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வால்ட்டேரும் டவதாத்திரி மகரிசியும்
பிரெஞ்சு நாட்டில் டதான்றியவர் சிந்தனனயாளர் வால்ட்டேர்.
இந்தியாவில் அவதரித்தவர் டவதாத்திரி மகரிசி.
வால்டேரும் டவதாத்திரி மகரிசியும் மமய்யியலார்கள்.

மானுேத்தின் மூே

நம்பிக்னககனள டவரறுத்தவர்கள்.
வால்டேர் எழுத்துக்கள் பிமரஞ்சுப் புரட்சி ஏற்பே காரணமாக அனமந்தது.
டவதாத்திரியாரின் எழுத்துக்கள் ஆன்மீ கத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சினய
உண்ோக்கியது.

வால்டேர் 1694_இல் பாரிஸ் நகரில் பிறந்தார். அவெது தந்தத
சொசரியான சட்ே வல்லுநர்.
டவதாத்திரி மகரிசி தமிழகத்தின் கூடுவாஞ்டசரியில் 1911 ல்
பிறந்தார்.

தந்னத ஒரு ஏனழ மநசவாளி.
வால்டேர் சட்ேம் பயின்றார்.
டவதாத்திரி மகரிசி மூன்றாம் வகுப்பு
வனரதான் பயின்றார்.
வால்ட்டேர் ஒரு கவிஞர். நாேகாசிரியர்.
கட்டுதெயாளர். நாவலாசிரியர். சிறுகதத
எழுத்தாளர். வெலாற்றாசிரியர்.
தத்துவஞானி, சுதந்திெமான முற்டபாக்குச்

சிந்ததன இயக்கத்தின் திருத்தூதொக அவர் திகழ்ந்தார். .
டவதாத்திரி மகரிசியும் பன்முக ஞானம் பனேத்தவர்,
எழுத்தாளர், கவிஞர், சமூக சீர்திருத்தவாதி,

கட்டுனரயாளர்,

முற்டபாக்கு சிந்தனனயாளர்,

ஆன்மீ க புரட்சினய ஏற்படுத்தியவர், உலக அனமதியின் திருத்தூதராக
திகழ்ந்தவர்.
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வால்டேர் எழுதிக் குவித்த நூல்கள் கணக்கற்றதவ.

அவர் எழுதிய

நுல்களின் பட்டிதலவிே, அவர் தம் வாழ்நாளில் பெப்புவதற்குப்
பாடுபட்ே அடிப்பதேக் ரகாள்தககடள முக்கியமானதவ.
வால்டேர் தனது வாழ்நாளில் பிரத்திடயகமாக கடிதங்கள் எழுதுவதில்
ஈடுபட்டு கிட்ேத்தட்ே 20,000 கடிதங்கனள அனுப்பியுள்ளார்.
திடயாேர் மபசுேர்டமன் இந்த கடிதங்கனள மதாகுத்து 1964 இல் நினறவு
மசய்தார்.
இக்கடிதங்கள் 102 மதாகுதிகனள நிரப்பியுள்ளன . இக்கடிதங்கள்
விசித்திரமான மசாற்மபாழிவுகள் மட்டுமல்ல, அன்பான நட்பு,
மனிதாபிமான உணர்வு மற்றும் கவர்ச்சியான எண்ணங்கள்
ஆகியவற்னறயும் மகாண்ே ஒரு விருந்து" என்று ஒரு வரலாற்று
ஆசிரியர் கூறுகிறார்.
டவதாத்திரி மகரிசி சுமார் 2000 க்கும் டமற்பட்ே கவினதகனளயும் 70
க்கும் டமற்பட்ே நூல்கனளயும் தந்துள்ளார்.
வால்டேர் கி.பி.1778 ஆம் ஆண்டு வனர சுமார் 84 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்.
டவதாத்திரி மகரிசி 2006 ஆம் ஆண்டு வனர 95 ஆண்டுகள் வனர
வாழ்ந்தார்.

வால்டேர் வாழ்க்கை வரலாறு (1694 – 1778)
வால்டேர் 1694_இல் பாரிஸ் நகரில் பிறந்தார். அவெது தந்தத
சொசரியான சட்ே வல்லுநர்.
ரவகு டநாஞ்சான் குழந்ததயாக இவதெப் ரபற்ற தாய் அவதெக்
கவனித்துக் ரகாள்ள வாய்ப்பு இன்றி ஏழு ஆண்டுகளிடலடய உயிர்
நீத்தார்.
ஆதலினால் டநாயாளியாகடவ வளர்ந்தார்; வாழ்ந்தார்.
உேல் பலவனம்
ீ
மன எழுச்சிக்குத் ததேயாக இல்தல.
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இளம் வயதிடலடய சமூகத்தின்
அவலங்கதளக் கண்டு
மனம் பதறி சீற்றம் ரகாண்டு எழுதத்
ரதாேங்கினார்.
அவெது அனல் பறக்கும் எழுத்துகதளப் படித்த
பிரெஞ்சு இதளஞர்கள்ஆடவசம் ரகாண்டு
எழுந்தனர்.
ஆட்சி பீேம் ஆத்திெம் ரகாண்டு அவதெ
பாஸ்டில் சிதறச்சாதலயில் அதேத்தது. அந்த
இருண்ேசிதறச் சாதலக்குள்டளயிருந்து பிரெஞ்சுப் புெட்சியின்
வால்டேர் மபான்மமாழிகள்
தீச்சுேர்கள்எழுத்துகளாக ரவளிவந்தன.
அப்டபாது வால்டேர் என்ற ரபயரிடலடய எழுதினார். அந்தப் ரபயடெ
வெலாற்றில் நிதலத்து விட்ேது. பிறகு ஆட்சியாளர்களிதேடய அச்சம் டதான்றி வால்டேதெ நாடு கேத்தி
விட்ோர்கள்.
அங்கிருந்து ரகாண்டே நாட்தேயும், சமுதாயத்ததயும், அெசியதலயும் தம் எழுத்துகளால் சீர்திருத்தினார்.
அவர் ரசான்னார்……
” இந்தியர்கள் எல்லாம் அதிசாதுவான மனிதர்களாக இருந்து
வருகின்றார்கள். அவர்களுதேய மதமும் சீடதாஷ்ண நிதலயும்
அவர்கதள அதமதியுள்ள சாதிப்பிொணிகளாக வளர்த்திருக்கின்றன.
நம்முதேய ஆட்டுத் ரதாழுவங்களிலும் புறாக்கூடுகளிலும்
ரவட்டியழிப்பதற்காகப் பிொணிகதள வளர்க்கிடறாடம
அதுடபாலடவ தான் இந்தியர்கள்உள்ளார்கள் என்றும் _
அங்டக அந்தணர்கள் ரவகு காலமாக மன்னர்களாக
இருந்து வந்திருக்கின்றனர்,
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ரதய்வக
ீ ஆதிக்கம் அந்தப் பெந்த டதசத்தில் நிதலயூன்றியது டபால
இந்த உலகில் டவறு எந்த டதசத்திலும் இல்தல” என்று நம் நாட்தேப்
பற்றி கூறியுள்ளார்.
•

மனிதனின் சிந்தகனச் சுதந்திரத்திற்ைாைவும், மனித

உரிகமைளுக்ைாைவும் ட ாராடிய அப்ப ருமைன் தமது
83ஆம் வயதில் 30.05.1778 _ அன்று என் எதிரிைள்மீ து

எவ்வித பவறுப்புைளின்றி மூே நம் ிக்கைைகள எதிர்த்துக்
பைாண்டே சாைிடறன் வால்டேர் என்று எழுதி
கைய

ொப் மிட்டு விட்டு முடிபவய்தினார்.

நீ ரசால்லும் ஒவ்ரவாரு வார்த்தததயயும் மறுக்கிடறன்;
ஆனால் அததச் ரசால்ல உனக்குள்ள உரிதமக்காகச்
சாகும் வதெ டபாொடுடவன் என்று ரசான்ன உரிதம
டவட்தகயின் சின்னம் மாமனிதர் வால்டேர்.
அவர் இறந்து விட்ோர். அவர் எண்ணப் படிடய பாரிசுக்கு 100 தமல்
தூெத்தில் உள்ள சீன நதிக்கதெ இேமான டொமிலியில் அவர் அேக்கம்
ரசய்யப் பட்ோர்.
அவெது இறப்புச் ரசய்திகூேப் பல நாள்களுக்குப் பத்திரிதககளுக்குத்
ரதரிவிக்கப்பேவில்தல.
அவர் அேக்கம் ரசய்யப்பட்ே மறுநாள்
டதவாலயத்திலிருந்து தாக்கீ து வந்தது.
இறந்டதாதெப் புததக்கும் புனித பூமியில்
அவர் புததக்கப்பேக் கூோது என்று. இது
வருவதற்கு முதல் நாடள அவர் புததக்
கப்பட்டு விட்ோர்.

கிறித்துவ மத உலகம் எவ்வளவு
டகாபம் ரகாண்டிருந்தது அவர்மீ து
என்பதத இச்சம்பவம் சுட்டிக் காட்டும்.
அவர் மத நிந்தகர், இவர்கள் கூறும்
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கேவுதள ஏற்காதவர், மூேநம்பிக் தககதளச் சுட்ரேரித்தவர்,
பகுத்தறிவாளர். இதவ டபாதாதா மதவாதி களுக்கு?
13 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு, பிொன்சின் டதசிய சட்ேமன்றத்தின்

ஆதணப்படி அவெது கல்லதற திறக்கப்பட்டு, எலும்புகள் எடுத்து
வெப்பட்டு பாரிசில் மீ ண்டும் புததக்கப்பட்ேன.

1791 ஜூதல 6-ஆம் டததி நான்கு குதிதெகள் பூட்டிய வண்டியில்

வால்டேரின் நிதனவுக்கு என எழுதப்பட்டு அவெது எலும்புகள் எடுத்து
வெப் பட்ேன.

வந்த வழிரயல்லாம் மக்கள் ரவள்ளம். விழாவில் கலந்து ரகாள்வது
டபால் ஆதே அணிந்து உற்சாக வெடவற்பு அளித் தார்கள்.

ஜூதல 19-இல் பாரிசுக்கு வண்டி வந்தது. அவெது எலும்புகள்
அேங்கிய ரபட்டி எடுத்து வெப்பட்டு பாஸ்டிலி சிதறயின் உயர்
டகாபுெத்தில் தவக்கப்பட்ேது.

இந்த இேத்தில்தான் சர்வாதி காெம் உங்கதளச் சங்கிலியால்
பிதணத்தது. இன்று அடத இேத்தில் மக்கள் உங்களுக்கு வெீ
வணக்கம் ரசலுத்துகிறார்கள் என்ற வரிகள் ரபாறிக்கப் பட்டிருந்தன.
மறுநாள் பாரிஸ் நகரெங்கும் ஊர்வலமாக எடுத்துச் ரசல்லப்பட்டு
நாேகக் ரகாட்ேதகக்குக் ரகாண்டு வெப்பட்ேது.
அங்டக பிரெஞ்சுப் புெட்சி கீ தமான விழித்ரதழுங்கள் மக்கடள!
உங்கதளப் பிதணத்திருக்கும் சங்கிலிகதள உதேத் ரதறியுங்கள்
என்ற பாேல் இதசக்கப்பட்டு புெட்சியின் கர்த்தாவுக்கு வெீ வணக்கம்
ரசலுத்தப் பட்ேது.
அங்கிருந்து வண்டி புறப்பட்ேது. இரு பக்கத்திலும் இருந்த எல்லா
கட்ேேங்களின் சாளெங்களும் திறந்திருந்தன.
அதன்வழிடய மக்கள் திெள் ஊர்வலத்ததப் பார்த்தன, ஒடெ ஒரு
சாளெத்ததத் தவிெ…………..
அந்தச் சாளெத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்தது - டமரி அன்ோய்னட் –
”ரொட்டி கிதேக்க வில்தலயா? அப்படி யானால் டகக்
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சாப்பிடுங்கடளன்” என்று பாரிஸ் நகெத்துப் பசித்த மக்கதளப் பரிகாசம்
ரசய்த லூயி மன்னனின் பத்தினி!
கில்லட்டின் கத்தியின் கீ டழ தன் கழுத்தத தவக்கும் நாளுக்காகக்
காத்திருந்தவள்.

இெவு பத்து மணிக்கு இடலசான மதழ. டதாண்ேப்பட்டிருந்த குழியில்
வால்டேரின் எலும்புகள் ரகாண்ே ரபட்டி இறக்கப்பட்டு மண் மூேப்
பட்ேது.

இந்தக் குழிக்குப் பக்கத்திடலதான் நான் சிந்திக்கிடறன், அதனால் தான்
இருக்கிடறன் என்கிற புகழ்மிக்கச் ரசாற்களுக்குச் ரசாந்தக்காெொன
ரதகார்டத புததக்கப்பட்டிருந்தார்.

நிெந்தெமான நிதனவுச் சின்னத்தத பிரெஞ்ச் அெசு வால்டேருக்கு
நிறுவியது. பாரிதச விட்டுப் டபாய் ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகள் அவர்

வாழ்ந்த ரபர்னி நகருக்கு ரபர்னி வால்டேர் எனப் ரபயர் சூட்டியது.
(அந்த ஊரில்தான் சுதந்திெத் ரதாழிற் சங்கமான (கம்யூனிஸ்ட்
பிடிப்பில்லாத) பன்னாட்டு அெசு அலுவலர் கூட்ேதமப்பு (Public Services
Int ernational) இயங்கி வருகிறது.

டவதாத்திரி மகரிசி வாழ்க்னக குறிப்பு

(கி.பி.1911-2006)

அருட்தந்னத டவதாத்திரி மகரிஷி கூடுவாஞ்டசரி என்னும் கிராமத்தில்
மநசவுத் மதாழில் மசய்யும் வரதப்பன், முருகம்மாள் (சின்னம்மாள்)
தம்பதியர்களுக்கு எட்ோவது குழந்னதயாகப் பிறந்தார்.
சிறுவயது முதடல டவதாத்திரி மகரிஷி அவரது தாயார்
சின்னம்மாளிேம் நினறய பக்தி கனதகனளயும், புராணக் கனதகனளயும்
அறிந்து மகாண்ோர்.
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இவரது குடும்பசூழல், இவருக்கு அதிகம் படிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல்
டபாய்விட்ேது.
தன்னுனேய மசாந்த ஊரில் மூன்றாவது வகுப்பு வனர படித்த இவர்,
பின்னர் தங்கள் குடும்ப மதாழிலான தறி மநய்தனல மசய்யத்
மதாேங்கினார்.
18வது வயதில் மசன்னனயில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில்
பணியாற்றும் வாய்ப்பு இவருக்கு ஏற்பட்ேது.
மசன்னனயில் இவருக்கு ஆயுர்டவத மருத்துவர் எஸ். கிருஷ்ணாராவின்
நட்பு கினேக்க, அவர் மூலமாக தியானம், டயாகா டபான்றனவகனள
கற்றார் மகரிஷி.
தனது வாழ்க்னகயின் குறிக்டகாளாகிய முழுனமனய உணரும்
டநாக்கத்தால் உந்தப்பட்டு; சித்த, ஆயுர்டவத மற்றும் ட

ாமிடயாபதி

டபான்ற மருத்துவ துனறகனளக் கற்று டதர்ச்சிப் மபற்றார்.
டமலும் இரண்ோவது உலகப் டபாரின் டபாது முதலுதவிப்
பயிற்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.
பின்பு மபாருளாதாரத் தன்னினறவு மபற டவண்டும் என்று, தனது சுய
முயற்சியினால் பல்லாயிரம் நபர்களுக்கு டவனல அளிக்கக்கூடிய
அளவிற்கு ஒரு மபரிய மநசவுத் மதாழிற்சானலனய உருவாக்கினார்.

ஆன்மிகத் டதேல்
தனது சடகாதரியின் மகனள (டலாகாம்பாள்) மணந்து இல்லற
வாழ்க்னகனயத் மதாேங்கினார்.
இல்லறத்திலும், மநசவுத் மதாழிலிலும்
ஈடுபாடு அதிகமிருந்த டபாதிலும் தனது
ஆன்மீ கத்டதேலில் மிகுந்த
ஆர்வத்துேன் நாட்ேம் மகாண்டிருந்தார்.
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சித்தர்களின் நூல்கனளக் கற்று, தியானத்தில் மவகுவாக ஈடுபட்டு
தன்னன அறிதல் என்ற அகத்தாய்வு முனறயில் விோமுயற்சியுேன்
ஈடுபட்ோர்.
இவரது ஆழ்ந்த ஆன்மீ கத் டதேலின் வினளவாக தனது 35வது வயதில்
ஞானம் மபற்றார்.
அதிலிருந்து அடுத்த 15 ஆண்டுகளில்- பல உன்னதமான ஆன்மீ கக்
கருத்துக்கனள- தனது எழுத்துக்களின் மூலமாகவும், உனரகளின்
மூலமாகவும் மக்களுக்கு எடுத்துனரத்தார்.
பின்னர்- தனது மநசவு மதாழினல முற்றிலும் விட்டு விட்டு- தன்னன
முழுனமயாக ஆன்மீ கத் துனறயில் ஈடுபடுத்திக் மகாண்ோர்.

நூல்கள் இயற்றல்
இந்தப்பிரபஞ்சத்னதப் பற்றியும்- மனித வாழ்க்னகனயப் பற்றியும்தவநினலயில்- தான் மபற்ற கருத்துக்கனள -பல கவிகளாகவும்,
கட்டுனரகளாகவும்- புத்தக வடிவங்களில் இந்த உலகுக்கு மகரிஷி
அவர்கள் அளித்துள்ளார்கள்.
இரண்ோயிரத்திற்கும் டமற்பட்ே- விஞ்ஞானமும் மமய்ஞ்ஞானமும்
கலந்த- தமிழ்ப்பாேல்கனள இயற்றியிருக்கிறார்.
பாமர மக்களும் புரிந்து மகாள்ளும் வனகயில்- எளிய தமிழில் தனது
தத்துவங்கனள எடுத்துனரத்தார்.
எல்லா மதங்களின் சாரம் ஒன்டற என்பனத -மகரிஷி அவர்கள்
வலியுறுத்துகிறார்.
1957ல் மகரிஷி ‘உலக சமாதானம்’ என்னும் நூல்
ஒன்னற மவளியிட்ோர்.
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மதாேர்ந்து பல்டவறு நாடுகளுக்கு மசல்லும் வாய்ப்பு- இவருக்கு கிட்ே அங்மகல்லாம் ஆன்மீ கச் மசாற்மபாழிவு நிகழ்த்தினார்.
மனிதகுலம் அனமதியாக வாழ ஏற்ற கருத்துகனளயும் சாதனன
முனறகனளயும் உலகமமங்கும் பரப்பிே- 1958-ஆம் ஆண்டில் -டவதாத்திரி
மகரிஷி அவர்கள் நிறுவிய உலக சமுதாய டசவா சங்கம்- இன்று
இந்தியாவிலும், மடலசியா, ஜப்பான், மதன்மகாரியா, அமமரிக்கா, டபான்ற
நாடுகளிலும் பல கினளகனளக் மகாண்டு இயங்கி வருகிறது.

அருட்மபருஞ்டசாதி நகர்
மகாங்கு நாட்டில்- மபாள்ளாச்சி நகருக்கு அருடக- வால்பானற

மனலடயாரத்தில்- ஆழியாறு நீர்த்டதக்கம் அனமந்துள்ள இேத்தில்அருட்மபருஞ்டஜாதி நகர் எனும் நகரம்- டவதாத்திரி
மகரிஷியால் 1984 கால கட்ேத்தில் அனமக்கப்பட்ேது.
அன்மபாளி என்னும் -ஆன்மீ க இதழ் ஒன்னறயும் மவளியிட்ோர்.
இன்றும் தமிழ், ஆங்கிலம் மமாழிகளில் மவளிவருகின்றன.

மனறவு
டவதாத்திரி அவர்கள் தனது 95வது வயதில் மார்ச்
28, 2006 மசவ்வாய்க்கிழனமயன்று மனறந்தார்.

வால்ட்டேரும் டவதாத்திரியும்.
மனிதன் என்பவன் சுதந்திெமாகப் பதேக்கப்பட்ேவன்.
அவன் தன்தனத் தாடன ஆள டவண்டும். மனிதர்களுக்கு
டமடல ரகாடுங்டகாலர்கள் இருந்தால் அவர்கதள ஆட்சி
பீேத்திலிருந்து தூக்கிரயறிய டவண்டும்! என்று ரசால்லி
‘‘ரபாதுமக்கடள விழித்ரதழுங்கள்! தகவிலங்குகதள
உதேத்ரதறியுங்கள்!’’ என்ற அதறகூவல் பிரெஞ்சு
மக்களின் ரநஞ்சங்களிடல அனதல மூட்டியது!

10

வால்டேர் வழங்கிய மூன்று மூல முழக்கங்களான சுதந்திெம்,
சடகாதெத்துவம், சமத்துவம் பிரெஞ்சுப் புெட்சிக்கு வித்திட்ேது. உலக
வெலாற்றில் ரபரும் மாற்றத்ததடய நிதலப்படுத்தியது.
வால்டேர் மிகத் தீவிெமாக வலியுறுத்திய ரகாள்தககள் டபச்சுரிதமயும்
பத்திரிதகச் சுதந்திெமும் ஆகும்.
டவதாத்திரி மகரிசியும் ஆன்மீ கத்தில் புரட்சினய ஏற்படுத்தினார்.
சுதந்திரம் சடகாதரத்துவம், சமத்துவம் ஆகியவற்னற
டவதாத்திரியத்திலும் காணலாம்.

சிந்தனனயின் சிற்பிகள்.
ஒரு நாடு சிந்திக்கத் ரதாேங்கி விட்ோல் அந்த
நாட்தே எந்தச் சக்தியாலும் நிறுத்தி தவக்க முடியாது” என்றார்
பிரெஞ்சு நாட்டுத் தத்துவ அறிஞொன வால்டேர்.
”மசால்லால் மட்டும் நம்பாடத சுயமாய் சிந்தித்டத மதளிவாய்”
என்றார் டவதாத்திரி மகரிசி.
””சிந்தனன விளக்கம் விழிப்பு மசயல்பாடு
சீவனன விடுதனலவழி வாழ னவக்ககும்.
அந்தணர் இவ்வுயர் வழி வாழ்வார்
அறினவ உயர்த்தும் மசயல்அவர் வாழ்வு.
முந்னதய இருள்வழி பழிச்மசயல் பதிவுகள்
முனனந்துபின் டமலும் அவ்வழி மசயல்டவகமும்,
எந்தஒர் மனவளக்கனல மூலம் டபாகுடமா.
ஏற்றுடவாம் அதனனடய அகத்தவம் என்று.”

(ஞாக.650)

இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு

11

தீனம மசய்யும் வாய்ப்பு நாளுக்கு நூறுமுனற வரும்.

நன்னம

மசய்யும் வாய்ப்பு ஆண்டுக்கு ஒரு முனற தான் வரும்” என்பார்
வால்டேர்.
டவதாத்தரி மகரிசி இரண்மோழுக்கப் பண்பாோக மானுேத்னத
வழிநேத்தி வருகிறார்.
1. நான் என் வாழ்நாளில் யாருனேய உேலுக்கும் மனதுக்கும்
உயிருக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன்.

2. துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகனளச்
மசய்டவன்.

உனழப்பும் வறுனமயும்
உனழத்துக் மகாண்டே இருங்கள்.

அப்படி இருந்தால் வறுனம

உங்களிேம் எட்டிடய பார்க்காது என்பார் வால்டேர்.
டவதாத்திரி மகரிசி மசால்கிறார்…..
1. ஆக்கமுனறயால் அன்றிப் பிறர் உனழத்து ஆக்கினவத்த
மபாருள் கவர்ந்து பினழக்க மாட்டோம்” என்றும்--

2. உனழப்பினால், உேலும், உள்ளமும், உலகமும் பயன்மபறும்
உணர்வர்”
ீ என்றும்-3. உனழப்பவன் உண்ண டவண்டும்.
டவண்டும்.

உண்பவன் உனழக்க

இது இயற்னகக்கு ஒத்த நீதி.

இந்த நீதி

தவறுகின்ற இேத்தில்தான் ஐந்து மபரும் பழிச்மசயல்கள்
பிறக்கின்றன” என்றும்---4. ”உேல் உனழப்பாலும், ஒவ்மவாருவரும் மபறுகின்ற
ஊதியத்னதக் மகாண்டே மனிதன் வாழ டவண்டும்” என்றும்
மசால்லுகிறார்.

அன்பு வள்ளல்கள் யார்? டவதாத்திரியம் வினே மசால்கிறது.
”உனழப்னப முதலாய் னவத்து
உழுது மநல் வினளவித்து,
தனழத்துள்ள உலடகானரத்
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தாய்டபான்று காத்து, என்றும்
பினழத்திருக்கத் மதாண்ோற்றும்
மபருந்தனகயீர்!

உங்கனள நாம்

அனழக்கின்டறாம்!

அறஊற்று!

அன்பு வள்ளல்கள் என்று?

(ஞாக.759)

மபண்னமயின் மபருனமனய உணர்டவாம்”
”ஆனண அேக்கிப் பண்படுத்தடவ ஆண்ேவன் மபண் பிறவினயப்
பனேத்திருக்கிறான்” என்பார் வால்டேர்.
டவதாத்திரி மகரிசி……
”கற்பு, அன்பு, மபாறுனம, சகிப்புத்தன்னம, தியாகம், தூய்னம,
ஒற்றுனம ஆகிய குணங்களின் மமாத்த உருவம்தான் மபண்”
என்றும்---ஆண்களுக்கு மபண்கள் அடினமயும் அல்லர், உணர்ந்தவர்களும்
அல்லர், சமமானவர்களுமல்ல.
ஆனால் இயற்னகயனமப்பாலும் சமுதாய அனமப்பிலும் மபண்கள்
ஒரு சிறப்பு நினலயுனேயவர்கள் என்பனத அனனவரும் உணர்ந்து
ஆண்களும் மபண்களும் ஒருங்கினணந்த உயர்கருத்தில் வாழ
டவண்டும்” என்றும்---”மபண் துனணயால் வாழ்கின்டறாம்” என்றும் கூறுகிறார்.
”மபண்ணினத்தின் மபருமதிப்னப உணர்ந்டத உள்டளன்.
டபருலகில் வாழுகின்ற மக்கள் எல்லாம்,
மபண்ணினத்தின் அன்பளிப்டப எனில் டவமறன்ன
மபருனம இனத விே எடுத்துச் மசால்லுவதற்கு?
மபண்ணினத்தின் இயல்புமபற்ற மக்கள் தம்னம
13

பிறர்வளர்க்க அனுமதியார், மனமும் ஒவ்வார்.
மபண்ணினத்தின் விடுதனலக்கும் இந்தத் தியாகம்,
டபருலக அனமதிக்கும் அவசியம் ஆம்.” (ஞாக.904)
நன்றி - வால்ட்டேரும் டவதாத்தி மகரிசியும்-

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்

அரசும் மக்களும்,
அரசாங்கம் தவறாக இருக்கும் டபாது நாம் சரியாக இருப்பது மிகவும்
ஆபத்தானது.” என்பார் வால்டேர்.

”வாழத்மதரியாடதார் வாழும் நாட்டில் ஆளத்மதரியாடதார் ஆட்சிடய
நனேமபறும்” என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.
”வாழத் மதரியாடதர் மபரும்பாடலார் வாழ்நாட்டில்
ஆளத் மதரியாடதார் ஆட்சிடய நனேமபறும்.
டகானழ, கயவர், மகானலஞர். தடியர்கள்,
ஏனழ. டநாயுற்டறார் எங்குடம் காட்சியாம்,” (ஞாக.129)

உதவி மசய்வது மதாண்ோகும்
உலகத்திலிருந்து நீ ஏற்பது குனறவாகவும் உலகத்துக்கு நீ
வழங்குவது அதிகமாகவும் இருக்கட்டும்” என்பார் வால்டேர்.
”இன்முகத்டதார் எல்டலாருக்கும் உதவி மசய்வது மதாண்ோகும்”
என்பார் டவதாத்திரி மகரிசி.

உயர் புகழ் எது?
வினரவிடல புகழ் மபற்றவன் அப்மபயனர காப்பற்றிக் மகாள்வது
மபரியபாரம் தான்” என்பார் வால்டேர்.
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”கேனமயின் மூலமாகப் மபறும் புகழ்தான் உயர் புகழாகும்” என்பார்
டவதாத்திரி மகரிசி.
”புகழுக்கு விரும்புனவடயல் அந்த டவட்டப
புகழ் அணுகாமல் துரத்தும் சத்தி யாகும். (மா.பக்.78)
”புகழுக்கு விரும்புவாடயல் அந்த டவட்டப
புகழ் அணுகாமல் துரத்தும் சக்தியாகும்.
புகழ் ஒருவர் கேனம எனும் மலர் மணம் ஆம்
புகழ் மனித சமுதாய நற்சான்றாகும்.” (மா.பக்.78)

ஆணவம் துன்பத்திற்கு காரணம்.
”ஆணவம் மகாண்ேவருக்கு ஆபத்து எப்மபாழுது வருடமா அது
ஆண்ேவனுக்டக மதரியாது” என்பார் வால்டேர்.
”மனிதனின் துன்பமமல்லாம் இயற்னகனய அறியாமலும், அல்லது
அறிந்தும் அதனன மதியாமலும் அவன் நேந்து மகாள்வதாடலடய
டதான்றுகின்றன.

இந்நினலனயத்தான் ஆணவம் என்பார்கள்” என்பார்

டவதாத்திரி மகரிசி.

மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பு
”உலகில் மிகவும் மதய்வகமானது
ீ
எது?

சக மனிதனிேம் நீங்கள்

காட்டும்அன்புதான்” என்பார் வால்டேர்.
டவதாத்திரி மகரிசி------”மனிதன் என்பதற்கு அனேயாளம் அவனிேம் உள்ள அன்புதான்”
என்றும்—
அனனத்துயிரும் ஒன்மறன்று அறிந்த அடிப்பனேயில் ஆற்றும்
கேனமமயல்லாம் அன்பின் மசயலாகும்” என்றும்—
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ஒவ்மவாரு மனிதனின் அடித்தளத்தில் இருப்பது அன்பும்
கருனணயும்தான்” என்றும்,
”இங்டக வந்து வாழ்கிறான்.

மனிதன்

அவடன கேவுள்தான்.

வாழ்பவர்கடள கேவுள்தான் என்பதால், வாழும் மக்களிேத்தில் நம்
எண்ணம், மசால், மசயல்

மூலம் அன்பு மசலுத்துடவாடம யானால்,

அதுடவ கேவுளுக்கு நாம் மசய்யக்கூடிய மதாண்டு.
நம்மிேமிருதுந்து இனதத் தவிர கேவுள் எனதயும்
எதிர்பார்க்கவில்னல.

கேவுளுக்கு எதுவும் டதனயில்னல” என்றும்

டவதாத்திரி மகரிசி மசால்கிறார்.

உரினம தத்துவம் உரினம தத்துவம்
”நீ ரசால்வதத நான் ஏற்கவில்தல. ஆனால், அததச் ரசால்வதற்கு
உனக்குள்ள உரிதமதய சாகும் வதெ நான் பாதுகாப்டபன்” என்பார்
வால்டேர்.
டவதாத்திரி மகரிசிடயா---”குேல்டதனவக் டகற்றபடி உணவு கிட்ோக்
குனறபாடு மனிதரினே வாழ்வில் அன்று,
உேல்வலுவால் பிறர் உணனவக் கவர்தலாச்சு
உத்தமர்கள் இனதஒழிக்க முனறவ குத்தார்
கேல் சூழ்ந்த உலகில் பல இேத்தில் மக்கள்
கருத்திலர் இனத ”உரினமத் தத்துவமாய்க் மகாண்ோர்”
மகாேல் வாங்கலாய் விரிந்து. பணம் உண்ோக்கி.
குறுகிய டநாக்கம் மபருக்கும் வித்தாய்ப் டபாச்சு” (உலகசமாதானம் பா.30)

மானுேத்னத தங்களது சிந்தனனகள் வாயிலாக சிந்திக்க னவத்த
மாமபரும் சிந்தனனயாளர்கள் வால்டேர் டவதாத்திரி மகரிசி

16

சிந்தனனகனள ஏற்டபாம்.
பயணிப்டபாம்.

அவர்கள் வழியில் ஆனந்தமாக

வாழ்க வளமுேன்.

துனணநின்ற நூல்கள்
1.

ஞானக்களஞ்சியம், டவதாத்திரி மகரிசி

2.

அன்மபாளி மாத இதழ்கள், டவதாத்திரி மகரிசி

3.

மாக்டகாலமாய் வினளந்த மதிவிருந்து.

4.
5.

உலகசமாதானம், டவதாத்திரி மகரிசி.

டவதாத்திரி மகரிசியின் மபான்மமாழிகள் 5000அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்

6.

Voltaire Almighty: A Life in Pursuit of Freedom
by Roger Pearson

7.

A Pocket Philosophical Dictionary
by John Fletcher (translator) & Voltaire

8.
9.
10.

Letters on the English டவால்ட்ேயர்
Complete Works of Voltaire டவால்ட்ேயர்
Essay on the Manners...டவால்ட்ேயர்

Youtube speech titles
வாழ்கவளமுேன்.

“VETHATHIRIAM BANUKUMAR” என்ற தனலப்பில்

YOUTUBE-ல் கீ ழ்க்கண்ே தனலப்புகளில் சிந்தனனகனளப்
பகிர்ந்துள்டளாம்.

வாய்ப்புள்ளவர்கள் பயன்மபற்று இன்புறலாம்.

இனணயதளத்தில் மஜன்புத்தரும் தாயுமானவரும்
இனணயதள முகவரிகள்….. VETHATHIRIAM BANUKUMAR மற்றும்
THAYUMANAVAR BANUKUMAR
மஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும்
மபாருளேக்கம்

1. மஜன்னும் தாயுமானவரும். https://youtu.be/LXgKxgHMtFo
2. விஷய ஞானம் விபரீதமானது https://youtu.be/VliywleKo6Y
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3. மரணத்னதக் கண்டும் அஞ்சத்
டதனவயில்னல https://youtu.be/At5zMeJavF8

4. படிப்புஅற்றுக் டகள்விஅற்று https://youtu.be/n0_ZEytgHXM
5. வார்த்னதகளால் விளக்க முடியாது

6. மசத்தால் தான் மதரியும்? https://youtu.be/WynKLPhhFoU
7. வழியும் டகாப்னப. https://youtu.be/o4eI_2ySwzQ

8. பானலவத்தில் இரண்டு மஜன் சீேர்கள் https://youtu.be/6DVQsFgBPi4.
9. ஒன்றும் மகாண்டு வரவில்னலடய! https://youtu.be/t4ir-tbDou8
10. குரு-சிஷ்ய உறவு

11. உயிரானசயும் இல்னல! பண ஆனசயும் இல்னல!
12. கர்வம் அேங்கி அமர்ந்தார் https://youtu.be/C6HSCQrxung

13. டயாகப் பயிற்சிடய விழிப்புணர்வு தரும் https://youtu.be/K8-ebuziOhc.
14. டதடும் பருவம் இது கண்டீர். https://youtu.be/r6BTjDcnWRI
15. முச்சுஅற்றுச் சிந்னத அற்று

16. மஜன் தியானம் https://youtu.be/HZVTIvwke_Y
17. டதநீர்! விழிப்புணர்ச்சி! அவ்வளவுதான் https://youtu.be/OUQTn-Gi6rU.
18. மனமும் மானயயும். https://youtu.be/EsATPOIW3JI
19. மனவுறுதி https://youtu.be/d7L46-WM0_w
20. மகட்ேவழி ஆணவப்டபய் https://youtu.be/8WN_GYdRoSQ
21. னபபிளும் மஜன் ஆசிரியரும் https://youtu.be/xZlbo-E-M3I
22. இடயசுவும் தீர்க்கதரிசியாரும்https://youtu.be/MJeQoAXPZtM

23. நீரும் இல்னல…நிலவும் இல்னல. . https://youtu.be/IrL4-T9wFQg
24. புத்தர் என்றால் என்ன? https://youtu.be/rAZbdsvGM5g
25. டபாதி தர்மர், மனனதச்
சாந்தப்படுத்துகிறார் https://youtu.be/K5ZG_hHhTzA
26. இடிக்க முடியாத மாளினக https://youtu.be/stJ3LwMaR5A
27. வாய் ஏன் பராபரடம? https://youtu.be/GqlYLL-AKL0
28. நிரானச யின்டறல்மதய்வ முண்டோ?https://youtu.be/HktwDQ7dQKg
29. அவடன ஞானி. https://youtu.be/TUr_w7W0o4c
30. வாக்கற்று மனமும் அற்று https://youtu.be/hH8TfUnjVVY
31. பக்குவப்பட்ே மனம் https://youtu.be/xwFQ9WcHqT8
32. ஞானவிளிம்பில் நிற்கும் துறவி https://youtu.be/UG2JkRIkkI8
33. முக்தியின் வழி எது?https://youtu.be/Xe3bBnhtvEY
34. ஆழமாக சிந்தித்தால் மமஞ்ஞானம்.https://youtu.be/2HePxJyygeQ
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35. தாயுமானவர் னகயில் எடுத்த ஆயுதம்!https://youtu.be/v89HI-_9jd4
36. புனகபிடிக்கும் மஜன்https://youtu.be/z6SVvGVH4q4
37. ஞானமனேந்த மனிதன் https://youtu.be/WJGWWJwa71Y
38. மனமும் மவளியாகின்றதுhttps://youtu.be/Ph3czRaQMFw
39. வாழ்க்னக வாழ்வதற்டகhttps://youtu.be/jA3QeGhclI4
40. தாயுமானவர் மசால்லும் ”கேந்த நினல”
எது? https://youtu.be/B_FJv6gHXA0
41. அகங்காரத்னத அறுக்க பணிவு டவண்டும்?
42. கள்ளமனம் துள்ளுவது ஏன்?https://youtu.be/pyuzkbJofss
43. மபற்றனத ஏது என்று மசால்டவன்? https://youtu.be/T-d6HYn2CJg
44. மானய ஒழிய அவன் அருனளப் மபற டவண்டும் –
45. காற்றும் அல்ல, மகாடியும் அல்ல https://youtu.be/yW04toFGNWE
46. அகில வாழ்வு அத்தனனயும் மசாப்பனம் கண்ோய்?
? https://youtu.be/Zey6MX-XvB8
47. டபச்சுப் பிதற்றல்
48. மன்னி அழி யும் ஜகம்-https://youtu.be/hk-q3NXqji0
49. துன்பம் அவசியமா? https://youtu.be/OSZei_Ztuhg
50. மதளிவான ஞான விளக்கம் https://youtu.be/csIF79OL6Js
51. பற்றுவிட்ே மனம் மவளியாகின்றது https://youtu.be/Wn7Oje3C4rI
52. இனமப்மபாழுதும் நீங்காத மஜன் https://youtu.be/hUtpYK6JUgg
53. முயற்சி-பயிற்சி – டதர்ச்சி
54. கவினத எழுதுவது எப்படி?
55. டவண்டுடவன் இந்த உேல்
56. காசப்பாவின் டபாதனன?https://youtu.be/kv4RSr6vEAA
57. ஒவ்மவாரு நாளும் ஆனந்தடம!! https://youtu.be/xu6yvpF1vsw
58. புத்தருக்கு - மனம் ஒரு டவனலனக்காரன்தான்
59. யான்தான் இரண்டுஅற்று இருந்ததும் ஆங்டக
60. ஆணவம் அேங்க பணிவுதான் டவண்டும்? https://youtu.be/SvGT-XpLDAI
61. முயற்சி + பயிற்சி = தவம்.https://youtu.be/Ru1GwxrDMhc
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63. ஆணவஇருள் எனும் கேல் https://youtuhttps:/D9N8ij1tQHQ
64. மநஞ்சடம டகாயில் நினனடவ சுகந்தம் https://youtu.be/9OtZLQlOXC4
65. இன்பநினல எப்டபாது வரும்? https://youtu.be/Z2Jk9RbtsMA
66. என்னன யார் என்று அறியாத

அங்கடதசத்தில் https://youtu.be/CEjdTFb4GqM
67. பண்பட்ே மனம் https://youtu.be/HpMRlK0bOAM
68. சலனமற்ற மனம் https://youtu.be/zAy6LkFatHA
69. மனம் பக்குவப்பே என்ன மசய்ய

டவண்டும்? https://youtu.be/oum5OjwUpiY

70. உலகு நினலயானம https://youtu.be/tjtkirQXzb0
71. மனனத அறிந்தால் மனம் வலினம
மபறும். https://youtu.be/yOc3eX9LWL4

72. மன முடிச்சுகள். https://youtu.be/VTfmeL-s_sg

73. முன் டநாக்கிச் மசல் https://youtu.be/Ma4Ruk5krYU
74. குணம்இலா மனம் https://youtu.be/9RTITWnc7Bs

75. வினரந்துவரும் ஆனந்டதடம! https://youtu.be/qSQeO_fNiu0
76. எந்தாய் டகள் https://youtu.be/T5Hc-wwF0dY

77. மசார்க்கமா? நரகமா? https://youtu.be/aXNmcbVPsZw
78. இறப்பும் பிறப்பும் மபாருந்த https://youtu.be/8VFjAyCdAxM
79. உள்ளம் உருக உபாயம் மசய்தாண்டி https://youtu.be/0z0x3x-9eQM
80. தர்க்கமிட்டு குதர்க்கம்விட்டு

81. பூரணம் ஆக்கினான் https://youtu.be/iHepLQVcpVs
82. மமௌனம் எனும் மந்திரமமாழி https://youtu.be/Wx2RLC064H0
83. மகாள்னள டநானய ஒழித்தல் https://youtu.be/BQMrJVrEa1E
84. முயன்று மபறுவதுதான் பதவி https://youtu.be/uj2ELYSFX8M
85. ஆணவத்னத அேக்கிய புத்தர் https://youtu.be/kCXwHAae7Pk
86. மபாய் குற்றச்சாட்டு https://youtu.be/gOqPnZJ80C4
87. --ஆண்ேவன் அளித்தடத! https://youtu.be/vZZ25fkkp9g
88. --எதிர்மகாண்டு டபாராடுங்கள் https://youtu.be/ItaQqrO6IqY
89. மபாறானமத் தீனண அனணத்தல் https://youtu.be/Zn1eYOIVW8A
90. மயக்குறும் மனம் அணுகாப் பானத எது? https://youtu.be/ePNW5Lfq_is
91. பார்னவயாளனாக இருங்கள் https://youtu.be/rVOijK8B6jY
92. டசமித்த பிறகு மசலவழி. https://youtu.be/V4jyz6CKOFA
93.
94. மாசுஅற்ற அன்பர் மநஞ்டச https://youtu.be/lRSXhq1jMoU
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95. ஊசல் ஆடும் மனடம பதற்றமனேயும் https://youtu.be/1o35zp-qPUc
96. எனக்கு குரு யாரும் இல்னல. https://youtu.be/mR3gRxWnMmo

97. மதளிவு குருவார்த்னதக் டகட்ேல். https://youtu.be/xCZMxYvnQaQ
98. திரும்பப் மபற முடியாதது எது? https://youtu.be/SiaP4pkr4-A

99. அற்றது பற்மறனில் உற்றது வடு
ீ https://youtu.be/hCWutJnei_w
100.மபாறானமயா? பதவி ஆனசயா? https://youtu.be/ecSn6Ldwq1s

101. தன்னன அறியாது ஜகம் இருந்துவிட்ோல் https://youtu.be/JJsHc_BE1rQ
102.இல்லாத ஒன்றிற்கு ஆனசப்பட்ோல்…https://youtu.be/xsGncZTdsls
மஜன் என்றால் என்ன? https://youtu.be/z7r5h8n-c1A
வாழ்க னவயகம்!

வாழ்க னவயகம்!! வாழ்க வளமுேன்!!!
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