசல்கிறான்.  
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பெண முடிேில் என்னதான் இருக்கிறது? எதுவுவம இல்லை! 
முடிவே இல்லை! இந்தப் பெணம் முடிேிைா பெணம். இங்வக 
பெணம் மட்டுவம முக்கிெம்; யசன்று வசருமிடம் அல்ை. பெணேழி 
அனுபேங்கவே பாடங்கள்..  
 
அதுவே ோழ்க்லக. தஸ்தயெவ்ஸ்கி தன் ோழ்க்லகெில் பட்ட 
கஷ்டங்கலே, வேறு ொரும் படேில்லை. மரணத்தின் 
முலனெிைிருந்து மீண்டுேந்த நசிவகதன் அேன். அதனால்தான், 
ோழ்ேின் சாரத்லத ேடித்து இறக்கி லேக்க அேனால் 
முடிந்திருக்கிறது. 
 
அேன் பலடப்பில் நாம் உணரும் ஆழத்துக்கு அதுவே காரணம். 
அேலனப் படித்து உணர்ந்து யகாண்ட பிறகு, ோழ்க்லகெில் எல்ைா 
சங்கடங்களும் சாதாரணமாகி ேிடுகின்றன.  
அேமானப்படுேதில் ஒரு சந்வதாஷம் இருக்கிறது என்று, அேனது 
கதாபாத்திரம்தான் யசால்ை முடியும். எவ்ேேவு அேமானங்களும் 
துெரங்களும் ேந்தாலும் கேலைவெ பட வேண்டாம் என்பதுதான் 
அேன் யகாடுத்த ஞானம்! 
 

ேறுலமெிவைவெ ோழ அடியெடுத்து லேத்த வேதாத்திரி 
மகரிஷிெின்  உள்ேத்தில்  

 ேறுலம என்றால் என்ன?  
 கடவுள் என்பது எது?  
 அலத ஏன் காண முடிெேில்லை?  
 மனித ோழ்க்லகெிவைவெ ஏன் துன்பங்கள் வதான்றுகின்றன 

வபான்ற வகள்ேிகள் அவ்ேப்வபாது ஒைித்துக் யகாண்வட 
இருந்தன.  

இேற்றிற்கு காரணங்கள் கண்டு யதேிவு யபறுேதற்காக 
ஆராய்ச்சிெிலும் யதாடர்ந்து ஈடுபட்டு ேந்தார்.  

ேிலேோக தனது 35ேது ேெதில் தன்னிலை ேிேக்கமாக 
இலறநிலைலெ உணர்ந்தார்.  
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அதன் அடிப்பலடெில் உைக மக்களுக்காக அேர் அேித்த ோழ்க்லக 
யநறிவெ மனேேக்கலை ஆகும்.  

46 ஆம் அகலேெில் உைக அலமதிக்காக 'உைக சமாதானம்' Worl d 
peace என்ற 200 பாடல்கள் நூலை எழுதி 1957ல் யேேிெிட்டார்.  

இந்த இருயமாழிகள் (தமிழ், ஆங்கிைம்) நூலை பாடத்திட்ட ேழி 
பள்ேி, கல்லூரிகேில் பரப்ப ோழ்நாள் இறுதிேலர உலழத்து யேற்றி 
யபற்றார்.  

இன்று பை பல்கலைக்கழகங்கேில் பட்டப்படிப்பு, வமல்பட்டப்படிப்பு, 
ஆராய்ச்சிப்படிப்பில் பைர் ஈடுபட்டு ேருகின்றனர். 

12. சமூக மறுப்பில் முரண்படும் நிலை 

இருத்தைிெல் வகாட்பாட்டுக் கூறுகேில் அடிப்பலடொன 
ஒன்று.  ‘சமூக மறுப்பு”ஆகும்.  

நீட்வசொல் முன்யமாழிெப்பட்டுச் சார்த்தரால் ேலரெறுக்கப்பட்ட 
இக்கூறுகள், தஸ்தயெவ்ஸ்கி ொலும் எடுத்தாேப்பட்டுள்ேன.  

இதலன ‘நிலைொகத் திரும்பப் யபறுதல்” என்னும் பதத்தினால், 
இருத் தைிெைாேர்கள் குறித்தனர்.  

நலடமுலறெிலுள்ே சமூக நிலைகலேப் புறக்கணித்து, உைகிலன 
யேறுலமொக அதாேது ஆதியும் அந்தமும் அற்றதாக 
இருத்தைிெைாேர்கள் காண ேிரும்பினர்.   

மனிதனது இருத்தல் யேறுலமலெக் யகாண்டது என்றும், 
உைகிலுள்ே அலனத்தும் தற்காைிகமானது என்றும், மரணம் ஒன்வற 
நிலைொனது என்றும் கூறும் இவ்ேிருத்த ைிெைாேர்கள், 
நலடமுலறச் சமூக நிலைலெப் புறக்கணிக்கின்றனர். 

இேர்கலேப் வபாைவே தஸ்தயெவ்ஸ்கியும், நலடமுலறச் சமூக 
அலமப்பு மாற்றப்பட வேண்டும் என்றும், அதற்காக ரத்தம் சிந்துேதும் 
தேறு இல்லை என்றும் கூறுகின்றார்.   

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%B5%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
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ஓரிரு தலைமுலறகளுக்கு இந்நிலை யதாடரவேண்டும் என்றும், 
அேர் ேைியுறுத்துகின்றார்.  

தஸ்தயெவ்ஸ்கிெின் இத்தலகெ சிந்தலனகள், அேரின் பிற்காைப் 
பலடப்பான ‘வபய்கள்’  (Devi l s) என்ற நாேைில் யேேிப்பட்டுள்ேன. 

இந்த கருத்துக்கு வேதாத்திரிெம் முரண்படுகிறது.  எப்படி? 

யமய்ெறிலே நாடி மனித குைம் யசல்ை வேண்டும்! 

எத்தலனவொ மனித உெிர்கள் ோழ்ேின் வநாக்கம் இன்னயதன்று 
அறிொமல், வகேைம் உடல் சுகத்துக்காக, உண்டு உடுத்தி ோழ்ந்து 
இறந்து வபாேது அறிொலமொகும்.  

நமக்குள் இருக்கும் இலறேலன அறிேவத நம் வநாக்கமாக இருக்க 
வேண்டும். 

ோழ்ேின் உண்லமொன வநாக்கம் இலறேனுக்காக அல்ைது 
உண்லமக்காக ோழ்தல், குலறந்தபட்சம் தனது ஆன்மாவுக்காக ோழ 
வேண்டும். 

மனித ோழ்க்லக என்பது பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் மற்றும் ேசதி 
ோய்ப்புகலே யபருக்கிக் யகாண்டு வபாேதற்கு மட்டுமா? என்றால், 
பதிவைா, இல்லை, என்பதுதான். 
 
ோழ்க்லக என்பது உடல் ஆவராக்கிெத்துடனும், மன 
மகிழ்ச்சியுடனும், ஆன்ம யதேிவுடன் ஒவ்யோரு கணமும் 
ஒவ்யோரு நாளும் ோழ்ேதற்வக!  
 
பணம் வநாக்கிெ மனிதனின் யேேி வநாக்கிெ, உைகோேிெ பெணம். 
ஆவராக்கிெம் வநாக்கி சற்று உள் வநாக்கிெ பெணமாக திரும்ப 
வேண்டும். அதுதான் மன நிலறேின் முதல் படி. 
       

 

13.ோழ்ேின் உெரிெ வநாக்கம் என்ன? 



40 
 

 
முதைில் ஒருேன் தன் அேேில் மன அலமதியுடன் இருக்க பழகிக் 
யகாள்ே வேண்டும். 

பிறகு தான் அனுபேித்து ேரும் மன அலமதி வபாை, உைகில் மன 
அலமதிக்காக ஏங்கும் பை உெிர்களுக்கு ேழிகாட்டிொக 
அலமயுமாறு தன் ோழ்க்லகலெ அலமத்துக்யகாள்ேது, அல்ைது 
அலமத்துக் யகாள்ே முெல்ேது, வபான்றலேதான் மனித ோழ்ேின் 
உெரிெ வநாக்கமாகும்......இலத நம்மில் எத்தலன வபர் 
உணர்ந்துள்வோம்? 
 
ோழ்க்லக ேரப்பிரசாதத்லத எண்ணிப்பாருங்கள். 
 
உங்களுலடெ ோழ்க்லகவெ உங்களுக்கு மிகப் யபரிெ ேரப்பிரசாதம். 
 
அத்தலகெ ேரப்பிரசாதத்லத ஒவ்யோரு நிமிடமும் நிலனத்துப் 
பாருங்கள். இந்த உைகில் உங்களுக்கு கீழ் ேசதி ோய்ப்புகள் 
இல்ைாமல் ோழ்பேர்கள் வகாடான வகாடி மக்கள். 
 
அேர்கலே பற்றி கண வநரம் நிலனத்துப் பார்த்து, நம் ோழ்ேில் 
நிம்மதி மட்டும் நாடாமல், அேர்கேின் ோழ்க்லக 
முன்வனற்றத்திற்கும் நம் உடைால், நம்முலடெ அறிோல் என்ன 
யசய்ெ யசய்ெ முடியும் என்ற மாறுபட்ட எண்ணத்லத மனதில் 
ேிலதத்து, அதன்படி, யசெல்கலே ேடிேலமத்துக் யகாண்டு 
ோழ்க்லகப் பாலதலெ சீர்யசய்து யகாள்வோம். 

ேிஞ்ஞானத்திலுள்ே புதிர்கலே எல்ைாம் தீர்த்து லேத்து, 
யமய்ெறிலே நாடி மனிதகுைம் முன்வனற்றத்லத வநாக்கிச் யசல்ை 
வேண்டும்.  

அருள்மெமாக நிற்பேரால் அறிெ முடியும் 

பஞ்வசந்திரிெங்கள் யகாண்டு உைலகப் பார்ப்பேர்கள் மருள் 
நிலைலெ அலடகின்றார்கள்.  பஞ்வசந்திரிெங்கலேக் யகாண்டு 
இலறேலன ேழிபடுபேர்கள் அருள் நிலைலெ அலடகிறார்கள். 
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அருள் நிலைலெ அலடகின்றேர்கள் அலனத்லதயும் 
இலறயசாரூபமாக காண்கின்றனர்.  

மருள்நிலைக்கு ஆோகின்றேர்கள் தங்கேிடம் ஜேீவபாதத்லத 
ேோீா்த்து அக்ஞானத்துக்கு ஆோகின்றார்கள்.  வமலும் அேர்கள் 
சிற்றின்பத்தில் மெங்கிச் சிறுயநறிெில் ோழ்கிறார்கள். 

பஞ்வசந்திரிெங்கலேயும் இலறேழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தி 
அருள்நிலைலெத் தம்மிடத்தல் உண்டாக்கிெேர் இராமகிருஷ்ணர்.   

அேர் ோழ்வு அருள் ோழ்வுக்கு ேிேக்கமாக அலமகின்றது.   
பஞ்வசந்திரிெங்கள் மூைமாக அேர் அனுபேித்தது பாரமார்த்திக 
இன்பவமொகும்.   

ஒரு சமெம் அேர் ேெல் ேழிொகப் வபாய்க் யகாண்டிருந்தயபாழுது 
பசுலமொன ேெலுக்கு வமல் யேண்லமொன யகாக்குக் கூட்டம் 
பறந்து யசன்றது. 

அதற்கு வமல் ோனில் கருலமொன வமகக்கூட்டம் படர்ந்திருந்தது.   
பசுலம, யேண்லம, கருலம ஆகிெ மூன்று ேர்ணங்கலேயும் ஏக 
காைத்தில் பார்க்கும் யபாழுது இெற்லகெின் வபரழகு அேருலடெ  
உள்ேத்லத அருள் நிலைக்கு எடுத்துச் யசன்று ேிட்டது.  

மற்யறாரு சமெம் அேர் வமனிெின் மீது சிேசின்னங்கலே அணிந்து 
அேருக்குச் சிே வேடமணிந்த யபாழுது அேருலடெ உள்ேம் 
சிேயசாரூபத்தில்  ைெமாகிப் வபரின்பத்தில் திலேத்திருந்தது.  

யதய்ேப் பிரசாதத்லத அேர் ோெில் வபாட்டால் அேர் உள்ேம் 
அதீத நிலைக்குப் வபாய் ேிடும் 
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ேிவேகானந்தர் யதய்ேகீப் பாடல்கலே 
இராமகிருஷ்ணர் முன் பாடினால் 
அலதக் வகட்கும் யபாழுது அேர் 
உள்ேம் அதீத நிலைக்குப் 
வபாய்ேிடும்.  

நறுமணத்லத அேர் நாசிெின் மூைம்  
சுோசிக்கும் யபாழுது அேருலடெ 
உள்ேம் அருள் நிலைக்குப் 
வபாய்ேிடும்.   பஞ்வசந்திரிெங்கள் 
மூைம் அேர் பர தரிசனத்லதவெ 
யபற்று ேந்தார். 

அருள்குரு இத்தலகெ யதய்ேகீக் 
காட்சிலெக் காண்பதற்குரிெ உபவதசத்லதச் யசய்கிறார்.  

ஆனால் அருளுக்குப் பாத்திரமாகாதேர்கள் தங்கள் அறிலேக் 
யகாண்டு உைலகக் காண்கிறார்கள். 

அறிலேக் யகாண்டு உைலகப் பைப்படுத்தும் யபாழுது நம்மிடத்தில் 
ஜேீவபாதம் ேேர்கின்றது.   

ஜேீ வபாத்திைிருந்து ஆலச, ஆணேம், அகங்காரம் ஆகிெலேகள் 
வதான்றி நம் அறிலே மெக்குகின்றன.  

அருள் நிலைெில் பார்க்கும் யபாழுது யதய்ேமாகத் வதான்றுகின்ற 
ஒன்று அறிலேக் யகாண்டு பார்க்கும் யபாழுது உைகமாகத் 
யதன்படுகிறது.  

இலதத்தான் ”அருோல் எலேயும் பார் என்றான் – அத்லத 
அறிொவத சுட்டி என் அறிோவை பார்த்வதன்” என்றார் தாயுமானேர்.  

வேதாத்திரி மகரிஷிவொ, பற்றற்ற ோழ்வு ோழ ேழிகாட்டி 
எல்ைாேற்லறயும் கடந்து நிற்கும் சுத்தயேேிலெ அறிெைாம் 
என்கிறார்.  எப்படி? 
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மனித ோழ்ேின் வநாக்கம் இனிலமொக ோழ்ேது ஆகும்.  
இெற்லகக்கு முரண்பட்டும் சமுதாெ உணர்வு இன்றியும் ோழ்ந்து 
பை ைட்சக்கணக்கான பிறேிகலேத் தாண்டி ேந்துள்ே 
மனிதகுைத்திவை இனிலம இல்லை.   

ஆறாேது அறிவு எனும் உண்லமப்யபாருள் வமன்லமப் யபாருோன 
மனமாக மைர்ந்துள்ேது என உணர்ந்து, தானும் இனிலமொக 
ோழ்ந்து மற்றேர்கலேயும் ோழ லேக்கக் கூடிெ தனது யதய்ேகீப் 
பண்லப மனிதன் மறந்து ேிட்டான். 

சுெநை வநாக்கத்வதாடு, இனம் என்றும் சாதி என்றும் வதசம் என்றும் 
யமாழி என்றும் மதம் என்றும் எல்லைகட்டிெ மனதினால் பாசம் 
பற்றுக்கேில் சிக்கிக் யகாண்டுள்ோன். 

இெற்லகெின் அலமப்லபயும்,இெக்க ஒழுங்லகயும்.யசெல்ேிலேவு 
நிெதிலெயும் அறிந்து, புரிந்து, உணர்ந்து அந்த இெற்லகெின் ஒரு 
பகுதி அறிவு தன்னில் இருப்பலத உணர்ந்து, எல்ைா சீே 
இனங்கேிலும் உெர்ந்த சீேனாக மனிதனாக இருப்பலதயும் உணர 
வேண்டும்.   

அந்த உணர்ேில், மன ேிரிேின் காரணமாக பாசம் பற்று 
என்பலேகள் மறந்து பிறர் துன்பம் தீர்க்கும் யசெல்கள் மைரும். 
இத்தலகெ பற்றற்ற ோழ்ேினால் மானுடம் இலறநிலை உணர்வு 
யபறும். 

”இனம் சாதி, வதசம்யமாழி, மதம் பற்றற்று 
   இெற்லகெலமப்பு அறிவுநிலை அறிந்து, வமைாம்  
மனிதயனன்ற ஒரு நிலனேில், பாசம் பற்லற 
  மறந்துயதாண் டாற்றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும் 
புனித உள்ேம் யசெலுலடவொர் எண்ணிறந்வதார். 
   புேிமீது அதிகரிக்க அதிகரிக்க 
கனிவுமிகும். அருள்யபருகும். சமுதாெத்தின் 
  கேங்கங்கள் மலறந்து ேிடும். உைகம் உய்யும்.”  (ஞா.க.422) 
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பற்றற்ற ோழ்லே ோழ்ந்து ஆனந்தமான பரத்லத உணர்ந்து நாமும் 
ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.  ஆனந்தம். ஆனந்தம். ஆனந்தவம.  ோழத் 
யதரிந்திடில் ஆனந்தவம. 

 

துலணநின்ற நூல்கள் 

 ஞானக்கேஞ்சிெம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரிெப் 
பதிப்பகம், ஈவராடு 

 வேதாத்திரிெத் தத்துேங்கள் மன்னார்குடி பானுகுமார், 

இலணெதேம் www.banukumar .i n 
 வேதாத்திரி மகரிஷிெின் யபான்யமாழிகள் 5000, 

மன்னார்குடி பானுகுமார், ேிஜொ பதிப்பகம், வகாலே. 
 இலணெதே தகேல்கள் 
 "குற்றமும் தண்டலனயும்" (1866), தஸ்தயெவ்ஸ்கி 
 "அசடன்" (1869), தஸ்தயெவ்ஸ்கி 
 "அசுரர்கள்" (1872) தஸ்தயெவ்ஸ்கி  
 "கரமவசாவ் சவகாதரர்கள்" (1880) தஸ்தயெவ்ஸ்கி 

பானுகுமார் பலடப்புைகம் 
Free PDF www.banukumar .i n 

http://www.banukumar.in/
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AE%A9%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AF%8D_%E0%AE%9A%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://www.banukumar.in/
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ஆன்மீகம்   

1. திொனம் பழக 100 திொன சிந்தலனகள் 
2. அறிேிெல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
3. வகாள்கலே யேன்ற இலடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்லக ேரைாறு 

1. யநப்வபாைிென் ோழ்ேில் 100 சுலேொன நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுலேொன நிகழ்ச்சிகள் 
3. இவெசுேின் ோழ்ேில் 100 சுலேொன நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் திொகராஜனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேொன நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. யடன்சலன யேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உெிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 
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வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திெ தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் யபான்யமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் யபான்யமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் யபான்யமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி திொனம். 
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்லத! சரிொ? தேறா? இைக்கணம் என்ன யசால்கிறது? 

9.  பன்முகப்புரட்சிெில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்லேெில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்ைாம் ேல்ை யதய்ேமது 
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுோனால் அதுவே யசால்லும் 
15. உய்யும் ேலக வதடி அலைந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரிெம் 
17. ோழும் வேதாத்திரிெம் 
18. என்லனச் யசதுக்கிெ வேதாத்திரிெத்தின் ஞானக்கேஞ்சிெம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேொன நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷிெின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரிெம் கற்வபாம்  
23. மலனேிக்கு மரிொலத 
24. எல்ைாம் ேல்ை யதய்ேமது 
25. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் ேறுலம என்பது இல்லை. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்லத 
27. வேதாத்திரிெம் ஒரு ஜேீ ொத்திலர 
28. வேதாத்திரிெத்தில் அறம் 

 
பாரத மகான்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்ஒப்பாய்வு   

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
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2. மகாேரீரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள் 
5. வேதாத்திரிெத்தில் கைந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிழக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கிொரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. ரமண மகரிஷியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. சுோமி சிோனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. சுோமி சித்போனந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. கபரீ்தாசரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
22. தாயுமானேரும்ரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
23. பாரதிொரரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் சின்மொனந்த குரு. 
3. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் யபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம். 
5. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிலறந்த யபாருள்.. 
6. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
9. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் பாெப்புைி 
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10. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் லபங்கிேிக் கண்ணி 
11. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் யபான்லன மாதலர 
12. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் ஆகார புேனம் 
13. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் எந்நாட்கண்ணி 
14. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் சித்தர் கணம் 
15. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் யமௌனகுரு ேணக்கம் 
16. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் மலைேேர்க் காதைி 
17. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் இந்திரிெங்கேின் யகாட்டம் 
18. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் மனம் என்னும் மாலெ 
19. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் ஆறுபலகேர்கள் 
20. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் அருள்தாகம் 
21. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் இலறேழிபாடு 
22. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் ேழிபாடு ஏன், 
23. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் ஆனந்த இெல்பு 
24. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1 
25. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2 
26. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் தாயுமானேரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3 

 

திருோசகமும் வேதாத்திரிெமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் ொத்திலரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அலடக்கைப் பத்து. 
4. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் யசத்திைாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அதிசெப் பத்து. 
6. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் உெிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் குலழத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தலனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
12. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
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13. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
16. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் குெிற்பத்து 
18. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் யசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து 

 

பாரதிொரும் வேதாத்திரிெமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் பாரதிொரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் பாரதிொரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் பாரதிொரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரிெப் பார்லேெில் பாரதிொரின் மானுட சிந்தலனகள் 
 

யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் 

1. யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் பாகம்  1 
2. யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் பாகம்  2 
3. யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் பாகம்  3 
4. யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் பாகம்  4 
5. யஜன்னும் வேதாத்திரிெமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் யஜகத்தீவர 
2. தாயுமானேரின் இைக்கிெ நெம் 
3. தாயுமானேரின் யமய்ப்யபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமெயநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் யபாய்யுறோ? 
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6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதிொ? அரசிெல் ஞானிொ? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், யபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்லேதமும் வேதாத்திரிெின் அத்லேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இைட்சிெப் பெணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உெிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் யதய்ேயமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநலடயும் உைக நலடயும் 
21. இன்பம் யபறும் ேழி ொது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எலத பைி யகாடுக்கச் யசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இலறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேலமகள் 100 

 
யஜன்னும் திருோசகமும்  

1. யஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. யஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. யஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

 

புைேர் திொகராஜனார் 
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1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புைேர் திொகராஜனார் அரிெ யசய்திகள் 100 
4. குரு பக்திெின் ேடிேம் புைேர் திொகராஜனார் 

 
 

ேரைாறு மன்னார்குடி 
 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிெ யசய்திகள் 1000 
2. மன்னார்குடி ேரைாறு 

 

பெண நூல்கள் 

1. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத! 
2. அயமரிக்க மண்ணில் ஆறு மாதங்கள் 

 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. யடன்சலன யேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உெிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷிெின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 
6. தன்னம்பிக்லக மைர்கள் 

 
சிறுகலதகள் 

1. யசெவை ேிலேவு 
2. தேம் 
3. யதாலைந்து வபான உறவுகள் 
4. பத்மாவும் கதவும் 

ஆராய்ச்சி 

நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தலனகள் 
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பானுகுமார் பலடப்புைகம் 

1. நானும் என் எழுத்தும் 
2. நீங்களும் எழுதைாம் ோங்க 
3. புத்தகம் எழுதைாம் ோங்க 
4. வேதாத்திரிெத்தில் எழுதைாம் ோங்க 
5. ஒப்பாய்வு இைக்கிெம் எழுதைாம் ோங்க 
6. நான் ஏன் எழுதுகிவறன் 

 

கம்பனும் வேதாத்திரிெமும் 

1. கம்பனும் வேதாத்திரிெமும் 1 (இைக்கிெ திறனும் 
கருத்திெலும்) 

2. கம்பனும் வேதாத்திரிெமும் 2 (நாடும் அரசும்) 
3. கம்பனும் வேதாத்திரிெமும் 3 (இலற சிந்தலனகள்) 
4. கம்பனும் வேதாத்திரிெமும் 4. (மானுடம் யேன்றதம்மா) 

 

உைகப் புகழ்யபற்ற 34 தத்துேஞானிகளும்  
வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு இைக்கிெம்) 

1. டால்ஸ்டாயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

2. ெிப்பாக்ரட்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

3. யென்றிவேர்ட்ஸ்யோர்த் ைாஜ்யபவைாவும் வேதாத்திரி 
மகரிஷியும் 

4. யபர்ட்ராண்ட் ரசல்லும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

5. கைில் ஜிப்ரானும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

6. தஸ்தவெவ்ஸ்கியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

7. ஜைாலுதீன் ரூமியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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8. ைாவோசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

9. வஷ்க்ஸ்பிெரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

10. சாக்கரட்டிஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

11. அரிஸ்டாடிலும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

12. பிவேட்வடாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

13. யசனகாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

14. மிர்தாேின் புத்தகமும் வேதாத்திரிெமும் 

15. நீட்வசயும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

16. கன்பூசிெனிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

17. தாவோெிசமும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 

18. சர் ஐசக் நியுட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
19. ோல்வடரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
20. ரால்ப் ோல்வடாரா எமர்சனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
21. சார்ைஸ் டார்ேினும் வேதாத்திரி மகரஷியும்.  
22. காரல் மார்க்ஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
23. இராபர்ட் கிரீன் இங்கர்சாலும் வேதாத்திரியும்.  
24. சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
25. வஜம்ஸ்ஆைனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
26. ஐன்ஸ்லடனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
27. கன்பூசிெஸ்ஸீம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
28. யபஞ்சமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
29. ரூவஷாவும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
30. மார்கஸ் அவரைிெஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
31. ெிராக்ேிடஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும 
32. எபிவகாரஸ்ஸிம் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33. ரூஸ்யேல்ட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
34. சர் ஐசக் நியூட்டனும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
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WORLD BEST 34 PHILOSOPHERS AND VETHATHIRI 

MAHARISIHA COMPARATIVE STUDY 

1. Leo Tolstoy and Vethathiri Maharis 

2. HIPPOCRATES and Vethathiri Maharisi 

3. HENRY WADSWORTH LONGFELLOW and Vethathiri 

Maharisi 

4. Kalil  Zibran and Vethathiri Maharisi 

5. Fyoror Dostoevsky  and Vethathiri Maharisi 

6. Roomi  and Vethathiri Maharisi 

7. Laozi  and Vethathiri Maharisi 

8. William Shakespeare and Vethathiri Maharis 

9. Socrates and Vethathiri Maharisi 

10. Aristotle and Vethathiri Maharisi 

11. Plattoo and Vethathiri Maharisi 

12. Seneca and Vethathiri Maharisi 

13. Book of Mirrda and Vethathiria 

14. Friedrich Wilhelm Nietzsche and Vethathiri Maharisi 

15. Sir Issac Newton  and Vethathiri Maharisi 

16. Voltaire and Vethathiri Maharisi 

17. Emerson  and Vethathiri Maharisi 

18. Charles Darwin and Vethathiri Maharisi 

19. Karal Marky  and Vethathiri Maharisi 

20. Robert G. Ingersol and Vethathiri Maharisi 

21. Sigmund Freud  and Vethathiri Maharisi 

22. James Alen and Vethathiri Maharisi 

23. Albert Einstein and Vethathiri Maharisi 

24. Confucius and Vethathiri Maharisi 

25. Benjamin Franklin and Vethathiri Maharisi 

26. Rousseau and Vethathiri Maharisi 

27. Marcul Aurelius and Vethathiri Maharisi 

28. Roosevelt and vethathiri Maharishi 

29. Taoism and Vethatiriam  

30. Confucianism and Vethathiriam 

31. Heroklatise and vethathiri Maharishi 
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32. Epikuras and vethathiri Maharishi 

33. Machavelli and Vethathiri Maharishi 
34. Franklin D. Roosevelt and Vethathiri Maharishi 

 

 

 

 


