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முன்னுலை 
 

“அறிவால் அறிந்த முதல்அறிவவ மெய்அறிவு.” 
இவ்வுலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அறிவு 
உள்ளது. இந்த அறிவு உபயயாகிப்பததப் பபாறுத்து 
மாறுபடுகின்றது. எல்லா உயிரினங்களும் துன்பமில்லாமல் 
வாழ விரும்புகின்றன. அதற்காக பெயல்படுகின்றன, 
யததவப்பட்டால் யபாராடவும் பெய்கின்றன.   
 
அதனத்ததயும் அறிந்து பகாள்ளும் ஆவல் அதனவருக்கும் 
பபாதுவான ஒரு இயல்பு. அறிந்து தவத்துள்ள 
விஷயங்கதள பபாறுத்தும், அவ்வறிதவ உபயயாகபடுத்தி 
வாழ்வின் தரத்தத உயர்த்தும், ொமர்த்தியத்தத பபாறுத்தும் 
அறிவின் திறன் மதிக்கப்படும். 
 
நாம் இயல்பார்ந்த அறிவுடன் தான் இந்த உலகிற்கு வந்யதம். 
இந்த அடிப்பதட அறிவு நம்மிடம் முதல் முதலில் நம்மிடம் 
இருந்தது தான். நம்மிடம் உள்ள அந்த அறிதவ 
நிதனவுபடுத்தினால் யபாதும், வாழ்க்தக ெிறப்பாக மாறும், 



இந்த இயல்புத் தத்துவம் புரிதலின்றி மற்ற எல்லாம் யமல் 
பூச்ொகயவ அதமயும். இதுவதர நாம் மற்றவரிடம் இருந்து 
தான் எல்லாவற்தறயும் கற்று பகாண்யடாம். இனி அறிந்த 
அறிவிலிருந்து விடுததல அதடந்து நம்மிடம்யுள்ள இந்த 
இயல்பார்ந்த அறிதவ அறியவாம். 
 
தன்தனப்பற்றிய அறிவு தான் இயல்பார்ந்த அறிவாகின்றது. 
இந்த அறிதவ மறந்து மனிதன் வாழ்ந்து 
பகாண்டிருக்கின்றான். அறிதவ வாழ்க்தகதய வளமாக்க 
பயன்படுத்தி வாழ்நாதள கடத்தி விடுகின்யறாம். 
பமய்யறிவுடன் பிறந்த நாம், இந்த அறிதவ மறந்து 
புறஅறிவால் வாழ்வதன் காரணம் என்ன? இந்த மனித 
பிறப்பின் யநாக்கம் என்ன?  
 
இயல்பார்ந்த அறிதவ மதறப்பதவ உணர்வுகள், உணர்ச்ெி 
வெப்படும் யபாது விதளவுகதளப் பற்றிக் கவதலப்படாமல் 
இயற்தகயுடன் ஒன்றும் யபாது, நம் மனதின் யவகம் 
அதிகமாக இருக்கும். ஆனால், உணர்ச்ெி வயப்படாமல் 
பபாறுதமயாக ெில நிமிடங்கள் ெிந்தித்தால் மனஅறிவு 
யவதல பெய்யும். மனம் தன் யவகத்ததக் குதறக்கும். 
மனயவகம் குதறயக் குதறய வான்காந்தக் களத்தில் உள்ள 
பதிவுகள் ஆழ்மனத்தில் உள்ள பமய்அறிதவ அறியச் 
பெய்யும். இதற்கு அகக்கல்வி மிக முக்கியமாகிறது. 



பமய்அறிவு பகாண்டு பரிணாம வளர்ச்ெியால் பமன்யமலும் 
வளர்ந்து இயல்பார்ந்த அறிதவ அறிய பெய்யலாம். 
 
இதில் அகக்கல்வி சுயமாகக் கற்கும் வழியிதன கற்றுக் 
பகாடுக்கிறது. சுயஅறிவு, சுயயதடல், சுயக்கல்வி யபான்ற 
அம்ெங்கதள வலியுறுத்தி விரிவு பபறச் பெய்கிறது. இந்த 
அறிவிலிருந்து சூட்மம்தான் நம்தம உயர்த்தும். அது தான் 
நமக்கு ஆனந்தத்ததத் தரும். இதத விட்டு விட்டு மற்ற 
எல்லா அறிதவயும் பபற முயற்ெி பெய்யும் மனம் தளர்ந்து 
மனிதர்களின்  ஆயுட்காலத்தத கடத்தி விடுகின்றனர்.  
 
இயல்பார்ந்த அறிவு, நீங்கள் அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததலக்கு ஒரு முக்கியமாக உள்ளது. இந்த அறிவின் 
துதணயால் எதிர்கால நிகழ்வுகதள அறிந்து பகாண்டால், 
அதற்யகற்றவாறு திட்டமிட்டு பெயல்படலாம். ஆனால், 
எதிலும் நிதானமும் தன்பனாழுக்கமும் யததவ. நான், எனது, 
யபான்ற யததவயற்ற பவளிப்பாடுகதள உதறி விலக்கி, 
அறிவிலிருந்து விடுததலயாகி, ஊன்றி திதளத்து, சுயஅறிவு 
பகாண்டு பரிணாம வளர்ச்ெியில் பமன்யமலும் வளர்ந்து, 
நிகழ்ந்து இயல்பார்ந்த அறிதவ பபறுவரீ். இந்த நூல் 
தன்தன அறிந்து, தனக்குள் இருக்கும் ெக்திதய 
மதடமாற்றம் பெய்ய முயற்ெிப்பது யபான்ற உட்கருக்கதள 
பகாண்ட பாடதிட்டம்.  
  



அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததல என்பது ஆராயும் வழி, 
அங்கு எந்த அனுமானமுமில்தல அறியாததத அறிந்து 
பகாள்வதற்காகச் சுயமாகத் யதடுவதற்கான உபாயந்தான், 
இதுமட்டுயம பபாய்தய பபாய்பயன உணர்த்தி, பமய்தய 
பமய்யாக காட்டவல்லது. தீர விொரிப்பயத பமய் 
என்பதுதான், புறவாழ்க்தகயிலும் உண்தமதயக் கண்டறியும் 
உபாயமாக உள்ளது. 
 
இயல்பார்ந்த அறிவு அவனுக்கு எல்தலயற்ற ஆற்றதலத் 
தருகிறது. அந்த உணர்வு அவதனத் தன்னில் 
நிதலபபற்றவன் ஆக்குகிறது. அவன் தன்னியலயய இன்பம் 
காண்கிறான். தனக்குள்யள நிதறவு பபற்று வாழ்கிறான். 
கண்ணால் காண முடியாத உயிர், மனம், இயல்பு நிதல 
இதவகள் அறிதவக் கடந்த நிதலயயயாகும். 
 
இயல்பார்ந்த அறிவு என்பது பரிபூரண அறிவு. அது நம்தம 
அறிந்த பிறயக நடக்கும். நாம் என்பது இந்த உடயலா 
மனயமா கிதடயாது. நான் என்பது உயிர். இதத அனுபமாக 
இல்லாமல் இருக்கிறது. இதத அநுபவம் ஆக்க யவண்டும். 
இதத எல்லா ஞானிகளும் பொல்லி பென்று உள்ளனர். 
 
இன்தறய மனிதன் அறிதவ மட்டும் பயன்படுத்தி 
நிதறவான வாழ்வு வாழ முயற்ெிக்கிறான். ஆனால் 
துரதிஷ்டவெமாக நமது வாழ்வின் பிரச்ெதனகளுக்கு 



அறிதவ மட்டும் பயன்படுத்திக் பகாடுக்கபடும் தீர்வுகள் 
ெரியான தீர்வுகளாக அதமவதில்தல. மாறாக வாழ்தவயும் 
வாழ்வின் பிரச்ெதனகதளயும் ஞானத்யதாடு 
அனுகும்யபாதுதான் பகாடுக்கப்படும் தீர்வுகள் ெரியான 
தீர்வுகளாக அதமகின்றன. அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததலயதடந்து யமலான ஞானத்தத அதடவயத நமது 
வாழ்வின் யநாக்கமாக இருக்க யவண்டும். 
 
“காண்பவன் அறிவுவடிவினன், அவன் தூயவனாக 
இருந்தாலும், புத்தியின் தன்லெக்கு ஏற்பவவ அதன் 
வழியாகக் காண்கிறான்.” 

                                                 
நூலாசிரியர்  

• உ.சு. ெணிகாந்தி 
 
 

1. அறிவு 

 
 

“தன்னிவல தன்லனக் காண்பது அறிவு.” 
 



நம்முலைய அறிவு, பல வருை அனுபவயறிவு சில 
நிெிைங்கள் நீடிக்கும் கனவில் அனுபவிப்பது வபாலத்தான் 
ொலய விலையாட்ைாக இந்த புறஅறிவு வாழ்க்லக 
அலெந்துள்ைது. 
 

அறிவு என்பது நாம் அதனவரும் வாழ்வின் ஒவ்பவாரு 
கணத்திலும் அதடய துடிக்கும் ஒரு சூட்சுமமான பபாருள். 
அறிவு என்பது ஒருவன் ஒரு பொல்லிதனப் பற்றிய 
பல்யவறு பரிணாமங்கதள தனக்குள் கிரகித்துக் பகாண்டால் 
அவ்வாறு கிரகித்துக் பகாண்டயாவும் அறிவு 
என்றதழக்கப்படும். இதத உணர்வதாலும், அனுபவத்தாலும், 
கற்பதாலும் கிதடக்கப் பபறுபதவயாகும். அதனவருக்கும் 
அறிவுள்ளது. அவற்தற இயற்தகயறிவு, உணர்வறிவு, 
படிப்பறிவு, பட்டறிவு, புறஅறிவு, கல்வியறிவு, 
பதாழில்ொர்அறிவு, துதறச்ொர்அறிவு, அனுபவ அறிவு, பபாது 
அறிவு, ஆழ்மனப்பதிவறிவு என பல்யவறு வதககளாகப் 
பிரித்துள்ளனர். யமற்கண்டயாவும் அறிவின் வரத்துக்கான 
பல்யவறு வழிகளாகும். இவ்வழிகள் யாதவயும் ெிந்ததன 
என்ற ஒன்று இல்லாமல் திறப்பது கடினம். பதாடர்ச்ெியான 
ஓங்கிய ெிந்ததனயின் மூலம், தான் அறிவின் கதவுகதள 
பமல்ல, பமல்ல திறக்க முடியும். ெிந்திக்கும் தன்தமயும், 
அதன் விதளதவ கிரகிக்கும் தன்தமயும் இல்லாமல் அறிவு 
வளர்ச்ெியதடவதில்தல. இதன் மூலங்கள் ஒவ்பவாரு 



தனிமனிதனின் அறிவுத்யதடலில் அளதவப் பபாறுத்து 
யவறுபடுகின்றான். 

 
இந்த உலகத்தில் இவருக்குத் தான் அறிவு அதிகமாக 

உள்ளது என்று குறிப்பிட முடியாது. ஏபனனில், 
ஒவ்பவாருவரும் ஒவ்பவாரு வதகயில் அறிவாளியாக, 
புத்திொலியாக இருப்பர். அறிவு என்பது ெிந்திக்கும் 
திறதமதய குறிக்கிறது. எந்த ெமயத்தில் எப்படி ெிந்தித்தால் 
எப்படி பவற்றி கிட்டும் என்பதத ெரியாக யார் ெிந்தித்து 
அறிதவ பயன்படுத்துகிறார்கயளா அவர்கயள புத்திொலி. 
எப்படியாயினும் அறிவு முழுதமயதடய பெய்து, அதத 
ெரியாக பயன்படுத்தும் யபாது தான் அறிதவ தனக்கு 
மட்டுமல்லாது அதனவருக்கும் இன்பத்தத பகாடுக்குமாறு 
பயன்படுத்த பதரிந்தவயன அறிவாளி. மனத்தத அது பென்ற 
இடங்களியலயய பெலவிடாமல் தீதமகளிலிருந்து விலக்கி 
நன்தமயில் மட்டுயம பெலவிடுயவர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் 
ஆவர்.  

 
அறிவு என்றால், ஒன்தறப் பற்றிய உண்தமதய 

உணர்ந்து பதளிதல், அல்லது அறிந்து பகாண்டு பதரிந்து 
தவத்திருத்தல். புறஅறிவு பவளியுலகத்தின் இயல்தப 
இயக்க முதறதய ஒரு ெீரான அணுகு முதறயினூடாக 
கண்டறிந்து நிரூபித்து, பகிர முதனகின்றது. புறயநாக்கிலான 
அறிவு பதான்று பதாட்டு நிலவியபதனினும் அறிவின் 



ஊடாக பபறப்படுவயத புறஅறிவு. அவ்வறிதவ ெீரிய 
அதமப்பு அடிப்பதடயிலான பயன்பாட்டின் மூலம் 
பயன்படுத்தும் யபாது உருவாவது தான் பதாழில்நுட்பம். 
புறஅறிவு மூலம் பதாழில்நுட்பம் வளர்ச்ெியதடந்துள்ளது.  

நமது புலன்களின் வாயிலாக புறவுலகின் நிகழ்வுகதள 
அப்பபாருட்களின் தன்தமகதள உணர்கின்யறாம். 
துல்லியமான அவ்வுணர்வுகதள அடிப்பதடயாக தவத்து, 
இவ்வுலகின் இயல்பின் இயக்கத்தத யநாக்கி நாம் ஒரு 
புரிதல் அதடந்து, அப்புரிதலின் அடிப்பதடயில் நாம் ஒரு 
நதடமுதற யகாட்பாட்தட பரிந்துதரக்கின்யறாம். 
நதடமுதற யகாட்பாட்டின் ஆய்விதன வடிவதமத்தல் 
புறஅறிவு வழியின் நிதலகளாகும். இது பெதுக்கப்பட்ட 
முன்யனற்ற பாததயில் பதாடர்ந்து பெல்ல உதவுகின்றது. 
நம்முதடய புறஅறிவு என்பது இதுவதர முந்ததய 
ததலமுதறயின் பட்டறிவின் பதாகுப்பு மனித அறிவுக்கும் 
ஏதனய உயிரினங்களின் அறிவுக்கும் ஒயர யவறுபாடு, 
பட்டறிதவ (அனுபவ) ெந்ததிகளுக்கு எடுத்து பெல்வதன் 
மூலம் பவற்றிகரமாக மாற்றுகின்றது. மின்ொரம் மற்றும் 
ஏதனய கண்டுபிடிப்புகள், உண்தமகள், தத்துவங்கள் 
ஆகியவற்றில் நம் புறஅறிவு என்பதவ முன்யனார்கள், 
முந்ததய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் நமக்குத் பதாகுத்து 
தந்ததவயய. நம் புலனுக்கு எட்டாததவகதளப் பற்றிய 
எததயும் அதன் தன்தமகதளப் பிரித்து அறிவதன் மூலம், 
நமக்கு அதவ பற்றிய உண்தம பதரிகிறது.  



 
தகவல்களின் வழியாக அறிவு பபறப்படுகிறது. அறிவு 

என்பது முதறப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்களின் பதாகுப்பு. 
தகவல்களிலிருந்து பபறப்படும் கணிப்பாகயவா, 
ஆய்வுகளிலிருந்து பபறப்படும் முடிவாகவும் இருக்கலாம். 
புதிய முடிவுகளாகயவா, பதழய முடிவுகளின் புதிய பபாருள் 
விளக்கமாகயவா இருக்கலாம். கற்பித்தலில் அறிவு 
பவளிப்படுகிறது. தாள்கள், நூல்கள், தகவல் பதாடர்பு 
ஊடகங்களின் மூலமாக புறஅறிவு பரவுகிறது. இன்தறக்குக் 
கணினியும், இதணயமும் அறிவின் வளர்ச்ெிக்கும், 
பரவலுக்கும் ஆதாரமாய் விளங்குகின்றன. 

 
நிகழ்கால நடப்புகள், நடவடிக்தககள், அரெின் ெட்டங்கள், 

விதிமுதறகள், அதவகளின் தீர்மானங்கள், நீதி 
மன்றங்களின் தீர்ப்புகள், இதவ பற்றிய பெய்திகள், 
அறிக்தககள் யபான்றவற்தறத் தகவல் என 
வதகப்படுத்தலாம். இவற்றின் பபாருள் விளக்கமும் 
விமர்ெனக் கருத்துதரகளுயம அறிவு என அறியப்படுகின்றன. 
 
உயிர்கள் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வதர உள்ளது. 
ஓரறிவு என்பது பதாடு உணர்தவயும்  
இரண்டாவது அறிவு என்பது சுதவ உணர்தவயும்  
மூன்றாவது அறிவு என்பது முகர்ந்து அறியும் அறிதவயும்  



நான்காவது அறிவு என்பது பார்த்து அதன் மூலம் அறியும் 
அறிதவயும் 
ஐந்தாம் அறிவு என்பது யகட்டு அதன் மூலம் அறியும் 
அறிதவயும்  
ஆறாம் அறிவு என்பது பகுத்து பார்த்து அதன் மூலம் 
அறியும் அறிதவக் குறிக்கின்றது. 
 

தகவல் பகுப்பாய்வுகள் பரிமாற்றங்களின் விதளவாக 
இருப்பில் கூடுதலாகச் யெரும். மறு ெீரதமக்கும் அல்லது 
மாற்றியதமக்கும் அறிவு, அனுபவத்யதாடு யதாய்ந்து 
பமய்யறிவாகப் பரிணமிக்கும் யபாது, அததன ஞானம் 
என்கியறாம். பட்டுணர்ந்த பகுத்தறிவு, வியவகம் மிக்க 
மதிநலம், ஆழம் மிக்க அறிவு நுட்பம் ஞானமாகப் 
பரிணமிக்கிறது. தரவு – தகவல் - அறிவு - அறிவிலிருந்து 
விடுததல - இயல்பான அறிவு என பதாடர்ச்ெியான 
படிமுதற வளர்ச்ெிதயக் குறிக்கிறது. இது ஒன்று 
இன்பனான்றாக மாறுகிறது. ஒன்றிலிருந்து இன்பனான்று 
பபறப்படுகிறது. 

 
தரவு, தகவல், அறிவு, அறிவிலிருந்து விடுததல, 

இயல்பான அறிவு [Data, Information, Knowledge, Freedom from 
knowledge, Innate knowledge] ஆகிய ஐந்திற்கும் இதடயயயுள்ள 
உறவுமுதறதய ஓர் எளிய எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளங்கிக் 
பகாள்ளலாம். பருத்தி என்கிற மூலப் பபாருதளத் தரவு என 



எடுத்துக் பகாண்டால், பருத்தியிலிருந்து பபறப்படும் நூல் 
என்னும் இதடப்பபாருயளாடு தகவதல ஒப்பிடலாம். 
நூலினால் பநய்யப்படும் துணியய அறிவாகும். துணிதய 
கத்தரித்துத் ததக்கப்பட்ட ஆதடதயயய அறிவிலிருந்து 
விடுததல என்றும், அந்த ஆதடதய அணிந்து 
உபயயாகிப்பது இயல்பான அறிவு எனலாம். 

 
அறிவு, மானுட வாழ்க்தகதய இயக்கும் ஒரு ெிறந்த 

கருவி. இன்று பலர் கருதுவது யபால அறிவு என்பது 
தகவல்கள் அல்ல. பெய்திகள் அல்ல. அறிவு ஒரு கருவி 
துன்பத்திலிருந்து மக்கதளப் பாதுகாக்கும் கருவி. பெவி 
வழிக்யகட்கும் பெய்திகதள, அவற்றில் உள்ள நன்தம, 
தீதமகதள ஆய்வு பெய்வது அறிவு. ஏற்றுக் பகாள்ளக் 
கூடிய நன்தமகதள மட்டும் ஏற்பது அறிவுதடதம.  

 
அதுயபால, இந்த உலகில் உள்ள பபாருள்கதளச் 

ொர்ந்தது தான் வாழ்க்தக. ெில பபாருள்கள் நல்லன யபாலத் 
யதான்றும், ஆயினும் தீதமயய பயக்கும்.  

 
காட்ெியில் யவறாகவும் அனுபவத்தில் யவறாகவும் 

காணப்படும் பபாருள்களின் தன்தமதய ஆராய்ந்து எடுத்துக் 
பகாள்ளுதயல அறிவுதடதம. அறிவு பல்வதகப் பிரிவாக 
வளர்ந்து இந்த உலகின் துதறகள் அதனத்ததயும் பெழிக்கச் 
பெய்கின்றது. இது பகுத்தறிவு முதன்தமயானது.  



 
பகுத்தறிவு மாந்தர் அதனவருக்கும் உரியது. ஆனால், 

பலர் பகுத்தறிதவப் பயன்படுத்துவதில்தல. அறிவு வளர்ந்யத 
ஞானம் தருகிறது. ஒழுக்கம் ொர்ந்த வாழ்க்தகக்கு அறியவ 
மூலதனம். இந்த உலகில் பபறக்கூடிய யபறுகள் 
யாவற்றிலும் ெிறந்தது அறிவுடதமயயயாம். அறிவுதடயார் 
எல்லாச் பெல்வங்களும் உதடயவர்.  

அறிவு, முற்காப்புக் கருவியாகவும் பதாழிற்படுகிறது. 
அதாவது, துன்பம் வந்து தாக்காமல் பநறியில் உய்த்துச் 
பெலுத்துவது அறிவு. இனி எதிர்வரும் காலத்திலும் துன்பம் 
வந்ததணயாமல் காப்பதும் அறிவுதான்! வாழ்க்தக ஒரு 
அரியபகாதட தவப்பு, இந்த வாழ்க்தகதய வாழ்வாங்கு 
வாழ்ந்து ெிறப்புற்றிட அறிவு யததவ. அறிவு காட்டும் 
வழியில் வாழ்தயல வாழ்வு. "யமலான ெக்தி" கதள 
நம்புவதில் பயனில்தல.  

 
அறிவு ஒரு யபாதும் தீதம பெய்யாது. அறிவுக்குக் 

பகாடுக்கும் விதல ெிறந்த மூலதனம். அறிவுதடயார்கள் 
பலவனீர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். அதனால், 
சூழ்நிதலகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். சூழ்நிதலகதளக் 
கடந்தும் சூழ்நிதலகதள உண்டாக்கிக் பகாண்டும் வளரும் 
தன்தம அறிவுதடயவர்களுக்கு உண்டு.  

 



இயற்தக அறிவுக்கு ஆக்கம் யெர்ப்பது நூலறிவு. 
நூலறிவுக்கு ஆக்கம் யெர்ப்பது ஆய்வியல் ொர்ந்த அறிவு. 
ஆராய்ந்து அறிந்த, அறிவுக்குப் பபயர் நுண்ணறிவு. 
நுண்ணறிவுக்கு ஆக்கம் யெர்ப்பது பட்டறிவு. இங்ஙனம் 
வாழ்க்தகயின் வாயில்கள் யதாறும் வளர்ந்து 
பெழுதமப்படுவது அறிவு. 

 
பல விஷயங்கதள அறிவு ெரியாகக் கண்டு பிடித்து 

விட்டாலும் அறிவின் கண்டுபிடிப்தபக் காலில் யபாட்டு 
மிதித்து விட்டு யவறு வழியில் மனிததன இழுத்துச் 
பெல்லும் இன்பனாரு ஆற்றல் மனிதனிடம் இருப்பதத 
யாரும் மறுக்க முடியாது. 

 
புதக பிடிக்கும் ஒருவரிடம் புதக பிடிப்பது நன்தமயா? 

எனக் யகட்டால் அதில் உள்ளயகடுகதள நம்தம விட 
விரிவாக அவர் விளக்குவார். அவரது அறிவு புதக 
பிடிப்பததத்தவறு என்று தீர்ப்பளித்த பிறகும் ஏன் புதக 
பிடிக்கிறார்? தவறு எனக் கண்டு பிடித்தவுடன்அதத அந்த 
மனிதனால் ஏன் விட முடியவில்தல? எனச் ெிந்தித்தால் 
அறிவுக்குப் பபரியஆதிக்கம் ஏதுமில்தல என அறியலாம். 

 
திருடுபவன், மது அருந்துபவன், பகாதல பெய்பவன் என 

பல்யவறு தீதமகளில் மூழ்கியிருப்யபார்க்கு அதவ தீதமகள் 
என்று அவர்களின் அறிவுகள் உணர்த்துகின்றன. 



உணர்த்துவததத் தவிர அவர்களது அறிவால் யவறு ஒன்றும் 
பெய்ய இயலவில்தல. பெவிடன் காதில் ஊதிய ெங்காக 
இதத மனிதன் எடுத்துக் பகாள்கிறான். 

 
உலகம் இருக்கலாம் பல்யவறு வதக அறிவு 

இருக்கலாம். ஆனால், நாம் உணர்வின்றி அந்த அறிதவ 
பபறயவா பயன்படுத்தயவா முடியாது. உலகமும், 
உயிர்களும், நதியும், கடலும், மதலயும் இருந்தாலும் ‘நான்’ 
இல்லாமல் இதவ எதனாலும் ஒருவனுக்கு பயனில்தல. 
இந்த உலகம் இருக்கிறது என்றால், அதற்கு என்தனப் 
பபாறுத்தவதர நாயன காரணம். ‘நான்’ இல்லாவிட்டால் 
‘எனக்கு’ உலகம் இல்தல. 

 
எந்தப் பபாருதளப் பற்றியும் எவபரவரிடமிருந்து 

யகட்பதானாலும், அப் பபாருளானது பமய்யான 
தன்தமகதளக் காண்பது பமய்யறிவு. எதற்காக 
பமய்யறிதவ அறியயவண்டும்? நம் வாழ்க்தகயின் எந்த 
கட்டத்தத எடுத்துக்பகாண்டாலும் யதடுதல் மட்டுயம 
வாழ்க்தகதய இயக்கிக் பகாண்டிருக்கும். அறிவுக்கான 
யதடுதல், அனுபவத்திற்கான யதடுதல், பபாருளுக்கான 
யதடுதல், புகழுக்கான யதடுதல், எதிர்காலத்திற்கான யதடுதல் 
இன்னும் பல. ஆனால், எப்பபாழுதுயம நம் யதடுதல் 
முழுதமஅதடந்ததாக நாம் உணர்ந்திருக்க ொத்தியமில்தல. 
நாம் எப்யபாதாவது முழுதம அதடய முடியாத யதடுதலின் 



முடிவின்தமயும், முடிவற்ற யதடுதலின் மூலம், நம் 
வாழ்க்தகதய இழப்பததயும் அறிய யநர்ந்தால், அந்த 
அறிதயல பமய்யறிதவ அறிவதற்கான தூண்டுதலாக 
இருக்கக் கூடும். பமய்யறிவு மூலம் யதடுதல் என்னும் 
முடிவற்ற இயக்கத்தத தாண்டிச் பென்று நம் வாழ்க்தகதய 
ஒரு யவதள நம்மால் வாழ இயலலாம். ஆனால், 
யதடுதலின் முடிவின்தமதய உணராதவதரக்கும், 
உண்தமதய அறிய யவண்டும் என்னும் ஆர்வம் நமக்கு 
வராமல் யபாகலாம். ஆக, நம் அன்றாட யதடுதல்கள் மூலம், 
நாம் அதடயும் அறிவான யதடுதலின் முடிவின்தம என்னும் 
அறியவ, அத்ததகய அறிதவ அதடய யநர்ந்தால், 
உண்தமதய யநாக்கி நம் யதடுததல திதெப்படுத்தலாம். 

    
ஆனால், நம்மில் பபரும்பாலானவர்கள், அனுபவப் 

பூர்வமாக அதடந்த, அன்றாட யதடுதலின் முடிவின்தம 
குறித்து அறிவின் திதெ காட்டுதல் மூலம் 
உண்தமதயத்யதட பதாடங்குவதில்தல. உண்தமதய 
அறியும் நம்மில் பபரும்பாலானவர்கள், உண்தமதய 
அறிந்தவர்கள் உண்தமதயக் குறித்து அளிக்கும் 
விளக்கங்களால் தூண்டப்பட்டு மட்டுயம, அவர்கள் 
வார்த்ததயின் யமல் நாம் அதடயும் நம்பிக்தககதள 
அடிப்பதடயாகக் பகாண்டு மட்டுயம நம் யதடுததலத் 
பதாடங்குகின்யறாம். எனயவ, நாம் எததத் யதடுகியறாம் 



என்பததக் கூட நாம் அறியாமயல நம் யதடுதலில் மூழ்கி 
இருக்கலாம். 

 
நம் மனம் அதீத ெக்திகதள உதடயது. நாம் 

அறிந்திருக்கும் உலகம் முழுவதும் நம் மனதால் நம் 
விருப்பத்திற்யகற்ப, நமக்குள் உருவாக்கப்பட்டயத ஆகும். 
ஒரு அனுமானத்தத உண்தமயாக பகாண்டு நம் யதடுதல் 
பாதததய அதமத்தால், நம் மனம் அந்த அனுமானத்ததயய 
உண்தமத் யதாற்றத்துடன் நமக்கு அளிக்கும் வல்லதம 
உதடயது. மனமயக்கத்தின் மூலம் மிகக் கூர்தமயான 
நுண்ணறிவின் மூலம் மட்டுயம உண்தமக்கும், 
மனமயக்கத்திற்குமான இதடபவளிதய அறிய முடியும். 
ஆக, நம்முன் உள்ள எண்ணற்ற ொன்யறார்களின் 
விளக்கங்களும், ஞான நூல்களும், ஆன்மீகப்பாததயில் 
நம்தம வழி நடத்த யவண்டுமானால், அந்த 
விளக்கங்கதளயும், நூல்கதளயும் அனுமானிப்பதற்கான 
பமய்யறிவு நமக்குத் யததவ. அறிதவ புத்தகத்தியலயய 
தவத்து விட யவண்டும். மனதில் யெகரித்து தவக்கக் 
கூடாது.  

 
உங்களுதடய அறிவுத் திறதனப் பயன்படுத்தி 

பழக்கப்பட்ட ஒன்தறகூட ஒரு புதிய பவளிச்ெத்தில் 
பாருங்கள் உங்களுதடய பிரதிபலிப்பும் வித்தியாெமாய் 
இருக்கட்டும். ஒரு இயல்பான உணர்தவப் பபறுவதன் 



மூலம், மயனா ரீதியான பாதிப்புகதள நம் வாழ்க்தகயில் 
இருந்து அகற்ற முடியும். கற்றது தக மண்ணளவு, 
கல்லாதது உலகளவு என்ற அறிதவ உணர்த்தும்.  

 
அறிவிலிருந்து உயிரினங்கள் யதான்றுகின்றன, 

யதான்றியதவ அறிவியலயய வாழ்கின்றன மரணத்திற்குப் 
பிறகு அறிவியலயய விடுததலயாகின்றன என்று அறிந்தான். 
பிறகு அறிவும், அறிவிலிருந்து விடுததலயும் எவ்வாறு நான் 
உணர்வில் ஒடுங்கி, அதிலிருந்து மீண்டும் பவளிவருகின்றன. 
அறியாதம ஒரு முள். அதத எடுப்பதற்கான முள் அறிவு, 
முள்தள எடுத்த பின் இரு முட்கதளயும் வெீிவிட்டு 
அறிவிலிருந்து விடுததலயதடந்து பபருவாழ்வு அதடவரீ். 
நாம் அறிவு என்று வதகப்படுத்துகிற அதனத்தும் யதடல் 
முயற்ெிகயள. 
 
 “அறிவு உன்னில் இருந்து வவறுபட்ைதல்ல, அறியப்படும் 
மபாருள்கள் அறிவில் இருந்து வவறுபட்ைலவ அல்ல, 
அதாவது உன்லனத்தவிை (சுயத்லத) வவறு எதுவும் 
உண்லெ இல்லல.” 
 
அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதலல நிலலயில் தன் 
இயல்லப (சுயத்லத) புரிந்து மகாள்வவத அறிவு ஆகும். 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.  கல்வி 

 
 



 
 “அகக்கல்விலய அறியும் அறிவவ அறிவு.”  
 
துன்பத்லத தருவதாகத் வதான்றும் உலகத்தில் கயிறு 
பாம்பாக காட்சி அைிக்கிறது வபால, உருவாக்கப்பட்ை 
இந்த உலகம் சரியான மெய்க்கல்வி கிலைத்து துன்பம் 
ெலறந்து விடும்.  
 

அறிவு என்பது படிக்கும் ஏட்டில் மட்டும் இல்தல! நாம் 
எதிர்பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு நிகழ்வுகளிலும் இருக்கிறது 
கல்வி. 

 
மனிதன் தனது வாழ்க்தக முழுவதும் பெய்ய யவண்டிய 

ஒன்று உண்டு என்றால் அது கல்வி கற்பது ஒன்றுதான். 
இளதம முதல் இறக்கும் வதர இதடவிடாது கற்றாலும் 
ஒருவனால் கல்வியில் முழுதம அதடய முடியாது. 
எனயவதான் ‘கற்றது லகம்ெண் அைவு; கல்லாதது 
உலகைவு’ என்னும் பதாடர் மக்களிதடயய நிலவுகிறது. 

 
 பிறவியாலாகிய பயன் எது என்பதத அறிவுறுத்துவது 

கல்வி. மக்கள் உடலுக்கு உணவு எத்ததகத்யதா அத்ததகத்து 
மக்கள் அறிவிற்குக் கல்வி. மனிதன் அறியாதமதயக் கல்லி 
அறிதவ விளக்கி அவனது வாழ்தவ யநர்தமயில் பெலுத்த 
வல்லது கல்வி. 



 
மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்காகயவ கல்வி எனும் 

யகாட்பாடு அதமந்தது என்றால் அது உள்ளங்தக 
பநல்லிக்கனியாகும். கல்விதயத் திறம்பட பபற்ற ஒரு 
மனிதன் தனது ெிந்ததன ஆற்றதல யமம்படுத்திக் பகாண்டு 
பவற்றி எனும் மதலவுச்ெிதய அதடகின்றான். கல்விதயப் 
பபற்ற ஒருவர் எங்குச் பென்றாலும் மற்றவர்களால் 
மதிக்கப்படுவார்கள், பாராட்டப்படுவார்கள்.  

 
ஒருவர் இந்த உலகில் பபறுகிற அறிவு, அனுபவம், 

ஆற்றல் ஆகியவற்றின் பதாகுப்யப கல்வி எனப்படும். 
ஒருவர் பபறுகிற கல்வி அவரது ஆளுதமக்கும், 
ஆற்றலுக்கும் அடித்தளமாக இருந்து அவரின் ஒவ்பவாரு 
பெயதலயும் ெிறப்பாகச் பெய்ய வழி அதமக்கும்.  

 
கல்விதயப் பபற்றவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து 

மாறுபட்டு, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிற ெிறப்புப் 
பபற்றவர்களாக இருப்பார்கள். நுட்பமாகச் பெயற்படுகிற 
கூர்தமயான அறிவுதடயவராக இருந்து வழிநடத்துவார்கள்.  

பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்வி இப்படித்தான் 
இருந்தது. கற்றவர்கதளத் யதடிச் பென்று, கல்வி கற்று 
மக்கள் தங்கதள உயர்த்திக் பகாண்டார்கள். எழுத்தறிவு, 
எண்ணறிவு, பட்டறிவு, தக யவதலத்திறன், கூத்து, 
நுண்கதலகள் எனப் பல்யவறு கூறுகளில் உள் நுதழகிற 



கருத்துருக்கள் கற்பவருக்குள் மாற்றங்கதள ஏற்படுத்தி 
மற்றவர்களிடமிருந்து யவறுபடுத்தியது.    

              
ஏட்டில் எழுதப்பட்டபதல்லாம் கல்வி அல்ல மாறாக 

கற்ற கல்விதய எப்பபாழுது ஒரு மனிதன் தனது 
வாழ்க்தகயில் பயன்படுத்தத் பதாடங்குகின்றாயனா 
அப்பபாழுதுதான் அது கல்வி எனும் ஸ்தானத்ததப் 
பபறுகின்றது. மனிதன் வாழ்க்தகயில் பபற்ற அனுபவத்தின் 
அடிப்பதடயியலயய கல்வி எனும் அத்தியாயம் 
உருவாகின்றது. பலரின் அத்தியாயத்தத தவத்யத 
ஒவ்பவாரு மனிதனின் அறிவுச் சுடர் ஒளிப் பபருகின்றது. 
கல்விதயத் யதடி பயன்படுத்தும் ஒருவயன தற்யபாததய 
அறிவியலுகத்தில் யபாற்றப்படுகின்றான். யகள்வியின்றி 
பதில் இல்தல; கல்வியின்றி பவற்றியில்தல.  

 
"அறிவுதடயார் எல்லாம் உதடயார்" என்றது திருக்குறள். 

அறிவு கல்வியால் பபற இயலும்! ஆனால், கல்வி கற்றவர் 
எல்லாம் அறிவுதடயராவர் என்று எண்ணற்க. 
கற்றவர்களிலும் அறிவில்லாதவர் உண்டு. கற்ற கல்வி, 
கருத்து வாழ்க்தகயில் யொததனப்படுத்தப் படும் பபாழுது 
தான் அறிவு உருவாகிறது. அறிவு – பகுத்தறியவ இந்த 
உலதகப் புரிந்து பகாள்ளவும் இந்த உலகில் ெிறப்புற 
வாழ்ந்திடவும் துதண பெய்கிறது. 

 



வாழ்க்தக யததவகதள பூர்த்தி பெய்வதற்குத் துதண 
பெய்கின்ற கல்வியய முழுக்கல்வியாக இருக்க முடியும். 
அத்ததகய கல்விதயயய நாம் வாழ்க்தக கல்வி 
என்கியறாம். கல்வி என்ற மந்திரத்தால் தீர்க்க முடியாத 
பிரச்ெிதனயய இல்தல. உண்தமயான கல்வி என்பது 
தகவல்கதளச் யெகரிப்பதல்ல அது, மனத்தின் இயல்பான 
ஆற்றதல வளரச் பெய்வது அல்லது மனிததனச் ெரியாக, 
திறதமயாக ெிந்திக்க பயிற்றுவிப்பது. 

 
ஒருவர் இந்த உலகில் பபறுகிற அறிவு அனுபவம் 

ஆகியவற்றின் பதாகுப்யப கல்வி எனப்படும். இக் கல்வி 
திறன்கள் பதாழில்கள் உயர் பதாழில்கள் என்பவற்யறாடு 
மனம் பநறிமுதற என்பதவகதள ொர்ந்த வளர்ச்ெிதய 
இலக்காகக் பகாண்டுள்ளது. கல்வி பல துதறகளில் 
முதனப்தப ஏற்படுத்துகிறது. உளவியல், பமய்யியல், 
தகவல் பதாழில்நுட்பம், பமாழியியல், உயிரியல், 
ெமூகவியல், வானயியல், ெட்டம் என பல்யவறு 
துதறகதளப் பற்றியும் கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. ஒருவர் 
பபறுகிற கல்வி அவரது ஆளுதமக்கும் ஆற்றலுக்கும் 
அடித்தளமாக இருந்து அவரின் ஒவ்பவாரு பெயதலயும் 
ெிறப்பாகச் பெய்ய வழி வகுக்கின்றது. 

 
நம் பாரத நாட்டில் பதான்று பதாட்டு மக்களின் 

வாழ்வியதலப் பற்றிய கல்விதய அறிந்திருந்தனர். 



வாழ்க்தகயின் குறிக்யகாதளப் பற்றிய அறிவும் அததன 
அதடவதற்குரிய வழிதயப் பற்றிய அறிவும் 
பபற்றவர்களாகத் திகழ்ந்தனர். ஆங்கியலயர் நம் யதெத்தத 
ஆட்ெி பெய்த காலத்தில் திட்டமிட்டு நம் யதெத்தின் 
குருகுலக் கல்வி முதறதய அடியயாடு ஒழித்தனர். பவறும் 
எழுத்தர்கதள உருவாக்கும் கல்வித் திட்டத்திதன 
உருவாக்கினர். பாரத யதெம் ஆங்கியலயரிடமிருந்து 
விடுததல பபற்று அறுபது ஆண்டுகளுக்கு யமல் ஆகிவிட்ட 
யபாதிலும் இன்றும் ஆங்கியலயரின் கல்வித்திட்டம் 
கதடபிடிக்கப்படுகிறது.  

 
இன்தறய மாணவர்கள் வாழ்க்தகதயப் பற்றிய 

பதளிதவத்தராத கல்விதய, மனநிம்மதி தராத 
ஏட்டுக்கல்விதயப் பயில தம் வாழ்நாளில் இருபது 
வருடங்களுக்கு யமல் பெலவழிக்க யவண்டிய சூழ்நிதலயில் 
இருக்கிறார்கள். எந்தக் கல்விதய கற்றால் அதிகப் பணம் 
கிதடக்குயமா அந்தக் கல்விதய அளிப்பதற்யக கடும் யபாட்டி 
நிலவுகிறது. விஞ்ஞானத்தின் அசுரத்தனமான யவகத்தில் 
பதாழில்நுட்பம் வளர்ந்துள்ளது. வாழ்க்தக வெதிகள் 
பபருகியுள்ளன. அயத யநரத்தில் வாழ்க்தகச் ெிக்கல்களும் 
பபருகியுள்ளன. பபாதுவாழ்வில் லஞ்ெம் ஊழல் நிதறந்த 
சூழல் தனிப்பட்ட வாழ்வில் உறவுகளில் விரிெல் என 
வாழ்க்தகதய ஓர் அதமதியின்தம எப்யபாதும் 
சூழ்ந்துள்ளதத உணர முடிகிறது. 



 
இன்று கல்வி கற்றவர்கள் பலர் அறத்திற்குப் புறம்பான 

பெயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ெிறு பிரச்ெதனகளுக்கு கூட 
மனம் தளர்ந்து தற்பகாதல முயற்ெியில் ஈடுபடுகின்றனர். 
கல்வி வியாபாரமாகி வருகிறது. இன்தறய கல்வி அறிதவ 
வளர்க்க வில்தல. உணர்ச்ெிகதளக் தகயாளக் கற்றுத் 
தரவில்தல. வாழ்க்தக பநறிமுதறகதளக் கற்றுத் 
தரவில்தல. பவறும் பணம் ெம்பாதிக்கும் இயந்திரங்கதளயய 
உருவாக்கி வருகிறது. 

 
அறிவு நலம், மன நலம், பொல் நலம், பெயல் நலம், 

உடல் நலம், உறவு நலம், பபாருள் நலம் ஆகிய அதனத்து 
நலன்களும் இதணந்தது தான் ஆன்ம நலம். உடலில் 
வாழ்கின்ற உயிராகிய ஆன்மா நலமாக 
வாழயவண்டுமானால் அகக்கல்விதயப் பபறுவது மிக 
முக்கியமாகும். 

 
நாம் ஞான மார்க்கம் பெல்வதற்கு அகக்கல்வி அவெியம். 

ஆனால் நாம் கல்விதயக் கற்றவுடன் நிதலயாப் 
பபாருளான பெல்வங்கதள நாடி பென்று நம்முதடய மீதி 
ஆயுதள கழிக்கின்யறாம். அப்படியானால் நிதலயான 
பபாருதள பபறுவது எப்படி? நிதலயான பபாருள் என்பது 
என்ன? இது ெற்று ஆழ்ந்து ெிந்திக்கக்கூடிய பெய்தி ஆகும். 
ெிறகடித்து நம் கண் முன் பறக்கும் ஒரு ெிறிய 



வண்ணத்துப்பூச்ெி தனக்கு உணவான யததன தருகின்ற 
மலரின் மீது அமர்ந்து யததன உறிஞ்ெிக் பகாள்கின்றது. 
அயத ெமயத்தில் அந்த மலரில் உள்ள மகரந்தத் தூதள 
தன்னுதடய உடலில் எடுத்துச் பென்று யவறு ஒரு பூவில் 
யெர்க்கின்றது. இது யபால இந்தப் பூமியில் நாம் பல 
விதமான மலர்கதள நாம் பார்க்கின்யறாம். அது யபால் நாம் 
பல விதமான கல்விதய கற்று நல்வழியில் 
பயன்படுத்துயவாம்.                                                                                      

 
கல்வி மனிதன் தன் வாழ்க்தகதய முழுதமயான 

வாழ்வு வாழ்வதற்கான அறிதவ வழங்கும் இயக்கயம 
கல்வி. அறிவு என்பது ஒரு பபரும் இயக்கம், கல்வி அதன் 
ஒரு ெிறு துளி. அறிவு இயக்கத்தின் வழிகதள குறித்த 
அறிதல். அறிவு தனிமனிதனால் அதடயப்பட்டது இல்தல. 
அது ஒட்டுபமாத்த மனித இனத்தால் அதடயப்பட்டது. 
தனிமனிதனால் அந்த மனித அறிதவ ெிறிதளவு 
விரித்பதடுக்க மட்டுயம முடியும். எனயவ, அறிவு 
தனிமனிதனுக்கு பொந்தமானதாக இருக்க முடியாது. அது 
தனிமனிதர்கதள ொர்ந்து இருந்தாலும், மனித இனத்தின் 
பரிணாம வளர்ச்ெியய அறிவு. ஆம், நாம் அதடந்த அறிவுக்கு 
அது எந்த தளத்தில் இருந்தாலும், ஒட்டு பமாத்த மனித 
இனத்துக்கும் கடதமப்பட்டிருக்கியறாம். 

 



நாம் நமது அறிவு எனக் கூறி பகாள்வது இதுவதர 
ஒட்டுபமாத்த மனித இனத்தால் அதடயப் பபற்ற பிரபஞ்ெ 
இயக்கத்தின் ெிறு துளிதய குறித்த அறிவின் மிக மிக ெிறிய 
ஒரு பாகத்தத மட்டுயம. நாம் கற்றதவ என்பது நமக்கு 
முன் மனித இனம் அதடந்த அறிவில் 
ஆவணப்படுத்தப்பட்டவற்றில் ெிலவற்தற மட்டுயம 
ஆவணப்படுத்தப்படாத அறிவு அல்லது பிறருக்கு கற்றுக் 
பகாடுக்காமல் (ஒரு யவதள கற்றுக் பகாடுக்க தகுந்த மனித 
மனதத கண்டதடய முடியாத காரணத்தால்) அழிந்த அறிவு 
இந்த உலகில் வாழும் மனித இனத்தின் தற்யபாததய ஒட்டு 
பமாத்த அறிதவ விட அதிகமானதாக கூட இருக்கலாம். 
கல்வி என்பது அறிவின் முதறகதள நமக்கு 
அறிமுகப்படுத்துகிறது. அறிவு நம் மனதத, நம்தம 
விரிவுபடுத்துகிறது. அதாவது அறிவின் மூலம் மட்டுயம 
நம்மால் முழுதமதய யநாக்கி நகர முடியும். எனயவ, 
அகக்கல்வி நம்தம முழுதமயாக யநாக்கி நகரச் பெய்யும் 
உத்தி. 

 
மனித இனத்தின் அறிவு, மனித உணர்வு எந்த 

திதெகளில் எல்லாம் பெல்ல ொத்தியங்கள் உள்ளயதா அந்த 
திதெகளில் எல்லாம் பரந்து விரிந்து கிடக்கிறது. அளவற்று 
விரிந்து கிடக்கும் மனித அறிவின் துளிதயயாவது அறியயவ 
அகக்கல்வி நமக்கு உதவலாம். நாம் அதடயும் 
எல்லாவிதமான இன்பங்களுக்கும், துன்பங்களுக்கும், இன்ப 



துன்பங்கதள கடந்த நிதலகளுக்கும் அறிவின் அடிப்பதட 
காரணம். நாம் பலௌகீகர்களாக இருந்ததால், நாம் 
விரும்பியவற்தற அதடந்யதாம் என்னும் அறிவு நமக்கு 
இன்பத்தத அளிக்கிறது. அந்த அறிவு அறிதல் நிகழ்ந்து 
விட்டால் நாம் அதடந்ததவ அதன் முக்கியத்துவத்தத 
இழந்து விடுகிறது.  அததப் யபாலயவ நம்மிடம் 
இருந்தவற்தற இழந்து விட்யடாம் என்னும் அறிவு 
துன்பத்தத அளிக்கிறது. அந்த துன்பத்தத அதடந்த உடன் 
இழந்ததவ அவற்றின் முக்கியத்துவத்ததயும் இழந்து 
விடுகிறது. ஆக, நம் வாழ்க்தகயில் முக்கியமானது நம் 
மனம் அதடயும் உணர்வுகயள அந்த உணர்வுகதள 
உருவாக்கும் காரணிகள் அல்ல. இதத யவறு 
வார்த்ததகளில் கூறினால், நம் மனதால் உணர்வு 
நிதலகளில் நிதல பபற முடிந்தால், எந்த புற பபாருளும் 
நம் மனதிற்கு முக்கியமானதவ இல்தல. 

 
ெந்யதகத்திற்கு இடமில்லாமல் நம் யதடுதல், நாம் ெமூக 

அதமப்பினுள் இருந்தால் அன்றாட யததவகதள குறித்யத 
இருக்க முடியும். நம் ெமூகம் உண்தமயான கல்விதய 
நமக்கு அளித்திருந்தால் அல்லது உண்தமயான கல்விதய 
நாம் பபற்றிருந்தால், அன்றாட யததவகதள அதடந்த பின் 
நம் யதடுதல் ஆன்மீகத்தத யநாக்கி திரும்பியிருக்கும். இங்கு 
ஆன்மீகம் என்பது நம் அகத் யததவகதள மனதின் உணர்வு 
நிதலகதள அந்த உணர்வு நிதலக்கான மனதின் 



யதடல்கதள குறிக்கிறது. ஆம், உண்தமயில் நம் வாழ்க்தக 
மனம் என்னும் தளத்தில் நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. 
ஏபனனில், மனயம உணர்வின் தளம். நம் வாழ்க்தகதய 
உள்ளபடி, முழு உணர்வு நிதலயில் வாழ்வயத அகக்கல்வி. 

 
ஆனால், ததலமுதற ததலமுதறயாக அன்றாட 

வாழ்க்தகத் யததவகளுக்காகயவ வாழ்வின் பபரும்பகுதிதள 
பெலவழித்த நம்மால் அன்றாட யததவகதள அதடந்து 
விட்டாலும் அவற்றுக்கான இயக்கங்கதள விட்டு விட்டு 
வரமுடிவதில்தல. நமக்கு மிகவும் பழகிவிட்ட அன்றாட 
யததவகளுக்ககான இயக்கத்தியலயய பதாடர நம் 
யததவகதள பபருக்கிக் பகாண்டு அன்றாட யததவகதள 
இன்னும் அதடயவில்தல என்னும் யதாற்றத்தத மனம் 
உருவாக்குகிறது. நாம் உண்தமயான கல்வி கற்றவர்களாக 
இருந்தால் நாம் விடுததலக்கான உணர்வு நிதலயில் 
நிதலப்பதற்கான நம்பிக்தகயான வழிகதள நம் அன்றாட 
யததவகதள கடந்த பின் யதட பதாடங்குயவாம். இங்கு 
விடுததல என்பது ொதாரண மனிதர்களால் அதடய 
முடியாத ஏயதா ஒன்று அல்ல. நம் வாழ்க்தகதய நாம் 
வாழும் தளத்தில் உண்தமயாக உணர்வுடன் 
வாழ்ந்திருந்தால் நாம் எத்ததகய ொதாரண மனிதர்களாக 
இருந்தாலும் விடுததலதய யநாக்கி பயணித்துக் 
பகாண்டிருப்யபாம். 

 



அகக்கல்வி என்பது எவ்வாறு நம் வாழ்க்தகதய 
சுயஅறிவுடன் வாழ்வது என்பதத அறிய பெய்யும் 
இயக்கமாகும். துரதிஷ்டவெமாக அத்ததகய கல்வி 
இன்தறய ெமூக சூழலில் நாமாகயவ யதடி 
பெல்லாதவதரக்கும் கிதடப்பதில்தல. இன்று நமக்கு 
ெமூகத்தால் வழங்கப்படும் பதாழில் கல்வியின் 
யபாதாதமதய பவறும் பலௌகீக வாழ்க்தகயின் 
யபாதாதமதய உணர யநர்ந்தால் மட்டுயம உண்தமயான 
கல்விதய யநாக்கி நம்மால் நகர முடியும். 

 
பிறப்பது முதுதமதய அதடவதற்காக அல்ல. 

நிதலயான சுயஅறிதவ உணர்வயத பிறவியின் யநாக்கம். 
இந்த உணர்தவ யமாட்ெம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். 
மனிதப்பிறவி முழு வளர்ச்ெிதய அதடந்ததன் அறிகுறியய 
இதுவாகும். இந்த சுயஅறிவுக்கு எதிரியாக இருக்கும் 
மதறமுக இதடஞ்ெல்கதள அப்புறப்படுத்த யவண்டும். 
அப்யபாது தான் உண்தமத் தன்தமதய பதளிவாக நாம் 
அறிய முடியும். சுயஅறிதவப் பற்றி ஆரம்பத்தில் ெந்யதகம், 
தடுமாற்றம் யபான்ற குறுக்கீடுகள் இருந்தாலும் நாளதடவில் 
ஞானத்தால் அதவ முற்றிலும் மதறந்து விடும். 

 
அகக்கல்வி என்பது தனக்யக உரிய தர்க்க முதறதயக் 

பகாண்ட ஓர் அறிவியக்கம். நிரூபணவாதம் என்பது அதன் 
ஒரு பகுதி தான். அறிவியலின் ொரம் தத்துவத்துடன் 



உதரயாடக் கூடியது. தத்துவம் தன்னுதடய யதடதல 
உருவகங்கள் மூலம் யதடிச் பெல்லக்கூடிய ஒன்று. இரண்டு 
அறிதல் முதறகளின் அடிப்பதட விதிகதளயும் அறிந்தால் 
மட்டுயம இரண்டும் ெந்திக்கும் புள்ளிகதளப் பற்றி நாம் யபெ 
முடியும். 

 
அகக் கல்வியால் கிதடக்கும் அறிவு வாழ்க்தகக்குப் 

பயன்படும் யபாது, அந்த வாழ்க்தக பயனுள்ள 
வாழ்க்தகயாக அதமகிறது. அந்த வாழ்க்தக தரமான 
நல்லபதாரு ெமூகத்தத உருவாக்கத் துதண நிற்கிறது. 
அகக்கல்வி படிக்கும் ஏட்டில் மட்டும் இல்தல. அது நாம் 
எதிர்பகாள்ளும் ஒவ்பவாரு நிகழ்வுகளிலும் இருக்கிறது 
அகக்கல்வி என்யற நம்புகியறன். 

 
இரண்தடயும் புரிந்து பகாள்ளாமல் குழப்பிக் பகாள்ளும் 

இன்தறய யபாலி அறிவியலில் இருந்து தப்ப இன்பனாரு 
அறிவியக்கம் இங்யக ஆரம்பிக்க யவண்டியிருக்கிறது. 
இரண்டாவது பகுத்தறிவியக்கம் அது. அகக்கல்விக்கும் 
சூழ்நிதலக்கும் பநருங்கிய பதாடர்புண்டு. தகுந்த 
சூழ்நிதலயிலிருந்து நல்ல பயிற்ெி வருகிறது. தகாத 
சூழ்நிதலயினின்று யகடுகள் பல யதான்றுகின்றன. 
ஆெிரமகல்வி எல்லாவிதத்திலும் கல்விக்குப் பபாருத்தமான 
சூழ்நிதலயாகும். இயற்தகக்கும் மனிதனுக்குமிதடயில் 
நல்லிணக்கத்தத அது உண்டு பண்ணுகிறது. மக்கள், 



விலங்கு, பறதவ ஆகிய எல்லா உயிர்களிடத்திலும் 
அன்பாயிருத்தல் உயிர்கயளாடு ஒத்து வாழுதல் 
உயிர்களுக்குப் பணிவிதடபெய்தல் ஆகிய நலன்கள் 
மாணாக்கர்களுக்கு ஆெிரம வாழ்வில் அதமகின்றன. நிலம், 
நீர், காற்று முதலிய பூதங்கதள நன்கு 
பயன்படுத்துவதற்கான வெதியும் வாய்ப்பும் அங்கு 
கிதடக்கின்றது. வானத்தில் இருக்கும் ெந்திர, சூரிய, 
நட்ெத்திரங்கதள ஆராய்ந்து அறிதவ வளர்ப்பதற்கு அதுயவ 
உற்ற இடம். இதற்பகல்லாம் யமலாகக் கல்வி 
புகட்டுபவர்க்கும் கல்வி பபறுபவர்க்கும் இதடயில் அதமயும் 
இணக்கம் ஒப்பற்றது. மற்ற பள்ளிக்கூடங்களில் 
ஆெிரியர்களும் மாணாக்கர்களும் கூடுவது ஒருவித ஒப்பந்த 
முதறயில் என்று பொல்லலாம். 

 
இயற்கல்வி யபாதனாமுதற, நமது சுயத்தத, 

அகபவளிதய நமக்கு நிறுத்தி (விளக்கி), அறிதவ தாயன 
சுடரச்பெய்கின்றது. அகத்தில் சுடரும் தன்னறிதவ (சுய 
அறிவு) அளவுயகாலாக மாற்றும் திறதன இயற்கல்வி, 
முக்திமுன்னறி கல்வி நமக்கு இயல்பாகயவ தருகின்றது. 
இக்கருத்தத உள்வாங்கி மாணவர்கள் தான் பபற்ற 
ெிந்தித்தல், தன்தன ஆய்வு பெய்தல், தன்தன அறிதல் 
யபான்ற சுயத் திறன்கதள, சுய மதிப்படீு பெய்யும் திறனும் 
இங்யக வளர்க்கப்படுகின்றது. சுயதிறதன வளர்க்கும். 



தனக்குள் இருக்கும் ெக்திதய மதடமாற்றம் பெய்ய 
முயற்ெிப்பது யபான்ற உட்கருக்கதள பகாண்ட பாடதிட்டம்.   

 
அகக்கல்வி கற்றவரிடம் ஒழுக்கம், பண்பு, யநர்தம, நீதி 

இதவகள் அதனத்தும் ஒருங்யக அதமந்து காணப்படும். 
மனித வாழ்விதன யமம்படுத்தி நல்ல ஒழுக்கத்ததயும், 
மனவலிதமதயயும் சுய அறிதவயும், சுய வலிதமதயயும் 
தருவது அகக்கல்வி. அகக்கல்வியால் கிதடக்கும் சுயஅறிவு 
வாழ்க்தகக்குப் பயன்படும் யபாது, அந்த வாழ்க்தக 
பயனுள்ள வாழ்க்தகயாக அதமகிறது. அந்த வாழ்க்தக 
தரமான நல்லபதாரு ெமூகத்தத உருவாக்கத் துதண 
நிற்கிறது. அகக்கல்வி சுயமாகக் கற்கும் வழியிதன கற்றுக் 
பகாடுக்கின்றன.  சுயஅறிவு, சுயயதடல், சுயகற்றல் யபான்ற 
அம்ெங்கதள வலியுறுத்தி விரிவு பபற பெய்கிறது. 
அகக்கல்விதய ஐம்புலன்களால் அறிய முடியாது.  

 
மனிதர்களுக்கு அக உலதக புரிந்து பகாள்ள உள்ளார்ந்த 

ஞானம் இயற்தகயியலயய உண்டு என்கிற அடிப்பதடயில் 
உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அகக்கல்வி முதற. 
அகக்கல்வி என்பது நமது உடல், மனம், ஆன்மா இவற்தற 
சுத்தப்படுத்தி ஒளியாக்கி யபரான்மாவிடம் கலப்பது ஆகும். 
ெிற்பி பளிங்குக் கல்தல அழகிய ெிற்பமாக வடிப்பது யபால 
அகக்கல்வி முழுமனிதனாக்குகின்றது. உள்நிதல ெக்தியிலும் 



ஆழ்ந்த ஞானம் ஏற்படுகின்றது. மனிதரில் உள்நிதல 
மாற்றம் ஏற்படுத்தி விடுததலதயத் தருகிறது. 

 
அகக்கல்வியில் உள்நிதல மாற்றத்திற்கு முயற்ெித்தால் 

மட்டுயம ஒவ்பவாருவரும் தன் இயல்பு நிதலயான 
மனிதராக பரிணமிக்க முடியும். இதற்கான திறதம நம் 
எல்யலாரிடமும் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட வரலாற்றுக் 
கடதமயின் ஊடாகயவ உள்ள கல்வியின் அறிவு 
அறிவிலிருந்து விடுததலயில் மறு உருவாக்கம் பெய்து 
அகக் கல்வியாக நம்முன் நிற்கிறது. உங்களது தினெரி 
வாழ்க்தகக்குள் அகக்கல்விதய பகாண்டு வாருங்கள். 
அப்யபாது ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு அற்புதம் யபால 
யதான்றும். ெலிப்புத் தன்தம என்பது ெக்திக் குதறபாட்டின் 
அதடயாளம் அன்று உங்களுக்குள்ளிருக்கும் ெக்திதயயும் 
திறன்கதளயும் பயன்படுத்துவதில் இருக்கும் குதறபாட்டின் 
அதடயாளயம. இந்த அகக்கல்வி வாழ்க்தகக்கு ஒரு 
உன்னதமான பரிசு அதன் மதிப்தப உணராமல் அதத 
நீங்கள் ொதரணமாக எடுத்துக் பகாள்கிறரீ்கள். 
அகக்கல்வியில் விழிப்புணர்யவாடு இருந்தால் யபாதும் 
உங்கள் அறிவு, அறிவிலிருந்து விடுததலயதடந்து 
மனம்அற்ற அனுபவத்திற்குள் விழுந்து விடுவரீ்கள்.  

  
அகக்கல்வியில் அறிதவ விளக்கும் துதணப்பபாருள் 

இல்லாத பபாழுது அறியாதமயாகிய மயக்கத்தத 



அதடகிறது. பெி மயக்கத்ததப் யபாக்கும் உணவுயபால 
அவ்வறியாதமதயத் தீர்க்கும் அறிதவ விளக்கிய பபாழுது 
பபாருள்கதள நன்கு அறிகின்றது. அந்த அகக்கல்வியினால் 
இயல்தப ஆராய்யவாருக்கு அறிவு சுயத்தத அறிய பெய்யும். 
அதனத்து பாட ெித்தாந்தங்களின் முடிவான உபயதெத்தின் 
ொரத்தத நாம் உண்தமயாக உள்ளபடி அறியவாம்.  
ஏபனனில் அறிவு, அறிவிலிருந்து விடுததல கிதடக்கும் 
ஒன்றிதன அகக் கல்வியால் காணுமாறு பெய்து, அதுகால் 
நின்ற அறியாதம, பதரியாதம, புரியாதம யபான்றவற்தற 
அகற்றுகின்றது.  

 
புதிய அகக் கல்வி முதற ஒருங்கிதணந்த 

விொரதணயாகும். புறயறிவின் நிதனவுகள் பகாண்ட 
சுதமயிலிருந்து விடுததல பபற்ற முதனயின் அவெியம் 
பகாண்டது. முன்கூட்டியய தீர்மானிக்கப்பட்ட ெிந்ததனகள் 
இல்தல. கலந்துதரயாடல்களில் அறிவு இல்தல. பிரொரம் 
இல்தல, வழிகாட்டல் இல்தல, அறிதவ யெகரித்தல் 
இல்தல. அனுபவம் பபறுவது இருப்பினும் அறிவு வழியய, 
நான் நல்வழிதய அறிந்து பகாண்டது கன யநரமாயினும் 
காலத்தின் அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததல நிகழ வல்லது 
மனித வாழ்க்தகதய மாற்றவல்லது. 
 



“அகக்கல்வி நம்லெ சுயொகச் சிந்திக்கக் கற்றுக் 
மகாடுக்கின்றது. நம் வாழ்க்லகயில் சுயஅறிவுைன் 
வாழ்தலல அறிய மசய்கிறது.” 
 
அகக்கல்வி   அறியாலெலய   நீக்கி   வாழ்க்லகயில் 
சுயத்லதப்   பற்றிய அர்த்தத்திலனத் தருகிறது. 
அகக்கல்வி அறிவு, அறிவிலிருந்து விடுதலல அலையச் 
மசய்து இயல்பான சுயஅறிலவ அறிய மசய்கிறது. 
 
 

 

3. அறிதல் 

 
 

 

உலகத் துன்பங்கலை ெனதின் கற்பலனயாக 
அறிந்தவர்க்கு ஆனந்தம் மதாைர்ந்து அதிகரிக்கும். 



 
ெனிதனாய் பிறந்தவன் அறியவவண்டியதில் 
முதன்லெயானது, தன்லன அறிவவத.  
 

கல்வியால் கிதடக்கும் அறிதல் வாழ்க்தகக்குப் 
பயன்படும்யபாது அந்த வாழ்க்தக பயனுள்ள வாழ்க்தகயாக 
அதமகிறது. அந்த வாழ்க்தக தரமான நல்லபதாரு 
ெமூகத்தத உருவாக்கத் துதணநிற்கிறது! 

 
வாழ்க்தகயின் ஓட்டத்தில் நாம் அறிந்து பகாள்வது 

எல்லாயம அறிதல் என்னும் வதரயதறக்குள் வரும். அறிவு 
நாம் அதனவரும் வாழ்வின் ஒவ்பவாரு கணத்திலும் 
அதடய துடிக்கும் ஒரு சூட்சும பபாருள். அறிதல் என்னும் 
இயக்கத்தின் பெயலின் மூலம் நாம் அறிதவ அதடகியறாம். 
அறிதல் என்னும் இயக்கம் அறிதவ எங்கிருந்து பகாண்டு 
வந்து யெர்க்கிறது? அறிதல் எவ்வாறு நிகழ்கிறது? அறிதல் 
எதத அறிகிறது? அறிதலுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள 
இதடபவளி என்ன அல்லது பதாடர்பு என்ன? அறிவுக்கும் 
அறிபடுபபாருளுக்கும் உள்ள பதாடர்பு என்ன? நாம் அறிவு 
என நிதனப்பது முழுதமயானதா? ஆம், அறிதவ குறித்த 
இந்த யகள்விகளுக்கு நாம் பதில் அளிக்கும் வதர நம் 
அறிவின் தரத்தத நம்மால் மதிப்பிட முடியாது. அவ்வாறு 
நாம் மதிப்படீுயவாம் ஆனால், அது மற்றவர்களின் அறிவு 
என நாம் கருதுவதுடனான ஒரு ஒப்படீு மட்டுயம. அது நம் 



அறிவின் அளதவ ஒருயபாதும் குறிக்க முடியாது காரணம், 
அறிவின் முழுதமதய குறித்து நாம் அறிந்திருக்கவில்தல. 

 
மனிதனின் அறிவு எப்படி இருந்தாலும் அதவ 

பபாருண்தமகதள எவ்வதகயிலும் பாதிப்பதில்தல, 
அதனத்து அகவய இயக்கங்களிலிருந்தும் விலகி பிரபஞ்ெப் 
பபாருண்தம சுதந்திரமாக இருக்கிறது, இயங்கிக் 
பகாண்டிருக்கிறது என்ற கருத்து மனிதன் ெிந்திக்கத் 
பதாடங்கிய காலம் முதல் உள்ளது. ஆனால் உண்தம 
அதுவல்ல. அறிதலுக்கு பவளியய என்னதான் இருந்தாலும் 
அவற்றின் இருப்பு அறிதலினூடாகயவ உருவாகிறது.   

 
நாம் அறிதல் என அறிந்துள்ளது, நம் புலன்கள் மூலம் 

உணரப்படும் பவளியுலக நிகழ்வுகதள நம் மூதள உணர்ந்து 
அதத மனமாக பவளிப் படுத்துவததயய, அதாவது, நம் 
அறிவு என அறிவதன் நுதழவாெல் நம் புலன்கயள, அந்த 
மனதின் நிகழ்வுகதளயய அறியும் மனது, ஆறாவது 
அறிவாக கருதப்படுகிறது. நம் ஐம்புலன்களால் 
அறியப்படுவதில், பதாடுஉணர்வு மட்டுயம உடல் முழுவதும் 
பரவியுள்ளது. மற்ற நான்கு புலன் உறுப்புகளும், உடலினுள், 
மிக அதிக பட்ெ ொத்தியமுள்ள பாதுகாப்புடன் 
அதமந்துள்ளது. அதாவது, பதாடு உணர்வுக்கு மட்டுயம, 
திண்தமயுள்ள ஒரு பவளிப்பபாருள் நம் உடலுடன் யநரடி 
பதாடர்புபகாள்ள யவண்டியிருக்கிறது. மற்ற நான்கு 



அறிவுக்கும், மிக மிக நுண்ணிய இயக்கங்கயள காரணமாக 
இருக்கிறது. நம் பரிணாம வளர்ச்ெி, அந்த நுண்ணிய 
இயக்கங்கதள நம் மூதள உணர்வதற்கு யததவயான 
உடலதமப்தப புலன் உறுப்புகள் மூலம் நமக்கு 
அளித்துள்ளது. எதிர்காலத்தில் நம் மூதள, அதன் பரிணாம 
வளர்ச்ெிக்காக, உலதக அறிவதற்காக, இன்னும் ஒரு 
பவளிப்புற இயக்கத்தத அறிய யவண்டிய யததவ 
ஏற்படுமானால் நம் பதாதலதூர ெந்ததியினர் அவர்கள் 
உடலில் இன்னும் ஒரு புலன் உறுப்தப பபறக் கூடும். 

 
பவளிப்புற உலகம் நம்மீது பதாடுக்கும் தாக்குதல்கள் 

மூலம் நம்மால் புற உலகத்தத புலன்களின் மூலம் அறிய 
முடிகிறது. ஒளி அதலகள் நம் உடலில் ஏற்படுத்தும் 
தாக்கத்தத கண்கள் உணர்வதன் மூலம் புற உலகத்தத 
காண்கியறாம். இததப் யபாலயவ யகட்பதும், முகர்வதும், 
சுதவப்பதும். நாம் உண்தமயில் அறிதல் எனக் கூறுவது. புற 
உலகம் நம் புலன்கள் மீது பதாடுக்கும் தாக்குதல்கதள 
உணர்ந்து அவற்தற அதடயாளப்படுத்துததலயய, 
அதடயாளப்படுத்துதல் என்பது பமாழியின் மூலம் 
நதடபபறுகிறது. அதாவது, பமாழி என்பது நம் புலன்கள் 
உணரும் ஒவ்பவாரு உணர்வுக்கும் நாம் அளிக்கும் 
அதடயாளம் அல்லது குறியடீு யவறு வார்த்ததகளில் 
கூறினால், நம் புலன்கள் உணரும் புற உலக இயக்கத்தத 
நம் மூதள உணர்ந்து. அந்த உணர்தவ பமாழியாக்கி, 



பமாழிதய மீண்டும் மூதள உணர்வததயய நாம் அறிதல் 
என்கியறாம். அவ்வாபறனில், அறிதலுக்கு பமாழி ஒரு 
தவிர்க்க முடியாத யததவ. 

 
பிரபஞ்ெப் யபரியக்கம் ொர்ந்து உருவாக்கப்படும் எல்லா 

கண்டுபிடிப்புகளும் உண்தமயில் மனித மனதின் 
ொத்தியங்களுக்கு உட்பட்ட கற்பதனகள் மட்டுயம. அதவ 
மானுட மனதிற்கு பவளியய உள்ள பபாருண்தம பவளியின் 
இயங்கு முதறகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதவ மட்டுயம 
என்று கருதலாகாது.  கடிகாரத்தின் இயங்குமுதறதய அறிய 
ஆவல் பகாண்ட குழந்தததயப் யபான்றவர்கள் நாம். 
இக்கடிகாரத்தத திறந்து பார்க்க நம்மால் முடியாது. அதன் 
ஓரிரு ெலனங்கள் மட்டுயம நமது கண்ணில் படுகின்றன. 
அவற்தற கூர்ந்து கவனித்து அவற்றின் இயங்குமுதறதய 
உருவகித்துக் பகாள்கியறாம். அதன் அடிப்பதடயில் நாம் 
ஒருயபாதும் காண முடியாததவயும், நாம் காணும் 
இயக்கங்களுக்கு முன்னும் பின்னும் விரிந்து 
கிடப்பதவயுமான பிற இயக்கங்களின் இயங்குமுதறதய 
கற்பதன பெய்து பகாள்கியறாம். இக்கற்பதனதய 
ஒருயபாதும் முழுதமயாக ெரிபார்த்துவிட முடியாது. 
ஆனால், கற்பதனயும் பபாருண்தமயின் அடிப்பதடயில் 
அதத ெரிபார்த்துக் பகாள்ள இயல்தலும் இரு இதண 
யகாடுகளாக பவளியின் முடிவுவதர நீண்டு பெல்கின்றன. 



அறிதல் ொத்தியங்களின் பதாடுவாதனயய எல்தலபயனக் 
பகாண்டுள்ளது.  

  
ஆனால், அறிதல் என்பது பமாழிக்கு அப்பாற்பட்டதாகயவ 

இருக்க முடியும் என்பது அறிதலுக்குப்பின் யதான்றும் ஒரு 
புதிய பெயல்பாடு நம் அறிததல புற உலகுக்கு 
பவளிப்படுத்தும் ஒரு பெயல்பாடு, நம் உலகம் என்பது, 
உலகில் உள்ள பிறருடனும் பிற பபாருட்களுடனும் நாம் 
பகாள்ளும் பதாடர்புகளின் பதாகுப்யப ஆகும். அந்த 
பதாடர்புகளின் எல்தலதய மீறி நம் உலகம் எப்யபாதுயம 
விரிவதடவதில்தல. நம் உலகம் விரிய யவண்டுமானால் 
நம் உறவுகளும் பதாடர்புகளும் விரிவதடந்தாக யவண்டும். 
பமாழி என்பது நம் அறிதவ குறியடீுகளாக்கி நம் 
உறவுகளுடன் பகிரவும், நம் உறவுகள் பகிரும் குறியடீுகதள 
நம் அறிதலின் மூலம் நம் அறிவாகவும் மாற்றும் ஒரு 
கருவியய, ஆக பமாழி என்பது, அறிதலுக்கான ஒரு 
கருவியய தவிர அறிவின் ஒரு பகுதி ஆகாது. 

 
நம் அறிதல் என்பது நம் பமாழி அறிவுக்கு முன்பாக 

உள்ள அறிவிலிருந்து பதாடங்கி பமாழியின் மூலமாக 
அடுத்த கட்டத்தத அதடகிறது. அதாவது அறிவு என்பது 
பமாழிக்கு அப்பாற்பட்டது. பமாழி என்பது கருவியின் 
வழியாக அறிதல் நதடபபறுகிறது. அதாவது, பமாழியாலான 
கருத்ததமப்புகளின் மூலம் நம் மனதில் நிதலப்பட்டுள்ள 



எண்ணங்கயள நம் அறிதலுக்கு ததடயாகவும் உள்ளது. 
யவறு வார்த்ததகளில் கூறினால் அறிவதற்கான 
கருவியாகிய பமாழிதயயய நாம் அறிதலாக பகாள்ளும் 
யபாது, அந்த அறிதலின் மூலம் நாம் அறிவதும் ஒரு மாய 
உலதகயய! உலகத் துன்பங்கதள மனதின் கற்பதனயாக 
அறிந்தவர்க்கு ஆனந்தம் பதாடர்ந்து அதிகரிக்கும். 

 
நம் பமய்யறிதல் எவ்வாறு பபறுவது? அது நம் 

தனிப்பட்ட இயல்தபப் பபாறுத்தது. நம் இயல்பு 
எவ்வாறாயினும், நம் தற்யபாததய அறிதல் முதறயில், 
பமய்யறிதவ அதடவதற்கு தர்க்க புத்தியின் யததவ 
இன்றியதமயாததாக இருக்கக் கூடும். தர்க்க புத்தியின் 
மூலம் நாம் அறிந்தவற்தற ஆராய்ந்து, உண்தம, உண்தம 
அல்லாதது என அறிந்து, உண்தமயற்றதத விலக்குவதன் 
மூலம் நம்மால் பமய்யறிவின் இயக்கத்தத பதாட 
முடியலாம் யவறு வழிகள் கூட இருக்கலாம். உண்தம, 
மற்றும் உண்தம அல்லாதது என அறிய உண்தம 
உணர்ந்தவர்கள், நமக்கு உதவலாம். எவ்வாறாயினும், ஆரம்ப 
நிதலயில் உண்தமதய யநாக்கிய யதடுதல் எளிதானதாக 
இருக்க ொத்தியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எனில், மனித 
மனதால் அதடய இயலாததவ என ஒன்றும் இருக்கவும் 
ொத்தியமில்தல. மனித பிறவியின் ொத்தியத்தின் உச்ெ கட்ட 
ஆனந்தத்தத அதடய, அது எளிதானதாக இல்லாவிட்டால் 
கூட, அதற்காக முயற்ெிக்காமல் விடுவது, உலகம் 



நமக்களித்த மனிதப்பிறவி என்னும் பபரும் பகாதடதய 
வணீாக்குவதாகும்.  

 
அதனத்து வதகயிலும் விஞ்ஞானத்தத மனிதனின் 

பிரக்தஞயய வடிவதமக்கிறது. மனிதனின் அகப்பிரக்தஞ 
திட்டவட்டமான காரண காரிய உறவு உதடயயதா, 
பதளிவான இயங்கு விதிகள் உதடயயதா அல்ல என நாம் 
அறியவாம். உள்ளுணர்வுகள், ெந்தர்ப்பங்கள், சூழலின் படிம 
ரீதியான அகப்பதிவுகள் இப்படி எத்ததனயயா கூறுகள் 
அததத் தீர்மானிக்கின்றன.  அறியப்படுவதும் அறிவதும் 
அதுயவயாகும். 

 
நீண்ட காலமாக விஞ்ஞானமும் தத்துவமும் பவளியய 

எங்யகா, எதனுடனும் பதாடர்பின்றி, தன் தனித்துவத்தால் 
தன்தன நிறுவிக் பகாண்டிருக்கிற ஒரு இறுதி உண்தமயின், 
பமய்தமயின், பவளிப்பாடுகளாகயவ அதனத்து பிற 
உண்தமகதளயும் கண்டுவந்தன.  இறுதி உண்தமக்கு 
அருயக வரும்யதாறும் ஓர் உண்தமயின் மதிப்பு 
அதிகரிக்கிறது என்று கருதப்பட்டது. இறுதி உண்தமயின் 
முழுதமயான யநரடி அறிதல் ொத்தியமில்தல என்றாலும் 
உண்தமகளின் ஒன்பறாபடான்று இதணயும் தன்தம 
வழியாக அதன் யதாற்றம் பவளிப்படுகிறது என்றும் 
நம்பப்பட்டது.  இதிலிருந்து பல வதகயிலும் உபயயாகமான 
தரிெனபமான்று முதளத்தது. 



 
மனம் ஊகிக்கும் உண்தம உண்தமதானா என்று 

நிரூபிக்க யவண்டிய கடதம பிறவதகயான புறவய அறிதல் 
முதறகளுக்கு உண்டு. அதவ அவ்வுண்தமயின் பயன் 
அல்லது விதளவின் அடிப்பதடயியலயய அதத 
மதிப்பிடுகின்றன. இவ்வாறு வாதிடும் பிரயயாெனவாதிகள் 
அறிவின் பயயன அதத அளக்கப் பயன்படுத்தப்பட யவண்டிய 
அளவுயகால் என்கிறார்கள்.  நீண்ட காலமாகயவ 
பிரயயாெனவாதம் விஞ்ஞானத்தால் இறுதி உண்தமதய 
ஒருயபாதும் அறிய முடியாது என்று வாதிட்டு வருகிறது.   

 
பபாருண்தமயின் அடிப்பதட இயல்புகளாகவும், 

அதனத்து மானுடர்களுக்கும் பபாதுவானதவயாகவும் 
முதலில் உருவகிக்கப்பட்ட விஷயங்கதளயய அது, தன் 
அறிதல் முதறயின் ஆதார விதிகளாகக் பகாண்டது. 
இவ்விதிகளின் அடிப்பதடயில்தான் அது பிற்பாடு 
கண்டதடயப்பட்ட அதனத்து விஷயங்கதளயும் 
வகுத்துதரக்க முற்பட்டது. இவ்வாறு முன்னகர்ந்து 
யபாகுந்யதாறும் யததவயானவற்தற எல்லாம் பதாகுத்துக் 
பகாள்ளவும், ொத்தியங்கதள ஊகித்தறியவும், 
விஞ்ஞானத்ததயும் தத்துவ ஞானத்ததயும் இதணக்கவும் 
இவ்வறிதல் முதறயால் ொத்தியமாயிற்று.  இந்தப் புதிய 
தரிெனத்தால் வாழ்வின் ொரபமன்ன என்பதத நிர்ணயித்துக் 
பகாள்ளவும், அச்ொரத்தத நிதலநிறுத்தும் தர்மங்கதள 



உருவகிக்கவும், அதற்யகற்ப எதிர்காலத்ததக் கற்பதன 
பெய்யவும் முடிந்தது. 

 
நாம் எவற்தற அறிய யவண்டும்?  எந்த 

அறிதல்களிலிருந்து விடுபட யவண்டும்? நாம் 
விரும்பியவற்தற அதடந்து விட்யடாம் என்னும் அறிதயல 
இதுவதர நாம் அதடந்த எல்லா இன்பங்களுக்குமான 
காரணம். அந்த அறிதல் நதடபபற்ற தருணங்கள் மட்டுயம 
நாம் மகிழ்ச்ெியாக இருந்த தருணங்கள். மனிதன் 
விலங்கிலிருந்து யவறுபட்டிருப்பது, மனிதனிடம் உள்ள 
அறிதலின் வாய்ப்பு மட்டுயம. எனயவ, மனிதனின் இயல்பு 
என்பது அறிதலின் இன்பத்தில், திதளத்திருப்பது. 
எல்லாவிதமான ொர்பு நிதல அறிவுகளாலும் அறியும் 
தருணத்தில் மட்டுயம இன்பத்தத பகாடுக்க இயலும், 
அதடததல அறியும் இன்பங்களும் அதடந்ததத 
நுகரும்யபாது அறியும் இன்பமும், அறிதல் நிகழ்ந்த அடுத்த 
கணத்தில் அது நம் நிதனவுகளாகி அறிதல் என்னும் 
இயக்கத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கும். எனயவ நாம் 
உண்தமயில் மனிதர்களாக இருக்க விரும்பினால், நம்மால் 
உணர்ந்து நம் இயக்கத்தத வழிப்படுத்துவது மட்டுயம. 
அத்ததகய முடிவில்லா இன்பத்தத, ஒவ்பவாரு கணமும் 
அறிதல் நிகழ்ந்து பகாண்டிருந்தால் மட்டுயம நம்மால் 
அதடய முடியும். இயல்பான சுயஅறிதவ அறியும் யபாது 
மட்டுயம ஒவ்பவாரு கணமும் அறிதல் புத்தம்புதியதாக எந்த 



புறஅறிவு நிதலயும் இல்லாமல் நிகழும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
ஆக நாம் அறியயவண்டியபதல்லாம் அத்ததகய 
பமய்யறிவுக்கான ொத்தியங்கதளயும் அந்த அறிதவ 
அதடவதற்கான வழிமுதறகதளயுயம. 

 
அறிதலின் ொத்தியங்கள் எண்ணற்றதவ. ஆனால், 

அறியப்படுவது ஒன்று மட்டுயம. அதுயவ உண்தம. 
யநரடியாக அறியும் யபாது மட்டுயம நாம் அறிவது உண்தம. 
மற்ற எல்லா அறிவுகளும் மாதயயய. யநரடியாக அறியாத 
யபாது, நாம் அறிவது பவறும் எண்ணங்கதள மட்டுயம. 
எண்ணங்கள் மூலம் பிம்பங்கதள மட்டுயம அறிய முடியும். 
உணர்வு ஒன்று தான் சுயஅறிதவ அதடவதற்கான வாகனம். 
உணர்வு மட்டும் தான் உண்தமயான அனுபவம். 
சுயஅறிதவ உணர அல்லது அனுபவிக்க மட்டுயம முடியும். 
சுயஅறிதவ விளக்க முடியாது. எனயவ, விளங்கிக் 
பகாள்ளவும் முடியாது, உணர மட்டுயம முடியும், 
சுயஅறிதவ உணர்வயத உண்தமதய அறிவது அந்த 
சுயஅறிவு அறிந்தவற்றிலிருந்து யவறுபட்டது; 
அறியாதவற்தற விட யமலானது. உலகில் நாம் ஒவ்பவாரு 
கணமும் அறிந்து பகாண்யட இருக்கின்யறாம். எவ்வளவு 
தான் நாம் அறிந்து பகாண்டாலும் நாம் அறிந்தது மிக மிகச் 
பொற்பயம. புலன்களுக்கு பதரிகின்றன இந்த புற உலகத்தத 
நாம் அறிந்து பகாண்டு இருக்கின்யறாம். அதவ சுயஅறிவு 
அல்ல. இனி, நாம் அறியாத உலகங்கள் எவ்வளயவா 



உள்ளன. இப்படி நாம் அறியாதவற்தற அறிவு என்று 
கூறலாமா? இல்தல ஏபனனில், அறியாதவற்தற ஒருநாள் 
அறிந்து விட முடியும். எனயவ அதவயும் அறிவு அல்ல. 
அறிந்ததவயும் அறிவு அல்ல, அறியாததவயும் அறிவு 
அல்ல, இதன் பபாருள் என்ன. சுயஅறிவு அறியப்பட 
முடியாதது.  உலகப் பபாருதளப் யபால இந்த அறிதவ 
அறிய முடியாது.  

 
அறிதபலன்பது ஒரு ெந்திப்புப் புள்ளி. யயாகிகள் அதத 

‘விதர்க்கம்’ என்கிறார்கள். நீரில் கதரயாத உப்பு நம் 
அனுபவத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.  அறிதலின் எல்தல 
மிகமிகக் குறுகியது. எந்தப் பபாருளும் நமது உள்பளாளியில் 
மறுவடிவம் பகாண்டாபலாழிய நாம் அதத அறிய முடியாது.  
காலமும் பவளியும்கூட இவ்வாறு நம்மில் பிரதிபலித்து 
அறியப்படுபதவயய. நம் உயிர்ெக்தி பவளியிலிருந்து 
நாமறியும் பிம்பங்கதள மீண்டும் பவளியய 
விரித்துக்பகாள்கிறது. அறிதலின் விதிகளுக்குள் வரும் 
யபாதுதான் ெக்தி தன் இருப்தபக் பகாள்கிறது. 

 
தன்தன அறிதல் என்பது, ஒழுக்கத்திற்கு ஒப்பானதாக 

கருதப்படுகின்றது. எந்தவித திரித்தலும் இன்றி, நம்தம நாம் 
விளங்கிக் பகாள்வதுதான், அந்த ஒழுக்கத்தின் பதாடக்க 
மாகும். யமலும், ஒழுக்கம் என்பது, எது உள்ளயதா அதத 
அப்படியய விளங்கிக் பகாண்டு, அதிலிருந்து விடுததல 



பபருவதாகும். அதாவது எது உள்ளயதா அததப்பற்றிய அச்ெ 
உணர்வில் இருந்து விடுததல பபறுவதாகும். அறியும் 
தன்தன அறியாமல் அறிவபதல்லாம் அஞ்ஞானம். 

 
நீ யதடும் எதுவும் நீ அறிந்தது தான். எததத் 

யதடுகின்யறாயம என்றறியாமல் யதடியபதன எதுவுமில்தல 
அறிந்ததததான் யதட முடியும், அறியாதததத் யதட 
முடியாது. அறிந்த மற்றும் அறியாத நிதலகதளக் கடந்தது. 
அத்ததகய ஒன்தற ‘நான் அறியவன்’ என்று எப்படி கூற 
முடியும்?  முடியாது, அயத யவதளயில் ‘நான் அறியவன்’ 
என்று பொல்வதும் முழுத் தவறும் ஆகாது. ஏபனனில், நாம் 
அறிந்தது ஒரு ெிறுபகுதிதயத்தான் நம்தமப்பற்றி 
அறிகியறாம், முழுதமயாக அறியவில்தல, எப்படி?  

 
 நம்தம எது ததளப்படுத்துகின்றது என்பததப் 

அறிந்துபகாள்வது தான் விடுததலயின் முதல் படியாக 
இருக்கிறது. இவ்வுண்தமதய பாதித்தால் நீங்கள் பபறும் 
எல்லா அறிவுகளும் அதனத்தும் யபாலித்தனமானதவ. 
அறிவறிதலில் ததலயாயதும், நிதலயானதும், 
உண்தமயானதும் தன்தனப் பற்றி அறிதயல ஆகும். 
 
“அறிபவன் அறிவால் பந்தப்பட்டுள்ைான். அறிந்து 
மகாள்வதற்கு எதுவும் இல்லல என்ற நிலலயில் அறிந்த 
அறிவிலிருந்து விடுதலலயலைந்து சுட்டுணர்ந்து இறந்து 



நின்று முற்றிலும் வியாபித்து அலனத்லதயும் அதுவவ 
தானாய் நின்று சுயஅறிதலல அறிய மசய்து, சுயத்லத 
அனுபவத்தால் அறிகிறான்.” 
 
அறிவு தன்னியல்தப அறிவதால் அறிவிலிருந்து விடுததல 
என்ற இரண்டற்ற பரிபூரண உண்தமதய எக்காலத்திலும் 
உள்ளத்தில் உணர்வாயாக. சுயத்ததப் பற்றிய அறியப்பட 
யவண்டியதவகதள அறியும் யபாது அததப் பற்றிய 
இயல்பானஅறிவு வளரும். 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. இயற்லக அறிவு 

 
 “அறிவு, அறிபவன், அறியப்படும் மபாருள் அலனத்தும் 
இயற்லக அறிவவ”. 
 
இயற்லக நிலம், நீர், மநருப்பு, மவைி, காற்று ஐந்தும் 
கலந்த சூட்சுெஅறிவு. 

 
இயற்தக அறிவு என்றும் மாறாத தன்தமயயாடு 

விளங்குவது என்பயத கருத்து முடிக்கப்படுவதால் ஒன்று 
முடிகின்றது, தானாக ஒன்றும் முடியாது. 
யதாற்றுவிக்கப்படுதலால் அதனின்று பிறிபதான்று 
விதளகின்றது. சூரியன் உதிப்பது, கடலில் அதலகள் 
எழுவது, நட்ெத்திர மண்டலங்கள் வானபவளியில் வலம் 
வருவது என்று இயற்தகயின் ஒவ்பவாரு பெயல்பாட்டிலும் 
இயற்தக அறிவு பவளிப்பாட்தடக் காண்கியறாம். 

 



நமக்கு கிதடக்கும் அறிவின் பதாகுப்பு பகுத்தறிவு. 
அறிவியல் இயற்தக இப்படி எதன் மூலம் வந்திருந்தாலும் 
அதவ இயங்கு பபாருள்களில் இருக்கும் ஒழுங்குமுதறதய 
அறிந்து பகாள்வதத மட்டுயம தந்திருக்கிறது. அந்த ஒழுங்கு 
முதற ஏன் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதத அறிவது மிக மிகக் 
கடினம். ெரியாக 356.25 நாட்கள் பூமி ஒரு ஆண்தடக் கடந்து 
மீண்டும் அயத இடத்தில் பதாடங்குகிறது. நமக்கு 
யவண்டுமானால் நமது எண்ணியல் அடிப்பதடயில் அது ஏன் 
365.25 நாள் எடுத்துக் பகாள்கிறது. ஏன் 365 டிகிரியில் 
வட்டமான வட்டப்பாததயில் இன்றி நீள்வட்டத்தில் 
பெல்கிறது என்பதற்கான விதட பதரியாமல் இருக்கலாம். 
ஆனால், இயற்தகயின் இயக்கம் என்னும் யபரறிவு என்பது 
மனித அறிவுக்குள் அடங்காது.  

 
இவற்தற பூமி இயக்கத்ததக் குறித்து மட்டுயம 

பொல்லவில்தல எட்டுக்கால் பூச்ெிக்கு எட்டு கால் ஏன் 
இருக்கின்றன? ஐந்து இதழ் பூக்கள், அமீபா யபான்ற ஏன் 
அதனத்து உயிரினங்களின் அதமப்பிற்கும், கனிம 
பபாருள்கள் அதனத்திற்குயம பபாருந்தும். நாம் 
பபாருள்களின் இயக்கத்தத நமது கணக்கியலில் பபாருத்தி 
ெமன்பாடுகதள உருவாக்கிக் பகாள்கியறாம். அததத் தான் 
மனித அறிவு வளர்ச்ெியால், முயற்ெியால் இதுவதர பெய்து 
பகாண்டு இருக்கிறது. அததயய பகுத்தறிவு அல்லது 
ஆறாவதுஅறிவு என்கியறாம். நம்மால் அறிய முடியாத, 



காரணங்கள் அதனத்ததயுயம அறிந்து பகாள்ள முடியாத 
அளவில் யபரியக்கம் இருக்கிறது.  

 
எண்ணற்ற உயிர்கள், அவற்றின் யதாற்றம், அவற்றின் 

ஒவ்பவாரு வித்தும் வளர்ந்து பல வித்துக்கதளத் 
யதாற்றுவிப்பதன் மூலம், ஒரு வட்டத்திற்குள்யளயய 
அவ்வுயிர்கள் யதான்றி பபருக்கிக் பகாண்டு பதாடர்கின்றன. 
ஒரு வித்திற்குள் முழு வளர்ச்ெியின் தன்தமயும் 
அடங்கியிருப்பது மிக மிக நுட்பமான ஒன்று, நம் மனித 
அறிவால் விளங்கிக் பகாள்ளவும் முடியாது, கண்களின் 
மூலம் அவற்றின் தன்தமகதள மட்டுயம அறிய முடியும், 
நாம் கண்டு பகாண்டது தவிர்த்து இயற்தகயின் பல 
பெயல்படும் தன்தமகளின் அறிவு, மனித மூதளயுடன், 
மனிதனின் கணக்கியல் ெமன்பாடுகளுடன் மிகச் ெரியாக 
ஒப்பிட முடியாத யபரறிவு. அதாவது, இயக்கத்தின் 
தன்தமகதளயயா, அதவ ஏன் அவ்வாறு ஒரு (ஏயதா ஒரு) 
முதறயில் இயங்குகின்றன என்பதத மனித கணக்கு 
மற்றும் எண்ணியல் மூலமாக முற்றிலுமாக அறிந்து 
பகாள்ளயவ முடியாது. ஆறாம்அறிவின் மூலம் இயற்தகதய 
முழுவதுயமா ஆராய்ந்து விட முடியும் என்கிற மனித 
முயற்ெி இயற்தகயின் யபரறிவுக்கும் முன்பு பபரும் 
அதறகூவல் தான். பகுத்தறிவாளர்கள் அல்லது 
இதறமறுப்பாளர்கள் இதறவதன நம்பத் யததவயில்தல 
என்றாலும் மனித அறிவுடன் ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கு 



இயற்தக யபரறிவு மிக்கது என்பதத ஒப்புக் பகாண்யட ஆக 
யவண்டும்.  

 
நாம் காணும் பிரபஞ்ெத்தில் பபரும் பகுதி 

விண்மீன்திரள்களுக்குள் இருந்து வரவில்தல என்றும் 
மாறாக அவற்றிற்கு பவளியயயுள்ள பவற்றிடத்திலிருந்து 
வருகிறது என்றும் இன்று நமக்குத் பதரியும். இந்த 
பவற்றிடம் ஏன் கனக்கிறது என்றும் இன்னும் 
அறியப்படவில்தல என்பது ஏன் என்று நமக்கு இன்னும் 
பதரியாது. பவற்றிடத்து ஆற்றல் ஈர்க்கும் தன்தம 
பகாண்டதல்ல. புவிஈர்ப்பு விதெதயப் யபால ஆனால் 
எதிர்த்து விலக்கித் தள்ளும் தன்தமயுதடயது. எனயவ, 
கனம் என்னும் வார்த்ததப் பிரயயாகயம தவறானது. இந்த 
பவற்றிடத்து ெக்தியய நமக்கு பவகு பதாதலவிலுள்ள 
விண்மீன்திரள்கதள பதாடர்ந்து கூடி வரும் யவகத்யதாடு 
பதாதலவுக்குத் தள்ளி விடுகிறது. அதன் காரணமாக அதவ 
ஒளி யவகத்ததயும் விடக் கூடுதலான யவகத்தில் விலகி 
நாம் காண வழியில்லாத் பதாதலவில் மதறயும். 

 
இது எதிர்காலம் பற்றிய நம் எதிர்ப்புகதள மாற்றும். அது 

இப்யபாது நிதறய வறண்டதாகத் பதரிகிறது. நாம் 
காத்திருக்கும் காலம் நீண்டால் வரவர மிகக் குதறவான 
அளவு பிரபஞ்ெயம கண்ணில் படும். பல நூறு பில்லியன் 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் (பூமியும் சூரிய மண்டலமும் 



அப்யபாது சுவடற்று அழிந்திருக்கும்) இங்கிருந்து மிகத் 
பதாதலவில் உள்ள ஏயதா ஒரு நட்ெத்திரத்ததச் சுற்றிவரும் 
ஏயதா ஒரு கிரகத்தில் அப்யபாது வாழும் வானவியல் 
வல்லுநர்கள் பார்க்கப் யபாகும் பிரபஞ்ெப் பபருபவளி பற்றி 
அவர்களுக்குக் கிட்டும் கருத்து. நாம் பென்ற நூற்றாண்டு 
முடிவில் பகாண்டிருந்த பிரபஞ்ெப் பார்தவதயப் யபான்று 
குதறபாடு உதடயதாக இருக்கும். தாமிருப்பது முடிவற்ற 
இருண்ட மாறுதலற்ற பிரபஞ்ெத்தில் மூழ்கியுள்ள ஒற்தற 
விண்மீன்திரளாக அவர்களால் காணப்படும் பிரபஞ்ெத்ததப் 
யபரளவில் பார்க்தகயில் கிட்டும் இந்த முற்றிலும் புதிய 
பிம்பத்திலிருந்து மிகச்ெிறு அளவில் உள்ளவற்தறப் பற்றிய 
இயற்பியலுக்கும் புதுச் ெிந்ததனகள் கிட்டியுள்ளன.  

 
 குறிப்பாகக் கவனிக்கப்பட யவண்டியது என்னபவன்றால் 

அது, நம் பிரபஞ்ெம் சூன்யத்திலிருந்து வந்தது என்பது, 
விஞ்ஞான ரீதியில் நடக்கக் கூடியது மட்டுமல்ல. 
தனிச்ெிறப்புதடயதும் ஆகும் என்பயத சூன்யத்திலிருந்து 
யதான்றிய பிரபஞ்ெம் எத்ததகய பண்புகதளக் பகாண்டதாக 
இருக்கும் என்று யகட்டால் அதவ, நாம் வாழும் 
பிரபஞ்ெத்தின் பண்புகதள ஒத்ததாக இருக்கும் என்னும் 
பதில் ெரியாக இருக்கலாம். இபதல்லாம் நம் பிரபஞ்ெமும் 
அதன் இயக்க விதிகளும் பதய்வகீ வழிகாட்டயலா 
குறிக்யகாயளா இல்லாமல் தன்னிச்தெயாகத் யதான்றின 
என்பதற்கான நிரூபணமாகிவிடுமா அல்ல. ஆனால், 



அப்படியும் நடந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்பததயய 
பதரிவிக்கிறது. அது ொத்தியம் என்று பொல்வது நம் 
வாழ்க்தகக்கு அர்த்தபமதுவும் கிதடயாது என்று குறிப்பால் 
உணர்த்தும் முயற்ெி அல்ல. பதய்வகீ யநாக்கத்திற்கு 
மாற்றாக நம் வாழ்விற்கு அர்த்தம் என்பது நம் உறவுகள் 
நிறுவனங்கள் மனித அறிவின் ொததனகள் மூலம் நம்தம 
எவ்வாறு உருவாக்கிக் பகாள்கியறாம் என்பததப் பபாறுத்தும் 
கிட்டும். 

 
    நாம் ஒவ்பவாருவரும் ெமுதாயத்தில் ஓர் அம்ெம். 

மனிதர்கள் மட்டுமல்ல மிருகங்கள், பெடிபகாடிகள், நதிகள், 
மதலகள் என்று இயற்தகயில் காணப்படுகின்ற 
அதனத்துயம ெமுதாயத்தின் அங்கங்கள். இவற்றுடன் 
இதயந்து வாழும் யபாயத வாழ்க்தக அதன் 
முழுபரிமாணத்துடன் திகழும். எனயவ, இயற்தகதயப் 
யபாற்றுவதற்கு முதலில் யபாதிக்கப்படுகின்றது. 

 
மனித வாழ்வு வளம்பபறயவண்டுமானால், இந்த 

இயற்தக ெக்திகதள வளம்பபறச் பெய்ய யவண்டும், 
அதாவது மனிதன் இயற்தகயுடன் இதயந்து வாழ 
யவண்டும். உலகில் எத்ததன யகாடி உயிரினங்கள் 
இருந்தாலும் அத்ததன உயிரினங்களுக்கும் உணவும், வாழ 
வெதியும் வழங்குவதற்கு இயற்தகயன்தன தயாராகயவ 
இருக்கிறாள். ஆனால், அதற்கு அவளுடன் இதயந்து 



வாழ்வது இன்றியதமயாதது. இயற்தகதய நாம் அழித்தால் 
நாமும் அழியவாம். மாறாக, நாமும் இயற்தகயும் 
பாரம்பரியம் யபணி வாழ்ந்தால் இயற்தகயும் வாழும், 
நாமும் வாழ்யவாம். உணதவ இதறயருளின் ஒரு 
ெின்னமாகக் காணயவண்டும். அந்த உணர்வுடனும், 
மரியாததயுடனும் அததக் தகயாள யவண்டும். இயற்தக 
நமக்குத் தருகின்ற உணவு எல்லா வளமும் யெர்ந்ததாக 
உள்ளது. அளவுக்கு மீறி யவக தவப்பது, எண்தண மொலா 
யபான்றவற்தற அளவுக்கு மீறி யெர்ப்பது யபான்ற 
காரணங்களால் உணவின் இயற்தகத் தன்தம பகடுகிறது. 
இவ்வாறு பெய்யாமல் உணதவ அதன் இயற்தக 
வளங்களுடயன உண்ண யவண்டும்.  

 
உடம்பு உணவினால் வளர்கிறது. உடம்தப இயக்குவது 

பிராணன். எனயவ, உடம்பு பிராணதனச் ொர்ந்துள்ளது. 
அதுயபால, பிராணனின் பெயல்பாடும் உணதவப் பபாறுத்யத 
அதமகிறது. பதாடர்ந்து ொப்பிடாமல் இருந்தால் உடம்பின் 
இயக்கம் ததடப்படுவதத நாம் உணரலாம். உடம்பும், 
பிராணனும் ஒன்தறபயான்று ொர்ந்திருக்கின்றன. இரண்டும் 
உணதவச் ொர்ந்திருக்கின்றன. எனயவ, வாழ்க்தகக்கு 
ஆதாரமான உணதவப் யபாற்ற யவண்டும். 

 
    உடம்தப வளர்க்கயவ உணவு, எனயவ, அதற்குத் 

யததவயான உணதவ யததவயான அளவில் உண்ண 



யவண்டும். பூமியிலிருந்து உணவு பபறப்படுகிறது. எனயவ, 
தான் உணயவ பூமி எனப்பட்டது. பூமிதய பவளி சூழ்ந்து 
நிற்பதால் பூமி பவளியின் உணவாகக் கூறப்பட்டது. பூமி 
பவளிதய தாங்குவது யபால் உள்ளது, பவளியில் தான் பூமி 
உள்ளது. எனயவ இரண்டும் ஒன்தறபயான்று ொர்ந்துள்ளன. 

 
உண்ணும் உணவிலிருந்து பபறப்படுகின்ற ஆற்றதல 

ஆதாரமாகக் பகாண்யட அந்தப் பிராண ெக்தி மனிதனில் 
பெயல்படுகிறது. அதனால் தான் இது உணவாலாகிய 
உடம்பின் ஆதாரம் என்று கூறப்பட்டது. சூழ்நிதலச் 
ெிந்ததனகளின் வாயிலாக தன்னுடனும் இயற்தகயுடனும் 
இதயந்து வாழ மனிதன் பக்குவப்படுகிறான். அவ்வாறு 
பக்குவப்பட்டவனுக்காக இயற்தக தன்தன திறக்கிறது, தன் 
ரகெியங்கதள பவளியிடுகிறது. இயற்தக என்று கூறும் 
யபாது பபாதுவாக நாம் மரங்கள், மதலகள், புல்பவளிகள், 
நதிகள் யபான்றவற்தறயய கற்பதன பெய்கியறாம். ஆனால், 
இதவ இயற்தகயின் புற உடம்பு மட்டுயம. இந்த புற 
உடம்பினுள் திதளக்கின்ற அகவுணர்வு ஒன்று உள்ளது. 
யமததகளாகத் திகழ்ந்தவர்கள் இயற்தகயின் 
அகவுணர்வுடன் பதாடர்பு பகாண்டவர்களாக 
இருக்கின்றார்கள். அந்த பதாடர்பு மூலம் அவர்கள் 
இயற்தகயின் இரகெியங்கதள அறிந்தார்கள், அரும் பபரும் 
காரியங்கதளச் ொதித்தார்கள். 

 



அந்த காலத்தில் இயற்தகயும், இயல்தபயும் 
ஆகியவற்தற ஒட்டியய வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் என்பததக் 
காண முடிகிறது. மனித வாழ்வு வளம்பபற யவண்டுமானால் 
இந்த இயற்தக ஆற்றல்கதள வளம் பபறச் பெய்ய 
யவண்டும், அதாவது, மனிதன் இயற்தகயுடன் இதயந்து 
வாழ யவண்டும். உலகில் எத்ததன யகாடி உயிரினங்கள் 
இருந்தாலும் அத்ததனக்கும் உணவும், வாழ வெதியும், 
வழங்குவதற்கு இயற்தக அன்தன தயாராக இருக்கிறார். 
ஆனால், அதற்கு அவளுடன் இதயந்து வாழ்வது 
இன்றியதமயாதது. இயற்தகதய நாம் அழித்தால் நாமும் 
அழியவாம். மாறாக, இயற்தகயும் பரஸ்பரம் யபணி 
வாழ்ந்தால் இயற்தகயும் வாழும், நாமும் வாழ்யவாம். 

 
மனிதனுக்கும் இயற்தகக்கும் உள்ள உறவு, பஞ்ெபூத 

அறிவு, மனிதன் இயற்தகயயாடு இயந்த வாழ்க்தக முதற, 
மண்வளம் அறிதல், விவொயதில் பெடி நடுதல், பராமரித்தல், 
மூலிதக பெடிகதள அதடயாளம் கண்டு பயிர் பெய்தல், 
விலங்கு மனித உறவு அறிதல், பிற உயிர் யபாற்றல் 
இததண வாழ்வியல் யபான்ற திறன்கதள உள்ளடக்கிய 
பாடதிட்டம். 

 
நான் பொல்வது மனஇயக்கம் எனும் இயந்திரத்தன 

எஜமானனால் ஆட்டிப் பதடக்கப்படும் யபாலியான, 
உயியராட்டமற்ற மனிதனாய் இன்று நாம் இருக்கியறாம். 



இதிலிருந்து விடுபட யவண்டும். உயிர்த் துடிப்யபாடு, 
உணர்வுக் கூர்தமயயாடு, புத்தியயாடு நடனமாடும் உடயலாடு 
கதரந்து வாழ்தவ அனுபவிக்கும் வாழ்வு வாழ யவண்டும். 
அதற்கு உதவி பெய்வது உணர்வுப்படியான வாழ்க்தக, நிஜ 
வாழ்க்தக. எது நிஜம்? இந்த உடலும் சுற்றியுள்ள 
பபாருட்களும், உயிர்களும், தாவரங்களும், சூரிய ெந்திர 
பிரபஞ்ெமும் வானவில்லும், அருவியும், கடலும், மதலயும் 
என்று விரியும் பூமியும் ொர்புண்தமகள். நம் உடல் ொர்ந்த 
உண்தமகள். முதலில் அதவகதள உணர்யவாம், 
வாழ்யவாம், ொர்புண்தமகள் மாறிக்பகாண்யட இருக்கும், 
மாறா உண்தம என்பயத ெத்தியம். இந்த மாறும் 
உண்தமதய முதலில் வாழ்யவாம். மன இயக்க 
கற்பதனயிலிருந்து விடுபட்டு மாறும் உண்தமயாக உள்ள 
நம் உடதலயும் உலகத்ததயும் வாழ்யவாம். கதரந்து 
வாழ்யவாம். வாழ்வில் கதரயவாம். இயற்தக வளர்த்தும். 
யமலும், ஆழத்தத உணர்யவாம். இந்த மாறும் உலகத்தின் 
தமயமாக உள்ள ெத்தியத்ததயும் நாம் உணர முடியும். 

 
இயற்தகயறிவு என்பது இயற்தகதயப் பற்றிய அறிவும் 

அல்லது கற்பிக்கப்படும் அறிவன்று. இது இயற்தகயியல 
இயல்பாய் இருக்கும் அறிதவக் குறிக்கும் அறிவாகும். இது 
கருவுறுவானதில் இருந்து இதயம் துடித்துக் 
பகாண்டிருக்கிறது. நீ பிறந்தவுடன் இந்தறிவும் உள் 
உடலுக்கும், பவளியுலகிலும் ெதா இயங்கிக் பகாண்யட 



இருக்கிறது. இந்த இயற்தகயறிவு எல்லா துதற 
அறிதவயும் உள்ளடக்கியதாகயவ கருத முடிகிறது. ஒருவன் 
தன் இயற்தக நிதலயில் உறுதியாக இருத்தயல மிக 
இயல்பான தவம். 

 
நம் வாழ்க்தகதய உள்முகமாக திரும்பி யநாக்கும் 

யபாது, இயல்தபப் பற்றிய நமது கண்யணாட்டத்தில் ஒரு 
மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இது தங்கள் உடதலப் பற்றிய ஒரு 
புரிததல உண்டு பண்ணி, நமது விழிப்பு எண்ணங்கள் 
இயற்தகயாகயவ வந்து யபாகும் அந்த அறிவு எந்த 
குறிப்பிட்ட ெிந்ததன உள்ளடக்கங்கதள இதணப்பு அறிந்த 
அறிவிலிருந்து விடுததலதய மக்களுக்கு விடுததல 
தருபவர். இயல்தபப் பற்றிய ஒரு புதிய கண்யணாட்டத்தத 
ஏற்படுத்துகிறது. 

 
 இப்பிறப்பு இயற்தக அதமப்பில் அறிவு பபறும் ெக்தி 

தான் அதமயப் பபற்று தான் இருக்கிறது. ஆனால், அறிவு 
பபற்று இருக்கவில்தல என்றாலும் வளர்ச்ெியில் அறிவு 
பபற யவண்டியவனாகியறாம். அப்படி பபற யவண்டிய 
அறிவில் ததலயாயதும், வாழ்க்தகக்கு பயன்படத்தக்கதும் 
ஆனது, இயற்தகயின் இயல்புத்தன்தமதய 
உணர்வயதயாகும். ஆனால், மனிதப் பிறவியில் மனிதன் 
இயற்தகதய உணர்ந்து பகாள்ள முடியாதபடி இந்த ெமூக 
அதமப்புள்ளது.  



 
“இயற்லகலய அறிந்தவர் மசயற்லகயாய் வாழொட்ைார்”.  
“தன்லன இைண்ைறக் கலந்ததாக இயற்லக அறிதல் 
என்னும் சுயொன ஆைாய்ச்சியாகும்.” 
 
இயற்தகயின் இறுதித் தன்மாற்றமாகிய அறிவு, அறிந்த 
அறிவிலிருந்து விடுததலதய ஆய்ந்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் 
இயற்தக, இயற்தக அறிவு இரண்டும் ஒன்யற என்று 
பதளிவாகப் புலனாகும். 
 

 

5. ஆறறிவு 

 
“தன்னுணர்லவ உணரும் அறியும்யறிவவ அறிவு”  
 
ஏற்பது, ெறுப்பது ஆகிய இைண்லையும் துறந்து, நான் 
இயல்பான சுயஅறிவு உலையவன் என்பலத உணர்ந்த 
சூட்சுெவாழ்வவ சிறப்பாக அலெயும். 



 
உலகம் யதான்றிய யபாயத அதில் உயிரினங்கள் 

யதான்றின. இந்த உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்ெியாக 
மனிதன் யதான்றினான். உயிரினங்கள் அத்ததனயும் 
இயற்தக வளத்தத வாழ்வின் வளமாக்க அப்படியய உள்ளது 
உள்ளவாறு துய்க்கின்றது. ஆனால், மனிதன் இயற்தகயில் 
உள்ளவற்தற உருமாற்றி அனுபவிக்கிறான். காரணம் 
மனிதனுக்கு ெிந்திக்கும் ஆற்றல் உள்ளது. யவறு எந்த 
உயிரினங்களுக்கும் ெிந்திந்துச் பெயல்படும் திறன் இல்தல. 
எந்த ஜவீராெிக்கும் கிதடக்காத ஆறாவதுஅறிவு, ெிந்ததன 
பெய்யும் திறன் மனிதனுக்குக் கிதடத்துள்ளது. 

 
மனிதன் மிருகத்திலிருந்து யவறுபட்டவன் அல்ல என்கிற 

உண்தமதய ஒப்புக் பகாள்ள விரும்புவதில்தல. மனிதன் 
ெிந்திக்கிறான் என்பது தான் ஒயர வித்தியாெம். 

 
ஆறறியவாடு இன்று நாம் வாழும் வாழ்க்தக ஏற்கனயவ 

வகுத்து தவத்த வாழ்க்தக பநறியிதனப் பின்பற்றியது 
தான். அதனால் நமது நடத்ததயும், நிதனவும் இயந்திரம் 
யபால இயங்கிச் ெிந்ததனயின்றிச் பெயலாற்ற 
யநரிடுகின்றது. வாழ்க்தகயில் காண்பபதல்லாம் மாபபரும் 
குழப்பங்கள், வன்முதறச் பெயல்கள், எதிர்ப்புகள், யபார்கள், 
யபாராட்டங்கள், ெமயம், நாடு என்ற அடிப்பதடயில் 
கணக்கற்ற பிளவுகள். இதவ அதனத்தும் ஆறறிவு 



ெிந்ததனயால் உருவானதவயாகும். நமக்கு என்ன 
கிதடத்திருக்கிறயதா அததப் பற்றி நாம் அதிகம் எண்ணிப் 
பார்ப்பதில்தல. எது நம்மிடம் இல்தலயயா அததப் பற்றியய 
ெிந்தித்துக் பகாண்டு இருக்கின்யறாம்.   

 
ஆதியில் யதான்றிய அணுவான பரமஅணு முதல் 

பஞ்ெபூதங்கள் வதர அதன் கூட்டு உயிர் வதர அதனத்துயம 
பரிணாமத்தின் விதளவு தான். ஓரறிவு உயிரி தன் சுயத் 
யததவயால் விதளந்திட்ட எண்ணத்தால் யவண்டுவதால் 
ஈரறிவாகி அதன் பதாடர்ச்ெியய ஆறறிவு உயிரியாக 
பரிணாமம் பகாண்டுள்ளது. இதில் புறஅறிவு உயிரின் மீது 
யபார்தவதய யபால யபார்த்தி இருப்பது தான் 
பரிணாமத்தினால் ஏற்பட்ட இன்ப மயக்கம் துன்பப் பதிவுகள் 
தான் உயிதர சுற்றி மாதயயாக இருந்து பெயல்படுத்துகிறது.  

 
நாம் உணர்வதத அறியும் திறன், மனித இனத்திற்கு 

இயற்தகயால் அளிக்கப்பட்ட ஆறாவது அறிவு என்னும் 
பபருங்பகாதடயாகும். நம் ஆறாவது அறிவு முழுதம 
அதடயும் யபாது, ஒரு மனிதப்பிறவியாக நாமும் முழுதம 
அதடந்திருப்யபாம். உண்தமயான கல்வி என்பது, நம் 
ஆறாவது அறிவான உணர்வதத அறியும் திறன் அதடவதத 
யபாதிப்பதாகயவ இருக்கும். இந்த யநரத்தில், நம் ெமூகம் 
நமக்களிக்கும் பபாதுவான கல்வி என்பது உண்தமயில் 
கல்வி அல்ல, அது பதாழிற்பயிற்ெி மட்டுயம. நாமும் 



பபரும்பாலும் அத்ததகய பதாழிற்பயிற்ெிதய மட்டுயம நம் 
ெமூகத்திடமிருந்து யகாரும் நிதலயில் இருக்கியறாம், நம் 
ெந்ததியினருக்கும் முதனப்புடன் அளித்துக் 
பகாண்டிருக்கியறாம். 

 
நம் மனம் என்பது நம் தற்யபாததய உணர்வுகளும், 

மூதளயில் நிதனவுகளாக யெமிக்கப்பட்டிருக்கும் 
உணர்வுகளும் பவளிப்படும் ஒரு தளம். நாம் உணர்வதத 
அறிவது என்பது, ஐம்புலன்களின் உணர்வு நம் மனதில் 
பவளிப்படும் அயத தருணத்தில், அந்த உணர்வுகதள 
அறிவதாகும். ஆனால் நம் தற்யபாததய நிதலயில், நம்மில் 
பபரும்பாலானவர்களால், புலன்கள் உணரும் யபாயத 
மனதால் அறிய முடிவதில்தல. புலனுணர்வுகள் 
நிதனவுகளாக மாற்றப்பட்ட பின்பு, நிதனவுகதள அறிவதன் 
மூலம் மட்டுயம நம்மால் புலனுணர்வுகதள அறிய 
முடிகிறது. நிதனவுகள் எப்யபாதுயம புலன்கள் அறிவதத 
அறிந்தவாயற மூதளயில் யெமிக்கப்படுவதில்தல. நம் 
முன்னறிவுகள், நம் புலனுணர்வுகதள உருமாற்றம் பெய்து, 
நம் முன்னறிவுகளுடன் பதாடர்புகதள ஏற்படுத்திய பின்யப 
புலனுணர்வுகள் நிதனவுகளாக யெமிக்கப்படுகின்றன. ஆகயவ 
நிதனவுகளிலிருந்து நாம் அறிவது எப்யபாதுயம உண்தம 
அல்ல நம் முன்னறிதவப் பபாறுத்து, உண்தமக்கு மிக 
அருகியலா அல்லது மிகத் பதாதலவியலா அல்லது 
இதடப்பட்ட தூரத்தியலா இருக்கும். 



 
புலனுணர்வு தவிர மூதளயினுள் நிகழும் ெில 

நிகழ்வுகள் பயம், யகாபம், அன்பு, கருதண, அறம் யபான்ற 
உணர்வுகளாக பவளிப்படுகிறது. இந்த உணர்வுகள், நாம் 
தனிமனித அளவிலும், ெமூக அளவிலும் நம் இருப்தப 
உறுதி பெய்ய இன்றியதமயாததவ. உதாரணமாக, பயம் 
என்னும் உணர்வு, ஆபத்துகளிலிருந்து நம்தம காப்பாற்றிக் 
பகாள்ள மிக மிக அவெியமானது. மூதளயின் நிகழ்வுகள் 
மூலம் அதடயும் பிற உணர்வுகளும் நம் வாழ்வின் 
உச்ெத்ததயயா அல்லது வழீ்ச்ெிதயயயா அதடவதற்கு 
காரணமாகின்றன. இந்த மூதளயின் நிகழ்வுகதள நம்மால் 
வழிநடத்த முடிந்தால், நம்தம சுற்றி நிகழும் நிகழ்வுகதள 
நம்மால் விழிப்புடன் கவனிக்க முடிந்தால், பிறரின் 
உணர்வுகதளயும் நம்மால் உணர முடியலாம். 

 
மூதளயின் நிகழ்வுகதள நம்மால் வழிநடத்துவது 

என்பது நிகழ்வுகதள நம் விருப்பத்திற்யகற்ப கற்பதன 
பெய்வது என்னும் அர்த்தத்தில் அல்ல கற்பதன நம் 
விருப்பமில்லாமல் நதடபபறாமல் இருப்பததயய 
பபரும்பாலும் குறிக்கும். நம் மனம் அத்ததகய நிதலதய 
அதடந்தால், அது எப்யபாதுயம அதமதியில் 
திதளத்திருக்கும். அத்ததகய மனம், நம் பிரக்தனயின் 
அனுமதியின்றி எந்த பவளிப்புற நிகழ்வுகளாலும் அதன் 
அதமதிதய இழப்பதில்தல. இந்த தகுதிதய அதடந்த 



மனதால், அதன் அதீத விழிப்புணர்வாலும், முழுதம 
யநாக்காலும், பிறர் உணர்வுகதளயும் உணர முடியலாம். 
முழுதம யநாக்தக அதடந்த மனம், பிறரின் 
உணர்வுகதளயும் அதடந்தாலும், அந்த உணர்வுகளால் 
பாதிக்கப்படுவதில்தல. அதாவது, நம் மனம் பிறரின் 
உணர்வுகதளயும் அதடய யவண்டுமானால், நம் மனம் 
உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாத தன்தமதய அதடய 
யவண்டும். நம் மனதின் இயக்கம், நம் பிரக்தனயில் 
கண்காணிப்பில் மட்டுயம நிகழ யவண்டும் அல்லது நம் 
மனம் எப்யபாதும் முழு விழிப்பு நிதலயில் இருக்க 
யவண்டும். முழு விழிப்பு நிதலயில் இருக்கும் மனம், 
அறிதலின் இன்பத்தத இதடவிடாது அனுபவித்துக் 
பகாண்யட இருக்கும். 

 
நாம் தற்யபாது ‘நாம்’ என அறியும் நமது உணர்வுகதள 

தாண்டி நமது சுற்றுப்புறங்களின் உணர்தவயும் அதடயும் 
யபாது ‘நான்’ என்னும் பொல் குறிக்கும் நம் எல்தலயும் 
விரிவதடந்து பகாண்யட இருக்கும் அந்த ‘நான்’ முழுதம 
அதடயும் யபாது நம்தமத் தவிர நாமறிந்த உலகில் யவறு 
எதுவும் இருப்பதில்தல. இதுயவ ‘நாயன பிரம்மம்’ என 
அதற கூவுவது இதத யவறு வார்த்ததகளில் கூறினால் நம் 
மனம் நம் சுற்றுப்புறங்களில் உணர்வுகதளயும் அதடயும் 
யபாது, ‘நான்’ என்னும் தனிதமப்படுத்தும் உணர்வு 
நம்மிடமிருந்து மதறய ஆரம்பிக்கும். 



 
அந்த நிதலயில், மனம் அதன் அகங்காரத்தின் 

உதவியால் தன்னுள் நிதறத்து தவத்திருக்கும் ‘நான்’ ொர்ந்த 
குப்தபகதளயும் இழக்கும். அதாவது, மனம் அதுவதர தான் 
யெர்த்து தவத்தவற்றின் உபயயாகமின்தமதய அறிந்து, 
அவற்தற கதளவதன் மூலம் ஒரு வதகயான 
பவறுதமதய அதடயும் ‘எதுவும் நானல்ல’ என்று மறுத்து 
அதடயும் நிதலயும் அந்த மனதில் பவற்றிடயம. ஆக 
ஆறறிவு தன்தனயய அதனத்துமாக உணரும் முழுதம 
நிதலயும், தன்தன ஒன்றுமில்லாமல் உணரும் பவறுதம 
நிதலயும் ஒன்றாகும். 

 
ஒவ்பவாரு உயிரினமும் அவற்றின் ஒவ்பவாரு துடிப்பின் 

மூலமும் முழுதமதய யநாக்கிய பயணத்ததயய நிகழ்த்திக் 
பகாண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் ஒவ்பவாரு யபாராட்டமும் 
முழுதமக்காகயவ நிகழ்கின்றன. ஆம் மனித இனத்தத தவிர 
யவறு எந்த உயிரினங்களுக்கும் பல பரிணாமங்கதள 
உதடய ஆறறிவு இல்தல. ஆகயவ, அவற்றால் 
முழுதமயான வாழ்க்தகதய தவிர யவறு எந்த 
வாழ்க்தகதயயும் வாழ முடியாது. ஏபனனில், அவற்றின் 
விருப்பம் எதுயவா, அதத நிதறயவற்றுகின்றன விருப்தப 
நிதறயவற்றுவதற்கான பெயல்களில் மட்டுயம 
ஈடுபடுகின்றன. மனித இனத்தத தவிர பிற 
உயிரினங்களுக்கு ஆறறிவு என ஒன்று இருந்தாலும் 



தன்னிச்தெயான மன இயக்கங்களுடன் இருப்பதற்கான 
ொத்தியங்கள் இல்தல. அவற்றின் கடந்த கால அனுபவங்கள் 
நுண்ணறிவு ொர்ந்ததவயாக மட்டுயம இருக்க முடியும். 
கடந்த காலத்தத எதிர்காலமாக கற்பதன பெய்யும் எந்த 
இயக்கமும் அவற்றில் இருப்பதற்கான ொத்தியங்கள் 
இல்தல. எனயவ அகம் ொர்ந்த வாழ்க்தக என்றும் புறம் 
ொர்ந்த வாழ்க்தக என்றும் இரட்தட வாழ்க்தக அவற்றிற்கு 
இல்தல. அவற்றின் அகம் எதுயவா அதுயவ புற 
வாழ்க்தகயாகவும் பவளிப்படுகிறது. அத்ததகய 
வாழ்க்தகயய முழுதமயான வாழ்க்தகயாக இருக்கலாம். 

 
கணவன், மதனவி, குழந்தத, நாடு, வடீு, ததலவர்கள், 

அரெியல்வாதிகள், பதய்வங்கள் இதவ அதனத்ததயும் 
பற்றிய கற்பதன ெிந்ததனயின் உருவங்கயள. இந்த 
கற்பதனக்கு காரணமான ெிந்ததனயின் உருவங்கள், 
உங்களுக்கும் நீங்கள் காணும் பபாருளுக்கும் இதடயய 
உள்ள இதடபவளியிதனத் யதாற்றுவிக்கின்றன. அந்த 
இதடபவளியினால் யபாராட்டம் நிகழ்கிறது. ஆகயவ இனி 
நாம் ஒன்று யெர்ந்து கண்டுபிடிக்க இருக்கும் முடிவுகளால், 
அந்த இதடபவளியினின்றும் விடுததலப் பபற முடியுமா? 
என்று முயல யவண்டும். அவ்விடுததலப் புறத்தில் 
மட்டுமின்றி அகத்தின் ெிந்ததன அதனத்திலும் பிரித்து 
தவக்கும் இதடபவளிதய உயரிய ெிந்ததனகளால் 
குதறத்து இதடபவளியினின்றும் விடுபடுதல் என்பது தான். 



ஆறறிவு முற்றிலும் பயனற்ற வதகயில் பெயல்படும் 
ெிந்ததனயின் தன்தமதய ஆராய்ந்து யமம்படுத்த யவண்டும். 

 
ஆறறிவு மனிதன் என்று ததலமுதற ததலமுதறயாக 

அததயயதான் நாம் பொல்லிக் பகாண்டிருக்கின்யறாம். 
இதனால் பிரச்ெதனகதளத் தீர்ப்பதற்கு அது உண்தமயில் 
நமக்கு உதவவில்தல. யமலும் ஒரு பிரச்ெதனயிலிருந்து 
நாம் விடுபட்டுவிட்டால் மற்பறான்தற நாம் 
உருவாக்குகியறாம். நாம் யார் எங்கிருந்து வந்யதாம் எங்யக 
யபாய்க் பகாண்டிருக்கியறாம் எங்யக யபாக யவண்டும் என்று 
எதுவும் பதரியாத நிதலயில் ஆறறிவால் வாழ்ந்து 
பகாண்டிருக்கியறாம். 

 
ஆறறிவுச் ெிந்ததனயால் பல அற்புத கண்டுபிடிப்புகதளப் 

புதிது, புதிதாக உருவாக்கிக் பகாண்டிருக்கின்யறாம். இதனால் 
மனித வாழ்க்தகயில் வெதிகள் அதிகரிக்கச் பெய்கிறது. 
இதனால் புறப் பபாருட்களின் மீது பற்தற யமலும், யமலும் 
அதிகரிக்கச் பெய்கின்யறாம். ஆனால், இதவகள் தகவல்கயள 
தவிர உண்தமயறிவு ஆகாது. இந்த ஆறறிவால் 
பிரச்ெதனகதள உருவாக்கியுள்யளாம். அதனால், அவற்தற 
தீர்க்க முடியாது. 

 
ஆறறிவு பதடத்த மனிதர்களால் நாம் கிதடத்தற்கரிய 

மனிதப்பிறவிதய வணீாக்க யவண்டாம். ஆறறிதவ கடந்தாக 



யவண்டிய காலக் கட்டத்தில் நாம் உள்யளாம். ஆறறிவு 
பதடத்த மனிதப்பிறவியில் மட்டும் தான் 
ஆறறிதவத்தாண்டிச் பெல்ல முடியும். இந்த அறிவால் 
மட்டும் ஆத்ம ொததன பெய்ய முடியும். அறிவால் 
மனிதனின் இறுதிக்காலக்கட்டத்தில் அவனது ெிந்ததன 
மரணத்யதாடு ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகின்றது. எனயவ 
நாம் ெிந்ததனகதள உயரிய ெிந்ததனகளாக அதமத்து 
யமன்தமயதடயலாம். 

 
நாம் இயல்பார்ந்த அறிவுடன் தான் இந்த உலகிற்கு 

வந்யதம். இந்த அடிப்பதடஅறிவு நம்மிடம் முதல் முதலில் 
நம்மிடம் இருந்தது தான். நம்மிடம் உள்ள அந்த அறிதவ 
நிதனவுபடுத்தினால் யபாதும், வாழ்க்தக ெிறப்பாக மாறும், 
இந்த இயல்புத் தத்துவம் புரிதலின்றி மற்ற எல்லாம் யமல் 
பூச்ொகயவ அதமயும். இந்த அறிதவ தான் அதனத்து 
உயிர்களுக்கும் தம்தமத் தாயம காக்கவும், குணப்படுத்திக் 
பகாள்ளவும் வல்ல ஆற்றதலக் பகாண்டு வாழ்கின்றன. 

 
இன்பத்ததப் பற்றிய ஓர் அடிப்பதட உண்தமதய இங்யக 

நாம் காண்கியறாம். பபாதுவாக பெல்வங்கதள 
பபருக்குவதாலும் சூழ்நிதலதய மாற்றுவதாலும் அதிக 
இன்பம் பபறலாம் என்று நிதனக்கியறாம். குறிப்பிட்டுச் 
பொல்வதானால், புறஉலகிலிருந்து தான் இன்பம் 
கிதடப்பதாக நிதனக்கியறாம். புறஉலகில் எத்ததன 



மாற்றங்கள் பெய்தாலும் அதனால் இன்பத்தின் அளவு 
அதிகரிப்பதில்தல. ஒரு மாம்பழம் ொப்பிட்டால் ஓர் 
இன்பமும் பத்து மாம்பழம் ொப்பிட்டால் பத்து மடங்கு 
இன்பமும் ஒரு யபாதும் கிதடப்பதில்தல. புற உலகப் 
பபாருட்களின் எண்ணிக்தகதயயயா அளதவயயா 
அதிகரிப்பதால் இன்பத்தின் அளவு அதிகரிப்பதில்தல. அக 
உணர்வில் மாற்றங்கள் பெய்து, அதன் மூலம் சுய அறிதவ 
பநருங்கும் யபாது மட்டுயம இன்பத்தின் அளவு அதிகரிக்க 
முடியும். 

 
அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததல மூலம் இன்பம் 

பபருகும். இது மட்டும் யபாதாது. அயத யநரத்தில் அக 
உணர்வில் மாற்றங்கதளச் பெய்து, சுய அறிதவ 
அணுகுவதன் மூலம் அதிக இன்பத்ததப் பபற முடியும். 
அறிவிலிருந்து விடுததல ெிந்ததனயுடன் ஆக்கபூர்வமான 
வாழ்க்தகதய உணர்ந்து, அனுபவித்து வாழ்பவன், 
ஆனந்தத்தத அனுபவிக்கிறான்.  

ஒரு உடலானது மனதின் அல்லது மூதளயின், உணர்வு, 
அறிவு என்கிற இரண்டு அடிப்பதட பெயல்கள் வழியாக 
பகுக்கப்படுகிறது. உணர்வு என்பது பகுக்கப்படாத அறிவு. 
அறிவு என்பது உணர்தவ தர்க்கங்களின் அடிப்பதடயில் 
ஒழுங்கதமக்கும் யபாயத உருவாகிறது. எனயவ உணர்விற்கு 
தர்க்க நியாயங்கதள கற்பிக்க முடியாது. அதனால் தான் 
‘என்னயவா மனசுல யதாணிச்சு’ என்பதாக உணர்வுகதள 



விளக்க முடியாமல் தவிக்கியறாம். உணர்வுகள் இயல்பாக 
அதமய யவண்டுமானால் அடிப்பதட அறிவு ெரியானதாக 
அதமய யவண்டும். அதாவது பகுத்தறிதவப் பற்றிய நமது 
புரிதல்கதள ஒட்டியய நமது உணர்வின் பவளிப்பாடு 
அதமகிறது. அதனால் தான் ஒயரவதகயான உணர்வு 
எல்யலாருக்கும் ஏற்படுவதில்தல. அயத யபால் உணர்வின் 
பவளிப்பாடும் கூட மனிதருக்கு மனிதர் வித்தியாெமாகிறது. 
உள்ளுணர்வின் ஞானஅடுக்ககளில் உதறந்துள்ள 
பெயல்பாடுகள் இயல்பார்ந்த பொந்த உள்ளுணர்வு துதறயின் 
அணுகுமுதறயில் உங்கள் வாழ்க்தக முழுதமயானதாக 
மாறும். 

 
இந்த புறவாழ்க்தக உணர்வுகளுக்கு ஆட்பட்ட ஆறறிவு 

உணர்விலிருந்து விடுபட்டவுடன் ெற்று குழப்பமான 
நிதலயிலும் தனக்கு ஏற்பட்ட உணர்வுகளில் சுவதட 
மட்டுயம உணர்ந்தவனாய் அவ்வுணர்வுகதள மீளவும் 
நிதனவு படுத்த முடியாதவனாய் இருக்கின்றான். பதாடர்ந்து 
ஒயரவதக ஆறறிவு உணர்விற்கு பழக்கப்பட்ட ஒருவரது 
நரம்பு மண்டலம். அவ்வதக உணர்விற்கான விதளவுகதள 
எளிதமயாகவும் சுலபமாகவும் ஏற்கிறது. அவ்வுணர்விற்கான 
தூண்டல் காரணிகதளயும் பழக்கப்படுத்திக் பகாள்கிறது. 

 
தன்தனத்யதடி தன்னில் ஆழ்ந்து தன்தன உணர்ந்து 

தானாய் இருப்பவன் தனது ஐம்புலன்களின் ஆதிக்கத்தில் 



இருந்து விடுபட்டவன் ஆவான். புலன்களினால் வரும் தூய 
பயன்கதளயும் நுண்ணிய உணர்வுகதளயும் தனது அறிவு 
எனும் ஞான அக்னியில் புடம் யபாட்டதால் அவன் தாயன 
சுயஅறிவுமயமாய் இருப்பததயும் உணர்வான். “நான்”- அறிவு 
அழிந்த பிறகு, அங்யக புதிதாகக் யதான்றுவயத 
அறிவிலிருந்து விடுததல. இந்த அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததல அனுபவத்திற்கு மட்டுயம உரியது, விளக்கத்திற்கு 
உரியது அல்ல.  

 
தன்தனஅறிந்தவருக்கு இயல்பார்ந்தயறிவு மூலம் 

புரிதலும் அதன் பதடப்பாற்றதல அறியபெய்கின்றது. 
 
“உணர்வும் உணைப்படும் மபாருட்களும் வவறுபட்ைலவ 
என்ற அறிவு நம்லெ பந்தத்தில் ஆழ்த்தி துன்பத்லதக் 
மகாடுக்கும். இந்த முற்றுணர்வு அறிவிலிருந்து 
விடுதலலலய மகாடுக்கிறது.” 
 
நாம் இயல்தப (சுயத்தத) ஆறறிவால் அறியும் நிதலயில் 
மனிதனாவயத, அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததலயாகும். 
 
 
 
 



 

6. அறிவியல் அறிவு வழி 

 
அறிமதாரும் அறியாலெ கண்ைான். 
அறியாலெ உணை அறிவு கண்ைான். 
 
அறிந்த விஷயங்கைின் மூலம் அறியாதவற்லற அறிவவத 
அறிவியல். 
 

அறிவியல் அறிவு வழி என்பது அறிவியல் பெயற்படும் 
விதமாகும். ஏபனனில், அறிவியல் முன்தனய 
அறிவிலிருந்து எழுப்பப்படுவதுடன், அது உலகத்திற்கான 
எமது நம்பகத்தன்தமதய வளர்க்கின்றது. அறிவியல் அறிவு 
வழியானது தானும் அவ்வாயற வளர்ச்ெியதடகின்றது. 
அதாவது, இது புதிய அறிதவ வளர்ப்பதில் மிகவும் 
முதனப்புதடயதாக உருவாகின்றது.  

 



இது இவ்வுலகின் இயல்தப, இயக்க முதறதய ஒரு 
ெீரான அணுகுமுதறயினூடாக கண்டறிந்து, நிரூபித்து, பகிர 
முதனகின்றது. அறிவியல் யநாக்கிலான அறிதல் பதான்று 
பதாட்டு நிலவியபதனினும், ஐயராப்பாவின் விழிப்புணர்ச்ெிக் 
காலயம தற்கால அறிவியல் அறிவு மார்க்கத்திற்க்கு 
அடித்தளம் இட்டது. அதற்கு முன்பு ெீனா, இந்தியா, யபான்ற 
நாடுகளில் ஐயராப்பிய முன்யனற்றங்கதள உள்வாங்கி 
அறிவியல் அறிவு வழி என்ற தனித்துவமான வழிமுதற 
உருவாகியது. 

 
அறிவியல் அறிவு வழி என்ற பொற் பதாடர் அறிவியல் 

வழிமுதறதயயய பபாதுவாக சுட்டி நிற்கின்றது. அறிவியல் 
வழிமுதறயின் ஊடாக பபறப்படுவயத அறிவு. அவ்வறிதவ 
ெீரிய அதமப்பு அதடப்பதடயிலான பயன்பாட்டின் மூலம் 
பயன்படுத்தும் யபாது உருவாவதுதான் பதாழில்நுட்பம். 
பதாடக்கத்தியலயய, அறிவியல் அறிவு மூலம் 
பதாழில்நுட்பம் வளர்ச்ெியதடந்தது.  

 
அறிவியல் என்பது புற அறிதவச் ொர்ந்ததாகும். எதத 

பொன்னாலும், காட்டினாலும், அதத மக்கள் உண்தம தான் 
என்று அறிந்து பகாள்வதற்கு தகுந்த காரண காரியங்கதள 
ஆராய்ச்ெிகதள யமற்பகாண்டு கருவிகதள தவத்து 
கண்டுபிடித்து, பெய்து பவளிப்பதடயாக மக்கள் 
கண்களுக்குத் யநரடியாக காட்ட யவண்டும் மக்களுக்குத் 



பதரிய யவண்டும். அப்யபாதுதான் மக்கள் 
பதளிவதடவார்கள். அதற்கு, விஞ்ஞான அறிவியல் 
என்பதாகும். விஞ்ஞான அறிவியல் ஆராச்ெியாளர்கள் 
பவளிப்பதடயாக புறத்தில் பதரியாததத ஏற்றுக் 
பகாள்வதில்தல. 

 
அறிவியல் என்பது அணுக்கதளயும், கருவிகதளயும் 

தவத்து கண்டு பிடிப்பதாகும். அந்தக் கருவிகள் ஒரு 
குறிப்பிட்ட கணக்கிற்கு அளவிற்குயமல் பெல்லாது. 
அதற்குயமல் கருவிகதள இதணக்க பதாடுக்க, அளக்க 
முடியாது, அந்தக் கருவிகள் எந்த அளவிற்கு கண்டுபிடிக்க 
முடியுயமா, அறியமுடியுயமா அதத தவத்துக் பகாண்டு 
இதுதான் உண்தம என்று பொல்லிக் பகாண்டு உள்ளார்கள். 
காலங்கள் மாற, மாற அதிலும் மாற்றங்கள் உண்டாகிக் 
பகாண்யட உள்ளன. 

 
ஒருகாலத்தில் உலகம் தட்தடயாக உள்ளன என்றது. 

அடுத்து உலகம் உருண்தடயாக உள்ளன என்றது. அடுத்து 
உலகம் தன்தனத்தாயன சுற்றிக் பகாண்டு உள்ளன என்றது. 
பூமி சூரியதன சுற்றுகிறது என்றும். சூரியன் பூமிதய 
சுற்றுகிறது என்றும் பலவாறாக அறிவியல்கள் மாறி, மாறி 
பொல்லிக் பகாண்யட வருகின்றன். 

 



அடுத்து அணு யொததனகள் நடந்து பகாண்யட உள்ளன். 
பல நாடுகள் அதி யவகமாக பெல்லும் ராக்பகட்தட 
கண்டுபிடித்து பெவ்வாய் கிரகத்துக்கும், ெந்திரனுக்கும், 
அனுப்பி அங்குள்ள நிலவரம் என்ன? மனிதன் அங்கு பென்று 
வாழ முடியுமா? அங்குள்ள ெீயதாஷ்ண இதட்ப பவப்ப நிதல 
எப்படி உள்ளன என்பபதல்லாம் அறிவியல் ஆராய்ச்ெி நடந்து 
பகாண்டு உள்ளன. இதுவும் ெிலகாலம் பென்றபிறகு மாறிக் 
பகாண்யடதான் இருக்கும். 

 
உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும் ஆற்றதல உயிர் எனச் 

பொல்யவாம். அவ்வாற்றல் இல்தலபயன்றால் கண்ணுக்குத் 
பதரியும் உடலின் நகர்யவா, இயக்கங்கயளா ொத்தியம் 
இல்தல என்பதும் நாம் அறிந்த பெய்தியய. உயிதரக் 
குதடந்து பார்த்த அறிவியலாளர்கள் அது கண்ணுக்குத் 
பதரியாத அணுக்களின் பதாகுப்பாக இருக்கிறது என்று 
அறிவித்தனர். யமலும், அவ்வணுக்களின் வளர்ெிதத 
மாற்றங்கதளப் பபாறுத்யத உடலின் வாழ்நாள் 
தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்றும் பதரிவித்தனர். உயிரியல் 
எனும் பிரிவு வழியய உயிர்களின் மூலத்ததக் 
கண்டறிந்துவிட முயலும் அறிவியலின் முயற்ெிகதள 
ஒருயபாதும் நாம் மறுக்கவில்தல. அயதயநரம், அவற்றின் 
முடிவுகள் பகாண்டு நாம் எவ்வித முழுதமயான 
பதளிதவயும் எட்டிவிட முடியாது என்யற பொல்லி 
வருகியறாம். மனித உடலின் ஒவ்பவாரு இயக்கத்ததயும் 



அறிவியலால் முன்கூட்டிச் பொல்லிவிட முடியும் என்பதாக 
நவனீ ெமூகம் இன்று நம்பதவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
மனிதனின் உடல், மன மற்றும் உயிர் பதாடர்பான 
விளக்கங்கதள அறிவியலால் நிச்ெயம் பதரிந்துபகாள்ள 
முடியும் என்பதான யதாற்றமும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது. அத்யதாற்றத்தின் மாயக்கவர்ச்ெியால் இன்று நாம் 
பதாடர்ந்து ஊெலாடிக்பகாண்டிருக்கியறாம். அறிவியலுக்கு 
எதிரான மனநிதலதயக் பகாண்டவர்களன்று நாம் என்பதும், 
அறிவியலால் எல்லாவற்தறயும் கண்டறிந்துவிட முடியாது 
என்பதத ஒப்புக்பகாள்ளயவ வலியுறுத்துகியறாம் என்பதும் 
எப்யபாது புரிந்துபகாள்ளப்படுயமா? 

 
அறிதவ மூலமாகக் பகாண்ட பொல்யல அறிவியல். 

அறிவு எப்யபாதுயம தனக்கு முன்பிருக்கும் ஒரு காட்ெிதய 
அப்படியய பார்க்கச் பெய்யாது. அதாவது, காட்ெி எப்படி 
இருக்கிறயதா அப்படியய பார்க்குமாறு அனுமதிக்காது. 
மாறாக, தான் யெகரித்து தவத்திருக்கும் முந்ததய 
காட்ெிகயளாடு (காட்ெியயாடு) அதத ஒப்பிட்யட பார்க்க 
தவக்கும். ஒப்பிடயலாடு நின்றுவிடாது. முந்ததய மற்றும் 
தற்யபாததய காட்ெிகதள மதிப்பிட்டு தரவரிதெதயயும் 
அளித்துவிடும். அத்தரவரிதெயில் தற்யபாததய காட்ெி 
முதலிடத்தில் இருந்தால் அன்றி அததக் கண்டுபகாள்ளயவ 
பெய்யாது. காட்டாக மதழதயச் பொல்லலாம். தற்யபாது 
பபய்து பகாண்டிருக்கும் மதழதய அறிவு முன்பு பபய்த 



மதழயயாடு ஒப்பிட்யட பார்க்கும். பிறகு, தற்யபாது பபய்யும் 
மதழ முன்பு பபய்த மதழதயப் யபான்றதா அல்லது 
அததவிடச் ெிறப்பானதா என ஆராயத் துவங்கும். 
அவ்வாய்வின் முடிவியல, முன்பபய்த மற்றும் தற்யபாது 
பபய்யும் மதழகதளக் குறித்த புள்ளிவிபரங்கதள அறிவு 
ெீரதமத்துவிடும். அததக்பகாண்டு மதழ பதாடர்பான 
ெித்திரத்தத ஒரு வதரயதற வடிவில் அளிக்க முயலும். 
அச்ெித்திரத்தத ஒட்டியய நம் வாழ்தவ அதமத்துக் பகாள்ள 
யவண்டும் என மதறமுகமாக வலியுறுத்தவும் துவங்கி 
விடும். ஆக, அறிவியல் என்பது எல்யலாரும் 
ஒப்புக்பகாள்ளும் வதகயிலான பபாதுவதரயதற ஒன்தற 
முன்தவப்பதன் வழியாகத் தனது தரப்தப 
வலுவாக்கிக்பகாள்கிறது. ஆனால் அது எப்யபாதும் நமக்கு 
தகபகாடுக்குமா? 

 
இன்னும் பகாஞ்ெம் ஆழமாகப் யபெலாம். 

எல்லாவற்தறயும் புரிந்து பகாள்ளலாம் எனும்வதரயில்கூட 
அறிவியதல நாம் வரயவற்கலாம். ஆனால், உலதகயய 
மானுட ெமூகத்தின் தகப்பாதவயாக மாற்றிவிடலாம் 
எனும்படியிலான அதன் பெயல்பாடுகல் நமக்கு அதிர்ச்ெி 
அளிப்பதவ. கண்டுபிடிப்புகள், யொததனகள் எனும்பபயரில் 
அறிவியல் பதாடர்ந்து ஒருவிதச் பெயற்தக வாழ்வுக்யக 
நம்தம அடிதமப்படுத்தி வருகிறது. நாமும் எவ்விதக் 
குற்றவுணர்வும் இன்றி அவ்வாழ்வின் மாயவண்ணங்களில் 



திதளக்கத் துவங்கியும் பழகிவிட்யடாம். பபரும்பாலான 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகதள தமயப்படுத்தியய 
யபெிக்பகாண்டிருக்கியறாம் என்பததக் கவனத்தில் 
பகாள்ளவும். இயற்தகயயாடு இதணந்ததாக இருந்த நம் 
வாழ்தவ இன்று முழுக்க தனித்துப் பிரித்து பெயற்தகயான 
ஒன்றாக மாற்றிவிட்டதில் பபரும்பங்கு அறிவியதலயய 
ொரும். யவட்தட, யமய்ச்ெல் ெமூகக் காலகட்டங்களில் 
இயற்தகயயாடு இதணந்து வாழ்ந்தவர்கள் நாம். யவளாண் 
ெமூகக் காலகட்டத்திலும் ஓரளவு இயற்தகயயாடு இதணந்து 
வாழ்ந்யதாம். என்றாலும், நிதலத்தகுடிகளாக 
வாழத்துவங்கிய அக்காலகட்டத்திலிருந்யத இயற்தகயில் 
இருந்து நம் வாழ்வு விலகத்துவங்குகிறது. உற்பத்திச்ெமூகக் 
காலகட்டத்தில் அவ்விலகல் இன்னும் அகலமாகிறது. 
நவனீச்ெமூக காலகட்டமான இன்று நாம் இயற்தகயிலிருந்து 
முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டு விட்யடாயமா என்று 
அஞ்சும்படியான சூழதலக் கண்ணுறுகியறாம். 

 
காலத்தின் வளர்ச்ெிக்குத் தகுந்தவாறு நம்தமத் 

தகவதமத்துக் பகாள்வயத அறிவார்ந்த பெயலாக இருக்கும் 
என்பதில் எவ்வித மாற்றுக்கருத்தும் நமக்கில்தல. 
என்றாலும், அடிப்பதடயில் நாம் யார் என்பதத முற்றிலும் 
புறந்தள்ளிவிட்டு நம் வாழ்தவ அதமத்துக்பகாள்வது 
ெரிதானா என்பதத யயாெித்துப் பார்ப்பதும் அறிவுள்ள 
பெயல்தாயன? திரும்பத் திரும்பச் பொல்லிவிட்டாலும் நம் 



மூதளயில் தங்குவதில்தல என்பதால் மீண்டும் பொல்ல 
யவண்டிய அவெியம் இருக்கிறது. மனிதர்களான நாம் 
இவ்வுலகில் வெிக்கும் பிற உயிர்கதளப் யபான்ற உயிர்கயள 
என்பதும், அவற்றிலிருந்து முழுக்க மாறுபட்டு தனித்துவ 
வடிவம் பகாண்டவர்களல்ல என்பதும் நாம் பதாடர்ந்து 
நிதனவில் பகாண்டிருக்க யவண்டியதவ. உலகில் ஓரறிவு 
உயிரில் துவங்கிய பரிணாமத்தின் பதாடர்ச்ெி 
நிகழ்ந்திராவிட்டால் நம்மின் ஆற்றிவு பரிணாமம் 
ொத்தியப்பட்யட இராது. அவ்வதகயில் நமக்கு 
முன்யனாடிகளாக இருக்கும் ஐந்தறிவுவதர உள்ள 
உயிரின்ங்கதள நாம் எவ்விதத்திலும் தாழ்வாக (குதறவாக) 
மதிப்பிட்டுவிடக்கூடாது. நமக்கு எப்படி நம் வாழ்வு 
முக்கியயமா அப்படி அவ்யுர்களுக்கு அவற்றின் வாழ்வு 
முக்கியம் என்பததயும் உணர்ந்து பகாள்ள யவண்டும். 
உலகம் யதான்றியிரா விட்டால் இங்கு உயிர்த்யதாற்றம் 
ொத்தியப்பட்டு இருக்குமா எனும் யகளிவியும் அடுத்து நமக்கு 
எழ யவண்டும். உலகத்தின் யதாற்றமும், ஐம்பூதங்களின் 
ஆகச்ெரியான யெர்க்தகயுயம நாம் இன்று மனிதனாக 
வாழ்ந்து பகாண்டிருப்பதற்கான விததகள். உலகம் எனச் 
பொல்லப்படும் பூமிக்யகாளின் யதாற்றத்திற்கு அடிப்பதடயாக 
இருந்தது கதிரவன் எனப்படும் சூரியயன. கதிரவனில் 
நிகழ்ந்த அழுத்ததினால் அதிலிருந்து பிரிந்த பகுதிகளில் 
ஒன்யற நம் உலகம். ஆக, கதிரவனும் நம் இன்தறய 
வாழ்வுக்கு ஒருவிதத்தில் உதவி இருப்பது பதரிய வருகிறது. 



அப்படியய நம் ெிந்ததனதய விரித்துக் பகாண்யட பென்றால் 
அது யபரண்டங்கள், அண்டங்கள், விண்மீன் குடும்பங்கதள 
உள்ளடக்கிய பவட்டபவளியில் பென்று திதகத்து நிற்கும். 
ஏபனன்றால் பவட்டபவளி (ஆதி பமய்ப்பபாருள்) எனும் 
பரப்பு நம் ஊகத்திற்கு எவ்விதத்திலும் அடங்கிவிடாத 
காலபவளி யபான்ற எல்தலகள் இல்லதாது. ஆக, இன்று 
உலகில் நாம் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் வாழ்வுக்கு 
அடிப்பதடயான உயிருக்கும், உடம்புக்கும் மூலமாக 
இருப்பது பவட்டபவளியய எனத்பதரியவரும். இப்யபாது 
பொல்லுங்கள். நாம் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் 
இயற்தகயிலிருந்து பபரும்பாலும் துண்டிக்கப்பட்ட வாழ்வு 
முன்தவக்கும் வடிவம் உண்தமயாகயவ நாம்தானா? 
ெந்யதகயம யவண்டாம். அது நிச்ெயம் நாமன்று. ‘நாம்’ 
என்பதாக ‘நாம்’ கட்டதமத்திருக்கும் ஒரு பெயற்தக உலகம். 
அவ்வுலகில் நம் சூழலில் நிகழ்வதாக நம்பும் நன்தம, 
தீதமகதள மட்டுயம கணக்கில் பகாண்டு நம் வாழ்தவப் 
பார்க்கியறாம். அதுயவ நம் ெிக்கல்களுக்கு மூல காரணமாக 
இருக்கிறது. பெயற்தகப் பரப்பிலிருந்து உடயன நம்மால் 
பவளிவந்துவிட இயலாது என்பதத எப்படி 
ஒப்புக்பகாள்கியறாயமா அததப்யபான்யற முடிந்தவதர 
இயற்தகயிடமிருந்து முழுக்க முரண்பட்டு நாம் 
வாழ்ந்துவிட முடியாது என்பததயும் கவனத்தில் பகாள்ள 
யவண்டும். 

 



ஒரு மனிததன உதடத்துப் பார்த்தால் நாம் இதுகாறும் 
யபெிவற்தற ஓரளவு ஒருங்கிதணத்துப் பார்த்துவிட முடியும். 
மனிததன உதடக்கும்யபாது அவன் உடலாக இருக்கிறான். 
உடதல உதடத்தால் மனமும், உயிராக இருக்கிறான். 
மனதத உதடத்தால் உயிராக மட்டும் இருக்கிறான். உயிதர 
உதடத்தால் ஐம்பூதங்களாக இருக்கிறான். ஐம்பூதங்கதள 
உதடத்தால் யபரண்டமாக இருக்கிறான். யபரண்டங்கதள 
உதடத்தால் அதனத்துக்கும் மூலமான பவட்டபவளியாக 
இருக்கிறான். பவறுமயன உலகவாழ்தவ மட்டும் 
முன்தவத்து தருக்கங்கதளப் யபசும் அறிவியலுக்கும், 
அதனத்துக்கும் மூலமான பவட்டபவளியில் நின்று 
உலகவாழ்தவக் கவனிக்கத்தூண்டும் ெமயத்துக்கும் உள்ள 
யவறுபாட்தட நாம் புரிந்து பகாள்ள யவண்டியது இங்குதான். 
இன்று ெமயங்களிலும் அறிவியதலப் புகுத்த முதனந்து 
நாம் திண்டாடிக்பகாண்டிருக்கியறாம். பதளிவாக ஒன்தற 
நாம் இங்கு புரிந்து பகாள்யவாம். நம் அறிதவ முழுக்க 
நம்தம தமயப்படுத்திப் பார்க்கத் தூண்டுவது அறிவியல். 
கண்ணுக்குப் புலப்படாத கால-இட எல்தலகளற்ற 
பவட்டபவளியில் நின்று பகாண்டு நம் வாழ்தவப் பார்க்கத் 
தூண்டுவது ெமயம். 

 
அறிவியல் உலகில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் 

அடிப்பதடயில் அதனத்து துதறகளும் விஞ்ஞானத் 
துதறகளாக அதமய யவண்டும் என ஒவ்பவாரு 



துதறொர்ந்தவர்களும் யமற்பகாண்டு வரும் முயற்ெிகள் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகயவ காணப்படுகின்றது. 
ஏபனனில், ஆரம்பகாலங்களில் இவ்வாறான முயற்ெிகள் 
குதறவானதாகயவ காணப்பட்டன ஆனால், இன்று 
எந்தபவாரு அறிவியல் துதறயிதன நாம் 
எடுத்துக்பகாண்டாலும் அத்துதறொர்ந்தவர்கள் விஞ்ஞானம் 
என்ற பதத்திதன தம்முதடய அறிவியல் புலத்திற்குள் 
இதணத்துக்பகாண்யட வருகின்றனர். இவ்வாறாக 
விஞ்ஞானம் என்ற பதத்திதன ஏன் பிரயயாகிக்கின்றார்கள் 
என நாம் யநாக்குமிடத்து ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
திருப்திகரமான திருத்தமான அறிவிதனயய விஞ்ஞான 
அறிவு சுட்டிக்காட்டுகின்றது. இதனால் தம்முதடய 
துதறொர்ந்த அறிவுகளும் யமற்கூறப்பட்ட பண்பிதனக் 
பகாண்டிருப்பதனால் இப்பதத்திதன தம்முதடய 
துதறகளுக்கும் இதணத்துக் பகாள்கின்றனர். மதனயியல் 
கற்க பதாடக்கம் அண்டவியல் வதர உள்ளடங்குகின்ற 
அதனத்து ஆய்வுகளும் விஞ்ஞானம் என்ற பதத்திதன 
இதணத்து வருகின்றது. உதாரணமாக மதனவியல் 
துதறயானது ஆரம்ப காலங்களில் வாழ்க்தகத் 
யதர்ச்ெிக்குரிய ஒர் பகுதிப்பாடமாகயவ காணப்பட்டு வந்தது. 
இன்தறய காலகட்டத்தில் பல்கதலக்கழகக் கல்வியியலில் 
மதனயியல் துதறக்கு ஒர் துதற ொர்ந்த அந்தஸ்திதனயும் 
பட்டங்கதளயும் வழங்கி வருகின்ற தன்தமயிதன நாம் 
காணலாம். அதனால், இத்துதறயானது ஒழுங்கு 



படுத்தப்பட்ட ஒர் கற்க பநறியாகவும் முடிபுகதள யொதித்து 
அறியக்கூடியதாகக் காணப்படுவதுடன் ஆய்வு கூட 
வெதிகளும் காணப்பட்டு வருகின்றன. அத்துடன் 
உணவுகளில் காணப்படுகின்ற யபாொக்குகள் பற்றிய 
ஆய்வுகளும் இங்கு நிகழ்த்தப்படுகின்றன. யமலும், 
அரெறிவியல் துதறயானது அரெறிவியல் விஞ்ஞானமாகவும் 
பபாருளியல் துதறயானது பபாருளியல் விஞ்ஞானமாகவும் 
அதழக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறு யநாக்குகின்ற யபாது 
இன்று அதனத்து துதறகளும் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட திருப்தி 
கரமான திருத்தமான முதறயியல் அறிவாக தம்முதடய 
துதறகதள வளம்படுத்தி நிற்க்கின்றன. இவ்வாறு 
காணப்படுகின்ற பரந்த விஞ்ஞான அறிவானது தம் புலம் 
ொர்ந்த துதறகதள வதகயடீு பெய்கின்றது. 

 
இவ்வாறு விஞ்ஞான வதகயடீ்டுக்குள் 

உள்ளடக்கப்படுகின்ற அதனத்து அறிவு ொர்ந்த 
துதறகதளயும் விஞ்ஞானத்துதறகள் என விஞ்ஞான 
முதறயியலாளர்கள் கூறுகின்றனர். இவ்வாறு 
யநாக்குமிடத்து ஒர் துதற விஞ்ஞானத் துதறயாக 
இருக்கயவண்டுபமன்றால், ஒழுங்கு படுத்தப்பட்ட 
திருப்திகரமான திருத்தமான அறிவுக்கு அப்பால் ெில 
இயல்புகதள பகாண்டிருக்க யவண்டும். அதாவது விஞ்ஞான 
அறிவின் பண்புகளாக வதரயதற பெய்கின்றனுர். விஞ்ஞான 



அறிபவன்பது அனுபவச் யொததனக்கு உட்படுத்தக் 
கூடியதாக இருக்கயவண்டும். 

 
அதாவது அனுபவச் யொததன என்பது அவதானம் 

பரியொததன என்பவற்தறக் குறித்து நிற்கின்றது. இதில் 
அவதானம் என்பது எமது ஜம்புலன்களால் 
நிருபித்துக்காட்டக்கூடிய அறிவு எனப் பபாருள்படுகின்றது 
உதாரணமாக யமல் இருந்த பபாருட்கள் எல்லாம் ஏன் கீயழ 
விழுகின்றன என்ற யகள்விக்கு நியுட்டனின் அவதானம் 
என்யற பதில் கூறலாம். அதாவது, அப்பிள் யதாட்டம் 
ஒன்றில் நித்திதர பெய்து பகாண்டிருந்த நியுட்டன் மீது 
யமல் இருந்த அப்பிள் பழம் ஒன்று விழுந்த அச் 
பெயற்பாயட அவரது ெிந்ததனக்கு அடிப்பதடயாக 
அதமகின்றது. அவரது இவ் அவதானித்தலில் இருந்து தான் 
இதற்கான மூலகாரணம் என்ன என்பதத ஆராட்ெி மூலம் 
பரியொததன பெய்கின்றார்.  

 
யமலும், விஞ்ஞான அறிவானது எதிர்வு கூறக்கூடிய 

இயல்பிதனக் பகாண்டிருக்கின்றது. அதாவது, எதிர்வு கூறல் 
என்பது ஒர் யொததனதயச் பெய்கின்றயபாது, இந்தச் 
யொததன எதற்காகச் பெய்யப்படுகின்றது. இந்தச் யொததன 
பெய்வதன் ஊடாக எவ்வாறான மாற்றங்கள் இந்த ஆய்வு 
விடயத்தில் நிகழும், எதற்காக இவ்வாறான மாற்றத்திதன 
நாம் எதிர்பார்க்கின்யறாம் என்பததன முன்கூட்டியய 



ஆய்வாளனால் கூறப்படுகின்ற பெயற்பாடாகும். உதாரணமாக 
தடுப்பு மருந்து பற்றிய யொததனயில் ஒரு யநாயாளிக்கு 
தடுப்பு மருந்தத ஏற்றுகின்ற யபாது அவருதடய உடல் 
அதற்க்கு தகுதியான, தற்யபாததய நிதலயில் அவருதடய 
உடல் எவ்வாறான நிதலயில்காணப்படுகின்றது. இவ் 
மருந்தினால் எவ்வாறான மாற்றங்கள் நிகழும் 
யபான்றனவற்றிதன ஆய்வு பெய்பவர் முன் கூட்டியய 
விரித்துக் கூறுதல் எதிர்வு கூறலாகும். 

 
மாறாக யமற்கூறப்பட்ட பண்புகதளக் பகாண்டிராத 

துதறகள் விஞ்ஞானமல்லாத துதறகள் என விஞ்ஞான 
முதறயியலாளர்கள் கூறுகின்றனர். இததன 
யபாலிவிஞ்ஞானம் எனவும் குறிப்பிடுவர். இவ்வாறான 
துதறகதள நாம் யநாக்கும் யபாது ெமயத்துதறயிதன நாம் 
முதலில் குறிப்பிடலாம். ஏபனனில், ெமயத்தில் 
குறிப்பிடப்படுகின்ற அதனத்துக் கருத்துக்களும் 
நம்பிக்தகவாயிலாக உருவாக்கப்பட்டதவ அவற்றில் 
காணப்படுகின்ற இவ் நம்பிக்தககள் நிருபித்துக் 
காட்டக்கூடியதவ அல்ல அதவ மீண்டும் மீண்டும் 
யொததன பெய்யக்கூடியதவ அல்ல. இதில் கூறப்பட்ட 
கருத்துக்கள் பெவிவாயிலாக பரிமாற்றப்பட்டு வந்ததவ ெில 
கற்பதனக் கததகளாகவும் காணப்படுகின்றன. 
அதுமட்டுமன்றி யதார்த்தத்திற்கு முரண்பாடானதவ. 
இவ்வாறான கருத்துக்களிதன ஏன், எதற்க்கு என்று 



வினாக்கள் யகட்பதன் மூலம் ஆய்விதனச் பெய்யமுடியாது. 
ஆனால் பரம்பதர பரம்பதரயாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன. யமலும், ொஸ்த்திர ெம்பிரதாய மரபுகள் 
யபான்றனவும் இத்துதறயிதனயய ொருகின்றன. ஏபனனில், 
ொஸ்த்திரத்தில் கூறப்படுகின்ற மரபுகதள விஞ்ஞானம் 
யபால் பொததன பெய்து காட்டமுடியாது. அதுமட்டுமன்றி 
ெம்பிரதாய மரபுகதள யநாக்கும் யபாது பல்லி பொல்வதற்கு 
ெகுனம் பார்த்தல், பவள்ளிக்கிழதமகளில் முட்தட 
கடன்வாங்குதல் கூடாது, இரவு யவதளயில் சுண்ணமம்பு 
பகாடுத்தல் கூடாது, இரவு யவதளயில் விளக்கு தவத்ததும் 
வடீு மற்றும் முற்றம் கூட்டுதல் கூடாது, புதன குறுக்கால 
யபானால் பயணத்தில் தடங்கல் யபான்ற பெயற்பாடுகதள 
நிருபித்துக் காட்டமுடியாததவ. இதவ நம்பிக்தக வாயிலாக 
வருபதவ அத்துடன் யகாயிலில் கதலயாடி குறிபொல்லுதல், 
ஆவி பிடித்தது என எண்ணி களிப்பு களிக்கும் 
நதடமுதறகள் யபான்ற ெம்பவங்கள் விஞ்ஞானம் 
கூறுகின்ற அறிவுத்தன்தமயிலிருந்து யவறுபட்டதவ 
எனக்கூறலாம். 

 
இவ்வாறாக விஞ்ஞானத்ததற, விஞ்ஞானமல்லாத துதற 

என நாம் ஒப்பிட்டு யநாக்கும் யபாது பபாதுவாகயவ 
விஞ்ஞான அறிவானது இயங்கியல்தன்தம பகாண்டது. 
அததன நாம் ெித்தாந்த உண்தமகள் என்று கூறமடியாது. 
(ெித்தாந்தத்தின் பபாருள் முடிந்த முடிபான உண்தமகள்) 



அதவ முன்பனாரு காலத்தினால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டதவ 
அவற்றிதன நாம் நிருபித்துக்பகாள்ள முடியாது. அவற்றின் 
அறுமானங்கள் அவ்வாயற அதமந்து காணப்படும். 
இவ்வாறான பண்பிதன விஞ்ஞானத்துதறகளுக்கு நாம் 
பபாதுவாக வழங்கமுடியாது. விஞ்ஞான அறிவுகள் 
எப்யபாதும் எவ் யவதளயிலும், பொததன பெய்து காட்டப்பட 
யவண்டியதவ. இதில் காள்பபாப்பர் என்ற விஞ்ஞான 
முதறயியலாளர் கூறும்பபாது விஞ்ஞான அறிவுகள் 
எப்பபாதம் பபாய்ப்பிக்கப்பட யவண்டியதய. ஏபனனில், 
அப்பபாயத புதிய உண்தமகள் கிதடக்கும். அவருதடய 
கருத்திதன விஞ்ஞான வரலாற்றின் தன்தமகயளாடு 
இதணத்து யநாக்குகின்ற யபாது ஆரம்பகாலங்களில் புவி 
பற்றிய ஆய்வுகளின் மூலம் புவி தட்தடயானது என்ற 
உண்தம கண்டறியப்பட்டது பின்னர் அவ் அறிவு 
பபாய்பிக்கப்பட்டு புவி வட்டவடிவமானமது என்ற உண்தம 
பபறப்பட்டது. பின்னர் பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதியில் வானியல் புரட்ெி அறிஞ்ஞரான 
பகாப்பணிக்கல்ஸ் புவி பகாள வடிவமானது என்பதத 
நிருபித்துக்காட்டினார். இததன யநாக்கும்யபாது, 
யமற்கூறப்பட்ட விஞ்ஞான முதறயியலாளரின் கூற்றின் 
பபாருத்தப்பாடு விஞ்ஞானத்திதனயும் விஞ்ஞானமல்லாத 
துதறயிதனயும் யவறுபடுத்துவதற்கு ஆதாரமாக 
அதமயும்பமன்றால் மிதகயில்தல ஆய்வின் வளர்ச்ெி 
மலரும். 



 
பரிந்துதரக்கப்படும் எக்யகாட்பாடும் எயதா ஒரு வழியில் 

ஆய்வுக்கு உட்பட்டு நிருப்பிக்கப்பட யவண்டும். அப்படி 
நிரூப்பிக்கப்பட இயலாத யகாட்பாடுகள் அறிவியல் 
அறிவுமூல யகாட்பாடுகள் என கருதப்பட முடியாது. 
எவ்வாறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவது? பரிந்துதரக்கப்படும் 
யகாட்பாடு எதாவது ெவாலான நிகழ்தவ அல்லது இயல்தப 
ஊகிக்க அல்லது வருவதுதரக்க யவண்டும். ஆய்வு மூலம் 
அந்நிகழ்வு நிருபிக்கப்படும், அல்லது மறுக்கப்படும். 
இன்னுபமாரு வழியில் பொல்லுவதானால், 
பரிந்துதரக்கப்படும் நதடமுதற யகாட்பாட்டின் 
"உண்தமயான ஆய்வு அந்த யகாட்பாட்தட பபாய்பயன 
நிரூபிக்கும் முயற்ெி, அல்லது தவறு என்று காட்டும் 
முயற்ெியய." எனயவ தகுந்த ஆய்விதன வடிவதமத்தல் 
அறிவியல் அறிவு வழியின் முக்கிய நிதல. 

 
எந்த ஒரு நதடமுதற யகாட்பாடும் அதன் 

வதரயதறகதள பதளிவாக குறிப்பிடுதல் யவண்டும். 
குறிப்பாக ஆய்கருவிக் குறிப்புக்கள் ஆய்வுக் குதறபாடுகள், 
சூழ்நிதலகதளப் பற்றி பதளிவான விளக்கங்கள் தரப்படுதல் 
யவண்டும். எந்த ஒரு ஆய்வும் அதன் விதளவுகளும் 
மீண்டும் பிறர் பெய்யக் கூடியதாக இருந்தாயல அது 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

 



ஆய்வு முடிவுகள் ெவாலான நிகழ்வுகதள அல்லது 
இயல்தப ெரியாக வருவதுதரத்தால் அக்யகாட்பாடுகள் 
முன்யப உள்ள பரந்த நதடமுதற யகாட்பாடுகளுடன் 
இதணக்கப்படும். மாறாக, ஆய்வு முடிவுகள் வருவதுதரக்கத் 
தவறினால், பரிந்துதரக்கப்பட்ட நதடமுதறக் யகாட்பாயடா 
அல்லது ஆய்யவா மீள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படயவண்டும்.  

 

அறிவியலில் அதனத்ததயும் அறியும் திறன் உண்டு 
என்று நம்பும் உற்ொகம் அன்றிருந்தது. ‘ெிறிது ஜடமும் 
அதற்குப் யபாதிய ெலனமும் பகாடுங்கள். நாங்கள் ஒரு 
பூமிதயப் பதடத்துத் தருகியறாம்’ என்றனர் 
பபளதிகவாதிகள்.  அதற்குப் பதிலடியாக இயதா ஜடம் 
உள்ளது. அதன் முடிவற்ற ெலனம் உள்ளது. ஒரு விட்டில் 
பூச்ெிதயயாவது உண்டுபண்ணிக் காட்டுங்கள் பார்ப்யபாம் 
என்றார். நூறு வருடங்களாகப் யபாகிறது. விட்டிலல்ல, ஓரு 
அணுதவக் கூட இன்னமும் மனிதக்தக உருவாக்கவில்தல. 

 
இன்தறய விஞ்ஞான உலகம் எத்ததனயயா 

ஆராய்ச்ெிகள் பெய்து ஏராளமான நூதனப் பபாருட்கதளக் 
கண்டு பிடித்திருக்கின்றது. அதவகள் யாவும் மனிதனுக்கு 
யமலும், யமலும் பல புதிய பெௌகரியங்கதளக் 
பகாடுத்தாலும் அவன் மனக்குதறவுள்ள மனிதனாகயவ 
காட்ெி அளிக்கிறான்.  

 



முக்கியமான பரிந்துதரக்கப்படும் நதடமுதறக் 
யகாட்பாடுகள், ஆய்வு முடிவுகதளப் பிறருடன் பகிர்வது, 
அறிவியல் அறிவு வழியின் முக்கிய ஒரு படி நிதல. 
பகிர்வதன் மூலயம பிற ஆய்வுக்கும் யகள்விக்கும் 
உட்படுத்தப்பட்டு, பரந்த நிருபகீ்கப்பட்ட நதடமுதற 
யகாட்பாடுகள் விரிவதடந்து அல்லது பெதுக்கப்பட்டு 
முன்யனற்ற பாததயில் பதாடர்ந்து பெல்ல உதவுகின்றது. 

 
இறுதியாக, ஒரு நதடமுதற யகாட்பாட்டின் திறன் அதன் 

வருவதுதரக்கும் ஆழத்தில் உள்ளது. இன்தறய அறிவியல் 
நதடமுதறக் யகாட்பாடுகள் உலகின் பல இயல்புகதள 
விளக்கி நிற்கின்றது. அந்த விளக்கத்தின் அடிப்பதடயியலயய 
நமது பதாழில்நுட்ப ெமூகம் கட்டதமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
எனினும் பல துதறகளில் ஆய்வுகள் பதாடக்கத்தியலதான் 
இருக்கின்றன. அறிவியல் அறிவு வழியில் பரினாம 
வளர்ச்ெிப் பாததயில் மனிததனக் பகாண்டு பெல்கின்றன. 

 
பபாருள் அறிவியலால் விதளந்த யபாகவாழ்க்தகயின் 

மாயத்திதரதய பகாஞ்ெம் விளக்கிப்பார்த்தால் 
நமக்குள்யளயும் உண்தமயான, உன்னதமான யபரானந்த 
பமய்யறிவு ஒளிர்வதத எதார்த்தமாகயவ உணரலாம். 
 
உண்லெயில் ஆன்ெீகத்லத வபாதிக்க தான் அறிவியலல 
மகாண்டுவந்தார்கள் ஆன்ெீகஞானிகள். ஆனால், இன்று 



எண்ணயியலல விட்டுவிட்டு அறிவியல் தான் எல்லாமும் 
என குதிக்கின்வறாம். உண்லெலய விட்டுவிட்டு 
உதாைணத்லத பிடித்துக்மகாண்வைாம். 
 

 
  
 7. பகுத்தறிவு 

 
“உயிவைாட்ைொன அறிவில் பகுத்தறியும் அறிவவ அறிவு.” 
 
ஒரு ஆலச நிலறவவறிய ெறுகணவெ அடுத்த ஆலச 
அதன் இைத்லதப் பிடித்துக் மகாள்வதால் சூட்சுெவாழ்வு 
மதாைர்ந்து, நிலறவற்றதாகவவ இருக்கும். 
  

பகுத்தறிவு எனப்படுவது பபாருட்களின் நிகழ்வுகளின் 
கருத்துக்களின் கூறுகதள கவனித்து ஆய்ந்து அவற்றின் 
இயல்புகளில் இருந்து ஆதாரபூர்வமாக புறவய யநாக்கில் 
நிரூபிக்கப்படக்கூடிய முடிவுகதள முன்தவக்கும் 
வழிமுதறதயயும் அதத ஏதுவாக்கும் மனித அறிவு 



ஆற்றதலயும் குறிக்கின்றது. பகுத்தறிவின் யநாக்கம் 
பமய்ப்பபாருதள அல்லது உண்தமதயக் கண்டறிவயத. 

 
பகுத்தறிவு யவறு, அறிவு யவறு என்பதாகக் கிதடயாது. 

அறிவு என்றாயல பகுத்தறிவு என்று தான் பபாருள். 
அந்தப்படியான அறிதவப் பயன்படுத்துகிற, பெலுத்துகிற 
முதறதயக் பகாண்டு தான் பகுத்தறிவு என்பதாகக் 
கூறுகின்றார்கள். 

 
 உலகின் பபரும்பாலான இடங்களில் நமக்கு முந்ததய 

ததலமுதறவதர அல்லது பதாழில்முதறகளில் மிக 
வளர்ச்ெியதடந்துள்ள உலக பாகங்களில் அதற்கும் முந்ததய 
ததலமுதறவதர, மனித உதழப்பின் பபரும்பகுதி, 
மனிதனின் அன்றாட பிதழத்தலுக்கும், பாதுகாப்புக்கும் 
மட்டுயம பெலவிடப்பட யவண்டியிருக்கிறது. ஆனால், 
இன்தறய நிதல முற்றிலும் யவறானது. நமது உதழப்பு 
பபரும்பாலும் இயந்திர மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. நம் 
மூதளயின் உதழப்பு பபாரும்பாலும் கணினி 
மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தற்யபாததய காலகட்டத்தில் நமது 
உதழப்பு என்பது பபரும்பாலும் இயந்திரம் அல்லது 
கணினிதய கட்டதமப்பது மற்றும் இயக்குவது மட்டுயம. 
ஆக, நாம் மனித இனத்தின் இன்தறய காலகட்டம் வதர, 
மனித இனத்தின் பரிணாம வளர்ச்ெியின் மூலம் பபற்ற ெக்தி, 
அதன் இயக்கத்தின் திதெதய யநாக்கி, பரிணாம 



வளாச்ெியின் அடுத்த கட்டத்தத எதிர்பார்த்து, நம்மிடம் 
காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

 
 முன் எப்யபாதும் இல்லாத அளவில், நம் வாழ்க்தகயின் 

அன்றாட பிதழத்தலுக்கு யததவயான ெக்திதய விட உபரி 
ெக்தி நம்மிடம் இருப்பதன் மூலம், நாம் விரும்பினால், 
முழுதமதய யநாக்கிய யதடுதலுக்கான ொத்தியங்களுடன் 
இருக்கியறாம். ஒன்று மட்டும் நிதர்ெனம், நம் உபரி ெக்திதய 
நாம் நிச்ெயமாக பெலவழித்தாக யவண்டும். இததத் தவிர 
நமக்கு யவறு வழி இல்தல. அவ்வாறு பெலவழிப்பதற்கும் 
இரண்டு ொத்தியங்கள் மட்டுயம இருக்க முடியும். நம் 
முழுதமதய யநாக்கிய யதடுததல முழுதமதய யநாக்கிய 
பரிணாம வளர்ச்ெிக்காக பெலவழிக்கலாம் அல்லது பபாழுது 
யபாக்கிற்காக பெலவழிக்கலாம். இது இரண்தடயும் தவிர 
யவறு ொத்தியங்கள் இருப்பதாகத் பதரியவில்தல. 
பதடப்புக்கு பெலவிடப்படும் உபரி ெக்தி, நம்முழுதமதய 
யநாக்கிய யதடுததலச் ொர்ந்து இருக்கும். பதடப்புக்கு 
இல்லாமல் பெலவிடப்படும் உபரி ெக்தி, நமது 
பபாழுதுயபாக்கிற்கு மட்டும் பெலவிடப்படுவதாகும். 

 
 யமயல கூறப்பட்டதவ ொத்தியம் என்றால், பரிணாம 

வளர்ச்ெியில் நம் பங்களிப்புக்கும் இரண்டு ொத்தியக் கூறுகள் 
உள்ளன நாம் முழுதமதய யநாக்கி நகர்ந்து, பரிணாம 
வளர்ச்ெியதடந்து புதிய மனித இனத்திற்கு முன்யனாடியாக 



இருக்கலாம், அல்லது தற்யபாததய மனித இனத்தின் 
நீட்ெியாக, மனித வரலாற்றில் காணப்படும் மனித இனத்தின் 
ஏற்றத் தாழ்வுகளுடனும் இன்ப துன்பங்களுடனும், மனித 
இனத் பதாடர்ச் ெங்கிலியின் ஒரு பகுத்தறிவாக இருக்கலாம். 

 
ஒரு பெயதலப் பற்றிய ஒவ்பவான்தறயும் தனித்தனியய 

பகுத்து அதன் உண்தம தன்தமதய கண்டறிவயத 
பகுத்தறிவாகும். ஐம்புலன்கதளக் பகாண்டு கண்டததயும், 
யகட்டததயும் அறிபவனக் பகாண்டால் அது ஐந்தறிவுள்ள 
உயிரினங்களின் தன்தமயாகயவ படும். மாறாக, எந்த ஒரு 
நிகழ்வுகதளயும் தகுந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி அதன் 
உண்தமத்தன்தமதய உணர்ந்தறிபவயன மனிதன். 
தற்காலத்தில் பகுத்தறிவு எனும் பொல்லாடல் ஒரு இயக்க 
அதமப்பிற்கு உட்பட்டதாக ஒரு ொரரால் பார்க்கப்பட்டாலும், 
அந்த பொல்லாடலால் ெமூகத்திற்கு யததவயான பல 
அடிப்பதட மாற்றங்கள் மிகப்பபருமளவில் 
நிகழ்ந்துள்ளபடியால் அதத ஏற்றுக் பகாள்வதில் பிதழ 
இருக்கப் யபாவதில்தல. 

 
புறப்பபாருளின் அறிதவ பபருக்கும் திறதன அதிகரிக்க 

முயல்கின்யறாம். எத்ததன எத்ததன நூல்கதளப் 
படிக்கின்யறாம், எத்ததனத் பதாதலக்காட்ெி நிகழ்ச்ெிகதள 
உற்றுக் காண்கியறாம், எத்ததன நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து 
பகாள்கியறாம், கூடிப் யபசுகின்யறாம். இதவகளின் 



வாயிலாகப் பபறப்படும் பெய்திகள், தகவல்கயள தவிர 
உண்தமயறிவு ஆகாது. நீங்கள் இயற்தகயயாடு பதாடர்பு 
பகாள்வரீ்களானால் பறதவ தன் ெிறகிதன அடித்துக் 
பகாண்டு பறப்பததப் பார்ப்பரீ்களானால், மதலச்ெரிவுகளில் 
யமாதும் யமகங்கதள யநாக்குவரீ்களானால், இததப் யபான்ற 
அதனத்திலும் உள்ள இயல்தப அறிந்தால் மனத்திற்கு ஒரு 
நிதறவு வந்து யெர்கிறது. இதன் நிதறவு அதிகரிக்க 
யவண்டுமானால் ெிந்ததனகதள உயரிய ெிந்ததனகளாக 
மாற்ற யவண்டும். உயரிய ெிந்ததன என்பது 
புறப்பபாருள்களின் ெிந்ததனகளுடன் நமது அக வாழ்வுச் 
ெிந்ததனகளும் இதணந்து இயல்பான பதளிதவப் பபறுவது 
ஆகும். இதனால், உள்ளபடி ெிந்திக்கச் பெய்கின்றது. இததன 
உணர்வதற்கு மிக ஆழ்ந்த உயரிய ெிந்ததனகளுடன் 
இயல்புணர்தவப் பற்றிய ஆராய்ச்ெி யததவ. 

 
எப்படியாயினும் இயல்பான சுயஅறிவு 

முழுதமயதடவது அதத ெரியாக பயன்படுத்தும் யபாது 
தான், அறிதவ தனக்கு மட்டுமல்லாது அதனவருக்கும் 
இன்பத்தத பகாடுக்குமாறு பயன்படுத்த பதரிந்தவயன 
அறிவாளி, இப்யபாது நம்தம நாயம சுய பரியொததன பெய்ய 
யவண்டிய யநரத்தில் இருக்கியறாம். 

 
மனிதன் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிரினங்களுக்குயம 

பகுத்தறிவு உள்ளது என்பது தான் உண்தம. அந்தந்த 



உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்ெிக்கு ஏற்றவாறு அந்த 
அறிவு அதமந்துள்ளது. ஒரு நாதயப் பார்த்து கல்தல விட்டு 
எறிந்தால் அது ஏன் ஓடுகிறது? நாம் அடிக்கப்யபாகியறாம் 
என்று பதரிந்து பகாள்வதினால் தாயன! அந்த உணர்வுக்கு 
பபயர் என்ன? அனிச்தெ பெயல் என்றா பொல்ல முடியும்? 
அயத யபால் ஒரு காகத்தத விரட்டினாலும் குருவிதய 
அதட்டினாலும் அதவ பறந்து பென்று விடுகின்றனயவ ஏன்? 
இவன் நம்தம விரட்டுகிறான் தாக்க வருகிறான் என்று 
அவற்றால் உணர முடிவதால் தாயன, அந்த உணர்விற்குப் 
பபயர் என்ன? பகுத்தறிவாகத் தாயன இருக்க முடியும்? 
அவ்வளவுதான் அயத ெமயம் அவற்றின் பகுத்தறிதவ 
மனிதனின் பகுத்தறியவாடு ஒப்பிடுவது மதியனீம். 
ஏபனன்றால், மனிதன் பரிணாம வளர்ச்ெியின் உச்ெத்தில் 
இருப்பவன். அவன் அறிதவ அவதன விடக் குதறவான 
பரிணாம வளர்ச்ெி பகாண்ட குழந்ததயின் அறிவுடன் நன்கு 
வளர்ந்த இதளஞனின் அறியவாடு ஒப்பிட முடியாயதா 
அப்படித்தான் இதுவும். உண்தமதயப் பார்க்கப் யபானால் 
ஐம்புலன்களுக்குத் தான் ஐந்தறிவு. புலன்களுக்கு 
அப்பாற்பட்ட அறிவான ஆறாம்அறிதவக் பகாண்டவன் தான் 
மனிதன். ஆனால், அவற்தற உணராமல் அததப் 
பயன்படுத்தத் பதரியாமல், ஐந்தறிவு பதடத்த மிருகங்கதளப் 
யபாலயவ அவன் நடந்து பகாள்கிறான் வாழ்கிறான். 

 



 மனிதன் விலங்குகதள விட ெிறந்தவனாகவும் 
பகுத்தறிவு உதடயவனாகவும் அறியப்பட்டு இருக்கின்றான். 
அதனத்து உயிரினங்கதளயும் கண்டு அவற்தற ஆளும் 
வல்லதமதயயும் அவன் பபற்று இருக்கின்றான். அவன் 
மாறிக் பகாண்யட இருக்கின்றான். ஆனால், பவறும் 
ஐந்தறிவுப் பதடத்த மிருகங்கயளா அதவ பதாடக்கத்தில் 
எவ்வாறு இருந்தனயவா அவ்வாறு தான் இன்றும் பதாடர்ந்து 
இருந்து வந்து பகாண்டு இருக்கின்றன. 

  
அறிய, அறிய விரிவது தான் அறிவு. அறிந்து பகாண்ட 

உண்தமகதள முன்னால் தவத்து, அவற்தற 
அடிப்பதடயாக தவத்து ஆராய்ந்து, அதன் முடிவுகதளப் 
பற்றிப் யபசுவது தான் அறிவியல். அறியாத அல்லது அறிய 
இயலாத உண்தமகதளப் பற்றி அதனால் எப்யபாதும் முடிவு 
கூற இயலாது. அதனால் தான் விஞ்ஞானத்திற்கும், 
பமய்ஞ்ஞானத்திற்கும் அடிக்கடி ெச்ெரவு ஏற்படுகிறது. 
ஆனால், ஒரு உண்தமதய நாம் முற்றிலும் மறந்து 
விடுகின்யறாம். புத்தம் புதிதாக, இல்லாத ஒன்தற நாம் 
உருவாக்கி விடவில்தல. ஏற்கனயவ, யவறு ஒரு ரூபத்தில 
இருந்ததத தற்யபாது பவளிக் பகாண்டு வருகின்யறாம். 

  
உடலின் சுயஇருப்பு, புறஅறிவின் வரலாறுகளும், அதிகார 

விதளவுகளும் அழிந்து பிரதிகளுக்குள் மதறந்து விட்டன 
அல்லது உடல் பிரதியாக்கப்பட்டுவிட்டது.  நாம் இன்று 



தவத்திருப்பது புறஅறிவின் ஊடகமான உடதல மட்டுயம. 
நமது உடலின் பவளிகள் புறஅறிதவ வழங்கவும், 
பெலுத்தவும் ஒரு ஊடகமாக இருக்கிறது.  அதனால் தான் 
புறஅறிதவ கவனம் பெலுத்துவதிலும், புறஅறிதவ 
பபறுவதிலும், உரிதமகதள அதடவதிலும், நமது உடல் 
சுகஅனுபவத்ததப் பபறுகிறது. இதற்கு நல்ல உதாரணம் 
டி.வி. நிகழ்ச்ெிகளும், ெினிமா, புத்தகம் யபான்ற பிரதியியல் 
ஊடகங்களுடன் நமது உடல் பகாள்ளும் விதன. 
இதவகளால் பார்க்கப்படும் யபாது, நமது உடலானது 
அப்பிரதியின் பல்யவறு வாெல்கள் வழியாக உள் நுதழந்து 
பிரதியின் பவளிக்குள் இருக்கும் தனது இருப்பின்; 
பவளியிதன யதடி அதனுடன் ஒருதம அதடகிறது. 
இவ்பவாருதம மகிழ்வாக, அனுபவமாக ஏற்கப்படுகிறது. 
இவ்வாறு உடலானது பிரதிக்குள் இழுக்கப்பட்டு பிரதியின் 
நியாய, அநியாய தர்ககத்துடன் உடதல 
இயக்கப்படுத்துவதால், உடலின் சுயஇயல்பு அறியமுடியாமல் 
உள்ளது. 

 
இவ்வாறு, இருப்பழிந்த உடலானது மகிழ்வு, துயரம் 

யபான்ற உணர்வுகதள கூட பிரதியின் வதக மாதிரி 
உணர்வுகளாக வடிவதமத்திருக்கிறது. இது உடலானது 
புறஅறிவு உருவாக்கிய பின், பிரதிகதள உருவாக்கத் துவங்கி 
தனது நிதனவுகளின் பெயல் பவளிதய சுருக்கத் துவங்கிய 
காலம் முதல் நடந்து வருவதால், உடலின் இருப்தபத் யதட, 



உடலிற்குள் எஞ்ெியிருக்கும் சுவடுகதள மட்டுயம நம்ப 
யவண்டியிருக்கிறது. நிதனவுகள் மற்றும் கனவுகளின் 
விஞ்ஞானங்கள் மூலமும், உடல் உருவாக்கும் புற அறிவின் 
எல்தலகளுக்கு அப்பாலான உணர்வுகளின் உயிரின் 
துடிப்தப படிப்பதன் மூலமும், மட்டுயம பிரதிகளில் 
பதாதலந்தும் அழிந்தும் யபான உடலிதன கண்டதடய 
முடியும். 

 
பதப்படுத்தப்பட்ட உணர்வு பல்யவறு நிதலகளில் 

உருவாகும் உணர்வுகளின் விதனப்பாடுகள் உருவாக்கும் 
விதளப்பபாருளாக அறிவு இருக்கிறது. அதனால் தான் 
ெிந்ததனயின் முதல்படியாக உணர்யவ நமக்கு உருவாகிறது. 
உருபுரியாத உணர்ச்ெியின் விதளவாக உருவாகும் 
யவதிப்படிமங்கயள பிரிபதாரு விதனக்கான யவதி 
மூலங்களாக அதமகிறது. இவ்வாறு உருவாகி 
யெகரிக்கப்பட்ட பல யவதிமூலங்களின் குறுக்கு 
விதனயாகயவ அறிவின் விதன உருவாகிறது. 
இவ்விதனயில் உணர்வுகளின் வடிவம் சுருக்கப்பட்டும், 
யததவயற்ற யவதிமங்கள் கழிக்கப்பட்டும், பதப்படுத்தப்பட்ட 
நிதலயில் நதடபபறுகிறது. ஒரு விதனக்கான சூத்திரங்கள் 
அறிவால் உருவாக்கப்படுகிறது. பிறிபதாரு யவதிம வடிவில் 
அக உணர்வு ஒருவதக உயிர்யவதிமச் சூத்திரங்களாக 
எழுதப்படக்கூடிய ொத்தியங்கதளக் பகாண்டதவ. 
முடிவுகதள முன் தவக்கும் வழிமுதறதயயும், அதத 



ஏதுவாக்கும் மனித அறிவு ஆற்றதலயும் குறிக்கின்றது. 
பகுத்தறிவின் யநாக்கம் உண்தமதயக் கண்டறிவயத. 

 
மாறுகின்ற நாகரிக வாழ்க்தகயில் மனித 

பதாழில்நுட்பத்தத மட்டும் நவனீமாக நுகர்ந்து பகாண்டு 
ஐந்தறிவு வாழ்க்தக வாழும் நிதலக்கு தள்ளப்பட்டு 
இருக்கின்யறாம். தன்தனப் பற்றிய தன்மீது பெயல்படுகின்ற 
ெக்திகதளப் பற்றிய அறிவு அத்தியாவெியமானது. அவற்தற 
அறிந்து, அவற்தறச் ொதகமாக பகுத்தறிவதால் வாழ்வில் 
விதரந்து முன்யனறலாம். இந்த அறிவிலிருந்து விடுததல 
என்பது புறயறிதவ கடந்து உண்தமதய காண்பயதயாகும். 
இதத பமய் ஞானம் என்யற கூறுகின்றனர். 

 
தங்கள் உடலின் பமாழிதய அறிந்து பகாண்டு, உடலின் 

இயல்தபப் அறிந்து, தாங்கயள பதளிவு அதடந்து. நம் உடல் 
மற்றும் மனத்தின் இயல்பார்ந்த அறிவு, நமது 
அகப்பார்தவயில் மிகப்பபரிய அளவில் மாறுதல் ஏற்படுத்தி 
நம்தம மனிதர்களாக முழுதம பபறச் பெய்கிறது. 

 
மனஇயக்கம் எனும் இயந்திரத்தன எஜமானால் ஆட்டிப் 

பதடக்கப்படும் யபாலியான, உயியராட்டமற்ற மனிதனாய் 
இன்று நாம் இருக்கியறாம். இதிலிருந்து விடுபட யவண்டும். 
உயிர்த் துடிப்யபாடு, உணர்வுக் கூர்தமயயாடு, புத்தியயாடு 
நடனமாடும் உடயலாடு கதரந்து வாழ்தவ அனுபவிக்கும் 



வாழ்வு வாழ யவண்டும். அதற்கு உதவி பெய்வது 
உணர்வுப்படியான வாழ்க்தக, நிஜ வாழ்க்தக. எது நிஜம்? 
இந்த உடலும் சுற்றியுள்ள பபாருட்களும் உயிர்களும் 
தாவரங்களும், சூரிய ெந்திர பிரபஞ்ெமும் வானவில்லும், 
அருவியும், கடலும், மதலயும் என்று விரியும் பூமியும் 
ொர்புண்தமகள். நம் உடல் ொர்ந்த உண்தமகள். முதலில் 
அதவகதள உணர்யவாம், வாழ்யவாம், ொர்புண்தமகள் 
மாறிக்பகாண்யட இருக்கும், மாறா உண்தம என்பயத 
ெத்தியம். இந்த மாறும் உண்தமதய முதலில் வாழ்யவாம். 
மன இயக்க கற்பதனயிலிருந்து விடுபட்டு மாறும் 
உண்தமயாக உள்ள நம் உடதலயும் உலகத்ததயும் 
வாழதவப்யபாம். கதரந்து வாழ்யவாம். வாழ்வில் 
கதரயவாம். இயற்தக வளர்த்தும். யமலும், ஆழத்தத 
உணர்யவாம். இந்த பகுத்தறிவால் மாறும் உலகத்தின் 
தமயமாக உள்ள ெத்தியத்ததயும் நாம் உணர முடியும். 

 
அவ்வாயற மனிதனுக்கும். மனித உடல் தன்தனத் தாயன 

குணம் பெய்து பகாள்ளும் ஆற்றலுள்ளது. மனித அறிவு 
அதற்கு உதவக்கூடியதாய் உள்ளது. இந்த தற்காப்பு ஆற்றயல 
கருவில் இருந்து முடிவு வதர உயிருக்கும், உடலுக்கும் 
பாதுகாப்பு அரனாக இருக்கிறது. நாம் இந்த தற்காப்பு 
ெத்திதய பாதுகாக்க, புதுப்பிக்க, உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ள 
உதவும் அறிதவயய இயல்பார்ந்த அறிவு என்கியறாம். 

 



பகுத்தறிவால் அறிவு இரண்டற்றது சுயஅறிவு என்பதால் 
எல்லாம் ஒன்று என்று தான் ஆகிறது. தன் அறிதவ யாரும் 
தனக்கு அனுபவிக்க யவண்டிய யததவ இல்லாததால் 
இருப்பது ஒன்றானால் அந்த ஒன்றுதான் தான் என்பயத. 
இதிலிருந்து பவளிப்படும் உண்தம. எப்யபாது, ஒன்று என்று 
வந்து விட்டயதா அப்யபாயத ஒருவன் அந்த ஒன்தறத் 
தன்னுள் யதடி இருக்கும் ஒன்றான அதுயவ, நானாய் 
இருக்கும் மட்டும் எல்லாம் ெரியாய் இருக்கும். இதத 
உணர்ந்தவர்கள் பகுத்தறிவு பதடத்த மனிதர்களாகின்றனர்! 
உணர மறுப்பவர்கள் ஆறறிவு மனிதமாகயவ இருக்கின்றனர்! 

 
பநடியும் நமது இயல்பார்ந்த அறிவு மூலம் பல 

அற்புதமான பெயல்கதள இயல்பாய் பெய்து பகாண்யட 
இருக்கின்றன. ஓவ்பவாரு நாளும் பல யகாடி அணுக்கள் 
பிறக்கின்றன. பல யகாடி அணுக்கள் அழிகின்றன. இந்த 
இயல்புத் துதற பெய்கின்ற பெயல்களுக்கு ஏற்ப உங்கள் 
உடலில் நிகழ்ச்ெிகள் இயங்கிக் பகாண்டு இருக்கின்றன. 
இதன் மூலம் உடலில் இயக்கங்கதள ெரிபெய்து ஆற்றதல 
பகாடுத்துக் பகாண்டு இருக்கின்றன. 

 
பகுத்தறிவின் மூலமாக, உண்தமதயயும் 

உண்தமயில்லாதததயும் யவறுபடுத்திக் கண்டு, இறுதியில் 
தாயன உச்ெ உண்தமயாக இருப்பதத இனம் காண்பயத 
ஆகும்.” 



 
அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததலயனால் யபாதும். 

எல்லாம் பெயல் கூடும்! 
 

 
“இந்த வாழ்க்லகலய அனுபவிப்பவனாக இல்லாெல் 
பகுத்தறிவால் அறிவிலிருந்து விடுதலலயலைந்து 
சுயத்லத பகுக்க முடிகிறது, இதுஅவனுக்கு இயல்பான 
சுயஅறிலவ சிந்திக்கும் தன்லெலய வழங்குகின்றது.” 
  
அறிதவ, அறிந்து அவற்றின் ஒவ்பவாரு அறிவும் பகுத்துப், 
பகுத்து ஆராய்ந்து பார்த்தால், அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததலயதடந்து புறஅறிதவ கடந்து சுயஅறிதவ அறிய 
பெய்கின்றது. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

8. ஞானம் 

 
“தன்லன அறியும் மதைிவறிவவ ஞானம்.” 

 
அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதலல என்னும் ஞானத்லத 
நீங்கள் மதரிந்துக்மகாண்ைால் தாவன ஞானத்தின் 
இன்பத்லத அனுபவிக்கமுடியும். 
 

அறிவின் மூலமாகத்தான் அதனத்து விெயங்கதளயும் 
புரிந்தது பகாள்கியறாம். எனது உடல், எனது பபாருள் என்று 
அதனத்ததயும் அறிவின் அம்ெமாகயவ நாம் புரிந்தது 
பகாள்கியறாம். அறிவின் ஒரு பகுதிதான் நான் என்ற 



உணர்வாகவும் இருக்கிறது. எனயவ நான் என்ற உணர்வும் 
அறிவின் ஒரு பகுதிதான், நம்மால் காணப்படும் பபாருளும் 
அறிவின் ஒரு பகுதிதான். நம்மால் அறிந்து பகாள்ளமுடியாத 
பகுதியும் அறிவில் நிதறயயவ உள்ளன. பபாதுவாக ஒரு 
விஷயத்தத கருத்தளவில் புரிந்துபகாண்டு பிறகு 
நதடமுதற படுத்தயவண்டும். ஞானத்தத புரிந்து 
பகாள்வதில் அவ்வாறு இல்தல, கருத்தளவில் 
புரிந்துபகாள்வயதாடு அதனத்தும் முடிந்துவிடுகிறது. 
அகத்தில் பெயல்படுத்த எதுவும் இல்தல.  

 
அறிவு என்பது உங்கள் நிதனவுகளின் ஒரு பதாகுப்பு. 

நிதனவுகளின் பதாகுப்பு என்னும்யபாது, நீங்கள் வாழ்க்தக 
பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டீர்கள். யெகரித்துள்ள 
அறிதவ தவத்து இந்த வாழ்க்தக பற்றி ஒரு முடிவுக்கு 
வந்துவிட்டால் பிறகு அது மிகவும் பாரபட்ெமாகி விடும். 
பிறகு எததயும் புதிதாக அனுபவிக்க உங்கதள அது 
அனுமதிக்காது. புதிதாக எதுவும் உங்களுக்கு நடக்காது. 
அறிவு, உங்கள் பிதழப்புக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குயம 
தவிர, உங்கள் முக்திக்கு உதவாது. 

 
ஞான யயாகம் அறிவுப்பாததயாகும். இது தத்துவப் படிப்பு 

மற்றும் உண்தம-உண்தமயில்லாதது என பாகுபடுத்திப் 
பார்க்கும் முதறயாகும். ஞானம் என்பது பவறும் ஞா என்ற 
உச்ெரிப்பு மூலத்ததக் பகாண்டிருப்பினும், இது அறிதல் 



எனும் பபாருள்பட்டாலும் இதற்கு இன்னும் உயர்ந்த 
உட்பபாருள் உள்ளது. இது பவறும் படிப்பறிவு மட்டுமன்றி, 
அனுபூதி ஆகும். இது பட்டறிவில் ஆரம்பித்து, அனுபூதி 
உள்அறிவில் ெங்கமிக்கின்றது.  

 
ஞான அனுபவம் பற்றி பலர் பலவிதமாக கூறுகின்றனர் 

நான் ஞானம் பபற்றகதததய உங்களுக்கு கூறலாம் 
ஆனால், உங்களுக்கு எப்படி புரியும், நீங்கள் அறிவாளிகள், 
ஆறறிவுள்ளவர்கள் என்று எண்ணிக்பகாள்ளலாம், ஆனால், 
அது அதனத்தும் நீங்களாகயவ கற்றது கிதடயாது 
அதனத்தும் கற்பிக்கபட்டதவயய, யதனின் சுதவ 
இப்படித்தான் இருக்கும் என்று ஒருவருக்கு மிகச்ெரியாக 
கூறிவிடமுடியாது, எப்படி கூறினாலும் அவர் யததன 
சுதவக்கும்யபாளுது யவறு விதமான சுதவதய 
உணர்ந்ததாகத்தான் கூறுவார், ஆனால், ஏற்கனயவ யதன் 
குடித்தவரிடம் யதனின் சுதவ இப்படித்தான் இருக்கும் என்று 
கூறினால் அவரும் ஏற்றுக்பகாள்வார். 

 
  ெிறிய மூதளதயக் பகாண்ட ஒரு புழு தன் பிதழப்தப 

பிரச்ெதனயில்லாமல் பார்த்துக் பகாள்ளும்யபாது, இவ்வளவு 
பபரிய மூதளதயக் பகாண்ட நீங்கள் பிதழப்புக்காக முழு 
வாழ்க்தகயும் முழு யநரமும் பெலவிட யவண்டுமா? 
யயாகத்தில், மூதள பதினாறு பாகங்கள் பகாண்டதாக 
பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பதினாறில் ஒரு பகுதி மட்டுயம 



பபாருள் உலகில் அதீத பவற்றியதடய யபாதுமானது. 
மீதமுள்ள பதிதனந்து பகுதிகளும், உங்கள் உள்நிதல 
நலத்துக்காக பெலுத்தப்பட யவண்டும். ஏபனனில், பபாருள் 
உலதகவிட விரிந்த இடம் உங்கள் உள்நிதலதான். 

 
 இன்று கூட விஞ்ஞானிகள், இந்த பிரபஞ்ெத்தில் நான்கு 

ெதவிகிதம்தான் பதடப்பு, மீதி உள்ள அதனத்தும், இருண்ட 
பபாருள் அல்லது கறுப்பு ெக்தி என்று பொல்கிறார்கள். 
ஆதகயால், நான்கு ெதவிகித மூதளயய யபாதுமானது, 
ஆனால், ஆதிகாலத்து யயாகிகள் பகாஞ்ெம் 
பபருந்தன்தமயானவர்கள். இந்த பபாருள் ொர்ந்த 
வாழ்க்தகதய பவற்றிகரமாக நடத்தி பெல்ல அவர்கள், 
அததவிட அதிகமாக, ஆறு ெதவிகிதம் உங்களுக்குக் 
பகாடுத்துள்ளனர். ஆதகயால், மதிப்புக்குரிய இந்த நூல்கள், 
அறிவின் பமாத்த குவியல் மட்டும்தான். பபாறியியல், 
இலக்கியம் அல்லது வரலாற்று புத்தகமாக இருந்தால், நான் 
யவண்டாம் என்று பொல்ல மாட்யடன். நீங்கள் இங்யக 
உயிர்ப்புடன் இருந்தால், மற்ற புத்தகத்தத படிப்பதத விட 
“நீங்கள்” என்னும் புத்தகத்தத படிப்பது ெிறந்தது. அந்த 
பதடத்தவன், தாயன எழுதிய புத்தகம் நீங்கள். இந்த 
வாழ்க்தகதய பற்றி அறிந்து பகாள்ள யவண்டும் என்றால், 
உங்கதளப் படிப்பயத ெிறந்தது. மற்ற எந்த புத்தகங்கதள 
எடுத்து பகாண்டாலும், அது கடவுளின் பொந்த 



வார்த்ததகயள என்றாலும், எந்த பமாழியில் இருந்தாலும், 
அது மனிதனால் எழுதப்பட்டது.  

 
உதாரணமாக, நீங்கள் உங்கள் கண்களால், எயதா ஒன்தற 

பார்த்ததத, பக்கத்து வடீ்டுகாரரிடம் பொல்ல, அவர் அதத 
யவறு யாயரா ஒருவரிடம் பொல்ல, இப்படி இருபத்தி நான்கு 
மணி யநரத்தில், இருபத்தி ஐந்து யபர் வழியாக பென்று 
வந்தால், பிறகு அந்தக் கதடெி மனிதர் பொல்லும் கதத 
நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பொன்னதிலிருந்து மிகவும் 
யவறுபட்டிருக்கும். ஏபனனில் எததயும் திரித்துக் கூறுவதில் 
மனிதர்கள் மிகவும் ெிறந்தவர்கள். எனயவ ஆயிரக்கணக்கான 
ஆண்டுகள் கடந்து நிற்கும் இந்த நூல்கள் எப்படிபயல்லாம் 
ெிததக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதத நீங்கயள கற்பதன பெய்து 
பகாள்ளமுடியும். 

 
 உங்கதளப் பற்றி பதரிந்து பகாள்ள யவண்டும் என்றால், 

யாயரா ஒருவர் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தத படிக்க யவண்டாம். 
நீங்கள் உங்கதளப் பற்றி, ஒரு புத்தகத்தில் படித்துத் பதரிந்து 
பகாள்ள யவண்டும் என்றால், பிறகு ‘நீங்கள்’ என்பது நிஜம் 
அல்ல, பவறும் கதத மட்டுயம. உங்கதள நீங்கள் 
உள்யநாக்கிப் பார்க்க யவண்டும். உள்யநாக்கி பார்க்கத் 
யததவயான கருவிகள் உங்களிடம் இருக்க யவண்டும். 
எழுதப்பட்ட அதனத்ததயும் குப்தபயில் யபாட நான் 
முயற்ெிக்கவில்தல, ஆனால், ஆழமான பரிமாணங்களில் 



உள்யநாக்கி பார்க்க கற்றுக்பகாண்டால், புனிதநூல்கள் 
அதனத்தும் ெலிப்பு உண்டாக்குவதாகயவ யதான்றும்.  

 
ஞானம் என்பதற்கு ஒருவரியில் விளக்கம் இல்தல. 

இதற்கு முழுதமயான பதில் பதரியாததால் தான் நான் 
இன்னும் இப்படியய இருக்கியறன். இது பற்றி எவ்வளவு 
படித்தாலும் எழுதினாலும் அதன் சுதவதய சுதவத்து 
அறிவது யபால் இருக்காது. இருந்தாலும் நான் யகள்விப்பட்ட, 
அறிந்த, புரிந்த ெில ெிறு விளக்கங்கள்: 
 
1) ஞானம் என்பது தன்தனப் பற்றிய அறிவுயாகும். 
எவ்வளவுதான் ஞானம் பற்றி யகள்விப்பட்டாலும், படித்து 
அறிந்தாலும் தனக்குள் தாயன உணர்ந்து அறியும்யபாதுதான் 
அது பற்றிய முழுதமயான உணர்வு கிதடக்கும். இதத 
யாரும் முழுதமயாக இன்றுவதர விளக்க முடியவில்தல. 
 
2) ஞானம் என்பது தன்தன அதனத்திலும் உணர்ந்து 
அறிதல். ”நான்” என்பது எதுயவா அதுயவ எல்லாமாக 
இருக்கிறது என்ற உணர்வு ஞானம். 
 
3) ஞானம் என்பது அதனத்ததயும் தன்னில் உணர்ந்து 
அறிதல். இந்த உலகில் உள்ள அதனத்தாகவும் எது 
இருக்கிறயதா அதுயவ”நான்” என்பதாகவும் இருப்பதாக 
உணர்தல். 



 
4) ஞானம் என்பது படித்து அறிதல் அல்ல. உணர்ந்து 
அறிதல். ெில யநரங்களில் இதற்கு புத்தகப் படிப்பு உதவலாம்.  
ஆனால் அதுயவ முக்கியமல்ல. 

 
தங்கத்தால் வதளயல், கடுக்கன், யமாதிரம் யபான்ற 

நதககள் பெய்யப்படுகிறது. ஆபரணமாக ஆவதற்கு 
முன்னும், அதவ உருக்கப்பட்டு ஆபரணத்தின் தன்தமதய 
இழந்துவிட்ட யபாதும், தங்கம்தான், இதடப்பட்ட காலத்தில், 
பபயரும், உருவமும் பலவாக கூறப்படுகிறது. அது யபால, 
உலகத் பதாடக்கம் - நடு - முடிவு எல்லாம் இதறவயன. 

 
மாதயயிலிருந்து விடுபட்டு ஞானத்தத யநாக்கி 

பெல்வயத ஆன்மீகம் என்று பொல்லப்படுகிறது. ஆனால் எது 
மாதய? எது ஞானம்? என்பது முதலில் பதரிந்தால்தாயன 
ஞானத்தத யநாக்கி பெல்வது ொத்தியமாகும்!  

 
மாதய என்றால் என்ன? முதலில் மாதய என்றால் 

என்ன என்று பார்ப்யபாம். நீங்கள் திதரப்படம் காணச் 
பெல்கிறரீ்கள். இருக்தகயில் அமர்ந்தவுடன் விளக்குகள் 
அதணக்கப்படுகின்றன. ஏபனனில் விளக்கு அதணக்காமல் 
படம் திதரயிட்டால் படம் பார்க்கும் உணர்யவ வராது. 
திதரயில் உண்தமயில் மனிதர் எவரும் வரவில்தல. 
பவறும் பவளிச்ெமும், ெப்தமும் மட்டும் ஓடுகிறது. அதில் 



ரஜினிகாந்யதா யவறு யாயரா ஒருவர், அவதரப் பார்த்து, 
அவதரயய பார்த்துப் பார்த்து உங்களுக்கு அவர் மீயத 
மிகவும் விருப்பமுண்டாகிவிட்டது. அதன் பிறகு வடீ்டில் 
இருப்பவர்கதளப் பிடிக்கவில்தல. பக்கத்து வடீ்டில் 
இருப்பவர்கதளப் பிடிக்கவில்தல. ஊரில் உள்ள 
மற்றவர்கதளயும் பிடிக்கவில்தல. திதரயில் பவறுமயன 
பவளிச்ெம் மட்டும் இப்படி, அப்படி ஆடுகிறது. ஏயதா ெப்தம் 
வருகிறது. அவதரயய உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது. 
இது மாதய. ஞானம் என்பது இல்தலபயன்றால் வாழ்க்தக 
முழுவதும் நமக்கு மாதயதான். அந்த ஆளின் உருவத்தத 
யநரடியாகப் பார்க்காமயலயய அவதர மிகவும் பிடித்து 
விட்டால் மாதயதாயன இது? திதரயில் முப்பரிமாணங்கள் 
கூட இல்லாமல் பவறும் பவளிச்ெமாகவும், ெப்தமாகவும் 
மட்டுயம கண்டு உணர்ந்த ஒருவர் மீது இவ்வளவு அன்பு. 
அவரின் மீது உயியர தவத்திருக்க உங்களுக்கு முடிகிறது. 
அங்யக இல்லாத ஒரு ஆளின் மீது மிகுந்த அன்பு பகாண்டு 
அவதரப் பார்த்து அழுவதும், அவதரப் பார்த்து ெிரிப்பதுமாக 
எல்லாயம நடக்கிறது. அந்தத் திதரயில் பவளிச்ெம் 
மட்டும்தான் உள்ளது. திதரயில் தக தவத்துப் பார்த்தால் 
நம்முதடய தகதான் பதரிகிறது. மின்ொரம் நின்று யபானால் 
அந்த ஆளும் அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதாயன? 
அப்படிப்பட்ட ஆதளப் பார்த்து நமக்கு எவ்வளயவா அன்பும், 
யவகமும் வந்து விட்டது. இப்படி இரண்டு பரிமாணத்தில் 
நடக்கின்ற ஆள் மீதான அன்புதான் மாதய என்பது. ஞானம் 



என்றால் என்ன? நீங்கள் மூன்று பரிமாணத்தில் நடக்கிறரீ்கள். 
நீங்கள் பவறும் மண்தான். இந்த மண் நடக்கிறது. இந்த மண் 
குவியலின் உச்ெியில் ஒரு ெிறிய கணிணி 
தவக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலும் மண் யெர்ந்திருக்கின்றது. இந்த 
மண் குவியல்தான் இப்யபாது நாடகம் ஆடுகிறது. இதுவும் 
மாதயதான். இப்பபாழுது இதற்பகல்லாயம அடிப்பதடயானது 
என்னயவா, அதனுடன் நமக்குத் பதாடர்பு வந்து 
விட்டபதன்றால் இது ஞானம். உள்யள ஒரு ஆள்பவன் 
இருந்து பகாண்டு இந்த மண்தண யெர்த்து தவத்து 
விதளயாடுகின்றான். அவன் கூட ஒரு பதாடர்பு வந்து 
விட்டால் இப்யபாது ஞானம். மண்தணப் பார்த்யத ஆள் 
என்று நிதனத்து விட்டால் மாதயதாயன? உள்யளயய ஆள் 
இருக்கிறாயன அவன் கூட பதாடர்பு ஏற்படும்யபாதுதான் 
அதத ஞானம் என்று கூற முடியும். இந்த ஞானம் 
வரயவண்டுபமன்றால் இததப் பல விதங்களில் நாம் 
பகாண்டு வர முடியும். மாரியம்மன் யகாவிலில் குதித்துக் 
பகாள்ள முடியும். ஆனால் அந்தக் குறுகிய யநரத்திற்கு 
மட்டும்தான் பதாடர்பில் இருக்க முடியும். அதற்குப் பிறகு 
ஏதும் புரியாமல் யபாய்விடுகிறது. இப்படி இல்லாமல் நாம் 
அந்தத் பதாடர்பிதன முதறப்படியான ஒரு பதாழில் 
நுட்பமாகக் பகாண்டு வந்தால் நம் வாழ்க்தகயில் 24 மணி 
யநரமும் அவனிடம் பதாடர்பிலிருப்பது யபான்று பெய்து 
பகாள்ள முடியும். மாதய என்பது என் உருவாக்கம் என்பது 
புரிந்து விட்டால் அதற்குப் பபயர் ஞானம். ஞானம் என்பது 



இல்தலபயன்றால் வாழ்க்தக முழுவதும் நமக்கு 
மாதயதான். மாதயயியலயய வாழ்க்தக நடந்து முடிந்து 
யபாகும். மாதய என்றால் நமக்கு வாழ்க்தகயய 
புரியவில்தல என்றுதான் பபாருள். மாதய என்றாயல 
ஏமாற்றம்தான். பிரதமதான். பிரதம என்றால் இல்லாததத 
இருப்பது யபால நிதனத்துக் பகாள்ளும் தன்தம. எது 
இல்தலயயா அது இருக்கின்றது யபான்ற நிதனவில் 
இருப்பதுதான் பிரதம. அதுதான் மாதய. இப்படி வாழ்க்தக 
முழுவதும் ஏமாற்றத்தியலயய நடந்து விடலாமா? 
மற்றவர்கதள ஏமாற்ற நிதனத்தால் அது உங்கள் 
விருப்பத்ததப் பபாறுத்தது. ஆனால் நீங்கள் உங்கதளயய 
ஏமாற்றிக் பகாண்டு இருந்தால் அதற்கு என்ன அர்த்தம்? 
அதுதான் மாதய. ஆனால் மாதய என்பது மிகவும் ெக்தி 
வாய்ந்தது. திதரப்படங்களில் வருபவர்கள் வாழ்க்தகயில் 
உண்தமயாக இருப்பவர்கதள விட உங்கள் மீது ஆதிக்கம் 
பெலுத்துகிறார்கள். ஏபனன்றால், அதுதான் மாதயயின் ெக்தி. 
மாதயயின் ெக்திதயத் தாண்டிப் யபாக யவண்டுபமன்றால் 
ஒரு மனிதனுக்கு அவனுக்குள்யள ெிறியதனும் ஆர்வம், 
முதறயான யநாக்கம், ஒரு தீவிரம் யவண்டும். அது 
இல்லாமல் அந்த மாதய என்கிற எல்தலதய அவன் 
தாண்ட முடியாது. அதியலயய வாழ்க்தக முடிந்து 
யபாய்விடும். இப்யபாது நீங்கள் இததப் புரிந்து பகாள்ள 
யவண்டுபமன்றால் இப்படிப் பார்க்க யவண்டும். ஏயதா 
ஒருநாள் இறந்துவிடப் யபாகிறரீ்கள் இல்தலயா? இப்யபாது 



அடுத்த க்ஷணம் இறக்கப் யபாகியறாம் என்று தவத்துக் 
பகாள்ளுங்கள். இது வதரக்கும் நடந்தபதல்லாயம பாருங்கள். 
எல்லாயம மாதய என்று அப்யபாதுதான் பதரிகிறது. ஒருநாள் 
ஒரு பபண்மணிக்கு தூக்கத்தில் கனவு வந்தது. அந்தக் 
கனவில் ஆஜானுபாகுவான ஆள் ஒருவன் அப்படியய அந்த 
அம்மாதவத் தீவிரமாகப் பார்த்தவாயற பநருங்கி பநருங்கி 
வந்து விட்டான். அந்தப் பபண்மணி நடுங்கும் குரலில், 
“என்தன என்ன பெய்யப் யபாகிறாய்?” என்று யகட்டார். 
அதற்கு அவன் “இது உன் கனவுதாயன, நீதாயன தீர்மானிக்க 
யவண்டும்?” என்றான். எனயவ மாதய என்பது நீங்கள் 
உருவாக்கிக் பகாள்வது. நீங்கள் எப்படி யவண்டுமானாலும் 
பெய்து பகாள்ளலாம். மாதய என்பது என் உருவாக்கம் 
என்பது புரிந்து விட்டால் அதற்குப் பபயர் ஞானம். அது 
புரியாமல் அதுயவ உண்தம என்று நிதனத்தால் அது 
அஞ்ஞானம் அல்லது மாதய.  

 
ஞானம், அஞ்ஞானம் என்று இரண்டு உள்ளது. பபாதுவாக 

எல்லாரிடமும் அஞ்ஞானம் என்பது நிதறந்துள்ளது. இது, 
பிறவியயாடு யெர்ந்து வருவது ஞானம் என்பது பிறகு 
ெம்பாதித்து பகாள்வது. இந்த ஞானம் ஏற்படும் யபாது, 
அஞ்ஞானம் தானாகயவ பவளியயறி விடுகிறது. ஞானம் 
ஏற்பட யவண்டுமானால், அதற்கு ஒரு குருதவ யதடி 
அதலந்து, அவருக்கு மனம் யகாணாமல் பணிவிதட பெய்து, 
பிறகு அவரிடமிருந்து ஞானம் பபற யவண்டும். 



 
மனதில் பதளிவும், தவராக்கியமும் ஏற்பட்டு விட்டால் 

ஞானம் வரும். மனிதனுக்கு மனம், மனொட்ெி என்று 
இரண்டு உள்ளது. இதில், மனம் என்பது ஏயதா ஒன்தற 
விரும்புகிறது. இதில் நியாய, அநியாயம் கிதடயாது. மனம் 
ஒன்தற விரும்பினால், அதத அதடய ஆதெப்படுகிறது. 
ஆனால், மனொட்ெி அப்படியல்ல! இது, நமக்கு கிதடக்க 
யவண்டியது தானா, அதத அதடவது நியாயமா 
என்பறல்லாம் யகள்விகள் யகட்கும். 

 
மனதுக்கும், மனொட்ெிக்கும் இதடயய யபாராட்டம் 

நடக்கும். இதில், எது வலுவாக உள்ளயதா, அது பவற்றி 
பபறும். ஒருவன், ஒரு காரியத்தத பெய்து விட்டு, “என்ன 
ொர் பண்றது? மனொட்ெிக்கு வியராதமாத் தான் அதத 
பெய்ய யவண்டியிருந்தது என்கிறான். அதாவது, மனம் 
யபானபடி தான் அதத பெய்திருக்கிறான். இங்யக மனம் 
பவற்றி பபற்றுள்ளது. “நானும் பெய்யலாமா என்று 
யயாெித்யதன். ஆனால், என் மனொட்ெி அப்படிச் பெய்ய 
இடம் தரவில்தல அதனால், அதத பெய்யவில்தல 
என்கிறான். இங்யக மனம் பெய்யச் பொன்னதத, மனொட்ெி 
தடுத்து விட்டது. மனொட்ெிக்கு பவற்றி. மனதத விட, 
மனொட்ெி பொல்வயத யமலானது. இதத, ெரியான 
முதறயில் தீர்மானம் பெய்வதற்கு தான் ஞானம் 
யததவப்படுகிறது. 



 
எத்ததனயயா இன்ப, துன்பங்களில் அகப்பட்டு உழலும் 

மனிதனுக்கு நற்கதி கிதடக்க யவண்டுமானால், ஞானம் 
ஏற்பட யவண்டும். ெத்தியம், அன்பு, அகிம்தெ 
யபான்றதவகள் நல்ல குணங்கள். 

 
இதவ இருந்தால், தவறான வழியில் பெல்லாமல், யநர் 

வழியில் பெல்ல முடியும். இதற்கான தகுந்த முடிபவடுப்பது 
தான் ஞானம்; தவறான முடிபவடுப்பது அஞ்ஞானம். ஞானம் 
பபற்று, ஞானியாக வாழ்ந்து, பகவாதன அதடவது நல்லதா, 
அஞ்ஞானியாக இறப்பது நல்லதா? இதத யயாெித்து, நல்ல 
முடிவு பெய்வது தான் ஞானம்! 

 
தவம் தன்தன, தன் உயிரின் யமல் கவனிப்தப பெலுத்தி 

அதன் மூலம் பிரம்மத்தத உணர்வது. இதர்க்கு பல மார்க்கம் 
இருந்தாலும். தவம் – அறிவு – ஞானம் அதத அதடவது 
தனியய அவரவர், அவர்களுக்குள்யள முயற்ெிக்க யவண்டும். 

 
 ெரி இந்த யகள்விக்கு வருயவாயம – இது தான் ஞானம் 

என்பதத எப்படி உணர்ந்தார்கள்? ஒருவன் ஞானம் அதடயப் 
பபற்றிருப்பதற்கு இரண்டு அறிகுறிகள் இருக்கின்றன. 
முதலாவதாக எக்காரணத்தத  முன்னிட்டும் அவன் துன்பம் 
அதடவதில்தல. அவன் பபற்ற ஞானத்தால் உலகத்ததயய 
புதிய யநாக்கில் பார்க்கத் தூண்டும். அவருக்குள் புத்துணர்ச்ெி 



பபருகும். அவன் புதுப்பிறவி எடுத்து புதிய மனிதனாக 
உலவுவார்கள். ஞானக்கண் மனிததன உள்முகமாகப் 
பார்க்கத் தூண்டும் என்று ொஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. 
எல்லா உயிர்கள் மீது அன்பு கருதணயும் ஏற்படும். 
மற்பறான்று எல்தலயில்லா சுத்தபவளியய இதற அததன 
உணரயவ மற்ற வழிபாடுகள் அதனத்தும் என்பதத அறிவின் 
துதணயயாடு உணர்கிறான். 

 
ெரி ஞானம் உணரப்பட்டு விட்டது. இனி அதன் பயதன 

எல்யலாரும் யநரடியாக அனுபவிக்க யவண்டும் என 
பொன்னவர்கள் குதறவுதான். அதர்க்கு பதிலாக இந்த உயிர், 
உடல் பகாடுத்த பூமிக்கு எதாவது பெய்ய நிதனத்து 
மருத்துவம், யொதிடம், சுவடிகள், என பல கதலகள் யமல் 
கவனம் பெலுத்தினார்கள். அதன் விதளதவ பல தரப்பில் 
நாம் அனுபவித்து வருகியறாம் நிதறய இழந்துவிட்யடாம் 
என்பது யவறு விெயம். யவறு ெிலர் அன்தறய மன்னர்கள் 
மாறினால் மனிதர்கள் வறுதம, பிணி, பாதுகாப்பான வாழ்வு 
மலரும் என்பதர்க்காக அவர்கதள நாடி பென்று 
யபாதித்தார்கள். அவர்கயள ஞானிகள் என்பவர்களும், 
ெித்தர்கள் என்பருமாக நாம் பிரித்துக்யகாண்யடாம். 
பிரம்மத்தின் சூத்திரத்தத உணர உணர உயிர்களின் பதடப்பு, 
ஜட பபாருள்களின் இயக்கம், விண் ஞானம் கடந்த பமய் 
விளக்கம் பூமியில் அவர்கள் மூலம் வளர்ந்தது. எனயவ, 
ஞானத்தின் கடதம அதத பெயலுக்கு பகாண்டுவருவதும் 



தன்தன யபால மற்ற உயிகளின்யமல் அன்பு பெலுத்தி 
தன்னால் இயன்றதத பெய்வதுயம ஞானத்தின் யமன்தம. 

 
மனிதன் மற்ற விலங்குகதளவிட வியெஷ ஞானம் 

உதடயவன் என்று பபருதமப்படுகியறாம். ஆனால், இவன் 
மட்டும் அவற்தறவிட விச்ஷமாக என்ன பெய்து 
விடுகிறான். நாயும், நரியும், கரப்பான் பூச்ெிகளும் கூடத்தான் 
ொப்பிடுகின்றன. ெந்ததி விருத்தி பெய்கின்றன. 
ொகிக்கின்றன. பபாதுவாக மனிதனும் இதற்குயமல் ஏதும் 
பெய்வதாகக் பதரியவில்தல. அப்பபாழுது இவனது வியெஷ 
ஞானத்தில் பபருதமப்பட என்ன இருக்கிறது. 
எல்லாவற்றிலும் பபரிய ஞானம் நிதலத்த ஆனந்தத்துக்கு 
வழி கண்டு பகாள்வதுதான். 

 
மனிதன் இப்படிப்பட்ட நிதலத்த ஆனந்தத்ததப் 

பபறுகிறானா? யயாெித்துப் பார்த்தால் பரம தாத்பரியமானது 
பதரிவது, இந்த ஞானம், ஆனந்தம் நாம் என்பபதல்லாம் 
ஒன்று தான். நாம் உண்தமயில் யார் என்பதத உணரும் 
ஞானம் வரும் யபாது, நாயம ஞான மயமான ஆனந்தம் 
என்று கண்டு பகாள்யவாம். பவளி வஸ்துக்களிலிருந்து 
நமக்கு ஆனந்தம் வரவில்தல. நம்மிடமிருந்யத தான் 
ஆனந்தம் பிறக்கிறது. நமது உண்தம ஸ்வரூபமான 
ஆனந்தத்தத நாம் அஞ்ஞானத்தினால் மூடி மதறத்துக் 
பகாண்டிருக்கும் நிதலயில் கூட நம்முதடயது என்று 



ஒன்றிடம் ெம்பந்தம் தவக்கும்யபாது தான் அதிலிருந்து 
ஆனந்தத்தத அதடகியறாம்.  

 
பதவி, பணம், ஸ்திரீ புருஷாள், பகௌரவம், பப்ளிஸிட்டி 

என்றிப்படி பவளியிலிருந்து நமக்கு ஆனந்தம் கிதடப்பதாக 
எண்ணிக்பகாண்டு ஒயாமல் யத்தனம் பெய்வது 
அத்ததனயும் ெமுத்திரமாக இருக்கிற நாம் அததயறியாமல், 
ஒரு பொட்டு ஜலத்துக்காக தவிக்கிற மாதிரிதான் 
பவளிப்பபாருள் எதுயவா கிதடக்காததால் நமக்குக் குதற 
வந்து விட்டதாகக் துக்கப்படுவது சுத்தத் தப்பு. நமக்குக் 
குதறயய இல்தல. பவளியியல இருக்கிற அத்ததன 
ஆனந்தமும் நமக்குள்யளயய அடக்கம். பவளி மாதிரி 
இருப்பதிலிருந்து தானாக எது வந்தாலும் வரட்டும். 
ெமுத்திரம் நதிகதள அடக்கிக் பகாள்வதுயபால் 
அவற்தறயும் உள்யள இருப்பயதாடு யெர்த்துக் பகாள்யவாம். 
எதுவும் வரயில்தலயா? அதனால் பாதகமில்தல. எதும் 
வராததால் நமக்கு என்ன குதற. நமக்கு உள்யளயய 
இருக்கிற பரமாத்ம வஸ்துவின் யலெந்தாயன பவளியில் 
இருப்பபதல்லாம் என்கிற பதளியவாடு எப்யபாதும் இருக்க 
முயலும். 

 
துக்கம் நம் உடன் பிறப்பு. நம் பூர்வ கர்மாவின் பயனாக 

இந்தத் துக்கங்களுக்கு நாம் முன்னயமயய விதத 
யபாட்டிருக்கியறாம். இதிலிருந்து தப்ப வழி இல்தல. ஆனால் 



கர்மத்தினால் ஏற்படும் கஷ்டத்ததப் பபாறுத்துக் பகாண்டு 
ொந்தமாக இருக்க வழி உண்டு. புதிதாக கர்ம மூட்தடதயப் 
பபருக்கிக் பகாண்டு எதிர் காலத்தில் கஷ்டத்தத 
அதிகமாக்கிக் பகாள்ளமலிருக்க வழி உண்டு. முதலில் 
பொன்ன ஞானம் தான் அந்த வழி. ெித்தப் பிரதம பிடித்து, 
ஜடமாகி விட்டால் கஷ்டம் பதரிவதில்தல. கிணற்று 
ஜலத்துக்குள் நீர் நிரம்பிய குடத்தத இழுக்கும் யபாது கனம் 
பதரிவதில்தல. ஆனால் தண்ணரீ் மட்டத்துக்கு யமயல குடம் 
வந்தவுடன் கனக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது. எளிதில் புரட்ட 
முடியாத பபரிய மரங்கதள பவள்ளத்துக்கு அடியாகத் தான் 
புரட்டி எடுப்பது வழக்கம். அயத மாதிரி நம் 
துக்கங்கதளபயல்லாம் ஞானமாகிற தண்ணரீில் அழுக்கி 
விடயவண்டும். அப்யபாதும் துக்க யேதுவான விஷயங்கள் 
இருக்கத்தான் பெய்யும். ஆனால் ஜலத்துக்குள் இழுக்கிற 
குடம் மாதிரி அப்யபாது துக்கம் பரம யலொகிவிடும். 

 
ஞானம் என்பது பிறக்கும் யபாயத நம்முடன் உருவாகி 

வந்த திறதம இயல்பார்ந்த அறிவு என்பதத முதலில் புரிந்து 
பகாள்ள யவண்டும். குழந்ததயின் ெிறு வயதில் ஞானம் 
தான் முதலில் பவளிப்படும். ெிறு வயது குழந்ததகள் 
பபற்யறார்கதள, பபரியயார்கதள பார்த்து, தன் 
கண்ணில்படும் ஒவ்பவாரு பபாருதள பற்றியும், அதவ 
ெம்பந்தமான விபரங்கதள ஏன்? எப்படி? எதனால்? என்று 
யகள்வி யமல் யகள்வியாக யகட்டு பகாண்டு இருக்கும். இது 



உலகில் தன் பார்தவயில் பட்ட, உருவங்கதள பற்றிய 
ஆராய்ச்ெி குணம், அதவகதள பற்றிய உண்தமகதள 
அறிந்து பகாள்ளும் ஆர்வம், இந்த யகள்வி யகட்கும் பெயயல 
ஞானம் உந்துதல் நிதல என்ற முதல் நிதலயாகும். எவன் 
ஒருவன் ஒரு பபாருளின் மூலாதாரத்தத அறிந்து பகாள்ள 
முயற்ெித்து யகள்விகள் யகட்கின்றாயனா அவன் மூலாதார 
உண்தமதய அறிந்து பகாள்ள அததப் பற்றிய பதளிவிதன 
அதடய, ஞான முயற்ெியில் ஈடுபட்டு விட்டாயன என 
உணர்தல் யவண்டும். இது ஞானம் பவளிப்படும் 
நிதலயாகும். இததன ெந்யதகம் பதளிதல் என கூறலாம். 
ஆனால் பபற்யறார்களும், பபரியயார்களும், இந்த 
யகள்விகளுக்கு பதில் பொல்லாமல், அல்லது இவர்களுக்யக 
பதில் பொல்ல பதரியாமல் குழந்ததகதள அடக்கி 
விடுவார்கள். இன்னும் ெில யபர் புராண, இதிகாெ கததகதள, 
மாய மந்திர கததகதள கூறி, பதளிவான உண்தம 
விளக்கத்ததக் கூறாமல் குழந்ததகளின் 
ஞானம்பவளிப்படுத்ததல, ஆராயும்திறதன ஆரம்பத்தியலயய 
முடக்கி விடுகின்றார்கள். இதனால் குழந்ததகள் இளம் 
வயதியலயய உண்தமதய அறிந்து பகாள்ள முடியாமல், 
தன் ஞான நிதலதய பவளிப்படுத்தி பகாள்ள முடியாமல் 
யபாவதற்கு பகுத்தறிவு இல்லாத பபற்யறார்கயள காரணமாகி 
விடுகின்றார்கள். 

ஞானம்என்றால் என்ன என்பதத ஒருவர் கருத்தளவில் 
புரிந்தது பகாண்டால் கூட, அவர் ஞானம்பபற்று 



விட்டதாகத்தான் அர்த்தம். இதுதான் புரிதல் என்று நாம் 
புரிந்து பகாண்ட நிதலயில், நமது மனதும், இதுதான் புரிதல் 
என்று தனக்குள் எதிபராலிக்க பெய்யயவண்டும். 

 
பார்தவயற்றவர்க்கு இருளாக இருக்கும் உலகம் 

பார்தவயுள்ளவர்க்கு ஒளியுடன் காட்ெி தருவது யபால 
அஞ்ஞானிகளுக்கு துன்பம் தரும் உலகம். பமய்யறிவு 
பார்தவயில் இன்பம் நிதறந்ததாக காட்ெி அளிக்கும். 
இயல்பார்ந்த அறிவால் மனமும் புத்தியும் அதமதியாக 
இருக்கும் யபாது நமது உள்ளம் ஆனந்தத்தத 
அனுபவிக்கிறது. உணர்ச்ெி வெப்படாமல் புலன்களின் 
ஆதெகளுக்கு அடிதமயாகாமல் இருக்கிறது. இத்ததகய 
மனப்பாங்கு உள்ளவர் ஆன்ம விடுததலதய அறிவர். 
மனததயும் புத்திதயயும் இச்தெக்கு அடிதமயாக்காமல் 
இயல்பார்ந்த அறிவால் ஆத்ம ெக்தி வளர்ந்தால் மனதின் 
ெிறப்பு மின்னும். இந்த அறிவால் அறிவிலிருந்து 
விடுததலயதடந்து இயல்பார்ந்த அறிவு ஞானத்தால் தான் 
கிதடக்கிறது.  

 
யமலும், யமலும் நமது அறிவு எல்தலகதள தள்ள என, 

நாங்கள் மனித முயற்ெிகள் பல்யவறு கிதளகள் இதடயய 
இதுவதர எதிர்பார்க்கப்படாத அடிக்கடி ஆச்ெரியம் 
இதணப்புகள் கண்டறிய பதாடங்கினால். இறுதி ஆய்வில், 
நமது அறிவு நம் மூதள வாழ்கிறது யபாது எப்படி நம் 



அறிதவ பல்யவறு களங்களில் சுயாதீன ஒருவருக்பகாருவர் 
இருக்க முடியும்? அறிவு நம் அனுபவங்கதள ஒரு 
அறிவாற்றல் பிரதிநிதித்துவம் ஆகிறது. ஆனால் பின்னர், 
எனயவ உண்தம; அது நம் உணர்ச்ெி உள்ளடீுகள் ஒரு 
அறிவாற்றல் பிரதிநிதித்துவம் உள்ளது. அது அறிவு பவளி 
உண்தமயில் நமது உள் பிரதிநிதித்துவம் உள்ளது என்று 
ஒரு வாதத்தத உள்ளது, மற்றும் அது எனயவ 
தனித்துவமான. அறிவு மற்றும் உண்தமயில் இரண்டு உள் 
அறிவாற்றல் கட்டதமப்புகதள உள்ளன, நாம் தனி என 
நிதனத்து வந்யதன் என்றாலும். 

 
அங்கீகரித்து மனித முயற்ெிகளுக்கு யவறுபட்ட களங்கள் 

மத்தியில் இதணப்புகள் பயன்படுத்துவதத நாங்கள் 
காத்திருக்கியறாம் என்று எங்கள் கூட்டு ஞானம் அடுத்த 
திருப்புமுதன ஊக்கியாக இருக்கலாம். 

 
ஒரு மனிதன் தன்னிடம் உள்ள ஆற்றதல அறிதவ 

ஆதிமுதல் அந்தம் வதர ஆராய்ந்து நுட்பமாக உணர்ந்து 
அததன யமலும், யமலும் விருத்தி பெய்து பகாள்வயத 
ஞானம் அதடதல் ஆகும். தன் திறதமதய, உலக மக்கள் 
நன்தமக்காக பெயல்படுத்தி வாழ்பவன் "ஞானி" என்று 
மக்களால் யபாற்றி புகழப்படுவான். 
 



“நான் இயல்பாக இருக்கிவறன் என்ற கூற்லற நிஜொக்கி 
வாழ்வவாம்.” 
ஞானவெ கைவுைின் இருப்பிைம். ஞானவிைக்லக ஏற்றி 
இச்சமுதாயத்தில் ஒைிர்வவாம். 

 
 
 

 
 
 
 

9. அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதலல 

 
 
ஞானம் அலைவது எைிது. அறிந்த அறிவிலிருந்து 
உலைத்து மவைிவயறுங்கள் அலனத்தும் காணும் 
“அதனுைன்”ஒன்றாகிவிடுவரீ்கள். 



 
இைண்ைற்ற உணர்வு தன் கற்பலன அறிவில் 
ஆலசப்படுபவனாகவும், ஆலசப்படும் மபாருைாகவும் 
பிரிந்து ஒன்லற ஒன்று வதடி அலலயும் சூன்யவாழ்வு. 

 
இந்த உலகத்தின் பதடக்கப்பட்டதன் யநாக்கத்திதன 

அறிந்து பகாள்ள யவண்டும். அததப் பற்றிய பதளிந்த 
ெிந்ததன அவெியமாகின்றது. அண்டங்களாக, 
யபரண்டங்களாக பரந்து விரிந்திருக்கின்றது. இந்த 
பிரபஞ்ெத்தின் விரிவான யதாற்றத்தில் ஓர் ெிறிய பகுதியான 
இந்த பூமி அதமந்து உள்ளது. இந்தப் பூமியின் அற்புதம் பல 
உயிரினங்கள் யதான்றுவதற்கு அதமப்புக்கதள 
பகாண்டுள்ளது. இந்த உயிரினங்களின் பல பரிணாம 
வளர்ச்ெிக்காக இந்த மனிதயினம் யதான்றியது. இந்த 
யதாற்றத்தில் தன்தனப் பற்றியும், இந்த உலகத்ததப் 
பற்றியும், ெிந்திக்கும் திறனால் கற்கால மனிதனின் 
பரிணாமத்தின் முதிர்ச்ெியில் அறிவின் துதணபகாண்டு 
புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் நவனீ வளர்ச்ெியதடந்துள்ளன. 
இன்தறய வாழ்க்தக முதற புற அறிதவ ொர்ந்ததாக 
உள்ளது. இந்த மனித இனத்தின் அறிவு அடுத்த 
ததலமுதறக்கு எடுத்துச் பெல்லுவதால், இன்தறய 
விஞ்ஞான வளர்ச்ெியில் பபரும்மாறுதல்கதள 
அதமத்துள்யளாம். இந்த உலகிற்கு வந்த யநாக்கத்தத 
மறந்து புறப்பபாருள்களால் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கின்யறாம். 



 
அதனத்ததயும் அறிந்து பகாள்ளும் ஆவல் 

அதனவருக்கும் பபாதுவான ஒரு இயல்பு. அறிந்து 
தவத்துள்ள விஷயங்கதள பபாறுத்தும் அவ்வறிதவ 
உபயயாகபடுத்தி வாழ்வின் தரத்தத உயர்த்தும் 
ொமர்த்தியத்தத பபாறுத்தும் அறிவின் திறன் மதிக்கப்படும். 
நம் வாழ்க்தகயின் யநாக்கத்தத அறிந்தால் தான் 
வாழ்க்தகயில் ஓர் குறிக்யகாளுடன், ஓர் இணக்கத்துடன், 
மனவுறுதியயாடு நல்லது எது தீயது எது பதளிவுடன் 
பதரிந்து பகாள்ள முடியும். எவ்வாறு வாழ்வது? எதத யதர்வு 
பெய்வது? எது நல்லது எது யததவயற்றது? எதத 
யவண்டாதிருப்பது? என்ற வினாக்களுக்கு எல்லாம் ஐயம் 
திரிபுற விதடயளிப்பது இந்த சுயஅறியவ!  

 
எல்லா உயிரினங்களும் அவற்றின் முழுதமதய 

யநாக்கியய வாழ்கின்றன. அவற்றிற்கு மனதின் மிகக் குறிகிய 
எல்தலயினால், அவற்றின் முழுதம என்பது வாழ்க்தக 
முழு வசீ்ெில் வாழ்வது மட்டுயம நமக்கு அதுயவ! ஆனால், 
நம் மனதின் தனித்தன்தமயால் மனம் கடந்த காலம், 
நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என காலத்ததப் பிரிப்பதால், நாம் 
ஒவ்பவாருவரும் நம் மனதின் தனதமக்யகற்ப, ஒவ்பவாரு 
முழுதமதயயும் கற்பதன பெய்கியறாம். அந்த முழுதமதய 
அதடவதற்காக வாழ்க்தக யபாராட்டத்தத முழுவசீ்சுடன் 
முன்பனடுத்து பெல்கியறாம். இங்கு நாம் முழுதம என 



கருதுவது தனிப்பட்ட மனித மனத்தால், அந்த மனத்தின் பல 
பரிணாமங்களில் இயங்கும் ெக்தியால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 
கருத்து மட்டுயம. நாம் கற்பதன பெய்யும் முழுதம என்னும் 
கருத்து உண்தமயிலிருந்து விலகியிருக்கும் 
பதாதலவிற்யகற்ப அந்த முழுதமதய அதடய, நம் 
மனத்திற்கு எதிர்மதற விதளவுகதள ஏற்படுத்தக்கூடிய 
பெயல்களில் ஈடுபட யவண்டியிருக்கும். அதனால், ஏற்படும் 
எதிர்மதற விதளவுகதள பதாடர்ந்து மனதிற்கு ஒவ்வாத 
அல்லது எதிர்மதற விதளவுகதள ஏற்படுத்தும் பெயல்கதள 
பதாடரும் கட்டாயத்திற்குள்ளாகி விடுகியறாம். பமாத்தத்தில் 
இரட்தட வாழ்வு என்னும் பபாறிக்குள் அதடப்பட்டு 
விடுகின்யறாம். அத்ததகய பெயல்களின் மூலம் 
வாழ்க்தகதய வாழ்வயத இயல்பான வாழும் முதற 
என்றும் நம்பிக்தகதயயும் அதடந்து வாழ்க்தகதய ஒரு 
யபாராட்டமாக மாற்றி, யபாராட்டத்ததயய நம் இயல்பான 
கற்பதன பெய்து விடுகின்யறாம். நம் ெந்ததியினருக்கும் 
யபாராட்டத்திற்கான கல்விதயயய அளிக்கின்யறாம்.     

 
இங்ஙனம் அகக்கல்விதயப் பற்றியவர் அறிவு 

அறியாதமயிலிருந்து விடுததல அதடகிறது. உணர்வும் 
உணரப்படும் பபாருள்களும் சுயஅறிவால் மனமும், புத்தியும் 
அதமதியாக இருக்கும் யபாது நமது உள்ளம் ஆனந்தத்தத 
அனுபவிக்கிறது. உணர்ச்ெி வெப்படாமல் புலன்களின் 
ஆதெகளுக்கு அடிதமயாகாமல் இருக்கிறது. இத்ததகய 



மனப்பாங்கு உள்ளவர் ஆன்ம விடுததலதய அறிவர். 
மனததயும் புத்திதயயும் இச்தெக்கு அடிதமயாக்காமல் 
பதளிவறிவால் ஆத்ம ெக்தி வளர்ந்தால் மனதின் ெிறப்பு 
மின்னும். நம்தமப் பற்றி அறிந்தது பகாஞ்ெயம 
முழுதமயாக அறிவதற்கு அறிவிலிருந்து விடுததலயாக 
யவண்டும். 

நம் உடல் இருப்தபப் பபாருத்தவதர அறிவு என்பது நம் 
மூதளயினுள் நதடபபறும் உயிர்யவதி மாற்றங்கயள. 
எனயவ, சுய அறிவும் உயிர்யவதி மாற்றங்களின் 
பெயல்பாடுகளாகயவ இருக்க முடியும். சுய அறிவன் 
உயிர்யவதிச் பெயல்பாடுகள் புறஅறிவு நிதல அறிவுக்கான 
உயிர் யவதிச் பெயல்பாடுகளிலிருந்து முற்றிலும் 
யவறானதாக இருக்கக் கூடும். அவ்வாபறனில், நம் 
மூதளயின் ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்யவதிச் பெய்லபாட்தட 
ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நாம் சுய அறிதவ அதடவது 
ொத்தியப்படலாம்.  

 
நம் இயல்தப அதடய விரும்பினால் இயல்பான 

வாழ்க்தகதய வாழ விரும்பினால், நாம் பெய்ய 
யவண்டியபதல்லாம் மனத்தால் எவ்வாறு வாழ யவண்டும். 
அத்ததகய வாழ்க்தக முதறதய மனம் விரும்புவதன் 
மூலம் மனதினுள் வாழும் சுயஅறிவு வாழ்க்தக ஒன்றும், 
புறஅறிதவ இயலாதமகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புறஅறிவு 
வாழ்க்தக ஒன்றும் என இரட்தட வாழ்க்தக இல்லாமல் 



சுய அறிவும், புற அறிவும் ஒரு மித்து வாழும் ஒரு 
வாழ்க்தகதய நம்மால் வாழ முடியலாம். இந்தக் கருத்து 
இயல்பான வாழ்க்தக அதடவது அத்ததன எளிதான 
காரியம் என்யறா அல்லது மனம் யபால் நடந்து ெமூக 
ஒழுக்கங்கதள தகவிட்டு முழுதமதய அதடய 
யவண்டுபமன்று வலியுறுத்தயவா, நிச்ெயமாக 
கூறப்படவில்தல. நம் மனம் விரும்பும் வாழ்க்தகதயயும், 
நாம் வாழும் வாழ்க்தகதயயும் நம் பிரச்தெதனயுடன் 
எப்யபாதாவது பார்த்திருந்தால் சுயஅறிவும், புறஅறிவும் 
ஒன்றாகும். அத்ததகய வாழ்வின் இயலாதமதய நாம் 
அறிந்திருக்கலாம். அல்லது எப்யபாதாவது ஒழுக்கத்தத தக 
விட்டு மனம் யபான யபாக்கில் நடந்திருந்தால், அதன் 
விதளவுகளின் காரணத்தத ஆராய்ந்தால், அது எவ்வாறு நம் 
வாழ்க்தகதய அழிக்கும் என்பததயும் அறிந்திருக்கலாம். 
ஆக, மனம் விரும்பும் வாழ்க்தகதய வாழ நம் மனம் ஒரு 
தகுதிதய அதடந்திருக்க யவண்டும். அந்த தகுதிதய 
அதடந்த மனத்தால் மட்டுயம முழுதமயான வாழ்க்தக 
வாழ முடியும். சுயஅறிவும், புறஅறிவும் ஒன்றான 
இயல்பார்ந்த வாழ்க்தகயய!  

 
புறஅறிவு நிதலயில், முற்றிலும் புதிதாக எததயும் 

நம்மால் அறிய முடியாது. நாம் அறிவபதல்லாம் நாம் 
முன்யப அறிந்தவற்றின் பதாடர்ச்ெிகள் மட்டுயமயாகும். 
முற்றிலும் புதிதாக எததயும் அறிய யவண்டிய நிர்ப்பந்தம் 



ஏற்பட்டாலும், அததயும் முன்யப நாம் அறிந்தவற்றுடன் 
பதாடர்பு படுத்தி மட்டுயம அறிய முடியும். அதாவது, நம் 
அறிவின் இயல்பு, நாம் முன்யப அறிந்தவற்றின் இயல்தபப் 
பபாறுத்யத அதமகின்றது. ஆகயவ, நாம் உண்தமயிலிருந்து 
எவ்வளவு தூரம் விலகி இருக்கின்றயதா அந்த தூரம், நாம் 
புதிதாக அறிபதவயும் உண்தமயிலிருந்து விலகி இருக்கும். 
ஆக நாம் உண்தமதய அறிய விரும்பினால் நம் அறிதலின் 
இயல்பு சுயஅறிவாக இருப்பது அவெியமாகின்றது.   

 
இங்கு சுயஅறிவு என்பது தர்க்க நிதலக்க அப்பாற்பட்டது. 

மனம் அதன் முழு விழிப்பு நிதலயில் பபறுவது 
சுயஅறிவுக்கான ெிந்ததனகள். அந்த அறிதவக் குறித்து 
யதடுதல் நம் மனதில் யதாற்றுவிக்கப்பட்டால் மட்டுயம 
ெத்தியம். அத்ததகய யதடுதல் இல்லாத பட்ெத்தில், 
புறஅறிவு நிதல அறிவு மட்டுயம நம் அன்றாட 
வாழ்க்தகக்கு யபாதுமானமாக இருக்கக் கூடும். ஆனால், 
புறஅறிவு நிதல அறிதவ முழுதமயான அறிவாக நாம் 
ஏற்றுக் பகாண்டால், நம் எல்லா வதகயான 
துன்பங்களுக்கும் அந்த அறியவ ஆதாரமாக இருக்கக் கூடும்.  
சுயமான அறிவுக்கான யதடுதல் நம் இயல்தபப் பபாறுத்தது. 
ஆனால், புறஅறிவு நிதல அறிவின் முழுதமயின்தமயால் 
நாம் அதமதியற்ற வாழ்க்தக வாழ்கியறாம். 

 



ஏபனனில், புறஅறிவும், சுயஅறிவும் ஒன்றான 
வாழ்க்தகதய எவ்வாறு வாழ்வது அத்ததகய வாழ்தவ 
வாழ்வதற்கான பபரு விழிப்ப நமக்குள் நிகழ யவண்டும். 
புறஅறிவும், சுயஅறிவும் ஒன்றான வாழ்க்தக முதற ஒன்று 
உள்ளது என்பததயும் அந்த வாழ்க்தகதய நாமும் வாழ 
ொத்தியங்கள் உள்ளது. அந்த அறிவு நிகழ்ந்தால் நம் மனம் 
அத்ததகய வாழ்க்தகதய வாழ்வதற்கான ொத்தியங்கதள 
நம் முன் தருவிக்கும். நாம் சுயஅறிவுடன் இருந்தால் இந்த 
வாய்ப்புகதள பயன்படுத்துயவாம். இல்தலயயல் வாய்ப்தப 
இழந்து விடுயவாம். அந்த ொத்தியங்கள் நம் தனிப்பட்ட 
மனதின் இயல்பிற்யகற்ப எந்த வழியிலும் இருக்கலாம். 
நம்மால் கற்பதன பெய்ய இயலாத வழிகளில் கூட, அந்த 
வழிகள் எவ்வாறாயினும் அதன் அடிப்பதட நம் 
வாழ்க்தகயிலிருந்தும், வாழக்தக இயக்கங்களிலிருந்தும் 
தப்பிச் பெல்லும் முயற்ெியில் ஈடுபடாமல் வாழ்க்தகதய 
முழுதமயாக அதன் ஏற்ற இறக்கங்கயளாடு எதிர்பகாண்டாக 
யவண்டும் என்பதாகயவ இருக்கக் கூடும். சுய அறிவுடன் 
வாழ்வதன் மூலம் வாழ்க்தக இயக்கங்களின் தன்தமதய 
முடிவின்தமதய பிரம்மாண்டத்தத அறிவதன் மூலம், அந்த 
பிரம்மாண்டத்தின் முன் நம் எளிதமதய உணர்வதன் 
மூலம், அத்ததகய வாழ்க்தகதய எதிர்பகாள்ளல் 
ொத்தியமாகலாம். உலகின் இயக்கத்தின் பிரம்மாண்டத்தின் 
முன் அந்த பிரம்மாண்டத்தத கடவுள் என அதழத்தாலும் 
இல்லாவிட்டாலும் முழுதமயான ெரணதடவதன் மூலம் 



ொத்தியமாகலாம். நம் மனம் நம்தம ஈடுபடுத்தும் 
பெயல்கதள முழுதமயான ஈடுபாட்டுடன் பெய்து அந்த 
பெயல்களின் விதளவுகதள விருப்பு பவறுப்பு இன்றி ஏற்றுக் 
பகாள்வதன் மூலம் ொத்தியமாகலாம்.   

 
மனிதர்களில் ஒவ்பவாருவரும் அறிவின் உச்ெத்தத 

அதடவதற்கான ொத்தியங்கதள உதடயவர்கயள. ஆனால், 
மனிதர்களில் பபரும்பாலானவர்கள் அத்ததகய உச்ெத்தத 
அதடவதில்தல. காரணம் அவர்கள் அத்ததகய உச்ெத்தத 
அதடவதற்கான ொத்தியங்கதள உதடயவர்கள் என்பதத 
அறிந்திருக்கவில்தல. தங்கள் உளவியல் 
பாதுகாப்புக்காகவும், ெமூக பாதுகாப்புக்காகவும், 
நம்பிக்தககள், பயங்கள் யபான்றவற்தற உருவாக்கி, அந்த 
நம்பிக்தககதளயும், பயங்கதளயும் தங்கள் அறிதலுக்கான 
புறஅறிவு நிதலகளாகக் பகாண்டு விடுகிறார்கள். ஆகயவ, 
பவளிப்படும் புதிய அறிவும் அந்த நம்பிக்தககதளயும் 
பயங்கதளயும் தங்கள் அறிதலுக்கான புறஅறிவு 
நிதலகளாகக் பகாண்டு விடுகிறார்கள். ஆகயவ, பவளிப்படும் 
புதிய அறிவும் அந்த நம்பிக்தககதளயும் பயங்கதளயும் 
ொர்ந்து உள்ளது. இதனால் சுயஅறிதவ அறிவதற்கான 
ொத்தியக் கூறுகதள ெிறிது ெிறிதாக இழந்து விடுகிறான். 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
நாம் புதியதாக ஒன்தற அறிய பதாடங்கும் யபாது 

முன்யப அறிந்தவற்றிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டிருக்க 



யவண்டும். அவ்வாறு பெய்ய முடிந்தால் மட்டுயம சுயமாக 
அறியும். அறிவு, உண்தமக்கு மிக அருகில் இருக்க வாய்ப்பு 
உள்ளது. அதாவது, அந்த சுயஅறிவு, அதற்கு யததவயான 
புறஅறிவு நிதலதய மனதின் பவளிப்புற மாதயகளிலிருந்து 
பபறாமல் ஆழ்மனதில் இருந்து பபறக் கூடிய அத்ததகய 
விடுததலதய நம்மால் பபற முடிந்தால், நம்முதடய 
பயங்கள், நம்பிக்தககள் யபான்ற ததலகளிலிருந்து நம்மால் 
விடுபட முடியலாம். ஒரு யவதள நம்மால் அறிந்த 
அறிவிலிருந்து விடுததல பபற முடியலாம். இங்கு 
அறிந்தவற்றிலிருந்து விடுததல என்பது, அறிந்த அறிதவ 
முற்றிலுமாக விட்டு விடுவது என்பது இல்தல. ஆனால், 
அறிந்த அறியவ வலுக்கட்டாயமாக உள்முகமாக அறிய 
விட்டு விடுவது தான். நம் மனம் இயல்பான இத்ததக சுய 
நிதலதய எடுக்கும் தன்தமயுதடயது. 

 
மிக பநடுந் பதாதலவியல உள்ள யகாளங்கதள 

இங்கிருந்து காணும்யபாது எத்துதண ெிறிய அளவினதாகத் 
பதரிகின்றன ஆனால், விஞ்ஞானிகள் அறிந்து கூறுகிறார்கள் 
அல்லவா, ெில யகாளங்கள், பூமிதயவிட எத்ததனயயா 
மடங்கு பபரியதவகள் அளவில் என்று. நான்கு 
எழுத்துக்களாலான ெிறிய பொல், 'விடுததல' ஆனால் 
பபருள்பற்றி ஆராய ஆராய விரிகிறது விரிகிறது அத்ததன 
பபரிதாக யகாளம் யபால. இந்த அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததலதய விொரதண விரிகிறது, விரிகிறது. மனம் 



அதன் முழுதமயான சுயஅறிவு நிதலயில் இருக்கும் யபாது, 
அத்ததகய மனம் யவறு எந்த மன இயக்கங்கதளயும் 
ொர்ந்திருக்க யவண்டிய யததவ இல்லாமல் இருக்கலாம். 
மனதின் அத்ததகய புறஅறிவு நிதல இல்லாதமயய 
விடுததல என அதழக்கப்படுவதாக இருக்கலாம். 

 
இந்த விடுததல, ஒவ்பவாரு மனிதருக்கும் ொத்தியமா? 

முழுதமயான அறிவுக்கான யதடுதல் யதாற்றுவிக்கப்பட்ட 
ஒவ்பவாரு மனித மனதுக்கும்விடுததல நிச்ெயமாக 
ொத்தியமானதாக இருக்க யவண்டும், அவ்வாறு ொத்தியம் 
இல்தலபயனில் விடுததல என்பது பவறும் மாதயயய. 

 
நம் மனதினுள்யளயய நம்மால் அறிய கூடியபதல்லாம் 

உள்ளபதனில் அதத எவ்வாறு அறிவது? அதன் உச்ெ இயக்க 
நிதலதய அதடயும் யபாது மட்டுயம அதடயக் கூடியதாக 
இருக்கலாம். நம் மனம் அதன் உச்ெ இயக்க நிதலயில் 
உள்ளது என்றும் அறிவு ஒரு யவதள மாதயயாக 
இருக்குமானால், அப்யபாது நாம் அறிவதும் மாதயயாகயவ 
இருக்கக் கூடும். மனம் அதன் உச்ெ இயக்க நிதலயில் 
அதன் அறிதலுக்கான யவறு எந்த அறிததலயும் ொர்ந்திருக்க 
யவண்டிய யததவ இல்லாமல் இருக்கலாம். அத்ததகய 
அறிவு ொத்தியமானால், அது மட்டுயம முழுதமயாக 
அறிவாக இருக்கும். 

 



அந்த சுயஅறிவு அறிந்த அறிவிலிருந்து யவறுபட்டது. 
அறியாதவற்தற விட யமலானது. உலகில் நாம் ஒவ்பவாரு 
கணமும் அறிந்து பகாண்யட இருக்கின்யறாம். எவ்வளவு 
தான் நாம் அறிந்தாலும் நாம் அறிந்தது மிக மிக பொற்பயம. 
புலன்களுக்கு பதரிகின்ற இந்த புற உலகத்தத நாம் அறிந்து 
பகாண்யட இருக்கின்யறாம். அதவ சுயஅறிவு அல்ல. இனி 
நாம் அறியாத உலகங்கள் எவ்வளயவா உள்ளன. இயல்பு 
நாம் அறிந்தவற்தற அறிவு என்று கூறலாமா? 
இல்தலபயனில் அறியாதவற்தற ஒரு நாள் அறிந்து விட 
முடியும். எனயவ அதவயும் சுயஅறிவு அல்ல. 

 
அறிந்ததவயும் சுயஅறிவு அல்ல, அறியாததவயும் 

சுயஅறிவு அல்ல. இதன் பபாருள் என்ன சுயஅறிவு 
அறியப்பட முடியாதது. உலகம் பபாருள்கதளப் யபால இந்த 
சுயஅறிதவ அறிய முடியாது. அறிந்த மற்றும் அறியாத 
நிதலகதளக் கடந்தது. அத்ததகய ஒன்தற நான் அறியவன் 
என்று எப்படி கூற முடியும்? முடியாது. அயத யவதளயில் 
நான் அறியவன் என்று கூறுவதும் முழுத்தவறு ஆகாது. 
ஏபனனில், நாம் கருவில் இருந்த அறிவு ஒரு ெிறு 
பகுதிதயத் தான் நம்தமப் பற்றி அறிந்யதாம். முழுதமயான 
அறியப்படவில்தல.  

 
சுயஅறிதவ எப்பபாழுதும் கர்வமும் ஆணவமும் 

கலக்காது உண்தமயான அறிவாகும். புத்தகங்கள், 



விளக்கங்கள், நம்பிக்தககள், ததலவர்கள் யபான்றவற்தற 
தள்ளிவிட்டு இயல்பான சுயத்யதடலுக்கான பயணத்தத 
பதாடங்குயவாம். அங்கு சுயஅறிவும், மனமும் ஒன்றுபட 
வாய்ப்புள்ளது. அங்கு எல்லாம் ெரியாக நடக்கும். யாரும் 
உங்களுக்கு யபாதிக்க முடியாது. உங்களுக்கு யபாதிக்க 
நிதனப்பவனுக்கு எதுவும் பதரியாது. பதரிந்தவனுக்கு 
யபாதிக்க முடியாது. 

 
சுய அறிவின் மலர்ச்ெியினால் உணர இயலும் என்பதத 

புலப்படுத்துகிறது. புற அறிவும், சுய அறிவும் எவரிடமும் 
ஒயர ெமயத்தில் விளங்கித் யதான்ற மாட்டா. புற அறிவின் 
விடுததலயில் சுய அறிவு மலரும். சுய அறிவு மதறந்துள்ள 
யபாது புற அறிவு பபாலியும். நற்ெிந்ததனகதளப் புற அறிவு 
மூலம் பபற்று வளர்ப்பதனால் நாம் அவற்தற 
அறிவிலிருந்து விடுததலயாகும் பதளிவறிவாக உயர்த்திட 
முடியாபதன்பதத உணர்யவாமாக. 

 
”அழகு” என்பது என்ன என்று எப்படி அறிவரீ்கள். 

உதாரணத்திற்கு மலர் யராஜா என்று பகாள்ளுங்கள் அது ஏன் 
நமக்கு அழகாக பதரிகிறது? அழகு என்றால் என்ன? நீங்கள் 
கூறியதுயபால் பாகம் பாகமாக பிரிக்கப்படும் என்று 
பதாடங்கி மலதர பிய்த்து ஆராய்ந்தால் அங்யக நீங்கள் 
உண்தம அறிதலிலிருந்து விலகி பெல்கிறரீ்கள் என்றாகும். 

 



இது கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் என்ற 
நிதலப்பாடாகும்.  அண்ட ெராெரத்தில் உள்ள அதனத்து 
பபாருள்களினுயட எள்ளுக்குள் எண்பணய் இருப்பது யபால 
இருக்கும் அந்தப் பரம்பபாருதள சுயஅறிவால் அறிதல் 
யவண்டும். நீ தான் பரம்பபாருள். நிர்மலமாயும், 
ெலனமற்றதுமாயும், நான் என்னும் யபாத பொரூப 
உருவமாக உள்ள அறிவு எதுயவா அந்த நான் என்னும் 
அறியவ யதகம். நான் என்னும் அறிவிலிருந்து 
விடுததலயால் முக்திதய அளிக்குபமன்று அறிவாயாக. 
உண்தம பொரூபத்தத உணர்கின்ற அறியவ உண்தமயான 
சுயஅறிவு ஆகும். 

 
ஜடம் இப்பிரபஞ்ெத்தில் உள்ள அதனத்து 

பபாருட்கதளயும் மாதிரி தன்மூல ெமநிதல யநாக்கி 
'கதலகிறது'. அறியவா இந்த உயிதர பெயல்படுத்தி தனது 
மூல சுத்த சுயத்தத அறிய தவிக்கிறது. இதனாயலயய 
பருவம் மற்றும் மூப்பு வருகிறது. இந்த தனி நிதலயறிதவ 
கவனித்தால் உதரயிலிருந்து உருவிய வாதளப்யபால 
(உடதல, உயிதரயும் விட்டு தனித்தும் காணப்படுகிறது). 
அப்யபாது உயிர் தனித்து பவறும் அறிவற்ற உணர்வு 
பெயலாக மட்டும் இருக்கிறது. இந்த உணர்வு பெயலில் எந்த 
எண்ணமும் கலப்பில்தல. காலில் ததத்த முள்தள 
பவளியில் எடுத்தது யபால தினவு நீங்கி சுகதன்தமதய 



உணர்கிறது உயிர்.  
 

அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததலயாகும் முதற ஒன்று 
உள்ளது. இதில் உள்ளதில் உண்தம அறிவுப்பூர்வமாக 
பிரகாெிக்கலாம். இதய பூர்வமாக அறியலாம். உண்தம 
அறிந்து விட்டால் அதன்பிறகு என்ன பெய்வது என்ற 
யகள்வி இல்தல என்ன பெய்வது என்பதத அந்த சுயஅறிவு 
தீர்மானிக்கும். இந்த அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததலயானால் தான், இதுவதர அறியாததத அறிய 
முடியும். இந்த அறிவு அவனுக்கு எல்தலயற்ற ஆற்றதலத் 
தருகிறது. இந்த உணர்வு அவதனத் தன்னியல 
நிதலபபற்றவன் ஆக்குகிறது. அவன் தன்னியல இன்பம் 
காண்கிறான். தனக்குள்யளயய நிதறவு பபற்று வாழ்கிறான். 

 
தான் எனும் தனது உண்தம நிதலதய விட்டு நான் 

எனும் அறிவானது தனித்து நிற்க இயலாது. அந்த அறிதவ 
யதகத்தத விட்டுத் தனியய பிரித்து உள்முகமாக்கி அந்த 
சுயயறிவு மூலமாகத் தன்னிருப்பிடமாகிய இதயத்தத 
அதடந்தால் தன்னிருப்பு இல்லாத அறிவு அறிவிலிருந்து 
விடுததலயதடந்து சுயமாக நான் என்று தன்னளவில் 
தாயன சுடர்விட்டுப் பிரகாெிக்கும். அந்தச் பொரூபத்தத 
உணர்வில் அதடயும் யபாது தன்னியல்தப அறியும். இந்த 
அறிவு அவனுக்கு எல்தலயற்ற ஆற்றதலத் தருகிறது. இந்த 
உணர்வு அவதனத் தன்னில் நிதலபபற்றவன் ஆக்குகிறது. 



அவன் தன்னியலயய இன்பம் காண்கிறான். தனக்குள்யளயய 
நிதறவுபபற்று வாழ்கிறான். நான் என்ற அறிவு அழிந்த 
பிறகு, அங்கு புதிதாகத் யதான்றுவயத அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததல. இந்த அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததல 
அனுபவத்திற்கு மட்டுயம உரியது, விளக்கத்திற்கு உரியது 
அல்ல. அறிவு, அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததலயால் மன 
ஒருதமப்பாட்டுடன் ெிந்தித்தலாகும். அத்ததகயபதாரு 
ெிந்ததன நிதலதான் துரியாதீத நிதலயாகும். துரியம் 
என்பது ஆத்மா மாதயயுடன் ெம்பந்தப்பட்டிருக்கும். 
அந்நிதல எய்தினால் அறிவு, அறிந்த அறிவிலிருந்து 
விடுததல ஆற்றதல நாம் பபறலாம். அறிவு அதிலிருந்து 
விடுததலயானால் அததன நாம் அறியவாம் என்பயத 
உண்தம விளக்கமாகும்.  

 
நம் பொந்த இயல்புத் துதறயின் அணுகுமுதறயில் 

பதடப்பின் பபாருதள உணரச் பெய்து, வாழ்க்தகயில் 
நம்தமப் பற்றிய ெிந்ததனதய நம்மால் மாற்ற பெய்கின்றது. 
இந்த அறிவு நம் உள்நிதலயில் இருந்து தூண்டப்பட்ட 
யபாது, நமது உள்ளுணர்வின் உதறந்துள்ள ெிந்ததன 
வழியில் இயல்பார்ந்த அறிதவப் பபறுகிறது. இதன் 
ஆராய்ச்ெியில் இதில் விடுபட்ட இதணப்பு எண்ணங்கள் 
மற்றும் ெிந்ததன புதுப்பித்து நம் இயல்பார்ந்த வாழ்தகக்கு 
நம்தம அதழக்கிறது. 

 



எல்லாம் இயல்புணர்வின் பெயல் என்றுணர்ந்து, தனது 
மனித அறிதவ பவறுத்து, தனமுதனப்பில்லாது, 
பதடப்பாற்றலிடம் நன்றியுணர்யவாடும், இதறயச்ெத்யதாடும் 
தனக்கும் பிறர்க்கும் நன்தமதய ெிந்தித்துணர்ந்து 
நாடுபவர்களின் யததவகதள இயற்தகயின் அழகான-
மதறவான வழிகளில் உடன் நிதறயவற்றுகிறான்.  

 
இப்பிரபஞ்ெத்திலுள்ள அதனத்து பபாருட்களுயம 

ெமநிதலயுறயவ தவிக்கிறது. அதுயவ இப்பிரபஞ்ெ 
பபாதுவியல்பாகவும் இருக்கிறது. இச்ெமனிதலதய 
அதடவயத ஒவ்பவாரு பபாருளின் முடிவானயநாக்கு. 
ஏபனனில், அது அங்கிருந்யத துவங்கியுள்ளது இந்த 
பயணத்தத. அதுயவ அதன் மூல இருப்பு. ெமநிதலயான 
அவ்வியல்தப யநாக்கி 'கதல'வயத அப்பபாருளின் மூல 
நிதலக்கு ஆனந்தமாகவும், இயல்பாகவும், இன்பமாகவும் 
உள்ளது. 

 
இப்பிரபஞ்ெயம ஆனந்தமாகவும், இயல்பாகவும், 

இன்பமாகவுயம இருக்கிறது. பபாருள் நிதல என்பது 
எல்தலக்குட்பட்ட 'தனி'த்தன்தம வாய்ந்தது. ெமநிதல 
என்பது எல்தலயில்லா தன்தமயது. ஒவ்பவாரு 
பபாருளுக்கும் தன் மூல இருப்தப யநாக்கி கதலந்து 
நகர்தயல ஆனந்தமானது. ஆக ஒரு பபாருள் தன் மூல 
நிதல யநாக்கி திரும்புதல் இன்பமானது, ஆனந்தமானது. 



நமது உடல்களிலுள்ள பல யகாடி உயிரிகளுயம ஒவ்பவாரு 
தனித்தனி பபாருட்கள் தான். உயிர் அற்ற பபாருளுக்கும், 
உயிர் உள்ள பபாருளுக்கும் உள்ள யவறுபாடு என்னபவனில் 
உயிர் அற்ற பபாருள், இயற்பியல், யவதியியல் 
விதளவுகளின் விதிப்படி அதவ நடந்து பகாள்கின்றன. 
தமக்பகன்று எந்த இச்தெயும் இல்லாது கிடக்கின்றன. எந்த 
ததடயுமின்றி தன் மூலநிதலதய யநாக்கி (தனது மூல 
இருப்தப யநாக்கி) இயல்பாகயவ கதலந்து நகர்ந்து விடும்.  

 
ஆனால், ஒரு உயிருள்ள பபாருள் அப்படி தன் மூல 

நிதலதய யநாக்கி, திரும்ப நகர்ந்து விடுவதில்தல. அப்படி 
அப்பபாருள் தனது மூல நிதலதய யநாக்கி நகர்ததல 
தடுத்து நிறுத்தும் பெயலுக்யக உயிர் எனப் 'பபாருள்' படும். 
ஒரு பபாருள் தன் மூல நிதலதய யநாக்கி நகர்வயத தீவிர 
முடிவாக இருக்கும், அதுயவ அதன் இயல்பும் கூட.  

 
நமது உடலிலுள்ள பலயகாடி உயிர் பபாருட்களும் 

இதற்கு விதி விலக்கல்ல! - அப்படி தன் மூல நிதலக்கு 
அப்பபாருள் நகர்வதத தடுக்கும் உயிர் அப்பபாருதள 
யமலும் ஓர் உயர்நிதல பரிமாணத்திற்கு இட்டு பெல்கிறது. 
அந்த பபாருளில் உயிர் என பெயல்படுவயத அறிவுதான். 
நாம் உயிர் என்று பொல்வது அறிதவத்தான். அந்த அறிவு 
பல காலம் பரிணாமமதடந்து இப்யபாது மனித உயிரியாக 



பரிமாணப்பட்டிருக்கிறது. அறிவு தன்தன அறியும் யதற்றயம 
பரிணாம முதிர்யவ அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததலதய. 

 
புற அறிவால் நாம் அறியவாம் ஆத்மாதவயும், 

பரமாத்தவயும் அறிந்த அறிவிலிருந்து கடந்த சுயஅறிவின் 
மலர்ச்ெியினால் உணர இயலும் என்பது புலப்படுகிறது. தன் 
இயல்தப (சுயத்தத) அகஅறிவு நிதலயில் இருந்து உணர்ந்து 
பகாள்வயத அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுததல ஆகும். இதன் 
விொரதண பெய்வது யமலான ஒன்றின் யமல் நாட்டம் 
பகாள்ள தவப்பயத. வார்த்ததகளில் இருந்து விடுபட்டு 
இயல்தப (சுயத்தத) யநாக்கி பெல்வயத. 

 
தன் இயல்லப ஜசுயத்லதஸ அறிவு நிலலயில் இருந்து 

உணர்ந்து மகாள்வவத அறிவிலிருந்து விடுதலலஆகும். 
“அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதலல நெது சுயத்லத, 

அகமவைிலய நிறுத்தி (விைக்கி), அறிலவ தாவன 
சுைைச்மசய்கின்றது.” 
 

 
 

 


