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வேதாத்திரியப் பாரவ்ேயில் 

பாரதியாரின் மானுடச ்சிந்தவனகள் 

 

அருள்நிதி மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

 
 

இதனுள்ளள 
 

1. மானுடம் வபாற்றிய மகான்கள் 

2. கல்விச ்சிந்தனைகள். 

3. பெண் முை்னைற்ற சிந்தனைகள் 

4. குடும்ெச ்சிந்தனைகள் 

5. குழந்னத வளரெ்்பு 

6. சாதிகள் இல்னலயடி ொெ்ொ!. 

7. நான் வீழ்வே னனன்று நிவனத்தாவயா  https://youtu.be/EVYRS1XLm5I 

8. ேறுவமவய மாய்ப்வபன் https://youtu.be/VxmOaOFwSQw 

9. .எத்தவன வகாடி இன்பம் வேத்தாய் https://youtu.be/VPTrrKORqv8 

 

1. மானுடம் ள ாற்றிய மகான்கள் 
 

பாரதியாரின் கவிததகள் படிப்பபார் உள்ளத்தத ஈர்க்கின்றன.  
சிந்ததனதயத் தூண்டுகின்றன.  அறிவுச் சுடதரக் 
ககாளுத்துகின்றன. ஆன்மிக உணர்வு கபாங்கச் கசய்கின்றன. 
 

பவதாத்திரி மகரிஷியின் மனவளக்கதையும் படிப்பபார் 
உள்ளத்ததயும் பயில்பவார் அறிதவயும் ஈர்க்கின்றன. 
 
சிந்ததனதயத் தூண்டுகின்றன. அறிவுச் சுடதரக் ககாளுத்துகின்றன.  
ஆன்மிக உணர்வு கபாங்கச் கசய்கின்றன. 
 

இந்திய பதசிய இயக்கத்தின் காரணமாக நாட்டில் நிகழ்ந்த 
மறுமைர்ச்சியில் பதான்றிய கவிஞர்களுள் ததைசிறந்த பாரதியார் 
பற்றி பவதாத்திரி மகரிஷி கநகிழ்ச்சிபயாடு கூறுகிறார். 
 

 

https://youtu.be/EVYRS1XLm5I
https://youtu.be/VxmOaOFwSQw
https://youtu.be/VPTrrKORqv8
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 உைகம் பாரதிதய மிகச் சிறந்த அரசியல் அறிஞர் 
என்றுதான் கருதிக் ககாண்டிருக்கிறது.  அவர் 
மிகச்சிறந்த ஆன்மிகவாதி என்பபதா, கதய்வநிதை 
உணர்வு கபற்ற ஞானி என்பபதா 
கபரும்பாபைாருக்குத் கதரியாது.  பாரதியார் மட்டும் 
இன்னும் ககாஞ்ச காைம் வாழ்ந்திருப்பாபரயானால் 
எனக்கு இந்த மண்ணில் பவதைபய இருந்திருக்காது.  
இந்தத் தமிழகத்தத ஆன்மிகத்தில் திதளக்கச் 
கசய்திருந்திருப்பார். இந்தியா உைகுக்கு வழிகாட்டும் 
என்ற அவரது கனவு அவராபைபய 
நனவாக்கப்பட்டிருக்கும்.”              

 

 
பாரதியும் பவதாத்திரி மகரிஷியும் கிட்டத் தட்ட சமகாைத்தவர்கள். 
 

1. பாரதியின் 29 வயதில் மகரிஷி பதான்றுகிறார். 
2. பாரதியார் இவ்வுைகில் வாழ்ந்த காைம், 11.12.1882 – 

12.09.1921.  பவதாத்திரி மகரிஷி நிைவுைகில் நிைவிய 
காைம் 14.8.1911 – 28.03.2006 

3. பாரதியும் மகரிஷியும் கவிஞர்கள் வரிதசயில் 
வருபவர்கள். 

4. பாரதியும் மகரிஷியும் ஞானிகள் வரிதசயிலும் 
வருபவர்கள். 

5. இருவரும் பிறவிக் கவிஞர்கள்.  இருவரின் 
கவிததகளிலும் கசால் புதிது, கபாருள் புதிது. புரிந்து 
ககாள்வதும் எளிது. 

6. பாரதி மக்கள் கவி.  மானுடம் காக்கவந்த மாக்கவி.  புது 
கநறி  காட்டிய புைவன்.  கவிததக்குப் புது வடிவம் 
ககாடுத்தவன்.   பாரதி பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் 
பவதாத்திரி மகரிஷி. 

7. பாரதியும் மகரிஷியும் ஒருவதகச் சித்தர்கள். 
8. நாட்டுமக்கள் அடிதமத் ததளதய உதடக்கப் கபாங்கி 

எழுந்தவர் பாரதியார்.  ஆன்மாவின் அடிதமத் ததளதய 
உதடக்க வறீு ககாண்டு எழுந்தவர் மகரிஷி. 
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9. பக்தியில் கதாடங்கி ஞானத்தில் முடிக்கிறார் பாரதியார்.  
ஞானத்தில் கதாடங்கி ஞானத்தில் கதாடர்கிறார் மகரிஷி. 

10. பாரதியும் மகரிஷியும் சமய சமரசவாதிகள். 
11. பாரதியும் மகரிஷியும் சமுதாய சீர்திருத்தவாதிகள் 

12. பாரதியும் மகரிஷியும் சடங்குகதளயும் 
சம்பிரதாயங்கதளயும் மாற்றி புதிய  சமுதாயத்ததப் 
பதடக்க வந்த ஞானிகள். 

13. பாரதியும் மகரிஷியும் கபண் விடுததைக்காகப் 
பபாராடியவர்கள். 

14. பாரதியும் மகரிஷியும் ஆன்மபநய ஒருதமப்பாட்டினர். 
15. பை கதய்வங்கதளப் பற்றிக் பாடினாலும் பரம்கபாருள் 

ஒன்பற என முடிக்கிறார் பாரதியார்.. பரம்கபாருள் 
ஒன்பற என்று அழுத்தம் திருத்தமாக அறிவியல் 
பார்தவபயாடு பாடுகிறார் மகரிஷி. 

16. பாரதியும் மகரிஷியும் பன்முக ஞானம்  பதடத்தவர்கள். 
17. பை கசய்திகதள பாரதியார் முன்கமாழிகிறார்.  மகரஷி 

அறிவியல் கண்பணாட்டத்துடன் அதவகதள வழி 
கமாழிகின்றார். 

18. பாரதியும் மகரிஷியும் தமிழ்ப் பற்றாளர்கள். 
19. துதவத தத்துவத்தில் கதாடங்கி அத்தவதத்தில் 

முடிக்கிறார் பாரதியார்.  அத்துதவதத்தில் கதாடங்கிக 
அத்தவதத்தில் ஆழ்ந்து கசல்கிறார்  மகரிஷி.  

20. கசய்க தவம் கசய்க தவம் என்றார் பாரதியார்.  தவம் 
கசய்ய தவமுதறகதளப்  பாடமாக்கி பயிற்சி 
ககாடுக்கிறார் மகரிஷி. 

21. பாரதி தத்துவங்கதள பவதாந்தமாகப் பாடுகிறார்.  
மகரிஷி அவற்தற எல்ைாம் சித்தாந்தமாக்குகின்றார். 

22. பாரதியார் பாராட்டிய மூவர் – கம்பர் – திருவள்ளுவர் – 
இளங்பகாவடிகள்.  மகரிஷி பாராட்டிய நால்வர்      
திருவள்ளுவர். திருமுைர், இராமைிங்க வள்ளைார், 
தாயுமானவர். 

23. பாரதியாரின ககாதட – பாரதியார் கவிததகள் மற்றும் 
பிற ஆக்கங்கள்.  மகரிஷியின் ககாதட – பவதாத்திரியம். 

24. கமாழி வளம், கற்பதன நயம், சமூகப் பார்தவ, 
பிரக்தஞயுடன் கூடிய சீற்றம் எல்ைாம் இதணந்து-
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இணக்கமாகி, இவர்கதள ஓர் இதணயற்ற கவிஞர்களாக 
ஆக்கியிருக்கின்றன. 

25. எளிய கசாற்களால் எழுச்சியூட்டும் இவர்களது கவிதத 
வரிகளில் – கமாழி வளர்ச்சிக்கும், சமுதாய 
பமம்பாட்டிற்கும்,  உைக சமாதானத்திற்குமான உரத்த 
சிந்ததனகள் கதரிகின்றன. 

26. பாரதியும், பவதாத்திரியும், தம் கவிததக் தககளால் 
இந்த தரணிதயத் தட்டி எழுப்புவததத் ததையாயக் 
கடதமயாய்க ககாண்டிருந்தனர். 

27. பாரதியும் பவதாத்திரியும், பிற்பபாக்குச் சக்திகளின் 
பிடரிதயப் பிடித்து உலுக்கி, முற்பபாக்குக் கருத்துகதள 
முன் தவப்பவர்கள். 

28. பாரதியும், பவதாத்திரியும், துருப்பிடித்த வார்த்ததகதளத் 
தூரத் தள்ளி, சுறுசுறுப்புச் கசாற்களுக்குச் 
சூபடற்றியவர்கள்! 

29. இவர்களது கவிததகளில் நிறுத்தக் குறிகள் கூட 
கநருப்புத் திரிகள். இவர்கள் கவிததகள், கசாற்களில் 
வடித்த சுடுபசாறு, சமுதாயம் பசியாறும். 

30. எட்டயபுரத்துக் கவிஞன், தன் எழுதுபகாைில் 
விட்டுதவத்த தமயின் மிச்சத்தத, மகரிஷி தன் 
எழுதுபகாைில் நிரப்பிக் ககாண்டு முடித்து தவத்தார். 

31.  ஒரு யுக விழிப்தப ஏற்படுத்துவபத இவர்களது இருவரது 
இைக்காக இருந்திருக்கிறது. ----அந்த முயற்சியிபை 
இவர்களுக்கு கவற்றியும் கிதடத்தது. 

 

இவ்வாறு பை ஒற்றுதமயுடன் விளங்கும் மகான்கள் ”ஞாைம் 
பபாற்றும் மகான்களாக”  பபாற்றப்படுகிறார்கள்.  

 
காைம் சிை மகான்கதள மகாகவிகதள நிர்ணியத்தாற் பபாைபவ, 
பாரதிதயயும் பவதாத்திரி மகரிஷிதயயும் நிர்ணயித்திருக்கிறது. 
 
 

2. கல்விச் சிந்ததனகள். 
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நாட்டில் கல்வியறிவு கபருக பவண்டும் என்பது பாரதியார் 
பவதாத்திரி மகரிஷியின் விருப்பமாகும். அதற்கு பவணடியவற்தற 
அவரவர்கள் காைத்திற்பகற்றவாறு கசய்தனர். 
 

பாரதியார் காணவிரும்பிய சமுதாயத்தில் கல்விக்ககன்று தனித்த 
இடமுண்டு.  பாப்பா வயதில் இருந்பத கல்விப்பணி 
கதாடங்குகின்றது. 

காதை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு 

கனிவு ககாடுக்கும் நல்ை பாட்டு 

மாதை முழுதும் விதளயாட்டு - என்று 

வழக்கப் படுத்திக்ககாள்ளு பாப்பா” (பாரதியார்) 

 

என்று அக்குழந்தத எவற்தறச் கசய்ய பவண்டும், எவற்தறச் 
கசய்யக் கூடாகதன்பததப் பட்டியைிட்டுக் காட்டுகின்றார். 
 

கல்வியிதனக் குறித்தத் கதளிவான கருத்தியதைக் ககாண்ட பாரதி 
ஒரு பதர்ந்த கல்வியல் அறிஞராக, எதிர்காைத் பததவகதளத் 
கதாதை பநாக்காக உணர்ந்து கல்வியியல் பாடத் திட்டங்கதளயும் 
கசயல் கநறிகதளயும் வதரந்துள்ளார்.  இவற்றின் வழி அவரது 
கல்வியியல் புைதம கவளிப்படுகிறது. 
 

ஏதழக்கு எழுத்தறிவித்தல் 

 

அன்னசத்திரம் ஆயிரம் தவப்பததவிட ஆையங்கள் பதினாயிரம் 
கட்டுவததவிட, ஓர் ஏதழக்கு எழுத்தறிவித்தல் பகாடி புண்ணியம் 
என்கிறார் பாரதியார். 
 

”இன்ன றுங்கனிச ்வசாவலகள் னசய்தல் 

   இனிய நீரத்்தண் சுவனக ளியற்றல் 

அன்ன சத்திர மாயிரம் வேத்தல் 

   ஆலயம்பதி னாயிர நாட்டல் 

பின் ருள்ள தருமங்கள் யாவும் 

   னபயரவ்ி ளங்கி னயாளிர நிறுத்தல் 

அன்ன யாவினும் புண்ணியங் வகாடி  

   ஆங்வகா வரவழக் னகழுத்தறி வித்தல்”   (பாரதியார்) 
 

சத்திரம், சவாடி, பகாயில், குளம் என்பற இரு ந்தவர் கள 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
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பள்ளிக் கூடத் தர்மத்ததப் பற்றியும் சிந்திக்க தவத்தவர் பாரதியார். 
 

கல்விப் பணிக்கு அறிவுப்பணிக்குத் தாராளாமாக நன்ககாதட 
வழங்குங்கள் என்று பகட்கிறார். 
 

”நிதிமி குந்தவர் கபாற்குதவ தாரீர்! 
   நிதிகு தறந்தவர் காசுகள் தாரீர்! 
அதுவு மற்றவர் வாய்ச்கசாைருளரீ்! 
  ஆண்தம யாள ருதழபபிதன நல்கீர்! 
மதுரத் பதகமாழி மாதர்க களல்ைாம் 

   வாணி பூதசக் குரியன பபசீர்! 
எதுவும் நைகியிங் ககவ்வதக யானும் 

   இப்கப ருந்கதாழில் நாட்டுவம் வாரீர்! (பாரதியார்) 
 
   

கல்விக்கு பவதாத்திரி மகரிஷி தரும் விளக்கங்கள். 
 

ஒ ரு கபாருள் பற்றிப் பை கருத்துக்கள் இருந்தால்தான் அப்கபாருள் 
பற்றிய அனுமானம் கதளிவாகக் கிதடக்கும் என்பதால் கல்வி 
பற்றிப் பை பகாணங்களில் கருத்துக்கதள மகரிஷி ஆராய்ந்து 
அருளியுள்ளனர். 
  

எத்ததகய கல்வி நல்ை ஒழுக்கத்தத உருவாக்குபமா, மன 
வைிதமதய வளர்க்கச் கசய்யுபமா. விரிந்த அறிதவத் தருபமா, 
ஒருவதனத் தன்னுதடய சுய வைிதமதயக் ககாண்டு நிற்கச்  
கசய்யுபமா அத்ததகய கல்விதான் நமக்குத் பததவ என்றார் சுவாமி 
விபவகானந்தர்.  
  
இததபய பவதாத்திரி மகரிஷியும், 
 

” கல்விகயனில் எழுத்து கதாழில் ஒழுக்கம் ஞானம் 

  கற்பதும் பின் வழுவாது நிற்பதும் ஆம்” 
 

என்றும் 
 

”எழுத்தறிவு கதாழிைறிவு 

  இயற்தக தத்துவ அறிவு 
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ஒழுக்கப் பழக்கங்கள் இதவ 

   இழுக்கின்றி உணர்த்தும் முதறபய கல்வி” 
 

என்றும் 
 

”வாழ வழிகாட்டி பயிற்சி 
   வாழதவக்கும் சிறந்த கசயல் கல்வியாகும்” 
 
என்றும் 
 

”இயற்தக அதமப்தப உணர்ந்து வாழ்தவ நடத்தும் முதறயறிந்து 
இனிதமயாக வாழும் ”அறிவாட்சி திறத்தத” உருவாக்கிய உயாத்திக் 
ககாள்ளும் பயிற்சிபய கல்வி” 
 

என்றும், வாழ்வின் பல்பவறு  நிதைகளில் இருப்பபாருக்கும் 
கபாருந்தும் வண்ணம் கல்விதய வதரயதற கசய்கின்றார். 
 

பயனுள்ளகல்வி முதற 

 

”பத்து வயதாவதற்குள் எழுத்துக் கல்வி 
   பயிற்சி எல்ைாக் குழந்ததகட்கும் முடியும்” 

 

என்று கல்வி கற்கும் காைம் 20 ஆண்டுகள் என்ற கணக்கில் முதல் 
10 அண்டுகதள இைவசக் கல்வியாம் குழந்ததக் கல்விக்கு 
ஒதுக்குகிறார். 
 

”எக்கல்வியால் வாழ்தவ இனிதாக்கி உளத்தி கைழும் 

அக்பகள்விகட் ககல்ைாம் அறிவு விதட கண்டிடுபமா 

இக்கல்விதான்...” 
 

சிறந்த கல்வி என்று கல்விக்கு இைக்கணம் வகுத்து 

 

”சிந்ததனதய, கசயல்திறதன, பண்படுத்தும் பயிற்சி உடலுக்கும் 
அறிவுக்கும் ஊட்டும் பயனுள்ள கல்வி 
முதற வகுக்க பவண்டும்.” 

 

என்று சிந்ததனதயத் தூண்டி, 
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”விவசாயம். துணி கநய்தல், வடீுகட்டுதல், 
  விஞ்ஞான இயந்திர நுட்பம், சதமயல் கசய்தல் 

தவறாமல் அதனவருக்கும் கட்டாயமாக 

   தக்க வயதிருபதுக்குள் கற்க.......” 
 

பவண்டும் என்று அடுத்த பத்தாண்டின் கல்வித் திட்டத்தத 
தருகிறார். 

 

ஊர்பதாறும் கதாழிற்கல்வி, அதபனாடு உடற்பயிற்சி, விதளயாட்டு 
உற்ற துதணயாய் நிற்க, இவ்விருபது வயதறிகுள்ளாக ஆன்மீக 
பமம்பாடு, சுகாதாரம், கபாருளாதாரம், அரசியல் ஆகியனவும் 
பசர்ந்திட பவண்டும் என்று முழுக்கல்  வி யி ன முதறகள் 
வகுத்துள்ளார். 
 

3. கபண் முன்பனற்ற சிந்ததனகள் 
 

பாரதி இந்தியப் னபண்களின் நிவலவய எண்ணிவய கவிவத 

பாடினான். அதனால் அது உலகப் னபண்களின் வமன்வமக்குத ்துவண 

னசய்தது.  

 

"ஆண்கவளாடு னபண்களும் சரிநிகர ்சமானமாய் ோழ்வோம் இந்த 

நாட்டில்" என்றான் பாரதி. இன்று முப்பத்து மூன்று விழுக்காடு இட 

ஒதுக்கீடு அரசியல் சட்ட ரீதியாகக் கிவடக்கப்பட வேண்டும் என்ற 

சிந்தவன இந்திய நாடாளுமன்றததில் ேலிவமயாக எழுப்பப்படட்ு 

ேருகிறது. 

 

னபண்கள் அவனதத்ுத ்துவறகளிலும் சமமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் 

என்று விரும்பினான் பாரதி, 

 

"பட்டங்கள் ஆள்ேதும் சட்டங்கள் னசய்ேதும் 

பாரினிற் னபண்கள் நடத்த ேந்வதாம்; 

எடட்ு மறிவினில் ஆணுக்கிங்வக னபண் 

இவளப்பில்வல கானணன்று கும்மியடி" (பாரதியார)் 
 
 

என்று பாடிய பாரதியின் சிந்தவன தான் இன்று இந்தியத் திருநாட்டின் 

பிரதமர ் பதவியிலிருந்து குடியரசத ் தவலேர ் பதவி ேவர னபண்கள் 

அழகு வசரத்்து ேருகின்றனர.்   

 

"னபண்வம ோழ்கனேன்று கூத்திடுவோமடா 

என்றும் ேலிவம வசரப்்பது தாய் முவலப்பாலடா, 
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னபண்ணறத்திவன ஆண்மக்கள் வீரந்தான் 

வபணுமாயிற் பிறனகாரு தாழ்வில்வல" (பாரதியார)் 
 

-என்று பாரதி னபண்ணியச ்சிந்தவனயின் முன்வனாடியாகத் 

திகழ்கின்றான்.  

 

இவே னபண்வம நலங்காக்கும் இன்வற சூழலில் ஏற்புவடயவேவய 

ஆகும். 

 

பண்தடக் காைத்தில் பாரத நாட்டில் கபண்களுக்குப் கபருமதிப்பு 
இருந்தது.  

கபண்கள் சமூகத்தில் சமநிதையதடய அவர்களுக்கு முதறயான 
கல்வி ஒன்பற வழிவகுக்கும் என்பதில் பாரதி தீவிர சிந்ததன 
உள்ளவராக விளங்கினார். 

கபண்ணுரிதம இயக்கம் 

ஆசியாவில் கபண் விடுததைக்காகப் பபாராடிய சீனநாட்டு சியூசீன் 
என்ற கபண்தணப் புகழ்ந்து அப்கபண் இயற்றிய கபண்ணுரிதம 
இயக்கப் பாடதைத் தமிழாக்கம் கசய்தார். 

புதுச்பசரியில் கூடிய மகளிர் கூட்டத்தில் தம் மகள் சகுந்தைா 
பாரதிதயக் ககாண்டு அந்தப் பாடதைப் பாடச் கசய்தாராம். 
(பாரதியும் சமூகச் சீர்திருத்தமும், பக்: 122) அப்பாடைில், 

விடுதவலக்கு மகளினரல்வலாரும்  

வேடவ்க னகாண்டனம்;  
(பல்ேவகப் பாடல்கள், னபண்விடுதவல - 1) 

என்று கபண்கள் விடுததை மீது விருப்பம் ககாண்டதாகப் 
பாடியிருக்கிறார்.  

மண்ணுைகில் உள்ள உயிர்கள் எல்ைாம் கடவுள் என்றால் கபண்ணும் 
கதய்வம் அல்ைவா? என்று பகட்டு அவதளத் கதய்வமாக மதிக்க 
பவண்டும் என்ற பநாக்கத்தில், 

மண்ணுக்குள் எே்வுயிரும் னதய்ே னமன்றால்  
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மவனயாளும் னதய்ே மன்வறா?  (பாரதியார)் 

கபண் உரிதமதயப் பற்றி பவதாத்திரி மகரிஷி ஒரு கவியில் 
அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார். 

”ஒரு ஆண் தன் பால்வேடவ்பத் தீரத்த்ுக் னகாள்ள, 

   உதவும் ஒரு கருவியாய் உடல் னகாடுக்க, 

ஒரு னபண் தன் உயிவரவய அரப்்பணித்து, 

   உணவு உவட ோடவக வபால் னபற்றுலாவும் 

ஒரு இழிந்த அடிவமநிவல னபண் இனத்திற்கு 

   உலகினிவல இனி வேண்டாம், ஒே்வோர ்னபண்ணும் 

ஒரு னதாழிவலச ்னசய்து னபாருள் ஈட்டிக் காத்து 

   உண்டுடுதத்ுக் கடவம னசய்யும் உரிவம வேண்டும்” (ஞா.க.545) 

என்று கபண்ணுரிதமப் பற்றி மகரிஷி விளக்குகிறார். 

கபண்தமயின் மதிப்தப உணர்ந்து, கடல்ைியில் பபாய் சதிக்கு ”சதி” 
கசய்தவர் மகரிஷி. 

கபண்ணின் கபருதம 

” னபண் ேயிற்றில் உருோகிப் 

   னபண் பால் உண்வட ேளரந்்தாய் 

னபண்ணின் துவணயால் ோழ்கின்றாய் 

   னபண்ணின் னபருவம உணர”்  ” (ஞா.க.543) 
 

என்று மகரிஷி கபண்ணின் கபருதமதயப் பாடுகின்றார். 

கபண்கள் பிரம்மாக்கபள.! 

இந்த உைகத்தில் வாழுகின்ற மக்கள் எல்பைாரும் கபண்ணித்தின் 
அன்பளிப்பு என்றால் அது மிதகயாகாது என்பார் மகரிஷி. 

மனித இனத்தில் கபண் இன்றி ஆண் கிதடயாது. இருவரும் சமம்.     
கபண் என்பவள் ஆதண விட உயர்ந்தவள் ஆவாள். 

இதறவானால் ககாடுக்கப்பட்ட இனப் கபருக்கம் கசய்யும் பபறு 
கபண்ணினத்திற்கு மட்டுபம உரியதாகும். ”தாயிற் சிறந்தபதார் 
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பகாயிலுமில்தை” என இதறவனுக்கு இதணயாகப் 
பபாற்றப்படுகிறாள். 

எல்வலயற்ற ஆற்றலுள்ள இவறேன் திரு உள்ளனமன்ன? 

எே்வுயிரும் வதான்றுதற்கு ஏற்றனதாரு திருேழியாய், 

ேல்லவமயாய்ப் னபண்ணினத்வத ேடிேவமத்தான் அற்புதவம! 

ோழுகின்ற மக்களில் இே்ேளம் அறிந் வதார ்எத்த வன வபர”்  

(ஞா.க .1647) 

உண்தமயான துறவிகள். 

ஒரு கபண் திருமணமான பிறகு கணவன் வடீ்டிற்கு வருகின்றபபாது 
கபற்பறார்கதளத் துறக்கிறார்.  பிறந்த ஊரிதனத் துறக்கிறார்.  
கபற்பறார்கள் வடீ்டிைிருக்கக் கூடிய எல்ைாப் கபாருட்கதளயும் 
துறக்கிறார். இதத எல்ைாம் துறந்துவிட்டு கணவன் வடீ்டுக்கு 
வருகிறாள்.  

இந்தத் துதறவவிட இதுவதர எந்த இடத்தில் யார் பமற்ககாண்ட 
துறவு அதிகமாக இருந்து விடமுடியும்? 

அத்ததகய துறவிகதளபய எல்ைாரும் மதனவிகளாகப் 
கபற்றிருக்கிறார்கள். 

கணவர் நைத்திற்காக கபண்கள் அர்ப்பணித்து ஒத்துதழக்கத் 
தயாராக வந்து விட்டார்கள்.  இதத உணர்ந்து ககாள்ள பவண்டியது 
ஆண்களின் கடதம என்கிறார் மகரிசி. 

சிறப்பானவர்கள் 

அன்பு என்பது ஒன்றிதணத்துக் ககாள்ளும் மனப்பான்தமதயக் 
குறிக்கும்.  அந்த மனப்பான்தமயில் கபண்களுக்கு பவண்டியததச் 
கசய்ய பவண்டும். 

கபண்கள் ஆணுக்குச் சமம் அல்ைது உயர்வு என்பறல்ைாம் கருத்துக் 
ககாள்ள பவண்டும். 

ஆண்களுக்குப் கபண்கள் சமம் அல்ைது உயர்வு என்கறல்ைாம் 
இல்தை. 
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அபதபபாை ஆண்களுக்குப் கபண்கள் உயர்ந்தவர்களும் இல்தை.    
ஆண்களுக்குப் கபண்கள் சமமானவர்களுு்ம்  இல்தை. 

இயற்தக அதமப்பில் கபண்கள் சிற்பானவர்கள்.  முதன்தமயான 
மதிப்பு உதடயவர்கள் என்பதத உணர்ந்து மதித்து ஒவ்கவாரு 
ஆணும் நடந்து ககாள்ள பவண்டியது என்று மகரிஷி.  

மதனவி நை பவட்பு நாள். 

உைககமங்கும் இன்று முதிபயார் தினம், குழந்ததகள் தினம், 
அன்தனயர் தினம், நண்பர்கள் தினம், காதைர்கள் தினம் எனக் 
ககாண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. 

இதவயதனத்தும் உறதவ வைியுறுத்திக் ககாண்டாடப்படும் 
விழாக்களாகும். ஒவ்கவாரு ஆடவனின் கவற்றிக்குப் பின்னாலும் 
மதனவி நிற்கிறாள். இததன உணர்ந்தவர் மகரிசி. 

கபண்களுக்கு நன்றி கதரிவிக்கும் வதகயில் ”மதனவி நை பவட்பு 
நாள்” நடத்த பவண்டியது அவசியம் என்பதத பவதாத்திரி மகரிசி 
வைியுறுத்துகிறார்கள் 

மனவளக்கதை மன்றங்களில் ஆகஸ்டு 30 ஆம் பததிமதனவி நை 
பவட்பு நாள் இன்று உைககங்கும் ககாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.  

அப்பபாது கணவர் ஒரு கவிதயச் கசால்ைி மதனவிக்கு ஒரு 
புச்கசண்தட ககாடுக்கிறார். 

பதிைாக, மதனவி ஒரு பழத்தத அன்புடபன கணவருக்கு 
அளிக்கிறாள்.   

கபண்தமயின் கபருதமதய ஆண்கள் உணர்ந்து. மதித்து நடந்து 
ககாள்ளகவண்டும் என்ற உயரிய பநாக்கில் மதனவிதய பநாக்கி 
கணவர் பாடுகிறார். 

மதனவி நைம் நாடி வாழ்த்துதல் 

”னபற்வறாவரப் பிறந்தகத்வதப் பிறந்த ஊவர விடட்ுப் 

   பிரிந்து ேந்து னபருவநாக்கில் கடவமயறம் ஆற்ற 
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பற்றற்றத் துறவினயனக் குடும்பத ்னதாண்டு ஏற்று 

   பண்பாட்டின் அடிப்பவடயில் எவனப்பதியாய்க் னகாண்வடன். 

நற்றேத்தால் என் ோழ்  க வகத் துவணயாகிப் னபண்வம 

   நலவநாக்கில் அன்வபாடு கருவணயிவே னகாண்டு 

மற்றேரக்்கும் னதாண்டாற்றும் மாண்புமிக்க எந்தன் 

   மவனவிவய நான் மதிக்கின்வறன். ோழ்த்தி மகிழ்கின்வறன்.”  

(ஞா.க.704) 

இதன் மூைம் கபண்ணினத்தின் மாண்தப அதனவரும் உணர்ந்து 
ககாள்ள நல்ைகதாரு வாய்ப்பு அதமகின்றது. 

 

4. குடும்பச் சிந்ததனகள்             
 

குடும்பம் என்பது குழந்ததகளுடபனா குழந்ததகள் இல்ைாமபைா 
அதமந்த, கணவன் மதனவி என்ற உறுதியான ஒரு பிதணப்பு 
அல்ைது ஓர் ஆண், ஒரு கபண் தனியாகக் குழந்ததகளுடன் கூடி 
வாழ்வதாகும் என்று ஒக்பர்ன் என்ற சமூகவியவல் அறிஞர் 
விளக்குகிறார். 
 

குடும்ப வாழ்பவ சிறந்தது  என்கிறார் பாரதியார். 

*கடவுளுக்கு கடதம இருக்கிறது. அதனால் அவரும் கர்மபயாகியாக 
இருக்கிறார். 
 

*மற்ற வாழ்க்தகதயக் காட்டிலும் குடும்ப வாழ்பவ சிறந்தது.. 

குடும்பம் என்பதற்கு மகரிஷியின் அளவுபகால் 
 

சிந்திக்கும் ஆற்றலுள்ள மக்ககளல்பைாரும் ”கதய்வ நிதை, உயர் 
நிதை, அறிவு, உதழப்பு இரண்டின் மதிப்பு, இ வ்  ற தற உணர்ந்து 
வாழ்ந் தால், மகிழ்ச்சிபயாடும் அதமதிபயாடும் வாழைாம். 
 

இந்த உண்தமதய உணர்ந்து ககாண்டால், அவர்கள்தான் குடும்பம், 
சுற்றம், ஊர். உைகம் எனும் ஐவதகக் கடதமகதளயும் முதறயாக 
ஆற்றினால் தனி மனிதன் வாழ்வும் சமுதாய வாழ்வும் இன்  மய   
மாகபவ இருக்  கும்” என்கின்றார். 
  

இல்ைறம், துறவறமும் 
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இல்ைறம், துறவறமும் என்னும் இந்த இரண்டின் எது கபரியது 
என்ற விவாதம் இன்றளவும் நடந்து வருகிறது. 
 

இதற்கு விதட தருமுகமாக, இல்ைறம் கபரிதா?  துறவறம் கபரிதா? 
என்ற வினாதவ எழுப்பிக் ககாண்ட பாரதியார் இல்ைறமும் 
துறவறமும் ஒன்றுதான் என்பதத விதடயாகத் தருகின்றார். 
 

 இல்ைறத்தில் வாழ்ந்தால் இப்படிப்பட்ட 
ததரியத்ததுடன் வாழ பவண்டும்.  மணமாதைபய 
பாம்பாக வந்த விழுந்த பபாதி லும் மன ம் பத றக் ச 
டா து.  ததரியம் பாம்தபக் கூட மணமாதையாக 
மாற்றிவிடும்.  இவ்விதமான ததரியத்துடன் 
இல்ைறத்தில் நிற்பார் வடீு கபறுவர்.  துறவறத்துக்கும் 
இதுபவ வழி.  அகபவ இரண்டும் ஒன்றுதான்”    
(பாரதியும் சமுகமும். ப 122) 

 

”அச்சங்கள் இல்ைாமல் விதுததைப்பட்ட வாழத்தகுந்த இட தக்  கு 
வடீு என்ற கபயர் ககாடுத்தனர்” என்றும் ”குடும்பம் நடத்துவதற்கு 
நிதைக்களனாய் அதமயும் வடீு அன்பும் அரவதணப்பும் உள்ள 
இடமாக இருத்தல் பவண்டும்” என்று கசால்லுகிறார் பாரதியார். 
 

இத்தன்தமகள் இல்ைாத பபாது வடீு நரகமாகின்றது என்பதத 
புைப்படுத்துகின்றார். 
 

ஒருவதர ஒருவர் அடிதமப்படுத்த நிதனக்கும் பபாபத வடீ்டின் 
இன்பம் ககடுகிறது என்கிறார். 
 

 ”வடீு துயரிடம் ஆவதற்குக் காரணம் விடுததையும் 
அன்பும் இல்ைாதமபய வடீ்டில் அண்ணன் 
தம்பிகதளயும் தாய்தந்ததயதரயும் அக்கா 
தங்தககதளயும் கபண்டு பிளதளகதளயும் 
அடிதமப்படுத்தி ஆளச் சதிகசய்யும் ஜனங்களின் 
கூட்டங்கபள பதசங்கதளயும் அடக்கி அடிதம ஆக்கி 
ஆளச் சதி கசய்கின்றன.” (பாரதியார் கட்டுதரகள்) 
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”இல்ைறமும் துறவறமும் இதணந்த ஒரு நல்ைறபம எனக்கும், 
வருங்காை உைகுக்கும் நைகமன முடிவு கசய்து ககாண்படன்” 
என்கிறார் பவதாத்திரி மகரிஷி. 
 

”உறவிபை கண்ட உண்தமநிதைத் துறவு” என்ற 
ககாள்தகயுதடயவர் பவதாத்திரி மகரிஷி, 
 
குடும்ப உறவு 

 

இல்ைறத்தில் இருக்கும் உடன்பிறந்பதார் ஒவ்கவாருவரும் 
தங்களுக்குள் பாசப்பிதணப்பு உதடபயாராக இருக்க பவண்டும், 
இருப்பர், என்பதத கவளிக்காட்டும் பாரதியார், இவ்வுைகத்தில் 
பிறந்த மக்கதளதனவதரயும் உடன்பிறந்தவர்கதளப் பபாைக் 
கருதுதல் பவண்டும் என்கிறார்  
 

தம்பி தன் கசயற்பாடுகளில் குன்றி கமைிந்து பபாபனயானால் 
அவதன அண்ணன் அடிதம ககாள்ளைாமா? ககாள்ளுதல் கூடாது 
என்பதத. 
 

”உடன்பிறந்தவர்கதளப் பபாை-இவ் 

   உைகினில் மனித கரல்ைாம் 

திடங்ககாண்டவர் கமைிந்பதாதர-இங்குத் 

   தின்று பிதழத்திட ைாபமா... 
கமைிவு கண்டாலும் குழந்தத-தன்தன 

   வழீ்த்தி மிதித்திட ைாபமா 

தம்பி  சற்பற கமைிவாபனல்-அண்ணன்  

   தானடிதம ககாள்ள ைாபமா”    (பாரதியார்) 
 

என்ற கவிததயில் கதரிவிப்பரர். 
 

அடுத்து குடும்பத்தில் பிள்தளகதளச் சிறப்பபாடும் 
தன்னம்பிக்தகபயாடும் நல்ை முடிவுகதள எடுக்கும் திறபனாடும் 
சுறுசுறுப்பபாடும், ஒழுக்கத்பதாடும். நல்ை பண்பாட்படாடும், உயரிய 
சிந்ததனகபளாடும் வளர்க்க  பவண்டியது கபற்பறார்களின் 
கடனாகும். 
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 இன்கசால், கவடுகவடுப்பில்ைாதம, சிறிய 
துன்பங்களால் மனக்குழப்பம் அதடந்து விடாதிருக்கும் 
திறதம, மற்ற உயிர்களுக்கு இயன்றவதர 
துன்பபமற்படுத்தாமைிருக்க பவண்டுகமன்ற ஆதச 
என்பதவ இருக்குமானால் எத்ததனபயா நன்தம 
உண்டாகக்கூடும்.  தாய் தந்ததயர்கள் தமது 
குழந்ததகளுக்கும் சிறுபிராய முதபை அவ்வித நற்குணங்கள் 
ஏற்படுமாறு பழக்க பவண்டும்.” (பாரதியார் கட்டுதரகள்) 

 

மதனயியைில் முக்கிய கூறாக விளங்குவது குடும்ப உறவாகும்.  
குடும்ப உறவுக்கு மிகவும் ஆதாரமாக இருப்பவள் மதனவி.   
 
குடும்ப உறதவ வளர்த்கதடுக்க பவண்டுமாயின் மதனவிக்குக் 
கணவன் நன்கு மதிப்பளிக்க் பவண்டுகமன்பது பவதாத்திரி 
மகரிஷியின் கருத்தாகும். 
 

உணவுமுதற 

 

மதனயியைில் மிக முக்கியமாகக் ககாள்ளப்படுவது உணவுக் 
பகாட்பாடாகும். 
 

”வயிற்றுக்குச் பசாறிட பவண்டும் – இங்கு 

வாழும் மனிதருக் ககல்ைாம்”  (பாரதியார்) 
 

என்ற பாரதி, பசியிதன அனுபவித்தவர்.  உயிர்க் ககாடுதம அது 
ஒன்பற என்பதத நன்கு அறிந்ததினால் இததனப் பாடைில் 
எழுதியவர். 
  
உதரநதடயிலும் இவ்வுைகச் கசயற்பாடுகதளக் கூறி அததன 
விடுத்து இததனக் தகக்ககாள்ளுங்கள் என்று கூறுகிறார். 
 

உணவுக் பகாட்பாடு பற்றிய பவதாத்திரி மகரிஷியின் சிந்ததன 
தனிச்சிறப்புதடயது. 
 

உடல் நைத்திற்கு உணவு இன்றியதமயாது என்பபதாடு 
மனிதனுதடய எண்ணங்களும் சிந்ததனகளும் அவன் உண்ணும் 
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உணவின் மூைம் கவளிப்படுகின்றகதன்பது பவதாத்திரி மகரிஷியின் 
கருத்தாகும். இததன அவர், 
 

”உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் பாயும் 

எண்ணும் எண்ணங்கள் எங்குபம பாயும் 

எண்ணபமா உணவில் எழுச்சிகபறும் இயக்கபம 

உண்பபதா எண்ணத்தால் உற்றுப்பார்! உறதவயறி!”  (ஞாக.பா.321) 
 

என்று குறிப்பிடுகிறார். 
 

5. குழந்தத வளர்ப்பு 
 

மதனயியைில் குழந்தத வளாப்பு ஒரு முக்கிய கூறாகும். 

”ஒரு குழந்ததயின் உற்பத்தியானது கபற்பறார்களுதடய உடல், 

உயிர், அறிவு இவற்றின் தரத்திற்கு ஏற்றவாறுதான் அதமயும்.  

கபற்பறார்களுதடய விதனத் கதாடபர குழந்தத. நல்ை குழந்தத 

பவண்டுமானால் கபற்பறார்கள் உடதை, உயிதர, அறிதவச் 
கசம்தமயாகப் பபணிக் காக்க பவண்டும்.  

தவம், உடற்பயிற்சி ஆராய்ச்சி இவற்றால் தங்கதள உயர்த்திக் 
ககாள்ள பவண்டும். 
 

அமாவாதச, கபௌர்ணமி தினங்களிலும் பபாததப் கபாருட்கதள 
உட்ககாண்ட மயக்கத்திலும், இருவரில் ஒருவர் வருத்தமாகபவா, 

பநாயுற்பறா இருக்கும் நாளில் ஒரு குழந்தத கருத்தரிக்கு 
பமயானால்,  அது உடைிலும்,  அறிவிலும், தரம் குதறந்ததாகபவ 

அதமயும். 

பமலும் குழந்தத கருவுற்றிருக்கும் காைத்தில் தாயின் மனம் 

உற்சாகமாக இருக்கும்படி அந்தக் குடும்பத்தினர் பார்த்துக் ககாள்ள 
பவண்டும். 

இத்ததகய அறிவின் விழிப்பில் உற்பத்தியாகும் குழந்தத, உடல் 
அறிவு நைன்கபளாடு,  குடும்பத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் கபரும் 
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நைம் விதளக்கத்தக்க நல்நிதியாக அதமயும். 
 

பிறந்த பிறகும் வளர்க்கும் முதறயில் மிகவும் 

எச்சரிக்தகபயாடிருக்க பவண்டும்.  

அந்தக் குழந்தத எந்த எந்தச் கசயைில் ஈடுபடக் கூடாது என்று 
நிதனக்கிபறாபமா, அந்தச் கசயல்கதளப் கபற்பறார்கள் குழந்ததயின் 

எதிரில் கசய்யபவ கூடாது. 

கதடசியாக மக்களுக்குச் கசாத்து பசர்த்து தவக்க பவண்டும் என்பது 
இந்த விஞ்ஞான காைத்தில் அவசியமில்தை.  

அவர்களுக்கு, வாழ்வதற்கு ஏற்ற கல்விதய கற்பித்து தவத்தால் 
அதுபவ அழிக்க முடியாத கபரும் கசாத்தாகும்.” என்கிறார் - 

தத்துவஞானி பவதாத்திரி மகரிஷி. 

கபற்பறாகள் குழந்ததகதள எப்படிகயல்ைாம் வளர்க்க பவண்டும் 
என்பதத அட்டவதனயாகப் பாடியுு்ள்ளார் பாரதியார். 

ஓடி விதளயாடு பாப்பா, - நீ 

ஓய்ந்திருக்க ைாகாது பாப்பா, 

கூடி விதளயாடு பாப்பா, - ஒரு 

குழந்தததய தவயாபத பாப்பா. 
 

சின்னஞ் சிறுகுருவி பபாபை - நீ 

திரிந்து பறந்துவா பாப்பா, 

வண்ணப் பறதவகதளக் கண்டு - நீ 

மனதில் மகிழ்ச்சி ககாள்ளு பாப்பா. 
 

ககாத்தித் திரியுமந்தக் பகாழி - அததக் 

கூட்டி விதளயாடு பாப்பா, 

எத்தித் திருடுமந்தக் காக்காய் - அதற்கு 

இரக்கப் படபவணும் பாப்பா. 
 

பாதைப் கபாழிந்துதரும் பாப்பா, - அந்தப் 

பசுமிக நல்ைதடி பாப்பா; 

வாதைக் குதழத்துவரும் நாய்தான் - அது 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%28%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D%29
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%9A%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D
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மனிதர்க்குத் பதாழனடி பாப்பா. 
 

வண்டி இழுக்கும்நல்ை குதிதர - கநல்லு 

வயைில் உழுதுவரும் மாடு, 

அண்டிப் பிதழக்கும் நம்தமஆடு, - இதவ 

ஆதரிக்க பவணுமடி பாப்பா. 
 

காதை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு 

கனிவு ககாடுக்கும் நல்ை பாட்டு 

மாதை முழுதும் விதளயாட்டு - என்று 

வழக்கப் படுத்திக்ககாள்ளு பாப்பா. 
 

கபாய் கசால்ைக் கூடாது பாப்பா - என்றும் 

புறஞ்கசால்ை ைாகாது பாப்பா, 

கதய்வம் நமக்குத்துதண பாப்பா - ஒரு 

தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா. 
 

பாதகஞ் கசய்பவதரக் கண்டால் - நாம் 

பயங்ககாள்ள ைாகாது பாப்பா, 

பமாதி மிதித்துவிடு பாப்பா - அவர் 

முகத்தில் உமிழ்ந்துவிடு பாப்பா. 
 

துன்பம் கநருங்கிவந்த பபாதும் - நாம் 

பசார்ந்துவிட ைாகாது பாப்பா, 

அன்பு மிகுந்த கதய்வ முண்டு - துன்பம் 

அத்ததனயும் பபாக்கிவிடும் பாப்பா. 
 

பசாம்பல் மிகக்ககடுதி பாப்பா, - தாய் 

கசான்ன கசால்தைத் தட்டாபத பாப்பா, 

பதம்பி யழுங்குழந்தத கநாண்டி, - நீ 

திடங்ககாண்டு பபாராடு பாப்பா. 
 

தமிழ்த்திரு நாடுதன்தனப் கபற்ற - எங்கள் 

தாகயன்று கும்பிடடி பாப்பா, 

அமிழ்தில் இனியதடி பாப்பா, - நம் 

ஆன்பறார்கள் பதசமடி பாப்பா. 
 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A9%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%89%E0%AE%B4%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%AF%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
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கசால்ைில் உயர்வு தமிழ்ச் கசால்பை, - அததத் 

கதாழுது படித்திடடி பாப்பா; 

கசல்வம் நிதறந்த ஹிந்து ஸ்தானம் - அததத் 

தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா. 
 

வடக்கில் இமயமதை பாப்பா - கதற்கில் 

வாழும் குமரிமுதன பாப்பா, 

கிடக்கும் கபரியகடல் கண்டாய் - இதன் 

கிழக்கிலும் பமற்கிலும் பாப்பா. 
 

பவத முதடயதிந்த நாடு, - நல்ை 

வரீர் பிறந்த திந்த நாடு, 

பசதமில் ைாதஹிந்து ஸ்தானம் - இததத் 

கதய்வகமன்று கும்பிடடி பாப்பா. 
 

சாதிகள் இல்தையடி பாப்பா; - குைத் 

தாழ்ச்சி உயர்ச்சி கசால்ைல் பாவம்; 

நீதி, உயர்ந்தமதி, கல்வி - அன்பு 

நிதறய உதடயவர்கள் பமபைார். 
 

உயிர்க ளிடத்தில் அன்பு பவணும்; - கதய்வம் 

உண்தமகயன்று தானறிதல் பவணும்; 

வயிர முதடய கநஞ்சு பவணும்; - இது 

வாழும் முதறதமயடி பாப்பா.”  (பாரதியார்) 

பவதாத்திரி மகரிஷி குழந்தத வளர்ப்பு பற்றிப் புதிய 
சிந்ததனகதளச் சமுதாயத்திற்குத் தருகின்றார். 

வடீு, நாடு, சமுதாயம் என்ற மூன்றும் உயர பவண்டுமானால் 
குழந்ததகதளப் கபற்பறார்கள் வளர்த்தல் கூடாது என்பது அவரது 
புதிய சிந்ததனயாகும். 

கபற்பறார்கள் குழந்ததகதள வளர்த்தால் அக்குழந்ததகளுக்கு சாதி, 
மதம், கமாழி இவற்றிபை பபதங்கதள மட்டுபம அவர்கள் கற்றுக் 
ககாடுப்பார்கள். 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AE%BF_%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88
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அதனால், குழந்ததகளுக்குச் சமத்துவ உணர்வு ஏற்படாமல் 
பபாகின்றது.   

எனபவ, உைகிலுள்ள எல்ைாக் குழந்ததகதளயும் சான்பறார்களான 
அறிஞர்கள் வளர்க்கும் நிதை உருவாக்கப்பட பவண்டுகமன்ற புதிய 
மதனயியற் சிந்ததனதய மகரிஷி குறிப்பிடுகின்றார். 

”னபற்வறாவர குழந்வதகவள ேளரத்்தல் இந்தப் 

   வபருலகில் எங்னகங்கும் பழக்கமாசச்ு 

னபற்வறார ்களிடமிருந்வத வேண்டாச ்னசய்வக 

   பிள்வளகடக்ுப் பலபடியும் சமத்துேம் கிட்டா 

னபற்வறாரால் சாதி மதம் னமாழி இேற்றால் 

   வபதங்கள் பிள்வளகவளத ்னதாடரந்்து நிற்கும் 

னபற்வறாரத்ம் மக்கள்தவமச ்சமுதாயத்தின்  

   வபரறிஞர ்ேளரக்்க விட உலகம் சீராம்.”  (ஞா.க.430) 

என்று குறிப்பிடுகின்றார்.  இந்த நிதை உருவாகினால் சமுதாயத்தில் 
இன, மத, ஜாதி, பவறுபாடு நீங்கும் என்பது அவரது கருத்தாகக் 
காணப்படுகிறது.  

 

6.சாதிகள் இல்தையடி பாப்பா! 
மனிதர்களிதடபய காணப்படும் பாகுபாடு பவற்றுதமதய 
வளர்க்கின்ற சாதி, இன பவற்றுதமதய இபயசு, நபிகள், புத்தர், 
இராமானுஜர், சித்தர்கள், வள்ளைார், தாயுமானவர், முதைான 
ஆன்பறார்கள் பைர் முயன்றுள்ளனர். 
 

இந்த வரிதசயில் பாரதியார் சாதி சிந்ததனகள் சற்று 
வித்தியாசமானதாக அதமந்துள்ளது.  
 
ஆனால், பவதாத்திரி மகரஷிபயா சாதி ஒழிய பததவயானத் 
திட்டங்கதள முன்கமாழிந்து புதிய வரைாற்றிதனப் 
பதடத்துள்ளார். 
 

பாரதியாரின் சாதி ஒழிப்பு. 
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சாதி பிரச்சி தன  களப் பற்றிய பாரதியின் சிந்ததனகதள 
ஆராயப் புகுமுன், பாரதி ஓர் உயர்சாதி இந்து என்ற நிதையில் 
அவர் கவளிப்படுத்திய சிந்ததனகள், சமூகம் சார்ந்த 
சிந்ததனகதளயும் மீறி அவர் கவளிப்படுத்திய சிந்ததனகள் 
ஆகிய இரண்தடயும் மனதில் ககாள்ள பவண்டும். 
 

பாரதியாருதடய நதட , உதட, பாவதனகளில் கசயல்களில் 
வாழ்க்தகயில் சாதி பவற்றுதம கருதாதம முதைிய பை 
சீர்திருத்தங்கதளக் காணைாம். 
 

அவருதடய பாடல்களில், கததகளில், கட்டுதரதகளிை, 
கார்ட்டுன்களில் பத்திரிக்தக எழுத்துகளில் சாதி பவற்றுதமதய 
கண்டிக்கும் இடங்கள் பை பை. 
 

”சாதிகள் இல்தையடி பாப்பா; - குைத் 

தாழ்ச்சி உயர்ச்சி கசால்ைல் பாவம்; 

நீதி, உயர்ந்தமதி, கல்வி - அன்பு 

நிதறய உதடயவர்கள் பமபைார். 
 

குழந்ததப் பருவத்திபைபய சாதிகள் இல்தை என்பததச் 
கசால்ைிக் ககாடுத்துவிட பவண்டும் என்று வைியுறுத்துகிறார். 
 

”ஜாதி மதங்கதளப் பாபராம் – உயர் 

   ஜன்மமித் பதசத்தி கைய்தின ராயின் 

பவதிய ராயினு கமான்பற – அன்றி 
   பவற குைத்தின ராயினு கமான்பற.” 
 

என்று  ஜாதி மதங்கதளப் பாபராம், பவதியராயினும் ஒன்பற. 
பவறு குைத்தினராயினும் ஒன்பற என்று பாடுகிறார். 
 

பாப்பாப் பாட்டிபைபய சாதி ஒழிப்தபப் பாடிய பாரதியார் 
குடுகுடுப்தபக்காரன் பாட்டிபையும் சாதி ஒழிப்தப 
வைியுறுத்துகிறார். 
 

”குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு குடுகுடு 

நல்ைகாைம் வருகுது.  நல்ைகாைம் வருகுது. 
சாதிகள் பசருது. சண்தடகள் கதாதையுது. 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF
http://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF
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கசால்ைடி, கசால்ைடி, சக்தி. மாகாளி 
பவதபுரத் தாருக்கு நல்ைகுறி கசால்லு.” 

 

ஜாதிப்பிரஷ்டம். 
 

பாரதியார் அதனத்து சாதியினருடனும் சமபந்தி பபாஜனம் கசய்தார்.   
கதரு ஓரங்களில் விற்கும் தின்பண்டங்கதள வாங்கி உண்டார். 
முஸ்ைீம் கதடகளில் பதநீர் பருகினார். 
 

வர்ணாசிரம தர்மத்தததக் கதடப்பிடிக்காத பாரதியாரின் மீது மற்ற 
பிராமணர்கள் எரிச்சைதடந்தனர். சாதிதய விட்டும் ஊதரவிட்டும் 
அவதர தள்ளி தவத்தனர். அக்கிரகாரத்துக்கு கவளிபய ஒரு 
தனிவடீ்டில் பாரதியார் குடியிருந்தார் 

. 
தான் எழுதியதத பாடியதத கசயைிலும் கசய்து வாழ்ந்து 
காட்டியவாு் பாரதியார். 
 

பவதாத்திரி மகரிசியின் சாதீய ஒழிப்பிற்கான தீர்வுகள்.  

 

சாதிவயப் னபாறுத்தேவரயில் மகரிஷியின் பாரவ்ே 

வித்தியாசமானது. நிரந்தரத் தீரவ்ே அளிக்க ேல்லது. 

 

இயற்வகயானது மனிதன் ோழ்க்வகக்குத ்வதவேயான 

அவனத்வதயும் அளிக்கேல்ல ஒரு கருவூலம். 

 

ோழ்க்வகக்கு வேண்டிய னபாருவளப் னபாதுவுவடவம ஆக்குேதால் 

உலகில் ஏவழ, பணக்காரர ்என்ற பாகுபாடு வதான்றாது. 

 

அவனேரும் னபாருளாதார நிவறவு னபற்று னபாதுதன்தா ண்டில் 

ஈடுபடுேர.் 

 

னபாருடக்வளயும். ோய்ப்பு நலங்கவளயும் ஏற்படுத்திக் 

னகாள்ேதற்காக ஒே்னோருேருக்கும் கட்டாயம் கல்விவயக் கற்பித்து 

கற்றேரக்ளாக்க வேண்டும். 

 

பின்னர ்னதாழில் நுட்ப அறிவிலும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். 

 

தவிரக்்க முடியாத வதவேகவள இயற்வக வதாற்றுவிதத்ால் ஒழிய, ஒரு 

மனிதன் பிறரின் உவழப்வபயும், பணத்வதயும் சுரண்டிப் பிவழத்து 

ோழக்கூடாது என்கிறார ்வேதாத்திரியார.் 
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சமுதாயத்தில் உள்ள அவனத்து மக்களுக்கும் னசாத்வதச ்சமமாக 

பங்கிட வேண்டும் என்று னபாது உடவம தத்ததுேோதிகள் 

எண்ணுேதற்குப் பதிலாக ஒே்னோரு தனிமனிதனும் அேவனச ்

சமுதாயத்தின் னசாத்தாக கருத வேண்டும் என்கிறார ்மகரிஷி. 

 
”கசல்வர்கபள ஆட்சியிதன ஆளும் மட்டும் 

  சீர்திருத்தம் கபாருள் துதற யில் மைர மாட்டா 

கசல்வர்கபளா படதழகளும் கைந்து ஆள 

  கசழித்துவரும் நாடு கபாருள் மிகுதியாகும் 

கசல்வர்களின் அடிதமகளாய் அதழப்பபார் வாழும் 

  சீர்பகடு மாறிவிடும் சுரண்டல்பபாகும் 

கசல்வமிைார் என்ற ஒரு தனித்த சாதி 
  சிை நாளில் மதறந்து விடும் சமபம எல்ைாம்.” (ஞா.க.186) 
 

கசல்வமும் ஆதிக்கமும் வளர்ந்தபின் சாதியதமப்பில் 
இப்புல்லுருவிகள் பசருகின்றனர்.  இதனால் இயல்பாய் இயங்கும் 
சாதியம், சிக்கைாய் மாறி மானுட பநயத்ததச் கசயைிழக்கச் 
கசய்கின்றன. 

 

தனியார் கசாத்து தளர பவண்டுமாயின் சமூகம் கபாருள் 
உற்பத்திதயத் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தவத்தல் இன்றியதமயாதது.  
இச்சாதி பபதங்கள் மதறய, 

 

”குைமுதைாய் பபதங்கள் ககாள்ளும் நிதைமாற்றி 
பைரும்கூடி உதழத்து. பகிர்ந்துண்டு வாழ்ந்திடுபவாம். 
உைகில் பிறந்துவிட்ட ஒவ்கவார் மனிதனுக்கும் 

நிைஉைகம் கசாந்தம் என்ற நீதிநிதை நாட்டிடுபவாம்.”  (ஞா.க.357) 
 

என்கிறார்.   
 
இததப் பபால் கதாழில் துதறயின் நிர்வாகத்தத சமுதாயம் ஏற்க 
பவண்டும்.  இவ்விதம் கசய்தால் பவதையில்ைாமல் துன்புறும் 
நிதைதம வராது. பமலும் தரங்குதறந்த கபாருள்களும் சந்ததக்கு 
வராது. 
   

நான்கு வருணத்தார் நம் சமூகத்தில்  இல்தை என்று  
பவதாத்திரியார் கூறவில்தை. 
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ஆனால் வருண அதமப்பிபை உண்தமயில்தை என வருந்துகிறார்.  
எனபவ. அவர் உண்தமயான கதாழிைாளர் (உண்தமயான 
வருணத்தார்) அதமப்பு பவண்டும் என்று வைியுறுத்துகிறார். 

 

”உதழப்பாளர் வாணிபர்கள் ஆட்சியாளர் 

   உள்ளகமனும் அறிவறிந்பதார் பிரிவு நான்கும் 

உதழப்பாளர் படிப்படியாய் உயர்தற்பகற்ப 

   ஒன்றாய்ப்பபாம் கூட்டுறவு முதறயின் மூைம் 

உதழப்பாளர் வாணிபத்தத ஏற்றுக் கல்வி  

   உயர்வு கபற்றுப் பின் அரதச ஏற்பர் பமலும் 

உதழப்பாளர் உள்ளுணர்ந்து அறிவறிந்தால்  

      ஒன்றல்பை மனித இனம் பபதகமங்பக? (ஞா.க 293.) 
 

 

என்பது  பமற்கூறிய கருத்துக்கு வலுவுட்டுவதாக அதமந்துள்ளது. 
 

சாதி ஒழிப்பிற்கு பாரதியார், அம்பபத்கார் பபான்றவர்கள் சமூக 
அணுகுமுதறயில் பபராடினார்கள்.  அதனால் ஒரளவிற்குத்தான் 
பயன் கிதடத்தது. 
 

முழுதமயான பயன் கிதடக்க பவண்டுமானால் பவதாத்திரி மகரிஷி 
குறிப்பிடுகின்ற  பற்றற்ற குடும்ப, சமூக வாழ்க்தகதய 
நதடமுதறயில் ககாண்டுவர பவண்டும். இந்த சீரிய கருத்பத சாதி 
ஒழிப்பிற்கு மகரிஷி தவக்கும் உயர்ந்த திட்டாகும். 

 

”இனம் சாதி பதசம் கமாழி மதம் பற்றற்று 

   இயற்தக யதமப் பறிவு நிதையறிந்து பமைாம் 

மனிதகனன்ற ஒரு நிதனவில் பாசம் பற்தற 

   மறந்து கதாண்டாற்றி பிறர் துன்பம் தீர்க்கும் 

புனித உள்ளம் கசயலுதடபயார் எண்ணிறந்பதார் 

   புவிமீது அதிகரிக்க அதிகரிக்க 

கனிவு மிகும் அருள் கபருகும் சமுதாயத்தின்  

   களங்கங்கள் மதறந்துவிடும் உைகம் உய்யும் ”  (ஞா.க.339) 
 

 

சாதி ஒழிய பவதாத்திரியத்தின் புதுதமக் கருத்து கசால்கிறார். 
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”சமுதாயப். கபாருட்கள் உற்பத்தி பயற்று 

   தக்கபடி நிர்வகித்தால் தனியார் கசாத்பதன்? 

சமுதாயம் குழந்தத வளர்ப்பததன ஏற்றால் 

  தரம் பிரிக்கும் சாதி, பரம்பதரச் சடங்பகன்? 

சமுதாயம் கதாழில் துதறதய நிர்வகிக்கத் 

  தனியார்க்கு பவதையில்ைாத் கதால்தைபயது? 

சமுதாய வாழ்வின் நைங்ககுதைக்க ஏற்ற 

   தரம் குதறந்த கபாருள் பதான்ற வாய்ப்பு ஏது? (ஞா.க.303) 
 

இச்சமுதாயபம குழந்தத வளர்ப்பு ஏற்க முன்வருதல் புதுதமயான 
கருத்து.  நதடமுதறக்கு வர ஒவ்வாதது அல்ை. 
 

குழந்ததகளிடம் சாதியற்ற சமுதாய உணர்தவ ஊட்டினால் 
அவ்வுணர்வு பவரூன்றி வளரும். விபரம் அறியாத குழந்ததயிடம் 
சாதி என்ற பண்பிதன முதளயிபைபய கிள்ளி விடைாம் அல்ைவா? 

 

”பவதமத, ஜாதி இன, பவறுபாட்தட 

  பவபராடு பபாக்கி உைககங்கும் மக்கள் 

பசாதரர்களாய் ஒன்றுபட்டு வாழ 

  சுருக்குவழி, குழந்ததகதளப் பயன்படுத்தல்” 

 

என்பதன் மூைம் உணர்த்துகிறார். 
 

சாதி என்பது ஒழிக்க முடியாதது அல்ை.  அததன ஒழிக்க ஒரு 
கருத்ததத் கதரிவித்தல் அதன் கசயல்பாட்டிற்குத் திட்டம் வகுத்   
தல், பயன் பாட்தடத் கதளிவு கசய்தல் பவதாத்திரியத்தின் 
தனிச்சிறப்பாகும். 
 

என்று பவதாத்திரிய கவிதத கசால்கிறது.  எவ்வளவு சிறப்பான 
திட்டமானாலும் தனிமனிதன் மட்டும் புரிந்து ககாண்டால் பபாதாது. 
 

அத்திட்டத்தத சமதாயமும் அறிந்து ககாண்டால்தான் முழுப் 
பயதனப் கபற முடியும். பாமரனுக்கும் அதன் பயதன ககாண்டு 
கசல்ை இயலும். 

 

7. பல வேடிக்வக மனிதவரப் வபாவல 
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மனிதனின் சிறப்பு உலகிலுள்ள எல்லாத் வதாற்றங்களிலும் எல்லா 

உயிரக்ளிலும் சிறந்த வமலான ஒரு இயக்கநிவல மனித உருேம். 

எல்லாம் ேல்ல இவறநிவலவய முழுவமயாக எடுத்துக்காடட்ும், 

பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி மனிதவன. 

உடலுக்குள் உயிர,் உயிருக்குள் அறிவு, அறிவுக்குள் அருட்வபராற்றலின் 

இயற்வக [னமய்ப்னபாருள்].  

இே்ோறு ஒன்றில் ஒன்றாக நிவலனகாண்டு மனித உரு சிறப்பாக, 

வியத்தகு முவறயில் இயங்கிக்னகாண்டிருக்கிறது. 

உடல் குறிப்பிட்ட அளவு பருமனால் எல்வல உவடயது.  

உயிரானது நுண்ணியக்க மூலக்கூறான விண் எனும் நுண்துகள்கள் 

வகாடிக்கணக்கில் ஒன்றிவணந்து ஒரு னதாகுப்பாக இயங்கும் ஆற்றல். 

இந்த உயிரானது உடலுக்குள் சுருங்கவும், உடலுக்குப் புறத்வத தக்க 

அளவு விரியவும் கூடியது. 

அறிவு என்பது உயிவர வமயமாகக் னகாண்ட னமய்ப்னபாருள்.  

உடல் மூலம் ஆற்றிய விவனகளினால் னபற்ற அனுபேம், சிந்தவன, 

கற்பவன இேற்றிற்வகற்ப விரிந்தும், சுருங்கியும் னசயல்புரியும் 

ஆற்றலுவடயது.  

அறிவில் அடங்கியுள்ள இரகசியங்கள் எண்ணி அறிய முடியாதவே. 

எல்லாம் ேல்ல முழுமுதற் னபாருளான னமய்ப்னபாருள் உயிராற்றவல 

வமயமாகக் னகாண்டு தனது அவசவினாலும், உணரே்ாலும் ஆற்றிய 

விவனப்பதிவுகள் அவனத்தும் அடக்கம் னபற்ற கருவூலம் அறிவு ஆகும். 

இது உயிரத்த்ுகளின் வமயத்தில் னதாடங்கி உயிரத்த்ுகள் 

தற்சுழற்சியால் விவளயும் ஜீேகாந்த சக்தி மூலம் உடல் ேவரயிலும் 

வமலும் உடலுக்கு னேளிவய புலன்கள் மூலம் உணரும் னபாருடக்ள் 

ேவரயிலும் யூகதத்ால் வபரியக்க மண்டலம், அதற்கப்பால் நிவலத்த 

சுத்தனேளி எனக் கருதப்படும் னமய்ப்னபாருள் ேவரயிலும் விரிந்து 

சுருங்கும் இயல்புவடயது. 

 எல்லாம் ேல்ல னமய்ப்னபாருவள சுத்தனேளியாகவும், 

 னமய்ப்னபாருளாகவும் விண் முதல் மண் ேவரயிலான 

பஞ்ச பூதங்களின் இவணப்பால் ஆகிய வபரியக்க 

மண்டலத் வதாற்றங்கள் அவனத்திலும் இயக்க 

ஒழுங்காகவும்,  

 உயிரக்ளிடத்தில் புலனுணரே்ாகவும்,  
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 மனிதனிடத்தில் எல்லாமாக இருக்கும்,  

 தன் முழுவமவய உணரும் வபரறிோகவும் இருக்கிறது. 

 இந்த நான்கு தத்துேங்களும் ஒன்றிவணந்த மானபரும் 

ேல்லவமயுவடய அறிவிலும், னசயலிலும் சிறந்தவதார ்

உருேம் மனிதன்.” 

 
 

     வதடிச ்வசாறு நிதந் தின்று 

பல சின்னஞ் சிறு கவதகள் வபசி 

மனம் ோடித் துன்பமிக உழன்று 

பிறர ்ோடப் பல னசயல்கள் னசய்து 

நவர கூடிக் கிழப்பருேம் எய்தி 

னகாடுங் கூற்றுக் கிவர னயனப்பின் மாயும் 

பல வேடிக்வக மனிதவரப் வபாவல 

நான் வீழ்வே னனன்று நிவனத்தாவயா? (பாரதியார)் 

 

இந்த பாடல் ேரிகளில் தான் எத்தவன வீரியம்! இந்த மண்ணுள்ள 

காலம் ேவர நம் நிவனவிலிருந்து விலகாத கவிஞர ்நம் பாரதி. தமிழ் 

னமாழியின் தனிதத்ுேத்வத சுவேபட மடட்ுமல்லாமல் 

சுோரஸ்யத்துடன் விளக்கிய மானபரும் கவிஞர ்சுப்பிரமணிய 

பாரதியின்  

 

பல்லாண்டு காலமாக னதான்வமயின் வதாள்களில் அவடக்கலம் 

னபற்ற தமிழ் இேரால் தான் புத்துணரச்ச்ி னபற்றது.  

 

தம் கவிவதயின் மூலம் தமிழ் னமாழியின் இனிவமவய 

உணரத்்தியவதாடு புரட்சிக்காக தமிழ் னமாழிவய பயன்யடுத்திய 

னேகு சில கவிஞரக்ளில் பாரதியும் ஒருேர.்  

 

“கத்தி முவனவய விட வபனா முவனக்கு ேலிவம அதிகம்” என்பவத 

தமிழரக்ளுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஒரு மானபரும் கவிஞர ்பாரதி.. 

 

பல வேடிக்வக மனிதரக்ள் வபால ோழாமல் இருக்க என்ன னசய்ய 

வேண்டும்?  பிறப்பின் வநாக்கம் அறிந்து ோழ வேண்டும் என்கறிது 

வேதாத்திரியம் 

 

ஆறாேது அறிவேக் னகாண்ட இந்த மனிதன் ோழ்வின் வநாக்கம், 

அறிவு முழுவம னபற வேண்டும்.  
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இயற்வகயின் முழுவமவய உணர வேண்டும், எந்தச ்சக்தியிலிருந்து 

நாம் வதான்றி, ேந்து இயங்கிக் னகாண்டிருக்கிவறாவமா அந்த 

அடிப்பவடவய உணரந்்து அவதாடு லயமாகி இவணந்து னகாள்ள 

வேண்டும் என்பவதயாகும்.  

 

இதுதான் பிறப்பின் வநாக்கம். (This and this alone is the purpose of life). 

 

சுருங்கச ்னசான்னால் இயற்வகயானது பல படித்தளமான பரிணாம 

இயக்கத்திவல வதாற்றங்களாகி, ஓரறிவு முதற்னகாண்டு ஆறறிவு 

ேவரயிவல ேந்து மனிதனாகி, தன்னுவடய மதிப்வபயும், தன்னுவடய 

தவகவமவயயும், தன்னுவடய அழவகயும் ரசிக்கவும், உணரவும் 

அந்த இயற்வகவய எடுத்துக் னகாண்ட ஒரு உன்னதமான ேடிேம் 

எதுவோ அதுதான் மனிதன். 

 

மனிதனில் தான் அறிவினுவடய முழுவமவயப் னபற முடியும். 

பழக்கத்தின் ேழிவய நாம் சிக்கி, வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவலயின் 

கட்டாயம் (நிரப்ந்தம்). இந்த மூன்றினாலும் உந்தப்படட்ுச ்னசயல் 

னசய்து னகாண்டிருக்கிவறாம்.  

 

இேற்றிலிருந்து விளக்கம் னபற்று, விளக்கத்தின் ேழிவய நாம் 

ோழ்க்வகவய மாற்றி அவமக்க வேண்டுமானால் உடனடியாக 

விளக்கம் ேராது, பழக்கத்திலிருந்து உடனடியாக மாறி விடவும் 

முடியாது. முவறயான பயிற்சி வேண்டும்.  

 

விளக்கத்திவலயும் பயிற்சி வேண்டும். அப்படி விளங்கிக் னகாண்ட 

பிறகு நாம் எங்வக இருக்கிவறாம், எங்வக வபாக வேண்டும், அதிலுள்ள 

வேறுபாடு, தூரம் என்ன என்பவதக் கண்டு, படிப்படியாகத ்தன்வன 

மாற்றி உயரத்்தி அந்த இடத்வத அவடய வேண்டும். ோழ்க ேளமுடன். 

 
 

8. ேறுவமவய மாய்ப்வபன் 
(னகாடிது இளவமயில் ேறுவம) 

 
 

”னகாடியது வகடக்ின் னநடியனேல் வேவலாய்! 

னகாடிது னகாடிது ேறுவம னகாடிது 

அதனினும் னகாடிது இளவமயில் ேறுவம”   (பாரதி யார)் 
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பாரதி ேறுவமயில் ோழ்ந்தேன். 

 

ேறுவமவயவய ோழ்க்வகயாகக் 

னகாண்டேன். 

 

அதனால் மண்ணில் யாரக்்கும் 

ேறுவம என்பதில்லாம் 

னசய்வேன் என்கிறார.் 

 
 

 

“மண்ணில் யாரக்்கும் துயரின்றிச ்னசய்வேன் 

ேறுவம என்பவத மண்மிவச மாய்ப்வபன்” (பாரதியார)் 

 

"ேயிற்றுக்குசவ்சாறிட வேண்டும் 

இங்கு ோழும் மனிதருக்னகலாம்! 

பயிற்றிப் பல கல்வி தந்து 

இந்தப் பாவர உயரத்்திட வேண்டும்!” (பாரதியார)் 

 

வேதாத்திரி பாரவ்ேயில் ேறுவம என்பதுஇல்வல.     

அறியாவம, அலட்சியம், உணரச்ச்ிேயம், 

மூன்று ேவகயிலும் அறிவு ேறுவம நிலவுகிறது"  

வேதாத்திரி மகரிஷி  தனது னநடிய பயணத்தில் ோழ்க்வக 

னநறிவகவள அவமதியாக உணரத்த்ிச ்னசல்கிறார.் 

 

விஞ்ஞான ேளரச்ச்ி னபற்ற இக்காலத்தில் னபாருள் ேறுவம இல்லவே 

இல்வல என்கிறார.்  

 

அறிவு ேறுவமயால், நிரவி ோழாமல் னபாருடக்ள் வதக்கமும், 

அேசியமற்ற னபாருடக்ளின் னபருக்கமும், அேசியமான னபாருடக்ள் 

மீது அலட்சியமும் ஏற்பட்டப் னபாருள் ேறுவம வபான்ற ஒரு மாயத் 

வதாற்றம் உருோகி நிவலத்து ேருகிறது. 

 

னதய்ே நிவல அறிோல் ஏன் இந்த நிவலகவளச ்சீரத்ிருத்தி உலக 

மக்கள் ோழ்வில் ேளத்வத ஏற்படுதத்க் கூடாது? 

 

னதய்ேத்வத அறிந்து னகாண்டால், பல நன்வமகவள உலகுக்குச ்

சாதித்து விட முடியும். னதய்ே நிவலவய உணரந்்த பிறகுதான் 

உண்வம விளங்கும். 
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எல்லாம் ேல்ல முழுமுதற் னபாருளான னதய்ேமானது வகட்டால் 

எவதயும் னகாடுப்பதில்வல.  னசய்யும் னசயலுக்கு ஏற்றபடித்தான் 

விவளவேக் னகாடுக்கிறது. 

 

வநாக்கம், திறவம, காலம், இடம், னதாடரப்ு னகாள்ளும் னபாருள்  

அல்லது நபர ்இே்வேத்துக்கும் ஏற்ப, ஒே்னோரு னசயலிலும் தக்கபடிச ்

சிறிது கூடத் தேறாத நீதிவயாடு விவளவேத் னதய்ேம் னகாடுக்கிறது. 

 

ஆகவே இந்தத் னதய்ே நியதிவயக் னகாண்டு மக்கள் குலத்திற்கு 

என்னனன்ன வதவேவயா அேற்வறனயல்லாம் உற்பத்தி னசய்து 

னகாள்ள முடியும். 

 

எனவே. னபாருள் ேறுவம என்பது கிவடயவே கிவடயாது.  அறிவு 

ேறுவமதான் இருக்கிறது.  இவத ஒழித்தால் வபாதும் னபாருள் ேளம் 

மிகுந்துவிடும். 

 

ஏவழயாக இருப்பது பாேமன்று.  ஏழ்வமவயத் துன்பமாக, துயரமாக 

ேளரத்்துக் னகாள்ேது தீது. 

“வசாம்வபறியாக இருந்தால் ேறுவமதான் கிடட்ும்''  

வசாம்பலால் ேறுவமயில் ோடிய ஒருேன் ஒரு மகாவனச ்சந்தித்து, 

தனது ேறுவமவயப் வபாக்கும்படி வேண்டினான். 

அேனது வசாம்பவல உணரந்்த அந்த மகான் அேனுக்கு அவத 

உணரத்்த ஒரு கவதவயக் கூறினார ்- 

ஒரு மரங்னகாத்திப் பறவே, தன் கூரிய அலகால் னடாக் னடாக்னகன்று 

மரத்வதக் னகாத்திக் னகாண்வட அந்த மரத்தின் வமல் தாவித் தாவி 

ஏறியது. அவதப் பாரத்்த ஒரு மனிதன், ""மூடப் பறவேவய, எதற்காக 

மரம் முழுேவதயும் னகாத்திக் னகாண்டிருக்கிறாய்? இது வீண் 

வேவலயல்லோ?'' என்று வகட்டான். 

அதற்கு அந்தப் பறவே, ""மனிதவன நான் 

என் உணவேத் வதடுகிவறன். வதடினால் 

கிவடக்கும்...'' என்றது. 

அேன் பாரத்த்ுக் னகாண்டிருக்கும் வபாவத, 

னதாடரந்்து மரத்வதக் னகாத்தி, மரதத்ில் 

ஓடவ்ட வபாடட்ு, அதற்குள் பதுங்கியிருந்த 

புழுக்கவள எடுதத்ு உண்ண ஆரம்பித்தது. 

தனது உணவேச ்சாப்பிடட்ு முடித்த பிறகு, 

அந்த மனிதவனப் பாரத்்து, ""மனிதவன, 

நீயும் வதடு... மரதத்ிலும், மண்ணிலும், 

https://www.facebook.com/173540382729205/photos/a.307602352656340.71634.173540382729205/586191374797435/?type=1
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நீரிலும் ஏன் எல்லா இடங்களிலும் வதடு. உனக்கும் ஏதாேது 

கிவடக்கும்'' என்றது. 

கவதவயச ்னசால்லி முடித்த மகான், ""நீயும் இந்தப் பரந்த உலகத்தில் 

வதடு. உனக்கும் ஏதாேது கிவடக்கும். வசாம்வபறியாக இருந்தால் 

ேறுவமதான் கிடட்ும்'' என்றார.் 

ஏழ்வமயில் காரணத்வத அறிந்து னகாண்டால் அறிோரந்்த நிவலயில் 

மாற்ற முயற்சி னசய்தல் ஏழ்வம மாறும்!.    

 

முயன்றால் ஏவழகளால் எவதயும் னசய்ய இயலும்.  ஏவழகளால் 

னசய்ய இயலாது என்ற ஒன்று இ  ய  ல்வல.   

 

பாரதியாரும், 

 

”கஞ்சி குடிப்பதால் கில்லார ்– அதன் 

காரணங்கள் இவே னயனும் அறிவு மிகல்லார”் 

 

என்று கூறியது வபால், இன்வறய ஏவழகள் கஞ்சியில்லாமல் 

இருப்பதற்குரிய காரணத்வத அறிந்து னகாள்வில்வல. 

 

அறிந்து னகாள்ளாதது மடட்ுமன்று, தங்கள் ஏழ்வமக்குக் கடவுளும் 

விதியும் காரணம் என்று பிவழ படக் கருதிக் னகாண்டிருக்கிறாரக்ள்.  

இது முற்றிம் தேறு.  

 

அண்ணல் இராமபிரான், இலக்குேன் அவமத்த பரண்சாவலவயக் 

கண்டு வியந்த வபாது,  

 

“தா இல் எம்பிகக சாகல சகமத்தன 

யாகை, யாதும் இலாரக்்கு இகயயாதளை.” (கம்பன்-2095) 

   

நமது நாட்டில் ேறுவமக் வகாட்டிற்கு கீழ் ோழும் மக்களுக்கு இந்தத் 

துணிவு ேரவேண்டும். ேரேவழக்கப்பட வேண்டும்.  அன்வற நமது 

நாடு ேளரும் .  

 

இந்த நாட்டில் ஒே்னோரு மனிதனும் தற்சாரப்வடய னபாருளாதார 

ேசதி னபறுதல் வேண்டும்.  சாரந்்து ோழ்தல் தீது.  

 

சுரண்டும் னபாருளாதரச ்சமுதாயம் அறவே கூடாது.  நாடும் 

ேளத்துடன்  ேளர வேண்டும்.  அந்நிய மூலதனத்தின் சந்வத நாட்டின் 

ேளரச்ச்ிக்கு உதோது.   
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சுதந்திரத்திற்கும் பாதுகாப்பு இல்வல.  அந்நிய மூலதனம் ஊவளச ்

சவத வபாலத்தான். ஆதலால், கம்பனின் கருத்துப்படி ஏழ்வம 

அழிவுக்குரியதல்ல. ஆக்கந்தரும் உந்து சக்தி என்பவத உணர 

வேண்டும். 

 

வேதாத்திரியம் (2) னபாருள் துவறயில் சமநீதி: 

 

”வீடு னதாழிற்சாவல விவளநிலம் வியாபாரம் 

விஞ்ஞான இயந்திரங்கள் ஆட்சி பீடம் 

பாடுபடும் மக்கடக்ுப் னபாதுோய் ஆக 

பலபடியில் கூடட்ுறவு முவற ேகுத்து 

நாடு ேளம் னபற்றுலகத் திவணப்வபக் னகாண்டு 

நல் ோழ்வு கிடட்ுேதற்கு ஏற்றோறு 

ஈடு இவணயற்ற ஒரு திட்டம் வேண்டும் 

இம் முவறவய மக்களுக்கு நலம் பயக்கும்.” (வேதாத்திரியம்) 

 

ேறுவம ஒழிய விேசாயம் ேளர வேண்டும் 

னதாழில்கள் ேறுவமவயப் வபாக்கும் 

கல்வியால் ேறுவமவய வபாக்கலாம்  

ேறுவமவயப் வபாக்க சுரண்டல்கவள ஒழிக்க வேண்டும். ேறுவமவய 

ஒழிக்க பன்முக உத்திகள் வதவே 

னபாருள் ேறுவம – அறிவு ேறுவம இல்வல. 

ேறுவமயற்ற ேளமான ோழ்வு இந்த வேயகம் னபற வேண்டும்.  

ோழ்க ேளமுடன் 

 

9.எத்தவன வகாடி இன்பம் வேத்தாய் 

 

நாம் மடட்ும் ஏன் இப்படி ோழ்கிவறாம்? பல வநரங்களில் 

சகமனிதரக்ளின் புலம்பல்கள் புதிராய் இருக்கின்றன. 

 

மணித்துளிகவளப் பணித ்துளிகளாகவும், பணத ்துளிகளாகவும் 

மாற்றி ோழ்ந்தது வபாதும்.  

 

மனதத்ுளிகவள ரசிக்கவும் இனி நம் காலத்வதச ்னசலவிடலாவம. ஒரு 

சிறு நலம் விசாரிப்பு, ஒரு சிறு புன்னவக, ஒரு சிறு உதவி என மலரச்ச்ி 

மயமாக்கலாவம!  

 

உயிவராடிருத்தல் மடட்ுவம ோழ்தலின் அவடயாளமாகாது. 

புன்னவகவயாடு னதாடங்கும் நாள் மலர ்மணத்வதாடு இரவில் 

உறங்கச ்னசல்கிறது.  

 

கேவல மறந்த மனங்களில்தான் இவறேன் இருக்கிறான் எப்வபாதும். 

மகத்தான மானுட சமுத்திரத்தில் வதான்றி இயந்திரங்கவளப்வபால் 

எதற்காக நாம் ஆகவேண்டும்? 
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சிறு துன்பங்களுக்கு எதற்கு மனம் உவடந்து உயிவர மாய்த்துக் 

னகாள்ளவேண்டும்?  

 

 எத்தவன வகாடி இன்பம்  

 அழகான ேண்ண மலரக்ள்,  

 நிலம் பாரத்்து இறங்கும் ஆலம் விழுதுகள்,  

 அதில் னதாங்கி ஆட்டம்வபாடும் அன்புக் குழந்வதகள், 

 பசுவமயான ேயல்கள், கிணற்றில் அடிமண் வதடும் சிறுேரக்ள், 

அற்புதமான ேரப்புகள்,  

 ோவன எடட்ும் உயரமான மருத மரங்கள்,  

 அழகான குளக்கவரகள்,  

 அவசயும் அழகுச ்சிற்பங்களாய் அழகான ஆடுமாடுகள், 

 பஞ்சாரத்வத விடட்ுக் னகாக்கரிதத்ு னேளிவயறும் வகாழிகள், 

 அதன் உடன் உவறயும் அழகான வகாழிக் குஞ்சுகள்,  

 னகாய்யா மரத்திலிருந்து பயத்வதாடு மிளகுக் கண்களால் எட்டிப் 

பாரக்்கும் அணில் குஞ்சுகள்,  

 பசுஞ்சாணி னமழுகிய மண் வீடுகள்,  

 வேக்வகாற் வபாரில் தவல நுவழக்கும் 

கன்றுக்குட்டிகள்,  

 பூேரச இவலயில் னசய்த பீப்பிகள்,  

 வநாண்டித் தின்றாலும் னநாடியில் விழாது ஓடும் நுங்கு 

ேண்டிகள்,  

 மாரக்ழி மாதத்துப் பனித்துளி,  

 சித்திவர மாதத்துக் கத்தரி னேயில்,  

 கசந்த காலத்வத மறக்கவேக்கும் ேசந்தகாலம்,  

 ஆண்டின் முதல்மவழ, குட்டிக் குழந்வதயின் முத்தம், 

 ோனனாலியில் ேழிந்வதாடி ேரும் பவழய மனம் கேர ்பாடல்கள்,  

 மண் பாவனத் தண்ணீர,்  

 ஓவலக் குடிவச வீடுகள்,  

 பவழய வசாறு,  

 அம்மாவின் அன்பு,  

 நிலாப் பாரத்்த நிமிடங்கள்,  

 

இேற்வற எல்லாம் ரசிக்கும்வபாது எதத்வனக் வகாடி இன்பம் 

வேத்தாய் எங்கள் இவறோ! என்று சப்தமாய் பாடத்வதான்றுகிறது. 

 

தாகூரின் ரசவன கவிஞரக்ள் எப்வபாதும் ரசவனயின் ரசிகரக்ளாகவே 
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திகழ்கின்றனர.் வநாபல் பரிசு னபற்ற கீதாஞ்சலியில், தாகூர ்இந்த 

இனிய ோழ்வேக் னகாண்டாடுகிறார.்  

 

இவறேவன னேகு னநருக்கத்தில் வேத்துப் பாரக்்கிறார.் திருேருவள 

வநாக்கிய ஆன்ம பயணத்வத அேர ்கவித்திறவனாடு 

காட்சிப்படுத்துகிறார.் 

 

“என் இலக்கான உன்வனத ்தரிசிக்க நான்சுற்றித்தான் 

ேரவேண்டியிருக்கிறது” என்கிறார.்  

 

அேரது விஸ்ேபாரதி பல்கவலக் கழகத்தில் இயற்வகவய பாடம், 

ரசித்தவல கற்றல். தாகூரின் மவழக்காலக் கவிவதயில் நவனகின்றன 

அேரது எல்லா எழுத்துகளும் குவடயின்றி! 

 

 னேள்வளச ்சலவே னமாட்டாய் பவுரண்மி நிலவில் ஒளிரும் 

தாஜ்மகாவல யாவரனும் ரசிக்காமல் 

இருக்கமுடியுமா?  

 தம் வீட்டில் தேழும் குழந்வதகளின் இனிவமயான 

மழவலனமாழி வகட்டேரக்ள் இனிவமயான இவசக் கருவிகளின் 

இவசவய உன்னதமானனதன்று கூறுோரக்ளா? 

 

யாேற்வறயும் இனிவமயாய் ரசிக்கப் பழகுங்கள். 

 

எத்தவன வகாடி இன்பம் வேத்தாய்  

எங்கள் இவறோ இவறோ இவறோ! (பாரதி பா.) 

 

வபரின்ப ஊற்று – வேதாத்திரியம் 
 

இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ –  

எங்கும் இன்ப ஊற்றாய் நிவறந்த இவறோ!  

அன்பும் கருவணயுமாய் அவனத்து உயிரக்ளூடும்  

இன்ப ஊற்றாய் அறிோய் இயங்கும் பராபரவம. (இன்ப ஊற்றாய்) 

 

எழிலுலகம் பவடதத்ு எல்லா உயிரக்ளுக்கும்  

ேழிேழியாக ோழ ோய்ப்வப நிரப்பி வேத்து  

ஒழிவிலாத் னதாடராக உள்ளும் புறமும் ஊற்றாய்  

அழிவிலாப் வபரின்ப அறிேவலயாய்த் திகழும், (இன்ப ஊற்றாய்)  

 

உண்வம நிவல மறந்து உணரவ்ு தன்முவனப்பாகி,  

எண்ணம் ‘தான்’ ‘தனது’ என்று இறுகிக் குறுகி நின்று  

மண்வணப் னபான்வன னமன்வமலும் மாறிமாறி நிவனந்து  

கண்ணும் கருதத்ும் தீய காமம் புகாமல் என்னுள் (இன்ப ஊற்றாய்) 

 

உடலாய் எவன நிவனந்வதன் உணரச்ச்ிகள் ேருந்தின  
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உடலுள் உயிராய் என்வன உயரந்்து அறிவில் நிவறந்வதன்  

உடலுயிர ்ஊடறிோய் உன்வன உணரந்்தவபாது  

உடலுயிர ்அறிவு நீயாய் உணரந்்துன்னுள்நான் அடங்க... (இன்ப 

ஊற்றாய்) 

 

விவனப்பதிோம் சுவமவய விடுத்துத் தூய்வம னபறவே  

நிவனோய் உடனலடுத்வதன் நிலம் மீது விழுந்த பின்வன  

எவன மறந்வதன் என்றன் விவன மறந்வதன் இவறோ!  

எவன மறந்வதன் ஆனால் நீ உள் நிவறந்து எவன மீடட்ு” (ஞா.க.பா.1646) 

இன்ப ஊற்றாக எங்குவம நிவறந்த னமய்ப்னபாருளாகிய  இவறநிவல, 

அவனத்து சீே இனங்களிலும் அன்பும் கருவணயும் னேளிப்படுத்தும் 

அறிோக இயங்குகிறது. 

 

னமய்யடியாரக்ளுக்குப் வபரின்பமாகி அமுத ஊற்றாய்ப் பீறீட்டு 

னகாண்டுள்ளது னமய்ப்னபாருள் என்கிறார ்தாயுமானேர,் 

 

வபரின்பம் என்றால் என்ன?  வேதாத்திரியம் அழகாக வபரின்ப 

ஊற்றான னமய்ப்னபாருவள அவடயாளம் காடட்ுகிறது. 

 

அவதவிடப் னபரிய இன்பம் இல்வல என்பவதக் குறிக்க வபரின்பம் 

என்கிவறாம்.   

 

ஊற்று என்பது குவறவில்லாாமல் னதாடரந்்து ேந்து 

னகாண்வடயிருப்பது.  இன்பமானது நீடித்தும் நிவலத்தும் இருப்பது 

ஆகும்.  

மன அவலச ்சுழலானது குவறந்து அறிவு என்ற நிவலக்குப் 

வபாகும்வபாது. தன்வனவய எல்லாேற்றிலும் எல்லாேற்வறயும் 

தனக்குள்வளயும் காண்கின்ற அகதத்ுணரவ்ு ஏற்படும்.   

 

வபரின்பம், வபரானந்த நிவலயாகும்.  இன்ப ஊற்றாக எங்குவம 

நிவறந்த இவறநிவல, அவனத்து சீே இனங்களிலும் அன்பும் 

கருவணயும் னேளிப்படுத்தும் அறிோக இயங்குகிறது.   

 

பரம் என்றால் அவதவிடப் னபரிதும் நுண்ணியதும் இல்வல.  

இவணயானதுமில்வல என்பதாகும். அதவனவய வபரறிவு என்கிவறாம். 

 

பிரபஞ்சமாகி எண்ணிலடங்காத வகாள்களிவல, நில உலகமும், சீே 

இனங்களுமாகி னதாடரந்்து ேழிேழியாக ோழ்ேதற்கு 

ோய்ப்புகவளயும் நிரப்பி வேத்து, ஓய்வு இல்லாமல், அகமும் 

புறமுமாக, அழிவில்லாத வபரறிோக எல்லாேற்றிலும் இருந்து இயக்கி. 

காதத்ு, முடித்தும் வேக்கிறது.   
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இந்த உண்வமகவள எல்லாம் மறந்த மயக்க நிவலயில் 

தன்முவனப்பின் காரணமாக அழிந்து வபாகக்கூடிய உடவலவய நான் 

என்று கருதியவபாது உணரச்ச்ிேயப்பட்ட நிவலயில் துன்புற்வறன். 

 

உடலுக்குள் உயிர.் உயிரக்்குள் அறிவு, அந்த அறிவே நானாகவும், 

நீயாகவும் இருப்பவத உணரந்்து னகாண்வடன்.  

 

கரம் விவனப் பதிவுகவளக் கழிதத்ு ஆன்மாவேத் தூய்வம னசய்து 

னகாள்ேதற்காகவே உடனலடுதத்ு நில உலகில் ோழ்ந்து 

னகாண்டுள்வளன். 

 
துவணநின்ற நூல்கள். 
1. பாரதியார ்பாடல்கள், உமா பதிப்பகம், னசன்வன. 

2. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு 

3. இவணயதள தகேல்கள். 

4. ஞானக்களஞ்சிய கவிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 

வேதவலாக அன்பு நிவலயம், னபாள்ளாசச்ி 

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் னபான்னமாழிகள் 5000, மன்னாரக்ுடி 

பானுகுமார.் விஜயா பதிப்பகம், வகாவே. 

6. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள், மன்னாரக்ுடி பானுகுமார,் விஜய 

பதிப்பகம், வகாவே 

7. பாரதியார ்பாடல்கள், பாரதியார ்இவணயதளம் 

 

 
 
 
 


