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ப�ப்�ைர
      �ன �ந்தைனயாளர ்கன்��யஸ் பற்�
அ�யாதவரக்ள் யா�ம் இ�க்க ��யா�, அவைரப்பற்�
ஏராளமான �ல்கள் �ற ெமா�களில்
ெவளிவந்��ந்தா�ம் த��ல் அேநகமாக ஒன்ேறா
இரண்ேடா தான் ெவளி வந்��க்�ன்றன. எனேவ
இதைன மன�ல் ெகாண்� மக்க�க்� பயன்ப�ம்
வைக�ல் அவைரப் பற்�ய அரிய தகவல்க�டன்
அவர� �ந்தைனகைள�ம் இந்��ல் ெதா�த்�
வழங்��ள்ேளாம்.

இந்�ைல �றப்�ற ெதா�த்�த் தந்த �லவர ்N. V.
கைலமணி அவரக்�க்�ம், மற்�ம் இந்�ல் நன்�
ெவளிவர உத�ய அைனவ�க்�ம் எங்கள� நன்�.
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கன்��ய�ன்



நம்ைம ேமம்ப�த்�ம் எண்ணங்கள்
 

1. காற்�ம்	�ல்�ம்!
 

      அய்யன் ��வள்�வர ்ெப�மா�க்�ப் �ற�, �ன
நாட�்ல் அவர� அறெந� வ�கள் சாரப்ாக, உலக
ச�தாயத்�ல் தனி மனிதனாக�ம், ெபா�
மனிதனாக�ம், ேதான்�ய �ைறகளிேல எல்லாம்
�கெழா� ேதான்�, மனித�லம் வாழ்வ� எப்ப� என்�
�ந்�த்� வ�காட�் மைறந்த ஒ� மாெப�ம் ஞானி
கன்��யஸ் என்ற ஞானியர ்�லகம்!

��வள்�வர ்ெப�மா�க்�ப் �ற� அந்த ஞானப்
ெப�மகன் �றந்தார ்என்� நாம் எ���ன்ற ேபா�,
இதன் ஆராய்ச�்ையக் ��வதானால், �ல் ெப��ம்
�றனாய்வாகத் �க�ம் என்பதால், நாம் ஆய்�
உலகத்�க்�ள் �க ��ம்ப�ல்ைல. அதற்� ஒ� தனி
�ேல எ�த ேவண்�ய நிைல ேதான்�ம்.

ஆனா�ம், கன்��யஸ் என்ற �ன நாட�் ஞானி,
��வள்�வர ்ெப�மாைனப் ேபாலேவ ஓர்
அறெந�யாளராக வாழ்ந்தார.்

அவர ்அறெந� ஆசானாக மட�்ேம வாழ்ந்�
காட�்யவர ்அல்லர;் �றப்பான ஓர ்அரைச அைமத்�
காட�்வதற்�ரிய ராஜ தந்�ரியாக�ம் நடமா�னார.்
அதற்கான அ�பவ�ம் உள்ளவராகப் பணியாற்�க்
காட�்ய �ன் ேனா�யாக�ம் �கழ்ந்தார ்ேபர�ஞர்
�ேளடே்டா என்ற அர�யல் மகாைனப் ேபால!

கன்��யஸ் எங்� ேபானா�ம், எங்� வாழ்ந்தா�ம்,
எப்ேபா�ம் தன்�டேன ஒ� மாணவர ்��ைவ உடன்
ைவத்�க் ெகாண்��ந்த ஒ� ���ல ஆசானாவார!்
ேபா�மாதவன் �த்தர ்ெப�மாைனப் ேபால!



�ன ஞானப் ெப�மகன் கன்��யஸ், ��ஸ்� ெப�
மகனான இேய� ெப�மான் �றப்பதற்� 550
ஆண்�க�க்� �ன்னேர, �ன நாட�்ல் பாரா�கமாகப்
பராமரிக்கப்பட�் வந்த ெப� �ல்கைளத் ெதா�த்�
�ற்களாக ெவளி�டட் ஒ� ப�ப்பா�ரியராக�ம்
�ளங்�னார.்

கன்��யைசப் ேபால தன� நாட�்ச்
சான்ேறாரக்ளின் இலக்�ய, வரலாற்�, க�ைத
�ற்கைள எல்லாம் தன� தாய்நாட�்
எ�ரக்ாலத்�ற்கான �ற் �ைதயைலச ்ேச�த்�,
�ற்களாக ெவளி�டட் �ந்தைனயாளரக்ள்,
ப�ப்பாளரக்ள் ேவ� எந்த நாட�்�ம் ேதான்�யதாக,
தமக்�த் ெதரிந்தவைர ேவ� எவ�ம் இல்ைல என்�
மைல ேமல் நின்� �ரல் ஒ�க்கலாம்; அத்தைகய ஓர்
அ��ச ்ேசைவைய ஏற்� அ�ம்பா�படட் ஞானேமைத
அவர!்

கன்��யஸ், தன� வாழ்நாள் வைர��ம்,
தன்�டன் இ�ந்த மாணவமணிக�க்� அவ்வப்ேபா�
சந்ேதகம் ஏற்ப�ம் ேபாெதல்லாம், அவரக்ள் ெதா�த்த
ேகள்�க�க்� தக்க �ைடகைள �ளக்� அவரக்ளின்
அ�யாைமகைள அகற்�வந்த ஒ� நடமா�ம்
பல்கைலக்கழகமாக வாழ்ந்�வந்த கல்� ேபாதகராக
இ�ந்தவராவர.்

கன்��யஸ் என்ற மாேமைத தம� நாட�்க் கம்பர்
ெப�மாைனப் ேபால க��லகச ்சக்கரவரத்்�யாக
நடமா�ய மாெப�ம் கல்�மகான் க�ைதகைளப்
பா�ய� மட�்மல்ல அவர ்ெதா�ல்; இயற்�ய
பாடல்கைள உளம் உ�கப் பா�க்காட�் மக்கைள,
மாணவரக்ைளப் பரவசப்ப�த்� ம�ழ்�ட�்ய ஓர்
இைசப்பாடகர;் ஒ� சங்�த �ற்பன்னர.் நம� நாட�்ச்
சங்க காலப் பாணரக்ைளப் ேபால!



கன்��யஸ் என்ற ேபர�வாளன் ஓர ்அர�யல் வா�!
அைமசச்ராக அ�ம்பணி ஆற்�யவர-்ேசக்�ழார்
ெப�மாைனப் ேபால நாட�்ன் காவலராக வாழ்ந்தவர!்
அவ�ைடய அரிய ஆட�்ப்�லைமைய ஏற்�க் ெகாள்�ம்
அர�யல் அ�ஞரக்ள் அப்ேபா� இல்லாததால், �ன
ஆட�்கள் ஒேர �ழப்பக் �டை்டகளாகக் காட�்த்தந்தன!

கன்��யஸ் அந்தந்த ேநரத்�ல் எந்த
காரியத்ைத�ம் அலட�்யம் ெசய்யாமல்; "ெசய்�ம்
ெதா�ேல ெதய்வம்" என்பதாக ம�த்�ப் பணியாற்�ய
ஒ� காரியவா�! ஒ� சமயம் ஆ�மா�கைளக் �ட
ேமய்த்�க் �� ெபற்றார!் ம��ைறேயார ்ேநரத்�ல்
கால்நைடக் கண்காணிப்�க் கணக்கராக�ம்
காரியமாற்�னார!் அேத மனிதரிதான்,
அைமசச்னாக�ம், ஞானா�ரியனாக�ம், மாணவப்
ேபாதகராக�ம் அ�வலாற்�னார.் எைதச ்ெசய்யத்
�ணிந்தா�ம் காரியவா�யாகேவ ெசயல் �ரித்தார!்

தத்�வ ஞானம் கற்�த் தரித்�ரராக ஊர ்�ற்�ச்
�ற்� வ�ைமேயா�ம் ேபாரா��ம் நாேடா�யாக�ம்
�ரிந்தவர ்கன்��யஸ்!

ேமற்கண்ட அத்தைனச ்�றப்�க�ம்,
ேமன்ைமக�ம் ஒன்றாக இைணந்த ஒ� மனித
உ�வமாக, ஞான ஆத்மாவாக, ��ய எண்ணங்கள் என்ற
�க்கள் மல�ம் ெச� ெகா�களாக, ��ய லட�்யக்
கனிகள் ப�க்�ம் �க்கனி மரங்களாக மக்கள் இைடேய
நடமா�ய ஒர ்அற்�த ஞானாவதாரமாக, வானகம் தந்த
இயற்ைகக் ெகாைடயாக நடமா�யவர ்கன்��யஸ்
என்றால் �ைகயாகா!

இவ்வள� அரிய �றன்கைள எல்லாம் தன� அ��
எ�ம் ேதாளிேல �மந்த கன்��ய�ன் லட�்யம் தான்
என்ன? என்� ேகட�்�ரக்ளா?

ேவேறான்�ம் இல்ைல. நம� சங்ககாலக்
க�ஞனான �ங்�ன்றனார ்கண்ட கனவான, "யா�ம்



ஊேர, யாவ�ம் ேகளிர”் என்ற தத்�வத்ைத நனவாக்�ட,
"ஒேர உலகம், ஒேர மனித ச�தாயம்"; ஒேர ெபா�
ஒ�க்கம் என்ற ெபயர ்�ட�் அதற்காக அயராமல்
உைழத்தவரத்ான் கன்��யஸ்!

உலகம் ��வதற்�ம் ஒேர ஒ�ங்� ஒேர ெபா�
ெந�; என்ற உலகப் ெபா�நல ச�தாயம் அைமக்க�ம்,
அந்த ச�தாயத்�ல் தன்னலமற்ற தனி மனிதன் ெபா�
மகனாக வாழ�ம், அன்�வ��ல் அைனவரிட�ம்
சமத்�வ சேகாதரத்�வப் பாசத்ேதா�, அற ெந�கைளப்
�ன்பற்�ப் பழக�ம், மனிதத்தன்ைமையப் பன்ப�த்�
வளரந்்� இயற்ைகேயா� இைணந்�, �� மனிதனாக
வாழ்வ�ம் தான் அந்த உலக ச�தாயத்�ன் இலட�்யம்
என்பைதச ்�ன மக்க�க்� எ�த்�க்காட�்யவர்
கன்��யஸ்.
 

அ�� வ�தான் என� மதம்!
அதன் அறெந�கள்தான் என� ேவதம்!
மனித தத்�வம்தான் அதன் ஆத்�மம்!
அதற்�ரிய ச�தாயப் பண்பா�தான் அதன்
��க்ேகா�ல்!
அந்தப் பண்பா�க�க்�ரிய வ�பா�தான்
�ைச ��!
அப்�ைசக்�ரிய பக்��ள்ளம்தான்
�ராரத்்தைன!
இவற்றால் ேப��ன்ற ேபரின்பம் தான் �க்�
நிைல.       

 
இந்த தத்�வ ெந�கைளச ்�மார ்2300 ஆண்�க�க்�
�ன்பாக, கன்��யஸ் என்ற ஞானி பழைமப்
பண்�க�க்�ப் ��ைம ெந�கைள வ�த்� ஒ�
ெகாள்ைகைய உ�வாக்� அைமத்�க் காட�்ய ஒேர
ச�தாயம் ஒேர உலகம், ஒேர ெபா� ெந� ஒ�க்கம் தான்



இன்�ம் மக்கள் ��க் ெகாண்��க்�ம் கன்��யனிசம்
என்ற ஒ� தத்�வமா�ம்.

இந்த இலட�்யத்ைத �ளக்�க் கன்��யஸ்
மக்களிைடேய ேப�ம்ேபா�, அதற்�ரிய உ�வ
ெந�கைள�ம் �ட�்க் காட�்னார.் அவற்�ள் �ல:

"நீங்கள் எைத ��ம்ப ம�க்��ரக்ேளா, அைதப்
�ற�க்�ச ்ெசய்ய நிைனக்கா�ரக்ள்! என்றார!்.

அ�ைவ நான்� வைககளாகப் ப�த்தார!்
இயற்ைக�ேலேய நல்ல�� உள்ளவரக்ள் மக்களில்
�தல் வைக; கற்றக் கல்��ன் �லம் அ��
ெபற்றவரக்ள் இரண்டாம் வைக; உைழப்�னால்
கல்�ையச ்ேசகரித்�க் ெகாண்டவர ்�ன்றாம்
தரத்�னர;் கல்��ல் மந்தமாக இ�ந்� கற்க
��யாதவரக்ள் நான்காம் �ரி�னர ்என்றார.்

நியாயத் �ரப்்� ெப�ம் சம்பவங்களில் நான்
�றைரப் ேபாலேவ இ�க்�ேறன். ஆனால், நியாயத்
�ரப்்� அளிக்காமல் இ�க்�ம் சம்பவங்கைளேய நான்
ெபரி�ம் ��ம்��ேறன். ஏன் ெதரி�மா?

தவ� ெசய்தவரக்ள் தங்கள் தவைற மறக்க உத�ம்
வ�கைள ேமற்ெகாள்ேவ மாடட்ாரக்ள். இவரக்ள்
நீ�க்�ரிய மரியாைதைய வழங்க�ம் �ற்ப�வாரக்ள்;
இ� தான் நாம் அ�� ெவ�ம் �யற்� என்றார!்

அவ்வாறானால், அ�வாளரக்ள் என்பவரக்ள் யார்
என்பைத அவர ்அைடயாளம் காட�்ம்ேபா�,
அ�வாளிகள் தனக்� வ��ன்ற இைட��கைளப் �றம்
காண்ப� ேலேயதான் கவனமாக நிற்பான்; ெவற்�
ெப�வ� என்ப� அவரக்�க்� இரண்டாவ�
ேயாசைனேய.

ெதரிந்த� இ� என்பைத அ�வ�ம்-ெதரியாத�
இன்ன� என்பைத அ�வ�ம் தான்; அ�வாளி�ன் �றந்த
இயல்பா�ம் என்� சான்�ைரக்�ன்றார!்



"அன்� என்ப� உத� ெசய்வ�தான்;
அைனவரிடத்�ம் எல்ேலா�ம் அன்� காடட் ேவண்�ம்.
இதனால் நல்லவரக்ளின் நடை்ப நா�ங்கள்.

அழ� எ�ம் ெபா�ளின் �டட்ங்க�க்�
அடங்காதனவற்ைற அறேவ கவனிக்கா�ரக்ள். அழ�ற்�
அப்பாற்படட் ெசயல்கள் எைத�ம் ெசய்யா�ரக்ள்.

அைம� என்றால் என்ன என்ப� பற்� அவர்
அ��க்�ம் ேபா�; "தன் �ட�்ல் உள்ள
��ம்பத்�னரக்�டன் அன்�டன் வாழ்பவன்தான்
அைம�ையப் பற்�ப் ேப�ட அ�கைத
உைடயவனாவான். பல �ஷயங்கைளப் பற்�, நன்றாக
ஆரா�ம் ேபா�தான் அ�� �றக்�ற�. அந்த அ��ம்
அதனால் ��ைம அைட�ற�. அந்த அ�� நிைற�
ெப�வதால் �ந்தைன�ம், என்ணங்க�ம் �ய்ைம
ெப��ன்றன. எண்ணங்க�ம், �ந்தைனக�ம்
பரி�த்தம் ெப�வதால் இதயம் �ய்ைம அைட�ன்ற�.
அந்த இதயத் �ய்ைம, மனிதனின் மனைதப்
பன்ப�த்��ற�. பக்�வம் அைட�ற�. இ�ேபான்ற
மனப்பக்�வம் ெபற்றவரக்ள் வா�ம் ��ம்பங்களில்
ம�ழ்ச�் நிைறந்��க்�ன்ற�. இத்தைகய ��ம்பங்கள்
உள்ள நா� அைம��ல் நிைலெபற்� ��ம். இ�
ேபான்ற நாட�்ல் உள்ள மக்களைனவ�ம் தங்கள�
உற்றார,் உற�னர,் நண்பரக்ளிடத்�ல் அன்�
ெச�த்�ம்ேபா�, அவரக்ள் தங்கைள �ட ேமல்
நிைல�ல் வாழ்பவரக்ைள ம�த்�வந்தால் வானகத்தான்
�ைட�ழ் எங்�ம் அைம� நில�ம் என்� அவர்
��ப்���றார.்

நாடை்ட ஆ�ம் மன்னன் எப்ப�ப்படட்வனாக
இ�க்க ேவண்�ம் என்றால், 'அவன் தன் நல்ல
ஒ�க்கத்தால் ஆட�் ெச�த்�ம்ேபா� ��வ நடச்த்�ரம்
ேபால் �ளங்��றான். அந்த �ண்�ன் சலனமற்�,



ந�நிைல���க்க, மற்ற நடச்த்�ரங்கள் எல்லாம்
அதைனச ்�ற்�ச ்�ற்� வ��ன்றன.

மன்னனாக இ�ப்ப� கஷ்டம்தான்; ஆனால்
அைமசச்னாக இ�ப்ப�ம் கஷ்டந்தான்! ஏன் இந்தக்
கஷ்டம் உ�வா�ன்ற� என்றால், அரசன் தாேன, நீ�
ஒ�க்கத்ைதப் �ன்பற்�பனாக இ�க்க ேவண்�ம்.
அப்ேபா�தான் அவன் �ழ் வா�ம் மக்க�ம் அவன்
ஏ�தல் ஏ�ம் இல்லாமேலேய அவ�ைடய கடட்ைளக்�
அடங்� நடப்பாரக்ள்!

அந்த அரசன் நீ� ஒ�க்கம் தவ� நடக்�ம் ேபா�,
அவன் எவ்வள�தான் மக்கைளச ்சடட்த்�ன் �லம்
வற்��த்�னா�ம்�ட, அந்தச ்சடட்ங்கள்
அவமானப்படத் தாேன ெசய்�ம்? இந்த அரசன் நிைல,
இன்ைறய மக்களாட�்க்�ம் ெபா�ந்�ம் அல்லவா?
அதனால்தான் மன்னனாக இ�ப்ப�ம் கஷ்டம்; அவ�க்�
அைமசச்னாக இ�ப்ப�ம் கஷ்டமா�ம்-இல்ைலயா?

அப்ப�யானால் அந்த அரசன் நடத்��ன்ற ஆட�்
எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத �ளக்��ன்ற ஞானி
கன்��யஸ், �ழ்கண்ட �ளக்கத்ைதக் ���றார,்
அதாவ�, 'ேநரை்மயானவரக்ைள அரசன் ேமனிைலக்�க்
ெகாண்�வர ேவண்�ம். மனக்�ற்றம் உள்ளவரக்ைள
ஆட�்ைய �ட�் அல்ல� அவரக்ள� பத�ைய �ட�்
அகற்��ட ேவண்�ம். இப்ப� ஓர ்அரசன் நடவ�க்ைக
எ�ப்பானானால், மக்கள் அந்த ஆட�்க்� அன்�டன்
பணிந்� நடப்பாரக்ள். அேத ேபால அ�த்�ள்ளவரக்ைள
ம�ழ்�ப்பாரக்ள். �ரத்�ல் உள்ளவரக்ைள ஈரத்்�க்
கவரவ்�ம், வ�கரிப்ப�ம் நல்ல ஆட�் நீ�ப்பதற்�ரிய
�றந்த இலக்கணமா�ம்; என்�றார.்

மக்களின் ேநரை்மயான ஒ�க்க வளரச்�்க�க்�
அர� எந்தக் காலத்��ம் அலட�்யமாக, அக்கைரயற்ற
�தமாக இ�க்கக் �டா�.



ஒ�ேவைள அந்த மன்னன் அலட�்யமாக�ம்,
அக்கைரயற்�ம் இ�ந்��ட�், சடட்ங்கள் �லமாக�ம்;
தண்டைனகைளத் த�வதன் வா�லாக�ம், மக்கைள
அடக்க �யன்றால்; அவரக்ள் அவற்ைற ��வ�ல்தான்
அ�க அக்கைர காட�்வாரக்ள்; தண்டைனகைள�ம்
அலட�்யம் ெசய்வாரக்ள்!

மக்கள்-மன சாட�்�ன் கடட்ைளக்�க்�ட �ழ் ப�ய
மாடட்ாரக்ள். இைவ எல்லாம் நடக்கக் �டா� என்� ஓர்
ஆட�் நிைனக்�மானால், அர�ப் ெபா�ப்�ேல
உள்ளவரக்ள் தங்கள் ஆ�ைக�ன் �லமாக�ம்,
ஒ�ங்�, ஒ�க்கம் �ைறகளின்ப��ம் மக்கைள
வரம்�க்�ள் கட�்ப்ப�த்�, நீ��ன் வ�ேய
நல்வ�ப்ப�த்�னால் ஓர ்ஆட�்க்�டப்டட் மக்கள்
தங்கள� மனசச்ாட�்க்� அடங்��ம், பயந்�ம்,
ம�ப்�ட�ம், மரியாைத�ட�ம், வாழ்வாரக்ள்
என்ப�தான் உண்ைம.

அ�சரி, ஓர ்ஆட�்ைய நிரவ்�க்�ம் சடட்ம்,
அ�காரம் எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத�ம் நீ�
ேபாதகர ்கன்��யஸ் �ளக்�வைதப் பா�ங்கள்.

ஓர ்ஆட�்�ன் சடட்ம், ஆைண, கடட்ைள உத்தர�
மக்க�க்� உகந்தவா�ல்லாமல், தவறானதாக
அைமந்தால், மகன் தந்ைதைய�ம், அைமசச்ன்
மன்னைன�ம் எள்ளள� �ைன�ம் அஞ்சாமல்,
தயங்காமல் எ�ரத்்�ப் ேபாராடலாம் என்� அவேர
���றார!்

"கல்�க் ேகாடட்ங்களிேல மக்க�க்�க் கல்�ையப்
ேபா�க்�ம் ஓர ்ஆசான் எவ்வா� இ�க்கேவண்�ம் என்
பைத அவர ்ேப�ம் ேபா�, 'ஆ�ரியன் ஒ�வன் தான்
ப�த்தைத மறவாமல் இ�க்க ேவண்�ம். அ� மட�்மல்ல;
தன� அ�ைவ ெமன்ேம�ம் வளரத்்�க் ெகாள்ள ேம�ம்
சகல �ஷயங்கைள�ம் கல்� �லமாக�ம், அ�பவம்
சாரப்ாக�ம் கற்�க் ெகாண்ேட வரேவண்�ம். இ�தான்



ஓர ்ஆ�ரிய�க்�ரிய அ�ப்பைட இலக்கணம். அைத
��த்�, மற்றவரக்ள் ேகட�்ம் ேகள்�க�க்�ப் ப�ல்
�ற மட�்ம் ெதரிந்� ெகாண்��ந்தால் ேபாதா�, பல
�ஷயங்கைள�ம் கற்�த் தன� நிைன�ல் ைவத்�க்
ெகாண்��ப்பவன் ஆ�ரியன் என்ற ெபா��க்ேக
உரியவன் அல்லன் என்�றார.்

கல்� என்றால் என்ன? அ� எவ்வா� இ�க்க
ேவண்�ம் என்ப� பற்� அவர ்க�த்த��த்தேபா�:
"இலக்�யக் கல்��ல் நான் �றைரப் ேபால �றந்�
�ளங்��ேறன். ஆனால், நான் கற்றக் கல்�க்�
ஏற்றவா� வாழ்ந்�, சான்ேறான் ஆவ�ல் ெவற்�
அைடந்��க்�ேறனா என்ப�ல் நான்
ேகள்�க்��யாகேவ இ�க்�ேறன்." என்�
தன்நிைலையச ்�ட�்க் காட�்ேய மற்றவரக்�க்�ம்
அவர ்அ���த்��ள்ளார!்

கல்� எந்த நாட�்�ம் ெசய்�ளாகேவ
�வங்��ன்ற�. அ�தக்கநல்ெலா�க்கத்�னால்
வ�ப்ெப��ற�; வளமா�ற�; அதற்� நாம் த�ம்
உரத்தால் ஊடட்மைட�ன்ற�; வளரச்�்யைட�ன்ற�.

எைத�ம் �ந்�க்காமல் ப�க்�ம்ேபா� மன�ல்
�ழப்பம் ேதான்��ற�; அேத ேநரத்�ல் ப�க்காமல்
�ந்�ப்ப� சமநிைலையக் ெக�த்����ன்ற�

கற்ற கல்�ைய நிைனவாற்ற�டன் ேபாற்ற
ேவன்�ம்; அப்ேபா�தான் யார ்ேகட�்ம் ேகள்�க்�ம்,
உட�க்�டன் �ைட�� �ளக்க ���ம். ஆனால்,
அவன் �றந்த ஓர ்ஆ�ரியனாக இயங்க ��யா�!

மாணவரக்ள் �ன்காலத்�ல் தனக்காகேவ, அ�ைவ
வளரத்்�க் ெகாள்ள கல்�ையக் கற்றாரக்ள். ஆனால்,
இக்காலத்��ள்ளவரக்ள் மற்றவரக்�க்காக தம�
கல்�ையக் கற்�றாரக்ள்!

கல்� கற்றவரக்ள் �றர ்க�த்�க்கைளத் ெதரிந்�
ெகாள்வ� நல்ல�; நாம் நிைனத்த�தான் சரி என்�



��ெவ�த்�க் ெகாள்ளக் �டா�; எந்தக் க�த்ைத எவர்
��னா�ம், அைத எண்ணிப் பாரத்்� எ� நல்ல�
என்பைதேய ஏற்�க் ெகாள்ளல் நல்ல்�.

"உண�ம், உறக்க�ம் இல்லாமல் நான், அல்�ம்
பக�ம் கற்க ேவண்�யைதக் கற்ேறன். ஆனால், நான்
காணேவண்�ய, �ற்�த் ெதளிய ேவண்�ய ��ைவக்
காண��யாததால், �ண்�ம் அைத எவ்வா�
ெபற���ம் என்ற �யற்��ேலேய இர�ம் பக�ம்
ஈ�பட�் வ��ன்ேறன்"

அப்ப�யானால், நான் என� கடைம���ந்� தவ�
�டே்டனா என்� ேகடக்ா�ரக்ள். கடைம, என்ப� மனித
இனம் ��ைம�ம் கைடப்��க்க ேவண்�ய ஒ�
ேநரை்மயான பாைத என்பைத ஒன்றாக உணரந்்தவேன
நான் அப்ப� இ�க்�ம் ேபா� தவ� ெசய்ேவனா?

எங்ேக உண்ைமையக் காண்�ேறாேமா அங்ேக
அைதப் பாராட�்வ�ம் அைத ��ைமயாகக்
கண்ட�வைதேய ெதாடரந்்� �யல்வ�ம், எனக்�த்
ெதரிந்தவற்ைற �ற�க்� எ�த்� �ளக்�வ�ேம
என்�ைடய கடைம�ன் இயல்� என்ற உணர�்ைடயவன்
நான்.

மக்களின், மாணவரக்ளின் ஒ�க்கங்கைளப் பற்�க்
கவனிப்ப�, அரச�ைடய கடைமகளா�ம்!
அப்ப�யானால் கடைமயாளன் �ற்றேம
ெசய்யமாடட்ானா? என்ற ேகள்� எழலாம் இல்ைலயா?

�ற்றம் எழலாம்; ஆனால், அந்தக் �ற்றத்ைதத்
��த்தாமல் இ�ப்ப�, �ண்�ம் ஒ� �ற்றத்ைதச்
ெசய்யேவ அவ�க்�த் ைதரியத்ைதத் தந்���ம்.
அதனால், தன� �ற்றங்கைள�ம், �ைறபா�கைள�ம்,
தானாகேவ உணர ேவண்�ம். ஆனால், அவ்வா�
தன்ைனேய வ�த்�க் ெகாள்ளக்��ய ஒ� மனிதைன
நான் இன்� வைர பாரத்்தேத இல்ைல.



அதனால்தான் ���ேறன், அவரவர ்தங்களிடம்
உள்ள �ற்றங்கைள, �ைறபா�கைளக் கைளந்ெத�யச்
���ம் தயக்கம் காடட்க்�டா� என்� ேகட�்க்
ெகாள்�ேறன்.

க�ைணயற்ற அ�கார�ம், பக்�யற்ற ஆசார�ம்,
�ன்ப உணரவ்ற்ற வ�த்த�ம் எனக்� அறேவ ��க்காத
�ஷயமா�ம். மனிதன் ஒவ்ெவா�வ�ம் அவரவர்
�ற்றங்கைள �த�ல் ��த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அைத�ட�் �ட�் �ற�ைடய �ற்றங்கைளத் ��த்�ம்
�யற்��ல் ஈ�படக்�டா�.

ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் அவரவர ்அைடய ேவண்�ய
��க்ேகாள்கள் இ�க்�ம். அ�ல் ��வ�ம் �ைறவ�ம்
தவ�, ெவளி�ல�ன் �ண்�தலால் சங்�தம் மனித
இதயத்�ேல இ�ந்� உதயமா�ற�.

�ைம ெசய்பவரக்ள் யாராக இ�ந்தா�ம்;
அவரக்�க்� நீ� ப�லாக அைமதல் ேவண்�ம். அன்�
ெச�த்�பவரக்�க்� அந்த அன்ேப ப�லாக அைமதல்
ேவண்�ம்.

தன்ைனத்தாேன ஒ�த்�க் ெகாண்�, �றர்
�வகாரங்களில் தாராளமாக இ�ப்பவன், �ற�ைடய
ெவ�ப்�க்� ஆளாவ� �ரல்பம்! �றர ்��ம்
�ஷயங்கைள �த�ல் �ரந்்� ேக�ங்கள்; சந்ேதகப்பட
ேவண்�ய ெசய்�கைள ஒ�க்�த் தள்�ங்கள். அதற்�
இடம் ெகா�க்கா�ரக்ள்.

�ற�க்� நீங்கள் ெசால்�ம் �ஷயங்கைள,
நிதானமாக கவனித்�க் ���ரக்ேளயானால்,
��மானவைர தவ�கள் ேநராவண்ணம் நாம் த�ரத்்�க்
ெகாள்ள ���ம்.

அதனால் �றரிடம் எந்த �ஷயத்ைத�ம் �ரந்்�,
அக்கைரேயா� ேக�ங்கள்! அவற்�ல் அபாயம் உள்ள
சம்பவங்கள் இ�ந்தால் ெவ�த்� ��ங்கள்; எனேவ,
எத்த �ஷயத்ைத�ம் ெபா�ைமயாக, நிதானமாகச்



ெசய்�ங்கள். �ன்ெனா� ேநரத்�ல், ஐேயா இப்ப� நடந்�
ெகாண்ேடாேம என்� உங்க�ைடய ெசயல்கள் பற்�
நீங்கேள வ�ந்�க் ெகாள்�ம் நிைலகைளத்
ேதாற்��த்� �டா�ரக்ள்.

ஆட�்�ேல இ�ப்ேபாரின் சடட்ங்கள், மக்களின்
வாழ்க்ைகைய ெந�ப்ப�த்�ம் வைக�ல்
இ�க்கேவண்�ம். சடட்த்ைத ��னால் தண்டைன உ��
என்ற அசச்ம் மக்கள் உள்ளத்�ேல ப�யைவக்�ம்
சடட்ங்கைள அவரக்ள் இயற்ற ேவண்�ம்.

�ற�ைடய தவ�கைள�ம், �ற்றங்கைன�ம்
�வரித்�க் ��க்ெகாண்ேட இராேத. அைத�ட
உன்ைனேய நீ எண்ணிப்பார;் உன் �ற்றங்கைள உற்�
ேநாக்�த் த�ரத்்���! அ�தான் �றந்த வ�!

இயற்ைகயால் உண்டா�ம் �ன்பத்ைதக் �டப்
ெபா�த்�க் ெகாள்ளலாம். ஆனால், உங்க�ைடய
தவ�களால் உ�வா�ம் �ன்பங்கைளப் ெபா�த்�க்
ெகாள்ளேவ ��யா�.

அ�ேபாலேவ, இன்பத்ைத�ம், ஓய்ைவ�ம் ேத�
அைலந்� ெகாண்��க்கா�ரக்ள்; அப்ப�, நீங்கள் ஒ�
ேவைள அைடந்தால் அைவ நிசச்யமாக உங்கள�
ைகப்��க்�ள் அகப்படா�. எந்த ஒ� தகாத வ���ம்
ெசல்வத்ைதச ்ேசரக்்க �யலா�ரக்ள். நியாயமற்ற,
ேநரை்மயற்ற வ��ல் ேச�ம் பண�ம், �க�ம்
வானத்�ல் ஓ�ம் ேமகங்கைளப் ேபான்றைவ என்பைத
உணரந்்� நடப்ப� நல்ல�!

ேநரை்மயான, மனசாட�்யான மனிதைனப்
பாரக்்�ம்ேபா�, அவன் ஒ�க்கத்ைத நீங்க�ம்
ெப�ங்கள்; வாழ �ய�ங்கள்; �யவைன கா�ம்ேபா�
உங்க�ைடய தவ�கைள நீங்க�ம் அகற்� ��ங்கள்.

எைதச ்ெசய்தா�ம் கவனத்ேதா� ெசய்பவரக்ள்
அவரக்ள� வாழ்க்ைக�ல் தவ�கள் ெசய்யேவ
மாடட்ாரக்ள். ஒ� மனிதன் என்ன தவ� ெசய்�றான்



என்ப�ல் இ�ந்ேத இவன் எப்ப�ப்படட்வன் என்பைத
நாம் �ரிந்� ெகாள்ளலாம்.

அ�ேபாலேவ நாம் தவ� ெசய்��டே்டாேம என்�
அசச்ேமா ெவடக்ேமாபடா�ரக்ள். இவ்வா�
ெசய்�ரக்ேளயானால், நீங்கள் �ண்�ம் தவ�
ெசய்�ரக்ள்!

உங்க�ைடய ஆற்றலால் �ைள�ம் �றைமகைள
�றர ்உணர�ல்ைலேய என்� மனவ�த்தப் படா�ரக்ள்.
அேத �றர,் உங்க�ைடய �றைமகைள�ம்
ஆற்றைல�ம் உண�ம் அள�ற்� ெதாடரந்்� ெசய�ல்
நடந்� காட�்ங்கள்!

மற்றவரக்ளால் ெவ�க்கப்ப�ம் மக்கைள
��ம்�பவன்; மற்றவரக்ளால் ��ம்பப்ப�பவரக்ைள
ெவ�ப்பவன் இ�க்�றாேன அவன், மனிதரக்ளின்
இதயங்கைளப் �ண்ப�த்�பவன் ஆவான்; ஆனால் அேத
அவன் அ�ப�க்கப் ேபா�ம் �ன்பத்ைத நாம்
அள�ட�்ச ்ெசால்� ��யா�.

ேநரை்மயான மனிதன் தான் ெசய்வைத�ட பல
�ஷயங்கைளப் பற்� �தமான அள�ல் ேப�பவேன
யானால், அவன் இதயம் இ�க்�றேத �ன்பம் அ�
�ய்க்�ம் நட�் இதயமா�ம்.

ேநரை்மயானவரக்ளிடம் ைவக்�ம் நட�்.
உண்ைமயானவரக்ளிடம் ெகாள்�ம் நட�், எைத�ம்
ெபா�ைமயாக, �ரந்்� ேநாக்�பவரக்ளாக உள்ள
�பாவ�ைடேயார ்நட�் என்�ம் நன்ைமையேய த�ம்!

தாெனன்ற அகந்ைத�டன் தான்ேதான்�யாகத்
�ரிபவன் நட�், ஆட�் ெசய்�ம் அ�காரத் ேதாரைணயர்
நட�்; 'நா' அடக்கம் இல்லாதவரின் நட�், இந்த
�பாவ�ைடேயார ்நட�் என்�ம் நாசேம த�ம்.

�ன்னச�்ன்ன நன்ைமகைளப் ெப�வதற்காக,
�யற்��ல் ெபரிய நன்ைமகைளப் ெப�ம் வாய்ப்ைப
ந�வ �ட�் �டாேத!



�கநகப் பழகாேத! அகநகப் பழ�ம்ேபா�, அந்த
நண்பைன அன்�டன் கண்�க்கத் தயங்காேத! உன�
கண்�ப்�க்� அவன் இணங்கா�டட்ால் அவைன �ட�்
அகன்� �� அதற்காக, நீ ப�பாவங்க�க்�
ஆளாகாேத.

�றக்�ம் ேபா� எல்லா�ம் நல்லவரக்ேள
அவரக்�க்� உலகேம இன்னெதன்� ெதரியா�. ஆனால்,
அப்ப�ப்படட்வரக்ள் நீண்ட நாடக்�க்� அவ்வா�
இ�க்க மாடட்ாரக்ள்! �றக்�ம்ேபா� �றக்�ம் �ணம்
ேபாகப்ேபாக மா�ம்.

இந்த உலகம் �ன்�. �ஷயங்களில் நல்லதா�ம்;
அைவ: ஆசாரங்கைளப் பற்�ய ஆய்�ல், சங்�த
ஆய்�ல் �றைரப் பற்� நல்ல� ேப�வதால் உண்டா�ம்
ம�ழ்ச�்�ல்.

நல்ல நடப்ால் உண்டாகக் ��ய ம�ழ்ச�்�ன்
�ைமகள்: இன்பங்கைள�ம் �கேபாகங்கைள�ம்
அள�க்� �� அ�ப�ப்ப�; ேசாம்ேப�த் தனத்தால்
உ�வா�ம் ம�ழ்ச�்; உண� வைககைள �ைவயாகச்
ெசய்� அவற்ைற இைரயாக ம�த்� உண்� களிப்ப�,
இைவ �ைமகேள என்� உணர.்

எங்�ம், எப்ேபா�ம், எவரிட�ம் நாவடக்கத்ேதா�
நடந்� ெகாள்ளேவண்�ம். நம� �ன்ேனாரக்ள் அவ்வா�
நடந்� காட�்ேய வாழ்ந்தாரக்ள். நா�ம் அப்ப�த் தாேன
நடக்க ேவண்�ம்? இ� உல�யல்.

அ�கமாக வாத்ைதகைளக் ெகாடட்ாேத;
அ�கப்ப�யான �ற்றங்கைள அ� உ�வாக்� ��ம்!
அ� ேபாலேவ ஒேர ேநரத்�ல் பல காரியங்களில் �க்ைக
�ைழக்காேத. �ழ்நிைல இைட��கள் உன்ைனச்
�ழ்ந்� ெகாள்�ம்.

உன்ைனேய நீ தன்னடக்கத்ேதா� உணரந்்� பார.்
அழ� எ�ம் தத்�வச ்சடட்த் �டட்ங்க�க்�ள் அடங்�



நட; அப்ெபா��தான், நீ உன்�ைடய வாழ்�ல் �ல
ெந�கைளக் காண்பாய் அல்ல� உணரவ்ாய்!

ெந��டன் நீ வாழ ��ம்��றாயா? ப�ையத்
தணித்�க் ெகாள்; உன� �ட�்ல் �கேபாக உணர�்கள்
இல்லாமல் இ�, எக்காரியத்ைத�ம் உண்ைமேயா�ம்,
ேநரை்மேயா�ம் ெசய். நாவடக்கமாய் இ� நல்ல �ரான
ெகாள்ைககைளக் கைடப்��; நல்ல
இலட�்ய�ள்ளவரக்ள� நடை்ப நா�; அவரக்ள�
நடத்ைதகளின் அ�ச�்வ�கள் ��நட, இப்ப�ப்படட்வன்
யார ்ெதரி�மா? சகலகலாவல்லைம அ��ம்
ஆரவ்லனாவான்.

பணம், �கழ்-மக்களால் ��ம்பப்ப�பைவ.
அதற்காக அவற்ைற அைடய தவறான வ�களில்
நடக்காேத. ெவ�த்� ஒ�க்�. அ�ேபாலேவ, ஏழ்ைம,
தாழ்ைம நிைல-மக்களால் ��ம்பப்ப�வனவல்ல; இைவ
சரியான வ��ல் �ைடக்க�ல்ைல என்றால், ஒ�க்�
�டாேத இவற்ைற

தன் ஏழ்ைம நிைல தனக்�ப் ��க்க�ல்ைல
என்றால் மன ஆண்ைம ெபற்றவன் யா�க்�ம் �ழ்ப�ந்�
அவன் நடக்க மாடட்ான்; ெந��ம்,
ேநரை்ம�மயற்றவைன ெவ�த்தால் அவன்
அைனவ�க்�ம் �ழ்ப�யேவமாடட்ான்.

�ல் ப�ற்��ல் அம்� எய்�ம் ேபா� அ� ��
தவ�னால் காரணம் என்ன என்� கண்� ��ப்பவன்
ேநரை்மயான மனிதன்! அற்பன் இ�க்�றாேன அவன்,
இ� ேபான்ற சம்பவத்�ல் தவ�ன் காரணத்ைதக்
காணாமல் �றரே்மல் அைதச ்�மத்�வான்: �றரிடம்
அைதக்கண்� ��க்கேவ �யல்வான்!

ேநரை்மயாளன் ேபச�்ல் அடக்கம் ஊஞ்சலா�ம்!
�ணாகப் ேப� ேநரத்ைதக் க�க்காமல் ேநரை்மயான
ெசய�ல் ஈ�ப�வான்; எ� ேதைவேயா அைதேய
ேப�வான்; எப்ேபா�ம் ந�நிைலேயா� நிற்பான்.



எல்லாைர�ம் ��ம்�வான் ேநரை்மயாளன்;
�றைரப் பற்� நல்லைதேய ேப�வான்; நட�்ேல
கண்ணியம், ேதரை்வ காப்பான்; தன்�ைடய
�ன்ேனற்றத்ைதப் �ற�ைடய �ன்ேனற்றத்�ேலேய
பாரத்்� ம�ழ்வான்: �ன்பப்ப�ேவார ்�யர ்�ைடப்பான்;
அவன்தான் ேநரை்மயான மனிதன்.

இன்ைறய உல�ல் ஒ� ஞானிையப் பாரப்்ப�
க�னம்; ஆனால், ஒ� ேநரை்மயான மனிதைன நான்
பாரத்்� �டட்ால் ஆகாயத்�ல் �டப் பறந்� ��ேவன்!
அவ்வள� ம�ழ்ச�் த�ம்�ம்.

உலகெம�ம் பரந்த �ட�்ல் வாழ்பவன்
ேநரை்மயாளன்; உலக வாழ்�ல் தன்�ைடய நிைல�ல்
வாழ்பவன்; ேநரை்மயான சாைல�ல் வ� நடப்பவன்;
பணம் அவ�க்�த் ��ம்� அதற்காக மயங்காதவன்;
வ�ைம கண்� வாடாதவன்; அ�காரபலத்�க்காக
வைளயாதவன்! அவன்தான் ேநரை்மயான மனிதன்.

நீ�, ேநரை்ம, கன்னியம், கடைம, கட�்ப்பா�; ஆசார
��கள் தவறாைம; எக்காரியத்ைத�ம் தன�
�றைம�னாேலேய ெசய்� ��க்�ம் ��ப்பானவன்;
இவன்தான் ேநரை்மயாளன்.

உலகம் ேபாற்�ம் பண்பாளன்; ப�த்த பண்�கைளச்
�ைவப்பவன்; தன� நல்�யல்�கைளத் தைலயாகக்
க��பவன்; இவன்தான் ேநரை்மக்�ரிய ெநஞ்�னன்.

உத�ேய ��க்ேகாளாகக் க��பவன் அற்பன்;
அ�த்தவைர ஆள்காட�்ேய வாழ்பவன் அற்பன்;
�ற்ேறவல் ெசய்ேத �ைற�� வாழ்பவன் அற்பன்; �றர்
தயைவ நம்�ேய ைகேயந்� �ைழப்பவன் அற்பன்;
இவன் ெகளரவம் உள்ள ேநரை்மயாளனின் பரம �ேரா�!

நீ�ெந� எங்�ம் நிைறந்� ேதாற்றமளிப்பைதச்
சாதாரண மக்களால் �ரிந்� ெகாள்வ� �கக்க�னம்;
கட�ளால் அளிக்கப்படட்ைதக் �ட மனித இயல்� என்�
�����ன்ேறாம். அந்த மனித இயல்�ன் கடைமைய



நிைறேவற்ற உத�வைதத்தான் நீ�ெந� என்�ேறாம்.
அந்த நீ�ெந�களின்ப� நடப்பைதத்தான் நாம்
பண்பா� என்� ேபாற்��ேறாம்.

உண்ைமையக் கைடப்��ப்பவரக்�க்� கவைல
இல்ைல; அ��ைடயவ�க்�த் தயக்கம் இல்ைல; உள்ளத்
�ணி�ைடயவ�க்� ெநஞ்�ல் அசச்ம்
இ�க்க�ட�ல்ைல.

ேநரை்மைய அ�ந்தவைன �ட, அைத ��ம்�பவன்
�றந்தவன்; அைத ��ம்�பவைன�ட கைடப்��த்�
ம�ழ்ச�் ெப�பவன் தைல �றந்தவன்; �க�ம் உயரந்்த
நிைல மனப்பண்�ம், �கத் தாழ்வான நிைல�ல் உள்ள
மனப் பண்�ம் என்�ேம மா�வ� இல்ைல.

வாழ்க்ைகையப் பற்�ேய மக்கள் இன்�வைர
சரியாகப் �ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. �ற� எப்ப�
இவரக்ள் மரணத்ைதப் பற்�ப் �ரிந்� ெகாள்வாரக்ள்?

எந்தக் காரியத்ைத�ம் ெசய்ய �ற்ப�ம்ேபா�;
அைதச ்ெசய்வதால் ஏற்படக் ��ய ��ைவ �ன்
�ட�்ேய �ந்�த்�ப் பாரத்்த �ற� அைதச ்ெசய்�டட்ால்
உ��யாக வ�ந்தக்தக்க ��� எ��ம் அைமயா�

நமக்�க் �ைடக்க�ல்ைலேய-பத�கள் என்�
கவைலப்படா�ரக்ள்; ஆனால், அைவ ஒ�நாள் நம்ைமத்
ேத� வரக்��ம் என்ற ���ல் உங்கைளேய நீங்கள்
த���ைடய ெசயல் அல்ல� ெதாண்� ைவரமாக
மா�ங்கள்.

நீங்கள்தான் பல�ளளவரக்ள் என்� எண்ணி
�டா�ரக்ள்; உங்கைள �ட ஒ� பலசா� இ�க்�றான்
என்பைத மட�்ம் மன�ல் ெகாள்�ங்கள்.

பக�ல் ெவளிேய பகட�்; ேதாற்றத்�ல் அைம�
மன�ல் பல�னமான �ந்தைன. அ�யாைம ெகாண்�
வாழ்பவன்; இர�ல் �வர ்ெபாந்�களின் �வாரத்�ன்
வ��ள்ேள �ைழ�ம் ��டேன!



ேப�ம் வாரத்்ைத நயங்கைளக் ேகட�் ஒ�வைன
ம�ப்�டாேத. பண்படட் உல�ல், பண்படட் மனித
ெந��ைனப் பாரக்்�ம் நாம், பண்படாத உல�ல் ெவ�ம்
பகடட்ானப் ேபச�்க்கைள மட�்ம்தான் பாரக்்க இய�ம்!

ப�க்காதவரக்ளிட�ம், பாைவயரக்ளிட�ம்
பழ�வ� �க�ம் க�னமான காரியம்தான்! என்ன
ெசய்வ�? இவரக்ளிடம் ெந�ங்�ப் பழக �ற்படட்ால்
நம்ைமப் பயன்ப�த்�க் ெகாள்வாரக்ேள!
�றக்கணித்தா�ம் அவரக்ள் அைத
��ம்பமாடட்ாரக்ேள!

நன்ைம ெசய்பவரக்�க்� நாம் நன்ைமேய ெசய்ய
ேவண்�ம்; அதனால், மக்கள் நன்ைமையச ்ெசய்ய நாம்
பழக்��ேறாம் என்� ெபா�ள்.

�ைம ெசய்பவரக்�க்� �ைமேய ெசய்�ங்கள்,
அதனால், மக்கைள �ைம �ரியாதவா� நாம் த�த்�
���ேறாம் என்� ெபா�ள்!

அழ�ய ஆத்மா உைடயவன் அழகான
�ஷயங்கைனப் பற்�த்தான் ேப�வான்; ஆனால்,
அழ�ய �ஷயங்கைளப் ேப��றவன் ஆழ�ய
ஆத்மாைவக் ெகாண்டவன் என்� �ற��யா�.

இைளஞரக்ேள! உங்க�ைடய ��ம்பத்�ற்� நல்ல
�தல்வரக்ளாக இ�ங்கள்! ச�தாயத்�ற்� அடக்க�ம்,
வணக்க�ம் உைடயவரக்ளாகத் �க�ங்கள்;
ஒ�க்கத்�ன் ��ப்�ைடயவரக்ளாக �ளங்�ங்கள்;
ெபா�மக்கள் இடத்�ல் அன்�ைடயவரக்ளாக,
பண்�ைடயவரக்ளாக, க�ைணயாளரக்ளாக,
நற்�ண�ைடய நண்பரக்ளாக இ�ந்� வா�ங்கள்
இைவெயலாம் ெசய்� ��த்த �ற� உங்க�க்� ேநரம்
இ�ந்தால் அ�� �ற்கைளக் கற்� ஞானிகளாக
நடமா�ங்கள்.

உண்ைம என்ற உணர�்ைடய ஒ� ெபா��க்�
ெப�ைம ேத�ங்கள், உண்ைமேயா-மனிதன்



ெப�ைமயைட�மா� ெசய்யா�, உண்ைம என்�ேம
மனித இயல்ைப �ட�் �ல�வ� �ைடயா�.
உண்ைமயான� மனிதப் பண்�னிட��ந்� �ரிந்�
காணப்படட்ால், அைத உண்ைம என்� உைரப்பேத
தவ�!

உண்ைமைய ��ம்�பவன், அைத அ�ந்தவைன�ட
�றந்தவனா�றான்; அைத ��ம்�பவைன�ட
உண்ைம�ல் ம�ழ்ச�் காண்பவன் உத்தமமான உயரந்்த
மனிதன் ஆ�றான்!

உலகம் நிைலயற்ற நிைல�ல் தத்தளித்�க்
ெகாண்��ந்தேபா� அந்த உலகத்ைதச ்�ரத்்��த்�ட
கன்��யஸ் என்ற காற்� �ன மண்ணிேல தவழ்ந்த�.

காற்ற�த்தால் �ற்கள் தைல வணங்�வ� ேபால
�னத்� மக்கள் அந்த ஞானி ��ய ேமேல கண்ட
க�த்�கைள தம்ைம ேமம்ப�த்�ம் எண்ணங்கள் என்�
தைல வணக்� வரேவற்றாரக்ள் வாழ்த்�க் ெகாண்ேட
இ�க்�றாரக்ள்!

      

2.	கன்��யனிச�ம்;	ெபா�நல	ரா�ய��
 

      இன்ைறக்� ஈரா�ரத்� ஐ�� ஆண்�க�க்�
�ன்��ந்த �னநாட�்ன் பழைமப் பண்�கைள
உ�வாக்�; ஒர ்இலட�்யக் ெகாள்ைகைய உல�க்�
அளித்தவர ்ஞானி கன்��யஸ். அைதத்தான் இன்�ம்
'கன்��யனிசம்’ என்� உலகம் ேபாற்��ற�.

ஈரா�ரத்� �� ஆண்�க�க்� �ன்� கன்��யஸ்
வாழ்ந்த காலத்���ந்� இன்� வைர கால வளரச்�்�ம்
க�த்� வளரச்�்�ம் ப�ப்ப�யாக வளரந்்� வந்�ள்ள�.



ஆனால், மனித இனத்�ன் மன�ம்; மனித இயற்ைக�ம்
இன்�வைர மாறாமல் இ�க்�ன்றன.

கன்��யஸ் உ�ேரா� வாழ்ந்த காலத்�ல்
நிைலயற்ற உல� தத்தளிக்�ம்ேபா� மனித
இனவாழ்ைவ மாற்ற ேவண்�ம் என்� எப்ப� பரப்�டன்
அவர ்�ந்தைன ெசய்தாேரா, அேத பரபரப்�ைடய ஒ�
ச�க வாழ்ைவ அைடவதற்� உலகம் ��த்�க்
ெகாண்�தான் உள்ள�.

மனிதன் ம�ழ்ச�்ேயா�ம், அறெந�கள் �ழ்ந்த
வாழ்ேவா�ம் வாழ்வ� எப்ப�? என்ற கன்��யனிசம்
�டட்ம் ேபால உல�ல் ேவ� எந்த ஞானி�ம்
�ந்�த்த�ல்ைல என்றா�ம், ேமனாட�்த் தத்�வ
ஞானத்�ற்�ம்-�னத்�ன் தத்�வத்�ற்�ம், ��ப்பாக,
கன்��ய�ன் தத்�வத்�ற்�ம் அ�ப்பைட�ல் �ல
�த்�யாசங்கள் இ�க்�ன்றன.

ேமற்� நாட�்த் தத்�வம், அ��யேலா�ம்-
மதத்ேதா�ம் சார�்ைடய�; அ�ைவ அ��ற்ேக
அைட�ம் லட�்ய�ள்ள�; வரம்பற்ற� அ�� என-நம்�ம்
நம்�க்ைக உைடய�.

ஆனால், �ன நாட�் தத்�வேமா, அறச ்சார�்டன்
உறவா�வ�; அர�யல், இலக்�யம், கைலகேளா�
ெந�க்க�ைடய�. அ��க்� வரம்�ண்� என்�
வைரய�க்�ம் �ந்தைன ெபற்ற�.

நற்ெசயல்க�க்காக�ம், சாதைனக�க்கா�ம்
அ�ைவ ஓர ்�ைணக் க��யாக உபேயாகப்ப�த்த
எண்�வ�; மனிதனின் �ஞ்ஞானச ்சக்�கைள�ம் ��;
அவன� ஒ�க்கப் பண்�கைளேய ெபரிதாக வளரப்்ப�;
தன்ைனப் பண்ப�த்�ம் தத்�வத்�ற்ேக �த�டம்
த�வ� மனிதத் தன்ைம, அன்� வ�, அறெந�, ச�க
உற�கள், கடைமகள், ஒ�க்க ��கள் ேபான்றவற்�ல்
ஈ�ப�ம் தன்ைம�ைடய�.



உல�ன் தத்�வங்கைள; அதாவ� எ�ரிைட
இரடை்டகளாகப் பாரப்்ப� ேமனாட�்த் தத்�வம்!
��ப்பாக, �ேரக்க நாட�் ேமைத �தாெகாரஸ்
என்பவன் அைதச ்ெசய்தான்-ேப�னான்!

’எ��ம் இரண்டல்ல; ஒன்�தான்’ என்ற
�தாெகாரைச எ�ரத்்� எ�ரவ்ாதம் �ரிந்தான்-அேத
�ேரக்க நாட�்ன் ேபர�வாளன் ெஹராக்ளிடட்ஸ்
என்பவன்!

’காலம் நிைலயான ஒன்றல்ல’ என்பதா�ம், மா�தல்
என்ப� இயற்ைக�ன் நிய�' என்ற க�த்� ேமாதல்
�ேரக்க நாட�்ன் அ��யலாளரக்ள் இைடேய ஒ� ெப�ம்
ேபாேர நடந்ததால் உண்ைமகள் �ல உல�க்�க்
�ைடத்தன.

அதைனப்ேபால, உல�ன் தன்ைமகைள எ�ர்
எ�ராகப் �ரித்�ப் பாரத்்த�ம் அேத ேமனாட�்த்
தத்�வம்தான்! ெதய்�கம்-மானிடம், அ�பம்-தத்�பம்;
லட�்யம்-நைட�ைற; �தந்�ரம்-அ�காரம்; தனி
மனிதன்-ச�கம் என்பேத அந்த இரடை்டகளாகப் பாரத்்த
பண்பா�ம்!

ஆனால், �னத்�த் தத்�வம் அத்தைகயதன்�;
இரடை்டகைள இைணத்� ஒ��கப்ப�த்�ப் பாரப்்ப�,
மனிதன் உல�ன் ஓர ்அம்சம் அ�ேபாலேவ உலக�ம்
மனிதனின் ஓர ்உ�ப்பா�ம் என்பேத �னத் தத்�வம்.

�னரக்ளின் இந்த தத்�வத்�ற்� ஆ�
அ�ப்பைடயாக இ�ப்ப� 'யாங்-�ன்' என்ற தத்�வக்
ெகாள்ைகயா�ம். யாங்-என்றால் ஆண்ைம; பைடக்�ம்
ஆற்ற�ைடய�; உற்பத்� சக்�; வானத்�ச ்�ரிய�ம்
�வரக்்கம் அல்ல� வானகத்�ற்� இைணயான�
ஈடான�.

'�ன்' என்ப� ெபண்ைம; ஒன்���ந்� ஒன்ைற
�ர�க்�ம் ஆற்றல் வாய்ந்த�. வானத்� நில�ற்�ம-
��க்�ம் இைணயான�. இைவ இரண்�ம் இயற்ைக�ன்



இரடை்ட சக்�கள்! இவற்�ன் கலப்படப் ெபா�ள்தான்
இந்த உலகம்!

ஆண்ைம-ெபண்ைமயான 'யாங்-�ன்' என்ற இந்த
இ� இயற்ைக சக்�கள் வானக�ம்-ைவயக�ம்,
�ரிய�ம் சந்�ர�ம், ஒளி�ம் இ��ம் �றப்�ம்
இறப்�மா�ம்!

மனிதன் தன� உடைல ���ல் இ�ந்�, அதாவ�
'�ன்’ எ�ம் ெபண்ைம�டம் இ�ந்�ப் ெப��றான்!
ஆத்ம உ�ைவ, வானத்�டம் இ�ந்�, 'யாங்' எ�ம்
ஆண்ைம�டம் இ�ந்�-ெப��றான்!

இந்த யாங்-�ன் எ�ம் தத்�வம் நம� ைசவ
சமயத்�ன் �வன்-சக்�, பரன் பைர, அம்ைம-அப்பன்
என்ற தத்�வத்ைத நிைன�ட�்�றதா-இல்ைலயா?
�ந்�த்�ப் பா�ங்கள். இைத �வரித்தால் �ல் ெப��ம்
நம� ேநாக்க�ம் இ�வன்�!

'பா�யா' அல்ல� எட�் �ரிேகாணம் எ�ம் ���ல்
இந்த தத்�வத்�ேல இ�ந்� �றந்�, �ன
தத்�வத்�ற்�ரிய தத்�வத் ெதாட�்லாக அைமந்த�!

�த்�ரக்�� �ல் என்� இந்�ைலச ்�னர ்��வர.்
ேநர ்ேகா�களின் அைமப்�கள் பல வைககளில், ஒ�
வடட்த்�ற்�ள் எட�் �ரிேகா� வ�ப்�களாக
அைமந்��க்�ம் ஒ� �ன்னேம இந்த எட�்
�ரிேகாணமா�ம்.

�த்�ரத்�ன் ந��ல் ஒ� வடட்ம்! அத�ள்
இ�ப்பைவ ��ஷ்�ையக் ��க்�ம் �ன்னம். அைதச்
�ற்� எட�் �தமான �ரிேகா�கள்
அைமக்கப்பட�்ள்ளன. ஒ� ேநரான ேகா� (-) 'யாங்'
எ�ம் ஆண்ைமையக் ��க்�ம் �ன்னம். அதாவ�,
அ�ேலாம தத்�வத்�ன் �ன்னம். ஓர ்உைடந்த ேகா� (--)
'�ன்', எ�ம் ெபண்ைமையக் ��க்�ம் �ன்னம்.
அதாவ�, �ேலாம தத்�வத்�ன் �ன்னம்.



உலகத்�ன் எட�் அ�ப்பைட �லங்கைள, ேரகா
உ�வமாக எட�் �ரிக்�ரமம் ��க்�ற�. அைவ,
வானகம், ��, இ�, தண்ணீர,் மைல, காற்�, ெந�ப்�.
ச�ப்� நிலம்.

இந்த எட�் �ரிக்�ரமச ்�த்�ரம், பழங்காலத்�ல்
ஓர ்ஆைம ஓட�்ன் ��களி��ந்� �ராண காலத்�ல்
மாமன்னர ்ஒ�வரால் உ�வானதாகக் ���றாரக்ள்.

அதற்� �ன்னர,் 'ெசன்' வம்சத்ைத உ�வாக்�ய
மாமன்னரா�ம், அவ�ைடய �தல்வரா�ம் எட�்
�ரிக்�ரமத்�ற்� ெபா�ள் �யாக்�யானங்கள்
�றப்படட்ன; அைவேய உ�வக் �ரந்தம், ச�ணம்,
ேசா�டம், ரக�ய சாஸ்�ரம் ஆ�யவற்�க்�
அ�ப்பைடயானைவ.

அந்த �யாக்�யானங்கள் �ைளவாக, �ங்-�ங்
எனப்ப�ம் பரிணாம இலக்�யம்-அல்ல� ேபத �ல்
ேதான்�ய� என்� �ன வம்சத்தவரக்ள்
எண்��றாரக்ள்.

மைற ஞானி கன்��யஸ்தான் இந்த மைற ெபா�ள்
சாஸ்�ரமான் அந்த �ற்க�க்� �தன் �த�ல் ��
தத்�வ வ�வம் ெகா�த்��க்�றார.் இ� மட�்மன்�
�னிதத் ��மைறகளாக�ம், பண்ைடய காலப்
ேபரிலக்�யங்களாக�ம் ேபாற்றப்படட் �ன �ல்கள்
அைனத்ைத�ம் கன்��யஸ் ஆராய்ந்� அவற்ைறத்
ெதா�த்� மனித ச�தாயக் கண்ேணாடட்த்�ல்
�ல்களாகப் ப�ப்�த்�ள்ளார.்

அந்த �ல்களா�ம், அவர� ேபாதைனகளா�ம் ஒ�
��ய ெகாள்ைகையப் பரப்�, உலகத்�ன் �ன் ஒ�
மாெப�ம் இலட�்யத்ைதக் ெகாண்� வந்� நி�த்�னார.்
அ�தான் கன்��யனிசம்!

கன்��ய�க்� �ன்ேப �ன நாட�்ன் பல மகா
ேமைதகள் ேதான்� பல�தமான ெகாள்ைககைளப்
பரப்���க்�றாரக்ள். ஆனால், �ன நாட�்ன் மக்கள�



மேனாநிைலகளி�ம் தத்�வஞான �ற்களி�ம்
பர���க்�ம் தத்�வங்களில் �க�ம் �க்�யமானைவ
அந்த நான்� �ல்கள் தான். அந்த �ல்கள் எைவ?

கன்��யனிசம்; இ� ஓர ்அறெந�களின் ஒ�க்க
�ல்; யார ்யார ்எப்ப� நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற
வ�கைளக் ��ம் ஒ�க்க மாரக்்கம்! ச�தாய
மனிதைனப் பண்ப�த்�ம் மனிதத் தத்�வம்! �ன
மக்கள� வ� வ� பரம்பைர�னர ்கைடப்��த்� வந்த
ஒ� வாழ்�யல் நடத்ைத இயல்!

இரண்டாவ�, ேல ஓ-டே்ச என்பவர ்ெதா�த்த டா-
ஓஸம்! இ� ஒ� ஞான மாரக்்க வ�பா�; இயற்ைக�ன்
சக்� வ�ேய மனைதப் பக்�வப்ப�த்�ம் ஓர ்உள்ெளாளி
எ�ம் ஆன்�கத் தத்�வ �ல்! அதாவ� 'ஆக இயல்'!

�ன்றாவதாக, ேமாட-்ேஸ என்பவர ்உ�வாக்�ய
'ேமா�ஸம்' என்ற �ல்! இ� அ�ள்வ�ேய சமதரம்
ெந��ல் �� உலகம் அைமக்�ம் �ற்ேபாக்�த்
தத்�வங்கைளக் ெகாண்ட�. இதற்� 'ஆக்� இயல்' என்�
ெபயர.்

நான்காவதாக, '�-�ஸம்’ என்ற �ல். இதன்
ஆ�ரியர ்ஹான் ெப�டே்ஸ என்பவர!் இ� ஒ� சடட் �ல்.
ச�தாய ஒ�ங்ைக, அைம�ைய நிைலநாடட்ப்
பயன்ப�ம் அ�காரத் தத்தவம், இதைன ஆட�் இயல்
என்�ம் ��வர ்ைசனா�ல் இப்ேபா�ள்ள
கம்�னிசவா�கள் அந்த சடட் இயைலப்
பயன்ப�த்��றாரக்ள் என்ப� ��ப்�டத்தக்கதா�ம்.

இந்த நான்� �ல்க�ம் ஒன்�க்ெகான்�
�ரண்படட்ைவ என்றா�ம், இந்�ல்களின்
க�ப்ெபா��ம் அவற்�ன் வளரச்�்க�ம்தான்
�னதத்�வ வரலாற்�ன் இன்ைறய பண்�ம்-பய�மாகக்
காணப்ப��ன்ற�.

கன்��யனிசம் என்றால் என்ன?



கன்��யனிசம் என்ற இலட�்யக்ெகாள்ைகைய
உ�வாக்�யவர ்ஞானி கன்��யஸ் ஆவார;்
கன்��யனிசம் என்ப� மனித தத்�வத்ைத
�லாதாரமாகக் ெகாண்ட ஒ��த ெபா� ஒ�க்க
ச�தாயப் பண்பாடா�ம்.

தனிமனித பண்�ல் ேமன்ைமயான ஓர ்உயரை்வ
உ�வாக்�வ�; ெபா� மனிதனாக ச�தயத்�ல்
நல்�ற�டன் நடப்ப�; இந்த இரண்ைட�ம் அன்� வ�ேய
கைடப்��ப்ப�; அறெந�கள் வ�யாக இந்த
இரண்ைட�ம் வளரப்்ப�; ஒ� ேத�ய பண்பாடை்ட
உ�வாக்�வ�; அந்தப் பண்பா� �லமாக உலகம்
��வதற்�மாக ஒ� ெபா� ஒ�க்கத்ைதப் ேபணிக்
காப்ப�;

தனிமனித�க்�ரிய நல்வாழ்க்ைக�ம், அதற்கான
ச�தாய அைம�ைய உலகெமங்�ம் வளரத்்�
வளமாக்�வ�; இந்த இலட�்யத்�ற்காகேவ மனிதனின்
அ��, அற�ணரச்�், கல்� வளரச்�் கைலப்ப�ற்�,
பண்ைடய கால பழக்கவழக்க ஆசாரங்கள், நல்ல அர�,
வானகசக்�, இயற்ைக ��பா�கள் எல்லாம்
பயன்படட்ாக ேவண்�ம், இ�தான் 'கன்��யனிசம்'
என்ற �த்தாந்தத்�ன் க�ப் ெபா�ள்களா�ம்,

இந்த �த்தாந்தம் நடக்கக் ��ய�தானா? என்� �ல
ஆசச்ரய்ப்படலாம்! நம� நாட�் சங்ககாலக் க�ஞரான
கணியன் �ங்�ன்றனார ்என்பவர,் எல்லா நா�க�ம்
தம� நா�கள், எல்லா மக்க�ம் தம� உற�னரக்ள்
என்ற தத்�வ அ�ப்பைட�ல் ‘யா�ம் ஊேர யாவ�ம்
ேகளரீ’் என்� க�ைத எ�த�ல்ைலயா!

�ங்�ன்றனார ்க�ைத�ன் உடெ்பா�ள் என்ன?
உலகம் ஒன்ேற-மக்கள் அைனவ�ம் உற�னேர,
சேகாதரரக்ேள என்ற ஒேர உலகம், ஒேர ச�தாயம், ஒேர
ஆட�் என்ற ெபா�ள்தாேன? இ� நடக்�மா? நடக்காதா?



என்றா அவர ்�ந்�த்தார?் இவ�ம் கன்��ய�க்�
�ன்ேப இக்க�த்ைதப் பா�யவர ்தாேன!

இந்தக் க�த்ைத, நம� இந்�ய �ன்னாள் �ரதமராக
இ�ந்த இந்�ராகாந்� அம்ைமயார,் தன� ேசா�யத்
�ஷ்யா �ற்�ப் பயணத்�ன் ேபா�-மாஸ்ேகா �ழா
ஒன்�ேல எ�த்�க்காட�் ெப�ைமபட�் இந்�ய
பண்�ய�க்� ஆதர� காடட்�ல்ைலயா?

எனேவ, கணியன் �ங்�ன்றனார ்தத்�வத்ைதத்
தான், இரண்டா�ரத்� �� ஆண்�கட�் �ன்��ந்த
கன்��யஸ் என்ற ஞானி�ம் �ந்�த்தார;் அைதக்
'கன்��யனிசம்' என்� இன்� நாம் அைழக்�ன்ேறாம்
அவ்வள�தான்.

ஞானி கன்��ய�ன் இந்தத் �டட்ம், கனேவா
கற்பைனேயா என்� எண்ணக்�டா�. இ� ஓர ்உலகப்
ெபா�த்�டட்ம் மக்களின் �ந்தைன�ம்
ெசயல்பா�க�ம் சரியான ஒத்�ைழப்�க்க�ம்
இ�ந்தால் இந்த உல�ல்-இந்தத் �டட்ம் நைட�ைறக்�
வரக்��ய ஒன்� தான் வரேவண்�ம் என்�தான்
கணியன் �ங்�ன்றனா�ம், கன்��ய�ம்
ஆைசப்படட்ாரக்ள். இந்த ஆைசைய உலக மக்களின்
ைககளிேல அவரக்ள் ஒப்பைடத்தாரக்ள். ெவற்��ம்
ேதால்��ம் உலகம் ைக�ல்தாேன!

இந்த உலகப் ெபா�த் �டட்ம், மனிதரக்ைள ஓர்
அைமப்�ன் �ழ் அ�ைமப் ப�த்��ம் �டட்ம் அல்ல!
மனிதரக்ள் தாங்களாகேவ ��ம்� உ�வாக்�ம்
�டட்மா�ம். இதற்� அ�ப்பைட ஒ� ெபா� அறெந�;
மனிதனின் ெசயல்! அந்த அறெந�கேளா� மனித
�யற்�க�ம் நடந்தால் உலகம் ஒேர ச�தாயமாக,
மனித ச�தாயமாக மா�ம் என்ப� �ண்ணம்!

ெபா�நல ராஜ்�யம் ேதான்றக் காரணம் என்ன!
கன்��யஸ் �றந்தேபா�, �ன நாட�்ன் மத்�ய

ஆட�் பலங்�ன்� �ைதந்�க் �டந்த�! அப்ேபா��ந்த



அர�கள், நில�ைடைமச ்�மான்கள், ��நிலத்
தைலவரக்ள் அவரக்ள� ��ப்பம்ேபால
சரவ்ா�காரிகளானாரக்ள். தான்ேதான்�த் தரப்ார்
நடத்�னாரக்ள்.

இவரக்ள� ஏகேபாக அ�காரப் ேபாக்கால், உழவர்
ெப�மக்கள் ெப�த்த ேவதைனகைள அ�ப�த்தாரக்ள்.
அர� மதமாக�ம், அரசைவ ெதய்�கசைபயாக�ம்,
அரசரக்ள் ேதவ�தரக்ளாக�ம் நடந்� ெகாண்டதால்,
பலாத்காரங்களின் �லமாக மக்களிட��ந்� எல்லா
வரிக�ம் வ��க்கப்படட்ன! எனேவ எல்லா
�ற்றர�களின் அன்றாடச ்ெசயல்க�ம் மதச ்சடங்�கள்
ேபாலேவ நடந்� வந்தன!

இதன் காரணமாக ��மாரக்ள் ஆ�க்கம் வ�த்த�.
அர�க்�ம் மக்க�க்�ம் இைடேய ஒவ்ெவா� ஆசச்ார
அரத்்தத்ைத �ளக்� �யாக்�யானம் ��ம் இந்த
��மாரக்ள்-ச�தாயத்�ல் தனிெயா� சா�யாகப்
�ரிந்�, வாழ்ந்� உயரந்்� நின்றாரக்ள்.

இதனால், ேகாஷ்�ச ்சண்ைடகள் ெப��ன; ஏற்றத்
தாழ்�கள் அ�கரித்தன; �தண்டா �வாதங்கள்,
ேபாட�்ப் ெபாறாைமச ்சசச்ர�கள்
�ற்றரசரக்�க்�ள்ேளேய ேபார ்நிைலகள், அதனால்
மக்கள் இைடேய உள்நாட�்க் �ழப்பங்கள் உ�வா�
ம�ந்தன.

கன்��யஸ் வாழ்ந்தேபா�, மத்�ய ஆட�்
பல�னமா�யதால், சடட் அைமப்�, ச�தாய அைமப்�,
ெபா�ளாதாரச ்�ர�்ைல�, அறெந� அ��கள் எல்லாம்
உைடத்� �ன்னா�ன்னப்பட�், ெபா� மக்கள�
வாழ்க்ைக நிைலக்� உத்தரவாதமற்�, �ன நாட�்
மக்கள் அல்ேலாலகல்ேலாலமாக உ�க்�ைலந்�
ஒ�ங்��ைறயற்� வாழ்வைதக் கன்��யஸ்
ேநரிைடயாகேவ பாரத்்தார!்



அரசன் அரசனாக நடக்கா�டட்ாேலா, அைமசச்ர்
அைமசச்ராக இயங்கா �டட்ாேலா உல�ல்
�ழப்பம்தான் உ�வா�ம் என்பைத அப்ேபா�தான்
கன்��யஸ் உணரந்்தார.்

அதனால், ஒ�ங்கற்�க்�டக்�ம் உலைக
�ர�்�ந்�ட மனித ச�தாயத்�ன் கடைமகைளப் பற்�
மக்களிைடேய ேப�னார.் அதற்கான அறெந�கைள
உ�வாக்�னார.்

மனித உற�கள் இைடேய உள்ள ெபா�ப்�கள்,
அர�க்�ம்-மக்க�க்�ம் உள்ள உற�த் ெதாடர�்கள்;
அதற்கான �ைறகள்; ஒ� தனிக் ��ம்பத்�ன்
உ�ப்�னரிைடேய உள்ள-உணர�், உற� �ைறகள்,
எல்லாவற்ைற�ம் தாண்� அவர,் ேநாய் கண்டவ�க்�க்
ெகா�க்�ம் ம�த்�கைளப் ேபால இந்த
�ர�்�த்தங்கைள வழங்�னார!்

கன்��ய�ன் இலட�்யத்�ன்ப�, வானகம்,
அரசாங்கம், ெபா�ஜனம் இைவ �க உயரந்்த �ப்ெப�ம்
சக்�கள் என்பைத உணரத்்�னார.் மனித
வாழ்க்ைகக்�ரிய கட�்ப்பா�கைள�ம்,
சடட்ங்கைள�ம் வானகம் உண்டாக்��ற�. அந்தச்
சடட்ங்கைள அர� அ��க்�க் ெகாண்� வ��ற�.
ஆ�ம் அ�காரிக�ம், மக்க�ம் அந்தச ்சடட்ங்க�க்�
ஏற்றவாேற வாழ்�றாரக்ள்.

இைவ மதத்தால் உ�வான ரக�யமல்ல;
இயற்ைக�ன் உ�ெவளித் ேதாற்றத்��ம், மனித
ச�தாய வ���ம் அைவ தானாகேவ உ�வா�ன.
அதற்கான அ��, தைல�ைற தைல�ைறயாக உல�ல்
வழங்கப்பட�் வந்�ள்ள�. அதனால், இந்தக்
ெகாள்ைகைய நிைல நி�த்�ம்ேபா�, வானகத்�ச்
சடட்ங்க�க்�ம்-�ேலாகத்� மனித�க்�ம் இைடேய
மத��க்கள் என்ற ெபயரில் தனிெயா� சா�ப் �ரி�த்
ேதைவ�ல்ைல. அரசாங்க�ம், மக்க�ம் தங்க�க்ெகன



தனி மதச ்சடட்ங்கைள உ�வாக்�க்ெகாள்ள ��யா�
என்� கன்��யஸ் மக்க�க்�ம் ப�ரங்கமாக
எ�த்�ைரத்தார.்

மக்கள் நலன், வாழ்க்ைக வளம், இந்த இரண்�ன்
அ�ப்பைட ேநாக்�ல்தான் ஓர ்ஆர�
அைமக்கப்படல்ேவண்�ம். இதற்� �றைம
��ந்தவரக்ள் அர�ல் இடம் ெபறேவண்�ம். அந்தத்
�றைம, �றப்�, ெசல்வம், உயரச்ா�, ஆ�யவற்றால்
உ�வாவ�ல்ைல. மனப்பண்�, அ�� இைவ ேபா�ம்
அந்த �றைம உ�வாக என்�றார ்கன்��யஸ்.

இந்த �ன நாட�்ச ்�ர�்ைலைவக் கண்டதால் தான்,
கன்��ய�க்� ெபா�நல ராஜ்�யம் என்ற ஒன்�
உ�வாக ேவண்�ம் என்� �ந்�த்தார ்இந்த ெபா�நல
அரசாங்கம் பற்� அவர ்என்ன ���றார ்என்�
ேகடே்பாமா?

'தாேவா' என்றால்-'அறவ�' என்� ெபா�ள். இத்த
அறெந�ையப் பயன்ப�த்�ம்ேபா�, ெபா�ஜன,
ெபா�நல உணரச்�்-உலகம் எங்�ம் பர� இ�ந்த�.
�றைம, பண்�, ��வாசம் உள்ளவரக்ள்தான். இந்தப்
ெபா�ப்பான பத�க�க்�த் ேதரந்்ெத�க்கப்படட்ாரக்ள்.
சேகாதரத்�வப் பாச�ம் அ�ல் பண்ப�த்தப்படட்�.

மனிதரக்ள் தங்கள் ெசாந்தப் ெபற்ேறாரக்ைள
மட�்ம் ேந�க்க�ல்ைல; ெசாந்தக் �ழந்ைதகைள
மட�்ம் �ள்ைளகளாக நடத்த�ல்ைல; வயதான
��ேயாரக்ள் எல்லாம் அவரக்ள் சா�ம்வைர
கவனமாகேவ பா�காக்கப் படட்ாரக்ள்.

உடல்சக்� உள்ளவரக்�க்� பணி, ��வரக்ள்
ப�க்கக் கல்� வச�, உண� ஏற்பா�, �தைவகள்,
அனாைதகள், �சை்சக்காரரக்ள், �ள்ைள இல்லாத
ெபற்ேறாரக்ள், ேநாயாளிகள், உைழக்க ��யாமல் உடல்
ந�ந்தவரிகள் ேபான்றவரக்�க்� எல்லாம் அவரவர்
ேதைவகைள அ�ல் நிைற� ெசய்யப்பட�்�ந்தன.



ஆண்க�க்� உரிய ெதா�ல்க�ம், ெபண்க�க்�க்
��ம்பப் பணிக�ம் இ�ந்தன. சாமான்கள் �ணாகக்
�டப்பைத அவரக்ள் ெவ�ப்பாரக்ள்; ஆனால், ெசாந்த
உபேயாகத்�ற்காக அவற்ைறப் ப�க்� ைவக்கமாடட்ார்
கள். தங்கள� சக்�கைள ��ைமயாகப் பயன்ப�த்தப்
ப�த்தப்ப�வைத அவரக்ள் ��ம்�வாரக்ள்.

ஒ�வைர ஒ�வர ்ெக�க்�ம் �ழ்ச�்த் �டட்ங்கள்
அடக்� ைவக்கப்பட�் அைவ வளர�டாமல்
த�க்கப்படட்ன. ��டரக்ள், ெகாள்ைளக்காரரக்ள்,
�ேரா�கள் ேபான்ேறார ்தைலகாடட் ��யா�. அதனால்
எந்த�தத் �ைம�ம் பய�ம் ஏற்படா�. ஒவ்ெவா�
�ட�்ன் ெத� வா�ல் கத�ம் எப்ேபா�த் �றந்தப�ேய
�டந்த�. இ�தான் எல்ேலா�ம் ேபாற்�ம் மகத்தான்
'ெபா� நல �கம்' என்றார.்

தத்�வஞானி �ளாடே்டா உ�வாக்�யக் ��யரைச
நடத்�க் காட�்ட மா�ரன் அெலக்சான்டர்
பயன்படட்ைதப்ேபால, கன்��ய�ம் தன� இலட�்ய
ெபா� நலராஜ்�யத்ைத உ�வாக்�க் காட�்ட ஏதாவ�
ஓர ்அரசன் �ைடக்கமாடட்ானா என்� ஆைசப்படட்ார.்

'ஓர ்அரசாங்கத்ைத எப்ப� நடத்�வ� என்ற அ��
ஒ�வ�க்� வானகத்தால் வழங்கப்பட�்�க்�ற�. அந்த
அ�ைவத் தங்கள� மன்னன் �ன்� ைவப்ப�
அவரக்ளின் கடைம என்� கன்��யஸ் ��னார.்

இந்த ஆைசயால் அவர ்எந்த அரசன் தன்ைன ஒ�
ஞான ��வாக ஏற்பான் என்�, அப்ேபா��ந்த ஒவ்ெவா�
�ன அர�கைள�ம் நா�னார ்அங்கங்ேக அர�யல்
��க்க�ம், �ழ்ச�்க�ம், ேபாட�்ப் ெபாறாைமக�ம்,
�யநலங்க�ம், �கேபாகங்க�ம், �றைர நம்பாைம
எண்ணங்க�ம் அவ�க்� எ�ராகக் �ளம்�ன. அதனால்
அவர ்வ�த்த ெபா�ப்�க்கள், �ல பத�கள்
அைனத்ைத�ம் �ட�்�ட�் ஊர ்ஊராக ஓ�னார-்
நாேடா�ையப் ேபால.



ஓ� ஓ� அ�த்�ப்ேபான கன்��யஸ், இந்த
உலகத்ைத தம்மால் ��த்த ��யா�’ என்ற �ரக்�யால்,
�ண்�ம் மாணவரக்ள் மத்��ேல ஞான ��வாகப்
ேபாதைனையச ்ெசய்யத் �வங்� �டட்ார.் இவ்வள�
மன�ரக்�க்�ப் �ற�ம் �ட, அவர ்அர�யல் �ைறையப்
பற்� என்ன ���றார ்ெதரி�மா!

ஒ� நல்ல ஆட�்க்� �க்�யமானைவ �ன்�;
ஏராளமான உண�, ேபா�மான பைடபலம்;
ெபா�மக்களின் ஒட�்ெமாத்தமான நம்�க்ைக,
இவற்�ல் மக்கள� நம்�க்ைகதான் உ�ரந்ா�. அ�
இல்லா�டட்ால் அரேச நடவா�; இரா� என்�றார.்

ஒ� நாடை்ட ஆள்பவன் ெபா�ளாதாரப் பற்றாக்
�ைறையப் பற்�க் கவைலப்பட ேவண்�ய அவ�யம்
இல்ைல. இ�க்�ம் அர� வ�வாய் பணம்; சரியாகப்
பங்�ட�் வழங்கப்பட�்�க்�றதா என்பைதத் தான்
பாரப்்பான்! வ�ைமைய அவன் ெபா�டப்�த்த
மாடட்ான். அதன் நிைலயற்றத் தன்ைமையத்தான்
ெபா�டப்�த்�வான்! சரியான பங்�� இ�ந்தால்
வ�ைம வரா�; ஒற்�ைம உணர�்�ந்தால்
மக்களிட��ந்�ம் பற்றாக் �ைறபற்� �கார ்வரா�.
உள்ளத் ��ப்� இ�ந்தால் �ரட�்ேய ேதான்றா� என்�
��ப்���றார.்

ஆட�் ெசய்ேவார ்மக்கள� நம்�க்ைகைய இழந்�
��வாரக்ளானால்; அந்த ஆட�்ைய மக்கேள அகற்�
�ரட�்��வாரக்ள்.

வானகத்� �� �ைறக�க்� ஏற்றவா� மக்களின்
ெபா� நலத்ைத வளரப்்ப�தான் ராஜ்�யத்�ன் ஒேர
ேநாக்கம். ராஜ்யம் என்ப�, மக்களின் �வகாரேம த�ர,
ஆள்ேவாரக்ள� �ரச�்ைனகள் அல்ல!

எண்ணற்றத் தனித்தனியான ��ம்பங்க�க்�
தைலேபால் �ளங்�வேத ராச�்யம் என்ப�, அந்தக்
��மபத்தைலவரக்ள் ச�தாய உரிைமகளின்



�ர�நி�களாகேவ அரசாங்கத்�ன் �ன்�
ேதான்�வாரக்ள் என்றார.்

கன்��யஸ், அரசரக்ைள�ம், �ற்றரசரக்ைள�ம்
ஆதரிப்பதால், அவைர ��யாட�்�ன் ��ெக�ம்�
என்� தவ�தலாகச ்�லர ்எண்��றாரக்ள். அ�வன்�
அவர� �ந்தைன�ன் ���. அவர ்அரசரக்ளின்
ஆட�்க்�, ஆ�ம் சக்�க்� ம�ப்பளிக்�றாேர த�ர,
அரசரக்ைள அவர ்ம�ப்ப� இல்ைல! ம�த்��ந்தால்
அவர ்ஊர ்ஊராக அைல�ம் நாேடா� வாழ்க்ைக வாழ
ேவண்�ய அவ�யம் ஏற்பட�்�க்கா�.

அ� ேபாலேவ ேவ� �லர ்கன்��யைச
பழைமவா�கள் என்�ம் ���றாரக்ள். அ��ம்
உண்ைம�ம் அன்�! மக்களின் �ன்ேனற்றம்.
நாகரீகத்�ன் சரியான வ��ல ெசல்வைதேய அவர்
��ம்��றார!்

அந்த நாட�் மக்கைள வ�நடத்�ச ்ெசல்ல�ம்,
அதற்ேகார ்எ�த்�க்காடட்ாக ெசயலாற்�க் காடட்�ம்,
நல்லெதா� ஆட�்யாள�ம், அந்நாட�்ச ்சடட்ங்கைள
நிைல நி�த்�ட அ�காரிக�ம் ேதைவ என்�றாேர த�ர
��யாட�்ைய ஆதரிப்ப� அல்ல அவர� ேநாக்கம்.

ஆட�் �ரிேவார ்ேகடரக்ளாக இ�ந்தால், ெபா�
மக்கைள �ணான ெதால்ைலகட�்ள்
ஆழ்த்���வாரக்ள் அதனால், ஆட�்யாளரக்ைளப்
ப�ற்��க்க�ம், ஆேலாசைன �ற�ம் ெப�ங்கவனம்
ெச�த்த ேவண்�ம். அதற்காக, அரசாங்கத்ைதேய ஒ�
கல்�க் ேகாடட்மாக மாற்� அைமக்க�ம் கன்��யஸ்
தயாரானார.்

அதனால் கன்��யஸ் மாெப�ம் லட�்ய ேசாதைன
ெசய்ய ஆரம்�த்தார.் ச�தாய �ன்ேனற்றம் ெபற
அர�யல் �ைறையேய அவர ்�க்�யமாக�ம், �தல்
ப�யாக�ம் �ந்�த்�ச ்ெசயல்படட்ார.் என்றா�ம்,
கல்�த்�ைறைய ஒ� இ�க்ேகா�லாக எண்ணிய அவர,்



அதன் வா�லாக ஒ� மாெப�ம் சாதைனைய
உ�வாக்�னார!் என்ன அந்த சாதைன?

      

3.	�யமாய்	�ந்�ப்பேத	அ��,
தைலக்�ள்ேள	�ணிப்பதல்ல

 
      ஞானி கன்��யஸ் �றப்பதற்� �ன்ேப �னா�ன்
கல்�த்�ைற ேமன் மக்களின் ேமற் பாரை்வ��ம்,
பணக்கார பரம்பைரகளின் பராமரிப்��ம்தான் இ�ந்�
வந்த�.

ெபா� மக்க�க்ேகா, ஏைழக�க்ேகா, ந�த்தரக்
��மக்க�க்ேகா கல்�த் �ைறப் �ரி�கைளக்
கற்�த்�ட தனிப்படட் ஆ�ரியரக்ேளா அல்ல� ேவ�
கல்� நிைலயங்கேளா, தனியார ்நி�வனங்கேளா,
கன்��யஸ் வாழ்ந்த காலத்�ேல இல்ைல.

அந்த நிைலைய �தன் �தல் �ன நாட�்ல் மாற்�
அைமத்�க் கல்�ப் �ரட�்ையச ்ெசய்தவர ்கன்��யஸ்!
அதனால் ெபா� மக்க�ம், ஏற்றத் தாழ்வற்ற �ைற�ல்
சா� பணம், உயர ்�றப்� த�� ேபான்ற �த்�யாசங்கள்
ேபான்ற �த்�யாசங்கள் எல்லாம் இல்லாமல்
சமத்�வமாகக் கல்� கற்��ம் �ைறைய இவர்
உ�வாக்�னார!்

பணம் என்பதல்ல எைதக் ெகா�த்தா�ம்
கல்�க்�ரிய க�யாகப் ெபற்�க் ெகாண்� கல்�ையப்
ேபா�ப்பார ்கன்��யஸ்; ஆனால் கல்� கற்�ம் ஆரவ்ம்
இல்லாதவரக்�க்�ம், �ந்�க்�ம்
�ராணியற்றவரக்�க்�ம் என்ன ெகா�த்தா�ம்,
எவ்வள� பணம் ெகா�த்தா�ம் அவர ்ெபறமாடட்ார.்
கல்�ைய�ம் கற்�க் ெகா�க்கச ்சம்ம�க்க மாடட்ார.்



கல்�த் �ைற�ல் �றப்�ற்�ம், பணத்�ற்�ம்
இட�ல்ைல என்� உலகத்�ல் �தன் �தலாகக்
��யவர ்கன்��யஸ்தான்! அ�மட�்மல்ல; அவரவர்
த��க்�ம் �ற�க்�ம்தான் �தல் இடம் என்�
எவ�க்�ம் அஞ்சாமல் அவர ்ெசயல்ப�த்�க் காட�்ய
உலகத்��தல் மனித�ம் கன்��யஸ்தான்!

எல்லா வைக��ம் �ர ்ெகட�்ச ்�ைதந்�க் �டந்த
�ன நாட�் மக்களின் ஏைழகள், ந�த்தரத்�னர ்உடப்டட்
ெபா� மக்களில் பலர,் கன்��யஸ் �டட்ப்ப�
�றைமயான வா�பரக்ள் தாழ்ந்த நிைல�ல்
�றந்��ந்தா�ம், அவரக்ள் பண�ல்லாத ஏைழகளாக
இ�ந்��ந்தா�ம் தங்கள� ப�ப்ப�யான �யற்�களால்
�கத் �றைமயானக் கல்�யாளரக்ள் ஆனாரக்ள் என்ப�
��ப்�டத்தக்கச ்சம்பவமா�ம்.

'ஒ� �ஷயத்�ல், ஒ� �ைலைய நான் ெதளிவாகச்
�ட�்க்காட�்ய �ற�, மற்ற �ன்� �ைலகைள�ம்
தானாகேவ கண்� ��க்க ��யாதவரக்�க்� நான்
ேம�ம் கல்�ையப் ேபா�க்க மாடே்டன்' என்�
��யவ�ம் அவரத்ான்!

ஆ�ரிய தன்ைம அல்ல� ேபாதனா�ைற என்ப�
ப�க்கவ�ம் மாணவன் தைலக்�ள்ேள அ��கைளத்
�ணிப்பதல்ல; அவன் �யமாகச ்�ந்�ப்ப�தான் அ��
என்� கல்�த்�ைறக்� அ���த்�யவ�ம் கன்��யஸ்
தான்!

அ��ற்�ரிய வ�கைள ஆ�ரியரக்ள் கற்�ப்பர.்
ஆனால்; உனக்� உண்ைம�ேல அ� ெதரி�ம் என்றால்
ெதரி�ம் என்� ெசால்; ெதரியா� என்றால் அ�
ெதரியா� என்� ெசால்�, உன� அ�யாைமைய ஒப்�க்
ெகாள்' இ�தான் அ��க்�ரிய அைடயாளம் என்�
அ�யாைமகைளப் ப�ரங்கமாகத் ைதரியமாக,
ெசயல்படச ்ெசான்னவர ்கன்��யஸ்!



"இன்ைறய �ற்ேபாக்�க் கல்� என்�
உலகத்தவரால் கற்�க்கப்ப�ம் இ�பத்ேதாராம்
�ற்றாண்ைடய கல்� �ைற; அ�ைவ ஊடட்�ம்,
வளரக்்க�ம் உத��ற�. ஆனால், அ� மனிதரின் மன
அரங்�ல் ேதான்றக்��ய உணரச்�் பாவங்கைள
ெந�ப்ப�த்�, பக்�வமைடயச ்ெசய்ய உத�வ�
இல்ைல என்� பல அ�ஞர ்ெப�மக்கள் இன்ைறயக்
கல்� �ைறையப் பற்�க் �ைற ���றாரக்ள். �லர்
கண்டனக் �ரைல�ம் எ�ம்�க்ெகாண்ேட
இ�க்�றாரக்ள்.

ச�கத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா� தனிமனித�ம்
ச�தாயத்�ல் பய�ள்ள அங்கத்�னனாக வாழ்வதற்�த்
ேதைவயான மனப்பக்�வம், அ��, வளரச்�்ைய
ஊட�்ம் வைக�ல் கல்� �ைறைய �தன்�த�ல்,
உலகத்�ல், �னநாட�்ல், வ�த்�க் காட�்ய வல்லைம,
ெப�ைம, மாெப�ம் ஞானியான கன்��ய�க்ேக
உரியதா�ம்.

கன்��யஸ் உ�வாக்�ய கல்� �ைற, உலக
வாழ்�ன் ேபாக்�ேல மனிதன் எந்தச ்�ழ்நிைலைய�ம்
எளி�ல் சமாளித்�, மனப்பக்�வத்ைத வளரக்்�ம்
வைக��ம் உ�வாக்கப்படட்தா�ம்.

ஒ�வன் தன்ைனேய தான் உணரந்்�, தன�
ச�தாயத்�ல் தா�ம் ஓர ்அங்கமா�, அன்ேபா�ம்,
பண்ேபா�ம் அ�ேளா�ம், அறெந�கேளா�ம் வாழ்ந்�,
இயற்ைகேயா� இன்பம் ெப�ம் அற்�தமான வ�ைய�ம்
கன்��ய�ன் கல்�த் �டட்ம் மக்க�க்�க்
கற்�க்�ன்ற�.

'அ��க்காக அ�ைவ அைடவைத�ட, தன்ைனப்
பண்ப�த்� வளரப்்பதற்காக அ�ைவப் ெப�வ�தான்
கல்��ன் உண்ைமயான பயன்’ என்� கன்��யஸ் தனி
மனிதைன வற்��த்��றார.்



�ந்தைன இல்லாத ப�ப்� �றக்கா�; �ணான�;
ப�ப்� இல்லாத �ந்தைன பாழான�; ஆபத்தான�! என்�
நம்ைம அவர ்எசச்ரிக்�ன்றார.்

நன்ைம எ� என்� ேதர�் ெசய்�, உல�க்�
நல்லைதேய ெசய்�, தங்கைள�ம் அேத ேநரத்�ல்
வளரத்்�க் ெகாண்�, மனித இனத்ைத வளப்ப�த்�ட
கல்�தான் �லகாரணமா�ம் என்றார!்

எல்லா�க்�ம் கல்� கற்�க்�ம் கன்��ய�ன்
ெபா� மக்கள் கல்�த்�டட்த்�ன் ேநாக்கம் இ�தான்.
இதன் சாரம் என்னெவன்றால், தன்ைன�ம் தன்
இனத்�ற்�ரிய கடைமகைள�ம் அ�யக் ��ய கல்�
�ைறதான் அ� என்�றார.்

கன்��யஸ் கல்� �டட்த்�ன்ப�, அற�ல்க�ம்
கைலக�ம் �க �க்�யமானைவ. கைலகள் என்ப�ல்
ஆசாரங்கள் இன்னிைச, க�ைத இந்த �ன்�ம்
அ�ப்பைடயானைவ. ஆசாரங்கள் மனிதனின் மனைத
ஒேர அளவாக இயங்க ைவத்�, ஆைசகைள
நிரவ்�க்�ற�; இைத நாகரிகப்ப�த்�ம் சக்�யாக
�ள்ங்��ற�; மனிதனின் உணரச்�் பாவங்கைள
ஒ�ங்� ப�த்��ற�. இசை்சயா�கைளக்
கட�்ப்ப�த்��ற�.

க�ைத, ஒ�க்கச ்சக்�யாக �ளங்�, நம�
�ணத்ைத நிதானப்ப�த்�, அற�ணரச்�்கைளத்
�ண்��ற�. இவ்வா� கன்��யஸ் நிைனத்� இந்தக்
க�த்�க்கைளக் ��னார.்

★ நம� �ணம், க�ைதயால் பண்ப�த்தப்பட�்,
ஆசாரங்களால் நிைல நி�த்தப்பட�், இைசயால்
பக்�வப்ப��ற�.

★ க�ைத எ��ம் ப�ற்� இல்லாமல் ஒ�வன்
ெசால்லாட�்கைள ஒ�ங்காக, நிைறவாகச ்ெசய்ய
��யா�.



★ பண்ைடயக்கால இலக்�யங்க�ம் அர�ய�ம்,
இவற்ேறா� ேவதம், சரித்�ரம் �தலானவற்ைற�ம்
ேமற்கண்ட கைலகேளா� ேசரத்்� கன்��யஸ் தன�
மாணவரக்�க்�ப் ப�ற்�க் ெகா�த்தார.்

★ மனப்பண்�, வாழ்க்ைக இயல், ஆட�்�யல் இைவ
பற்� அவர ்தன� மாணவரக்�க்� அ�க்க� கற்�த்�
வந்தார!்

★ பழங்கால ஆதாரங்கள், பழக்க வழக்கங்கைளத்
ேத� அ�வ��ம், �னிதமான ��மைறகைளப்
ப�த்�ணரவ்��ம், அவர ்��ரமான அக்கைறச்
ெச�த்�வந்தார.்

காரணம் என்னெவன்றால், ெபா�ள்களின்
உ�வங்கைள எ�ெரா�ப்பதற்� நிலக் கண்ணா�ைய
நாம் பயன்ப�த்�வ� ேபால, நிகழ்காலத்ைதப் �ரிந்�
ெகாள்வதற்� பைழய காலத்ைத நாம் கற்க
ேவண்�யவரக்ளாக இ�க்�ேறாம் என்� ���றார்
கன்��யஸ்!

�ன மக்களின் ேத�யப்ெபா� வாழ்�ற்�ம்
கன்��யஸ் ெசய்த ெதாண்� என்ன ெதரி�மா?

ச�கத்�ல் ஒ�வன் தன்ைன நிைல நி�த்�க்
ெகாள்வதற்� என்ன ெசய்வான்? தன�
�ன்ேனாரக்ைள�ம், ��ம்பப் பரம்பைர�ன்
ெப�ைமகைன�ம் எ�த்�க் காட�்வான்!

அ�ேபால, நிகழ்காலத்�ன் கவனத்ைதக்
கவரவ்தற்காகக் கடந்தக் காலத்ைத�ம்
எ�த்�க்காட�்வ� மர�, பரம்பைரயாக ம�க்கப்பட�்
வந்�ள்ள ஒ� பழைமக் க�த்ைத அ�ப்பைடயாகக்
ெகாண்�, அதன்�� ஒ� �� நடத்ைதகைள உ�வாக்�
எ�ப்�வ� �றந்த ஒ� வ�யா�ம்.

அதனால்தான் ஞானி கன்��யஸ், பைழய
��மைறகைள�ம், ஆதாரங்கைள�ம் ப�ப்�க்�ம்
��ப்பணி�ல் இறக்�னார.் அவற்���ந்� அவர்



ேதரந்்ெத�த்தக் ெகாள்ைககள் பழங்காலத்� என்ற
காரணத்தால், அதற்�த் தனிப்ெப�ைம�ம், சக்��ம்
ஏற்பட�்�ந்தன.

அந்த �ல்கைளக் கன்��யஸ் ெபா� மக்களின்
ஆய்�ற்�ம் கவனப் பாரை்வக்�ம் ெகாண்� வந்தார.்
இந்த �றந்த ெதாண்ைட �னரக்ளின் ேத�ய ெபா�
வாழ்�ற்� நைட�ைற ��களாக்�னார.்

கன்��ய�க்� ஒ�வன் தண்டைன ெப�வ�ல்
நம்�க்ைக இல்ைல. நல்ல பண்�க்� அவன் வ�
நடத்�வ� ஒன்�தான் உண்ைமயாக அ�� என்ப�
அவர� க�த்தா�ம்.

மனிதன் இயற்ைக�ேலேய நல்லவன்; அதனால்
அவைனத் தண்டைனேயா� ெந�ங்�வ� அ��ல்லாத
ெசயல். அ� மட�்மல்ல தண்டைன த�வதால் மக்கள்
வளர மாடட்ாரக்ள். அவரக்ள் வளமாக வாழ
ேவண்�மானால், சடட்ங்கள்தான் அவரக்�க்� வ�
காடட் ேவண்�ம்.

�ல நன்ைமகைள�ம், �ைமகைன�ம்
ப�த்�ணரவ்தற்�ச ்சடட்ங்களின் ப�ற்�ைய�ம்,
உத�ைய�ம் அளிக்க ேவண்�ம்.

தண்டைனகள் �லமாகேவா, பலாத்காரத்�ன்
�லமாகேவா, �லவற்ைற மனிதரக்ள் ெசய்�ம்ப�
ைவக்க ���ம். ஆனா�ம், இைவ கல்��ன்
பயன்பாட�்ற்� �டாத�-�த்�ணரவ்ாகா�.

சடட் �டட்ங்கள், தண்டைனகள் �லமாக மக்கைளக்
கட�்ப்ப�த்�ட அல்ல� ��த்�ட �யன்றால், மக்கள்
அவற்�ேல இ�ந்� எப்ேபா�ம் தப்�த்�க் ெகாள்ளேவ
�யல்வாரக்ள்.

ஆனால் அேத மக்களிடம், �லம், ேநரை்ம,
ஆ�யற்றால் அவரக்ள் வாழ்க்ைகையக்
கட�்ப்ப�த்தப்ப�ம் என்றால் அதனால் தங்கைளேய



��த்�க் ெகாள்வதற்கான வாய்ப்� அவரக்�க்�
உண்டா� ���ற�.

எனேவ, ஒ�வன் தன� அ��ன் ஒளிையப்
பயன்ப�த்த�ம், ெபா�ள்களின் தன்ைமைய உட�்�ந்�
ேநாக்க�ம், ஒவ்ெவா� மனித�ம் �யல ேவண்�ம்.

தன்ைனப் பண்ப�த்�ப் பக்�வமைடவதற்�ம், தன்
��ம்பம், தன் வடட்ாரம் �த�யன �றப்பைடவதற்�ம்,
ஒவ்ெவா�வ�ம் க�னமாகப் பணியாற்�ட ேவண்�ம்.
இதன் வா�லாக ஓர ்உலகப் ெபா� ஒ�ங்ைக
உ�வாக்�வ�ல் அவன் பங்� ெகாள்�றவன் ஆவான்.

அன்�, அ�ள், ேநரை்ம இந்த �ன்�ம் ஒ� தனி
மனிதனின் உள்ளத்�ல் ப�ந்� இ�ந்தால், அந்த தத்�வ
ஒளிகள் அவன� ெசயல்களில் நிசச்யமாக
எ�ெரா�க்�ம்! அப்ப�ப்படட்வரக்ள் நிைறந்த ஒ�
��ம்பத்�ல் அைம��ம், ��ப்��ம் நிைறந்��க்�ம்.

��ேதா�ம் இந்த நிைன� நில இயற்ைகேயா�
இ�ந்தால், நா�ேதா�ம் ஓர ்ஒ�ங்��ைற இ�க்�ம்.
நா�ேதா�ம் ஓர ்ஒ�ங்��ைற படரந்்தால்
உலகெமங்�ம் அைம��ம், ஆனந்த�ம் ஏற்ப�ம்-
எக்களிக்�ம்.

அப்ேபா�, வானக�ம், ைவயக�ம் ஓர ்ஒ�ங்�ல்
இயங்�, ஒவ்ெவா� மனித�ம் இயற்ைகேயா� இையந்�
இன்பம் ெப�வான், என்� மகான் கன்��யஸ் தன�
ஞான மாரக்்கச ்�ந்தைன�ேல ெதளி�ப�த்��ள்ளார.்

இத்தைகய ஒ� ஞான ெசல்வரிடம் கல்� ப�ன்�ட
�ன நாட�்ன் எல்ைல �ைனகளிேல இ�ந்ததனால்
மாணவரக்ள் அணியணியாகத்�ரண்� வந்�
கல்�ையக் கற்றாரக்ள். �னா�ன் பல ப��களில்
இ�ந்�ம் அவரக்ள் வந்� ��ந்தாரக்ள், இவ்வள� ெபரிய
மாணவரக்ள� ��க்கைள அைழத்�க்ெகாண்�,
கான்��யஸ் மகான் நடமா�ம் ஒ� ஞான ேபா�யாகேவ
��வ�மாகச ்�ற்�ச ்�ற்� வந்தார.்



�டரக்ள் அவ்வா� அவர ்�ன்னால் ெதாடரந்்� வந்�
ெகாண்��ந்தேபா�, ��ெரன ஒ� மாணவன் இறந்�
�டட்ான். அைதக் கண்ட கன்��யஸ் �க்கம் தாங்காமல்
கத��ம் �ம்��ம் கண்ணீர ்�ட�் ஓெவன்� அ��
அப்ப�ேய ெமய்மறந்� அமரந்்� �டட்ார.்

இவ்வள� மாணவ மணிகைள�ம் அணியணியாக
ேசரத்்� ஏன் ���ல வாழ்ைவ கன்��யஸ் நடத்�
வந்தார?் ����ைடய ெகாள்ைககைள, மாணவரக்ள்
அணி�னர ்அைனவ�ம் ஒவ்ேவார ்ஊராகச ்ெசன்�
மக்களிைடேய அவற்ைற எ�த்�க்�� மக்கைளத்
��த்�வாரக்ள் என்ற நம்�க்ைகதான் �லக்
காரணமா�ம்.

கன்��யஸ் என்ற மாெப�ம் ஞானி�ன் �ன்னால்
நாடை்ட வலம் வந்தவரக்ள் சாமான்யரக்ள் அல்லர!்
இலக்�ய ேமைதகள், வரலாற்� �த்தகரக்ள். ேவத
�ற்பன்னரக்ள்; அர�யல் அ�ஞரக்ள்; அ�ெவாளி
பரப்�ம் ஆசான் ெப�மக்கள், தத்�வ ஞானிகள்
ெசல்வாக்கப் பைடத்த ெசல்வரக்ள் ேபான்றவரக்ள் ஆவர்
அவரக்ள் எல்லாம் கன்��யஸ் மகானின் ���லத்�ல்
ஞானப் ேபாதைன ெபற்றவரக்ளாவர.் இவரக்ள்
அைனவ�ம் அவரவர ்ப��க�க்�ச ்ெசன்�
கன்��யஸ் ஞானத்ைதப் ேபா�க்க பரம்பைரயாகத்
�கழ்ந்தாரக்ள்.

�னா�ன் ேத�ய பண்பாடை்ட கன்��யஸ் தன�
மாணவரக்ள் �லமாக, கல்� என்ப� �யமாக �ந்�ப்ப�
என்ற அ�� ேவடை்கயால், பல �ற்றாண்�களில் பல
அர�கள் ஆற்ற ேவண்�ய அ�� ச�தாயம், ஆன்�கம்,
அர�யல் பணிகைள அந்த மாணவர ்பாசைற ெசய்த�!

      



								4.	உலகம்	ேபாற்�ம்	‘�ன்’	தத்�வ
அற்�தங்கள்

      ேபர�வாளன் கன்��ய�ன் ஞான ேபாதைனகளில்
�கச ்�றந்த� எ� என்� இன்�வைர உலகம் ேபாற்�க்
ெகாண்��க்�ம் தத்�வங்களில் தைல �றந்த� '�ன்’
தத்�வ அற்�தங்களா�ம்!

'�ன்' என்றால் என்ன ெபா�ள்? அதாவ� மனித
உள்ளம் பைடத்��த்தல், �றன் �� அன்� ெச�த்�தல்
என்பேத அதன் உடெ்பா�ளா�ம்!

கன்��யஸ், �ன நாெடங்�ம் ேப� வலம் வந்த அற
ெந�கள், அர�யல் ெந�கள், ச�தாய உணர�்கள்,
லட�்யக் க�த்�க்களில்; எல்லாவற்�க்�ம் ேமலாக,
தைல�றந்த �லாதாரமான ெகாள்ைகயாக �ளங்�
நிற்ப� இந்த �ன் ெகாள்ைகதான்! இ�ேல இ�ந்�தான்
அவர� மற்ற ெகாள்ைகள் எல்லாம் ேதான்�ன என்�ம்
�டச ்ெசால்லலாம்!

மனிதத் தன்ைமைய வளப்ப�த்�, மனித
இயல்�கைள வளரத்்�, தன� �ணவ�வத்ைத
உயர�்ப�த்�, மனிதன� உரிைமகைள
நிைலநாட�்வ� இந்த '�ன்' தத்�வங்கேள ஆ�ம்! இந்த
தத்�வத்�ன் பரி�ரண பண்ைபேய எல்லா
பண்�க�க்�ம், மனித உற�க�க்�ம் அ�ப்பைடயாக
அவர ்அைமத்�ள்ளார;்

�ன் ெகாள்ைக�ன் ெபற்ேறார ்பக்�, சேகாதர
அன்� என்�ம் கன்��ய�ன் இ� க�த்�க்கைள�ம்
ஆராய்ந்தால், அவற்�ன் �ரி�க் க�த்�க்கள்
��ைமயாக �ளங்�ம்.

�ட�்ல் இ�க்�ம்ேபா� ஒ� வா�பன் ெபற்ேறார்
பக்�ேயா�ம், ெவளிேய பழ�ம்ேபா� அேத வா�பன்
மற்றவரக்ளிடம் உடன்�றந்த சேகாதரப் பக்�ேயா�ம்
பழகப் ப�ல ேவண்�ம்.



மனப்�ரவ்மாக அவன் எல்ேலாைர�ம் ேந�க்க
ேவண்�ம் என்� ��ய கன்��யஸ்; இந்த இரண்�
பண்�கைள�ம், மனித உணர�்கைள�ம் ச�தாய
அைமப்�ற்� அ�ப்பைடயாக இ�க்கேவண்�ம் என்�
�ளக்��றார.்

அேத சமயத்�ல் அந்த வா�ப�க்� ��வாச�ம்,
பேராபகார�ம் ேதைவ என்�றார.் ��வாசம் அவ�க்�
�றரிடம் ��மன�டனான ேநரை்ம�ைன�ம்,
பேராபகாரம் ெவளி�ல�ல் மற்றவரக்ைள நன்� �ரிந்�
ெகாள்�ம் மேனாநிைல�ைன�ம் அவ�க்�
உ�வாக்�ம் என்�றார.்

"�ன் வ� மனிதன் தன்ைன வளரத்்�க்
ெகாள்�ம்ேபா�, அவன் மற்றவரக்ைள�ம் வளரக்்�ம்
மனநிைலைய ெப�வான் என்�ம், அந்தக்
ெகாள்ைக�ைடயவன் நல்ல ��மகனாக�ம், நல்ல
ஆட�்யாளனாக�ம், நல்ல தந்ைதயாக�ம், நல்ல
தாயாக�ம், நல்ல �ள்ைளயாக�ம், நல்ல,
கணவனாக�ம் நடந்த ெகாள்�ம் நல்ல
பழக்கங்கைள�ம் ெப�வான் என்� ���றார.்

இப்ப�ப்ப�ப்படட் �ன் ஒ�க்கங்கள், �னரக்ளின்
பண்பாடை்ட வளரப்்பதற்�ம், ேத�ய வாழ்க்ைகக்�ம்,
�லாம்சமாக மா�ன. நீ� ேநரை்ம, ெபா�ைம, மற்றவர்
கேளா� பழ�ம் உற��ைற, அன்�, ஆ�யவற்ைற
ஒ�வ�க்� ஒ�வர ்பரிமா�க் ெகாள்ள�ம் உத��ன்ற
மனநிைலகைள வழங்��ன்றன. இதனால், இந்த �ன்
தத்�வத்�ன் ேபாதைனகள் உலெகங்�ம் தைல�க்�
இன்� மக்களின் ேபாற்�தைலப் ெபற்�ள்ளன எனலாம்.

கன்��ஸ் இந்த தத்�வங்களின் அ�ைமைய நன்�
�ரிந்�ெகாண்டதால்தான், இவற்ைறத் ��ம்பத் ��ம்ப
உல�க்� உபேதசம் ெசய்தார.் ஒ�வன் தன்�ைடய
�ற்�ச ்சார�் நிைலக�க்� உகந்தவா� அவன் தன�



ெசயல்கைள உ�வாக்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�
வற்��த்� வ���த்��றார.்

மனிதன் உ�ரிகள் �� அன்� காட�்வ� மனிதப்
பண்�; ஆனால், மனிதரக்ைளப் �ரிந்� ெகாள்வ�
அ��யல் என்�ம் �ரக்்க தரிசனமாகக் ���றார.்

மனித�க்�ம்-ஓர ்அர�க்�ம், இைவ அைனத்�ற்�ம்
ேமேல ஒ� சக்� உள்ள�. அ�தான் �வரக்்கம் அல்ல�
வானகம் என்�ம் ெசால்�றார.்

வானகம் என்� அவர ்���றாேர, அ� என்ன என்ற
ேகள்�ைய எ�ப்�, அதற்� அவேர ப�லளிக்�ம்ேபா�;
'வானகம் என்ப� உன்னதமான ஓர ்ஆத்�க இயக்கம்.
அ� இயற்ைக�ன் சக்�ேய த�ர, இைறவன் எனப்ப�ம்
ஓர ்ஆளல்ல என்�ம் அைதத்ெதளி�ப�த்� அைடயாளம்
காட�்�ன்றார.்

'வானகம்', ஒளிைய வழங்��ற�. அதைனப்ேபால
ஒளி�ட�்ம் லட�்யங்கள்-நம்ைம, நம� மனத்ைதப்
��ப்�க்க�ம், மனித ச�தாயம் ��வ�ம் அந்த
ஒளியால் �றப்பான நன்ைமகைளப் ெபற�ம்
உத��ன்ற� என்�ம் இந்த ஞானி அ��க்�ன்றார.்

இவ்வா�, வானகம் த�ம் ஒளிைய இயற்ைக நிய�
என்�ேறாம். இந்த இயற்ைக�ன் வ�தான் நம�
கடைம�ன் வ�யா�ம் என்� கன்��யஸ் �ளக்��ன்ற
உண்ைம, மனித இன ஒ�க்கத்�ற்�ரிய �லஸ்தானம்
என்�ம் ��ப்���றார.்

நம� கடைம என்ப�, ெவளி�ேல இ�ந்� வ�ம்
கடட்ைளகேளாேடா, தைடகேளாேடா சம்பந்தப்படட்ைவ
அல்ல. நம� உ�ரக்்�ள் இ�க்�ம் இயற்ைகயான
ப�த்த�ைவப் �ற��ேலேய நமக்�
அளிக்கப்பட�்�க்�ம் அந்தத் ெதய்�க ஒளிைய
வளரப்்ப�ம், நாம் நம� ஒ�ங்� ெகட�்ப் ேபாகாமல்,
நம்ைமச ்�ற்��ள்ள இயற்ைக�ன் தன்ைமகேளா�



இைணந்�, இைசத்� இயங்�ம் தன்ைமைய அைடவ�ம்
மனிதரக்�ைடய கடைமயா�ம்.

'பரி�ரணம் என்ப� வானகத்�ன் சடட்ம். பரி�ரணம்
அைடதல் என்ப� மானிடத்�ன் சடட்ம்! இவ்வா�, மனித
நடத்ைதக்�ம், மாெப�ம் உலகத் �டட்த்�ற்�ம் ஓர்
இைணப்ைப ஏற்ப�த்��ள்னார.்

ெபா� உலகப் ேபாக்ேகா� மனிதனின் ெசயல்க�ம்,
நடத்ைதக�ம் ஒன்�பட�்�க்க ேவண்�ம்.
ஒன்�பட�்�க்க ���ம். அப்ேபா�தான், மனித
ஒ�க்கம் உண்ைமயான, கண்கண்ட நடத்ைதயாக
இ�க்�ம் என்�றார.்

தம� ெதய்�க ஒளி ெபா�ளாதார உணரச்�் என்ற
இ�ளில் �ழ்��டட்�. ஆனால், அந்த ஒளி மங்�
�டட்ேத த�ர ��வ�மாக அைணந்� �ட�ல்ைல;
என்�ம் �ளக்கமளித்�ள்ளார.் உலகப் ெபா� ஒ�க்க�ம்
உலக ஒ�க்க அ��ம் கன்��யஸ் �ந்தைன�ல்
நிைலயாக இடம் ெபற்�ள்ளைத இங்ேக பாரக்்�ன்ேறாம்.

இயற்ைகேயா� மனிதன் ஒன்� வாழேவண்�ம்.
ப�வகாலச ்�ழ்நிைலக�க்� ஏற்றவா� அவன் தன�
ெசயல்கைள�ம், அதற்�ரிய ேபாக்�கைள�ம்
அைமத்�க் ெகாண்�, ெதய்�கச ்சடட்த்�ன் ஒளிக்�
ஏற்றவா� உண்ைமயான பாைதையக் கண்� நடக்க
ேவண்�ம் என்பேத அவர� எண்ணமா�ம்.

ேமேல உள்ள வானகம் என்ப� இயற்ைக�ன் சக்�;
ஒ�க்கச ்சக்�, இரண்�ம் இைணந்த ஒ� சக்�யா�ம்.
அந்தச ்சக்�களிடம் இ�ந்�தான் மனித�க்�ரிய
நன்ைம�ம்-�ைம�ம் வ��ன்றன.

மனிதன் உ�ர ்வா�ம்ேபா�, இயற்ைக�ம்
வாழ்க்ைகைய�ம் இரண்�ம் இைணந்ததா�ம். அைவ
ஒன்�ல் ஒன்� இைணந்தைவ. எனேவ, மனிதைன�ம்,
வானகத்ைத�ம் ஒன்�ப�த்�ம் இந்த லட�்யம்
கன்��ய�ன் மகத்தான் ஒ� �ந்தைனயா�ம்.



ஒ� சத்�ய ெந��ன் கடட்ைளக்�ள் மனித
ஒ�க்கங்கைள ஒ�ங்� ப�த்�வ� ஒேர அறெந��ன்
கடட்ைளக்�ள் மனிதரக்ள் அைனவைர�ம்
ெபா�ப்�ள்ளவரக்ள் ஆக்�வ� இந்தக் கன்��ய�ன்
ெகாள்ைககேளா� தற்காலச ்ச�தாயத் �டட்க்
ெகாள்ைககைள�ம் ஒப்�ட�்; பாரக்்க ேவண்�ய� ஒ�
அவ�யமா�ம்.

எல்லா மனிதரக்ைள�ம் வானகத்�ன் �ன்�; ெபா�
மனித ச�தாயக் �டட்மாகக் ெகாண்� வந்�
கன்��யஸ் நி�த்��றார.் மக்களின் தன்ைமகைள�ம்,
சக்�கைள�ம் பக்�வமான ஒ� �ைசைய ேநாக்�ப்
பண்ப�த்� வளரப்்பதற்கான வ�கைள அவர்
வ�த்�ள்ளார.் �ைறயான ஓர ்உலக ஒ�ங்�ற்�
மனிதரக்ைளப் பா�காவலராக்�, மக்கள்
கடைமகைள�ம், ெபா�ப்�க்கைள�ம் அலர்
கவனப்ப�த்��றார,்

இயற்ைகையப் பற்�ய இன்ைறய ேமனாட�்ச்
�ந்தைனயாளரக்ளின் க�த்�க்�ம், கன்��ய�ன்
�ந்தைனக்�ம் இைடேய ெப�த்த ஒ� �த்�யாசம்
இ�ப்பைத நாம் காணலாம்.

வானகத்� �ன்�ன்கள், ேகாள்கள் ேபான்ற
இயற்ைக�ன் அற்�தங்கைளக் கண்� �யக்�ம்
ேமனாட�்த்தத்�வ ஞானிகள் �ட, நமக்� ேமேல உள்ள
வானக சக்�க்�ம், மனிதரக்�க்�ள்ேள உள்ள ஒ�க்க
ெந�க�க்�ம் இன்�வைர சம்பந்தப்ப�த்�ேய
பாரக்்க�ல்ைல.

வானகத்�ச ்சக்��ம், மனித ஒ�க்க ெந�களின்
சக்��ம் ஒன்ேறா� ஒன்� இைசந்� ேபா�ம் ேநாக்�
உள்ளைவ என்� கன்��யஸ் �ந்தைன ெசய்� ��
உள்ளார.்

'மனித தத்�வ�ம், வானக�ம் ஒன்� ேசரத்்�தான்,
இந்த உலகத்ைத இயக்��ன்ற�. இ�ல் மனிதன் ஒ�



�க்�யமான உ�ப்�னன் ஆவான். இந்த இ�சக்�க�ம்
இைணந்� இயங்க ேவண்�யைவ. இந்த இைணப்�ல்
மனிததத்�வம்தான், சகல�தமான இயற்ைக
அ��க�க்�ம் காரணமாக இ�க்�ன்ற�. அதனால்,
இயற்ைக நிய�ைய ஒ� நிைலயான, �ரான, ஒ�ங்�
நிைல�ல் காத்� வ�வ� மனிதனின் கடைமயா�ன்ற�
என்�றார ்கன்��யஸ்:

ஒ�க்க ரீ�யாக�ம், மண், �ண், காற்�, வான், நீர்
என்ற ஐம்�தங்கள் இயக்கத்�ன் ப��ம், ஒ� �ைளைவ
உண்டாக்�ட வானகத்�ற்� வ�வைககள் உண்�. உலக
இயக்கத்�ன் இயல்பான இந்த அறெந�கள்
ெவளிப்பைடயாக, உடேன ெதரியாமல் இ�க்கலாம்.

ஆனால், ஒவ்ெவான்�ன் �ழ்ச�்க்�ம், வளரச்�்க்�ம்
உரிய �லாம்சங்கள், அதனதன் உள்ேள அடங்�
இ�க்�ன்றன என்ப�தான் உண்ைம.

எ�த்�க்காடட்ாக, ேமாசமான ஓர ்அரசாங்கம்,
அதன் �ழ்ச�்க்�ரிய ���கைளத் தன்னிடேம �மந்�
ெகாண்��க்�ன்ற�. அ� ேபாலேவ, ஒ� நல்ல
அரசாங்கம் வளரந்்ேதாங்��ன்ற�, என்ப�ம் உலக
வரலா� நி��த்�க் காட�்ய உண்ைமகளா�ம்.

வானகத்�ன் சடட்ங்க�க்�ம், ���ன் நீ�க்�ம்
ஏற்ப �ழ்ச�்�ம், எ�ச�்�ம் உலக வாழ்�ல்
அவ்வப்ேபா� ேதான்��ன்றன.

தவ�கள் ஏற்ப�ம் ேபா� உல�யல் �டட்�ம் தடம்
�ர�ம்; வானகத்� ெந�க்� மாறாக உல�ல் அநீ�கள்
ஏற்ப�ம்ேபா�, �த்தங்க�ம், �கம்பங்க�ம்,
ெவள்ள�ம் ெகாந்தளிப்�ம், ெகாள்ைளேநாய் ேபான்ற
ேபர��க�ம் �ர��க�ம் ஏற்ப�ம் என்�றார.்

எனேவ, இயற்ைக ெந��ம், மனிதெந��ம்
ெவவ்ேவறானைவ அல்ல; ஒன்�டன் ஒன்�
சம்பந்தப்படட்ைவ தான். இந்தத் தத்�வம் மனித
�ந்தைனக்� இன்�ம் அவ�யமானதாகேவ இ�க்�ற�.



ஒ� தனி ஜடப்ெபா�ளின் இயக்கமாக
இயற்ைகையக் க��ம் இன்ைறய �ஞ்ஞானச ்�ந்தைன,
இயற்ைகைய ��ம்ப�யான �ஞ்ஞான அ�ைவ
மனிதனிடம் வளரந்்� ���ன்றேத த�ர, இயற்ைக
நிகழ்ச�்களின் ேபாக்ைக�ம், உல�யல்
சம்பவங்கைள�ம் ெபா�ளற்றதாக்�, மனிதைன
அவற்�ற்� சக்�யற்றவனாக்� ெவ�ம் ஜடப்
ெபா�ளாக்� ���ன்ற�.

அதற்� மாறாக, மனிதரக்ளா�ய நம்�ைடய
ெசயல்கள் அைனத்�ற்�ம்-உலக நிகழ்ச�்க�க்�ம்
சம்பந்தம் உன்� என்� ���ன்ற கன்��யஸ் தத்�வம்,
அ�தமான ஓர ்ஆத்�கச ்சக்�ைய�ம் நமக்�
வழங்��ன்ற�.

இயற்ைகைய�ம் தம் வசப்ப�த்தக் ��ய ஓர்
ஆத்�க சக்� நம்�டம் இ�க்�ன்ற� என்ற உணரை்வத்
�ண்�, மனித சக்�ைய �க �க உன்னத நிைலக்�
உயரத்்� ���ன்ற�.

வானகத்�ன் ��களில் இ�ந்� மனிதனில் ��
�ரிந்� நிற்க ��யா�. இந்த நிய�க்� மாறாகச்
ெசல்�ம் ேபா�தான், உலகத்�ற்�ப் ேபர��ம், ெப�ந்
�ன்பங்க�ம் உண்டா�ன்றன.

பயங்கரச ்சம்பவங்கள், �யரங்கள் �ன்பங்கள், �ரப்்
பாக்�யங்கள் எல்லாம் �ன்��ம் உல�ன் எசச்ரிக்ைகக்
�ரல்கேள ஆ�ம். ஒ�ங்ைக �டக் ேவண்�ம் என்�ம்,
சரியான பாைதக்�த் ��ம்�ட ேவண்�ெமன்�ம்,
மனிதைன அைவ அைற�� அைழக்�ன்றன.

மக்களின் ெபா�நல வ��ல் எ��ம் தைடயாக
நிற்காமல் காப்ப�தான் ஞானமகான் கன்��ய�ன்
தத்�வக் கவசம். இந்த வைக�ல் பாரத்்தால், அவர்
மக்களின் அன்பராக, ஒ� ��ைமயான
ஜனநாயகவா�யாக�ம் �கழ்�ன்றார.்



உலகம் ���ம் உள்ள மனிதன், சகமனிதன்
ஆ�ேயார ்ெபறேவண்�ய உற� பற்�ய இவ�ைடய
ஞானம், அன்� வ�ேய, அறெந�கள் ப�ேய உலக மனித
ச�தாயம் அைமய ேவண்�ம், என்ற கன்��யஸ்
க�த்�ம், மனித�ம் இயற்ைக�ம் ஒன்�பட�் இயங்க
ேவண்�ம் என்ற அந்த மகானின் �ந்தைன�ம் அர�யல்
தத்�வத்�ற்�க் �ைடத்த ெப�ம் ேப�களா�ம்.

5.	ஞானி	கன்��யஸ்	வாழ்க்ைக	வரலா�
 
 
      �ன நாட�்ன் மாெப�ம் ஞானி மட�்மல்ல; உலகம்
��வ�ம் ேபாற்�க் ெகாண்டாடப்ப�ம் ெபா�வான ஒ�
தத்�வ ஞானி கன்��யஸ்.

ஞானி என்றால், ஏேதா �ற்�ம் �றந்�, உல�யைல
உத�, இல்லற வாழ்க்ைக �ட�் ஒ�ங்� வன
வனாந்�ரங்கைளச ்�ற்�க்ெகாண்�, காேயா கனிேயா,
கந்த �லேமா, �ற்ேறா, �தேரா, கடட்ாந்தைரேயா என்�
உண்� உறங்�, ஆைடகளற்� அல்ல� அம்மணமாய்
�ரிந்�, ேபா�யாக இ�ந்தவன் ேயா�யாக மா�
ஊரக்�க்� உபேதசம் �ரி�ம் �ராணக் காலத்�ப்
பரமாரத்்�க சந்நியா�யா�, 'காயேம இ� ெபாய்யடா,
காற்றைடத்த ைபயடா' என்� பா�த்�ரிந்த ஞானி என்ற
ெபயைர ெபற்�க் ெகாண்டவர ்அல்லர ்கன்��யஸ்.

உல�க்� அறம் ேபா�த்த ��வள்�வர்
ெப�மாைனப் ேபால, நல்லறேம இல்லறம்; ெபண்ணின்
ெப�ந்தக்க யா�ள?. மங்கலம் என்ப மைனமாட�்,
உல�க்� வாழ்வறம் வ�த்�, மக்கேளா� மக்களாய்
மாண்�டன் வாழ்ந்�, நைட �ைற வாழ்�க்� அர�யல்
ஞானம் ேபா�த்�, சாதாரண ஏைழ மக்க�ம் �ன்பற்றக்



��ய கரம் மாரக்்கத் ெதாண்�களாற்� நா�ம் ஒ�
மனிதன் தான் என்� வாழ்ந்�காட�்ய ஞானி
கன்��யஸ்!

கன்��யஸ் �ன நாட�் மக்க�க்�க் ��ய
நல்லறங்கைள, அந்த நாட�் மக்கள் ஏேதா ஒ� மத
ேபாதைன ேபால பயபக்�ேயா� ஏற்�க் ெகாண்டாரக்ள்
என்றா�ம், அவர ்மதவா� அல்லர;் மதத்ைத உ�வாக்�ய
மாெப�ம் மகா�ம் அல்லர!்

கன்��யஸ் அறெந�கள்-�ன மக்கைள நல்வ�
நடத்�ச ்ெசல்�ம் ஞாேனாபேதசங்களாக இ�ந்தன!
அதனால் தான் ஆ�ரக்கணக்கான ஆண்�களா��ம்,
இன்�ம் அவர ்�னநாட�் மக்கள� ெநஞ்சங்களிேல
பக்��லாவாகப் பவனி வ��றார ்என்பவற்�க்�
அைடயாளமாக இன்�ம் எண்ணற்ற ��க்ேகா�ல்கள்
கன்��யஸ் மகான் ெபயரால் இ�க்�ன்றன.

இவ்வள�க்�ம் அவர,் மதத்ைதப் பற்��ம், மதத்�ன்
தைலவனான கட�ைளப் பற்��ம் மக்க�க்�ப்
ேபா�த்தவர ்அல்லர;் தனி மதம் எைத�ம் நி��யவ�ம்
அல்லர!் மனிதன் என்பவன் �றப்பதற்� �ன்�
எங்��ந்� வந்தான், இறந்த �ற� எங்ேக ேபா�ற�
அவன் ஆ� என்ெறல்லாம் ஆராய்ச�் ெசய்� அ�ற்�
ேமாடச்மா-நரகமா? என்ற கற்பைனகைள எ�ப்�
மக்கைளப் பய��த்�யவ�ம் அல்லர.் பல�னப்
ப�த்�யவ�ம் அல்லர;் என்றா�ம், அவ�க்� �னா
நாட�்ேல ��க்ேகா�ல்கள் இன்�ம் உள்ளன!

அந்த மகா�ைடய மாணவன் ஒ�வன் அவரிடம்
மரணத்ைதப் பற்�ய �வரம் ேகடட்ேபா�;
"வாழ்க்ைகையப் பற்�ேய ஒன்�ம் அ�யாத உனக்�
மரணத்ைதக் பற்� நீ என்ன ெதரிந்� ெகாள்ள ���ம்?
என்� அவைன ��ப்� �ைட �லம் �னா ேகடட்
�ந்ைத�� ஞானி கன்��யஸ்.



இந்த ேபர�ஞைன, �ன மக்கள் மகான்களில் மகான்,
ஞானக் களஞ்�யத்�ன் ைவரமணி என்ெறல்லாம்
இன்�ம் பயபக்��டன் அவைரப் �கழ்ந்தா�ம், அந்த
ஞானிகளின் தைலவனான கன்��யஸ், மக்கைள
�யப்�ல் ஆழ்த்�ம் எந்த அற்�தங்கைள�ம் உல�க்�
ெசய்� காட�்யதால் �கழ் ெபற்றவர ்அல்லர!் அதனால்,
ஒ� �டட்த்ைத�ம் தன்�ன்னால் ேசரத்்�க் ெகாண்�
இயங்�யவரல்லர ்!

அற்�தங்கள் ஆற்றல் காட�்ம் �ர�ரச ்ெசயல்கள்,
மாெப�ம் �ளரச்�்கள், மகா ஞானிகள் பற்�யன
எல்லாம் என்னிடம் யா�ம், எ��ம் ேகடக்க் �டா� என்�
அவர ்உ��டன் நாட�்ல் ஞான உலா வந்தேபா� ேகள்�
ேகடட்வரக்ைள எல்லாம் �டட்வடட்மாகக் கண்�த்த�
மட�்மல்ல; வ�காட�்யாக�ம் �ளங்�யவர்
கன்��யஸ்.

பரண்சாைலகள், ஆ�ரமங்கள், பங்களா
வாழ்க்ைகப் படாேடாவங்கள் ேதவாலயத் ��க்ேகாலத்
��மடங்கள் என்பனவற்ைற எல்லாம் �ட�்க்காட�்,
தனித்தனியாகக் காட�்க்�ப் ேபாவதற்�ப்
ப�லாகநாட�்ன் �ைல ��க்�களில் எல்லாம் ஒ�ங்�
வா�ம் �ல �ற�கைளப் பற்� ஒ� மாணவன் அவைரக்
ேகடட்ேபா�; 'நாம் பறைவகேளா�ம் ��கங்கேளா�ம்
உற� ெகாள்ள ��யா�; சகமனிதரக்ேளா�ம்
சரிசமத்�வமாக உற� ெகாள்ள ��ய�ல்ைல என்றால்,
ேவ� யாேரா�தான் நம்மால் உற� ெகாள்ள ���ம்'
என்� �யத் �ற�க்ேக �றவாைட தந்த �ய ெநஞ்�னர்
கன்��யஸ்!

எந்ெதந்த நல்ெலா�க்க �ைற�ல் மனிதன்
ஏற்றத்ேதா� வாழ���ம் என்பைத எண்ணிெயண்ணி,
அதற்கான ஒ� ச�தாயத்ைத�ம் ெந�கைள�ம்
உ�வாக்�ட அல்�ம் பக�ம் அயரா� உைழத்�
அ�ம்பா�படட் மனித�ல மாேமைத கன்��யஸ்!



'நான் கண்ணிய�ம் ேநரை்ம�ம் ��ந்த
மனிதனாகேவ வாழ்ந்�ட �யன்ேறன். எனக்�த்
ெதரிந்தவற்ைற மட�்ம் �ற�க்� ச�க்காமல் எ�த்�க்
��ேனன்' என்� மக்கள் இைடேய மாரத்ட�்த்
ைதரியத்ேதா� ��யவர ்கன்��யஸ்!

'மக்கள் என்றால், �ன்ப�ம்
ேவதைன�ம்ப�பவரக்ள்; அல்லல் வாழ்�ேல
அவ�ப்ப�பவரக்ள்; இப்ப�ப் படட்வரக்ேளா�தான் நான்
ேசரந்்� வாழ ேவண்�யவனாக உள்ேளன்! நாெடங்�ம்
இவ்வா� மண்�க்�டக்�க் கலவரம்,
ஒ�ங்�ன்ைமகைள அகற்றேவ என் வாழ் நாடக்ைளச்
ெசலவ�த்ேதன்' என்� மக்கள் ப�ம் �ன்ப, �யர
ேவதைனக�க்காக ெம��வத்�ையப் ேபால
அவரக்�டன் இைணந்� வாழ்ந்� உ�� அ�ந்தவர்
கன்��யஸ் என்ற மனிதேநயா�மான மகான்

இேய� ெப�மான் ேதான்�வதற்� 550
ஆண்�க�க்� �ன்னர,் �ன நாட�்ன் வட�ழக்�ல்
'ஷன்�ங்' என்� இப்ேபா� வழங்கப்ப�ம் ஒ�
மைலப்�ரேதசத்�ல், '�' என்ற மன்னன� ஆட�்�ன்
�ழ் அடங்���ந்த 'ட�்ப்�' என்ற நகரில், '�-�யாங்-ேக
என்ற ஓர ்அ�காரிக்�ம்- �ங்-டச்ாய் என்ற
ெபண்�க்�ம் மகனாக, ஒ� �ர� ��ம்பத்�ேல �.�.
530-ஆம் ஆண்�ல் �றந்தவர,் ஞான மகான் கன்��யஸ்.
இவைர "�ங்-பப்�-டெ்ஸ என்ற ெபயரா�ம் அைழப்ப�
உண்�.
 

கன்��யஸ் சாதாரண ஒ� ��ம்பத்�ேல
�றந்தா�ம் அவர� பரம்பைர '�ங்' என்ற வம்சத்ைதச்
ேசரந்்த� என்ப� அவைரப்பற்�க் �றப்ப�ம்
�வரமா�ம்.

கன்��யஸ் தந்ைத ெநஞ்�ர�க்க ஒ� �ரர;் அர�ன்
அ�காரி; அவர� �தல் மைன� ெபற்றெதல்லாம்



ெபண்கள்; அதனால், ஆண் �ழந்ைத ஒன்� ேதைவ-வம்ச
வளரச்�்க்காக என்� எண்ணித் தன� 70-ம் வய�ல்
17வய�ைடய ஒ�ெபண்ைண அவர ்மணந்� ெகாண்டார.்

பாைலவனத்� மணல் �ட�்க்களிேல 'ஓெயசஸ்'
என்ற ப�ஞ்ேசாைல ஒன்� ெதன்படட்ைதப் ேபால,
அவ�க்� ஓர ்ஆண் �ழந்ைத அ�த்த ஆண்ேட �றந்த�!

பாைலவன�ம் ப�ஞ்ேசாைல�ம் ேசரந்்�
ெபற்ெற�த்தக் �ழந்ைத; அதாவ� 70-ம்-17-ம் ேசரந்்�
ெபற்ெற�த்த ேபரழ�க் �ழந்ைத; இளைம�ம்
��ைம�ம் இைணத்� ஈன்ெற�த்தக் �ழந்ைத
என்பதனாேலா என்னேவா-கன்��ய�ன் இளைம�ேல
'ஞானப்�' �த்த�. தன� தா�ன் வய�ப் பண்�க்�
ஏற்றவா� அந்த ஞானத்�க்�ரிய ஞானச ்�ைவையப்
��ந்� ெகா�த்த� எனலாம்.
 

இதற்�ரிய காரணம், பாைலவனத்�ன் ெவடக்�ம்
ப�ஞ்ேசாைல�ன் தடப்�ம்-ப�வ - ஞான எ�ச�்களின்
உணரச்�்க�ம்தான், கன்���யஸ் என்ற க�
உ��லமாக அ��ப் �ரட�் உ�வாக்�ய காலத்�ன்
கடட்ாய அ�ைமச ்சம்பவமா�ம்.

கன்��யஸ் இளைம�ேலேய வ�ைமக் கட�ேல
ஆழம் அ�ப�த்தவர;் காரணம் தந்ைதயார ்இறப்�ம்;
தாயார ்வ�வாய் ேபாதாைம�ம்தான்!
 

நம் நாட�்க் �ழந்ைதகள் �� ப�வத்�ேல ��
ம�ழ்த்� அம்மா அப்பா ெபாம்ைம ைவத்�
�ைளயா�ம் வழக்கத்ைத நா�ம் பாரத்்�ள்ேளாம்.
ஆனால், ��வன் கன்��யஸ் தன� ஆறாம் வய�ேலேய
மற்ற ��வரக்ைளக் �ட�்த் ெதய்வங்க�க்� �ைச
ெசய்� ஞான �ைளயாட�்க்கைள ஆ�வாராம்!

கன்��யஸ் இளைம�ேலேய காதலாடட்ம்
ஆ�யவர.் கல்�த் �ைற�ல் ப�ைனந்தாவ� வய�ல்



எப்ப�யாவ� தான் ஞானிவா� �ட ேவண்�ம் என்�
��ெவ�த்�, அதற்கான பழங்கால �ல்கைன�ம்,
பண்பா�கைள�ம், மற்ற வரலா�கைள�ம், வான�யல்
கைலகள் சம்பந்தப்படட் எல்லாவற்ைற�ம் ப�த்�
��ரந்்த ஞானம் ெபற்றவரானார!்

அவேர ஓரிடத்�ல் இைதக் ��ம்ேபா�, என்�ைடய
இளம் வய�ல் நான் �க�ம் தாழ்வான நிைல�ல்
அடங்� இ�ந்ேதன். அதனால்தான் எைத�ம் சமாளித்�ப்
பல்�றப்படட் �ஷயங்களி�ம் என்னால் �றைமெபற
��ந்த�, என்� கன்��யேச ���றார ்என்றால், நாம்
எப்ப� இ�ந்தாக ேவண்�ம் என்பதற்ேகார ்எசச்ரிக்ைக
அல்லவா இ�?
 

கன்��ய�ன் பல்�ைற கல்�த் �றைம அவைரத்
தன� ப�ேனழாவ� வய�ேலேய ���ல ஆசானாக
மாற்� �டட்�. மாற்�ற்� என்றால் அந்நகரத்�ச்
சான்ேறாரக்ள் எல்லாம், மரணத் த�வா�ல் உள்ள
��ேயாரக்ள் எல்லாம், அவரவர ்வாரி�கைள,
கன்��ய�டம் ப�க்கப் ேபாங்கள் என்� வ�ந்�-
வற்��த்� அவர� ���லத்�ற்� அ�ப்�
ைவத்தாரக்ள் என்றால், எப்ப� இ�ந்��க்�ம்
கன்��ய�ன் ேபாதனா�ைற அ��த் �றம்? சற்ேற
எண்ணிப் பாரப்்பவரக்�க்�த் தான் இந்த 17 வய�ன்
ஞானப்பழ அ�ைமையச ்�ைவக்க ���ம்.
 

பத்ெதான்பதாம் வய�ல் அவ�க்�த்
��மணமான�; ஒேர மகன்; இ� ெபண்கள்; இதனால்
��ம்ப பந்தம்; இ�ப்��ம் ப�த்த அ�வாளியாக
மட�்மல்லாமல் �றந்த ஆட�்யாளனாக�ம்
மாறேவண்�ம் என்ற ஆைச�ம் அவ�க்� இ�ந்த�!

கைலக்கழகம் என்ற ஒ� கல்�க் ேகாடட்த்ைதத்
தன� 22-ம் வய�ல் �வக்�னார!் மனிதனின் மனப்



பண்� எப்ப� அைமய ேவண்�ம்; எப்ப� அவ�க்�ப்
பழக்க வழக்கங்கைள உ�வாக்�ட ேவண்�ம்;
வாழ்க்ைக �ைற, ஆட�் �ைற �தலான வைககைள
எல்லாம் �ைறேதா�ம் �ளக்�க்��ம் கைலக்கழகமாக
அவர ்���லம் இ�ந்ததால், கன்��யஸ் கல்�
ஞானத்ைதத் ேத�-நா� �ன நாட�் மாணவரக்ள் �ரண்�
வந்� ேசரந்்தாரக்ள் பயன் ெபற்றாரக்ள்! அந்தக்
கைலக்கழகத்ைத அவர ்�வக்�ம்ேபா� ��ைக�ல்:
ஒ� �ஷயத்�ன் ஒ� �ைலைய நான் கற்�த்தால், மற்ற
�ன்� �ைலகைள�ம் தாமாகேவ �ரிந்� ெகாள்ளாத
மாணவரக்�க்� நான் ெதாடரந்்� கல்� கற்�க்க
மாடே்டன். இடம் தரமாடே்டன் என்� கறாராகேவ கல்�
�� அக்கைற காட�்ப் ேபா�த்தார.்
 

தன� தாயார ்இதற்�ைட�ல் இறந்தேபா�, அவர்
தாயா�க்காகத் �க்கம் காத்த தன� இரண்டைர ஆண்�
காலத்�ல், அறம், இைச அர�யல், தத்�வம் �த�ய
வைககைள எல்லாம் ஆராய்ந்� பண்படட்ார!்
அப்ேபா�ம், அவரிடம் பலர ்நா�வந்� தம�
ஐயங்கைளக்ேகட�்ம் �ரிந்� ெகாண்டாரக்ள்.

இ�பத்ேதழாம் வய�ல் கன்��யஸ், தன� நாட�்ன்
பழைமயான நீ�கைள ஆராய்ந்தார!் அ�தான்
அப்ேபாைதய ஞானமாக இ�ந்ததால், அக்கால
ஞானியான ேவஓ-டே்ஸ என்பவைர அவேர ெசன்�
ேநரிைடயாகப் பாரத்்�, தங்கள� தத்�வங்களின்
ஆய்�கள், �ரண்பா�கள் ேவ�பா�கள் ஆ�யன
அைனத்ைத�ம் அவரக்ள் மனம் �றந்� வாதம்
ெசய்தாரக்ள். அதனால், இ�வ�க்�ேம ஏதாவ�
பய�ண்டா என்றால்-ஒன்��ல்ைல.

ஆனால், கன்��யஸ், ேலஒ-டே்ஸ என்ற அந்தத்
தத்�வ ஞானி�டம் �ைடெபற்�ப் �றப்படட்ேபா�,



அந்த அந்த தத்�வ ஞானி கன்��ய�டம் என்ன ��
வ�ய�ப்� ைவத்தார ்ெதரி�மா? இேதா அ�:

"ெப�ம் பணக்காரரக்�ம், �ரபல ஊர்
�க்�யஸ்தரக்�ம் ��ச ்சந்�த்� உைரயா�
�ைடெபற்�ப் ேபா�ம் ேநரத்�ல் �ைல உயரந்்தப்
பரி�கைள ஒ�வ�த்� ஒ�வர ்வழங்�க் ெகாள்வ�
வழக்கம்.

நற்�ண�க்க நல்லவரக்ள் ��ப் �ரி�ம்ேபா�,
அ�� �ரவ்மான ஞானம் ெச�ந்த நல்ல வாக்�கைளேய
பரி�களாக ஒ�வ�க்� ஒ�வர ்வழங்�வ�ம் உண்�.
 

நல்ல மனிதனாக நாடட்வரால் எண்ணப்ப�ம் நான்,
ஒ� �மான் அல்லன் ெசல்வ�ைடயவ�ம் அல்லன் நாம்
இ�வ�ம் ��ப் �ரி�ம் இந்த ேவைள�ல் �ல
வாரத்்ைதகைளத்தான் என்னால் உமக்�க் �ற ���ம்.

எைத�ம் க�த்�டன் �ரந்்� ேநாக்�பவரக்�க்�ம்,
�றைம�ைடயவரக்�க்�ம், அ�� நயம்
உைடயவரக்�க்�ம், மரணம் ெவ� அ�காைம�ல்
உள்ள�வாம். ஏெனன்றால், இவரக்ள் �ற மனிதரக்ளின்
�ற்றங்�ைறகைளப் �றரிடம் அ�க்க� எ�த்�ச்
��யவா� இ�ப்பர.்

எைத�ம் கற்�த் ெதளிந்த �த்தகரக்ள் மக்களிடம்
பாரக்்கக் ��ய �ற்றம் �ைறகைள எ�த்�
�வரிப்பதால் இவரக்ள் உ��ம் எந்த ேநர�ம்
ஆபத்�னால் �ழப்பட�் �ரிந்� ��ம். அதனால், நீ�ம்
உம்ைம மன்னரைவ�ன் அைமசச்ராக எண்ணிக்
ெகாள்ளக் �டா�" என்� கன்��ய�டம் ��னார.்

� �. 522-ம் ஆண்�ன் ேபா�, கல்��ேல
கன்��யஸ் கடலாகக் காட�் த��றார;் பல்கைல
�த்தகராக�ம் �ளங்��றார ்என்ற கல்�ப் �கழ்
அவர� ஊர ்எல்ைலகள் கடந்�ம் அவ�க்�ப் பரவ



ஆரம்�த்த�. அதனால், மாணவரக்ள் எங்��த்�ம்
�ரண்� வந்� அவரின் மாணவரக்ள் ஆனாரக்ள்.

517-ஆம் ஆண்�ல் அதாவ�, கன்��ய�க்� 83வ�
வயதான ேபா�, அவர� ெசாந்த ஊரில் ேசவல் சண்ைட
வழக்கம் ேபால நடந்த�. இந்த சண்ைடயால் ஊெரங்�ம்
கலவர�ம், �ச�ம், ேகாஷ்� ேமாதல்க�ம் நடந்தன.

அதன் �ைளவாக கன்��ய�ன் '�' அரைசச்
ேசரந்்த 'ெசள' �மா�க்�ம், "�"நாட�்ன் '�ங்'
�மா�க்�ம் மனக்கசப்� உ�வா� அ� ேபாராடட்மாக
மா�ய�. இந்தப் ேபாரில், நகரத்� 'ெசௗ' �மான் ேதால்�
கஸ்டான். அதனால் '�' அர�ல் சரணைடந்தான். '�'
அர�ல் கலக�ம்-�ழப்ப�ம் பலமாக உ�வான�.
 

இந்தச ்�ழ்நிைல�ன் �ைளவாக, கன்��யஸ் '�'
அர�க்� ஓ� ெசனேகா என்ற �மானிடம் ெசயலாளராகப்
பத� வ�த்� வாழ்ந்� வந்தார.் இந்தப் பத�க்
காலத்�ல்தான் இவர ்நடனம், சங்�தம் �த�ய
கைலகைள ஆரவ்�டன் கற்றார,் அேத ேநரத்�ல் '�ங்’
�மானின் �ேநக�ம் அவ�க்�க் �ைடத்த�. இ�வ�ம்
அர�யல் �தலான பல �ஷயங்கைனப் பற்�த்
தங்க�க்�ள் அ�� வாதம் ெசய்� ெகாண்டாரக்ள்.
 

கன்��யஸ் வாதத்�ன்ேபா� எ�ரப்ாராமல் வந்�
�ழ்ந்த அர�யல் க�த்� �ச�்க்கள் �ங் �மானின்
மனைத ��ைமயாக சரித்� �டட்ன. நி� என்ற
ப��ையச ்ேசரந்்த எண்ணற்ற நிலங்கைள
கன்��ய�ற்� அன்பளிப்பாகக் ெகா�க்க அவர்
�ன்வந்தேபா�, '�ங்' என்ற அவ�ைடய அைமசச்ன்
��க்�டட்ான்.

கன்��ய�ன் அர�யல் வாதங்கைளக் ெகாண்� ஓர்
அர� வாழ��யா�. அைத ஏற்றால், மக்க�க்�ம்
அர�க்�ம் ேமாதல், கலகம், �ழப்பம் �ண்� அ��தான்



��ம். அதனால், அவர ்��வைதெயல்லாம் நம்� ஆட�்
ெசய்ய��யா�, என்� ேகாள்�ட�், இவைரப் பத�ைய
�ட�் நீக்�த் �ரத்��டட்ான்!

என்ன ெசய்வார ்கன்��யஸ்? தம� ���ல
மாணவரக்ள் �ன் ெதாடர, ஒவ்ெவா� �ன நாட�்
அரசைவப் ப�கட�்களில் ஏ� ஏ� இறங்�னார!் என்ன
லாபம்?

அப்ேபாைதய அர�களின் �ரட�்க�க்� இைடேய
நாேடா� ேபால இவ்வா� ெசன்� ெகாண்��ந்த
கன்��ய�ம் அவர� மாணவரக்�ம், ஒ� மைலேயாரப்
பாைத�ேல இ�ந்� அைலயைலயாக ஓ�வ�ம் அ�ைக
ஓைசையக் ேகட�், யாேரா ஒ� ெபண், இந்த ேநரத்�ல்
தனியாக, பயம் �ழ்ந்த மைலேயார இ�க்�ல்
�லம்��ன்றாேள என்� கண்�, கன்��யஸ் தன�
மாணவன் ஒ�வைன அவனிடம் அ�ப்� �சாரிக்கச்
ெசான்னார.்

அந்த மாணவனிடம் அ�� ெகாண்ேட அந்தப் ெபண்
��ம்ேபா�, என்�ைடய தந்ைத ���னால்
ெகால்லப்படட்ார;் அேத �� என் கணவைன�ம்
சாக�த்த�; அேத மரணம் என� மக�க்�ம் இப்ேபா�
ஏற்பட�் �டட்ேத' என்� �ண்�ம் �லம்�க்ெகாண்ேட
இ�ந்தாள்.

உடேன அந்தச ்�டன் அந்த ெபண்ணின் அ�ைகைய
நி�த்�, 'இந்தக் ெகா�ைமக�க்�ப் �ற�ம் �ட நீ
எப்ப� உ��டன் வாழ்�றாய்?' என்� அந்த மாணவன்
�லம்�யைதக் ேகடட்தற்�, அதற்கவள், 'நான் வா�ம்
அர� ெகா�ைமயான� அல்ல' என்றாளாம்.

இந்த �வரத்ைத மாணவன் கன்��ய�டம்
��ய�ம், அதற்� அவர,் ெகா�ைம நிைறந்த அரசான�
ெகா�ம் ��ைய�டப் பயங்கரமான�, என்�
��ப்�ட�் ேமலால் நடந்தப�ேய ெசன்றார.்



'�' அர�ன் '�ங்' �மான் ஆட�்�ல், தன�
ஐம்பதாவ� வய�ல், �ங்ஷான் �ன்� என்பவர்
ஹ�வான் �மாைன எ�ரத்்�ப், '�' பட�்னத்�ல் ஒ�
கலகத்ைத ஆரம்�த்தார.்
 

அைதக் கன்ட ஹ�வான் �மான், தனக்� ேயாசைன
�றவ�மா� கன்��யைச அைழத்தான். �றப்படட் அவர்
தன� மாணவர ்ஒ�வர ்ஏேதா ��யைதக் ேகட�்
பயணத்ைத நி�த்��டட்ார.்

அதற்�ப் �ற�, கன்��யஸ் 'ட�்' அர�க்�ச ்ெசன்�
ேசைவ ஆற்�ய ேபா�, அந்த �மான் கன்��ய�ன்
ெதாண்�க்� ஏற்ற உபகாரச ்சம்பளம் ெகா�த்தான்.
அைத அவர ்ெபற�ல்ைல.

'ஒ�வன் �றைமையச ்சரிவரப் பயன்ப�த்�க்
ெகாள்ளத் ெதரியாதவனிடம் இ�ப்பதால், யா�க்�ம்-
எந்த�த மான பய�ம் ஏற்படா�" என்�ணரந்்த அவர,்
அந்த இடத்ைத �ட�்த் தன� மாணவரக்�டன்
உடன�யாகப் �றப்படட்ார.்

இ�ேபான்ற அ��ைரகைள சமயம் ேந�ம்
ேபாெதல்லாம் கன்��யஸ் அ�க்க� ��
மாணவரக்�க்� ��ப்பணரை்வ உ�வாக்� வந்தார.்
இந்த ேநரத்�ல், அவர� 51-வ� வய�ல், அவ�க்� 'கந்�'
நகரின் தைலைம நீ�ப�யாகப் பணியாற்�ம்
பத�ையப் ெபற்றார.்

இந்தப் பத��ல், அவர� �றைமைய நன்�
ெவளிப்ப�த்த இ� ஓர ்அரிய வாய்ப்பாக அைமந்த�.
கன்��யஸ் �றைமயான, பணியால் நா�க்� நாள்
பய�ம், பல�ம் �ைடத்� வந்த�.

அதற்�ப் �ற� அவர,் ெபா� நி�வனங்களின்
கண்காணிப்பாள�க்� உத�யாளரானார.் �ற�,
காவல்�ைற அைமசச்ரானார.் எந்தப் பணிைய அவர்
ஏற்றா�ம் அந்தப் பணி�ேல ஒ� �யப்ைப



உ�வாக்�னார ்நாட�்ற்�ள் அைம�ைய
உ�வாக்�னார.்
 

அைம��ன்ைமைய �ைள�ப்பவரக்�க்�த் தக்க
தண்டைனகைளக் க�ைமயாக வழங்�னார.்
நீ�த்�ைறப் பணிகளி�ம் தன� க�ைமையக்
காட�்னார.் ��ப்பாகக் ��வதானால், கன்��யஸ்
காவல் �ைற��ம், நீ�த் �ைற��ம் பணியாற்�யக்
காலத்�ல் ��டரக்ேளா, அல்ல� அவரக்ள� பயேமா
நாட�்ல் ஏற்படட்�ல்ைல.

'�ங்' �மானின் ஆட�்�ன் ப�னான்காவ�
ஆண்�ல், �.�.495-ம் ஆண்�ன் ேபா� கன்��ய�க்�
வய� அ�ப�. நீ�த்�ைற�ல் அவர ்ஒ� �க்�ய
மந்தரியாகப் பத�ேயற்றார.் அதனால், ம�ழ்ச�்
அைடந்த கன்��ய�டம் ஒ� மாணவர ்ேகள்� ஒன்�
ேகடட்ேபா�:

'��ேவ! ேநரை்மயான மனிதன் தன்�ைடய
வாழ்க்ைகப் ேபாக்�ல் வ�ம் இன்ப �ன்பத்ைத
சமாதான மன நிைற�டன் தாேன வரேவற்க ேவண்�ம்
என்றார.்
 

அதற்� கன்��யஸ், "ஆமாம், அவ்வா�தான்
என்றா�ம், சாதாரண மனிதரக்ைள�ட, உயரந்்த ஒ�
பத�ைய ஏற்க எந்த மனித�ம் ��ம்பத்தான்
ெசய்வான்’ என்றார.்

இப்பத�ைய அவர ்ஏற்ற �ற�, கன்��யஸ்
அர�ய�ல் நல்ல பல மா�தல்கைள�ம்
காரியங்கைள�ம் ேதாற்��த்� �கத் �றைம�டன்
ெசயல்படட்ைத மக்கள் ��ம்� வரேவற்�ப் பாராட�்
ம�ழ்ந்தாரக்ள்.

��ம் �றப்�மாக '�' அர� ஆளப்பட�் வ�வைதக்
கண்ட 'டரீ்' அர�ன் �மா�க்�ப் ெபாறாைம ஏற்படட்�.



'�' அர�ன் மக்கள் வாழ்ைவக் கண்�, தன� அர�ன்
மக்க�ம், ஊ�யரக்�ம் '�' ஆர� வாழ்க்ைக
வச�கைளப் ேபால எமக்�ம் ேவண்�ம் என்� ��ம்�க்
ேகடப்ாரக்ேளா என்� �ட 'டரீ்' அர�ன் �மான்
அஞ்�னான்.

அதனால், அந்த மன்னைனச ்சாரந்்தவரக்ள் �லர்
கன்��யைச அந்த நாட�்ன் அர�ய�ல் இ�ந்�
ெவளிேயற்�ட �ல நயவஞ்சகமானத் �டட்ங்கைளத்
�ட�்னர.் �தலைமசச்�க்�க் காணிக்ைக என்ற
ெபயரில், லஞ்சமாகச ்�ல நிலங்கைள�ம்-பணத்ைத�ம்
ஓர ்அைமசச்ர,் �ல �க்�யஸ்தரக்ள் �லமாக அ�ப்�
ைவத்தனர.்

கன்��ய�ன் அர�யல் ேநரை்மையத் �ைச
��ப்�ட அவைர அர�ய�ேல இ�ந்� க�ழ்க்�ம்
ேநாக்�டன் ெசய்த �ழ்ச�்கள்; அவரிடம் ெவற்�
ெபறாததால், "ட�்" அர�னர ்அழ�கைள அ�ப்�
அவைர �ழ்த்த �யற்�த்தாரக்ள்.

'ட�்' அரசன் அ�ப்�ய ஆடல் பாடல் அழ�கள்
எண்ப� ேபரக்�டன் '�' அர�ன் அ�காரிக�ம்,
மன்ன�ம் மயங்�க் �டந்தாரக்ள் அவரக்ைள அந்த
�கேபாகக் களியாடட்ங்களிேல இ�ந்� �ட�்ட
கன்��யஸ் ெசய்த �யற்�கள் எல்லாம் பாழா�ன.
 

கன்��யஸ் தன� �டரக்ளிடம், ெபண்ணின்
நாைவக் கண்� பயப்ப�; அ� உன்ைனத் �ண்��ம்
பாம்�ன் �ஷம்" என்� ���ட�், தன�
மாணவரக்�டன் அந்த நாடை்ட �டே்ட ெவளிேய�ச்
ெசன்��டட்ார.்

ஆனால், அவர ்அந்த நாடை்ட �ட�் ெவளிேய�
�டட்தற்� வரலா� ேவ� ஒ� சம்பவத்ைதக்
���ன்ற�. அதாவ�, கன்��ய�ன் ேநரை்மயான
ஆட�் மக்கள் இைடேய எ�ரப்்�கைள



ஏற்ப�த்�யதாக�ம், அவர ்நாட�்ல் �த�க்�டக்�ம்
எல்லா சக்�கைள�ம் ஒன்� �ரட�் ஒேர தைலைம�ன்
�ழ் ��த்� நாட�்ன் சக்�ைய ஒ� �கப்ப�த்�, ஒேர
ஆட�் �ைறைய உ�வாக்க ேவண்�ம் என்� �டட்ம்
ேபாடட்ார ்என்�ம், அதனால் ��ய ��ய ��நில
அரசரக்�ம், பத�யாைசப் ��த்த இைளய
தைல�ைற�ன�ம், அவைர நாடை்ட�டே்ட
�ரட�்ய�த்� �டட்ாரக்ள் என்�க் காரணம் ���ற�
வரலா�.
 

எ� உண்ைமேயா; ஆனால் ஒன்� மட�்ம் உண்ைம
என்� �ரி�ற�. கன்��யஸ் தன� நாடை்டச ்ெசாந்த
ஒ� அரசாங்கத்�ன் �ழ், அ�க ெசல்வாக்�டன்
ெவற்�கரமாக, தன� அர�யல் பணிகைள�ம்
பரிேசாதைனகைன�ம் நடத்� வந்த� பல�க்�ப்
��க்க�ல்ைல; அதனால் அவைர ெவளிேயற்றச ்ச�
ெசய்� �ரத்� �டட்ாரக்ள்.

ஆனால், இந்த ேநரம் கன்��யஸ் என்ற ஞான
மகா�க்� ஒ� ேசாதைனக் காலமாக அைமந்� �டட்�.
தன� ந�த்தர வயைத�ம் தாண்� வேயா�கத்�ன்
வாச�ேல அவர ்�ைழந்� �டட்ார;் தனக்� என்ற ஓர்
ஆதரைவ வழங்��ம் நா� இல்ைல; தங்கேவா ஒ� ��
இல்ைல; உற்றார ்உற�னர ்யா��ல்ைல; தன�
மாணவரக்ள் உண்�; தன்னிட�ள்ள ஞானசெ்ச��
உண்� என்ற நிைல�ேல அவர ்நாேடா�யாகேவ
அைலந்�ெகாண்� இ�ந்தார.்
 

தன� மாணவரக்ள் மன�ேல அவர ்க�த்�
�ைதகைள �ைதத்தார.் அந்த �த்�க்கள் இந்த
நாட�்க்�ரிய எ�ரக்ால அ�வைட�ைனயாவ�
வழங்காதா என்ற ஏக்கத்�டன், ஒ��த மனத்



��ப்��டன் ஊர ்ஊராக அவர ்அைலந்தார.் இ�தான்
கன்��யஸ் மகானின் அன்ைறய வாழ்க்ைக அவலம்.

ெவ�ம் ஞானம் ேபா�க்�ம் ைஜன ஞானி மகா
�ரைரப் ேபாலேவா, அவர ்வாழ்ந்த அேத �ற்றாண்�ல்
இந்�யா�ல் வாழ்ந்த ேபா� மாதவன் �த்தைரக்
ேபாலேவா, இவ�ைடய நாட�்ேலேய அவர ்காலத்�ல்
இ�ந்த ஞானி 'ஓடே்ச'ைவப் ேபாலேவா கன்��யஸ்
வாழ்ந்தவர ்அல்லர!்

கன்��யஸ் ஒ� யதாரத்்தவா�; தத்�வ ஞானி
மட�்மல்ல அவர;் எைத�ம் எண்ணியப�
ெசய்�காடட்ேவண்�ம் என்ற ஒ� ெசயல் ஞானி; ஒ�
நா� நல்ல நிைல�ல் வளமாக வாழக்��ய அ�ப்பைட
அம்சங்களான அர� நிரவ்ாகம், ச�கச ்�ரைமப்�,
அர�யல் சடட்ம், ரா�வ தந்�ரம், ��ம்ப வாழ்�, ெபா�
ஒ�க்கம், உலக ச�தாயம், தனிமனித ஒ�க்கங்கள்
அைனத்ைத�ம் உ�வாக்கவல்ல ஒ� ேபர�வாளர;்
அவற்ைறப் பற்� யாரிட�ம் �வா�க்கக் ��ய அ��
பலம் வாய்ந்தவர;் ெசய�ேல ெசய்� காட�்ம் எல்லா
வைகத் �றைமக�ம் உைடயவர;் அவர ்க�-அப்ேபா�
அப்ப�! பாவம்; பாவம்!
 

அத்தைகய ஓர ்அற்�த மகாைன யார ்அர�யல்
��வாக ஏற்கவல்லார?் இந்த நிைல�ல் எல்லாம் இழத்த
கன்��யஸ், தன� மாணவரக்ேளா� 'ெவல்' என்ற
நாடை்ட அைடந்தார!் அங்��ந்�ம்
ெபாறாைமக்காரரக்ளால் �ரடட்ப்படட்ார!்

�ரடட்ப்படட் அவர,் ஒ� மைலப்பாைத வ�யாக
மாணவரக்�டன் கால்க�க்க நடந்� ெகாண்��ந்த
ேபா� தங்க�க்�க் ேக�கள் பல ெசய்த 'யாங்�' என்�
என்� அவைரத் தவறாக ஆள் மாறாடட்ம் ெசய்�
ெகாண்ட மைலப்ப�� மக்கள், கன்��யைசப் ��த்�க்
ெகாண்� ேபாய் �ைற�ல் அைடத்தாரக்ள். ஐந்�



நாடக்ள் க�த்த�ன், அவர ்ஒ� நாேடா� ஞானி என்�
ெதரிந்த �ன்� அவரக்ள் அவைர ��தைல ெசய்தாரக்ள்,

��தைலயான கன்��யஸ் '�' என்ற அர�க்�ச்
ெசன்� �ல நாடக்ள் தங்� �ட�் �ண்�ம் 'ெவய்' என்ற
நாட�்ற்ேக வந்த தங்���ந்தார;் ஒ� நாள் 'ெவய்' �மான்
தன� அர��டன் பல்லக்�ல் பவனி வந்�
ெகான்��ந்தார.்
 

அந்நகரத்� மக்கள் ெப�ந்�ரளாக ராணி�ன்
கவரச்�்ைய அழைக, பகடட்ான பல்லக்�ப் பவனிைய
பாரத்்�க் ெகாண்��க்ைக�ல், ஒ� மாணவன் ��ைவப்
காரத்்�க் ேகடட்க் ேகள்�க்� அவர ்ப�ல் ��யேபா�;
"மக்கள் எ�லர�களின் அழ� �கப் ெபா�ைவக் கண்�
அகம�ழ்ச�்க் ெகாள்வ�ேபால, எல்லாம் கற்�த்
ெதளிந்த ஞானி�ன் �கத்ைதக் கண்� கவரச்�் அைடய
மாடட்ாரக்ள்” என்� ��ப்�டட்ார.்

�ற�, 'டச்ாங்' அர�ல் இவர ்ஒ� மரத்த��ல் தங்�
தம� மாணவரக்�க்� அ�� ேபாதைன ெசய்தார.்
அைத அ�ந்த அந்த நாட�்ன் தளப� ஒ�வன்
மரத்த�கைள எல்லாம் ெவட�்த் தள்ளிக் ெகாண்ேட
வந்தான், ெவட�்ய மரம் தன� தைலேமேல ��வதற்�ள்
கன்��யஸ் தப்�த்�க் �ளம்� �டட்ார.்

தப்�த்��டட் கன்��யஸ் தன� மாணவரக்ளிடம்
ேப�ம்ேபா�, 'நான் ேம�லகம் பணித்தைதச ்ெசய்�
வ�பவன் இந்த அற்ப ேசைனத் தைலவனால் என�
லட�்யப் பணிையத் த�த்��ட ��யா�" என்� ��
�ட�்த்தம் மாணவரக்�டன் ெசங் என்ற அர�க்�ம்
�றப்பட�்�டட்ார.்
 

'ெசங்' அர�க்�ச ்ெசன்றேபா�, தன�
மாணவரக்ைள �ட�்ப் �ரிந்� அவர ்மட�்ம் தனியாக
அந்த அரச ேகாடை்ட வா��ேல ெசன்� நின்றார.்



அைதப்பாரத்்த காவலன் உடேன 'டே்ச�ல்' என்பவரிடம்
ஓ� 'நம் நகரக்் ேகாடை்ட வாச�ல் கம்�ரமானத்
ேதாற்றத்�டன் �ைலேபால் ஒ�வர ்�க்�ன்�
�ற்�யைல�ம் நாையப்ேபால நிற்�ன்றார ்என்றான்.

அந்த வாரத்்ைதகைளக் ேகடட் கன்��யஸ் ஆமாம்
என� ேதாற்றத்ைதப் பற்�க் ��யைவ �க்�யமல்ல!
�க்�ல்லாமல் �ற்�யைல�ம் நாய்க்� என்ைன
ஒப்�டட்� �கப் ெபா�த்தமானானேத என்றார.்

அந்த இடத்ைத �ட�் அகன்ற அவர,் 'ெயன்’
அர�ற்�ச ்ெசன்� �ன்றாண்�கள் தங்�னார.் �ற� '�'
அரைசக் கடந்� �ண்�ம் மாணவரக்�டன் ெசன்�
ெகாண்��ந்தேபா�, அப்ப�� மக்களில் �லர ்அவைர
வ�ம�த்�க் ெகாண்டாரக்ள். அவரக்ைள எல்லாம்
அவர� மாணவரக்ள் அப்�றப்ப�த்�னாரக்ள்.
வ�ம�த்த மக்கள் கன்��யைசப் பாரத்்�, 'ெவய்'
அர�க்�ச ்ெசல்வ�ல்ைல என்� வக்���
ெகா�க்�மா� ேகடட்ாரக்ள்; சரி, என்� ஒப்�க்ெகாண்ட
அவர,் �ண்�ம் அந்த அர�க்ேக தான் ெகா�த்த
வாக்���ைய ��செ்சன்றார.்
 

ெகா�த்த வாக்���ைய நீங்கேள இப்ப�
�றலாமா? என்� அவைர மாணவரக்ள் ேகடட்ேபா�,
"கடட்ாயப்ப�த்� வாங்கப்படட் வாக்���ையக்
ைகதவற ��வ�ல் அதரம்ம் ஒன்��ல்ைல. அ�ேபான்ற
�ழ்நிைலகளில் ெகா�க்கப்படட் வாக்���கள்
கட�ளின் கா�க�க்�ப் ேபாய் ேசரவ்�ல்ைல"

அப்ேபா�, '�ஷ்ச'் என்பவன் 'கல்ெமங்' பட�்னத்�ன்
நீ�ப�யாக இ�ந்தார.் தன� நகைர �ேரா�கள்
தாக்�வைதத் த�க்க, அதற்�ரிய ேயாசைனகைளக்
ேகடப்தற்காகக் கன்��யைசத் தன் நக�க்� வ�மா�
ேகட�்க் ெகாண்டான்.



அந்த ேநரத்�ல் 'ட�்��' என்ற அவர� மாணவன்,
'ஆசாேன, ெந� தவ�ய வாழ்க்ைக நடத்தக்��ய
ஒ�வ�க்� நீங்கள் உத� �ரிவதா?’ என்றான். அதற்�
அவர,் 'உண்ைமயாக, க�னமான ெபா�ளான�
அைரக்கப்ப�வதற்� அஞ்�வ�ல்ைல. நல்ல
�ய்ைமயான ெவண்ணிறம் உள்ள ெபா�ளான�
ெவளிப்�றக் கலைவகளால் தன் ெவண்ைம நிறத்ைத
இழக்கா�. நான் எத்தைன நாடக்�க்�ப் �டலங்காையப்
ேபால �வண்�த் ெதாங்�க் ெகாண்��ப்ேபன்?' என்றார.்
 

ஹ�வான் � என்ற �மான் தன�
மரணப்ப�க்ைக�ல் இ�க்�ம்ேபா�, ஒ� காலத்�ல் '�'
அர� ��ம் �றப்�மாக இ�ந்த�. தான் ஒ� சமயம்
கன்��யஸ் மனைதப் �ண்ப�த்��டே்டன். அதனால்
அந்த நாட�்ன் �ன்ேனற்றம் தைடப்படட்�. என்� ��ய
அந்த �மான், தன� அ�ேக இ�ந்த 'காங்�' �மாைன
ேநாக்�, நான் இறந்த �ற� நீ தைலைம அைமசச்ன்
ஆவாய்; அப்ேபா� ஞானி கன்��யைச இந்த நாட�்ன்
உயரந்்த நிரவ்ாகத்�ல் அமரத்்� என்� உ�க்கமாகக்
��னார.்

அ�ேபாலேவ கன்��யைச சம்பந்தப்படட் �மான்
பத��ல் அமரத்்�யேபா�, அவன� சேகாதரன் ஒ�வன்
இைடம�த்�, கன்��யைச உயரப்த��ல் உடக்ார
ைவக்காமல்! அவ�க்�ப் ப�லாக அவர� மாணவனான
ஜான் ச�்ைவ அர�ய�க்� அைழக்கச ்ெசன்றேபா� ஒ�
மாணவன் ஜான் ச�்ைவ பாரத்்� "உண்ைமயான
அ�காரத்ைத உன்னிடம் வழங்�ட '�’ அைழக்�ற�"
என்றான்.
 

மற்ெறா� �டன் ஜான் ச�்ைவப் ேநாக்�, 'நீ
பத��ல் அமரந்்த�ம் நம� �� கன்��யைஸ
உன்னிடம் அைழத் �க் ெகாள்’ என்� ேகட�்க்



ெகாண்டான். அ�த்த ஆண்� கன்��யஸ் 'ெயய்'
அர�க்�ச ்ெசன்றேபா�, நல்ல �ைற�ல் நடந்� வ�ம்
ஓர ்அர�ன் �க்�ய அம்சம் என்ன? என்� ேகடட்ான்.

'தன்�ைடய ஆட�்�ல் இ�க்�ம் மக்களின்
தன்னம்�க்ைகையப் ெப�வ�; ேவற்� நாட�் மக்களின்
ேநச உறைவப் ெப�வ�; இைவ நல்ல ஆட�்�ன்
அம்சங்களா�ம் என்� கன்��யஸ் ப�ல் ��னார.்

'உங்க�ைடய கன்��யஸ் எப்ப�ப்படட்வர?்’ என்�
அவர� மாணவனிடம் 'ெயய்' �மான் ேகடட்ான். �டன்
அதற்�ப் ப�ல் �றாமல் அந்தக் ேகள்�ைய அப்ப�ேய
���டம் வந்� ��னான். அப்ேபா� அவர ்ப�ல்
��ம்ேபா�, உண்ைமையக் கண்ட�ய உைழப்பவன்,
தனக்�த் ெதரிந்தவற்ைறப் �ற�க்� எ�த்�ைரப்பவன்;
எந்த ஒ� �ஷயத்��ம் ஆராய்ச�்�ல்
ஈ�பட�்�க்�ம்ேபா� தன� உணைவ�ம்
மறந்��ப்பவன்; ��ைமப்ப�வம் வந்தா�ம் அைதக்
கண்� ெகாள்ளாமல் இ�ப்பவன்; இவற்�ேல
ஈ�ப�ம்ேபா� ���ம் சைளக்காமல் ெபா�ப்�டன்
இ�ப்பவ�ம் தான்-கன்��யஸ் என்�, அந்தச்
�மானிடம் ேபாய்க்�� என்� அவைன அவர்
அ�ப்�ைவத்தார!்

இதற்�ப் �ற�ம் பல இடங்களில் கன்��யஸ் �ற்�
அைலந்தார.் அப்ேபா�, '�' அர�க்�ம் 'ெசன்' அர�க்�ம்
இைடேய க�ம்ேபார ்�ண்ட�. ெசன் அர�க்� உத�
ெசய்�ட '�' அர� �ன்வந்த�. அர�ன் ேசைன 'ெசங்�'
என்ற இடத்�ல் �கா�டட்�. இந்த இ� அர�களின்
எல்ைலக�க்�ைட�ல் அப்ேபா� கன்��யஸ் பயணம்
வந்� ெகாண்��ந்தார ்'�' அர�னர ்அவைர, வரேவற்�ட
ஏற்பா�கைளச ்ெசய்��ந்தனர.்
 

ெசன் அர� மந்�ரி, டச்ாய் அர�ன் மந்�ரிேயா�
ேசரத்்�, � அர�க்�க் கன்��யஸ் ேபாவைதத் த�க்கப்



பைடகைள அ�ப்� அவைரச ்�ழ்ந்� ெகாண்டாரக்ள்.
அப்ப�� வறண்ட ப��, அதனால் பைடகளில் பலர்
பட�்னி �டந்தாரக்ள். கன்��யஸ் மாணவரக்ளில்
�ல�ம் ேநாய்வாய்ப்படட்ாரக்ள்.

இக்கடட்ான அந்த ேநரத்�ல், கன்��யஸ்
அைம�ேயா� சங்�தம் பா�க்ெகாண்��ந்தார.் இைத
பாரத்்த ேதரத்�ல், நாம் �க்�க்ெகாண்ட�
இயல்�தானா? என்றான்.

உடேன கன்��யஸ், "இயல்�தான்! ஆனால், அந்தச்
சமயத்�ல்தான் அவன் ��ந்த ெபா�ைமேயா�ம்,
அைம�யான �ைற��ம் நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
அற்பைனப்ேபால �டட்ாளாகக்�டா�; அற்பமான
ெசயல்கைளச ்ெசய்யக்�டா�" என்றார.் இந்த
வாரத்்ைதகள் �ல மாணவரக்ளின் மனைதக் கவரந்்தன.

�ரந்்� அைதக் கவனித்த கன்��யஸ், "எல்லா
�ஷயங்கைள�ம் நான் என� நிைன�ல்
ைவத்��க்�ேறன். அந்த நிைன�ற்காகேவ பல
�வரங்கைள நான் கற்�ள்ேளன் என்�ம்
எண்��றாயா நீ?" என்� ஆவர ்ேகடட்தற்�, மாணவன்
'ஆம்' என்றான்.

இைதச ்�ந்�த்த கன்��யஸ், நம� மாணவரக்ள்
நம� மாணவரக்ள் நம் �� அ��ப்� அைடந்�ள்ளாரக்ள்
என்பைதக் கண்ட அவர,் அவரக்ள� மனத்ைத ஆராய
��ம்�னார,் உடேன தன� மாணவன் ‘ட�்�'ைவ
அைழத்�, நாம் இந்த காட�்ல் உலாவ�ம் ��களா?
காண்டா ��கங்களா? நான்��ம் தத்�வங்கள்
ெபாய்களா? நாம் இந்தச ்�ழ்நிைல�ல் ஏன்
கஷ்டப்ப��ேறாம்? காரணம் என்ன? என்�
ெபா�ைமயாகக் ேகடட்ார.்

அதற்� அந்த மாணவன்; "ெபா� மக்களின் மனைத
ஈரக்்�ம் வைக�ல் எைதக் ��ேனாம்? என்ன காரியம்
அதற்காகச ்ெசய்ேதாம்? நம� தத்�வங்கள் மக்கள்



மனைதக் கவர�ல்ைல; நாம் அவரக்�க்�க் காட�்ம்
மனைத அவரக்ளால் �ன்பற்ற��யாதைவ;
ெபா�த்தமற்றைவ என்� நிைனக்�ேறன்" என்றான்.
 

'உண்ைமதான் உண்ைமயான தத்�வங்கள் மக்கள்
மனைதக் கவரவ்� கஷ்டம்தான்' என்றார ்கன்��யஸ்
�ற�, அ�த்த �டைன அைழத்�, நாம் என்ன ��களா?
காண்டா��கங்களா? கானகத்�ல் நடமா� நம�
நாடக்ைள நகரத்்�ட இந்தச ்�ழ்நிைல�ல் நாம் இங்ேக
இ�ப்பதற்� என்ன காரணம் என்� அவர ்ேகடட்ார.்

'தங்க�ைடய க�த்�க்கள் மக்கள் �ன்பற்றக் ��ய
அள�க்�ச ்�லபமாக்கப்பட ேவண்�ம்' என்� அந்த
மாணவன் ப�ல் ��னான். அப்ேபா� அவ�க்�ப் ப�ல்
��ம்ேபா� கன்��யஸ்; உ�� �ைத �ைதக்�ம்
ேநரத்�ல் அ�வைட�ன் பயன் எப்ப� இ�க்�ம் என்�
உழவனால் �ற��யா�.
 

கைல�டப்�ம் ெச�ந்த ஒ� ெபா�ைள உ�வாக்�ம்
கைலஞன், அந்தப் ெபா�ள் மக்கைளக் கவரந்்�
�ட���ம் என்� கணக்�ம் ேபா�வ� ெவ�ம் கனேவ.

உன்ைனப் ேபான்றவரக்ள் தன்ைனப் பண்ப�த்�க்
ெகாள்வ�ல் தன� அக்கைறையச ்ெச�த்தாமல்
மக்களின் மனைத எவ்வா� கவர���ம் என்ற
ேநாக்கத்�ேலேய �ழ்�ப் ேபாய் ���றாரக்ள்.

உன்ைனப் ேபான்றவரக்ள் தனக்�த்தாேன அைமத்�
ெகாள்�ம் ��� சரியானதல்ல என்� கன்��யஸ்
சற்�க் க�ைமயாகேவ ப�ல் ��னார.்

மற்ெறா� �டைன அைழத்� ேப�ம்ேபா� ��கள்,
காண்ட ��கங்கைளப் ேபால நாம் ஏன் �ற்� அைலந்�
ெகாண்��க்�ேறாம்! இந்த நிைலக்�க் காரணம் யார?்
என்றார.்



அதற்� அந்த மாணவன், 'தன்�ைடய
க�த்�க்க�ம்-தத்�வங்க�ம் �க உயரந்்தைவ.
ஆனால், அைத மக்கள் எளி�ல் �ன்பற்�வ� கஷ்டம்
அதற்காக அைத நாம் ேபா�ப்ப�ேலேய
நி�த்��டக்�டா�. �றரால் அக்க�த்�க்கள்
ஏற்கப்பட�ல்ைல என்ற கவைல உங்க�க்� ஏன்?

மற்றவரக்ளால் உங்க�ைடய க�த்�க்கள் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல என்ற உண்ைமேய நீங்கள்
ேநரை்மயான மனிதர ்என்பதற்�ச ்சான்றாக இ�க்�ற�.
 

நாம் �றர ்மன�ல் உண்ைமயான க�த்�க்கைள
�ைதக்க�ல்ைல என்றால் அ� நம்�ைடய தவ�.
ஆனால், நாம் �த்�ட�்ம் அைவ மக்களால் ஏற்�க்
ெகாள்ளப்பட�ல்ைல என்றால் அ� நம� தவ� அல்ல.
அதற்�ப் ெப�ப்� ஆட�் நிரவ்ாகத்�ேல உள்ளவரக்ைள
ேச�ம்.

உங்கள் க�த்�க்கைளப் �றரால் எளி�ல் �ரிந்�
ெகாள்ள ��ய�ல்ைல என்பேத தங்கைள
ஞானியாக்��டட்� என்றான். அைதக் ேகடட்
கன்��யஸ் �ரித்�க் ெகாண்டார.்

கன்��யல், � அர�க்� தன� மாணவன் டே்ச �க்
என்பவைன அ�ப்�னார.் அரசரின் ஆடக்ள் உடேன
வந்� அவைர�ம், அவர� மாணவரக்ைள�ம்
���த்�க் ெகாண்� ேபானாரக்ள்.

அந்த மன்னன் அவ�க்� தர இ�ந்த நிலங்கைள
அங்�ள்ள அைமசச்ன் த�த்� நி�த்� �டட்ான். �ற�
அந்த அரசன் �.�. 489-ம் ஆண்� மைறந்� �டட்ான்.
 

'ெவய்' அர�க்� �ண்�ம் கன்��யஸ் தன� 63வ�
வய�ல் வந்தார.் அப்ேபா� அவர� மாணவரக்ளிேல
�லர,் பல�த அர�யல் பத�கைளப் ெபற்� வந்தரக்ள்
அந்த அரசன �ட அவர� ஆேலாசைனகைள ெவற்�



ஆட�்�ைறைய ெந�ப�த்தலாமா என்� �ட
நிைனத்தான்.

'ெவய் அர�ல் உங்க�க்� �க்�ய பத� தந்தால்
�த�ல் என்ன ெசய்�ரக்ள்?’ என்� மாணவன் ஒ�வன்
கன்��யைசக் ேகடட் ்ேபா�, "�த�ல் அர�ன்
நிரவ்ாகத்�ேல பயன்ப�த்தப்பட�் வ�ம்
வாரத்்ைதகைள எல்லாம் ��த்� அைமப்ேபன்.
அவற்ைற எந்த ெபா�ளில் எப்ேபாெதல்லாம்
உபேயா�க்க ேவண்�ம் என்ற ஒ�ங்ைக
நிைலநி�த்�ேவன்" என்றார.்
 

உடேன அந்த மாணவன், எதற்காக அைத �தல்
காரியமாகச ்ெசய்ய ேவண்�ம்? என்� அக்கைற
த�ம்பக் ேகடட்ான். அதற்� அவர ்என்ன ப�ல் ��னார்
என்பைத இன்ைறய ஒவ்ேவார ்அர�ம் �ந்�க்க
ேவண்�ய ஒ� �க்�யப் �ரச�்ைனயா�ம்.

ஓர ்அர�ன் நிரவ்ாகத்�ல் பயன்ப�த்தக்��ய
வாரத்்ைதகள் �க �க்�யமானைவ. ஒ�வர ்தன�
க�த்ைதப் ேப�ம்ேபா� சரியான வாரத்்ைதகளால் அைத
ெவளிப்ப�த்த ��ய�ல்ைல.

ஓர ்அ�காரி தன� ஆைணகைளப்
�றப்�க்�ம்ேபா� அதற்�ரிய சரியான ெமா�ச்
ெசாற்களால் ��ப்�ட ��ய�ல்ைல. அந்த மா�ரியான
ஒ� நிைல உ�வா�ம் ேபா�, அந்த அ�காரி ��ம்�ம்
அள�க்� அந்த ஆைண பயன்தராமல்
ேபாய்���ன்ற�.

இ�ேபாலேவ, ெதா�ைக �ைற��ம், ச�க உற�
�ைறகளி�ம் சரியான பதங்கைளப் பயன்ப�த்தத்
தவ�ம் ேபா�, அந்தத் �ைறகளில் பல�தமான
ெபா�டே்பதங்க�ம் �ைள�ன்றன.

நாட�்ன் நீ� நிரவ்ாகங்களி�ம், ெபா�ட்
ேபதங்க�ம், அனரத்்தங்க�ம், ேதான்�வதற்�



வாய்ப்�கள் உள்ளன. இத்தைகய �ழ்நிைலகள் ஓர்
ஆட�்�ல் ஏற்ப�மானால் மக்கள் இைடேய �ழப்பங்கள்,
�ழ்ச�்கள், கலகங்கள், ெகாைல, ��ட�்ப் �ரட�்க்கள்
எல்லாம் உ�வா�, அந்த நாட�்ன் நல்வாழ்ேவ நாசமா�
��ம்.

இதனால் நாட�்ன் நிரவ்ாகத்�ல் ேநரை்ம, நீ�
நிைலக்கா�; அறம் ெக�ம்; அதனால் ேநரை்மயான
மனிதன் எந்த ேநரத்��ம் எதற்�ம் சரியான
ெசாற்கைள, பதங்கைள, ெசாற்ேகாைவ
வாரத்்ைதகைளப் பயன்ப�த்�வ� நல்ல� என்�
கன்��யஸ் ��ய ப�ைலக் ேகட�் மாணவன் �ைகத்�
�டட்ான்!

இப்ேபா� மகான் கன்��ய�க்� வேயா�கம்
ஆடெ்காண்� �டட்�; இ��க் கால�ம் ெந�ங்�
வந்��டட்�. மன�ைடந்த ஞானப்பழமாய் தன� 63-ம்
வய�ேல தன� ெசாந்த ஊரான '�' அர� மண்�க்�
வந்� ேசரத்்தார.்
 

ஏறக்�ைறய �ன நாட�் மண்ணின் �ைல,
��க்�களில் எல்லாம் ப�ைனந்� ஆண்�கள் நாேடா�
ஞானியாக அைலந்� �ரிந்தார.் இ��க் காலத்��ம்
�ட, இவ்வள� அ��ம், �க�ம்-ஞான�ம், சகலத்
�றைம�ம், வல்லைம�ம் ெகாண்ட ஒ� ப�த்த
ஞானிையப் பாராட�் அவர� மண்�ட அவ�க்�
ம�ப்பளிக்க�ல்ைல, பாவம்! அவ�ைடய
ேயாசைனகைளக் �ட ேகடக் யா��ல்ைல! ஆனால்,
�னத்�ப் ெபா�மக்கள் மட�்ம் அவைர வந்� பாரத்்�
உைரயா� ம�ழ்�த்�, ஞாேனாபேதசம் ெபற்�ப்
ேபாய்க் ெகாண்��த்தாரக்ள்.

கன்��யஸ் �ண்�ம் ���ல ேபாதகர ்ஆனார!்
மாணவரக்ள் எங்ெகங்ேகா இ�ந்� வந்� ��ந்தாரக்ள்.
அந்த �டரக்ளின் த��, தரத்�க் ேகற்றவா� அவர்



அ�வாசானாக �ளங்�னார!் அவரக்ளிடம்
உைரயா�ேய தன� ெபா�ைதப் ேபாக்�க் ெகாண்டார.்

சமயக் ேகாடப்ா�கள், பைழய சரித்�ர �ல்கள்,
இலக்�யங்கள், ஆசாரப் பண்பா�கள் பற்�ெயல்லாம்,
தம� மாணவரக்ைளத் �ைணயாக ைவத்�க்ெகாண்�
ஆராய்ச�் ெசய்தார!் அவற்ைறப் ப�ப்�க்�ம்
ப�ப்பா�ரியராக�ம் இ�ந்தார!்
 

�.�. 722-ம் ஆண்� �தல் �.�. 461-ம் ஆண்� வைர
நடந்த சம்பவங்கைள எல்லாம் ஒன்� �ரட�்னார;்
வரலாற்� வ�வமாக்�னார;் அவற்ைற �ல் வ�வத்�ல்
ெவளி�டட்ார.்

கன்��யஸ், நியாய�ம் ேநரை்ம�ம் இல்லாத
க�த்�க்கள், ஆணவ�ம் அகந்ைத�ம் உைடய
�ணங்கள், ���ய மனப்பான்ைமயால் �ைளந்த
சம்பவங்கள், தற்�கழ்ச�்யால் மனிதேநயத்ைத
மா�ப�த்�ய தன்ைமகள் ஆ�ய நான்� வைக
ெபா�ந்�ய க�த்�க்கைள எல்லாம் �ப்ைபெயன
ஒ�க்��டட்ார.் அவர ்ெவளி�டட் ��ல்
ேமற்கண்டைவகள் எைத�ம் பாரக்்க ��யா�.

ஆனால், மனித ச�தாயத்�ற்�த் ேதைவயான
�ன்� �ணங்க�க்�ரிய ெசய்ல்கட�் மரியாைத�ம்
ம�ப்�ம் தந்தார.் அைவ; ெதா�ைகக்� �ன் �ளிக்�ம்
�ைற, ேபார,் ேநாய் ேபான்றைவகளா�ம்.

க��சிய� மன ேவதைன�ப��
வ��திய ச�பவ�க�:

வ�தி, இலாபம், �வரக்்கத்�ன் ஆைண இவற்ைற
பற்� அ�ரவ்மாகேவ ேப�யவர ்கன்��யஸ்.
ஒ� மனிதன் தன� மனைதப் பண்ப�த்தாமல்
இ�ப்ப�.



ச�யான �ைற�ல் கல்� ப�ன்�ம், சகல
�ஷயங்கைளப் பற்��ம் கற்�த் ெதளியாமல்
இ�ப்ப�:
ேந�ைமயான பாைத என்� ெதரிந்�ம், அைதப்
�ன்பற்றாமல் இ�ப்ப�;
தன்�ைடய தவ�கைள உணரந்்�ம் அவற்ைற
�லக்காமல் இ�ப்ப�;

 

இைவ, க��சிய� எ�ற ஞான�ைய
வ��தபட ைவ�த ச�பவ�க�:
 

ந�ப��ைக��� �றம்பான �ராண இ�காசங்களில்
காணப்படட் அ� �ேனாதமான ெசயல்கைளப்
பற்� எப்ேபா�ம் ேபசாதவர.்
எதற்�ம் அடங்காத அகம்பா�களின் அக்�ரமச்
ெசயல்கைளப் பற்�, யாரிட�ம் எப்ேபா�ம்
ேபசமாடட்ார.்
மதம்பற்� அவர ்ேப�ய ேபா�ம் கட�ள் �ைல
�ைலகள் �ன்� அவர ்பயபக்�ேயா� பணிந்�
நின்றேபா�ம், தம்மால் மதத்ைதப் பற்�ேயா
கட�ைளப் பற்�ேயா சரிவரப் �ரிந்�
ெகாள்ள��ய�ல்ைல என்ேற �டட்வடட்மாகக்
��னார.்
அைம�யான �ைற�ல், இதயப் �ரவ்மாக
கட�ைளத் ெதா�வைதேய ஆவர ்��ம்�னார.்
பாவச ்ெசயல்கைளப் �ரிந்��ட�், அவற்�க்�ப்
�ராய�த்தம் ேத�ம் வைக�ல் �ராரத்்தைன
ெசய்வ� அவர ்�க�ம் ெவ�த்த �ஷ்யமா�ம்.
தன� ெசாந்த ஊ�க்� கன்��யஸ் ��ம்� வந்�
���ல-மாணவ வாழ்க்ைகைய நடத்�க்



ெகாண்��ந்த ேபா�. அவர� மகன் 'ெப��'
மரணமைடந்தார!் அவர� தைலயாய
மாணவரக்�ள் ஒ�வரான 'ெயன்� ேயய்'
என்பவ�ம் இறந்�ேபானார.்
இந்த இ� ெப�ம் சா�க் ெகா�ைமகைளக் கண்ட
வேயா�க வளேம�ய ஞானி கன்��யஸ்
ெப��செ்ச�ந்தார!் 'இைறவா என்ைன அ�த்�
�டட்ாயா? இைறவா என்ைன அ�த்� �டட்ாயா!'
என்� �ம்� �ம்� அ�தார.்
தன� மாணவர ்உ�ர ்�ரிந்தேபா�, என்�ைடய
இலட�்யப் பணிைய என்னிடம் இ�ந்� �ரிந்�
�டட்�. என்� அனல்படட் ெம�� ேபால
உ��னார.்
உச�்க் ெகாம்�டன் அைமந்த ஒ� காண்டா��கம்
ஒன்ைற அவர ்பாரத்்தேபா�, அ� ெகடட்
ச�னத்�ன் அ��� என்� உணரந்்தார!் அதனால்,
எல்லாம் ஒ� ���க்� வந்��டட்தாக எண்ணிய
அவர,் என� ���ன் அ���ேய இ� என்�
நம்�னார!் அப்ேபா� இந்த உல�ல் என்ைனச்
சரியாக யா�ம் �ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைலேய என்�
�� ஆற்ற��யாத ேசாக ெவள்ளத்�ேல �தந்�
ேபானார!்

 
தன� கைட� காலத்�ல் 'வசந்த�ம்-�ன் பனி�ம்' என்ற
�ைல எ��னார!் இந்த ��ேலதான் �.�. 727-ம்
ஆண்�ல் ஆட�் ெசய்த '�ன்’ �மானின் காலம் �.�. 48-ம்
ஆண்� வைர ஆட�் ெசய்த 'ெயய்' �மானின்
ஆட�்க்காலம் வைர�ள்ள பன்னிரண்� �மான்களின்
ஆட�்க்காலம் வைர வரலாற்�ச ்சம்பவங்கைள�ம்,
அவரக்ள் ெசய்த அக்�ரமச ்ெசயல்கைள�ம்-நன்றாக,
ெதளிவாக �ளக்�, அந்த மனிதத் தன்ைமயற்றச்
ெசயல்கைளக் கண்�த்� அத்�டன் இவர ்எ���ள்ள



கண்டனங்கைள�ம் ஒன்� ேசரத்்� �லாக
ெவளி�டட்ார.்
 

கன்��யஸ் இவ்வா� அந்த வரலாற்�
நிகழ்ச�்கைள ஏன் எ��னார?் வ�ங்காலத்�ல்
ஆட�்ப்ெபா�ப்� வ�ப்பவரக்ள் இத்தைகய ஒ� வரலற்�
அவமானங்கைள நடத்தக்�டா� என்பதற்காகத்தான்
அந்த �ைல அவ்வா� எ�� ெவளி�டட்ார.்

கன்��யஸ் என்ற ஞான ேவளான் �வசாயத்�ேல
வளரந்்� அ�வைடப் ப�ரக்�ல் ஒ�வரான 'ட�்�' �.�.
480 ஆம் ஆண்� மைறந்� �டட்ான்! இந்த ேநரத்�ல்
ேவளாண் ெப�மகனான கன்��யஸ்
ேநாய்வாய்ப்பட�்�ந்தார.்

ப�த்�ப் பழமான கன்��யஸ் ெப�மாைனப்
பாரப்்பதற்க அவர� அ�� வளரப்்�ச ்ெசல்வன் 'டே்ச�ங்',
தன� ேபராசாைனக் காண ஓேடா� வந்தான்!

வேயா�கத்��ம் ஒ� �� ேகாபம் வந்த
அந்தப்ேபர�வாளன் இவ்வள� காலம் கடந்� என்ைனப்
பாரக்்க இப்ேபா� ஏன் வந்தாய்? என்� ேகட�்�ட�்,
      "மாெப�ம் மைல�ம் தாேன
 ெபா�யா� மைறந்� ேபா�ம்! உ��யான �ண்க�ம்
ஒ�நாள்
 உைடந்� ஒ�ந்� ேபா�ம். ெச�ேபான்ற் இந்த ஞானி 
 வா� மைறயலாேனன்"
      என்� �ன்ப�ம் �யர�ம், ேசாக�ம் ேசார�்மான
தளரந்்த �ர�ல் ஞானி கன்��யஸ் தத்�த் தத்�ப் பா�க்
காற்ேறா� காற்றா�க் காலமானார!்

�.�. 479-ம் ஆண்�, உலகத்�ன் ெப�ம்தத்�வ
ஞானியான மகான் கன்��யஸ், தன� 73-ம் வய�ல்
உ�ர�்றந்தார.் அவர� மரணப் ப�க்ைக அ�ேக அவர�
ஒ� ெபயரன் மட�்ேம அமரந்்��ந்தான். ேவ� யா�ம்
இல்ைல!



'நான் �றந்த இந்த உல�ல் எைத�ம் சா�க்காமல்
இந்த உலைக �ட�்ப் ேபாவ� என்க்�ப் ெப�த்த
அவமானம்! இதற்காக வ�ங்கால மக்கள் என்ைனத்
�ற்றாமல் இ�க்க ேவண்�ேம' என்� வ�த்தம் த��ய
ஏக்க இ�ப்ேபா�, தன� ெபயரக் �ழந்ைத�டம் ��ய
கைட� வாசகம் இ�தாேனா..!

எந்த அ��ள்ள அரச�ம், என்ைன ஆசானாக
ஏற்�க்ெகாள்ள எ�ந்� வர�ல்ைல! நான் மரணத்ைத
அைணத்�க் ெகாண்ேட காலமா�ேறன்
வானகமா�ேறன்.

ஞானமகான் கன்��யஸ் உட�ம் '�' பட�்னத்�ன்
'ேச'ந��ன் கைர�ேல அடக்கம் ெசய்யப்படட்�. அவர�
ஞானத்தால் வளம்ெபற்ற மாணவப் ப�ரக்ள் எல்லாம்
இவ�ைடய கல்ைற அ�ேக �ன்றாண்�கள் வைரக்
கண்ணீர ்�ந்�னாரக்ள்.

எந்த மாணவைனப் பாரத்்� தன� மரண
சங்�தத்ைத இைசத்தாேரா, அந்த மாணவனான, 'டே்ச
�ங்' மட�்ம் தன� ஞானப் ெப�மான் கல்லைற அ�ேக
ஆறாண்�க் காலம் �� பக்� ��வாசப் ப�ராக
வைளந்�, வணங்�, வளரந்்� மைறந்தான்!

என� ேபனா �ைனயால் உலகத்ைதேய
மாற்�யைமப்ேபன் என்� ��ைரத்த ேபனா�ரர்
வால்ேடர,் கன்��யஸ் என்ற ேபர�வாளைனச ்'�னா�ன்
�� �டா மன்னர'் என்� ேபாற்��ள்ளார.்

மனிதன் ம�ழ்ச�்ேயா�ம், ெந�ேயா�ம் வாழ்வ�
எப்ப� எனபைதக் கன்��யஸ் என்ற ஞானிையப்ேபால
அழகாக�ம், ெதளிவாக�ம் மக்க�க்� எ�த்�க்
��யவர ்ேவ� எவ��ல்ைல. என்றார!்

மனித இனத்�ற்�ப் பயன்ப�ம் �ைற�ல் அறெந�
வ�கைள �ளக்�, தனி மனித�க்காக�ம்,
ெபா�மனிதச ்ச�தாயத்�ற்காக�ம் �ந்�த்�
அ�ம்பா�படட்வர ்இவைர �ட ேவ� யா�ேம இல்ைல



என்� அ�� �ர� ெகாடட்லாம் என்� ��யவர்
வால்ேடர!் வாழ்க கன்��யஸ் வளரக் கன்��யனிசம்!
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உங்கள் பைடப்�கைள�ம் இங்�

ெவளி�டலாம் அல்ல� த��ன் பழய
�த்தகங்கள், சங்க இலக்�யங்கைள 

�ன்�ல் வ��ல் ெவளி�ட உங்களால் 
��ந்த உத�ைய ெசய்யலாம்.  ேம�ம் 

�வரங்க�க்�: https://tamilebooks.org/our-project
�ற்�க்கணக்கான த�ழ் �ல்கைள

(இலக்�யம், வரலா�, க�ைதகள், �ராணம்,
கைதகள், கட�்ைரகள், தகவல்கள், Etc.,) PDF,

ePub, Mobi (Kindle) வ��ல் ப��றக்க
https://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத

பாரை்வ�ட�ம்.
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