


ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமி வேதாசலம் அவர்களரல் 

இயற்றப்பட்ட தனிச் செர்தமிழ் நால்கள் 

க்கள் நாருண்டு உயிர்வாழ்தல் எப்படி* 5 

சரகுந்தலகாடகம் ஆசாய்ச்சியுடன் 2-ஆம்பதி 4 

காகிலாம்பாள் கடிதங்கள் 2-அம்பதுப்பு 8 

கதொலைவிலுணர்தல் 
சைவ௫த்தாந்த ஞானபோதம் 8-ஆம்பதுப்பு 
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பழந்தமிழ்க் கொள்கையே சைவசமயம் - 

சிந்தனை க்கட்டுரைகள் 

சிறுவர்க்கான செந்தமிழ், எஞ்சி 

பட்டிப்பாலை ஆசாய்ச்சியுளை 8-ஆம்பதிப்பு 

முல்லைப்பாட்டு ஆசாய்ச்சியுளை 4.ஆம் பதி 

் சாஇ வேற்றுமையும் போலிச் சைவரும் 

பொருந்தும்.உண் ஒம் பாரு ரூந்தா. ணும். 

கடவுளுக்கா காரன் கொள்கை சைவம்ஆகா 

"அம்பலவாணர் திருக்கூத்தின் உண்மை 

அறற்கால பிற்காலத் தமிழ்ப்புலவோர். 

கமிழ்காட்டவரும் மேல்காட்டவரும் 

சைவசமயத்தின் நெருக்கடியான நிலை. 

தென்புலத்தார் யார் *. 
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ஷ் ஞானசாகச 11.ஆம் பதுமக் கையொப்பம் 

| BF BA HE GO. நூல்கள். 

திருக்குறள் ஆராய்ச்சி, வெஞானபோதஆராய்ச்சி, பண்டைக் 

காலத் தமிழர் ஆரியர் 8-ஆம்பதி., யோக்நித்திரை, 2-ஆம்பதி. ள் 

தழு சவல்லி 2-ஆம்பதி., மாணிக்கவாசகர் வரலாறுங்காலமும் 

2-ஆம்பதி,,... -மனிதவூயம், 2- ஆம்பதி., இிருவொத்றிமுருகா. 

மும்மணிக்கோலையு்? 2-ஆம்பதி., சோமசநக்தரசக் பணக் 

கம் 2-ஆம்ப்தி. 6 wren 3 Ger Sir மணிதர்கிலை 2 : ஆம்பதி 

இரஞர்ச்சான Der psp.



  
ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமி வேதாசலம் என்னும் மைமலைய/ட.கன், 

  

- பொதுகிலைக்கறழுக ஆசிரியர்



ஓம் 

அறிவுரைக்கொத்து 

INSTRUCTIVE ESSAYS 

் (மூன்றாம் பதிப்பு) 

இது 

பல்லாவரம் 

பொதுகிலைக்கழக ஆசிரியர் 

மறைத்திருவாளர் 
சுவாமி வேதாசலம் என்னும் 
-BY SWAMI VED. ACHALAM 

a are, 

Muay ஈப்பட் ட்டுப், ர : 

+ RR 

Pallavaram 

பல்லாவரம் 

பொறுகிலைக்கழக நிலையத்தின்௪ண் உள்ள 

,இருமுருகன் அச்சுக்கூடத்தில் 

1 நந றட, 
பஇப்பிக்கப்பட்டது; 

 நஷ, 1935. 
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epi Bir, 1921. 
இசண்டாம்.. பதிப்பு, 3981. 
மூன்மும் பதிப்பு. 1935,



இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை 

முதற்பதிப்பில் இல்லாத ஐந்து நீண்ட கட்டுசைகள் இப் 

பதிப்பின்கட். புதியவாய்ச் சேரக்கப்பட் டி. ருக்கின்றன. 

அலை: கடவுள் நிலை,” *கல்வியுங் கைத்தொழிலும், 

(பகுத்துணாவும் மாதரும்,” தனித்தமிழ் மாட்சி,” (தமிழ் 

காட்டவரும் மேல்காட்டவரும்' என்பனவாகும், இத 

னால் இப் பதிப்பில் ௮0-பக்கங்கள் மிகுதியாகச் சேர்க் 

SIM GH COT. : 

மூற்பதிப்பிற் ற்சி கட்டுைகளிற் கலந்திருந்த சற் 

சல வடசொற்களும் இப் பதிப்பின்கண் அறவே களைக் 

தெடுக்கப்பட்டன, அதனால் இந்நூற் கட்டுரைகளின் 

உசைநடை இன்னும் மிகுதியான செந்தமிழ்ச் சுவை 

வாய்ந்து ஈடத்தல் காணலாம்... 

_ மூன்றும் பதிப்பு 

இம்மூன்றாம் “Binds Ap@e0 திருத்தங்கள் செய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

“பல்லாவரம் 
பொதுகிலைக்கழகம், இங்கனம், 

திருவள்ளுவர் ஆண்டு, ௧௯௭௬௪௬ மழஜறைமலையடி. கள். 
வைக்



முதற்பதிப்பு முகவுரை. 

கற்முர் கல்லாதார் என்னும் இருதிறத்தார்க்கும்பயன்படும் 

பொருட்டுச், சென்ற பல அ௮ண்டுகளாக யாம் இடை 

யிடையே வெளியிட்டுவர்ச அண்டுத் தாள்களிற் போந்த 

கட்டிசைசளே பெரும்பர்லும்இந்றா லிலேதொருச்சுப்பம் 

ஒ.ருக்கின்றன. அவை: *சைவ௫௪மயப்பாதுகாப்பு, “திருக் 

கோ யில்வழிபாடு, * (இறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி யிட 

லாமா? சீவகாருணியம், “தமிழ்த்தாய்,” :அறிவுநாற் 

கல்வி,” உடன்பிறந்தார் ஒற்றுமை,” “கூட்வொணிகம்,? 

(பெண்மச்கள் கடமை” என்பனவாகும். இவை பல்லாயி 

சக் சணக்கான அ்ண்டுத் தாள்களில் அச்சிட்ப்பட்டுத் 

தமிழ் வழங்கும் நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் விலையின்றி 

வழங்கப்பட்டன. இவற்றைப் பதிப்பிட்டபோது இவற் 

மின் அச்சுக்கூலி கடிசக்கூலிகளை மட்டும் ஆங்காங்கு 

உள்ள ஈண்பர்கள் இற்சிலர்' ஏற்றக்கொண்டனர். 

் இனித், அண்டுத் சாள்களாக அல்லாமல், எமன் , 

ஞானசாக..ர இதழில் யாம் இடையிடையே. எழுதிவெளி 

    

  

“பிட்ட வேது சல கட்டுசைகளும் இந்தூலின்க டே 

ஊடே சேர்க்கப்பட்டிருக்கன்றன. அவை: a ளுக்கு 

“அருளுருவம் உண்டு)! கல்வியே அழியா. வ வலன் 

தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு, ப் (பெற்றோள் 4 கட்மை' என் 

பனவாகும். இவற்றுட். கல்லிே 'யஅழியாச்செல்லம்” என் 

- பதும், “பெற்றோள் கடமை: என்பதும் எம் அருமைக் 

இருமகள் நீலாம்புள்௮ம்மை அவைக்களத்தில்விரிவுளை 

நிகழ்த்தும்பொருட்டு எழுதப்பட்டனவாகும்.



1 

இக்தாலின்கண் அடங்கிய பதின்மூன்று கட்டுசை 

களுக் தூய கனித்தமிழில் எழுதப்பட்டி ருத்தலோடு,எல் 

லாரும் எனிஇற் -கற்றுணசத்தக்க எளிய கடையிலும் 

அமைகர்திருக்கின்றன. மேலும், இவற்றிலுள்ள பொருள் 

களும் எல்லார்க்கும் விளங்குவனவாய், அவர்க்குமேலும் 

பேலும் அறிவை வளர்க்கும் இயற்கை வாய்ந்து மிருக் 

தின்றன. யாம் எழுதிய மற்றை நால்களிழ் பெரும்பாலன 

இறிதேனுங் சுல்வியறிவு பெற்றவர்களுக்கே பயன்படு 

அன்வாயிருச்ச: இக்தாற் கட்டுசைகள் மட்டும் எல்லார்க் 

“கும் பயன்படும் இயல்புகண்டு எமக்கு ஈண்பராய் உள 

அரீரர் பலரும் இவற்றையெல்லாம் ஒருங்குதிசட்டி. ஒரு 

லாக வெளியிடல், வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்ட 
டிம் . க உ = 5 a 
ற் ணெல்கி, அவற்றை இனம் வெளிபிடலானேம். 

பல்லாவசம்., 

இங்கனம், 

வேதாசலம். 
மச சன்மார்க்க நிலையம், 
FEM all Kat FELD. BM PR, 
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பொருளடக்கம் 

பக்கம் 

சடவுள் நிலை க 

சைவசமயப் பாதுகரப்பு ௯ 

.. திருக்கோயில் வழிபாடு «Ger 

An sarcn so_@ eaItcns1e9 B)ovrint ? உ௬ 

சீவகாருணியம் ௩௪ 

கடவுளுக்கு ௮ருளுருவம் உண்டு ௪௨. 

கல்வியே அழியாச் செல்வம் Geo. 

கல்வியுங் கைத்தொழிலும் ௬௩. 

பகுத்துணாவும் மாதரும் எக 

தமிழ்த்தாய் , ௮௭ 

தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு ௯௭௬ 

தனித்தமிழ் மாட்சி ௧௧௩ 

அறிவு நாற்கல்வி ! ௧௨௮ 
தமிழ்சாட்டவரும் மேல்நாட்டவரும் ௧௩௬ 

உடன்பிறக்தார் ஒற்றுமை BaD 

கூட்டுவாணிகம் ௧௭௬ 

பெண்மக்கள் கடமை ௧௮௪ 

பெற்றோள் கடமை ௧௯௩



இம் 

அறிவுளைக்கொத்து 

கடவுள் கிலை 

சைவசமயம்” என்பது இவ் விந்தியகாடு எங்கும் உள்ள 

தமிழ் ஈன்மக்களால் எத்தனையோ ஆயிச ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னேதொட்டுக் கைக்கொள்ளப்பட்ட கடவுட்கொள் 

கையாகும். ௮௯து அவர்களை அஜிவிலும் உருக்கத்தி 

லும் ஒழுச்சுத்திலும் மேலேறச் செய்து, மற்றை நாட்ட 

வர்க்கு இல்லாத் கனிப்பெருஞ் சிறப்பினை. ௮வர்கட்கே 

தந்து, மற்றைச் சமயங்களுக் கெல்லாம். மேலான தனி 

நிலையில் வைகி விளங்குவது, 

அது, தமிழ் ஈன்மக்களை' அறிவில் மேம்பட்டு விளங் 

கச்செய்தது எப்படி யென்றாற், கூறுதும்: இர் நிலவுலகத் 

இல் எங்கும்உள்ள எல்லாமச்களும், அவர்கள் காகரிகத் 

திற் -ெந்திருப்பிஸம் நாகரிகம் இல்லாக் காட்வொழ்க் 

கையி லிருப்பினும், எல்லாருக் *கடவுள் ஒருவர் உண்டு? 

என்னும் உணர்ச்சியும் அச்சடவுக வணக்கும் விருப்ப 

மும் உடையசாய்- இருக்கின்றனர். மக்கட் பிரிவினர் 

எல்லார் வரலாறுகளையும் மிக நுணுக்கமாக ஆசராய்ந்து 

் வசலாற்றுநூல்கள் எழுதியிருக்கும் ஆங்கில ஆசிரியர்கள் 
“உடவுறாணர்ச்சி யில்லாத ஒரு மச்கட் கூட்டத்தாரை 

இரிடத்துங் காண்டல் இயலாது”. என்று முடிஓகட்டிச் 

சொல்லுகன்ரர்கள். ஈமு காட்டிலும் மிகத்தாழ்ந்தோர் 
1 ட



a அறிவுரைக்கொத்து 

முதல் மிக உயர்ந்தோர் ஈறாக உள்ள சாதிதெத்சவளும் 

கடவுளுணர்ச்சியும், அவ்வுணர்ச்சிக்கு ஏற்ற பலவகை 

யான வணக்கமுறைகளும் உடையசாய் இருத்தலை நாடோ 

அம் காம் எங்குங் சண்டுவருசன்றோம். ஆகவே, கடவு ' 

ளுணர்ச்சயுங் கடவுள் வணக்கமும் இல்லாமல் மக்க 

ளாய்ப்: பிறந்தவர்கள் உயிர்வாழ்தல் இயலா தென்டறு 

இனிது விளங்கும். ் ae 

இனி, மக்கள் எல்லாரும் ஏன் இங்வக வனங் ane 

உணர்ச்சியுங் கடவுள் வணக்கமும் உடையசாயிருக்கின் 

ஐனசென்றால், அவர்களனைவரும் இந்த உடம்பின் துணை 

யும், இந்த உடம்பு உலவும் நிலத்தின் துணையும், இந்த 

உடம்புக்கு வேண்டும் பொருள்களின் அணையும் வேண் 

டியவர்களா யிருக்கன்றனர். வியப்பான இந்த உடம் 

பையும் இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்துப் பொருள் 

களையும் old உண்டாக்கக்கொள்ள வல்ல 

வர்களாய் இல்லை. ஆகவே, இத்தனை வியப்பான பண் 

டல்களையுந் தமக்கு ஆக்கிக். கொடுக்கத்தக்க பெருவல்ல 

மையும் பேசறிவும் பேரிரக்கமும் உள்ள ஒகு PLPEP 

கடவுள் கட்டாயம் இருக்கவேண்டுமென்னும் உணர்ச்சி 

எல்லார் உள்ளங்களிலும் Pupseeuneiar தோன்று 

நிற்கின்றது. 

இனி,எவசாலும் படைக்கமுடியாத இத்தனை உடம், 

புகளையும் இத்தனை உலகங்களையும் இத்தனை அரும்பொ 

ருள்களையுக் தமக்குப் படைத்துக்கொடுத்த எல்லாம்வல்ல 

இறைவன் ஒருவன் உண்டு என்னும் உணர்சி வந்த : 

வுடனே, அவனைக் காணுதற்குங் கண் டு வணங்குதற்கும் :- 

எல்லாருக்கும் போவா உண்டாதலும் இயல்பே யாம். 

சலவைக் கல்லில் திருத்திச் சமைக்கப்பட்ட..மிக அழ :
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கான ஓர்உருவத்தையேலும், பலவண்ணங்களாற்குழைத் 

அத் திறமாக௪ முதப்பட்டஐர் ஒவியத்தையேனும்,வானத் 

இற் பறக்கும் ஒரு மயிற்பொறியையேனஞ், சுவைத்த 

சொல்லும் பழுத்த பொருளும் நிறைந்த ஒரு நூலையே 

னும் இயற்றிய கைத்தொழிலாளரும் நல்லிசைப் புலவ 

ருந் தமது காலத்தில் உயிரோ டிருக்கின்றனர் என்று 

தெரிந்தால் அவர்களைக் காண்டற்குங் கண்டு வணங்கு 

தற்கும் மக்கள் எவ்வளவு விழைவுடையசாய் விரைந்து 

செல்கின்றனர்'சென்று, அவர்களை மனம்உருகி வணங்கி 

வாழ்த்தி எவ்வளவு இன்டறுகின்றனர்! சிற்றறிவடைய 

மக்கட்பிறவி யெடுத்தாரிலேயே சிறிது சிறந்த அறிவு 

வாய்த்த கைத்தொழிலாளசையும் ஈல்லிசைப் புலவரை 

யூர,௮வர் அமைக்கும் உருவஅமைப்பு நூல்௮மைப்பின் 

அழகால் மனம் இழுக்கப்பட்ட மக்கள் தேடிச்சென்று 

கண்டு வணங்கப் பேசாவல் கொள்வார்களானால், எவசா 

லும்- அமைக்கமுடியாத எண்ணிறந்த உடம்புகளையும் 

எண்ணிறந்த உலகங்களையும் எல்லையற்ற உலகத்துப் பொ 

ருள்களையும்., நாம் கேளாமலே அமைத்துக் கொடுத்து, 

பற்றைத் தொழிலாளரும் புலவரும் ௮ழிக்தொழிவது 

ர்ல் அழிக்தொழியாமல், எக்காலம் எவ்விடதீதும் 

  

   
ee ண்டு வணங்குதற்கும் மக்களாகிய நாம் 

இன்னும் எவ்வளவு மிகுந்த பேசாவல் உடையவர்களாய் 

இருக்கவேண்டும்! மக்களிற் இறெக்தாசாயுள்ள கலசைக் 

  

பும்'இன்பமும் உண்உாகுமானால், எல்லாச் சறப்புக்குர் 

தலைவனாப் நிற்கும் இறைவனைக் கண்டு வணங்குதலால் 

ஈமக்கு இன்னும் தடி மிகுதியான அன்பும் இன்ப 
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மும் உண்டாகல் வேண்டும்! ஆதலால், மக்களுக்குக் 

சுடவுளுணர்ச்சியுங் கடவுகா வணங்குகலும் வேண்டா 

வெனக் கரைவாசது வெற்றுசை மக்களுக்குச் சிறிதும் 

பயன்படாதென்று உணர்ந்துகொள்க. 

இனி, விருப்பு ஹெறுப்பில்லாக் கடவுள் தன்னை மக் 

கள் வணங்கல் வேண்டுமெனவுக் தனக்குத் இருக்கோ 

யில்களுக் இருவிழாச்களும் எடுத்துத் தன்னை அவர்கள் 

வழிபடுதல் வேண்டுமெனவும் விரும்புவசோ”? என வின 
விச் லொ ஈம்மனோரை ஏளனஞ் செய்கின்றார். கடவுள் 

_ தம்மை மக்கள் வணங்கல் வேண்டுமெனத் தமது இரு. 

.  வுள்ளத்திற் கருஅவது, அதனால் அவர் தமக்கு ஒரு 

பெருமை தேடிக் கொள்ளுதற்கு அன்று, ஒருவன் பிற 

னொருவனை வணங்குவது அச்சக்தினாலும் கிகழும்; அன் 

பினாலும் நிகழும். செல்வத்தினாலேனுங் கல்வியினாலே 

னுச் தலைமையினாலேனும் வலிமையினாலேஷஞ் கிறக்தா... 

னாயிருக்கும் ஒருவனைச், செல்வழுங் கல்வியுக் தலைமை” 

யம் வலிமையும் இல்லாத் பிதா பெரும்பாலும் அச்சத் 

தால் வணங்கராநிற்பர்; சிறுபான்மை யன்பினாலும் வணங் 

காகிற்பர். மேற்சொன்ன வளங்களுடையோன் தன்னை 

யே பெரியனாக மதித்தத் தன்னை வணங்குவோரளை மதி 

யாது ஒழுகும்வசையில், அவனை வணங்குவோர் ௮வன் : 

பால் என்றும் அச்சமே கொண்டு நிற்பார். ௮ங்ஙகனஞ் 

செல்வம் முதலிய வளங்களால் உயர்ந்தோன் தன்னை ' 

மேலாகக் கருதாது, தன்னை வணங்குவா செல்லாரிடசத் 

அம் அன்பும் இசக்கரும் உடையனாப் ஓழுகுவனாயின், 

அவனை வணங்குவார் தமக்குள்ள அச்சக் தீர்ந்து ௮வன் 

பாற் பேன்புடையராய் உளங்குழைந்து உருகியொழுகு 

தலையுங் காண்கின்றோம். இவ்வியல்பை உற்றுநோக்குங்
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* காற், கடவுளை அச்சத்தால் வணங்குவோர் நிலைக்கும், 

அன்பினால் வணங்குவோர் நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு 

நன்கு... விளங்காகிற்கும். “கடவுள் ஓப்புயர்வு அற்ற 

செல்வமும் அறிவுர்.தலைமையும் வலிமையும் உடையா; 

அவசை வணங்காது ஓழியின் ஈமக்குத் இங்குண்டாம்?” 

என்னும் அளவே கருதி, ௮வசை அச்சத்தால் வணங்கு 

வோர் தாழ்ந்த நிலையின சாவர். **மமற்ளுறித்தவளங்ககை. 

யுடைய னாகலுடன்; எம்பெருமான் ஒன்றுக்கும் பற்னாசு 

eaten திலும் அளவிறந்த அன்பும் இசக்கமும் 

உடையன்?” எனக் கருதி ௮வனை அன்பினால் வணங்கு 

- வோர் உயர்ந்த நிலையினசாவர். அன்பினால் வணங்கும் 

உயர்ந்த கிலையினசே கடவுளின் உண்மையை உணர்தந்தா 

சாவர். ஏனென்றாற், கடவுள் எல்லையற்ற செல்வமும். , 

௮றிவுர் தலைமையும் வலிமையும் மட்டுமே யுடையால்லர்; 

அறியாமையுர் அன்பரும் உடைய எல்லா உயிர்களுக் 

கும் இவ் விரண்டையும் ரீக்கி, அறிவும் இன்பமுந் தரு 
தற்கு அவர் செய்திருக்கும் ஏற்பாடுகளின் அருமையை 

எண்ணிப் பார்க்கப் பார்க்க அவர் எல்லா உயிர்களிடத் 
தும் எல்லையற்ற அன்பும் இசக்கமும் உடையசென்பது 

தெளிவாக விளங்குகின்றது. ஈம் உடம்பிலுள்ள உறுப்பு 

களிற் சண்ணினுஞ் இறற், ன திதலை சண் இல்லையர் 

னால் . நமது அறிவு முக்காற்பங்குக்குே மல் விளங்காது 

ஒழியும். இத்துனைச் சிறந்த கண்ணையும், இதற்கு அடுத்த 

றெப்பிலுள்ள ஏனை உறுப்புக்களையும் தாமாகவே படைத் 

துக்கொள்ள வல்லவர்கள் எங்கேனும் உளசோ? இல்லை 

யன்றே! எவ.சானும் படைக்கமுடியாச இவ்வரும்பெறல் 

உறுப்புக்களை, நரம் கேளா திருக்கையிலும் ஈமக்குப் 

படைத்துக் கொடுத்தவன் நம்பால் எவ்வளவு அன்பும்
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எவ்வளவு இரக்கமும் உடையனாயிருக்கவேண்டும்! இது 

பற்றியன்ளோ மேனாட்டிற் சிறந்த மெய்ந்நாூலாசிரியரான 

ஒருவா் (Bergson) கண்ணின் வியப்பான அமைப்பை 

ஆசாய்ந்துகாட்டிக் கடவுளின் அறிவாற்றலையும் அருளை 

யும் நிலைகாட்டினார். ஆகவே, கடவுள் வகுத்த இவ் 

வியற்கை யமைப்பின் திறங்க ஆசாயுந்தோறும் ஆசா 

யுந்தோறும் காம் அவன்றன் ஆற்றலைவும் அருளையும் 

அறிக்கறிந்து மெய்யறிவு விளங்கப் பெறுகின் ரூம் ௮ல் 

லமோ?பேசறிவுடையோன் ஒருவன் வகுத்த ஒரு£சாவி 

வண்டியின் ௮மைப்பையேனும் அல்லது அதுபோன்ற. 

. மற்றொரு வியத்தகு பொறியையேனும் காம். ஆசாய்ந்தூ 

நோக்குந்தோறும், அவனது அறிவின் திறம் ஈமச்குப் 

பெரியதோர் இன்பத்தை விளைத்து ஈமதறிவையும் விரிவு 

செய்து விளக்குதல்போல, இறைவன் படைத்த படைப் 

பின் வழியே அவனத அறிவின் ஏற்றத்தைச்சண்டு நாம் 

வியந்து மூழுந்தோறும் ஈமதறிவும் முறை முறையே 

விரிந்து பேசொளியோடும் விளங்காநிற்கும். இவ்வாறு 

இறைவன்றன் அறிவாற்றல் அருளாற்றல்களை ஆதியு 
மூகத்தா னன்தி, நமக்கு உயர்த்த அறிவுவிளக்கம் உண்: 

டாதற்கு வேறுவழி இல்லையாதலால், ஈமக்குக் கடவு: 

ளுணர்ச்ச வேண்டாமென்பாரின் வழுக்குளை ஏழைமக் 

களை அறியாமைப் பாழ்ங்குழியில் ஆழ்த்தி அழிப்பனவா 

மென் அணர்மின்கள்! இவ்வாற்றார் ச வசமயமானது, 

மக்களுக்கு உரிய அறியாமையும், பிறப்பு இறப்பும் இல். 

லாப் பெருமுதற் கடவுளான இவபெருமான்றன் ௮றி 

வாற்றல் அருளாற்றல்களை விளச்சும் வழியே மக்களெல் 

லாசையும் பே௱றிவுகிலைக்குச் செலுத்துவதோர் ஓப்பற்ற 

கொள்கையா தலை உணர்ந்து கொண்மின்கள்? 

  

   

 



கடவுள் கிலை or 

    

  

, அவர், தம்மை - இனிக் கடவுள் ஒருவர் இருந் 
மக்கள் வணங்கல் வேண்டுமெனக் கருதரா' என்னுங் 

கருத்துப்பட உரைப்பார் உரையும் பாழுசையாதல் காட் 

தெம்: எல்லாம்வல்ல இறைவன் இவ் வுலகத்தையும் 

_ இவ் வுலகத்துப் பொருள்களையும் படைத்து, அவற்றின் 

நடுவே இவ்வியப்பான இவ்வுடம்புகளிற் புகுத்தி கம்மை 

வாழச்செய்இருக்ளும் வகையினை உற்றுசோக்கும் நண் 

ணறிவாளர், இங்கனம் அவன் செய்திருப்பது ஒரு இறந்த 

கோக்கம்பற்றியே யல்லாமல் வெறும் பாழுக்காக அன் 

றென உணர்வர். அச் சிறந்த நோக்கம் யாசதோவென் 

ரூல், நாம் அறிவும் இன்பமும் இவையென உணர்ந்து, 

நமக்கு இயற்கையாய் உள்ள அ௮றியாமையுக் துன்பழுங் 

களைந்து,என்றும் அழியாப் பேரின்பத்தில் நாம்கிலைபேரு 

பிருக்சவேண்டு மென்பதே யன்றோ? உலகத்தின்கண் 
உள்ள அரிய காட்ிகளையும், இனிய ஒலிகளையுக், தீஞ் 

சுவைகளையும், நறுமணங்களையும், மென்பொருள்களை 

யுங் சண்டுகேட்டுச் சுவைத்த உயிர்த்துத்தொட்டு உணர் 

தலாலும்,அறிவால்மிக்க சான்றோசொடு பழ அவர் ஆக் 
கிய நூல்களை ஆராய்ந்து ௮றிதலாலும் யாம் நாளுக்குகாள் 

   
    

  

ன்பழும் இவையென உணர்ந்து அவற்றுல் 
  

மேன்மேல் அயர்ந்து வருகின்றனம் அல்லமோ? ஆகவே, 

இறைவன் இவ்வுலகவாழ்க்கையினை வகுத்தது,ராம் அறி 

வில் வளர்ந்து அவனத பேரின்பத்திற்சென்று கிலைடெறு 

தற்பொருட்டேயாமென்பது நன்கு அணியப்படும். காம் 

கடவுளின் பேசறிவினையும் பேரின்பத்தினையும் ௮றிதற் 

குக்கருவிகளாகவே அறிவையும் இன்பத்தினையுஞ் சிறிது 

சிறிதே காட்டும் இவ் வுலகத்துப் பொருள்களையும் இன். 

வுடம்புககாயும் இறைவன் அமைத்தனனே யல்லாமல்,



<5 அறிவுரைக்கொத்து 

இப் பொருள்களும் உடம்புகளுமே பேரறிவையும் பே 

ரின்பத்தையும் அளிக்குமென அமைத்தானல்லன். ஆத 

லாற், இற்றறிவு இற்றின்பங்களைத் தரும் இவற்றிற் பற்று 

வையாமற், பேரறிவு பேரின்பங்களைத் தருங் கட வுளிடத் 

இல் நாம் பற்றுவைத்தல் வேண்டு மென்பதே: அவனது 

௮ரும்பெரு கோக்கமாதலால்,அ௩் நோக்கத்தை யுணாந்த 

வர்களல்லாமல் மற்றையோர் இவ் வுலகப்பற்றை விடார். 

ஆகவே, இறைவனைச் சார்ந்து வணங்கி அவன்றன் பே 

ரின்பத்தை நாம் டெறுவதூ அவனத நோக்கத்தோடு ஓக் 

இருத்தலால்,அதுகண்டு இறைவன் இருவுளம் மகிழ்வன். 

ஐன் த யரிந்தரிலை பதன் கண்டு ம௫ழாத தர்தைதாய 

ரும் உள்ளோ? எனவே, காம் இறைவனை வணங்குவது 

ஈமக்குப் பெரும் பயன் தருகலோடு, இறைவற்கும் 

டழ்ச்டி தருவதாகலின், அவற்குத் திருக்கோயில்களுக் 
இருவிழாக்களும் அமைத்து வண்ங்குதலே சிறந்த முறை 

யாமென்ச. இஃது உணர்த்துதற்கே அப்பரும், 

4(ஞகு.றிகளும் அடையாளமுங் கோயிலும் 

ப அவன் நின்றதோர் கேர்மையும் 

றிய ஆயிரம் ஆசணம் ஒ.தினும் 

பெசறியினிர் மனம் என்தெர் பகத" என் 

ழு அருளிச்செய்த தா rena 

௮ => 

Be



சைவசமயப்பா காப்பு 

"கரகம் உறவு கலக்துண்ணக் கண்டீர்! அகண் 

டசகாரசிவ, போகம்எனும் பேரின்பவெள்ளம் 

பொங்கித்ததும்பிப் பூரணமாம், ஏகஉருவாய்க் 

கடக்குதையோ 1! இன்புற்றி.. ௧௩ம் இனிஎடுத் 

த, தேகம் விழும்முன் புசிப்பதற்குர் சேரவா 

ரூம்! செகத்தீசே!”? தாயுமானசுவாமிகள்.. 

சைவசமயம்” என்பதூ (சிவத்தை ஆராய்ந்து அறிர்த 
பொழுது sang கொள்கை” என்று பொருள்படும்; இக் 

சச் கொள்கையைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுதலே சைவ 

சமயப் பாதுகாப்பு ஆரும். உலகத்திலே அளவிறந்த 

கொள்கைகள் இருந்தாலும், அவை யெல்லாவற்றுள்ளுங் 

சுடவுளைப் பற்றிய கொள்கையே சமயம் என்று பெரும் 
பான்மையும் எல்லாசாலுங் சைக்கொள்ளப்பட்டு வரு 

இன்றது; மக்கள் நிலையில்லாத வாழ்க்கை உடையசாய் 

இருத்தலாலும், நோயுக்துன்பருங்கவலையும் அடுத் தடுத்து 
வந்து ௮அவசை வருத்துகலாலுக், தமக்குத் துணையாக 

நிணைத்த மக்களுக் தம்மைப்போலவே நோய் மூ. தலியவற் 

ரூல் வருந்தி நிலையின்றி மறைந்துபோதலாலும்,அவர்கள், 

தம்மினுர் தம்மைப் போன்ற எல்லா உயிர்களினும் மேற் 

பட்டு. உயர்ந்த ஒரு பேசறிவுப் பொருளான கடவுளின் 

அணையை காடினவசாய் இருக்கின்றார்கள்.கடவுள்இல்லை 

யென்று வலியுறுத்இப் பேூவெந்தவர்களுவ் கூடப் பெருக். 

அன்பங்கள் வந்து தம்மை: மூடிக்கொண்ட காலத்தில் 
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௧௦ அதறிவுரைக்கொத்து 

ஜாம்கொண்ட கொள்கையைப் பிசகென உணர்ந்து கட 
வுளை minus தலைப்பட்டிருக்கின்றார்கள். கடவுளிட த்தில் 

நம்பிக்கை யில்லாத அருகரும், பெளத்தருங் கூடத் 

தமக்கு மேற்பட்டதுணையை காடினவர்களாய்த் தம் சமய 

குசவமையே கடவுளாகஎண்ணிவழிபட்டுவருகின்றனர்* 

தம்மையே கடவுளாக தினைப்பவர்களுங் கூடத் தமது 

கொள்கையை உண்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமை 

கண்டு எதாவதொன் ரைத்தமக்கு ல்க க தாகவைத்து 

வணங்கிவருகின்றார்கள். இங் கனமாக ஓன் மோரடொன்று 

மாறுபட்ட கொள்கைகள் உடையவர்க ளெல்லாருவ் 

கடையாகக் கைக்கொண்ட.து * மக்கு மேற்பட்ட ஒரு 

பேமறிவுப் பொருள் வணக்கமே' ஆகும். இம் முடிந்த 

கொள்கையில் எல்லாச் சமயிகளும் உடன்பாடு உடைய 

வ.சாய் இருக்கின்றனர் ட. 

இனி, மக்கள் எல்லாரும் இகங்கனந் தம்மின் மேற் 

பட்ட ஒரு பேரறிவுப் பொருளின் உதவியை விரும்பி 

நிற்றல் எதன் பொருட்டு என்று ஆழ்ந்து ஆராய்ந்னு, 

பார்க்குங்கால், அவர் தமது துன்பத்தை நீக்கிக் கொள் 

EPS இன்பத்தைப் டெனறுதற்குமேயாம் என்னும் 

உண்மை புலனாகும். மக்கள் மட்டுமே யல்லர், மக் 

கணினுச் தாழ்ந்த எல்லா உயிர்களுங் கூடத் தமது 

துன்பத்தைப் போக்கி இன்பத்தை ஆக்கிக் கொள்ளவே 

முயன்று நிற்கின்றன. இங்கனம் ஈம் கண்ணெதிசே 

காணப்படுகின்ற இவ் வுண்மையைக் கொண்டு, எல்லா: 

உயிர்களும் இப்போது அுன்பக் கயிற்றாற் கட்டப்பட் 

டி.ருக்கின்றன வென்.ற:ம், இத் அன்பக் கயிற்றை. அறுக்க. 

வும் இன்பவெள்ளத்தைப்பெருக்கவுர் தம்மால் ஆகாமை ் 

யின், துன்பத்தினின்றுக் தம்மை விடுவித்து இன்பத்தை



ஷ் 

சைவசமயப்பாறுகாப்ப் BS 

ஊட்ட வல்ல முழுமுதற்கடவுளின் உதவியைப் டெறு 

தற்கு அவை பெரிதும் விரும்பி நிற்கின்றன வென்றும் 

காம் தெளிவாக அறிந்துகொள்கின்றனம் அல்லமோ ? 

இன்னும், பிறப்பு இறப்பு கோய் மூப்புக் கவலை இழப்பு 

முதலான பலஇறப்பட்ட வடிவங்களிற் ஜோன்றுக் துன் 

பங்கள் அத் தனையும் எல்லா உயிர்களையும் வருத்தி வரக் 

காண்கின்றோ மாதலால், இத்துன்பங்கள்' உடையோர் 

வேற வகையில்எவ்வளவு உயரந்தோசாயினும் உயிர்களே 

யல்லாமற் கடவுளாகமாட்டார். இவ்வுயிர்ககா இத்துன் 

பத்தினின்றும் மீட்டு, இவற்றிற்கு இன்பத்தைத் தருப் 

கடவுள் ஒருவ எவ்வகைத்துன்பழும் இல்லாதவர், எல் 

லாஇன்பமும் ஒருங்கேஉடையவர். இதுவே கடவுளுக்கு 

உண்மையான தன்மையென்பதை எல்லாச் சமயிகளும் 

உடன்பட்டு உமைப்பார்களாயினுஞ், சைவசமயத்தில்ம்ட்: 

டும் அவ்வுண்மை முன்னுக்குப்பின் மாறில்லாமற் சாணப் 

படுகின்றது; மற்றைச் சமயத்தவர்களோ பிறப்பு இறப்பு. 

முதலான மேற்கூறிய அன்பங்களிற் கிடந்து உமன்றவர் 

களை, அவசவரிடத்துள்ள சிற்கெ சிறந்த சன்மைகளாக் 

கண்டும் வலிய செய்கைகளைக் கண்டும் முழுமுதற் கடவு 

ளாகத் துணிந்து வணங்கி வருகின்றனர். காடக அரங் 

கத்தில் ௮சசகோலர்தாங்கிவந்து ஆரிவோன் உண்மையில் 

அ௮சசன் அகாமையபோல, இறைவனருளாற் கிற்கில உயர் 

நலச் செய்கைகளைப் பெற்றவர்கள் அவற்றால் அவ்விறை 

வனைப்போற் கருதப்படினும் அவர் உண்மையில் அவ் 

விறைவனாகமாட்டார். சைவசமயிகள் வணங்கிவருவத , 

இன்பவடி வான கடவுளே யல்லாமற் பிற உயிர்களுள் 

ஒன்றும் அன்றென்பதற்கு அடையாளம் என்னென்ல்,' 

அன்பு அல்லது இன்பம் என்று -பொருள்படுஞ் இவம்
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என்னுஞ் சொல்லையே மாழுழாதற்கடவுளுக்குச் சிறப்புப் 

பெயசாகவைத்து வழங்குவதும், ௮ச் இவத்திற்குப்பிறப் 

ப: இறப்பு முதகலானஎவ்வகைத்துன்பழுஞ் சிவபு.சாணங் 

களிற் காணப்படாமையுமேயாம். இவ்வுண்மையை வலி 

புுத்தம்பொருட்டே, 

:-பரதொருதெய்வங்கொண்டீர் அத்தெய்வமாகி 

யரங்கே, மாதொருபாரகனாச்்தரம் வருவர்7 மதிறு 

அத் தெய்வங்கள், வேதனைப்படும் .இறக்கும் 

பிறக்கும் மேல்வினையுஞ் செய்யும்? ஆதலால் 

இளவையிலாதான் அறிக்தருள் செய்வனன்றே?? 
என்பது இவஞானூத்ொரிலும் அருளிச் செய்யப் 

பட்டது. 

இங்கனம், இன்பவடி வாகவிளக்கும்முதல்வனையே 

வணங்குஞ் சைவசமயிகள்எவ்வுயிர்க்கும்இன்பத்தை2ய 

செய்யக் கடமைப்பட்டவர்களா யிருத்தலால், இன்பத் 

இத்சூ மாரான அுன்பத்தைத்தருங் கொலைத்தொழிலை எவ் 

வுயிர்க ளிடத்துஞ் செய்யாதவர்களாயும், ௮க் கொலைத் - 

- தொழிலால் வரும் ஊனைத் தின்னாதவர்களாயுஞ் ௪ீவகாரு 

ணிய ஒழுக்கத்தில் தலைறெந்து நிற்கின்றார்கள். சீவகாரு 

ணிய ஒழுக்கம் மற்றைச் ௪மயத்தவராலுங் கைக்கொள் 

ளப்படினும், அது சைவச௫மயிகளுக்கே பழமைக்காலந் 

தொட்டுச் சிறந்த உரிமையாகி வருகின்றது. மற்றைச். 

சமயத்தவருர் தம்மிற் புலால்தின்னாத ஒருவரைப்பார்தது 

(அவர் சைவசாகிவிட்டார்” சன்று சைவப்பெயசாற்.௬று 

தலிற், 2வகாருணிய வொழுக்கஞ் சைவசமயிகளுக்கே 

நறெப்புரிமைப் பொருளாய் Aone Grp. 

இனி, இங்கனமெல்லாம் பலவகையலும் உயர்ந்த 

" சைவசமயத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளும் வழிகள் என்



சைவசமமப்பாதுகாப்பு ௧௯ 

5 னென்றாற்,சைவசமயத்திற்பிறக்கும்பெருக்கவம்பெற்றவர் 

கள் முகலில்தம்மால்வணங்கப்பட்டுவரும்முழுமுதற்கட 

வுளான இவத்தின் இயல்புகளை அறிந்தோரிடத்தும் நால் 

களிடத்தக் கேட்டும் பயின்றும் நன்கு அறிக்துகொள்ளு 

தல் வேண்டும். பெண்பாலாசே பிள்ளைகளின் நல்லஜிவு 

வளர்ச்சிக்கும் ஈல்லொழுக்குத்திற்கும் காசணசாக இருத் 

கதலாற், பெண்மக்களுக்குச் சைவசமய நூல்களையும் கல் 
லொழுக்கங்களையும் அறிந்தோர் வாயிலாகக் கற்பித்து 

வருதல் வேண்டும். ஆண்பிள்ளைகள் மற்றக் சல்வியொடு 

சைவசமய உணர்ச்சியும் பெற்றுவரும்படி. கல்விச்சாலை 

கள் ஆங்காக்குத் இறப்பிக்த, அதனைச் செவ்வையாகப் 

புகட்டி. வருகல்வேண்டும். தேவார இருவாசகங்களுக் 

குப் பொருள் தெரிர்துகொள்வதோடு, இனிய குரலில் 

அவற்றை இசையுடன் ஐதுதற்கும் தவ்வொருவரும் பழ 

கிக்கொள்ளுதல் வேண்டும். 

் இனி, ஒர்உயிசைக்கொலைசெய்யாமையுங்;ககொன்று 

அதன் ஊனைத் தின்னாமையுஞ் சைவசமயத்திற்குச் சிறந்த 
அறமா யிருத்தலால், எல்லாருஞ் சீவகாருணிய வொழுக் 
கத்தைக் கைப்பற்றி யொழுகும்படி. எவ்வெவ்வகையால் 

மூயற்சிசெய்தல் வேண்டுமோ அவ்வவ் . வகையாலெல் 

லாஞ்செய்து அதனை எங்கும் பசவச்செய்தல் சைவர்க்கு 

இன்தியமையாத கடமையா யிருக்கின்றது. — 

இனித், தமிம்மொழியின் அமைப்பும் அதன் இயற் 
் கையுஞ் சைவசமய உண்மையொடு மிகவும் ஒன் ௮பட் 

டிருத்தலால், அதனை எல்லாரும் சன்ஞுகக் கற்று வேறு 
மொழிக் கலப்பில்லாமற் செவ்வையாகப் பேசவும் எழுத 

வும் அதிற் புதிய புதிய நல்லநால்கள் இயற்றவும் பழூக்' 

கொள்ளுதல் வேண்டும், தமிழ்அல்லாத மற்றமொழிக
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ரில், வருதி /பட்டெ்ச்சொல்லுஞ்சொற்களுஞ், சினந்துன் :: 

பம் வந்தாற் பிறக்கும் உரத்த ஓசைகளும், இளைத்த ஒலி 

களும் கிசம்பிக் கிட த்தலால் ௮வையெல்லாஞ் செயற்கை 

மொஜழிக ளென்றுற்,: தமிழில் வருத்தமின்றி இயல்பாற் 

பிறக்குஞ் சொற்களே நிறைந்து சனத்தாற் பிறக்கும் 

வெடுவெடுப் போசையும் துன்பத்காற் பிறக்கும் இளைப் 

பொலியும் இன்றி, எல்லாம் இனிய குணத்திற் பிறக்கும் 

மெல்லோசைகளாய் இருத்தலின், கமிழ் இன்பவடிவாய் - 

Moras; சிவத்தோடு ஓத்த இன்பம் வாய்க்க தெய்வ 

மொழியாம் என்றுஞ் சைவசமயிகள் இவவுண்மையைக் 

கருத்திற் பதியவைத்து அதனை வளசச்செய்தற்கான எல் 

லா முயற்செளையுல் குறைவரசச் செய்தல்வேண்டும். - 
கம் செந்தமிழ்மக்களில் நாருயிரசம்போக்கு இரண்டு 

மூன்று பேசே சிறிது கற்றவர்களா யிருக்கின்றார்கள்; மற்ற 

வர்கள் எல்லாருங் கல்வியறிவு இல்லா தவர்களாயும், அறி 

யாமைச் சேற்றிற் புதைந்து கிடப்பவர்களாயும் இருக்கின் 

மூர்கள். உலகத்தில் இவ்விந்தியகாட்டைத் தவிர மற்றைப் 

பெரும்பாகங்களில் இருப்பவர்களெல்லாருங் கல்வியிலும் 

மெய்யுணர்விலும் உழவிலுங் கைத்தொழிலிலும் வாணி 

கத்திலும்காளுக்குநாள்மேம்பட்வெசஈமதுநாட்டி லுள்ள 

வர்சளோ---அவர்களிலுக் சமிழர்கள், இவற்றில் மிகவுந் 

தாழ்ந்தகிலைமையிலிருக்கன்முர்கள்! இவர்களை இனிக்கல் 

விச்சாலைகளுக்கு அனுப்பிக் கல்வி கற்பித்தல் இயலாதாக 

லின்,ஊர்கள்கோறும்ககசங்கள்தோறுங் கழகங்கள்வைப் 

பித்து அவற்றின்வாயிலாகச் கமிழுஞ்சைவமும் உணாக்௪ 

அறிஞசைப் பல இடங்கட்கும் அனுப்பித், ,தமிழ்நூற் 

பொருள்களையுஞ்சைவ. நாற்பொருள்களையும்விளக்கமாக . 

அறிவறுத்திரு தல் இப்போது உடனே செயற்பாலதான.
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நன்னாயற்சியாகும். தமிழ் கற்றோர் தொகை மிகவுஞ் 

சருங்கிப்போ தலால், *கமிழ் அறிஞர்க்குப் பொருள் ஏன் 

வேண்டும்?' என்று ஏளனமாய் உசையாமல், அவர்க்கு 

ஏசாளமாய்ப் பொருளுதவி செய்து, கல்வியில் எல்லை 

யின்றிக் குற்று அதனைப் பிறர்க்கும் பயன்படுத்தும்படி 

அவருக்கு மனக்கிளாச்இயினை விலா வித்தல் வேண்டும். 

இனிச், சிவபிசான்கோாயில்களில் கிறத்தப்பட்டிருக் 

குர் இருவுருவங்கள், இறைவனுக்கு என்றம் உரிய ௮௬ 

ருவத்தையும், அன்பாக்கு அருள்செய்யும் பொருட்டு 

முதல்வன் ஓசொருகாற்கொண்ட இருவுருவத் தோற்றங் 

களையும் அன்பர்க்கு நினைவில் எழுப்புதற் பொருட்டு 

அமைத்தவடி வங்களே யாகும். இவ்வடிவங்களை வணங் 

கச்செல்லும் அன்பர்கள் இவற்றைக் கண்டவுடன் ஐயன் 

அருள் உருவங்களை கினைந்தவசாகி அகங்குழைந்து உருகு 

வர். ஆண்டவனதருளுருவத்திற்குச் செய்யும் எண்ணக் 

அுடன் தம் அன்பினாற் பூவும் நீரும் இட்டு ஆடையணி 

கலன்கள் சாத்தி ௮வ்வடிவங்ககா வணங்குதலும் அவ் 

அன்பிற்கு அடையாளமாகும். இறைவனருளைப் டெறு 

தற்கு மெய்யுணாவும்அதன்வழித்தோன்றும்பேன்புமே 
வாயில்களாதலாலும், இக்காலத்தில் மக்களிற் பல்வகைக் 

கூட்டத்தாரும் அறிவைப் பெருகச்செய்து, அறிவாலும் 

அன்பாலும் ஆண்டவனை அடை ற்கு மிக முயன்றுவரு. 

தலாலுஞ் சைவசமயிகளான அறிஞரும் அறிவுகெறியிற் 

தமத கருத்தை மிகுதியாய்ச் செல்லவிதெல் வேண்டுமே 

யல்லாமல், வெறுக் தொ ில்நெறியிற் புகுந்து ஒப்பனை 

களின்பொருட்டுர் இருவிழாக்களின்பொருட்டும் ஆயிரக் 

கணக்காகவும் நாருயிரக்கண க்காசவும்போட்டிபோட்டுக் 

கொண்டு பொருள்களைச் செலவழித்துச் செருக்கடைய



௧௭௬ அறிவுரைக்கொத்து 

லாகாது. எல்லா உலகங்களையும் எல்லாப்பொருள்களை 

யும் உடைய பெருஞ் செல்வ.சான நம் ஆண்டவனுக்கு, 

ஏழைமக்கள் நல்ல௮ல்லா வழிகளில் ஈட்டியபொருளைச் 

இசள் இசளாகக் கொடுத்தாலும், ௮வன் அதனைக் கண்டு 
எமாறித் தனது அருளைக் கொடுத்துவிரவொன் அல்லன். 

கம்ஐயனுக்குவேண்டுவன அன்பும் ௮ன்பொழுக்கமுமே 

யாகும். அதுபற்றியன்ரோ இருகாவுக்கர௬ நாயனாரும், 

**கெக்கு கெக்கு கினைப்பவர் கெஞ்சுளே 

புக்கு நிற்கும் பென்னார்சடைப் புண்ணியன் 
பொக்கம் மிக்கவர் பூவும் கீருங்கண்டு 

கக்கு கிற்பன் ௮வர்சமை காணிமே?” என்று 

அருளிச்செய்தனர். 

ஆதலால், திருக்கோயில்களுக்குச் செய்யுஞ் செல 

வை இயன்றமட்டுஞ் இறுகவேசெய்த, மிச்சப் பெரும் 

பொருளைச் வெவறிவு வளர்ச்சிக்குஞ், சவனடியார்கட். 

கும், பழுதுபட்ட கோயில்கள் சாவடிகள் குளங்கள் 

சோலைகள் பாட்டைகள் முதலியவற்றின் திருப்பணிகட் 

குஞ் செலவுசெய்து சைவர்கள் எல்லாருஞ் சிவபெரு 

மான் இருவருளைப் டெறுவார்களாக! 

Sse 
“aS



', திருக்கோயில் வழிபாடு. 

கதுச்த் இ தலர்திர் ததல்முறைய்சறிறெடல்கொர்க 

1. கோர் வார் த்தசொலச்ச.ற் குருரக்ளில்ச்குக் 

* பராபரமே” “தாயுமச்ண சுவாமி. 

தெய்வுத்தன்பைபொருக்கயதளவையார்!ஆலயர்தெர்ழு 

aigy சாலவும் ஈன்று” 'சான்று அருளிச்செய்' திருக்கின் 

ரூர்... “கோயிலுக்குச் ' சென்று கடவு வணங்குவது 

மிகவும் நீல்லது”?-என்பதே ௮ச் தருமொழியின் பொரு 

ளாகும்? மற்ற இடங்களிலிருந்து செய்யும் வழிபாட். 

டைக் காட்டிலுள் கோயிலுக்காச் சென்று அங்கே கடவு 

ளுக்குச் செய்யும் வ திபாஜென்றே ஜெந்ததாகும். ான்பது 

அ.தனால்-தெளிவாகப்: 'புலப்படுகி ன்றது. கடவுளை யன்றி 
வேறெதனையுப் காண்மாம்டாத மூற்றுணாவுடையார்க் 

(குக் கோயிலிற் செய்யப்படும் வழிபாட்டிற்கும் வேறிடங் 

களிற் செய்யப்படும் வழிபாட்டிற்கும் வேறுபாடு சிறிதர் 

தோன்ரறாதகாயினும்,.உலகங்களையும் உலகத்துப் பொருள் 
சுளையுமே எச்கேசமும் நினைக்தகொண்டி ருக்கும் மற்றை 

சால்லார்க்குர். இருக்கோயில் வழிபாட்டைத் தவிரக் கட 

@y Zar நினைந்து உருகுதற்கு வேறுவழி சிறிதுமே இல்லை. 

கோயில் அல்லாத மற்ற இடங்களெல்லாம் உணவுதேடு 

தற்கு இசைந்த முயற்சிகளுர், , தேடிய பொருள்களை 

வைத்து அகர்தற்கு இசைந்த மூயற்சிகளுமே நடை. 

பெறு தன்மை யுடையனவாய் இருக்கின்றன. அந்த. 

முயற்கெள் நடக்கும்' இடங்களி. செல்பவர்களுக்கு 

3



௧௮ அ.றிவசைக்கொத்.து 

அங்கேயுள்ள பொருள்களைப் பற்றிய நினைவும், ௮ம் 

மூயற்சிகளைப் பற்றிய இினைவுக @HS 0 அடுத்தடுத்து உள் 

த்தில் தோறும்: பு மாம்பழம்” “AD HS கடைப்பக்க 

மாய்ச் செல்வார்க்கு * “மரம்பழக்தைப்பர்றிய நினைவும், 

சாராயம் "இறைச்சி கஞ்சா அவின்' நூந்தலான தீய. பண் 

டங்கள் விலையாகும் அங்காடி: வழியே செல்வார்க்கு 

அவற்றைப்பற்றிய கினைவுகளும், புழுகு.மருக்கொழுக்து 

சக்தனக்கட்டை. முதலான ஈறுமணங் கமழும் இனிய 

பண்டங்களுள்ள இடங்களிற் செல்வார்க்கு அவற்றைப் 

பற்றிய நினைவுகளும், பயன் மிகுந்த கல்விப்பொருளை 

ஊட்டும் பள்ளிக்கூட வழிச்செல்வார்க்குக் கல்வியின் 

அருமையைப் பத்திய கினைவும், ஒருவர் பிணமாய்க் 

இடக்க ௮வசைச் சூழ்ந்து சுற்றத்தார் ஓவென்றஹும் 

விட்டின் ஓரமாய்ச் செல்வார்க்கு நிலையாமையைப் .பற் 

றிய நினைவும், அழகுமிக்க இருவர். மணஞ்செய்ய அவ 

ரைக் கண்டு எல்லாரும் ம௫ழ்ந்திருக்கும் வீட்டின் பக் 

கத்தே செல்வார்க்கு. அம்ம௫ழ்ச்சியைப் பற்றிய நினை: 

வு் தோன்றுதலைத் தெளிவாக அதிந்திருக்கின்றனம் ௮ல் 

லமோ? இவற்றைப் போலவே கடவுகத் தொழுதற் 

கென்று ஆங்காங்கு அமைத்திருக்குவ் கோயில்களான 

தரயஇடங்களுக்குச் செல்லும் நல்லோர்க்குங் கடவுளைப் 

பற்றிய நினைவும் இடைவிடாது தோன்றுவதாகும்! உலக 

வ ற்வென்னும் gauss Big உழன்றுகொண்டு 

கடவுளை நினைதற்கு இடமின்றி வருக்கும் மக்களுக்கு 

இடையிடையே சம் ஐயனைப்பற்றிய எண்ணத்தை எழுப் 

பும் பொருட்டாகவே ஓர் ஊரிற் பல இடங்களிலுங் 

கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. கோயில்களே 

இல்லாத காடு நகரங்களில் இருப்பலர்களுக்குக் கடவு 
  



திருக்கோயில் வழிபாடு ௧௯ 

ளப் பற்றிய நினைவு இறிதுக் தோன்றாதாகையால் Daur 

கள்'விலங்ஞுகளினுங் சடைப்பட்டவசாவார்கள்; உயர்ந்த 

நினைவில்லா “அவர்கள் தங்கி யிருக்கும் அவ் விடங்கள் 

விலங்குகள் குடிகொண்ட காடுகளையே ஓப்பனவாகும். 

இவ் வுண்மையினை ௨ உணர்த்து தற்கன்றோ, 

::இருக்கோயில் இல்லாத திருவில் ஊரும் திரு 

- வெண்ணீறு அணியாத திருவி அரும், பருக் 
கோடிப் பத்திமையிற் பாடா ஊரும் பசங்க 

.னொடு பலதளிகள் இல்லாஊரும், விருப்போடு 
வெண்சங்கு தாவூரும்விதானமும் வெண்கெொ 

டயு மில்லாவூரும், அருப்போடு மலர்பறித்திட் 

டுண்ணாஷரும் அவையெல்லாம் ஊஏரல்ல அடவி 

காடே?” என்னுர் இிருப்பாட்டும் எழுக்சது? 

-இருநீறு ௮ணியாத நெற்றியைச் ௬டு, சிவாலயம் 

இல்லாத ஊசைக் கொளுத்து.” என்னும் உபநிடதத் இரு 

மொழியும் இவ்வுண்மையினையே அறிவிப்பதாகும். 

இனி, மனஉறுதி உடையவர்கள் எந்த இடத்தி 

லிருந்துங் கடவுளை நினைக்கலா மாகையாற், கடவுளைத் 

தொழும் பொருட்டுக் கோயிலுக்குத்தான் செல்லல் 

வேண்டுமென்று வற்புறுத்தியுளைத்தல் என்னையெனின்; 

மேலே சொல்லியபடி. கோயிலைத். தவிச மற்ற எல்லா 

இடங்களும் வேறுவேறு நினைவுகளை cat aig னுய்யி 

மனவுறுதியைச் ததைப்பனவாய் இருத்தல £ல், ஈம்மனோ . 

ரில் எவ்வள: ஷ் மனத்திட்பம் வாய்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் - 

அவர்கள். மற்ற இடங்களிலிருந்து. கடவுளை. நினைக்கப் 

். புகுவார்களாயின், அவர்களைச் சுந்திலும் நடக்கும் உலக 

முயற்செளாலும், அவ்வவ் விடங்களைப்பற்றிய எண்ணங் 

களாலும் அவர்களுடைய கினைவு. கலைந்து பழுஅுபட்டுப்



௨௦ அ.றிவரைக்கொத்து . 

போகும். மேலும், அத்தனை மனவுறுதி வாய்க்தவர்கள்,' 

பலருங் கடவுளைத் தொழுதற்கென்று இடமாக வகுக்கப் 

பட்டமையாற் பலரின் தூயநினை ஏவல் மிகவும் புனித 

மாய் விளங்குந் 'இருக்கோயிலின் உள்ளே சென்று நம். 

குண்டை வணங்குதற்குப் பின் வாங்குவதுங் . SF 

வதும் ௮ருவருப்பதும் ௨ ஏன்? மிகப் புனிசகமான கோயிலை. 

வெறுப்பது" மனவுறுஇக்கு அழகாகுமா ₹£ பலருடைய 

நினைவாற் கடவுளுக்கென்றே சிறப்பாக அமைக்கப்பட்ட 

கோயிலிற் சென்று வண௩குவதால் மனவுறுதி யுடை 

யார்க்கு அவ்வுறுதி மேலுமேலும் உரம்பெற்று விளங்குவ 

தோடு, அ௮வசது கினைவும் அ புவ இறைவன் திருவரு 

வத்தை நேசே கண்டு பகிழ்ந்து திருவருள் இன்பத்திற் 

படிந்திருக்குமன்றோ? : ஆகையால், மனவுறுதி யுடைய 

வர்களுக்குக் இருக்கோயில்வழிபாடு இன்றியமையாது 

வேண்டற்பாலதே யாம் என்க. அளவற்ற மனவுறுதியுங் 

கசைகடந்த அன்பு தூய உள்ளம் தூய அறிவும் 

நிறைந்த திருஞானசம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க 

வாசகர்முதலான மேலோசே கோயில்கடோறுஞ் சென்று 

நம் உயனை வண வந்தனசாயின், தாழ்ந்தகிலையிலுள்ள 

மற்றவர்கள் திருக்கோயில் வழிபாட்டைக் குறைவாகக் 

கருதுவதும், அதனை ஏளனஞ் செய்வதும் எவ்வளவு 

பொல்லாத குற்றமாய் முடியும் 7 

அப்படியானாலும்,மெய் வாய்கண் மூக்குச்செவிஎன் 

னும் ஐம்பொறிகளுக்கும் மனத்திற்கும் புலனாகாமல்அறிவு. 

வடிவாய் எள்ளுக்குள் எண்ணெய்போல் எக்கும் பிரி 

வற நிறைர்துகிற்கும் இறைவனை: அவ்அறிவுவடி.வாகவே 

.. நினனந்தூ வணங்காமற், கல்லினாலுஞ் செம்பினாலும் உரு 

வாக்கப்பட்ட உயிர்௮ற்றவடி.வங்களில் வைத்து வணங்கு
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வது குத்றமாகாதோ வெனிற்; குற்றமாகாது. 182 Ges 

OSUT இருந்த காலத்திலே தன் தாய் தந்தையரைப் 

பிரிந்து நெடுக்தொலைவி. லுள்ள ஐர் இடத்திற் பிறரால் 

வளர்க்கப்பட்ட ஒரு. சிறுவன் ஆண்டு முதிரமுதிச அறி 

வும் முதிசப்.பெற்றவனாய்த் சன் தாய் தர்தையசைக் காண 

விரும்பியபோது, அவளை வளர்த்து வந்தவர் அவன் ரப் 

SEO GUTS PUGH SHSM. Does, அதில் அவர் 

களைக்கண்டு வணங்கி ௮கம்மகழ்தல்போல, எல்லையின்றி 

எங்கும் நிறைந்த இறைவனைப் பிரிந்து அவனது திரு 

வருள் வடிவைக் சாணமரட்டாமல் அ௮றியாமையிற் கட் 

டுண்டு கிடச்கும் நம்மனோர்க்குச்சறிது சிறிதாக அறிவை 

விளங்கச் செய்து வருக் இருஞானசம்பச்தர், மெம் 

கண்டதேவர் மூதலானரும் வளர்ப்புத் தந்தைமார். நமது 

- அவாவினை அறிக்து, தாம் கண்ட கம் ஐயன் அருள்வடி 

வைக்கள்லிலுஞ் செம் லம் அமைப்பித்துக் காட்ட, நாம் 

அதனைச்கண்டு வணக்கி அசன்வ ழியேசம் Busan அறிந்த 

'வர்களாய் அகங்களித்து வருகின்றனம் அல்லமமோா? தவி 

பர்வ தம் உருவங்களைக்கண்டு தம் புதல்வன் 

மனம்மகிழ்ந்து வணங்குகன்றான் என்பதைச் சேய்மைக் 

கண் உள்ள அவன் பெற்றோர்கள் . அறிந்து, அவனது 

அன்பிற்குத் தாமும் மனம் மகிழ்வார்களே, யல்லர்மல் 

௮வன்மேற்னெக்கொள்வார்களோ?இல்கனமே,காமும் 
ஈம் வீயன் அருள்வடிவை சே காண இயலாமையால், 

அதனை ஈம் ஆரியர் உதவிகொண்டு:கல்லிலுஞ் செம்பி 

அவ் சுண்டு அன்பால்) னஅகந்துளும்பி வழிபட, , அதனை 

அறியும் ஈம்ஆண்டவன் அதற்கு மகிழ்ந்து அவ்வழிபாட் 

டினை, ஏன்று கொண்டு நம்மைப் பாராட்டிச் சட்டி 

வருவான். என்பதே திண்ணம். நம் முழுமுதற் றச்தை



ae: அ.றிவுரைக்கொக்து , 

யின் இரக்கத்இிற்கு ஒரு வசம்பேயில்லை. சற்றறிவினரும் 

ஏழை மக்களுமான காம் ஈம் பெருமானை அடைதற் 

பொருட்டு, இத் அன்பக்கடலின்கண் அவன் திருவுருவ 

அடையாளங்க ளாகிய தெப்பங்களைக் கைப் பற்றிக் 

கொண்டு தத்தளித்த வருவதைக்கண்டு, ௮வன் நம்மேல் : 

மிகவும் இரச்சகம் உடையனாகி ஈமக்குத் தனன அருளை 

வழங்கி நம்மை இப் பிறவிக் கடலினின்றுங் கரையேழ், 

ஜித் தனது பேரின்பகாட்டில் வாழ்விப்பனே யல்லது, 

நம்மேற் னெந்து ஈம்மை அதன்கண் அமிழ்த்தித் தாழ் 

விப்பான் அல்லன். ஆதலால், முழுமுதற் கடவுளான 

ஈம்ஃயனைச் சேரும் கருக்ே 2தாடு அவன் அருள் வடி.விற்கு 

அடையாளங்களாகக் கல்லிலுஞ் செம்பிலும் ௮மைத்த 

திருவுருவங்களை வணங்கி வருதல் இறிதுங் pours 

மாட்டா தென்க. இருக்கோயிலிலுள்ள தகுவனுவளிகள். 

இறைவனை யதிதற்கு வைத்த குறிகளே யல்லாமல் வேறு 

அல்ல. இவ்வுண்மை, 

4ஞூ.றிகளும் அடையாளமுங் கோயிலும் 

'செ.றிகளும் அவன் கின்றதோர் கேர்மையும். : 

அறிய ஆயிரம் ஆசணம் ஓஇனும் 

பொரறியிலீர் மனம் என்கொல்புகாததே.”' 

opie இருகாவுக்கர௬: நாயனார் திருபொழிக்கள் ட 

விளக்கப்பட்டமை காண்க. 

இனி, மூழுமுதற்கட வளாகிய ஈம் ee 

யன்றி, வேற நம்போன்ற இற்றுயிர்களின் வடி.வங்கலக் 

கல்லிலுஞ் செய்யின் செய்து வைத்துக்கொண்டு. Harp. 

றை வணங்குதலே பெரிதுங் குற்றமாவதாம். மாரி கூளி 

எசக்கி அறுப்பண்ணன் மதூரளைவிரன் முதலிய. அவிக 

'ளெல்லாம் கம்போற் கூற்நமுடைய இற்றுயிர்களாதலின்
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அவற்றைத் துணையாகக் கொள்வது, ஒரு குருடன் மற் 

ஜெரு குருடனைத் துணைகூட்டிச் சென்று இருவரும் 

ப்ள்ளத்தில் விழ்தற்கெ ஒப்பாம். விவிலிய _நாலிலுங் 

கடவுளுக்கு மாருன உருவங்களை வண்க்குதல் ஆகா 

தென்று சொல்லப்பட்டே த யல்லாமற் கடவுளின் இரு 

வருவத்தை வழிபடல் வழுவென்று கூறப்பட்டதில்லை. 

எசரவாசியோப கிட தத்தின் ஒன்பதாவது மர்திசமும், 

*அறியாமையொடுகூடிய௫ித்றுயிரி ன்வடிவங்களைவணல் 

குபவர்கள் இருள்கிறைந்த. நிசயத்திற்குச் செல்கின்ரரர் 

கள்.” என்று இங்ஙனமே கூறுகின்றது. ஆகையால் முழு 

முதற் பழம்பொருளின் உண்மை அருள் வடி.வாய்.௮ம் 

மையப்பசாய் நின்ற இருவுருவத்தையும், ௮ம் முதற் 

பொருளின் பேர் ௮ருள் விளக்கத்திற்கு இடமாய் மேலோ 

சாற் : பண்டைக்கால தொட்டு வணங்கப்பட்டு வரும் 

பிள்ளையார் முருகப்பிசான் முதலானோர் இருவுருவள் 

களையும், இவர்களின் அருள்வழிபட்ட அடியார். இரு 

வுருவங்களையும் அன்றி வேறு எவற்றையும் வணங்குதல் 

சிறிதும் ஆகாது என்று கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். . 

இங்கனம் மிகவும் புனிசம் உடையதாய் A ar EHS 

திருக்கோயிலினையும், அதனுள் நிறுத்தப்பட் டி.ரூக்கும் 

அருள் அடையாளக்களையுஞ் சிவமென்றே கினைந்து உள் 

"ங் கசைந்துரு வணங்கவே, குன்றை நினைந்த புனிற் 

மூப்போல இறைவன் ௮க் சூறிகளில் விளங்கி ee 

அவர்க்கு அருள் வழங்குவன். இதற்குத், . 

4 இருக்கோயில் உள்ளிருக்குச் இருமேணி தன். 

ஊளைச் சவனென்வே தேறினர்க்குச்சவென் உறை . 
ட வன் ஆங்கே”' என்னுந் இருப்பாட்டே சான்று 

Gb, பகலவன் ஓளியில் எங்கும் உள்ள கெருப்பானனு



௨௪. - அறிவுரைக்கொக்து 

காந்தக் கண்ணாடியில்: விளங்கத் தோன்றினாற் போல, 

ares pei on "இறைவன். அன்பர்களின் வேண்டுகோ 

ஞுக்கு' Qo hd Os இருக்கோயிலின் 5திருவ்ருவத்இன் 

சண்ணும் விளங்கித் தோன்றினான் 'என்று உண்மையாக 

எண்ணி: வழிபவொர்க்கு. அவன் - அங்கு முத்துத் 

தோன்றி அருள்புரிதல்:; 1ண்ணம். ge, கம்மனோரிற் 

Lat தாம் கோயிலுக்குச்சென்று, கடவு வணங்குவ . 

தாக வெளியே பெருமையேசிக் கொண்டாலும், உண்மை 

யில் அவர்கள் அவ்விட।த்தைக் கோயிலாகவும். ௮.தனுள் 

ளிருக்கும  இஞுவுருவத்தைக் கடவுளின் :அருளூருவ _ 
அடையாளமாகவும். நினைந்தூ நட-க்கின்ரார்களென்று.ஈம் 

மால் கம்பக்கூடவில்லை. ஏனென்றால், அவர்கள் கோயி 

லின் உட்சென்னால் அடக்க ஒடுக்கமும், &ீயன் திருவடி. 

யில் நினைவும் வையாமல் விண் கதையும் வம்பு. வழக்கு 

களும்' “ம்ணச்சடங்கு பிணச்சடங்குப்பேச்சுகளுந்.தமக் 

க் 'மூன்உபசாசஞ் செய்யவில்லையென்னும் வீம்புப்பேச் - 

௬ம் பேசுபவராய் ஒருவசோடொருவர் திரித்துப் பகடி - 

பண்ணுதலிலும்) அன்பர்கள்:அருவருக்கத்தக்க. இன்னும் 

பல வீணானவைகளைச் செய்வதிலும் உள்ளத்தை வைத் -: 

துப் பெருங் குற்றங்களை மூட்டை மூட்டையாகத்.தொ 

குத்த வைக்கன்றார்கள்.: ஐயேர்! உலகத்திலே அழிந்து 
'போகுஞ் செல்வய்பொருள் “சிறிது. உடையவர்களைக்கண் 

டாலும் அவர்கள் முன்னிலையிற் கைகம்டி. வாய் புதைத் 

அச் செல்லும் மாந்தர்கள், : அளவிநக்.த. உலகங்களையும் 

௮ம் வுலகங்களில் உள்ள “அளவற்ற பொருள்களையும் 

உடைய எல்லாம்வல்ல தலைவனான ஈம் அண்டவன் முன் 

னிலையிற் செல்லுங்கால் எவ்வளவு அடக்க: ஒடுக்கமும் 

ன் பும் பணிவும் உடையசாக இருத்தல்வேண்டும்! தம் ,



இருக்கோயில் வழிபாடு உட 

smart கடவுள் இக் இருக்கோயிலினுள் craps 

தருளி யிருக்கின்றாசென்று அவர்கள் உண்மையாகவே 

நினைந்திருந்தால் ஆ! இப்படி யெல்லாஞ் செய்வார்களா! 

இதற்கு முன்னெல்லாம் இவர்கள் இங்கனம் அறியா 

மையாற் சூற்றமாக நடந்தாலும், இனியேனுஞ் செருக் 

கற்று அடக்கமும் அன்பும் பணிவும் பூண்டு, ஐயன் முன் — 

னிலையில் கெஞ்சம் நெக்கு நெக்கு உருகக் கண்ணீருங் 

கம்பலையும் உடையராய் அவன் புகழ்பாடி. அவன 

திருவருட் பெருஞ் செல்வத்தைப். பெற்றுப் பிழைத் 

இவொ.சாசு 7



சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி யிடலாமா? 

எவ்வுயிரும்என்உயிர்போல்௪ ண்ணிஇரல்கவும்கின் 

தெய் அருட்கருணை செய்யாய் பராபரமே.” 

தாயுமரனசுவாமி. 

கல்வியறிவும் ஈல்லோர் சேர்க்கையும் இசக்கமான GSH 

சமும் இல்லாமையால், நிரம்பவுஈ் தாழ்ந்த கிலைமையி 

அள்ள மாந்தர்கள் தாம் காம் தமது குலதெய்வமாகக் 

கும்பிட்டுவருங் காளி பிடாரி மாரி குரங்குணி எசக்கி 

கறுப்பண்ணன் மதுரைவீரன் முதலான சிறுதெய்வங் 

களுக்கு அளவிறந்த ஆடு கோழி எருமை முதலான 

குற்றமற்ற உயிர்களை வெட்டிப் பலி இஇகின்ரூர்கள். 

தாழ்ந்த நிலைமையில் உள்ள மக்கள் பலரும் இங்கனஞ் 

செய்து வருதலைப் பார்த்துப், 4பன்றியொடு கூடிய கன் 

றுஞ்” செயல் மாறுபட்ட பான்மைபோற் சைவ வேளா” 

ளர் இலரும் பார்ப்பனர் சிலரும் இச் றுதெய்வங்களை 

வணங்கப் புகுந்து இவர்களும் மேற்சொன்ன ஏழை 

உயிர்களின் கழுத்தை அறுத்து அவற்றைப் பலி ஊட்டு 

இன்றார்கள். உயிர்க்கொலையாகிய புலைத்தொழிலைச் செய் 

யுக் தாழ்ந்த வகுப்பாரைப் போலவே உயர்ந்த வகுப்பா . 

ருஞ் செய்யத் தலைப்பட்டால் உயர்ந்தோர் இவர் தாழ்ர் , 

தோர் இவர் என்று எங்கனம் பகுத்துச் சொல்லக்கூடும்? 
உயர்ந்தோருந் தாழ்ந்தோ.ராய் மாற உலகம் எக்குந் 

இவினையாகிய இருள் அன்றோ பரவும்! மக்களிற் பலர் 
தாழ்ந்தோர் ஆனதும் சிலர் உயர்ந்தோர் ஆனதும் அவ 

ரவர் இயற்கையினாலுஞ் செய்கையினாலும் அறிவினாலு



சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி: யிடலாமா? ௨௪ 

மே என்பது எல்லார்க்கும் எல்லா. நூலுக்கும் உடன்பா 

டாம். தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த யவன் மவஞ்ம் இதனை 

லன் ரோ... ட 

. பார்ப்பான், அதப்பொழுக்கல் குன்றக்கெடும்'" 

என்று: hy கரலி 

ag a எல்லா spill bendy இறப்பொவ் 

ட ட வச) செய்தொழில் வேற்றுமையால்”? என்றும், 

. மேலிருக்தும் மேல் அல்லார் மேலல்லர் &ழிருக் 

துன், கீழ் அல்லார் இழ்அல்லவர்'” என்றும் அரு 

'ஸிச்செய்தனர்? இழிந்த தன்மைகளும் இழிந்த செய்கை 

சளும் உலூழ் கணக்கற்றனவாய்ப் பெருகி இருப்பினும் 

அவை -எல்லாவற்றுள்ளும் மிகக் கொடியவை இசக்கம் 

அற்ற வன்னெஞ்சமுங் கொலைத்தொழிலுமே. யாகும். 

உயிர்களைக் கொலைசெய்தலும் அவற்றின் ஊனைத் இன்னு 

தலுமாகிய புலைத்தொழில் எல்லாத் தீவினைத் cee 

லுங் கடைப்பட்ட தென்லும் உண்மை, 

் *தன்றாஞும்ஆக்கம்பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க். 

குக், கொன்ளுகும் ஆக்கப் கடை”? என்னுர் 

தமிழ்மறையான குறளினாலும், 

“உயிர்களைக் கொல்லச் சொன்னவன், கொன்ற 

வன், ஊனை அறுக்கிறவன், a விற்றைவன், அதனை 

வாங்குகிறவன், அதனைச் சமைக்கிறவன், பரிமாறுகிற 

வன், இன்கிறவன் என்னும் அவர்கள் iene கொலை 

காசர்களென்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.'” என்னும் வட. 

மொழி மனுமிரு இயினாலுச் தெளியப்படும். ... 

. இவ்வளவு இழிந்ததாக இருத்தலினாலேதான் உயிர்க் 

| கொலை செய்பவர்களும் அதற்கு ஏதுவாய் இருப்பவர்க - 

ளும்; இழிகுலத்தவ சென்றும், அப்புலைத்தொழிலை விட்



௨௮ அறிவசைக்கெொத்து 

டுச் சைவவொமுக்கம் பூண்டவர்கள் உயர்குலத்தவசென் 

அம் வஞுக்சுப்படுவா சாயினர். கொலையாகிய தீவினைக் 

கடலைத் தாண்டி, அருளொழுக்கமாகய நல்வினைக் கரை 

மேல்ஏறின மேற்குலத்தவர்கள் கொல்லா அறத்தின் மேன் 

மையை எடுத்துச் சொல்லுதலாகிய படகைக் கொண்டு 

சென்று ௮.த் திவினைக் கடலிழ் கிடந்து தத்தளிக்கும் மற் 

aps தாழ்குலத்தவளை எடுத்து உயர்த்திக் சரைசோரத் 

கலே புகழும் அறமும் ஆகும். கொலையையும் புலால் 

இன்னுதலையும் ஒருவன்- அறவே ஒழித்துவிவொனாயின், 

அதனால் எத்தனையோ ஆடு மாடுகள் கோழி குருவிகள் 

மான்கள் மீன்கள் உயிர்பிழைக்கு மல்லவோ? இங்கன 

மே ஒவ்வொருவசாய்ப் புலைத்தொழிலைப் பலரும் நீக்ச 
8ீக்க எண்ணிறந்த உயிர்களுக் தத்தம் உடம்புகளில் நிலை 

பெற்று நின்று இனிது உயிர்வாழும் அல்லவோ ?. கம் 

முடைய உயிர்வாழ்க்கை ஈமக்கு இனிதாய் இருத்தல் 

போலவே எல்லா உயிர்களுக்குக் தத்தம் உயிர்வாழ்க்கை 

இனிதா யிருக்கின்றது. எல்லா அறங்களிலும் மேல 

தாய் விளங்குங் கொல்லா அறத்தைக் கைப்பற்றி... ஒழு 
கும் ஈல்வினை வாய்ந்து அதனைப் பிறர்க்கு அறிவுறுத்தும் 

நிலையிலுள்ள சைவரும்பார்ப்பனருர் தமதுயாரவைமறக்து; 

தாமும் ஆடு மாடு கோழி வெட்டிப் பலியிடுக் தீவினைப் 

படுகுழியில் வீழ்ச் கால் இனி உலகத்தில் ஈல்லநம் நிலைக் 

'குமோ சொல்லுங்கள்! கொல்லா அறத்திற்கு ஒரு பாது 

காவலாய் அமைந்த 2மற்குலத்தாசே ௮தனை அழித்தால் , 

அதனிலும் பெருந் தீவினை வேறுண்டோ? “வேலியே 

பயிசைத் இன்றால் விளைவதெப்படி ?* 

இனி, இச்ற்றுயிர்களை ஈம்பொருட்டுக் ணை 

மற் Ap தெய்வங்களின. பொருட்டுக் கொல்விக்கன்றோ



சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி மிடலாமா ௨௯ 

மாதலால் அது தீவினயாகமாட்டாதெனின், அது பொ 

ருந்தாது] பிடாரி ஞுசங்குணி எக்கி மதுரைவீரன் முத 

ree யாவை? தாம் உயிசோடிருந்த காலங்களிற்பல 

வகையான கொடுஞ் செயல்களைச் செய்து அவற்றிற்காக 

அ௮சசனாலும் பிறசாலும் ஒறுக்கப்பட்டுக் க் காலம் மூதிசா 

முன்னே இறந்தொழிந்த மக்களின் பேய்வடிவங்களே 

யாகும்; அவை தாம் செய்த இவினையால் இந்த நிலவுடம் 

பை விட்டுப் பேய் உடம்பிற் புகுந்து இருள் உலகத்தில் 

goign திரிகின்றன) தாம் செய்த திவினை பேய் உடம் 
பில் தாம் அடையுங் கொடிய நிசயத் தூன்பத்தால் தீர்ந்த 
வுடன், முழுழுதற்கடவுளின் திருவருளாணையால். மறு 

படியும் அவை மக்களுடம்பிற் பிறக்கும். அறிவில்லா 

மாந்தாகள் வணங்வெருஞ் சில்லறைத் தெய்வங்களிற் பல 

'இப்போஅ மக்களாய்ப் பிறந்திருக்குமாதலால், அவைகள் 

இவர்களாற் செய்யப்படும் நேர்த்திக் கடனை எற்றுக் 

. கொள்ள ' மாட்டாதனவாய் இருக்கின்றன. “இப்போது 

இக் தெய்வத்தின் ஆட்டம் இங்கே ஓய்க்து2பாயிற்று. 

என்று அவற்றை வணங்குவோர் லகாற் சொல்லுஞ் 

சொற்களே இதற்குச் சான்றும்] மக்களாய் இருந்தபோது 
கொலை. களவு காமங் LH முதலான தீவினைகளைச் 

செய்து சடுதியில் இறந்து கடவுளின் ஆணையாற். பேய 

வடி.வங்களாய் அலைக்துதிரியும் ௮வ் ஆவிகளை வணங்கு: 

தலே குற்றமாகும். ஏனென்றார், கொலைகாரர்களொடு 

பழக்கஞ் செய்பவன் ௮க் கொலைஞ.சாலுவ், கள்வசொடு 

கேசஞ்செய்பவன் ௮க் கள்வர் கூட்டத்தாலும், Cae 

கள்வசொ௫ு சேர்க்கையுள்ளவன் அவ் வேக் கள்வசா 

அம், கட்குடியசொடு சேர்ந்தவன் அக்கட்குடியசாதுஞ் ட 

சூழப்பட்டுப் Cul gia துன்புறுதல்போல, Daou பேய்



௯௦ அதிவரைக்கொத்து 

வடிவங்களைத் தெய்வங்களாக வணங்குவோரும் இவ் 

ஆவிகளால் எர்கேசமுஞ் சூழப்பட்டு அவற்றுல் மிகவுக் 
அம்ப அுதிகபட்வாற்கள். கொலைமுதலான இீவினைகளைச் 

செய்வோர் ஈல்லோரமை அணுகாமல் AGE விலகப் பா. 

தல் போல, எல்லாம்வல்ல முழுமுதற் கடவுளான. இவற். 

தை வழிபடூிம் ஈல்ே லோசைக்கண்டு Qs கொடும்? பேய்கள். 

அஞ்சி விலகி ஒடும். இவ் இயல்புகளெல்லாம் யாம்.எழு.. 

Su மரணத்தின் பின் மணிதர்கிலை? என்னும் நாலில் 

விரிவாக எடுத்துக்காட்டி யிருக்கின்றேம்; அவை. எல். 

லாம் இங்கு விமயகற்று இடம் இல்லாமையால் அதிற் 

கண்டுகொள்க ஈம்போன்ற இற்றுயிர்களிற் சேர்ந்த இப் 

பேய்களையும் மற்றெல்லா உயிர்களையும் ஆக்கவும் அமழிக் 

கவும் வல்லது சிவம் ஒன்றேயாம். தீவினைகளைச் செய்து . 

பிறப்பிலும் இறப்பிலும். இடந்து சுழன்று வருந்தும் பேய் 

கள்: எதனையும் ஆக்கவேனும் ௮.ழிக்கவேனுஞ் சிறிதும் 

வல்லன அல்ல. | இத்தகைய பேய்களைச் தெய்வங்களாக. 

வணங்குவது oS தென்றால், Qi 7 

சன்கீழ் இருந்து வாழுங் குடிகள் தம் ௮சசனை வணங் 

காமல் அவ்வாசனால் ஒறுக்கப்பட்டுச் சிறையில் அடைக் 

கப்பட்டிருக்குங் குற்றவாளிகளை அவ்வ.சசனாகக் கருதி 

வணங்குத தலையே ஓத்திருக்கின்றத. (( ஆக்கவும் அழிக்க . 

வும் வல்லவனான இறைவனாற் படைக்கப்பட்டு அவ்விறை. 

'வனுக்குப் பிள்ளைகளாய் உள்ள எல்லா உயிர்களுள்ளும், ் 

மக்களென்னும் உயிர்கள் மற்ற ஏழையுயிர்களான் ஆடு 

மாடுே கோழிபன்றி முதலியவற்றை வெட்டி அவத்திற்குப் 

பலியிடுவது எதனை த்இருக்கன்றதென்றுல், (தா் DIF 

அக்கூரிய குடி.மக்களிற் லர் தம்மினும் வலிகுறைந்த க் 

மதிறவர் அணுக்கம் கைப் Eee பறித்துச் ் 

 



சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி மிடலாமாரி ௬௧ 

கொண்டு போய் ௮க் சூற்றவாளிகளுக்குக் கொடுத்து 

அவர்களை ௮சசசாகக் கருதி வணங்குவதையே ஓத்திருக் 

இன்றது. “தன்னால் peers. குற்றவாளிகளை இங் 

னம் வணங்குபவர் இன்னார் என்று தெரிந்த அளவா 

னே, அசகன் அவர்களைக் கொடு அன்பத்திற்கு உள் 

கனிகள் போல, இறைவனலுக் தன்னால் ஒறுக்கப்பட்ட 

மபய்களுக்குத் தான் படைத்த உயிர்களைக் கொன்று 

பலியூட்டும் அ௮றிவில்லாமாந்தசைக் கூற்றுவனைக்கொண்டு 

மிகவுங் கடுமையாகக் துன்புஅுத்துவன் என்பது இண் 

ணம். சிறு தெய்வங்களுக்கு உயிர்களைக்கொன்று பலி 

பிடுவோர் இம்மையிலே தம் பிள்ளோகளைப் பறிகொடுத்து 

வருந்துவர்; தாழும் ஈச்சுக்காய்ச்சல், அம்மை, தொழு 

தோய், கக்கற்கழிச்சல், பொருட்கேடு முதலான அன்பங் 
களுக்கு ஆளாகிப் பதைபதைப்பர்; மறுமையிலுங், 

(கொல்லிடு குத்தென்று கூறிய மாக்களை 

'வல்லிடி. காசர் வரிகயிற் ரூறிகட்டிச் 
செல்லிடு கீசென்று இவாய் கரகிடை ் 

கில்லிடு மென்து கி௮ த். துவர் தாமே” என்றும், 

“-கொன்றி லாளைக் கொலச்சொல்லிக் கூறினார் 

'தஇின்.றிலாசைச் தினச்சொல்லித்தெண்டி த்தார் 

பன்றியாம்ப். படியிற்பிறச் தேழ்கரகு 
ஓன்றுவாரர் ௮. சன் ஆணையி துண்மையே.” என் 

னந திருமூலமுனிவர் இருவாய்மலாந்தருளிய வண்ணங் 

கூற்றுவன் தம.ரால் ௮னல் நிறைந்த நிசயத்திலும் மற்ற 

எழுவகை நிரயங்களிலும் அழுத்தப்பட்டு மிக கொந்து 

திரும்பவும் இக்நிலவுலகத்திற் பிறக்குங்காற் பன்றியாய்ப் 
பிறந்து நைவார்கள். எல்லா வுயிர்களையும் படைக்கும் . 

இறைவன் வை அவற்றின் கால எல்லை அறிந்து ம் ஒரு Yup, அ



௬௨ அ.றிவுசைக்கொத்து 

அவற்றை அழித்தற்கும் உரியவன் அன்றி, மற்றமக்கள் 

தம்போன்ற உயிர்களான பேய்வடி வங்களின் பொருட்டு 

வாய்்௮ற்ற ஏழை உயிர்களின் கழுத்தை வெட்டிப் பலி 

பூட்டுதல் மன்னிக்கப்படாத பெருங் குற்றமுர் திவினையு 

- மாய் முடியும் என்று அதிக்துகொள்ளுங்கள்! முழுமுதற் 

பொருளான சிவபெருமானை கேமே வணங்கும் நல்வினை 

யும் நல்லறிவும் இல்லாதவர் கள் காளி கூளி எ௪க். eg 

பண்ணன் Legon srl ரன் முதலான சில்லறை . வடிவங் 

களை வணங்கினாலும் அவற்றிற்கு ஆடு கோழி மாடு முத 

லிப உயிர்களைப் பலியிடாமல் வணங்குதலே செயல் 

வேண்டும்; அங்கனம் இன்றி அவற்றைப் பலியிட்டால், 

அவ் வுயிர்ப்பலிக் கடனை அவைகள் ஏற்.றாக்கொள்ள 

மாட்டா. எனெனில், நிலவுலகத்தில் , காம்செய்க தீவினை 

களுக்காக இறைவனால் ஓுக்கப்பட்டு முன்னமே அல 

றித் திரியும் அப் பேய்கள் மாந்தர்கள் அறியாமையாற் 

செய்யும். உயிர்ப்பலியை ஏத்றுச்கொள்ளுமாயின், இறை 
; Bef 

ஈம் 
வன் படைத்த உயிர்களை மக்கள் கொலைசெய் 

For FG ஏதுவாய் இருந்தமைபற்றி gt) Gu 

பெருமான் . இன்னுங் கடுமையாகத் அன்புறுதி 

ஆனதுபற்றி மக்கள் உயிர்ப்பலி இடுங் காலங்களில் எல் - 

லாம் அப் பேய்கள் இறைவனது ஒப்புக்கு மிக நடு 

நடுக்க அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அப்பால்: விலகி 

"ஓடிப்போகும். அதனால் அத் தவினைக்கு அவைகள். 

ஆளாவதில்லை; அவற்றைச் செய்யும் மாந்தர்களே அத் - 

தீவினைச்கு முற்றும் உரியவசாகின்றார்கள். அப்பேய்கள். 

மக்கள்மேல் ஏறிகின்று ஆடிய இல நேரங்களில்: யாம் 

அவற்றின் கேசேயிருந்து கேட்டபோது அவை: தமக்கு 

உயிர்ப்பலி ஆகாதென்றே கூறின. பொய்யாக: மருள். 

   

 



சறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி பிடலாமா? ௬௯ 

கொண்டு ஆடும் பொல்லாத மார் தர்களே உயிர்ப்பலியிட 

வேண்டும் என்று சொல்லிப் பழிக்கும் தவினைக்கும் 
ளாகி இவ்வுலகத்திலும் மேலுலகத்திலுஞ் சிவபெருமா 

னால் ஒறுச்சப்படுகின்றனார்கள். ஆகலாற், சைவராய்ப் 

பிறந்த மேன்மக்களே, சிறு தெய்வ வணக்கத்தையும் 

உயிரப்பலியையும் அறவே விடுத்து, மற்றக் சீழ்மக்களும் - 

அவற்றை விடும்படி. செய்வித்துப் புகழையும் அறத்தை : 
யும் வளர்த்து எல்லாச் செல்வங்களோடும் பொலிக்தூ 

ஈம் முமுழுததற் Bars Boor இருவருக்கு உரியசாய் வாழ் 

மின்கள் !



சீவகாருணியம் 

“(கொல்லாமற் கொன்றதைக் இன்னாமற் குத்தி 

ரங் கோள்களவு, கல்லாமற் கைதவசேர ட.ணங் 

காமற் கனவிலும்பொய், சொல்லாமற் Der bs 

ளைக் கேளாமற் Capon awit மாயையிலே, செல் 

லாமற் செல்வச் தருவாய் சிதம்பரா தே௫கனே”' 

சிவகாருணியம்”” என்டறு இரண்டு சொற்களால்; ஆகிய 

ஒரு சொற்றொடசாகும். இதனைப் பிரித்தால் ஜீவ என் 

வு aq pigeons என்றும் ' இரண்டு சொற்கள் பெறப் 

படும். (சீவர்கள் என்பன யாவையோவென்றால், தொட். 

டால் அறியும் ஓர் அறிவு மட்டும் உடைய வில் மஞ் 

செடி. கொடி முதலியனவுக், தொட்டால் அறிவதொடு 

சாவினாற் சவைக்குஞ் சுவையுணர்வும் உடைய ஈறிவு 

உயிர்களான ஈத்தை சங்கு இளிஞ்சில் முதலியனவுற், 

தொட்டறிந்து நாவாற் சுவைத்தலொடு மூக்கர்ல் நாற்றத் 

    தய ணரும் மூன்றறிவுயிர்களான கரையான் எறும்பு 

GIGS 
லும் என்னும் உணர்வுகளொடு கண்ணாற் KIT gy Ld 91/0) 0 

     

ஈசல் முதலியனவுர், தொடுகலுஞ் சுவைத்தலும் 

மூடைய கான்கறி வுயிர்களான ஈண்டுந் அம்பியும் வண் 

டுந் தேனீயும் முதலியனவு், தொதல்: சுவைத்தல். முக 

ருதல் காணல் என்னும் நான்கு உணர்வுகளொடு காதாற் 

கேட்டுணரும் அறிவும் உடைய அந்தறி வுயிர்களான 

விலங்குகள் பறவைகள் காட்டு மிசாண்டிகள் முூசலியன 

வுர், தொதெல் சுவைத்தல் முகருகல் காண்டல் கேட்டல் 

என்னும் &ர்கறிவுகளொடு ஈல்லதிது தீயதிது என்று



சீவகாருணிய B® 

பகுத்து ணரும் மனவுணாவும்உடைய ஆறதிவுயிர்களான 

LOE GIBLD என்று சொல்லப்பட்ட இக்த ஆறுவகையில் 

அடங்கிய உயிர்கள் அத் க்சனையுஞ்ச Pout sar ein Gp சொல் 

ல்ப்படும். a 

. இனிக், கர்ருணியம் என்பது அருள் அல்லது இசக் 

கம் என்னும் பொருளைத் தருவதாகும். ' இவ்விரக்கம் 
என்னும் உயர்ந்த குணமானது இது நல்லது இது Bug 

என்று பகுத்துக்கரீணும் உணர்ச்வொய்ந்த மக்களிட த்து 

மட்டுங் காணப்படுகின்றதே யல்லாமல், மக்கள் அல்லாத 

மற்ற இந்து: வகைப்பட்ட :' உயிர்களிடத்துவ் காணப்பட 

வில்லை. இவ் வைந்துவகை உயிர்களிம் சில பசியெடுத்த 

காலங்களிலெல்லாக் தம்மினுங் கீழ்ப்பட்ட உயிர்களைச் 

சிறிதும் இசகிகமின்றிக். கொன்று அவற்றின் உடம்பைச் 

சிதைத்துத் தின்னுகின்றன. ஆதலால், இரக்க குணம் 

மக்கள் அல்லா cheap உயிர்களிடத்தில் இல்லை 6 என் 
பதூ இனி வி விளங்குகின்றதின் Gap? 

இனி, இவ் விரக்க குண மென்பது எந்த உயிர்க 

ளிடத்து இல்லையோ ௮க்த உயிர்கள் எல்லாங் கொடிய 

வன்னெஞ்சமாகங் , கொல்த தொழிலும் உடையனவாய் 

இருக்கின்றன். ' இரக்க. குணம் எந்த உயிர்களிடத்து... 

இருக்கின்றதோ அந்த. உயிர்கள்: இனிய மென்ன்ஞ் 

Fpl. எல்லாரும் விரும்பத்தக்க - இனிய செய்கையும். 

2a 
   

வாய், . இருக்கின்றன. - இந்தக்: காரணத்தி 

ஞாலேதான் இசக்க ஞூ கணம் இல்லா உயிர்களின் தண்மை 

'விலங்கின்றன்மை மம் இரக்க குணம் ௨ உள்ள் உயிர்க 

ளின் .தீன்மை' தெய்வத்தன்மை என்றும் வழங்கி வ வரு 

கின்றோம்; இனி, மக்களின் றன்மையோ. இவ் விசண் 

'ஒற்கும் நடுவில் நிற்கும் ம்" இயல்பு 'வாய்்தள்ய் இருக்



௩௭ அதிவரைக்கொத்து 

  

கின்றது. ப௫ிகோய் தீரும்பொருட்டுக் கொடிய a ன் 

னெஞ்சம் 'உடையசாய்ப் பிற உயிர்களிடத்துச் சிறிதும் 

இசக்கம் இன்றி அவற்றைக் கொலைசெய்து அவற்றின் 

ஊனைத்தின்பவர்கள் விலங்கின்றபன்மையை அடை ன்றார் 

கள். தமக்குக் கடும்பசி உண்டான காலத்துக் தம்முயிர் 

போல்.மன்னுயிசை எண்ணி அவற்றிற்குச் சிதறித் தீங்கு 

செய்யாமல் தமக்குக் கிடைத்த காய் கனி மை கிழங்கு 

பயறு முதலியவற்றை உணவாகக் கொண்டு எல்லா 

வுயிர்களிடத்தும் இரக்கம் வைத்து ஓழுகுபவர்கள் தெய் 

வத்தன்மையுடையசாகின்ரர்கள். எல்லா உயிர்களிடத் 

அம் இசக்கமுடையவசான ஆண்டவனதுூ பேரின்பத்தை 

தாம் கசவேண்டுமாயின் அவர்போல் அளவிறந்த இரக்க 

குணமாகிய தெய்வத்தன்மையை அடைதல் வேண்டும். 

எவர்கள் மென்மையான இனிய இசக்க குணம் உடை 

யவசாகின்றார்களோ அவர்களுக்கே எல்லாம்வல்ல கட 

வுள் அருள்புரிவான். இது, 

© //தல்லால்௪ றிக்.துங் கைவில்லால்அ.ி. த். துங் கணி 

மதுரச், சொல்லாற்று இத்தும்கற் பச்சிலை தாவி 

யுக் தொண்ட்சினம், எல்லாம் பிழைத் தன அன் 

ப.த்ற கான்இணி எதுசெய்வேன், கொல்லா விர 

இயர் கேர்கின்ற முக்கட் குருமணியே”” என்று 

அருட்பெருஞ் செல்வசான தாயுமான அடிகள் கூறிய 

வாற்றானுர், தருவருட்செல்வசான இசாமலிங்கஅடிகள், 

Maryse தறியாத மனத்தோர் தங்கள் 

'.. மனங்கலக்து மதிகலக்து வயங்கரகின் ற 

என்புகலச் தூன்கலக் து புலன்களோடும். 

இக்இரிய மவைகலந்துள் இயங்குகின் ஐ



id சீவகாருணியம் ௬௯௪ 

HAYS த.றிவுகலக் துயிரைம் பூதம் 

ஆன்மாவுங் சலக்துகலக் தண்ணித் தூறி 

இன்புகலக் தருள்கலஈது அுளும்பிப் பெரங்கி 

எழுங்கருணைப்பெருக்காறே இன்பத்தேவே” 

என்னும் அருட்பாவினாற் கொலைக்குணமில்லாதவர்களின் 
உடம்பு உயிரெல்லாம் இறைவன் கலந்துநின்று பொலிக 

வான் என்று கூறியவாற்றுனும் ஈன்கு விளங்கும். 

இன்னும் பேரிரக்ககுணமான கொல்லாமைஉடை 

-யவர்களுக்கு எல்லா கற்குணங்களுக் தாமே வந்து 

பொருந்து மெனவும், அவ் விரக்க குணம் இல்லாதவர் 

களுக்கு எல்லாத் தீய குணங்களும் மேன் மேற் கிஃத் 

தெழுந்து அவர்களைத் தனி விலங்குகளாக்கி விரிமென 

வும். இனிது விளக்கும் . பொருட்டே ஈம் தாயுமான 

அடிகள், 
:*கொல்லாமைஎ த்தனை குணக்கேட்டை நீக்கும்”? 

என்றும், ் 

:“கொல்லாவிரதம்ஒன்று கொண்டவசே கல்லோச் 

_ முறி) றல்லாதார் யாரோ அறியேன் பராபரமே” 

என்றும் அருளிச் செய்தனர்களாயிழ் கொல்லா விசதமா 

இயதெய்வத்சன்மையின் மேன்மையையுவ் கொலைக்குண 

மாகிய விலங்கின்றன்மையின் தாழ்மையையும் யாம்விரித் 

தச் சொல்லுதலும் வேண்டு 2மா? 

இக்கனமே இசக்கமற்ற கொடிய கொலைத்தொழி 

லையும் அதனால்வரும் புலால் ௨ டண்ணுதலையும் நாம் பழட 

வருவோமாயின் இரக்கமற்ற கொடிய விலங்குகளாகிய 

புலி கரடி இங்கம் முதலிய் விலங்குகளின் இயல்பை 

நாம் அடைவதொடு நம்மைச் (சசரந்தவரீகளையும் ye 

கொடிய தன்மையை அடையும்படி செய்துவிடுவோம்,



அ) அறிவுரைக்கொத்து 

ஒரு "குடும்பத்தில்": தருவர்' புலர்ல் இன்று பழ்ஞ்வசா 

யின் அவரொடு 2 Sib” ft iO: ம்பதீதாரும்” கண்பர்க   

ளும் அவரைப் போற் அணல் தின்று! கெட்டுப்போவர். 

இது பற்றியே, “5 

“கொலையிலான் உதவ மன்னங் கூறிற்பே” ihe 

V * gat 

fags LOT GD, கெலையுளான்" உதவும் அன்ன Tet க்ட்றிற் 

பேர் விட்மதாகும்; புலைய்ர் தம் மனையில் உண். 

- போன் புலையனு மர்றுபோலக், anak x 

் மனையில் உண்போன் கெரலைஞனே ஆவனண்.. = 

தே” என்னும் சிருமொழியும் எழுந்தி த: me 

இனி, அன்புருவாயும் 'அருனுருவாயும் ] 'இரக்கவுரு' 

வாயும் விளங்கீரநின்ற ஈம் ஆண்டவன் தன்டோல் அன் 

பும் அருளும் இரக்கமும் நிரம்பி” (பிருக்கின்ற” உயிர்களி 

பத்து மட்டுமம குடிகொண்டு தோன்றுவான். இசக்கி 

மில்லாமற் பல: உயிர்களையுக்' கொன்று இன்று “வாழும் 
மக்களிடத்து அன்பு வைத்து Se on Bib 

வெளிப்படையாகும்.' ப 

நாம் ஈம்தாயின் குப்பையிலே தங்கியிருந்த காலச் 

அம், நிலத்இற்பிறக்து வளர் eee பக் நம்க்கு. 

வேண்டுவனவற்றை காம் கேளாமலே” கரனே” “இறிந்து”' 

எனக்கும் ஆற்றலும்; நம்மாற் BA He; செய்யலர்காத" 

உடம்பின் அமைப்பு (களை யெல்லாம் ஓலன்வொளு நொடி: 

i பத் தவறுரம்ல் 'இழைத்திவரும் Buses een 

இங்கு 6 என்னென்று எழுஜவேம்! ட் யு 

இத்தனை இசக்கழு£் முள்ள ள்ல்லாம்வில்ல ச்ட்வ்ளர்" 

Bul நேதற்பெருர். தந்தைக்கு றமைப்” புதல்வர்களாம்' 

உரிமை வாய்ந்த. எல்லா உயிர்களுக் தம்குதள் அன் 

இச்க்கமும் பூண்டு நடத்தல் இன்றியமையீர்தி கடமை 

   

 



அ வகார OLD [Ba Fn 

கும்.. :இகனை கினையாமல் மக்களான சாம் ஈம்மினுக் 

தாழ்ந்த ௨ உயிர்களைக் கொலைசெய்து, _ அவற்றின் ஊனைத் 

தின்றால், அதனைச் சண்டு. ம், அப்பன் சனெங்கொண்டு 

நம்மைக் கொடுக் துன்பத்துக்கு உள்ளாக்குவா ௦ னென் 

ப தண்ணம்... இது, சூறித்தே, 

.கொல்லிடு குத்தெ: ன்று றில், மாக்களை 

வல்லிடி. காரர் வரிகமிற்றாம் கட்டிச் 
‘4 செல்லிடு நீரென்று தீவாய் உரசிடை 

நில்லிடு மென்று கிறுத். துவர் தாமே” என்றும், 
பொல்லாப் புலாலை BED புலையரை 

. . எல்லாரும் , BT ODT. .இயமன் மன் தூதுவர் 

- செல்லாகப் பற்றிய Sard ore gs Bar 

wdvomr gp 5 கள்ளி மறித்துவைப், பாசே'”. என் 

தந் இருமூல நாயனார். இருவாய்மலர்க்தருளிஞர். நரம் 

Bes பிறப்பிற் புலால் தின்றால் மறு. பிறப்பிற் னே 

ஏதோ. கடவுள் ஒறுக்கப்போடின்றார் என்று எண்ணி 

* விடாதீர்கள்! புலால் உண்பதனால் இந்தப் ட றவியிலே யே 

கோமாரி, அம்மை, குக்கற்கழிச்சல், வயிற்றுவலி முசலிய 

நோய்களையும், வறுமை, மனக்கவலை, சண்டை, இறுக 

குப் பிடித்தல் முதலான பொல்லா்குகளையும் ஏவி ஈம் 

பமை நம்: ஆண்டவன். அன்பப்படுத்தி ஒறுட்பான் என்ப 

தற்கு ஈம்ஆசிரியரான.. HHS ILA ES ON யனாசருளிச்செம் ய்த 

. *4ஞுற்றொருவறைக். க்மைகொண்டு கொல்கள்-: 

...சூழ்ச்த களவெலாம், செற்றொருவரைச் செய்த 

_- தீமைகள் இம்மையேவருச் ,திண்ணமே, மற். 

.ஜொருவசைப் பற்றி லேன்மத வாதொழி மட 

கெஞ்சமே, புற தரவுடைப் பெத்றமேரி yom    

  

தொழப் போதுமே” என்னுந் இருமொழி 

 



௪௦ அறிவசைக்கொத்து 

சான்றாகும். இன்னுங் கொல்லாதவர்களைக் கொல்லச் 
சொல்லியும், புலால் இன்னாதவர்களைத் இன்னச் சொல்லி 

யுங் கட்டாயப்படுத்தினவர்களெல்லாரும்கிசயத்திற் சேர் 

வார்களென்று கரசிகரண்டம் கூறுஇன்றது. 

எவ்வுயிரும் என்னுயிர்போல் எண்ணி இசங்கு . 
வம்கின், தெய்வ அருட்கருணை செய்மரய் பரா 

ப. ரமே”? சி 

என்றபடி எல்லா வுயிர்களையும் ஈம்முயிர்போல் எண்ணி 

இசக்கத்தொடு காம் ஈடக்க வேண்டும். ஈம் உடம் 

பில் ஒரு முள்ளுக் குத்தினாலும் ஒரு கத்தி வெட்டுப். 
பட்டாலும் சாம் எவ்வளவு துன்பத்தை அடைகின் 

ஜோம்! ஈம்மை ஒருவர் வெட்டவந்தால் தப்பிப்பிழைக்க 

ஒடுகன்றே மல்லேமோ? இங்கனமே ஆடு மாடு கோழி 

கொக்கு பன்றி மீன் முசலான உயிர்களெல்லாச் தம்மை 

ஒருவர் கொல்ல வரும்போது எவ்வளவு நடுக்கத்தோடு 

AGA ஓடுகின்றன! &யோ! அவற்றிற் பல எவ்வளவு 

துன்பத்தொடு வாய்விட்டுக் கதறி அழுகின்றன. அவற் 
றின் கழுத்தை இரக்கமில்லாக் கொடியோர் கத்திகொண் 

டறுக்கையில் அவைகள் என்ன அடி அடிக்கன்றன? ஆ! 

ஆ! அவற்றின் அன்பத்தை கினைத்துப் பார்த்தால் நெஞ் 

௪ம் நீராய் உருசவில்லையா? 8யோ! பாவம் வாயற்ற 

அவ் வேழை உயிர்களைக் கொல்லவுங் கொ ன்றதைத் 

இன்னவும் பெண்பாலார் அஞ்சிக் கைவிட்டால் ஆடவர்” 

கள் புலால் இன்பது ஒழியுமன்றோ ? நெகொளாக உயிர் 
களைக்கொன்று இன்றுவக்ச பாவச் செய்கையை நினைந்து 
இசக்கமுற்று, ஈம் இறைவனாகிய தந்தையிடஞ் சொல்லி 

மன்னிப்புக்கேட்டு எந்த உயிர்க்குந் தங்கு செய்யாமல் 

-இசக்கம்பூண்டு ஓழுகுதலே மக்களுடைய கடமையாம்.



சிவகாருணியம் ௪௪ 

“(கொல்லா விரதம் கூவலயமெல்லாம். ஓங்க, எல் 

லார்க்குஞ்சொல். லஓுவதென் இச்சைப. ராப ரமே”! 

என்னுந் தாயுமான அடிகளின் திருமொழிப்படி கொல் 

லா அறத்தின் மேன்மையை எங்கும் பசவச்செய்து அன் 

பும் இரக்கமும் உடையவர்களாய்த் தெய்வத்தன்மையை 

நாம் அடைந்து கடவுளுடைய இருவருளைப் டெறுதல் 

மவண்டும். ்



BLY HBG அரு ஷருவம் உண்டு 

அன்பர்கள் சிலர் கடவுளுக்கு உருவம் இல்லையென்றும், 

மக்களுக் குரிய கண் கால் முதலி.ப உறுப்புகளின் 

அமைப்புகளை அவர்க சேற்றிக் கூறுதல் குத்றமாமென் 

அங் கூறுகின்றார்கள். ஆயினுங், கடவுளின் உண்மை 

நிலையை அணுகி ஆரசாயுங்கால் அவர்க்கும் உருவம் உண் 

டென்பது புலனாகின்றது. ் 

உருவமென்னுஞ் சொல்லைக் கேட்ட அளவாமேே 

அதனைக்கடவுளுக்குக்கற்பித்தல் வழுவாமென்று நினைத்த 

லாகாது. உருவம் மூன்று வகைப்படும்; அஃது ௮றி 

வில்லாத கல், மண், Ei, நெருப்பு முதலியவற்றின்கண் 

௮மைந்ததும், அறிவொகடி.ய உயிர்களுக்கு இருப்பிட 

மான பலவகை உடம்புகளில் அமைந்ததும். இவற்றி 

லெல்லாம் மேலதான அஜிலின்கண் அமைந்ததும். என 

மூன்றாம். 

அறிவில்லாப் பொருள்களில் ௮மைந்த. உருவமா 

னது அப் பொருக்கள் கலங்கலாய் கின்ற கிலையைலிட்டு 

ஓர் ஒழுங்குபட்ட விடத்தே உளதாவது. வடிவு தெரி 

யாமல்நின்ற ரீராவியானது குளிரால் இறுகி £ீசாய் இறப் 

கும்போது வடிவுடையதாகின்றது. அண்ணிய அழல்வடி. 

வாயிருந்த ஆவியிலிருந்து இந்த கிலவுலகமும் ஞாயிற்று 

மண்டிலக் இங்கள் மண்டிலம் முதலியனவும் உருவாய்ுத் 

இசண்டு தோன்றிய பிறகுதான், ௮வை மக்களும் பல் 

௮யிர்களும் உயிர்வாழ்வதற்கு இடமாய்ப் பயன் /படுகின் 

றன.  இங்கனமே ஆவியாயிருந்த எல்லாப் பொருள்க



BL. வுளுக்கு: அருளுருவாம் உ உணடு SB: 

ளும் உருவாய்ச் தண்டு வெளிப்பட்டபிறகுதான் ௦ பெரி 

தும் பா ag dee 

இனி, அறிவுடைய உயிர்கட் கு இருப்பிடமானப பல 

திறப்பட் ட உடம்புகளும் ஆவிவடிவில் நின்றக்கால் உயிர் 

களுக்குப் பயன்படாதனவாய் இருக்சமையும், அவை 

ஓர் ஒழுங்குபட்டு உடம்புகளாய்த் தோன்றிய பின்னரே 

௮வ்வுயி/ களுக்குப் பெரிதும் பயன்படுவனவாய் அமைச் 

தமையும் உண.ற்பாலனவாம். ஆறறிவுடைய மேலான 

மக்கட்பிறவி யெடுத்த ஈம்மனோர். தத்தம் உடம்புகளில். 

இருந்து வாழாராயின் அவசெல்லாம் அறிவு விளங்கப் 

Omer Gar? anda ம்பிலமைர்த கண் செவி முதலான 

உறுப்புகள் எத்துணை வியப்பான உருவ அமைப்பொடு 

பொருர்தி மக்கள் ௮றிவு விளக்கத்திற்கு உதவியாய் கிற 

கின்றன ! இவ்வுருவ அமைப்புகளும் உடம்புகளும் இல் 

லாதொழியின் மக்கள் அறிவுகிலை என்னாம் என்பதனை 

_ காம் எடுத்துச் சொல்லு சலும் வேண்டுமோ? கண் பழு 

தான குருடனுங், காதூ கேளாத செவிடனும், வாய் 

பேசாத ஊமனுஸங், கைகால் குறைந்த முடவனும் எவ். 

வ்ளவு :அறிவுவிளக்கச்தை யிழந்து. எவ்வளவு அன்பத் 

தை அ/டைஅன்ளர்கள் ! . இதனால் உருவ அமைப்புகள். 

இருத்தமாய் மூதிச முதிச மக்கள் அறிவும் cates 

டனும். புலனனாகின்றசன்றோ? : உட 

. இனி; அ௮றிவின்கண் அமைந்த உருவத்தின் 4 மேன் 

மையும் ஒரு சிறிது ஆராய்தல் 2 வேண்டும். தாயின் கருப் 

பையிலிருந்து பிறந்த மகவுக்கு ஒன்ன; ஆறிவின்கிலைமை 

யை :கினைத்துப் பாருங்கள் !. அதன் அறிவு ௪ எவ்வள்வு. 

மருக்கமடைர் இருக்கின்றது !: அந்த நிலையில் அதற்னாம். 

அறிவில்லாக் கல்லுச்சும் வேறுபாடு மிகுதியாம் இல்லை.



௪௪. ...' அறிவுரைக்கெரத்து 

கல் ஏதொரு முயற்சியு மில்லாது கிடக்க ௮ம் மகவோ 

வாய்திறந்து அழுதலும் பால் பருகுகலும் ஆன முயற்சி 

உடையதா யிருத்தலொன்றே அது கல்லின் வேறுபட்ட 

தன்மைஉடையதென்பதை ஈகமக்கு அறிவிக்கின்றது. ௮க் 

காலத்தில் எதனையும் கினைக்கவாவது ௮றியவாவது உண. 

வாவது அது வல்லதன்று. அங்கன மிருந்த ௮ம் மகவு 

பசியால் உந்தப்பட்டுப் பால் பருகியும், அப்பாலைத்தரும் 

அன்னையை அறிந்தும், அதன்பின் தந்தையையும் உலகத் 

தூப் பல பொருள்களையும் படிப்படியே அறிவ காகியுஞ் 

இறிறு இறிதாய் அறிவுவிளங்கப் டெறுகின்றது. அங்கன ம் 

அதன் அறிவு மழுங்கியிருந்த நிலைக்கும் விளங்கிவரும் 

நிலைக்கும் வேறுபாடு என்னவென்றுல்; அழுக்குப்படிந்த 
 எண்ணாடியில் ஏதோர் உருவருந் தோன்றாமை போல 

மகவின் அறிவில் ஏதோர் உருவமுந் தோன்முதிருக் ௪ 

மையே மழுங்கிய கிலையென்றும், இனி ௮ஃது உலகத் 

அப் பொருள்களை அறிய அறிய ௮ப் பொருள்களின் 

வடி.வத்தோடு ஒத்த உருவம் அதன் அறிவின்கண் விளை 

தலின் அதுவே அதன் அறிவு விளங்கும் கிலையென்றும் 

பகுத்துணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும். எனவே, அறி 

வில் உருவங்கள் தோன்றாதிருக்கும் வசையில் அவ்வறிவு 

மழுங்கிக்கெக்கு மென்பதும், அவ் வுருவங்கள் தோன் . 

றத் தோன்ற அவ்வறிவு மிகுதியும் விளக்க மூடையதா. 

மென்பதும் இதுகொண்டு அ௮றியற் பாலனவாம். எவ 
னுடைய அறிவு இருத்தமான உருவங்கள் மிகுதியும் 

உடையதாகின்றதோ ௮துவே மிகச் சிறந்த: அறிவாய்க். 

இகழ்கின்றது. ஆதலால் அறிவும் ஓர் ஒழுங்குபட்ட 

உருவமுடையதாய்த் Gaps திகழ அது Sars இறப். 

பெய்துஇன்றது. ந கட்ட



கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு ep 

இங்கனமாக அறிவில்லாப் பொருளும், அறிவுள்ள 

உயிசொடு கூடிய உடம்பும், மக்கள் அறிவும் ஐர் உரு 

வுடையன ஆக ஆக நிசம்பவுற் இருத்தமுற்றுப் பயன் 

படுதலும் விளக்கமெட்துகலும் ஈமதூ பழக்கத்தில் மறுக் 

கப்படாதஉண்மையாய் இனி௫ அறியட்படுதலின், உ 

வம் பெற்றிருத்தல் சூற்றமாமென்னு கூறுவது பொருந்தா 

வுசையாம். அறிவுப் பெருவளம் அறிவில்லாப் பொழு: 

ளிலுங் காணப்படும் உருவங்களே குற்றமில்லா தன. , 

வாய்ப் பயன் மிக உடையனவாய் விளங்குமாயிற், பேட். 

அறிவுப்பொருளாய் எல்லாம் வல்லவராய் உள்ள கடவு 

ளிடத்தே காணப்படும் உருவங் குத்தமுடையதாகுே மோ? 

நன்ளு ஆராய்ந்து பாருங்கள் அன்பர்கே ளே! இனி அறி 

வில்லாப்பொருள்களிற் காணப்படும் உருவங்களைக் காட் 

டினும் அறிவுள்ள உயிசொடு சேர்ந்த உடம்புகளிற் 

காணப்படும் உருவங்கள் றெக்தனவாய் இருத்தல்போல 

வும், உடம்புகளிற் காணப்படும் உருவங்களைக்காட்டி 

னும் உயிர்களின் ௮றிவிற்காணப்படும் உருவங்கள் மிகச். 
சறெக்தனவாய் இருத்தல்போலவும் பேறிவுப் பிழம்பான 

இறைவனிடத்தே காணப்படும் உருவங்கள் மிக மிகச் 

Bb erent இருக்கு மென்பதை யாம் உசைத்தலும் 

வேண்டுமோ?௮௱்கனமாயின் உருவுடைப் பொருள்கள் : 

எல்லாஞ் லெகாலத்துள் ௮ மிர்தாபோதலைக்காண்கின்றோ 

மாசலின் அதுபோல் உ ருவுடைய கடவுளும் fou 

சென்பது 'பெறப்படுமே எனின்; அங்கனமன்ற5 அறி 

வில்லாப் பொருள்களிலுள்ள உருவம் மட்டும் அஜிவு. 

டெதுமே யல்லாமல், அறிவின்கண் உள்ள உறுவம் எஞ் 

ஞான்றும் 'அழியமாட்டாது. -கொற்ளொழிலிற் நேர்ந்த 

ஓர் அறிஞன் ௪லவைக்கல்லிற் செதுக்கித் இசட்டிய ஓம்



௪௭ அ.றிவுரைக்கொத்து , 

அழ்கிய் உருவம். ௮ழிக்துபோமாயினும், அதற்கு முத 

லாய் ௮வன் அறிவில் நின்ற: உருவம் எஞ்ஞான் ஈம்: 

usagi ௮வன் தன் அறிவின்கண் அமைந்த அவ் 

வுருவத்தித்கு இசையச் சலவைக் கல்லின்கண் அது: 

யோன்ற எத்தனையோ வடிவங்களை ௮மைக்க மாட்டு. 

வான். இங்கனம் வல்லவனான அவ் வலிஞனின் அறி. 

வரூவம் எஞ்ஞான்றும் ௮ழியாமையை கன்.குணர்ந்தவர். 

கள் கடவுளின் அருஞருவம் ௮ழியுமென்று கூற ஒருப் 

பவொர்களோ? ஆதலாற், கடவுளின் அ௮ருளுருவம் எஞ் 

ஞான்றும். ௮ழியாததொன்முகலின் உருவங்களெல்லாம் 

அழிய மெனப் பொதுப்படக் கூறுதல் PO சறிலும் 

க்கத் 1. 

இனி; உருவுடைய .அறிவில்லாம். இடருன்கள் 

அழஹிந்துபோதல் உருவத்தினால் வரத குற்றமன்று. ௮வை. 

பருப்பொருள்சளாய் இருத்தலினால் அழிகின்றன. என்: 

அம், அவையும் நணுகிய நிலையை அடைந்தவழி அழி. 

யாமல் இருக்குமென்றும் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். 

அஜிவின்கட் காணப்படும் உருவம் என்றும் அழியாமல்; 

ஒளு தன்மையாய் நிற்க, அறிவில் பொருளின் கண் உள்ள” 

உருவமே அழியும் வகையை உற்றுணச வல்லார்க்கு: 

240051" ௮வ்வப்பொருளின் தன்மையால் கோந்ததன்றி 

உருவத்தினால். கேர்ந்தகன் நென்பது தெள்ளிதிற் புலஞம்:! 

ஆஜிவு மிக ஈணுகிய இயல்பினதாகலின் அதன்கண் உரு' 

வ்ம் என்றும் அழியா இயல்பிற்றாயும், அறிவில் பொருள்: 

ப்ருப்போரு லாகலின் அதன் கண் உருவம் அழியும் 

இயள்பிற்றாயும். நிற்றல் ற eee Qa sve ee 

விளங்குற் பாலதேயாம்..



கடவுளுக்கு அருளு ருவம். உண்டு சள 

இனி, உலகத்தி லுள்ள அறிவில்லாப் 'பொருள்க 

சரம், அறிவுடையஉயிர்ப்டொருள்களும் உருவங்களைப் 

பெற்றது தத்தம் முயற்சியினால். அன்று. ஏனென்னாுல்; 

௮றிவில்லாப் பொருள்கள் தாமாகவே ஓர் உருவத்தை 

அமைத்துக்கொள்ள மாட்டா. அறிவுடைய இற்றுயிரக் 

ளோ தாம்உருவங்களைப்பெறுதற்குமுன் அறிவுமழுங்கிக் 

கடத்தலால் அவைகளும்உருவங்களைச் செய்துகொள்ள 

மாட்டா... கலங்கிய நிலையில் ஏதோ ருருவழு மினறி 

இருந்த எல்லாம். பொருள்களும் உருவங்களைப் பெற 

தற்கு ஒரு பேசறிவின் உதவி இன்றியமையாததென்டது 

சிறிது ஆழ்ந்துணச வல்லார்க்கும் இனிது, விளங்கும். 

அதனால் அத்தகைய பேரறிவு வா ய்ந்த சடவுளொருவர் 

உண்டென்னும் உண்மை. Bu aos தணியப்படுகின் 

றது. இவ்வுலகத்திற் காணப்படும் எல்லா உருவங்களுக் 

கும் முதல் கடவுளுடைய அறிவின்கண் உண்டென்ப 

ம் இதுகொண்டு முடிக்கப்டடிம். - ஓவியக்காரன்வசை 

யும் ஓவியங்களின் உருவங்களுக்கெல்லாம் (தல் அவ்ன் 

gS GD ot Boor ௮மைந்திருத்தல் போலவும்,கொத்றொ ழில் 

வல்லான் ஒறாவன் அமைக்கும் பாவைகள்,உருக்கள் கட் 

டங்கள் முதலானவற்றின் வடி.வங்கட்கெல்லாம் முத்ல் 

அவன்றிவின்கண் அமைந்துகிடத்தல். போலவும்; கா வி 

யங்கள்; கதைகள், 'அறிவுநால்கள் மு. தலியவற்றி லெல் 

லாம் உள்ள. பொருள்களின் வடிவங்களுக்கு முதல் 

அவற்றை இயற்றிய புலவனறிவின்கண் விளங்கி கிற்றல் 

போலவும், .இவ்வுலகு உயிர்களிற் காணப்படும் எல்லா 

வடிவங்களுக்கும் முதல். கடவுள் அறிவின்கண்: உண் 

டென்பது திண்ணமாம். பருப்பொருளிழ் காணும் வடி. 

வங்கள் சில பல காலத்துள் ௮. ந்துபோதல்போல அறி



PO . அறிவுரைக்கொத்து 

வுப் பொருளில் .௮மைந்த உருவங்கள் அழியாது எஞ் 

ஞான்றும் நிலைபெற்றிருக்கு மென்பது மேலே காட்டப் 

பட்டமையிற், கடவுள் ௮றிவின்கண் உள்ள எல்லை 

யற்ற உருவங்கள் அத்தனையும் ஒருகாலும் ௮ழியமாட்டா 

வென்று கடைப்பிடிக்க. பிசாஞ்சு தேயத்திற புகழ்பெற்ற 

இயற்பொருள் நூலாசிரியராய் விளங்கா நின்ற பாசடக் 

என்பார். நண்ணிய பொறிகள் பலவற்றின் உதவி 

கொண்டு பல்லாண்டுகளாக ஆசாய்ந்து சண்ட முடிபு 

களும் அறிவுக்கு உருவமுண் டென்பதையும், ௮ஃது 

ஏனை உருவங்கள்போல் அழியாது என்றும் கிலைடெறு 

மென்பகையும் இனிது நாட்டுகின்றன. இவைக&ா எல் 

லாம் ஆசாய்க்துபாராமற் கடவுளுக்கு உருவமில்லையென 

எனிதிற்கூறிவிருவது அறிவுவளசவேண் வொர்க்கு முறை 

யாகாது. அத கடக்க. 

இனி,உலகத்தின்கட்காணப்படும்எல்லாப்பொருள் 

களின் வடி.வங்களும்--அ௮வை எத்துணை இழிந்தனவாயி 

னும், அல்லது எத்துணை உயர்க்தனவாயினும், அவை 

எத்துணைச் சறியனவாயிலும், அல்லது எத்துணைப் பெரி 

யனவாயினும்,---எல்லாம் மக்களாலாவது ஏனை உயிர் 
களாலாவது அன்றி அறிவில்லாப் பொருள்களாலாவது 
காரமாக அமைக்கப்பட்டன வல்லவே! அவையெல்லாம் 

முழுமுதற்கடவுளின் அறிவால் ஆக்கப்பட்டன வல்ல 
வோ? அவ்வறிவால் ஆக்கப்பட்ட ௮வ் வடி.வங்கள் 5 

தினைக்கும் முதலான நுண்ணிய உருவங்கள் கடவுள் ௮றி 

வின்கண் அமைர்துகிடப்பனவல்லவோ? ஒரு கண்ணாடி: 

யின் பக்கத்தே யுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களோ 

டொத்த வடிவங்கள் அக் கண்ணாடியின்கண் விளங்கித் 

தோன்று தல்போல 'இறைவனது 'பேறிவாகிய பெருப்



௯௯ கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு 

கண்ணாடியின் எதிசேயுள்ள . எல்லாப் பொருள்களின் 

வடி வங்களையும் ஒத்த அருள் வடிவங்கள் அதன்கண் 

விளங்கித்தோன்றுமல்லவோ? ஆதலால் மக்கள் உலகத்த 

லுள்ள எந்தப் பொருளைக் கடவுளாக நினைந்து வணங்கி 

லும் ௮வ் வணக்கம் அப் பருப்பொருள் உருவத்தின் 

சட் செல்லாமல். அதற்கு முதலான இறைவன ௮ அருட் 

பொருள் உருவத்தின்கட் செல்லுமென்பதும், ௮ங்ஙனஞ் 

செல்லவே௮வர்க்கு அவ்விறைவனருள் கிடைக்குமென் 

பதும் உறுதியாம். சுடவுள் அ௮ருளின்கண் எல்லா உரு 

வங்களும் உண்டென்பதற்குக், 

குறித்சதொன் முகமாட்டாக் குறைவிலனா தலா 

னும்,கெறிப்படகிறைச் தஞான ததொழிலுடை 

கிலைமையானும், வெறுப்பொடு விருப்பு த்.தன்- 

பான் ன்மேவுதலிலாமையானும், கிறு த்.இிடுகினைக் 

_ தமேணி GET LDN GOT (1 ரூனினாலே” என்னுஞ் சிவஞான 

சத்தியார்த் திருப்பாட்டே. சான்றாகும். 

எக்தவடி வில் வழிபவொர்க்கும்இறைவன ருள் உண் 

டென்பதற்கு, 

£விரிவிலா ௮ .றிவினார்கள் வேழொரு சமயஞ்செய் - 

தே, எரிவினாற் சொன்னாசேனும் எம்பி.ரர் 

கேற்றதாமே'” என்னுக் திருகாவுக்கசையர் திருப் 

பாட்டே சான்றும். 

இனிக், சகடவுருக்கு உருவமில்லையென்றும், ௮வர் 

அருவமாகவே இருப்பாசென்றும், அவர் குணமற்றவ 

- டுரன்றும், அதனால் நிர்க்குணோபாசனையே சிறர்கதென் 

றும் நன்றாய் ஆசாய்ந்தூ பாராமற் கூறுஞ்சொற்கள் பொரு 

எற்ற புன்மொழிகளாய் இருக்கின்றன. ஏனென்ஞுற், 

தி ரறிவுப் பொருளாகிய அதற்கு அறிவும், போருட் 
   



௫௦ ்” அறிவரைக்கொத்து 

பொருளாகிய அதற்கு அருளும், பேரின்பப் பொருளா 

இய அதற்கு இன்பமும், பெருவல்லமைப் பொருளாகிய 

அதற்கு வல்லமையும் அரிய பெரிய குணங்களாயிருக்க, 

அதனைக் குூணமற்ற நிர்ககுணப்பொருள் என்பது எவ் 

வாறு பொருந்தும்? கூணமில்லாத பொருள் எங்கேனும் 

உண்டா? குணமில்லாதது பொருளாகுமா? என்று இது 

கனமெல்லாஞ் சிறிதாயினும் ஆரசாய்க்அபார்க்க வல்லார்க் 

குரிர்க்குணம்கிர்க்குனேபாசனை முதலிய சொற்களெல் 

லாம் பொருளில்லாத வெதற்றா வார உரசைகளே யாம் 

என்பது தெளிவாக விளங்கும். அங்கனமாயின், அறிவு 

.நால்கள் இற்ல இடங்களிற் கடவுளை நிர்க்குணர் என் 

றோதுவது ஏனென்றாற், சத்துவம், இராசதம், தாமதம் 

என்னும் வாலாப் பருப்பொருட் குணங்கள் மூன்றும் 

அவரிடம் இல்லையென்பதை உணர்த்துதற் பொருட்டா 

கவே அங்கனம் அவை ஒவ்வோ ரிடங்களிற் கூறின 

வென்பது சவஞானபோத மாபாடியத்தில் ஈன்கு 

விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
இனிக், கடவுள் போறிவுப்பொருளென்பது முடிக் 

சுப்பட்டதனாலும், ௮வ்வறிவும் உலகத்திலுள்ள எல்லாப் 

பொருள்களின் வடிவங்களையும் உண்டுபண்ணுவதொன் - 

மூதலால் அவற்றை உண்பெண்ணுதற்கு முன்னும் பின் 

னும் எப்போதும், அவ் அறிவின்கண் அவற்றிற்கு முத 

லான் எல்லா உருவங்களும் உண்டென்பது பெறப்படுத 

லானுங் கடவுள் அருவாய் இருப்பசென்னு முமையும் 

-வெற்றுரையே அல்லது பிறிதன்று. அ௮ங்கனமாயின் 

அறிவ நூல்களில் அவர் அருவசென்றம் ஒரோவிடல் 

களிற் கூறப்படுதல் ஏனென்றால், மக்களுடைய ஊனக் 

கண்களுக்கு அவருடைய அருளுருவம் புலப்படமாட்



கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு Ba 

டாதாகலின், அவ்வாறு சொல்லப்பட்டதென்க, அருட் 

கண் ணுடையார்க்கு ௮வனது அருளுருவம் விளங்கித் 

தோன்று மென்பதற்குத் திருஞான ௪ம்பந்தப் பெருமான் 

ஏதும் ௮றியாக் குழவிப்பருவத்தே அவன்றன் திருவுரு 

வத்தைக் கண்டு பாடியதும், 

:அவனருளேகண்ணாகக்காணினல்லால், இப்படி. 

யன் இவ்வுருவன் இவ்வண்ண த்.தன் இவனிறைவ 

னென்தெழுதிக் காட்டொணாதே”” என்ற அப்பர் 

அடிகளின் அருமைத் திருமொழியுமே போதிய சான் 

ரூமென்க. 
என்று இத்துணையுவ் கூறியவாற்றால், உருவமான.து 

பெரிதும் பாசாட்டற்பாலதே யன்றி இழிக்கப்படத் தக்க 

தன்றென்டதும், அறிவுவிளக்க மெல்லாம் உருவத்தைப் 

பற்றியே நிகழுமாதலால் ௮ஃதழியாத உருவ அமைப்பு 

வாய்ந்ததாகவே நிலைடெறுமென்டதும், உலகிற் காணப் 

படும்எல்லா வடி.வங்களின் தோற்றத்திற்கும் பொருட்டுக் 

காசணனான கடவுளின் எல்லையற்ற அறிவின்கண் எல்லா 

உருவங்க ளும் உண்டென்பதும், கடவுள் அருட்குண 

முடையராயும் அறிவுருவ முடையசாயும் விளங்குவரல் 

லால் கிர்க்ஞூணசாயும், அருவசாயும் இருப்பரல்ல சென்ப 

ம், எவசெவாஎவ்வெவ்வுருவிற் கடவுளை வழிபடினும் 

.அவசவர்க்கு அவ்வவ் உருவிற்கேற்பக் கடவுள் தமது 

அருளை வழங்குவசென்பதம் எடுத்துக்காட்டப்பட்டன.. 
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கல்வியே அழியாச் செல்வம் 

““வெள்ளத்தரல் அழியா துவெச் தழலால்வேகாு 

வேக்தராலுங், கொள்ளக்தான்முடியாது கொ 

டுத்தாலும் கிறைவன்றிக் கூறைவுறுது, கன் 

"எர்க்கோ பயமில்லை கசாவலுக்கோ மிகஎஸிது 

கல்வியென்னும், உள்ளத்தே Our Mal nso 

புறம்பாகப் பொருள்தேடி. ய. ழல்சின்றாரே”” 

சலராளில் தோன்றிச் லெகாளிருக்து லெகாளில்மறைநது 

போவதாகிய இம் மக்களுடம்பிற் பிறந்தவரகளான நாம் 

எந்தவகையான செல்வத்தைப் டெறுதற்கு முயலல்2வண் 

இிமென்றால், என்றும் அழியாதாய், கம் உடம்பு அழிந்தா 

௮ தான் அழியாமல் நமது உயிசொடுசேர்க்து கம்மை 

எல்லாப் பிறப்புக்களிலுந் தொட்டா ந்து ௧ வருவதாய் உள்ளா 

அ௮.மிவில்லாப் பெருஜ் செல்வத்தை யே அடைதற்குக் 

சண்ணுங்கருத்துமாய் aa ஏன்? அழியாத 

“செல்வச்தையே பெறவேண்டு மென்லும் விருப்பம் நகம் 

மில் ஒவ்வொருவரிடத்தும் இயற்கையாகவே காணப்படு 

தலாலும், அவ் விருப்பம் இல்லாதவர்களை ௪ வ்வி..கஅம் 

எக்காலத்துங் காண்டல் கூடாமையாஇ னுமென்க. QOH Ba 

கள், இசண்டுதிங்களிற்குழிந்தபோகுஞ் மைத்துணிகளை 

வாங்க விரும்புகின்றோமர்? பன்னிரண்டு பதினைந்து இல் 

ள் இழியாமல் அழுத்தமாயிருக்கும் நாட்டுப் புடைவை 

களை வாங்க விரும்புசின் நேமா? விலை சிறித மிகுதியாய் 

ரககம அழுத்தமாய் நீடித்திருக்கும் ஆடைகளையல்



கல்வியே அழியாச் செல்வம் ௫௩ 

ல்வோ வாங்க ஆவல்கொள்கின்ஜோம்? சிறிது கைதவதின 

ONE! இழ்விழுர்து அறுக்பப் போரும் மட்பாண்டங்க 

ளைப் புழங்க விரும்புகின்்றாமா? சமமே தவறி விழுந்தா 

௮ம் உடையாமல் வலுவாய் உள்ள செப்புக் கலங்கள் 

பிச்சைக் கலங்களை ச கையாளவிரும்புகின் ரோமா? விலை 

ஏறியிருக்காலும் நீண்டராட் பயன்படுஜ் செப்புக்கலல் 

கள் பித்தகாக் கலங்களை யல்லவோ பொருள்கொடுத்தூ 
வாங்க விழைகின்றோம்? இங்கனமே நாம் நாடோறுக் 

கையாண்டு வரும் பொருள்களிலுங் கூட விரைவில் 

௮ஹிந்துபோகாமல் நீண்டநாள் கிலைத்திருக்கும் பொருள் 

களையே காம் அடைய விரும்புதலால், கம்மில் ஒவ 

வொருவருக்கும் அழியாச் செல்வத்தையே பெற 

வேண்டு மென்னும் அவா இயற்கையா கவ வேளுன்றி 

நிற்கின்றது. டு 

இங்கனம் அழியாச் செல்வச்தையே அடைய 

வேண்டுமென்னும் அவா ஈம்மெல்லா ரிடத்தும் இயற 

கையாக இருந்தாலும், முத்துச்ிப்பியில் உள்ள முத்தின் 

'ஓளியும், பாசி மாடிய பவளத்தின் நிதழும், மாடியில் 

மறைந்த மதியின் துலக்கம், கூடை கவிழ்ந்த விளக் 

இன் ஒளியும்போல் ஈம்மை, மூடிக்கொண்டிருக்கும் அறி 

பாமை என்னும் இருளில் அகப்பட்டவர்களாகி ஈம் 

அறிவை இழந்து, அழியாச்செல்வத்தை அடைய முய 

லாமல், நிலையின்றி அழிந்துபோகும் பொருள்களையே 

நிலையாகப் பிழைபட நினைந்து, அவற்றைப் பெறுவதிலும் 

அவற்றை அகர்வதிலுமே ஈமதுூ காலத்தைக் கழித்து 
வருசன்றோம். பாருங்கள்! ஈம்மவர்களிற் பெரும்பா 

லர். மாடமாளிகைகளையும் ஆடை. அ௮ணிகலங்களையும் 

கட்டுமுட்கெளையுக் தின்பண்ட உகளையும் நாடகக்காட்டு 
/



௫௪ அதிவரைக்கொத்து 

களையும் வேடிக்கை விளையாட்டுகளையுமே மேலான செல் 

.வங்சளாசக் கருதி அவற்றைப் டெறுவதிலும் அவற்றை 

அகர்வதிலும் விடா முயற்சி யுடையவர்களாய் இருக் 

கக காண்டுன்றோமே யல்லாமற், சிறிதுநேச மாயினும் 

அடக்க ஓடுக்கக்தோ டிருந்து நம்மைப் படைத்த சிவ 

பெருமானை நினைக்கவும், ஈம்மைப்போலவே அவ்வாண் 

டவனாற் படைக்கப்பட்ட உயிர் களின் ஈன்மையைக் ௧௫ 

தவும், அவை பசியாலும் நோயாலும் வருக்துவகைக் 

சுண்டு மனங்கஇந்து இசங்கித் தம்மால் இயன்ற அளவு 
அவுற்திற்கு ஒரு கைப்பிடி. உணவாவது ஒருகாசு மருக் 

தாவது உதவி அவற்றின் துன்பக்தைப்போக்கவும், தெய் 

வப்புலமைத் இதருவள்ளுவ நாயனார் ஒளவைப் பிராட்டி 

யார் காளைக்கால் அம்மையார் சேக்கிழார் பெருமான் 

முதலான உயர்ந்த அறிவுடையோரசால் அருளிச்செய்யப். 

பட்டுள்ள அ௮ரும்பெரு நூல்களை ஐஇ ) உணரவும் முயற்டு 

வாய்ந்தவர்களாய் :உள்ள ஆண்பெண்பர்விசைக் சாண் 

பது pti அரிதாய்ப் போய்விட்டதே? : ் 

ஆ! காம் நிலையாகநினைந்ச மாடமாளிகைகள் அடை ் 

அணிகலங்கள் தட்டுமுட்டுகள் முதலானவைகள் எல் 

லாம் காம் கினைத்தவண்ணம் நிலையாக இருப்பவைதாமா? 

இல்லை; இல்லை. சல ஆண்டுகளுக்குமுன் ஐக.சாபாக் 

குத்திலும் வாணியம்பாடியிலும்' நேர்ந்த பெரியதொரு 

வெள்ளப் பெருக்கினால் எத்தனை விடுகள் எத்தனை மாளி 

கைகள் நிலமட்டமாகத் துடைக்கப்பட்டு இருந்த இட 

மந் தெரியாமல் அழிந்துபோயின. so வீடுகளோடு 

௮வ் வீடுகளில் இருந்த எவ்வளவு பண்டங்கள் எவ்வ 

ளவு ஆடை. அணிகலன்கள் அழிந்து ஓழிந்துபோயின? 

அப்போது அங்கே பெருஞ் செல்வர்களா யிருந்தவர்க
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ளெல்லாருர் தம்மால் அருவருத்து ஒதுக்கப்பட்டஏழைக் 

குடிமக்களைக்காட்டிலும் இழிர் ததிலையை அடைந்தவர்க 

ளா, உண்ணச் சோறும் உடுக்கத் துணியும் இன்றித் 

தத்தளித்ததெல்லாம் நாம் கேட்டு நெஞ்சம் செக்குருகி 

வருக்தினம் அல்லமோ? ஆயிரத்துத்தொளாயிசத்து எட் 

டர்ம் ஆண்டில் மேற்குத் இசையில் உள்ள சிறந்த ஈ௧ர 

மாகிய மெ௫னாப் பட்டினமானது நில அதிர்ச்சியினால் | 

அழிந்து நீருக்கும் நெருப்புக்கும் இளையானதும், அப் 

- போது அப் பட்டினத்திலிருந்த கிந்தடுக்கு ஆறடுக்கு 

மாளிகைகளும், அவற்றில்இருந்த அரியபெரிய பண்டங் 

களும், அவற்றில் இருந்த நாழுயிசக்கணக்கான மாந்தாக 

ளும், அளவற்ற செல்வங்களும் கெருப்பில் வெந்து நீரில் 

அமிழ்ந்திப்போன வரலாறுகளை யெல்லாம்” நினைக்கும் 

போனு, நாம் நிலையாக கினைத்திருக்குஞ் செல்வங்களுஞ் 

செல்வங்களென்னறு காணப்படுமோ? அவற்றை ம இக்கும் 

ஈமது அறிவும் அறிவென்று சொல்லப்படுமோ? 

இல நாட்களின்னான் மேற்சேயுள்ள 8ோப்பாச் 

கண்டத்தில் ஈடைபெற்ற வெள்ளைக்காசர் சண்டையி 

= விளைந்த, அழிவினை ஐயோ? என் ஒரு ஈாவினால் 

  

கவனஞ் சொல்வேன்! எங்கே பார்த்தாலுஞ் செக் 
கச்  செவேலென்ற. 'செர்கீர்க் களரியும், பிணக்காடும், 

பி.ரங்கி வெடியுங், கூக்குரல் ஒலியுமாய் இருந் தனவே! 

௮த் தேயங்களிலுள்ள பத்துப் பதினைந்து மாடமாளிகை 

களுக்குக் தேவகோட்டங்களுக்கும் ஈமது சென்னபட்டி 

னைம் முழுதும் ஈடாக வைத்தாலும், ஈது அவற்றிற்கு 

ஈடாகாதே! அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த கட்டிடங்களெல் 

லாம் பீரங்கி வெடிகளால் தகர்ச்கப்பட்டுப் பாழாய்க் - 

கிடக்கின்றன! எத்தனை அசசர்கள்! எத்தனை செல்வர்கள்!
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எத்தனை போர்மள்வர்கள் | இச் ௪ண்டையில் மாய்ந்து 

போனார்கள்! நேற்று ஆடை யணிகலன்கள். அணிந்து 

அறுசுவை புணவு உண்டு தம்மை பறந்து அசங்களித் 

திருந்சவா்களெல்லாரும் இன்று அவற்றை முற்றும் இழக் 
அ பானைவி யொருபுறம் மக்கள் ஒருடறமாய்க் கையறுந்து 

காவஹுந்து ககடினசே! ஐயகோ! இச் சண்டையினால் 

நோந்துவர்த அழிவுகளை அறிந்து வைத்தும், இன்னும் 

காம் இவ வெளிஆசவாரங்களைச் செல்வங்க ளென்று 

எண்ணலாமா? இதுபற்றியன்றோ, 

தெய்வச் சிதம்பரத்தேவா உன்டுத்தச் இரும்பி 

விட்டாற், பொய்வைக்ச சொப்பனமரம் மண் 

னாவாழ்வும்புவியுமெங்கே, மெய்வைத்தசெல்வ 

மெங்கே மண்டலீகர்சம் மேடையெங்கே,)கை 

வைத்தசாடகசாலையெங்கேயிதுகண்மயக்கே?” 

என்று பட்டின த்துப் பின்னாயாரும் அருளிச்செய்தார்? 

இங்கனம் வெள்ளத்தால் அழிந்துபோவதும். வெர் 

நெருப்பால் வெர்துபோவதும் அசசரகளாற் கைப்பற் 

றப்படுவதுங் கொடுக்கக் கொடுக்கக் நூறைது போ 

வதுங் கள்வர்ச்காக ஈம்மை அஞ்சுவிப்பதும் பாது 

காப்பதற்கு மிகுந்த வருத்தத்தைக் தருவது மான 

இச் செல்வம் நம்மால் எக்கேரமும் விரும்பத்தக்கசன் 

தென்பது இதனால் இனிது விளங்குகின்றகன்றோ? இவ் 

வாறு சொல்லுகலைக் கொண்டு நாம் செல்வத்தை 

வேண்டாமல் வறமைப் பட்டு இந்த மண் ணுலகில் ' 

வருர்தி2ீய காலங்கழிக்கவேண்டு மென்று நீங்கள் கிளைத் 

தல் கூடாது. நமது மண்ணுலகவாம்ச்கை இனிது wre 
பதற்ளும், பிற உயிர்களின் அன்பத்தைப்போக்கும் ஈகை 

அங்களைச் செய்வதற்கும், மற்ற கல்ல முயற்சிகளைச்



கல்வியே அழியாச் செல்வம் ௫௪ 

செய்வதற்கும் இன்றியமையாது வேண்டப்படும் பொரு 

காள் சேர்த்து, ஆரவாரம் இல்லாபலும், எல்லாந் தனக் 

கே என்று எண்ணாமலுச் தனக்கும் பிறர்க்கும் பலவகை 

யால் ஈல்ல பயன்கள் விகாயும்படி அதனைப்பயன்படுத்தல் 

வேண்டுமென்பதே எனது கருத்தாகும். 

இன்னும்,இவவழிர்துபோகும் பொருளைப் படைச் 

வர்களும் படையாதவர்களுமாகிய எல்லாரும் பவள் 

ளத்தால் ௮ழியாதாய் வெர்சழலால் வேகாதாய் அரசர்க 

ளாலுங் கைப்பற்றப்படாதாய்க் கொடுக்கக் கொடுக்கக் 

குறையாதாய்க் கள்வர்களுக்காக அஞ்சவேண்டுவது இல் 

லாதாய் ஈமது அறிவினுள்ளே இருத்தலாற் பாதுகாப்ப 

தற்கு எளிதாய் விளங்கும் அழியாச் செல்வமாகிய கல் 

விப்பொருளைப் பெறுதற்கு மிகவும் முூயற்சியுடையவர்க 

ளாய் இருக்கவேண்டும்; இ இதுபற்றியே, வெள்ளத்தால் 

அழியாது”? என்னும் அமிய பாட்டு இந்தக். கட்டுரைக்கு 

முதலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. செல்வமானது 

வெளியேயுள்ள பருப்பொரு ளாதலால் வெள்ளத்தால் 

அழியும், வெர்தழலால் வேகும்; கல்வியானது ஈமது உயி 

ரைப்பற்றி. உள்ளே யிருக்கும் நண்பொரு ளாகையால் 

வெள்ளத்தில் அழியாது, வெந்தழலில் வேகாது; செல்வ 

மானது பொன் கிலம் வீடு முதலிய பருப்பொருளாயிருத் 

தலால் அரசர்களாற் கைப்பற்றவும் படும், கல்வியானது 

அறிவுருவான். நண்பொரு ளாகையால் அவர்களாற் 

கவரப்பட மாட்டாது; செல்வமானது பிறர்க்கு ள்டுத் 

  

_ தூக் கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறைந்துபோகும், கல்லி. 

யானது பிறர்க்கு எடுத்துச் சொல்லச்சொல்ல அளவில் 

பு பெருகும்; செல்வத்தை வைத்திருப்பவர்கள் எங் 

ள்வர் வந்து திருடிக்கொண்டு ஈம்மையுங் கொன்று 

 



இழ அறிவசைக்கொகத்து 

விவொர்களொோ என்று எந்கோமாம் அச்சக்திலேயே சகா ச 

து வேண்டும், கல்வியை வைத்திருக்கும் புலவர் 

களோ அங்ஙனங் கள்வர்க்குச் சிறிதும் ௮ஞ்சவேண்டுவ 

தில்லை; செல்வத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு அளவு கடந்த 

முயற்சி வேண்டும், சல்வியைப் பாதுகாப்பதற்கு அத் 

தகைய வருத்தம் வேண்டுவதில்லை. இங்கனமெல்லாவ் 

கல்வியானது செல்வத்தினுஞ் சிறப்புடைய அழியாச் 

செல்வமாய் இருத்தலினா3லையே தெய்வப்புலமைத் இரு 

வள்ளுவ கரமனார், 

£/கேடடல் விஞ்சிசெல்னை கல்வி மொருவற்கு 

மாடல்ல மற்றுப் Gp” என்றும், :இளவைப் 

பிராட்டியார், 

(மன்னனும் மாசறக் கற்றோனுஞ் சர்தூக்கின் 

மன்னனிற்கற்றோன் சிறப்புடையன்-மன்னனுக்கு ச் 

தன்றேசமல்லாற் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்குச் 

Gear pal மெல்லாஞ் சிறப்பு”. என்றும் அருளிச் 

செய்தனர். 

“ஆனாற், இலர் கல்வியானது அண்மக்களுக்குத்தாம் 

வேண்டுமே யல்லாமற் பெண்மக்களுக்கு வேண்டுவதஇல் 

லை யென்றும், பழைய நாளில் மாதர்கள் எவருங் கல்வி 

கற்கவில்லை யென்றும், பெண்கள் கல்விகற்க வேண்டு. 

மென்று நால்களிற் சொல்லப்படவில்லை யென்றுல் கூறு 

வார்கள். உயிர்கள் என்ற பொதுவகையில் விலங்குக 

ஞும் மக்களும் ஓப்பவர்களே யாவர்; உணவு தேடு. 

தல், தேடிய உணவை உண்டல், உறங்கல், இன்டனுதல் 

என்னும் தொழில்கள் விலங்குகளுக்கும் உண்டு மக். 

களுக்கும் உண்டு; ஆனால், , மக்கள் விலங்குகளினும் -” 

உ wit, ர்கள் என்று சொல்வது ஏன். என்றால், ஈல் தவ முல், கல்.
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லு இது தீயது. இது என்று பருத்தூணர் கலானுச்; தம் 

மைப்போன்ற உயிர்ச்சூ. இரங்கித் தம்மாலான உதவி 

செய்தலானுங், கடவுகாத்தொழுதலானும், இன்கனமெல் 

லார் தமது அறிவை வளசச்செய்தற்குரிய பலநூல்களை க் 

குற்றலானு மே மக்கள் விலங்குகளிலும் உயர்க்தவசாக 

எண்ணப்படின்றனர். இவ் வுயர்க்த அறிவின்செயல் 

கள். இல்லையானால் விலங்குகளுக்கும் மக்களுக்குஞ் 

சிறிதும் வேற்றுமை இல்லாமற்போம். கல்வி இல்லா.த 

வர்கள் விலங்குகளேயாவர் என்றுவ், கல்வியில்லாதவர்க 

ஞக்சூ நுட்பமான அறிவு சிற்சில கேரங்களிற் காணப் 

பட்டாலும் ௮தனை அறிவாகப் பெரியோர்கள் கொள்ள 

மாட்டார்சளென்றுங் ,கல்வியுடையவாகளேசண்ணுடை 

யவர்கள் ஆவார்கள் அல்லாமல் மற்றவர்கள் முகத்தில் 

இசண்டுபுண்ணுடையவாகளே அவார்களென்றும்விளக் 

குதற்கன்றோ இருவள்ளுவகாயனார், 

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நால் 

கற்றாசோடு ஏனையவர்”? . எனவும், 

கல்லாதான் ஓட்பவ் கழிய கன்ருயினுங் 

கொள்ளார் அறிவுடையார்?” எனவும், 

:சகண்ணுடையசென்பவர்கற்றோர்முகத் இரண்டு 

புண்ணுடையர் கல்லாதவர்?” எனவுர் இருவாய் 

மலர்ச் தருளிஞார். - 

இங்கனம் அறிவான்மிக்க ஆன்றோர், மக்களாய்ப் 

பிறந்த எல்லார்க்குங்.கல்வி இன்றியமையாது வேண்டற் 

பாலதேயாமென்று கூறியிருக்க, ௮ஃது. ஆண்மக்களுக் 
கூத் தாம் வேண்டுமே யல்லாமற் பெண் மக்களுக்கு 

வேண்வெஇல்லை யென்று உரைப்போர் உண்மை அறிக் 

்- தாராவசோ சொன்மின்கள்? அருமைத் தாய்மார்களே,



“௭௦ அறிவரைக்கொத்து 

பெண்பாலார் மக்களினுக் தாழ்ந்த விலங்குகளா யிருந் 

தாலன் ரோ அவர்கட்ளுக் கல்விவேண்டாம் என்னலாம்? 

இவ் வுலகவாழ்க்கையை நன்றாக நடத்தும் முறையில் 

ஆண்மக்கஃ௯க்காட்டி லும் மிரூந்த பொறுமையும் ஆம்க்த 

அண்ணறிவும் வேண்டிய HUT HE கல்வியென்னுக் 

தூண்டா மணிவிளக்கைக் ௪.ரசாமல் அவர்களை அறியாமை 

என்னும் பேர்இருளிற் போகச் சொல்லுபவர்கள் உண் 

மை அறித்தாசாவ:2ரா சொன்மின்கள்! 

இனி, முற்காலத்திருந்த ஓளவையார், பூதப் பாண் 

டியன் பெருந்தேவியார், காரைக்காலம்மையார், மங்கை 

யர்க்கரசியார் முதலான பெண்மணிகளெல்லாருங் கல்வி 

யில் மிகச் கிறந்தவர்களா யிருந்தமை தெரிக்தவார பழைய : 

நாளிற் பெண்மக்கள் எவருங் கல்வி கற்கவில்லை யென்று 

கூறுவரோ சொன்மின்கள்! 

“பெருக் தடங்கட் பிறைநுதலார்க் கெலாம் 

பொருக்து செல்வமுங் கல்வியும் பூக்தலால்' 

வருக்தி வக்சவர்க் தலும் வைகலும் 

விருக்துமன் றி விமாவன மாவையே” என்று 

கல்வியிற் இறந்த கம்பர் கூறியிருத்தலால் முற்காலத்தில் 

இருந்த பெண்மக்கள் எல்லாரும். கல்வியில் வல்லவாச 

ளாய் இருந்தார்களென்டனு இனிது விளங்கவில்லையா? 
இனிப், பெண்பாலார்க்கு ஆடை அணிகலன்கள் 

முதலான ஒப்பனைகள் அவரவர் அளவுக்குத் தக்கபடி. 
சிறிது சிறிது வேண்வெதேயாயினுவ், கல்வி யில்லாதவர் . 

களுக்கு இவ் வாடை யணிகலன்களால் உண்டாகும் 

அழகு அழகாகமாட்டாதாகும் என்னுங் கருத்தொடு, 

குஞ்சு யழகுங் கொடுக்கானைக்' கோட்டழகும் 

+, PGF அழகும் அழகல்ல - கெஞ்சத்து



கல்வியே அழியாச் செல்வம் ௬௪ 

ஈல்லம் பாமென்னும் கடுவு கிலைமையாத் 

SHAD ut pCa யழகு” என்று காலடி யாசென்னுஞ் 

இறந்த பழமையான உயர்க்ததூலிற் கூறியிருப்பதை 

உணர்பவர்கள் பெண்மக்களுக்குக் கல்வி வேண்டா 

மென்று சொல்லத்துணிவ?சா கூறுமின் தாய்மார்களே! 

இனி, இங்கனமெல்லாம் ஆழ நினைந்து பார்க்குங் 

கால் ஆண். a கல்வி இன்றி யமையாததாய் 

இருத்தல் போலவே, அவர்போல் மக்கட் பிறப்பின சான 

பெண்மக்கட்ஞளுங் கல்வியானது இன்றியமையாத அழி 

-வில் செல்வமாகுமென்பறது seg பெறப்படுகின்ற அ. 

இனி, அழியாச் செல்வமாகிய கல்வியைப் பெற்றுக் 

கொள்வதற்கு காம் மிகவும் முயன்று வருவதோடு, 

உயர்ந்த நூல்களைக் கற்று வரும்போதே அந் நூல்களிற் ' 

சொல்லப்பட்ட ஈல்லொழுக்கங்களிலும் காம் பழகி வரு 

தல் வேண்டும். **குற்றறிவார் கண்டது அடக்கம் அடங் 

காதார், பொச்சாரதுக் தம்மைப் புகழ்ந்துளைப்பர்”” என்ற 

படி காம் சிதிஅம் பெருமை பாசாட்டாமஓஞ், செருக்கு 

அ௮டையாமலும், பணிந்த சொல்லும் பணிச்த செயலும் 

உடையமாய், எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பும் இசக்க 

முங்காட்டி, ௩ ஈல்லொழுக்கத்தில் வழுவாஅ எல்லாம்வல்ல 

மூழுமுதற்கடவுளான சிவபெருமானை மனமொழி மெய் 

. களால் நினைந்தும் வாழ்த்தியும் வணங்கியும் உலகவாம்க் 

கையை இனிதுகாடாத்தி நாமும் பயன்பெற்றுப் பிறஉயிர் 

களையும் பயன்பெறச்செய்.து வருதலே காம் பெற்ற ௮ழி 

யாச் செல்வமாயெ கல்வியைப் பயன்படுத்தும் முறையா 

கும். இன்னும், 
மரவர்க்குமாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை 

யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கொரு வாயுறை ,



௬௨ அதிவரைக்கொத்து 

யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒருகைப்பிடி 

யரவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே”?” 

என்னுர் இருமூலகாயனார் இருமொழியை இடையது 

ஈம் நினைவில் வைத்த, நம்முள் அவரவர் செயலுக்குத் 

தக்கபடி இறைவனை வணங்கியும், ஆவினைப் பாதுகாத் 

அம், ௪கை அறங்ககைச் செய்தும், எல்லாரிடத்தும் இன் 

சொற்பேசியும் ஒழுகுதலே அழியாச் செல்வமாகிய கல் 

வியாலாய பயனாகும்.



கல்வியுங் கைத்தொழிலும் 

இவ் வுல்கத்திலுள்ள எல்லா மக்களுக், தம்முயிரையும், 

உடம்பையும் பாதுகாத்து இனிது வாற்வதற்கு இன்றி 

யமையாத கருவிகள் இரண்டு; அவை, கல்வியுங் கைத் 

தொழிலுமாஞும். பெரும்பாலும் உலகத்தின்௧ண் நடக் 

கும் எல்லா மூயற்சிகட்குள், கல்வியானது முதன்மை 

யாக வேண்டப்பட்டு உடம்பைப் பாதுகாப்பமத யாயி 

னுஞ், சிறப்பாக நோக்குங்கால் கல்வி உயிரைப் பாது 

காத்து வளர்ப்பதற்கே கருவியா யிருக்கின்றது. கைத் 

தொழிலோ எவ்வளவு நுட்பமாகச் செய்யப்படினும் 

௮ஃது உடம்பைப் பாதுகாக்கு முகத்தால், உயிர்க்குஞ் 

சிறிது பயன்படுமேயல்லதூ, அது கல்விபோல் உயிர்க்கு 

CoCr பயன்படுவதன்ளும். ஆகவே, கல்வி ஒன்றுமே 

் உயிர்க்கு நேே பயன்படுவதா மென்பதுவ், கைத்தொழி: 

லோ உடம்பிற்குமட்டும் நேரே பயன்பவெதா மென்ப 

அம் அறிதல் வேண்டும். எத்தொழிலைச் செய்வதாயிருந் 

தாலும், அதற்கு அறிவு வேண்டியிருக்கின்றது. அறிவில் 
லாமல் எவரும் எதனையுஞ் செய்தலியலாது. அறிவுடைய 

வன் தானெடுத்த ஒருதொழிலைச் செவ்வையாகச்செய்து 

மூடித்தலும், அறிவில்லாதவன் தான் அுவங்கிய தொன் 

றை ஒழுங்காகச் செய்யமாட்டாமற் பிழைபட்டு வருந்து 

தலும், நாம் நாடோறுஙவ் காண்கின்றே மல்லேமோ? அறி 

வில்லான் பிழைபட்டுச் செய்யமாட்டாத ஒரு தொழிலை 

'அறிவுடையான் திருத்தமாக்கி விரைவிற் செய்து முடிப் 

பதனைக் கஷ்டு நாம் எவ்வளவு மகிழ்கின்றோம்! அப்போ



௬ அறிவுரைக்கொத்து 

தவன் அறிவின்திறக்தைக் கண்டு எவ்வளவு வியப்படை 
கின்றோம்! அறிவின் இன்றியமையாமையை எவ்வளவு 

மிகுதியாய்உணர்கின்றோம்! இத்துணைச் சிறந்த அறிவை 

எவரும் இயற்கையாகவே பெற்றுக்கொள்ளல் இயலாது. 

எனென்றால், எல்லா உயிர்களி னறிவையும் அறியாமை 

என்னும் ஒரு பேரிருள் மறைத்துக்கொண் டிருக்கன் 

றது. இருப் போக்குதற்கு ஒளியினுதவி கட்டாய ' 

மாக வேண்டப்படுதல் போல், ஈமதறிவை மறைக்கும் 

அறியாமை இருளைப் போக்கு தற்குங் கல்வியாக விளக் 

கம் இன்றி யமையாது வேண்டப்படுகின்றது. கல்வி 

யில்லாதாரிற் சிலரும் ௮றிவுடையோசராக இருக்கக் காண் 

கின்றோமே யென்றால், ௮வர் அறிவுடையார் செய்யுஞ் 
சில அறிவுச் செயல்களைப் பார்த்தும், பழூயுஞ் சிறிது 

அறிவுடையசாகக் காணப்படினும், அவர் போலியாகப் 

பெற்ற அச் சஇற்றறிவை மேன்மேற் பெருகச் செய்தற்குக் 

கல்வியில்லாமையால் அவர் அறிவு பயனின்ளாய்க் கழி 

யும். இதுபற்றி யன்றோ தெய்வப் புலமைத் திருவள் 

ஞு நரயனார், ் 

கல்லா தரன் Pl um கழியசன் முயினுங் 

கெரள்ளா ரறிவுடையரர்'”? என் றருளிச்செய்த 

னர். மேலும் மக்களுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் எவ் 

வளவு வேறுபாடு இருக்கின்றதோ அவ்வளவு வேதுபாடு 

கல்வியறிவு உடையவர்சட்கும், அஃதில்லாதவர்கட்கும் 

உண்டென்பது விளங்கத் இருவள்ளுவ காயஞூர், 

விலங்கொடு மக்க எனையர் இலங்குநூல் 

கற்றாபோ டேனையவர்'” என் றருளிச்செய்தஇிருக் 

கின்றனர். அகையால், கல்வியறிவு இல்லாதவர் அதிற் 

சிறந்து விளங்குவதும், அறிவிற் இறந்த தொழில்ககச்



கல்வியுங் கைத்தொழிலும் ௬௫ 

செய்து முடிப்பதும் இயலா. உடற் பாஜுகாப்பின் 

பொருட் எத்தொழிலைச் செய்தாலும், கல்வியின்றி ௮௧ 
னைச் செய்தலாகாது. ஈம் சாட்டவர்களோ வயிறு வளர்ப் 

பதற்குச் சோறு கிடைத்தாற் போதுமென்றும், இப்பிறப் 

பில் அடையவேண்டிய இன்பங்களைப்பெறுதற்கு ஏராள 

மான பொருளைத் தொகுத்துக்கொண்டாற் போதுமென் 
அஞ் சொல்லிக் கல்வி கல்லாமல் அறியாமையிலேயே 

தமது காலத்தைக் கழித்து மாண்டுபோகின்றனார்! எல்லா 

அருளும் இரக்கமும் உடைய இறைவன் நமக்கு இக்தப் 

பிறவியைக் கொடுத்தது வெறுஞ் சோறு தன்பதற்கும், 

பொருள் சேர்ப்பதற்குந்தானா? மற்று இரந்த உடம்பைப் 

பாதறுகாக்கு முகத்தால் ௮றிவை வளர்த்து அறியாமை 

யைத் தொலைத்து அவனது பேரின்பத்தைப் டெறுதற் 

கன்றோ? இம்மை யின்பங்களைச் செவ்வையா யடைந்து 

மகிழ்க்இருத்தற்குங் கல்வியறிவு கட்டாயம் வேண்டப் 

படுவதாகும். உயர்ந்த கல்வியறிவில்லாதவன் எவ்வளவு 

பொருளைச் சேர்த்துவைத்தாலும் எவ்வளவு உணவுப் 

பண்டங்களைத் தொகுத்துக் கொண்டாலும் அவற்றை 

அட்பமாய்த் துய்த்து மகிழும் வழி யறியாமையால் அன் 

பத்திலேயே கிடஈதழன்று மாய்ந்து போவன். ஆகவே, 

இம்மையின்பத்தைப் பெத்லை்வேர்களுல் கல்வியறிவு 

முதன்மையாகு மென்பதை எல்லாருங் கருத்திற் பதித் 

தல் வேண்டும். ஆசுவே, கைத்தொழிலையே பெரிதாக 

எண்ணி அதிற் புகுந்தவர்களுங் கல்வியவிவைப் டெறு 

ற்கு இடையருது முயலல் வேண்டும். 

ஐசோப்பா முதலான அயல் காடுகளி லுள்ள மேன் 

மக்களோ சல்வியறிவில்லாமல் எத்தகைய தொழிலையுஞ் 

செய்யமாட்டார்கள். அவர்களில் எர்கக்தொழிலைச் செய் 
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௬௭ அறிவரைக்கொத்து 

சின்றவர்களுங் கல்வியறிவிழ் ஜெக்த௨சாயே காணப்படு 

கின்றனர். அகனால், அவர்கள்கம்மஷனோர்ச்குரீண்டகாலம் 

பிடிக்கும் ஒரு கைத்தொழிலை மிகச் சுருங்கிய காலத்திற் 

சுருங்கிய செலவில் சேர்த்தியாகவுந் Spc wir say SF 

செய்து முடிக்கின்றனர். கல்வியறிவில்லா ஈம்மனோர் 

தம்மை வருத்தஇியும், வாயற்ற மாடு, குதிரைகளை வருத்தி 

யுஞ் செய்யும் ஒரு கைச்தொழிலை, கீசோப்பிய ஈன்மக் 

கள் தமக்குள்ள கல்வியறிவால் அருமையான பொறிகளை 

(இயந்திரங்களை) அமைத்து அ௮வற்றினு தவியால், சமக் 

கும், பிறஉயிர்க்கும் அன்பமின்றி இனிது முடிக்கின்ற 

னர். இன்னுமிவர்கள் தங்களுக்குள்ள சல்வியறிவின் 

மமேன்மையால் காளுக்குகாள் எல்லாமுயற்சியிலும் பிறை 

பொல் வளர்ந்தோங்கு வருதலையும், அஃதில்லா சம்ம 

னார் அம்முயத்சிகளிம் குறைமஇபோல் தேய்ந்து! போத 

லையும் அறியாதார் யார்? ஆகையால், எத்தகைய முயற்சி 

களிற் புருவோரும் முதலிற் கல்வியறிவைப்' பெறு தலிற் 

கருதிதான்றக் கடவராக. 

இனிக், கல்வியகிவின் உசவிகொண்டு செய்யப் 

பமிம் எல்லாக். கைத்தொழில் முயற்சிகளும் உழவு, 

கெசவு, வாணிகம் என்னும் மூன்று பகுூ௫இபிமல அடக் 

கும். அவற்றுள், உழவுக் தொழில் உடம்பைப் பாது 

காத்தற்கு முதன்மையான உணவுப்பொருள்களைத்தருவ 

தொன் ரூகையால் ௮7 மற்றை யிரண்டிலுஞ் 'சிறக்த 

தென்று ஆன் ோரால் உயர்த்து வைக்கப்பவெதாயிற்று. 
இவ்வுண்மை, 

ச. ழன்றும் ஏர்ப்பின்ன துலகம் அ தனால் 

உழக்தும் உழவே தலை” என்று இருவள்ளுவ 

நாயனாரும், "4



கல்வியும் கைத்தொழிலும் ௭ 

“ஆற்றங் கரையின் மாமும் அரச றிய . 

வீற்றிருக்க வாழ்வும் விழுமன்றே - ஏற்றம் 
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஓ.ப்பில்லை கண்டீர் 

பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு” என்று ஒளவை 

யாரும் அருளிச்செய்த மெய்ம்மொழிகளால் அறிந்து 

கொள்ளப்படும். இவ்வளவு சிறக்கதொழிலைநம்காட்டவர் 
கள் Bg சாம்வாக நினையாமல் அதனைப் பலவகையா 

அம் பயன் மிகத் தரும்படி மேன்மேற் பெருகச்செய்தல் 

வேண்டும். அமெரிக்கா, ஐரோப்பா முதலான நாடு 

களிலுள்ள மேலோர்கள் கிலக்தை வளம்படுத்துதற்குரிய 

புதிய புதிய முறைகளைக் கையாண்டு காலச்திற்கேற்ற 

பயிர்ககா விகாவித்து எராளமான கூலங்களையும், மழ் 

றைப் பண்டங்களையும், உணவுப்பொருள்களையும் டெறு 

இன்றார்கள். மழை பெய்ய வேண்டுவ் காலத்து மழை 

பெய்யாவிட்டாலும், அகனால் அவர்கள் கேடு உருமல் 

மின் விளக்குகளின் உதவியினாலும், வேறுசில முறைகளி 

gi பயிர் பச்சைகளை விளைவித்துக் கொள்ளாகின்ளுர் 

_ கள். நம் நாட்டவர்களோ என்றால், ஒரு மழை தவதி 

னாலும், பயிர் பச்சைகளை வளர்க்கும் வழி தெரியாது 

கொடும் பஞ்சச்இற் குள்ளாகி மிகவுக் அுன்புனுகின்றார் 

கள். பேலும், பலபல பயிர்களின் தன்மைகட்கிசையப் 

பலஇிறப்பட்ட?எருக்களை 'அவர்கள் இறமையாகச் சோப் 

பதுபோல, 

  

ONT BBE சேர்க்கத் தெரியாது. பயிர் 

கட்சூதீ தக்கவற்று செவ்வையான எருச் சேர்க்க ஈம்ம 

வர்களுங் கற்றுக்கொள்வார்களாயின் இட்போதடையும் 

ஊஇயத்தினும் பதின்மடங்கு மிருதியான ஊதியத்தைப் 

பெறுவரர்களென்பதில் எட்டணயும் இியமின்று ; இன்கா 

னமே பயிர்த்தொழிலில் அறியற்பாலனவாய் உள்ள அட்.



௬௮௮ அறிவுரைக்கொத்து 

பங்கள் எண்ணிறந்தன. இவை யெல்லால் கல்வியதி 

வின்றி வரமாட்டா. அகையால், இவற்றைக் கல்வியஜி 

வால் ஆசாய்ச்தறித்து உழவுத்தொழிலைச் இறக்கச் செய் 

வார்களாயின் ஈம்மவாகளும் நம் காடும் மற்ற எல்லாளை 

பும், எல்லா சரிகண்டம் விட மிகச் இறந்து விளங்கு 

மென்டனு தண்ணம். 

இனி, உழவு த்தொழிற்கு அடுத்த நிலையில் அகத் 

தியமாகச் செயற்பாலது கெய்தற் ஜொழிமில யாகும். 

நாகரிக வாழ்க்கையுள்ள எத்திறத்தவரகருர் தபதுடம் 

பை மறைத்தற்கு ஆடைகள் வேண்டிகிற்கின்றன ஏல் 

லோ? அடையில்லா மனிதன் ௮சை மனிதன் * 

என்ற பழமொழிப்படி. மேலேதுணியில்லாதவர் விலங்கு 

sis தாழ்ந்தவசாகக்கருதப்படுவர். விலங்னெங்கட் 

காயினும், “2மற்போர்வை போன்ற மயிர்க்கற்றைகளுங் 

குறிகளை மறைத்தற்கு வாற்புறங்களுங் கடவுளருளால் 

அமைத்துக் கொடுக்கப்பட் டிருச்சின்றன். மக்களோ 

பகுத்தறிவு உடையமா பமிருத்தலால் அவர்கட்கு அவற் 

றைக் கொடுத் $திலர். அவர்கன் தமதறிவுகொண்டு ஆடை 

நெய்து உடுக்க வேண்டியவர்களா யிருக்கின்றார்கள். 

உடம்பைப் பாதுகாத்தற்கு இன்றியமையாச் சிறப்பின 

தான உணவைத் தருதல்பற்றி உழவுத்தொழில் எல்லாத் 

தொழிலிலும் மேலானதென்று சொல்லப்படினுர்,இவினை 

ஒருகிறிதுமில்லாக்தொழில் எதுவென்று ஆராயுமிடத்து, 

௮ நெய்தற்றொழிலாகவே யிருத்தலால், அவ்வகை 

பில் ௮ஃது உழவுத் தொழிலிலும் மேலானதென்றே 

கொள்ளப்படும். இதுபற்றியன் ரோ, தெய்வப் புலமைத் 

இருவள்ளுவ காயனார் உழவுத்தொழிலையே சிறப்பித்துக் 

கூறினா சாயினுர், காம் நெய்தற் ரொொழிலைய செய்து
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கொண்டு உயிர்வாழ்ந்தனர்., ௨ றவு செய்யுங்காற் சிற் 

அயிர்கள் சிலபல மாளுதலின், Gp AOS: | eo உண் 

டென்றும், நெய்தற்ளொழிலில் ஒருயிர்க்குர் திங்கின்மை 

யின் அதற் Bdge தீவினை யில்லையென்றும் தி ் 

வேண்டும். இத்துணைச் இறந்த நெய்தற்றொ ழிலை அயல் 

நாட்டவர்கள் வியப்பான பலபொறிகளமைத்து நிரம்பத் 

இிறமாக நடத்தி அளவிறந்த ஊதியத்தை எய்த, ஈம்சாட்ட 

வார்களோ,கல்வியறிவின் மையால் இதில் மிகவும்பிற்பட்ட 

நிலையினை யடைந்து ஏழைகளாயிருக்கின்றார்கள். இனி 

யாயினும், அவர்கள் அங்கனங் கல்வியை இகழ்ந்திசாது, 

அதனைத் தாழுங் கற்றுத் தம்மக்கட்கும் நன்கு கற்பித்து 

கெய்தற்றொ ழிலைச் செவ்வையாய் நட த்தி வாழ்வாராக! 

இனி, உழவுத்தொழிலானும்,கெய்தற்ே ரு ஜிலானும் 

உண்டாக்கிய பொருள்களை ஒன்றற் கொன்று தொலை 

வாகவுள்ள பற்பல நாடுகளிலும் உள்ள மக்கட்குப் பயன் 

படும்படி. சேர்ப்பித்தற்கு வாணிகமான மிகவும் உதவி 

செய்வதாகும். இத்தொழில் ஈடைபெருதானால் எல்லா 

ரும் எல்லாப் பொருள்களையும் பெற்று இன்புற்று வாழல் 

“ முடியாது. எந்தெந்த நாட்டில் எந்தெந்தப் பொருள் 

கள் ஈயமாய்க் இடைக்கு மென்பதை ஆராய்ந்தறிந்து, 

அவற்றை ஓரிடத்திற் ஜொகுத்துப் பலர்க்கும் பயன்படுத் 

இத் தாழும் . பயனடைதற்ளுக் கல்வியறிவு கட்டாயம் 

வேண்டப்படும். வாணிகம்ஈடாத்துவார்ச்னாக் கல்வியறிவு 

௮கத்தியமாய் வேண்டப்படுமென்பதை உணர்ந்த அயல் 

் நாட்ட்வர்கள் கல்வியறிவிற் ss sais seen le 

நம்: நாட்டில் வாணிகம் ஈடாத்துகின்றவாகளோ எழுதப் 

படிக்கச் றிது தெரிந்தாற் போதுமென்று மனப்பால் 

குடித்துக் கல்வியில்லாதவர்களாய்க் காலங் சுழிக்கின்ற
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னர். இவர்களில் எவ்வளவு பணம் படைத்தவர்களா 

யிருந்தாலும், இவர்களைக் கல்வியறிவிற் சிறந்த அயல் 

நாட்டு வாணிகர்கள் ஒரு பொருட்படுத்துவதே யில்லை. 
இங்கனர் சாம் கல்வியறிவுடைய பிறரால் இகழப்பததெல் 

உணர்ந்தாபினும், இனிமேல், தாழுர், தம் மக்களுர், தம் 

மினத்தவருங் கல்வியில் மேம்பட்டு விளங்க முயன்று 

அதனால் வாணிக வாம்க்கையை எல்லாரும் புகழும்படி 

நடாத்திச் கெறப்பெய்துவா.ராக! 

. se 
“தி



பகுத் துணர்வும் மாதரும் 

மாதா்களுடைய நன்மையையும் முன் ஏற்றத்தையும் 

நாடி, அவர்களுக்கு முதன்மையாகவேண்டுஞ் சிலகறந்த 

பொருள்களை இங்கே சிறிது விளக்கிச்சொல்வாம். நமது 

தமிழ்காட்டைத் 'தறிலி, மற்ற நாகெளி லிருக்கும் பெண் 

மணிகள் கல்வியிலுப் கடவுள் வணக்கத்திலும் நாகரிக 

ஒழுக்கத்திலும் நாளாக்குகாட் பிறையபோல் வளர்ந்து மிக 

வும் Banas உயிர்வாழ்கின்றார்கள். நமது கமிழ்ராட்டு 

மாதர்களோ இறந்த கல்வி உடையவர்களும் அல்லர் 5 8° 

உண்மையான சுடவுளை வணங்கத் தெரிந்தவர்களும் 

அல்லர், வேறு எவ்வகையான நாகரிகத்தில் உயாந்தவர்க 

நம் அல்லர். உண்ண உணவும், ௨ உடுக்கச் துணியும், 

இருக்க இடமாம் கிடைத்தாற்போதும் என்றும், இவை 

களுக்கு வறுமைப்படாமல் வாழ்வே இன்பவாழ்க்கை 

என்றம் கினைதது, உணவு உடை: இருப்பிடம் என்னும்- 

இவைகளைல் தேடிக்கொள்வதிலும், தேடிய : இவற்றை 

உண்டு உடுத்து உறைவிடமாக்கி உறங்கிக் கழிவதிலுக் 

தம் வாழ்காகாக் கடத்தி வருகின்றார்கள். உயர்ந்த அறி 

வாவது உயர்ந்த கநோக்கமாவது ஈம் பெண்மக்களுக்குச் 

.. இறிதும் இல்லை ; அல்லது உயர்ர்த அறிவையும் உயர்க்க 
, நோக்கத்தையும்பெறல் வேண்டுமென்னும்விருப்பமா வது 

இவர்களுக்கு இருக்கின்றதோ வென்றால், அதுதானும் 

் இல்லை. உண்டு உடுத்த உறங்கி வாழ்காட் கழிப்பதை 

விட மக்களால் அடையத்தக்க வேறு சறர்ச பொருள் 

இல்லையென்றே பெரும்பாலார் கினைக்கின்றார்கள். 
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அப்படி, நினைத்தால் மக்களுக்கும் மற்ற உயிர்களுக் 

கும் வேற்றுமையாது? மக்களினுந் தாழ்ந்த ஆடு மாடு 

குதிரை முதல் ஈ எறும்பு புழு ஈறான எல்லாச் சிற்றுயிர் 

sonm கூடப், பசியெடுத்தபோது தமக்கு எளிதிலே 

கடைக்கும் புல் இலை தழை கிழங்கு கனி தேன் முதலான 

இசைகளைக் தேடி. உட்கொண்டும், மலையருவி ஆறு ஏரி 

Hore கூவல் முதலியவற்றின் நீளைப்பருகியும், பசித்த 

பின் மரங்களின் அடியிலோ செடிகளின் ஈடுவிலோ 

பலைப் பிளவுகளின் இடையிலோ கிடக்துவ் கவலையின்றி 

உறங்கிக் காலங்கழிக்கின்றன; மக்களுக்காவது உடுக்க 

ஆடை வேண்டும்; இச் சிற்றுயிர்களுக்2கா ஆடையும் 

வேண்டுவதில்லை; மழையில் ஈனையாமலும் பனியிற் குளி 

சரமலும் வெயிலில் வெதம்பாமலும் அவ் வயிர்களைப் 

பாதுகாக்கத் தடிப்பான தோலோடு அடாத்தியான மயி 

மையுங் சும்பளிப் போர்வைடோல் அவைகருரக்கு. இறை 

வன் கொடுத்திருக்கின்றான். வெப்பம் மிகுந்த நமது. 

்... தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஆமோககளுக்குக் குளிரின் ன்பம் - 

மிகுதியாய் இல்லாமையால், அவைகளின் உடம்பின் 

Bud stig நீண்ட மயிர்கள் இல்லை. ஆனால், வடக் 

கே இமயமலையிலும், ௮ம் மலைச்சாரலில் உள்ள இடங் 

கரிலும் போய்ப்பார்த்தால், அங்குள்ள ஆமொடுகளுச்கு 

அடர்ந்து நீண்ட மயிர்களிரு த்தலைக் காணலாம். ஏனென் 

ரல், ௮ம் மலைகாடுகளில் தாங்கமுடியாத பனியுங் குளி 

ரும் மிஞக்திருக்கன்றன 5 அவ்வளவு பனியிலுங் குளிரி 

ஒம் site ee வெற்றுடம்பு உள்ளனவா யிருந் 

தால், ௮வை உடனே விழைத்து மாண்டுபோகும். ஆத 

லால், அவ் வாடுமாடுகள் அங்குள்ள பனியிலுங் குளிரி 
லும் மாண்டு போகாமல் அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கர
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கவே எல்லா இரக்கமும் உள்ள கடவுள் அவைகளின் 

உடம்பின்மேல்.ரீண்டு அடர்ந்த மயிளை வளசச் செய் 

இருக்கின்றான். ஆகவே, உணவின்பொருட்டும் உடை 

யின்பொருட்டும் இருப்பிடத்தின் பொருட்டும் மக்களா 

இய காம் ஓயாமல் அடையுங் கவஸயுல் துன்பமும் ஈம் 

மிற் ரூழ்ந்த இற்றுயிர்களுக்குச் சிறிதும் இல்லை. வேண் 

டும்போது இசைதேடித் இன்றும், உறக்கம் வந்தபோது 

உறங்கியும், ஆணும் பெண்ணுமாய்க் கூடித் தம் இன 

களைப் பெருக்கியும் அவைகள் கவலையின்றிக்காலங்கழிக் 

கின்றன. இப்படிப்பட்ட இற்றுயிர்களின் வாழ்க்கையை 

யும், உணவுக்கும் உடுப்புக்கும் இருப்பிடத்திற்கும் ௮ல் 

லும் ப்கலுமாய்ப் பாபெட்டு, மனைவியாற் கணவனுய், 

கணவனால் மனைவியும், பெற்றோராற் பிள்ளைகளும், பிள் 

ஊகளாற் பெற்றோர்களும், ஒரு குடும்பத்தாரால் -௮வர் 

களின் சுற்றத்தாரும், ஒரு சுற்றத்தாசால் அவர்களின் 

குடும்பத்தாரும், ஓர் ஊசாசால் அவர்தம் அசசரும், ஓர் 

அசசரால் அவர்தம் ஊராரும் ஆக எல்லாருமாய்ப் பல 

வகைத் துன்பங்களுக்கு ஆளாகி கோயிலுங் கவலையிலும் 

இடையறாது உழன்று வருக்திவரும் மக்களாகிய ஈம்து 

வாழ்க்கையையும் வைத்து. ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் ஈமது 

அதன்பவாழ்க்கையை விடச் சிற்றுயிர்களின் இன்பவாப் க் 

கை எத்தனையோ மடங்கு சறந்ததாய்க் காணப்படுகின்ற 

தன்றே ? தம்மைப் படைத்த உண்மையான கடவு 

நினையாமல் ஈம்போன்ற மக்களைத் தெய்வமாக வணங்கி 

யுக் தம்மையே தாம் பெரியசாக நினைந்தும் வாம்காள் 

மூதிசாமுன்னே கவலையாலும் நோயாலுங் “கூற்ற வன் . 

- வாய்ப்பட்டு மடியும்.நம் மக்கட்பிறவியை விட; இறைவ 

னது பாதுகாப்பில் அடங்கிக் கவலையின்றி உயிர்வாழும் 

10



௭௪ அறிவரைக்கொத்து 

விலங்கினங்களின் வாழ்க்கை இறந்ததா யிருக்கின்றகசன் 

Cap? sams இருக்க, உண்ணல் உடுத்தல் உறங்கல் 

இன்புறுதல்என்னும் இவைகளாலேயேமக்கள்வாழ்க்கை ' 
யானது இறந்ததா யிருக்கின்றதென நகினைப்போமாயின், 

yous எவ்வளவு பேதைமையாகக் காணப்படுகின்றது? 

௮ப்படியானால், எல்லாப் பிறவிகளையும் விட மக் 

கட்பிறவியே சிறந்ததென்று அறிவுடையோர்களாம் அவர் 

செய்துவைக்ச நூல்களுஞ் சொல்வது ஏன் ? என்றால், 

எந்தவகையில் மக்கட்பிறவியானஅ மற்றச்சிற்றுயிர்களின் 

பிறவியைவிட. அ௮ங்கனஞ் சிறந்ததா யிருக்கின்றது என்ப, 

தை காம் ஈன்கு ஆசாய்க்துபாரீத்துத் தெளிதல்வேண்டும். 

மக்களாகிய நாம் பகுத்தறிவு உடையவர்களாயிருக்க, மற் 

றச் இற்றுயிர்களோ அத்தகைய பகுத்துணர்வு உடையன 

வாய்க்காணப்படவில்லை. அகனாலேதான் ஈமது பிறவியா 

னது மற்ற விலங்கின் பிறப்பைவிடச் வறெக்ததாகுமென்னு 

அறிகின்றோம். விலங்குகளுக்கு இது நல்லது, இது தீயது 

என்று பருத்துணர்தல் இயலாது. அவை வழக்கமாய்க் 

Begs தீனியையே உட்கொள்ரும்; பெரும் புதர்களி 

௮ம் மலைக்குகைகளிலும் மசகிழல்களிலுங் இடந்தபடியே 

நாளைக் கழிக்கும்; இவற்றிற்குமேல் அவைகள் ஒன்றை 

thy அறியமாட்டா ; மேன்மேல் இன்பத்தைப் பெருக் 

குக் வழிவகைகளும் ௮வை வள ளனினல் முடி 

யாது; பிற உயிர்களுக்கு நன்மையாவது இத, தீமையா 

வது இதா என்றும் ௮வை அறிவதில்லை; இக்த உலகத்தில் 

நாம் ஏன் படைக்கப்பட் டி. ரூக்னெறோம்? இந்த உடம்பு 

ஏன் கிலையாயிருப்பதில்லை? சிறிதுகாலத்தில் இந்த உடம்பு 

அழிக்துபோக உயிர் எங்கே 'போகின்றஅ? இந்த உடம் 

பின் உறவால்வந்த பெற்றோரும் மனைவிமச்களும் உடன்



பகுத்துணாவம் மாதரும் or @) 

பிறந்தாரும் நேசரும் சுற்றத்தாரும் சூழ்க்துகொண்டிருக் 

கவும் இந்த உயிர் இடீரென்னு இவர்கள் எல்லாரையும் 

விட்டு எங்கே போகின்றது? அப்படிப்போகரும் உயிரை 

இவர்கள் ஒருவருந் தடுக்கமாட்டாதவர்களாய் அலறி 

வீழ்ந்து அழுவதேன்? எவசாலுச் தடுக்கமுடியாத இந்தப் 

பிறப்பு இறப்புகளை வருத்தவன் யார்? இவற்றை வகுத் 

,தவனத கோக்கம்.யா.து? பெருர்துன்பத்துக்கு இடமான 

இப் பிறப்பு இறப்புகளை நீக்கும் வழியாது ? என்று இங் 

கனமெல்லாம் ஆராய்நதுபார்க்கக் கூடிய உணர்ச்சியும், 

அவ்வுணர்ச்சியால் அடையத்தக்க பெரும்பயனும் விலங் 

குகளுக்குச் சிறி அம் இல்லை. மக்களாகிய காமோ இவை 

களையெல்லாம் .ஆரசாய்ரதுபார்த். அ, அவ் வாசாய்ச்சியால் 

வரும் பயனை அடையத்தக்க உயர்ந்த நிலையில் இருக் 

கின்றோம். இடைத்தற்கு அரிய இவ் வுயர்ந்த நிலை 

யில். இருந்தும், இவ் வுண்மைககா ஆராய்ந்து பாரா 

மல், விலங்குகளைப்போல உண்பதிலும் உறங்குவஇலுவ் 

காலங்கமித்து, வகைவகையான உடைகளை உடுப்பதும், 

பளபளப்பான நகைகளைப் பூண்பதும், மினுமினுப்பான 

வண்டி.களிற் செல்வதும், காளுக்குகாள் வளரும் புதுமை 

காக் காண்டதும், பேலுக்குமேல் எழும் பாட்டுககாக் 

கேட்பதும், ஒன்னுக்குமேல் ஒன்னு உயர்ந்த மணப்பண் 

டங்களை மோப்பதுங், கற்கக்கற்க இனிக்குக் கதைகளைக் 

கற்டதும் ஆகிய. இவைகளே 'மக்கட்பிறவியினால் அடை 

யத்தக்க 'பெரும்பயன்கள் என்று ஈம்மவர் கினைப்பார்க 

ளாயின், ஐயோ? அவர்கள் விலங்கெங்களினுங் கடைப் 

பட்டவர்கள் ஆவார்கள் ௮ல்லசோ ? 

ஆதலால், நமக்கு அருமையாய்க் கிடைத்து பகுத் 

அணர்ச்சியை நாம் பலவகையான உயர்ந்த வழிகளிலும்



OF Sr அறிவுளைக்கொச்து 

வளசச்செய்து அதனால் அழியாப் பெரும்பயனை அடை 

தல்வேண்டும். இதுவசையிலுமே, பகுத்துணாச்யோல் 

காம் அடைந்த பய ன்கருநம் அடைக்துவரும் பயன்களும் 

அளவிடப்படா. நாவுக்கு இனிமையான பண்டங்களை 

நாளுக்குகாட் புதிய பதியவாகச் செய்யக் கற் றவருகின் 

ஹோம் ; கண்ணுக்கு அழகான உடுப்புகளையும் ஈகை 

கலையும் வகை வகையாகச் செய்வித்து அணித்து வரு. 

கின்றோம்; பார்க்கப் பார்க்கக் கவர்ச்சி தரும் ஓவியங் 

கை (சித்தசபடங்களை) எழுதுவித்தும், பாவைகளைச் 

செய்வித்தும் அவற்றை ஈம்முடைய இல்லங்களில் வைத் 

அப் பார்த்துப்பார்தீது ம௫ூழ்ந்து வருகின்றோம் ; மேன் 

மாடங்களுள்ள மாளிகை வீடுகளையும், அவற்றைச் சூழப் 

பசிய தோட்டங்களையும் அமைப்பித்து அவ் விடுகளிற் 

களிப்புடன் குடியிருந்தும் ௮ச் தோட்டங்களில் மனக் 

கிளர்ச்சியோடு உலவியும் வருகின்றோம்; புல்லாங்குழல், 

யாழ், முழவு முதலான இசைக்கருவிகளின் இனிய ஒலி 

களையும்,அவற்றொடுசேரர்து பாவொர்தம் இசைப்பாட்டு. 

களையுவ் கேட்டுப் பெருங்களிப்பு அடைந்து வருகின் 

மம்: ஈறு மணங் கமழும் பலவகை மலர்ககச் சூடியும், 

௮ம் மலர்களிலிருந்துஞ், சந்தனக்கட்டை அகிற்கட்டை 

முதலியவற்றிலிருக்தும் பெற்ற கெய்யையுங் குழம்பையும் 

பூசியும் இன்புறுகன்றோம்; மிகமெல்லிய பஞ்சுகளாலும் 

பறவைகளின் தாவிகளாலும் அமைக்கப்பட்ட மெத்தை 

களை வழுவழுப்பாகச் செய்வித்த மருப்புக் கட்டில்களில் 

இடுவிக்து, அவற்தின்மேற் படுத்து இனிது உறங்குகன் 

மோம். இன்னும், எவற்கா.ஈசால் விசப்படும் வெட்டி 

வேர் விசிறிகளாலுந் தாமே சுழலும் விசிறிப் பொறிக 

ளாலும் வெயிற்கால வியர்வையினையும் புழுக்கக்இனையும்



பகுத்துணாவும் மாதரும் ள்ள 

மாற்றி மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். திறமைமிக்க புலவர்க 

ளால் எழுதப்படும் புதியபுதிய கதைகளைப் பயின்று உள் 

ளங் களிக்கின்றோம். இங்கனமாக, ஈமக்குள்ள பகுத் 

துணர்ச்செயின் உதவியைக்கொண்டு நாரக்குகாள் காம் 

அடைந்துவரும் இன்பங்களை முற்ற எடுத்து முடித்து 

உசைக்கப் புனுந்தால் அவற்றிற்கு இவ் ஏடு இடங்கொள். 
ளாது 

- மேலும், ஈமக்குள்ள பகுத்தூணாச்சயின் மிகுஇக் 

குத் தக்கபடி. காம் மிகுந்த இன்பத்தை அடைந்துவருவ 

அடன், பருத்துணர்ச்சியில் ஈம்மினும் எத்தனையோ 

மடங்கு உயாந்த அறிவுடையோர்களாற் புதியபுதியவா 

சக்கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வரும்பொறிகளின் (இயக்இசங்க 

ளின்) உதவியால், சாம் எல்லையில்லாத இடர்க்கடலினின் 

அம் விடுவித்து எடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு நாளும் புது 

புது ஈலங்களை ௮டைந்து இனிதாக வாழ்காளைக் கழித்து 

வருகின்றோம். கீசாவிவண்டிகள் ஏற்படாத அறுபது எழு 

பது ஆண்டுகளுக்கு. முந்தி ஈம் முன்னோர்கள் ஜர் ஊரி 

லிருந்துதொலைவிலுள்ள மற்றோர் ஊருக்குச்செல்லகோர் 

தால் அப்போது அவர்கள்எவ்வளவு அன்பப்பட்டார்கள்! 

௮க் காலங்களில் செவ்வையான பாட்டைகள் கடையா. 

இருந்த சில பாட்டைகளோ கல்லுங் காடும் மேடும் பள் 

ளழும் நிசம்பிக், கால்ஈடையாய்ச் செல்வார்க்கும் மாட்டு 

வண்டிகளிற் செல்வார்க்கும் மிகுந்த வருத்கத்தையுங் 

காலக்கமிவினையும் பணச் செலவினையும் உண்டாக்கின. 

௮ப் பாட்டைகள் காடுகளின் ஊடும், மலைகளின்மேலும், 

பாலங்கள் இல்லா ஆறுகளின் ஈடுவுவ் கடர்சமையால், 

அவற்தின் வழிச் செல்வோர்கள் புலி சாடி. ஓராய் பாம்பு 

முதலான கொடுவிலங்குகளாலுவ் கள்வர்களாலும் அலைக்



௪௮ அ.றிவளைக்கொத்து 

கப்பட்டுப் பொருளும் உயிரும் இழர்தும், பொருள் 

இழந்து அரிதாய் உயிர்தப்பியுக் அன்புற்னார்கள் ; வழி 

யிடையே உள்ள ஆறுகளில் வெள்ளங்கள் வற்துவிட் 

டால், ஓடம் விலொர் இல்லாதபோது, அக் கரையில் 

வந்து. சேர்ந்தார் அங்கேயும் இக்கசையிற் போய்ச் சோந் 

தார் இங்கேயும், ஆக, வெள்ளம் வடியும். நரட்கள் வசை 

யிற் கவலையொடு காத்திருக்தார்கள். ் 

கடலாற் சூழப்படாத நாடுகளில் இருப்பவர்களே 

இங்கனம் ஓர் ஊரிலிருந்து தொலைவிலுள்ள பிறிது ஓர் 

ஊர்க்னுச் செல்ல இத்தனை துன்பங்களை அடைந்தார்க 

ளென்றாற், கடல்சூழ்ந்த இலங்கையில் உள்ளவர்களும், 

பெருங் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள கடாசம் (பர்மா), 

சாவகம் (ஜாவா), சீனம், பாகளம் (அமெரிக்கா) (PE 

லான காடுகளிலிருகந்த மாக்தர்களும் இப் பசதராட் டுக்கு 

(இந்தியாவுக்கு)வரவும் இங்குள்ள மாந்தர்கள் அவ்அயல் 

நாடுகளுக்குச் செல்லவும் ௪ எவ்வளவு அன்பப்பட்டிருக்க | 

வேண்டும்! 

... அக் கொடிய. துன்பங்களுக்கு அஞ்சிமய, appar 

லத்இிலிருந்த மூன்னோர்களிற் பெரும்பாலார் ஓர் ஊரி 

லிருந்து தொலைவிலுள்ள மற்றோர் ஊருக்குச் செல்வ 

இல்லை. முழு வறுமையாற் ப௫ித்துன்பக் தாங்கமாட்டாத 

வர்களே தாம் இருந்த ஊரைவிட்டு, வேவ வளஞ்சிறக்ச 

ஊர்களைக் தேடிச்சென்றனர். மற்றையோர் தாந்தாம் 

இருந்த இடங்களிலேயே தத்தமக்கு வேண்டிய உணவுப் 

பண்டங்களைப் பயிர்செய்துகொண்டு, Ee வறு 

மையிலேயே காலங்கழித்தனர். ் 

அக்காலத்தில், ஓர் ஊரில் உண்டாக்கப்பட்ட பண் 

டங்கள், பிறிதொரு எறிய ஊர்க்குச் செல்வதில்லை. காவி



பகுத்துணர்வும் மாதரும் ௪௯ 

ரிப்பூம்பட்டினம், உறையூர், மதுரை, கரூர் முதலான 

பெறிய தலைஈகர்கள் சித்சிலவற்றிற்கே அயலூர்களில் ஆக் 

கின பண்டங்கள் விலைப்படுத்தவரும். கிசப்பப்பாபெட்டு 

அப் பண்டங்களை அந் ஈகரங்களிற் கொண்டுபோய்ச் 

சேர்ப்பிக்கவேண்டி யிருத்தலால், . வணிகர்கள் அவை 

களை மிகுந்த விலைக்கு விற்றனர்; கடல் தாண்டி யுள்ள 

நாடுகளில் aD oor அரும்பண்டங்கள் கப்பல்களின் வழி 

யாக வரவேண்டி யிருக்தமையாலும், அக்காலத்துப் பாய் 

கட்டிக் கப்பல்கள் கடலிலுள்ள சழல்களுக்கும் ௮ங்கே 

விஞ் சூறைக்காற்றுகளுக்குந்தப்பிப்பிழைத்துச்சென்று 

அயல்காடுகளிழ் கிடைத்த ௮வ் அரும்பண்டங்களை ஏற் 

ிக்கொண்டு திரும்பி இங்குவந்து சேப் பல தங்களும் 

பல அண்டுகளுக் கடந்துபோனமையாலும் அவ் அரும் 

பண்டங்களை மிக உயர்ந்த விலைக்கு விற்பனை செய்தார் 

கள். அதனால், மிகச் சிறந்த செல்வர்களாய் உள்ளவர் 

களே ௮வ் 'வுயர்ந்த பண்டங்களை வாங்கத் தக்கவசாய் 

இருக்தார்கள். பற்றவர்களெல்லாரும் அவைகளை வாங்கு 

தற்கு ஏலாமல .௮அவறறைப பராததுப பாரதது ஏமர்க 

தினர். - 

இவைகளே யன்றி, ௮க் காலத்தில் இன்னும் ஒரு 

போ இடர் இருக்கது. ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லா 

மல் மிசவும் எட்டியிருந்த ஊர்களில் மழைபெய்யவேண் 

டுங் காலத்திற் செவ்வையாக மழைபெய்யாமல் மறுத்து 

விட்டால், அவ் வூர்களின் விலாபொருள்கள் விளைவு 

குறைந்து பஞ்சத்தை உண்டாக்ன. விளைந்த ஊர்களி 

அள்ள. உணவுப் பொருள்களை விகாயாத ஊர்களுக்கு 

விரைவிற் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பிக்க எளிதான வழி 

- அக்காலத்தில் இல்லை; அதனாற் பஞ்சம்நேரிட்ட ஊர்க்ஸி



௮௦ அறிவுரைக்கொத்து 

லிருந்த . குடிமக்கள் அங்கங்கு இருந்தபடியே கணக் 

இன்றி மாய்ந்தனர். 

ஆனால், இக்காலத்திலோ முற்கூறிய துன்பங்களெல் 

லாம் ஒழிர்தன. எதனாலென்றாற், பருத்தூணர்ச்சியிற் 

இறந்த ஜேம்ஸ்வாட் என்னும் ஒரு துரைமகன் bord 

யின் வல்லமையைக் கண்டுபிடிக்க, அவனுக்குப் பின் 

வந்த ஆங்கில அறிஞர் பலர் அர் கீராவியைக் கொண்டு 

வண்டி களையுங் கப்பல்களையும் இடர்கேராமல் மிகுவிரை 

வாக ஓட்டத்தக்கமுறைகளைத்தெரிந்துகொண்ட தனாலே 

யாம். ஆறு இங்கள் அல்லது ஓர் ஆண்டு மாட்வெண்டி 

யிழ் சென்று சேசவேண்டும் ஊர்களை இப்போது நீராவி 

வண்டியில் எறி நாலைந்து நாட்களிற் போய்ச் சேர்கின் 

றோம் ; முன்னே லுந்தானுரூபா ஆயிசரூபா செலவழித் 

தூக் கொண்டுபோய்ச் சேரவேண்டிய இடங்களை, இப் 

போது நாற்பது, &ம்டதுளூபாச் செலவொடு போய்ச் சேர் 

இன்ஜோம். முன்னே வழியின் இடக்காலுல், கொடிய 

விலங்குகளாலுற், தீய கள்வர்களாலும் நேர்ந்த இடுக்கண் 

சுளெல்லாம் இப்போது இல்லையாயின. பெருங் கடல் 

களைத் தாண்டிச் செல்லவேண்டிய நாடுகளை யெல்லாம் 

நீராவிக் கப்பல்களின் வழியாய்க் குறித்தகாலத்திற் சுருங் 

இய செலவில் இனிதாய்ப்போய்ச் சேர்கின்றோம். அச் 

சாடுகளிலுள்ள அரும்பண்டங்களே யெல்லாம் காமிருக் 

கும் நாகெளுக்கும், நம்காட்டிலுள்ள விளபொருள்களை 

அர் நாகெளுக்குமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி. செய்து, 

குறைந்தவிலைக்கு அவைகளைக் கொண்டுங் கொடுத்தும் 

வருனெ்ரறோம். பிறகாடகளிற் புதியன புதியனவாக ஆக் 

கப்பட்வெரும் கோர்தியான அரும்பண்டங்களைச் செல் 

வர்களேயன்றி, ஏழைமக்கருநம் வாங்கத்தக்கபடி. ௮வை



பகுத துணர்வும் மாதரும் ௮௪ 

கள் குறைர்தவிலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அது 

மட்டிமோ! ஒரு காட்டில் மழை பெய்யாது பஞ்சம் வர் 

தால், அயல்காடுகளில் விளைக்க உணவுப் பண்டங்களை 

நீராவி வண்டிகளாலும், நீராவிக் கப்பல்களாலும் உட 

னுக்குடன் அங்கே கொண்டுவக்து சேர்ப்பித்து அங்கு 

உள்ள பஞ்சத்தைச் நீர்த்துப், பல்லாயிரம் மக்களை உயிர் 

பிழைக்கச் செய்கின்றார்கள். இவையோலவே இன்னும் 

எண்ணில் அடங்காத எத்தனையோ ஈலங்க ளெல்லாம், 

பகுதீதுணர்ச்சியிற் சிறந்த ஆங்கிலப் பேர் அறிவாளிகள் 

கண்டுபிடித்த நீராவிப் பொறிகளால் நாம் அடைந்துவரு 
கின்றனம் அல்லமீமோ ? 

இவைமட்டுமோ? இலங்கையில் உள்ளவர்கள் இந்த 

யாவில் இருப்பவர்களோடும், இந்தியாவில் உள்ளவர்கள் 

இலங்கையி லிருப்பவர்களோடும், ஒரு வீட்டுக்குள் 

இருப்பவர்களைப்போற் பேசிக்கொள்வதற்கு வாய்த்திருக் 

கும் வியப்பான வசதியை எண்ணிப்பாருங்கள் ! இஃது 

எதனால் bsg? மின்வடிவின் இயக்கத்தையும், அது 

னைப் பயன்படுத்தும் முறைகளையும் ஆங்கில அறிஞர்கள் 

தமது பருத்துணர்ச்யன் நட்பத்தாற் கண்டு பிடித்த 
மையால் அன்றோ? இலங்கையில். இருப்பவர்கள் இந்தி 

யாவிலிருக்குர் தம் ஈண்பர்கட்குச் செட்திகள் தெரிவிக்க 

வேண்டுமானாலும் இர்தியாவிலிருப்பவர்கள் இலங்கையி 
லிருக்கும் தம் ஈண்பர்கட்குச் செய்திகள் தெரிவிக்க 

வேண்மோனாலும் அவர்கள் ௮வற்றை ஒரு கடி. சுத்துண்” 

டில் எழுதி மின்கம்பிச்சாலைக்கு விடுத்து, அதற்குரிய சிறு 

கூலிக் காசையும் கொதெ்துவிட்டால், ஒருமணி கேசத் 
தில் இந்தியாவி லிருப்பவர்க்கோ இலங்கையி விருப்ப 
வர்க்கோ ௮ச் செய்திகள் உடனே தெரிவிக்கப்படு 
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௮௨ அ திவுளைக்கொத்து ' 

இன்றன; அடுத்த மணிரசேத்தில் அவற்றிற்கு மறுமொழி 

யும் வருசன்றஅ. இக்தப்படியாகவே, இந்தியா இலங் 

கைக்கு ஆரறாழிசங்கல் எட்டியுள்ள சீமை முதலான 

இடச்களுக்குஞ் சல மணிகேசத்திற் செய்திகள் தெரிவித் 

_ தலும், ஆங்காங்குள்ள செய்திகளைத் தெரிந்துகொள்ளு 

தலும் ஒவ்வொரு கொடி ப்2பாழுதும் ஈடந்துகொண்டு 

இருக்கின்றன. ஆருயிரங்கல் எண்ணாயிசங்கல் அகன் 

ள்ள நாடுகளுக் கெல்லாம், இங்கனம் முற்காலத்திற் 

செய்திகள் விடுத்தல் முடியுமா 8 இறிதம் முடியாதே, 

இவ்வளவு வ௪இகரம் எதனால் வர்தன ? ஆங்கில அறி 

ஞர்கள் இடைவிடாது தமது பகுத் துணாச்சியைப் பயன் 

படுத்தி மின்வடிவு முதலான கட்புலனாகா நுண்பொருள் 

களின் இருப்பையும் வலிவையும் இயக்கத்தையும் பய 

னையுங் கண்டுபிடித்தமையால் அன்றோ ? - 

இன்னும் ஒரு புதுமையைப் பாருங்கள்? ஒரு நூற் 

ருண்டுக்குமுன் இருந்த. ஈம் மூன்னோர்களிற், பட்ட மச 

மூர் தளிர்க்கக் கேட்ட பறவைகளும் மயங்க இன்னிசை: 

பாடுவதில் வல்லவர்கள் எத்தனையோ பெயர் இருந்தார் 

கள் / ஆனல், அவர்கள் இறந்ததும், அவர்களின் தேன் 

போன்ற கூரலும் அவர்கள் மிழற்றிய இனிய பாட்டுக 

ளும் அவர்களொடு கூடவே இறந்துபோய்விட்டன ! 

அவற்றை நாம் பறுபடியுஞு செவி கொடுத்துக் கேட் 

பது இனி எக்காலத்தும் இயலாது 1 ஒரு நூற்றாண் 

டுக்கு முற்பட் டிருந்தோரின் கிலை அவ்வாருப் முடிய, . 

இர்த ஒரு நூற்றாண்டுக்குள் காம் பிறப்பதற்கு முன்... 

னிருந்த இசைவல்லோர்களின் நிலை அங்கனம் காம் 

ஏமாறி வருந்தத்தக்கதாய் முடிந்துபோசுவில்லை. 8£ம்பது 

ஆண்களுக்கு முன்னிருந்து முக்கனியினுங் கற்கண்டி



பகுத்துணர்வம் மாதரும் அகல... 

ணும் இனிக்கப்பாடிய பாவாணர்கள் இவ்வுலகவாழ்வை 
நீத்துப் போனாலும், அவர்களுடைய அருமைக் சூரல் 
ஒலியும், அவர்கள் பாடிய இன்னிசைப் பாட்டுகளும் 
நம்மைவிட்டு நீச்சப் போகவில்லை, எப்படியென்றால், 
அமெரிக்கா தேயத்திற் பகுத்தறிவிற் சிறந்து விளங்கும் 

Th For THM அுரைமகனார் ஆக்கிய ஓலியெழுதி 
(சேவற்) என்னும் பொஜியானஅ, அப் பாவாணர் 
கள் பாடிய இன்னிசைப்பாட்டுகளையும் அவர்களுடைய 
இனிய குூசலொலிகளையும் அப்படியே பாடிக்காட்ட, 
அவைகளைக் கேட்டுக்கேட்டு காம்வீயந்து மகிழ்கின்றனம் 
அல்லமோ? அவ் இசைவாணர்கள் இறந்தபோயிலும், 
அவர்கள் பாடிய இசைகள் இறந்துபோகாமல்,காம் இரும் 
பத்திரும்பக் கேட்டு பகிழும்படி பாதுகாத்து வைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன அல்லவோ? இதுமட்டுமா! எந்தெந்தக் 
தேயத்தில் எந்தெந்த மொழியில் எவ்வெப் பாட்டுகளை 
எவ்வெவர் எட்படியெப்படிப் பாடினூாகளோ, அவ்வப் 
படியே அப் பாட்கெராயெல்லாம் காம் இருந்த இடத் 
இருந்தே கேட்டு டு இன்புறும் பெரும்பேற்றை இவ்விசைக் 
கருவியானது ஈமக்குத் தந்திருக்கின்றதன்றோ? இத்தனை 

இன்பமும் காம் எளிதில் அடையலானத எதனால்? எடி. 
சன் என்னுந் அரைமகனார் தமது பகுத்துணர்ச்சியைச் 

செலுத்தி எவ்வளவோ அரும்பாடுபட்டு இவ் இசைக்கரு 
வியைச் கண்டுபிடி த்தகனாலன்றோ ? அவர் தமது பசூத் 
அணர்வினைப் பயன்படுத்தாமல், மற்ற மக்களைப்போல் 

உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் உறங்குவதிலுர் தமது காலக் 

தைக் கழித்திருக்கனசாயின், காம் ௮வ்வருமந்த இசைக் 

கருவியைப் பெறுதலும், ஈம்முன் னோர்களின் இத்திக்குஞ் 
சுவைப்பாட்டுகள், அயல்காட்டு இசைவாணரின் பலஇற



௮௪ அறிவுசைக்கொத்து 

வரிப்பாட்டுகள் என்னும் இவைகளைக் கேட்டு ம௫ழ்த 

லும் இயலுமோ? 

இன்னும் பாருங்கள் ! நாம் படிக்கும் புத்தகங்களை 

யும், அவ்வவ்வூர்களில் ஈடக்குஞ் செய்திகளை யறிவிக்கும் 

புதனத்தாள்களையும் அச்சுப்பொறிகள் சிறிதுகேசத்தில் 

ஆயிரக்கணக்காக அச்சுப் பதித்து ஈமக்குக் சூறைந்த 

விலைக்குக் தருகின்றன. அச்சுப்பொறிகள் இல்லா மூன் 

நாளிலோ இவ்வளவு எளிதாக காம் விரும்பிய அரிய 

பெரிய நூல்களைப் பெற்றுக் கற்றுத் தேர்ச்சி ௮டைதல் 

ஏலாது, பழைய நாட்களில் ஓர் ஊரிற் இற்சிலசே கற்ற 

வாய் இருப்பர். அவர்கள் தாம் கற்கும் நூல்களைப் பனை . 

யேடுகளிற் பாடுபட்டு எழுஇக் கருத்தாய் வைத்திருப்பர். 

அவர்கள் தம்மிடங் கல்விகற்கவரும் மாணாக்கர் சலர்மட் 

டுக் தம்மிடத்துள்ள ஏட்டுச்சுவடி களைப் பார்த்துச் இறிது 

சிறிதாய் எழுதிக்கொள்ளும்படி அவர்க்குக் கொடுப்பார் 

சளே யல்லாமல் எல்லாரும் பெற்றுப் பயிலும்படி அவ் 

வேட்டுச் சுவடிகளை எல்லார்க்கும் எளிதிற் கொடார். 

அல்லது அப்படிக் கொடுத்தாலுங்கூட தா் ஏட்டுச்சுவடி.* 

பில் எழுதப்பட்டி ருக்கும் ஒரு நாலை ஒமேகாலத்திற் பற் 

பலர் எப்படி எடுத்துக் கற்கமுடியும் ? மேலுக், தமிழ் 

மொழியில் உள்ள இறக்க நூல்கள் பலவும் ஓர் ஊரில். 

உள்ள கற்றவர் லரிடத்தில் ஒறாங்கே காணப்பெறும் 

இல்லை. ஓர் அருமையான நாலைக் சாணவேண்மொனால் 

எத்தனையோ ஊர்களுக்குப்போய் அலைந்துதிரிந்து தேடிப் 

பார்க்கவேண்டும்? இப்படித் தேடி தீதிரிவதற்கு எவ்வளவு 

நாட்கள் செல்லும்! எவ்வளவு பொருள் செலவாகும்: 

எவ்வளவு பாடும் உழைப்பும்வேண்டும்! இத்தனை இடர்ப் 

பாகெள இருந்தமையினாலேயே பழையகாலத்திற் கற்ற
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வர் தொகை மிஞுதியா பில்லை; கல்வி பமவவும் இல்லை; 
வளசஷம் இல்லை. அனால், இக்காலத்திலா வெள்ளைக் 
காரர் கண்டுபிடிக்க ௮ச்சுப்பொறிகளின் உதவியாற் பல 

வேது நூல்களும் பலவேறுபுதினத்தாள்களும் ஒவ்வொரு 

கொடியுங் கோடிகோடியாக அச்ற்பஇிக்கப்பட்டு உலக 

மெங்கும் பசவிக்கொண்் டி.ருக்கின்றன. இதனால், எவ் 

வளவு ஏமையாயிருப்பவர்களுஞ் சிறிதுபொருள் செலவு 
செய்து தமக்கு வேண்டிய நூல்களை எளிதில் வாங்கிக் 

கற்றுக் கல்வியில் தேர்ச்சிபெறுகன்றார்கள்.. இதனாற் 

கல்வியானது எங்கும் பசவுகின்ற து; கற்றவா' தொகை 

மிகுதிட்பகென்றது; சாகரிகம் எங்கும் பெருக எங்கும் 

அறிவுமணக் கமஜ்ந்து இன்பஒளி விசுகன்றது. இத்த 

னைப் பெரும்பேறுகளுங் காக்ஸ்டன் (( ௨1௦0) என்னும் 

வெள்ளைக்கார அறிஞர் தமது பருத்துணர்வினைப் பயன் 

படுத்தி அச்சுப்பொறியைக் சுண்டு பிடித்தமையால் 
விளைந்தவைகள் அல்லவோ? 

இன்னும் இங்கனமே வெள்ளைச்காசத் துசைமக்கள் 

அல்லும் பகலுர் தமதா௮றிவைச் செலுத்தி இதுகாறுங் 

கண்டுபிடி த்இிருக்கும் பொறிகளால் இதுகாறும் விளைந்த, 

விளைந்திருக்கின்ற நலங்கள் அளவுக்கு அடங்கா. அவர் 

சுள் இவ்வளவிலே ஒய்நதுவிடாமல், இன்னுர்கமது உணர் 

வினைப் பலதுறைகளிற் செலுத்தி இன்னும் பல புதுமை 

களை நாடோற.ங் கண்டறிக்கு வருதலால் இன்னும் உல 

கத்தில் உள்ள மக்களுக்கு வசப்போகும் நலங்கள் இன் 

னும் எவ்வளவோ இருக்கன்றன! அவையெல்லாம் இப் 

போது யாரால் அளவிட்டுச் சொல்லமுடியும் / ஆகவே, 

பகுத்துணர்ச்சியைப் பெற்ற மக்களாகிய நாம், விலங் 

கினங்களைப்போல் வீணே உண்டு உறங்கி இன்புற்றுக் 

2
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காலங் கழித்தலிலேயே கருத்தைச் செலுத்திவிடாமல், 

அப் பசூத்அுணர்ச்சியைப் பெற்ற ஈம்மிற் சிலர் அதனை 

மிக நன்ஞுய்ப் பயன்படுத்தி அதனாற் பல புதுமைகளையும் 

அவற்றாற் பல சறர்ச இன்பங்களையுங் கண்டறிந்து, ௮வ் 

வாற்னால் தாமும் பயன்பெற்று மற்றையோசையும் பயன் 

பெறச்செய்து வருதல்போல, சாமும் அவ்வுணர்ச்சியினை 

மேலும் மேலும் பயன்படுத்தி இன்னும் மேலான இன் 

பலங்களை அடையக் கடமைப்பட். டிருக்கின்றோம் அல்ல 

மோ ? ஆகையால், அடுத்த கட்டுரையில் மக்கட்பிறவி . 

யைப் பெற்ற நாம் ஈமது பகுத்துணா்ச்சியைக் கொண்டு 

இன்னம் அடையவேண்டிய ஒரு றந்த பொருளைப் 

பற்றிப் பேசுவாம்.



தமிழ்த்தாய் 

கண்ணுதற் பெருங்கடவுளுங் கழகமோடமர்க்து 

பண்ணுறத்தெரிக்தாய்சக்த இப்பசுக் தமிழ் ஏனை 

மண்ணிடைச்சில இலக்கணவரம்பிலா மொழிபோல் 

எண்ணிடைப் படக்கிடக்ததா எண்ணவும்படுமோ?? 

- இருவிளையாடற்புாரணம். 

தமிழராகிய நாம் நாடோறும் பே௫வருந் தாய்மொழி 

தமிழேயாகும். நாம் சிறு குழவியாய் இருந்தபோது 

நம் அன்னையின் தீம்பாலைப் பருகிப் ப௫தீர்க்து ௮வள் 

மடியிற்டெக்க, அவள் ஈம்மைக் கொஞ்சி முத்தம்வைத்தூ 

நம்மைப் பாராட்டிப் பேசியது தமிழ்மொழியி லன்ஜோ? 

ஹுகுழக்தையாய் இருந்த அந்தக் காலந்தொட்டு ஸ்றுபடி 
யும் தாம் இந்த உலகைவிட்டு அகன்றுபோகும் வசை. 

யில் ஈம் தாய் தந்தையசோடும் உடன் பிறந்தவசோடும் 

மனைவி மக்களோடும் ஈம்காட்டில் உள்ளவசோடும் நாம் 

ஊடாடி. உறவாடிப் பேசுவதும் நம தருமைத் தமிழ் 

மொழியி லன்றோ? இங்கனம் ஈ௩மஅ உயிசாடும் உடம் 

- போடுவ் கலந்து, ஈமதறிவைத் தன் வண்ணம் ஆக்கிக், 

கஞாக்காணுங் காலத்துங் கனாவுலகில் உள்ளவசொடு காம் 

பேசுகையில் ௮ப் பேச்சோடும் உடன்வந்து நிற்பதாய்க் 

கிளர்ந்து விளங்குவது ஈமது இனிய செந்தமிழ்மொழி 

யேயாய் இருத்தலின், ஈமதுயிர். இவ் வுலகவாழ்வைதீ 

அறந்து. மறுமையுலகிற் சென்று உலவும்போதும் ஈமக்கு 

உற்றதுணையாய் ஈம்மோடு உடன்வந்து கிற்பது. தமிழ்
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மொழியே யாகுமென்பது தெளிவாகப் பெறப்படுகின்ற 

தன்றோ? இவ்வாறு இம்மை மறுமை யிரண்டிலும் ஈமது 

உயிர்க்கு உற்ற துணையாய் இருந்து உதவுவது தமிழ் 

மொஜி ஒன்றுமே யாகையால், ஈடுவே காம் கற்கும் ஆவ் 

கலம் ஆரியம் மூகலான மொழிகள் அதுபோல் ஈமக்கு 

எப்போதும் உதவியுர் துணையுமாய் இருந்து பயன்பட 

மாட்டா என்றுணர்க. 

ஈமத வயிற்றுப் பிழைப்புக்காகவும், வேறுசில காச 

ணங்களுக்காகவும் ஆங்கிலம் ஸமஸ்கிருதம் முதலான 

மற்ற மொழிகளை காம் வருந்தக் கற்கவேண்வெத சட் 

டாயமாய்த் தோன்றினாலும், இவற்றின்பொருட்டு ஈமு 
இனிய செந்தமிழை மறப்டதும் அதனைப் பயிற்சி செய் 

யாமற் கைவிட்டிருப்பதும் ஈமதுயிளையே காம் அழிப் 

பதாய் மூடியும். அழகுமிக்க செந்தாமசைமலரின் செந் 
நிறத்தையும் அதில் அளும்பி வழியுங் கொழுச்தேனையும் 

அசற்றிவிட்டு, அவற்றிற்கு மாழுய் அதற்கு மஞ்சள் 

நிறத்தை ஊட்டிச் செங்கழுநீர் மணத்தைப் புகுத்திக் 

கற்கண்டின் கீரைச் சொரிந்து வைப்:2பன் என்று: ஒரு 

வன் அதன் இயற்கையை மாற்றப் புஞந்தால் ௮து கை 

கூடாமல் ௮த் தாமரை மலர் அழிந்துபோவது போல, 

மற்றமொழிகளும் இனிய சொல்லுஞ் றந்த பொருளும் 

உயர்ந்த பயனும் உடையனவாய் இருந்தாலும், தமிழின் 

நிறமும் அதன் பொருளின் மணமும் அதன் சுவையின் . 

தேனும் இயல்பாகப் பொருந்தப்பெற்ற ஈமதுயிளை அவ் 

வியற்கையினின்றும் மாற்றி அம் மற்ற (மொழிகளின் 

தன்மையை அதற்கு ஏற்றினால் ௮௮ தன் றன்மை இழர்தூ 
அழிந்துபோகும். தமிழ் முதலான மொழிகளுள் ஒன் 

றையேனும் அல்லது இரண்டு மூன்றையேனுந் தமது



தமிழ்த்தாம் ௮௯ 

குழக்தைப்பருவர்தொட்டுப் பேசவருபவர், தாம் பேசும் 

௮வ் இயற்கை மொழிகளையே பேலும் மேலுங் சந்றுத் 

தமது அதனை வளப்பம் அவற்றைக் கைவிட்டு 

களையே பழகி On ge ee நீண்டகாள் உலர் 

வாழார். இகனாலன்றோ, தமிழைக் கைவிட்டு ஆங்கிலம் 

ஆரியம் முதலியவற்றையே கறறுப்' பழகும் ஈம் காட்ட 

வர் பலர் மேப்பதூ அல்லது காற்பது ஆண்டுக்குட் பல 
வகை நோய்களாற் பிடிக்கப்பட்டு மாய்ந்துபோகின்ற 

னர்! தன்னியற்கையில் வலுப்பட்டுகில்லாத ஒரு தூணின் 

மேற் பெருஞ் சுமைகளை ஏற்றினால் அவற்றைத் தாங்கா 

மல் அனு ருதறிர்து விழுவதுபோலத், தமக்குரிய மொழி 

யைக்கற்று வலிவுபெராக ஒருவனது அறிவின் மேல் வேறு: 

மொழிகளை ஏற்றினால் ௮வற்றைத்தாங்கமாட்டாமல் ௮ 

பழுதுபட்டுப் போமன்றோ ? தாய்ப்பால் கிசம்ப வுண்டு 

வளர்ந்த.பிள்ளை ஆண்டு முதிரமுதிச ௮ரியபெரிய முயற் - 

களை யெல்லாம் எளிதிற்செய்து கீண்டகாள் உயிர்வாழ் 

தில் போலத் தமிழ்ப்பால் உண்டு வளர்ந்தவர் எத்தகைய 

மொழிகளையும் வருத்தமின்றிக் கற்று நெகொள் உயிர் 

வாழ்க்திருப்பர். தமிழொடு மற்ற மொழிகளையுங் கற்ற 

வர் நீண்டகாலம் உயிர்பிழைத்திருத்தலுர், தமிழைவிட்டு 

அயல் மொழிகளை மட்டும் பயில்கன்றவர் விரைவில் 

உயிர் மாளுதலும் இயற்கையாய் நிகழ்தலைக் காண்பவர் 

களுக்கு நாம் கூறும் இவ்வுண்மை ஈன்கு விளங்கும். 

அறிவிற் சிறந்தவரான ஆங்கில. நன்மக்கள் தமக்கு 

இயற்கையில் உரிய ஆங்கிலமொழியை கன்ருகக் கற்ற 

பிறகுதான் வேறு மொழிகளைக் கற்கின்றார்கள் ; தமது 

மொழியைக் கல்லாமல் வேறு மொழிகளேச் சிறிதுங் சுற் 
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கவே மாட்டார்கள். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பழக்கம் 

அவர்களிடத்தில் “இருப்பதனாலேதான் 'அவர்கள் தமது 

மொழியில் நிகரற்ற புலமையுடையசாய்: இருப்பதொடு, 

தாம் கற்கும் வேறு மொழிகளிலும் வல்லவரசாய்ச் சிறந்து 

விளங்கி நீண்டகாள் உயிர்வாழ்ந்து உலகத்திற்கு அள 

Apis ஈன்மைகளை யெல்லாம் விளைவித்து வருகின்றார் 

கள். ஈம்மவர்களோ தமக்குரிய செந்தமிழ் மொழியைச் 

-இறிதுங் சல்லாமலுஞ், றிது கற்றாலும் தமிழ், தாற்பயிற்சி 

ஈன்கு கிசம்பாமலும், வயிற்றுப்பிறைப்பிற் குரிய ஆங்கி 

லம் முதலான அயல்மொழிகளையே மிகுந்த TG 

செலவு செய்து, பல ஆண்டுகள் அல்லும் பகலும் உழைத் 

அக் குற்றுக்கொள்கன்றார்கள். கற்றும் என்! ஈம் தமிழ் 

நாட்டிற் குரிய தென்னங்கன்றைப் பெயர்த்துக் கொண்டு 

போய்ப் 'பனிமிகுந்த ஆங்கிலகாட்டில் வைத்தால் அஃது 

அங்கே வளசாமல் அழிந்துபோவது போல, ஈமது செந் 

தமிழைவிட்டு மற்றமொழிகளையே தம் காலமெல்லாங் 

் குற்ற அவர் அதனால் வலிவிழந்து மெலிந்து விளைவில் 

. உயிர் துறக்சன்றனர்! யோ! வயிற்றுப் பிழைப்புக் 

கென்றே முழுதுூங் கற்ற மற்றமொழி அவசது பிழைப் 

புக்கே இடையூறு விளைத்துவருதலை நம்மவர் அறியாமல் 

armas தமதுவாழ்வில் ௮அருப்போவது கினைக்குந்கோ 

றும் நமதுள்ளத்தை நீராய் உருக்குகின்றது! 'இக்கில்மை 

யைச் இறிதாயினுங் கருதப்பார்ப்பவர்கள் நமது தமிழ் 

மொழிப்பயிற்சி ஈம் உயிர்வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத 

அருமருக்தா மென்பதை உணராமற் போவா. 

இ௫ மட்டுமோ, இத் தென்னாடின்சண் ஈமது 

தமிம்மொழியானது - இருநூற்று மூன்று நூருயிரத்துத் 

தொண்ணாற்றையாயிசம் பெயர்களாற் பேசப்பட்டு வரு
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இன்ற. இத் தென்னாட்டில் மட்டுமே யன்றி, இலங் 

கையிலும் பர்மாவிலும் சிங்கப்பூர் பினாங்கு முதலான 

மலாய் நாடுகளிலும், மோரீசு தென்னாப்பிரிக்கா மூக 

லான இடங்களிலும் ஈமது தமிம்மொழியைப் பேசுவார் 

பெருந்தொகையா யிருக்கின்றார்கள். இவ்வளவு பெருச் 

தொகையாய் உள்ள தமிழ்மக்க ளெல்லாரும் அறிவிலும் 

நாகரிகத்திலும் உயர்ந்து விளங்க வேண்டுமாயின், அவர் 

கள் தமக்குத் தெரிந்துள்ள கமிம்மொழியின் வழியாக 

வே அங்ஙனம் ஆகல்வேண்டும். மிகுந்த பொருட்செல 

வங் காலக்கழிவும் வருத்தமுமின்றி அவர்சகக் கல்வி 

யில் வல்லவ.சாக்குதற்ரு இசைவான இந்த எளிய முறை 

யை விடுத்த, அவர்கட்குப் புதுமையாக ஆங்கிலம் ஆரி 

யம் முதலான சொற்கலாக் கற்பித்து அவர்களை உயர்ச் 

கல் வேண்டு மென்று நினைப்பவர் ஒரு காலத்துக் தம் 

மெண்ணத்தை நிறைவேற்ற மாட்டார். ஆதலால், ஈம் 

தமிழ்மக்களை உண்மையாகவே முன்னேற்ற வேண்டு 

மென்னும் எண்ணம் உடையவர்கள், அவர்களுக் குரிய 

தமிழ்க் கல்வியின் வாயிலாகவே அதனைச் செய்யக் கட 

மைப்பட்டி ருக்இன்றார்கள்.மற்றமொழிகளில்காடோறும் 

புதியனவாய் வெளிவரும் அரும்பொருள் நூல்களை யெல் 

லாக் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பித்துக் கற்பிக்கத் சலைப்பட் 

டால், இப்போது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆவ் 

கிலமொழியை மிக வருக்திக் கற்று ஒருவர் தெரிந்து 

கொள்ளும். பொருள்க ளெல்லாம், ஈமது செந்தமிழ் 

மொழியில் ஏழெட்டு ஆண்டுகளில் இன்னுஞ் செவ்வை 

யாகக் கற்றுத் தேறலாம். ஆங்கிலம் அரியம் முதலிய 

மொழிகளில் அவர் எவ்வளவுதான் கற்றுச் தேறினாலும், 

காம் ௮ம் மொழிகளில் ௮றிர்த பொருள்களைத் தமிழ்



௯௨ ் அறிவுரைக்கொக்து 

மக்கள் எல்லாரக்கும் புலப்படும்படி எடுத்துச் சொல்லிப் 

பயன்படுத்தல் இயலாது; கமிழ்கற்றவசோ தாம் அறிந்த 

வைகளைத் தமிழ்மக்க ளெவர்க்கும் ஈன்கு விளங்கும்படி. 

எடுத்துச் சொல்லிப் பெரிதும் பயன்படுவர். இதனால் 

கமிழ்நாட்டவர் தமிழ்கற்ப தொன்றே தமக்கும் பிறாக் 

கும் பயன்பவெதற்கு எதுவாம் என்க. 

இனி, ஏழெட்டு நாற்றாண்டுகளாய்ப் புதிது முகத் 

தெழுந்து இப்போது ஆங்காங்கு வழங்கிவரும் பல 2 வறு 

மொழிகளையும் போல்வ தன்று ஈமது தமிழ் மொழி); 

இஃது இன்ன காலத்திலேதான் தோன்றியதென்று எவ 

சாலுங் கட்டுசைத்துச் சொல்லமுடியாக பழுமைய/ுடைய 

தாய், இத்தனைகால மாகியுர் தனது இளமை இறிதுங் 

குன்ளுதாய் உலாவி வருகின்றது. தமிழைப் போலவே 

பழமை யுடையன வென்று சொல்லக் தக்க ஆகியம்' 

திரேக்கு இலத்தீன் ஈபுரு ௮.ராபி சினம் முதலான 

பல தேய மொழிக ளெல்லாம் இப்போது உலசவழக். 

கில் இன்றி இறந்தொழிய, ஈம் செந்தமிழ்மொழி ஒன் 

mein எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் போல் என்றும் இற 

வாத இளமைத்தன்மை வாய்ந்து இலங்குகின்றது. இவ் 

வுண்மையை, மனோன் மணீ யத்தில், 
/பல்லுலகும்பலவுயிரும்படைத்தளித்துத்துடைக் 

இனும் ஓர், எல்லையஅப.ரம்பொருள் முன்னிருக்து 

படி. யிருப்பதுபோற், கன்னடமுங் : களிதெலுங 

குங் கவின்மலையாளமுக் அளுவும், உன்னுது 

அதித்தெழுக்தே ஒன்றுபல ஆயிடினும், ஆரி 
யம்போல் உலகவழக் கழிச்தொழிக்.து சதையா 

கின், சீரிளமைத் pape செயன்மறக்து 

வாழ்த்துதுமே”?



BO ps aris ௯:௩௯ 

என்னு வந்த தமிழ்த்தாய் வணக்கச் செய்யுளிலுங் ண்டு 

கொள்க. ் 

பழமையில் இதனோடு. oss ஆரியம் மூகலான 

மொ ழிகளெல்லாம் இறந்தொழியவும், இதமட்டும் இன் 

னும் இளமையோடு விளங்குவது எதனால் என்னால்) 

தமிழ் ௮ல்லாக மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் மக்கள் இயற் 
கைக்கு மாமுன உரத்த ஓசைகளும் பொருந்தா இலக் 

சண முடிபுகளுங் காணப்பதெலால் ௮வை வழங்குதற்கு 

எளியனவாய் இல்லாமல் நாளடைவில் மாய்க்துபோகத், 

தமிழில் இயல்பாற் பிறக்கும் அமைந்த இனிய ஒலிகளும் 

மிகவும்பொருத்தமான இலக்கணமுடி புகளும் இயைந்த, 

இஃது ஓதுதற்கு எளிதாய் இருத்தலினாற்றான் ௮ங்வ 
னம் இஃதின்னும் இளமை குன்ரூமல் ஈடைடெறுகின்ற 

தென்று உணர்ந்துகொள்க,. க்ருதம், *தீருஷ்டி” “த்வரி 

தம்”. -ச்ருஷ்டி” ஹ்ருதய” முதலான ஆரிய்ச்சொற்களைச் 

சொல்லிப்பாருங்கள்? அவை பேசுதற்கு எவ்வளவு வருச் 

தமாய் இயற்கைக்கு மாறுபட்டனவாய் இருக்கின்றன! 

இச் சொற்களையே தமிழ்வடிவாகத் இரித்துக் “கிருதம்” 

இருட்டி” துரிதம்” “சிருட்டி? இதயம்” என்று சொல் 

_லிப்பாருங்கள்! அப்போது அவை பேசுதற்கு எவ்வளவு 

எனளியனவாய் வருத்த மில்லாகனவா யிருக்கின்றன ! 

இனி, இவற்றிற்கு ரேசான *இழுது? பார்வை” விரைவு” 

படைப்பு” கெஞ்சம்” முதலான தூய தமிழ்ச் சொற்க 

ஊச் சொல்லிப்பாருங்கள்! இவைஅ௮வற்றைக்காட்டிலுஞ் 

சொல்லுதற்கு இன்னும் எத்தனை எளியவாய் இனியவாய் 

இருக்கின்றன ! இங்கனமே ஆரியம் முதலான . மற்ற 

மொழிகளின் இலக்கணங்கள் இயற்கைக்குமாஞுய் இருத் 

தலும், தமிழ் இலக்கணம் ஒன்றுமே இயற்கைக்குப்



௯௪ அறிவுசைக்கெர்த்து 

பொருத்தமாய் இருத்தலும் ராம் எழுதிய ஞானசாக.ர 

முதற்பதுமத்திலும், பண்டைக்காலத் தமிழர் ஆகி 

யர் என்னும் நூலிலுங் கண்டுகொள்க. இங்கே அவை 

யெல்லாம் விரித்துளைப்பதற்கு இடமில்லை. அதுகிற்க. 

இனி, மொழியின் அமைப்பையும் மக்களியற்கை 

உலக இயற்கைகளையுர் இறம்பட விரித்துபைத்த தொல் 

காப்பியம் போன்ற மிகப்பழையுநூலை ஈமது செந்தமிழி 

லன்றி வேறு மொழிகளிற் காணல் இயலுமோ ? அறம் 

பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நாற்பொருளையும் மாற் 

அம் எடுத்து விளக்கே திருக்குதள், காலடி.யா.ர்போன்ற 

அரும்பெரு நூல்களை ஈம்செந்தமிழ் மொழியன்றி வேறு 

எந்த மொழியேனும் உடையதாமோ? சிலப்ப திகசாம், 

மணிமேகலை என்னும் பெரும் பழந்தமிழ்க் காப்பியங்க 

ளோடு ஒத்தவை எம் மொழியிலேனும் உளவோ? உலக 

வியற்கை பிறழாது பாடிய பத்துப்பாட்டு, கலித்தெச 

கை முதலான பழைய தமிழ்ப்பாட்டுகளுக்கு நிகசான 

வை வேறெந்த மொழியிலேனும் எடுத்துக்காட்டல் இய 
மோ ? இருவசசகம், இருச்சிற்றம்பலக்கேோவை, 

தேவரரம், பெரியபுராணம் என்னுந் தெய்வத் தமிழ் 

நூல்கள், கன்னெஞ்சமுங் கரைந்துருகி எத்திறத்தவரும் 

இறைவன் அருட்பெருக்கில் ௮மிழ்ந்தி இன்புருவின.சாய் 

நிற்குமாறு செய்கல்போல, வேறு எந்தமொழியில் உள்ள 

எக் நாலேனுஞ் செய்தல் கண்டதுண்டோ? மக்கள் முடி: 

வாய்த் தெரியவேண்டும் மெய்ப்பொருள்களை யெல்லாகந் 
தெளித்துக்கூறி முடிவுகட்டிய சிவஞானபோதம், இவ 

ஞானத்து போன்ற மெய்ந்நூல்களும், அவற்றிற்கு 

மெய்யுசை விரித்த சிவஞான முனிவர் நண்ணுரை 
(போன்ற உரைநூல்கள் தமிழிலன்றி வேறெக்ச மொழி



தமிழ்த்தாய் ௯௫ 

யிலேனுங் காணப்படுவ எண்டோ £ இர் நாற்பொருள்க 

ளென்னுச் தீம்பாலை ஈமதயிசெல்லாக் இத்திக்கக் குழைக் 

அ£ட்டும் ஈம் தமிழ்த்தாயை மறவாது டேணும் பெரும் 

பேற்றை ஈம் தமிழ்மக்கள் எல்லாரும் பெற்றுச் Fos HG 

வாராக!



தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு 

இர் நிலவுலகிற் பழமைக் காலர் தொட்டு இன்றுகாறும் . 

வழங்கிவரும் மொழி தமிழ் ஒன் யாம் என்பதை முன் 

னர் ஒருமுறை விளக்கிக் காட்டினாம். மற்றை மொழி 

sot Fa பன்னாறாண்டுகட்கு முன்னே இறந்துபோ 

பின, பல அண்வாளுண்டேளா கவே தோன்றி நடைபெறு 

கின்றன. இல பழமையா௫ இறந்தன, பல பு தமையுற் 

அப் பிறந்தன. பழமையும் புதுமையும் ஒருங்குடைய 

ஒருமொழியை அவற்றினிடத்தே காணல் இயலாத. மற் 

as sp மொழியோ பழமைக்குப் பழமையுமாய்ப், 

புதுமைக்குப் புதுமையுமாய்த் சன் இயல்பு பிறழாது, 

. ஏறக்குறைய முந்நூறு நூறாயிரம் மக்களினிடையே 

உலாவி வருகின்றது. இங்கனம் இது ieee 
உயிசொடு விளங்கி வருதலின், முற்காலத்தில் வழங்கிய 

மொழிகளின் சொற்கள் இலவும் பிற்காலத்தில் உடை 

டெறும் மொழிகளின் சொற்கள் சிலவும் இதன் சண் 

ணே கலந்து காணப்படுதல் , இயற்கையே யாம். யாங் 

கனமெனின்;: நீண்டகாலம் உயிரோடிருக்கும் ஒருவன் 
பல நாடுகளிலுஞ் சென்று முயலும் தொழின் முயற் 
யும் மிகுந்த சுருசுருப்பும் உடையனுயிருக்தால், அவன் 

தனதிளமைக் காலத்தில் தன்னோடிருந்து இறந்து போன 

வார் வைத்த பொருள்களிற் சகலவற்றையும், கனது பிற் 

காலத்தில் தன்னோடி ருப்பவர் வழங்கும் பண்டங்களிற் 

சலவற்றையுங் கையாள கேர்வுதுபோல, உயிசொடு ௬௬௫ 

சுருப்பாய் உலவிவருந் தமிழ்மொழியுர் தான் வழக்கிய



தமிழில் பிமமொழிக் கலப்பு FOr 

பண்டைகாளில் வழங்கி யிருந்த ஆரியம் இலத்தீன் முத 

லான மொழிகளின் ல சொற்களையும், இஞ்ஞான்று 

தன்னொடு சேர்ந்துலாவும் ஆல்லெம் தலுக்கு முதலான 

மொழிகளின் இல சொற்களையுர் தான் எடுத்தப் பயன் 

படுத்தி வருகின்றது. இன்னும் இதனை விளக்கிக் காட் 

டல்வேண்டின், உயர்ந்த மலை முகட்டில் என்றும் நீர் 

ஊம் ஒரு சுனையிலிரறாந்து இடையராது ஓடிவரும் wir 

, அருவிர்ருக்குச் தமிழ்மொழியை ஒப்பிட்டுச் சொல்ல 

லாம்; இனி இவ் ager ஓடிவரும் வழியின் இடை. 

யிடையே சசப்பின்றிச் சேறும் சீருமாய் நிற்குல் குளங் 

குட்டைகட்கு வழக்கில் இல்லாத ஆரியம் இலத்தீன் 

முதலான மொழிகளையும், இன்னும் அவ்வழியின் ழே 
இருபாலும் ஆங்காக்குப் புதிதுதோன்றித் தனித்தனியே 

ஒடும்.யாறுகளுக்கு ஆங்கிலம் தலுக்கு முதலான மொழி. 

களையும், இவ் யானுகளிலிருக்து பிரிக்துவக்து அவ்வருவி 

யொடு கலக்குஞ்  இறுசறு- கால்களின் நீருக்கு அம் 

மொழிகளிலிருந்து SAY வந்து கலக்குஞ் சில சொற் 

களையும் ஒப்பாகச் சொல்லலாம். பன்னெடுள் காலமாக 

வறளாது ஓடி.வருக் தமிழருவியானஅ தான் வரும் வழி 

யிலுள்ள ஆரியம் மூகலான பழைய குளங் கூவல்களிற் 

சென்று அவற்றின் சொற்களாயெ நிரையு் தன்னொடு 
கலப்பித்துப் : புதியவாக்கிப் பின்னும் இடையிடையே 

தன்சண் வந்து கலக்கும் பின்றைக்காலத்துச் சொற்களா 

கிய று கால்களின் நீசையுக் தன்னுருவாக்கிச் தன்னை 

வழங்கும் மக்கட்ருப் பெரிதும் பயன்பட்டு வருகின்றது, 

இனி, ஒரு மொஜழியின்சொற்கள் மற்றொரு மொழி 

யில் வரது கலக்கவேண்வெதுதான் என்னையென்று வினா 

வினால்; ஒருமொழியினைப் பேசும் மக்கள் தம் காட்டை... : 
18
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யு தம் இனத்தாமையும் விட்டு நீங்காமல் இருக்கும் 

வரையில், அவர் தாம் இருக்கும் காட்டின்கண்ணே பிற 

மொழி பேசும் பிறகாட்டார் வந்து சேமா திருக்கும் வளை 

(பில், அவர் (2பசம் மொழியில் அயல்மொழிச் சொற்கள் 

வக்து கலப்பதற்கு இடமேயில்லை, அங்கனமின்றி அவர் 

பல காடுகளையும் அர் நாடுகளிலுள்ள பலதிறப்பட்ட. மக் 

களையும் போய்க் கண்டும், அவர் காட்டுப் பண்டங்களைத் 

தாம் விலைகொண்டும், தம்காட்டுப்பண்டங்களை அவர்க்கு 

விற்றும், அவர்கம் வழக்கவொழுக்கங்கள் சிலவற்றைத் 

தாங் கைப்பற்றியும், தமக்குரிய சிலவற்றை அவர்கைப் 

பற்றுமாறு தந்தும், ஒருவரது நாகரிகத்தை ஒருவர் பின் 

பற்றியும் ஒழுகும் உயர்ந்த அறிவும் உயர்ந்த நடையும் 

வாய்க்தவர்களா யிருந்தால் அவர் பேசும் மொழியில் 

மற்ற மொழிச்சொற்கள் புகுந்து கலவாமல் இரா. . ஆக 

வே, இம்முறையால் நகோக்குமிடத்துப் பலவகையாலும் 

உயர்ந்த காகரிகவாழ்க்கை யுடையசாய் விளங்கிய தமிழ் 

மக்கள் வழங்கெர்த தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்கள் சில 

வந்தூ சலக்சலானஅத இயற்கையேயா மென்பது உணரப் 

படும். 

அங்கனமாயிற், பழைய. காலத்திற் நமிழ் மக்கள் 

அயல் நாட்டவசொடு சென்னு அளவளாவும் நாகரிக 

மூதிர்ச்சி உடையசா யிருந்தா சென்பதற்குச் சரன்று 

என்னை யெனின் ; இற்றைக்கு ஐயாயிர ஆண்டுகட்கு 

நகர்க் எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியம் என்னும்நால் 

ஒன்னுமே ஒரு பெருஞ் சான்றாமென்க. அருமை பெரு 

மையிற் இறக்க இவ் வொரு நாலை ஒரு சிறிது உற்றுகோக் 

குவார்க்கும், இத்தூல் எவ்வளவு பழமை யுடையதாய் 

- இருக்கவேண்டு மென்பதும், மிகப் பழைய சரளிலே இவ்
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வுயர்ந்ததூலை எழுதிய ஆசிரியசோடு ஒருங்கிருந்தசமிழ் 
மூனமக்கள் எத்துணைச் சிறந்த அறிவும் நாகரிகமும் 
வாய்ந்தவரா யிருக்திருக்கவேண்டு மென்டதும் அவர்உள் 
ளத்திற் பதியாமற்போகா. இந்நூலின்கண்உ்ள்ள 8 மூர் 
நீர் வழக்கம் மகடேவோ டில்லை?? என்னுஞ் சூத்திரத் 
காற் பண்டைத் தமிழ்மக்கள் பொருள் ஈட்டும் பொருட் 
டுத் தம் மனைவி மக்களையும் நாட்டையும் விட்டுக் கடல் 
வழியே மசக்கலன்களில் ஏறிச் தொலைவான கா௫கெகசங் 
களிற் சென்று சேர்வசென்பது பெறப்படுகின்றது. தமி 
ர்கள் கடல்காண்டிச்சென்று வேற்றுகாடுகளிற் போய்ப் 
பொருள்முயற்சிசெய்ததுபோலவே,வேற்றுகாட்டவரும் 
தமிழ்காட்டிற்போந்து பல முயற்சிகளை நடத்தினாசென் 
டனூ ஈபுருமொழியில் எழுதப்பட்ட பழைய விவிலிய 
நூலிஞல் இனிது விளங்குகின்ற தன்றோ? காவிரிப்பூம் . 
பட்டினத்திற் கரிகாத்சோழன் என்னும் லேக்தர் பெரு 
மான் pres Oe பலவேறு மொழிகள் வழங் 

கிய பல்வேறு தேயத்தாரும் ௮ ஈகாரத்தினிடத்ேே- 

போந்து கலந்திருந்த பல தொழின்முயற்சி ௩டதன 
மையும்; கடலுக்கு அப்பாலுள்ள நாடுகளிலிருந்து குதி 
சைகள் வந்தமையும்; இம௰ம் மேரு முதலிய மலைகளி 

லிருந்து. பொன்னும் மணியும், கைன் மலைகளி 

லிருந்து சந்தனக்கட்டை அகிற்கட்டைகளுந், தென் 

கடலிலிருந்து முத்துக்களும், 8ழ்கட லிலிருக்து பவழங்க 

ஞ், கங்கையாத்றிலிருந்து அதன்பொருள்களும், இலங் 
கை பாமா. என்னும் நாகெளி லிருந்து அவற்றின் விலா 

பொருள்களும் அந்நகரத்தில்வந்து விலையானமையும், இற் 

ODE (HE GOS தறக்குதைய இண்டாயிச அண்டுகளுக் 
Seer இயற்றப்பட்ட பட்டி னப்பாலையிலும், ) அதற்குச்



௧௦௦ அறிவரைக்கொகத்து 

சிறிது பிற்பட்ட கிலப்பதிகாரத்திலும் விளக்கமாகச் 

சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன வல்லவோ? இசேக்ககாட்டி. 

அள்ள யவனர்கள் தமிழ்காட்டிற்போந்து தமிழ அசசர்க 

ளின் கீழ்ப் பல அலுவல்கள் பார்த்தமை பெருங்கதை, 

முல்லைப்பாட்டுமுகலானபழர்தமிழ்ப்பாட்கெளில்கன் கு 

குறிக்கப்பட்டி ரக்கின்றது. இங்கனம் பண்டைகாளில் 

கமிழ்நாட்டார் ௮யல்நகாடுகளிலும்அயல்காட்டார் தமீழ் 

நாகெளிலும் போக்து ஒருவசோடு ஒருவர் அளவளாவி 

பிருந்தமை இனி புலப்படுதலின் வேற்று காட்டவர்க் 

குரிய மொழிகளின் சொற்களிழ் சில தொன்றுதொட் 

டெ தமிழிற் புகுந்து வழங்குவவாயின என்று உணாதல் 

வேண்டும். இவ்வாறு சேர்ந்த கலப்பின் றன்மையை 

ஆசாய்ந்து உணாவார்க்குக் தமிழர் பண்டைக்காலத்தி 

லேயே நாகரிகத்திற் சிறந்து விளங்கின சென்பது: புல 

னாகும். 

அங்கனமாயின், வேற்று நாட்செ சொற்கள் தமி 

மிழ் கலர்கது போலவே, தமிழ்ச் சொற்களும் மற்றைத் 

தேயமொழிகளிற் கலந்து காணப்படுதல் வேண்டுமே 

யெனின்; ஆம், தமிழ்ச்சொற்கள் பல பழைய மொழிக 
ளிலும் புதிய மொழிகளிலுங் கலந்து வழங்கவே படுகின் 

றனவென்று கடைப்பிடிக்க. [ ஆணி, மீனம்,நீர், சாமரை, 

கலை, குடம், மூதலான பலசொற்கள் ஆரிய மொழியிலும், 

அசை அருவி இரும்பு ஈன் எல்லாம் மேன்மை மூகல் 

முதலான பல சொற்கள் ஆங்கிலம் இலத்தீன் கிமேக்கு 

முதலான ஐரோப்பியர் மொழிகளிலும், ௮வா இரு ஊர் 

எருமை சினம் செவ்வை முகலான பலசொற்கள் சாலடி. 

ஈயுரு முதலான மிகப்பழைய மொழிகளிலும், இன்னும் 

பல மற்றும் பல. மொழிகளிலுமாக ஒருங்கு கலந்து
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காணப்படுகின்றன.) அவை யெல்லாம் இங்கெடுத்துக் 

காட்டப் புகுந்தால் இக் கட்டுரை மிக விரியுமாதலின் 

அவை தம்மை நுண்ணிய ஆசாய்ச்சியாற் பல நூலு தவி 

கொண்டு அறிந்துசொள்க. 7 

இவ்வாறு மொழிகள் ஒன்றோடொன்று கலக்கப் 
பெறுதற்கு அவற்றை வழங்கும் மக்களின் நாகரிகமே 

வழியாயிருத்தலால், சாகரிகம் வாய்ந்த எந்தமொழியும் 

பிறமொழிக் கலப்பில்லாமல் இருத்தல் இயலாத. இது 

மக்களியற்கையினையும் அவது வாழ்க்கையின் இயல்பு 

களையும் அமைதியாக ஆசாய்ந்து பார்ப்பவர்க்கல்லாமல். ' 

மற்றவர்க்கு ஒருசிறிதும் விளங்கமாட்டாது. தமிழ்மக் 

கள் பண்டுதொட்டே காகரிகத்திற் சிறந் தவசா யிருந்தக 

னால் ௮அவசொடு பல மொஜி பேசும் பல காட்டவருங் 

, கலந்து பழகவே மற்ற மொழிகளின் சொற்களிற் இல 

கமிழிலுங் சாணப்பவெ ஆயின. இக௫்னவ் காணப்படு 

தல் தமிழ்மொழியின் நாகரிகச் ஜெப்பினையும் அசன் 

வளப்பத்தினையுங் காட்டுகின்றதே யல்லாமல், HY SDE 

YS! தாழ்வாதலைக் சூறிக்கின்ற தில்லை. உண்மை 

இவ்வாறிருப்ப, இதனைச் சிறிதும் உணசமாட்டாமல் 

'சுவாமிகாத தேசிகர் என்பார் தாம் இயற்றிய இலக்கணக் 

கொத்தில் * அன்றியுக் தமிழ்நூற் சளவிலை அவற்றுள், 

ஒன்றேயாயினுர் தனித்தமிமுண்டோ?” எனக் கூறியது 

வெற்ளுசவாச வுசையாமன்றிப் பிறிதென்னை ? 

* மேலும், நெடுங்காலம் உயிசோடி ருந்து இகழும் 

ஒரு மொழியிற் பிற சொற்கள் கலத்தல் போலச், சன் 

னாள் உயிசோடிருந்து பின்னர் இறர்துபடும் ஒருமொழி 

யிற் பிறசொற்கள் மிச அழைத்து நிலைபெற தற்கு இட 

மேயில்லை. இதனாலேதான், ஆரிய மொழியிற். பிற



௧௦௨ அறிவரளைக்கொத்து 

மொழிச் சொற்கள் மிகுதியாகச் சேர்ந்து. காணப்பட 

வில்லை. ஆரியம் பல்லாயிர ஆண்கெட்கு முன்னசே எவ 

சானும் பேசப்படாமல் இறந்துபட்டமையின், அதன் 

கட் பிறசொற்கள் புகுதற்கு வழியில்லாமற் போயிற்று. 

இதுகொண்டு, அரியமொழி உலகவழக்கிற்குப் பயன் 
படாமையோடு அது நாகரிக வளர்ச்சிக்கு இசைர்ததா 

காமையும் ஈன்கு பெறப்படும். ஒருவர ஒருமொழி பேசு 

கன்றவராய் இருந்தால்மட்டும் ௮வா.மற்றமொழிச்சொற் 

களை எடுத்தாள நேருமல்லது, அவர் எதுமே பேசாத 

ஊமையாயிருக்தால் அவர் பிறவற்றை எடுத்தாளச் சிறி 

அம் இடமுண்டாகமாட்டாது. ஆதலால், உலசவழக்கி 

லின்றி இறந்தபட்ட.ஆரியமொ மிபிறமொழிச்சொற்களை 

ஏற்கவும் மக்கள் வாழ்க்கைக்குப் ப்யன்படவும் மாட்டா 
தாயிற் றென்ச. 

ற் இனி, உலசவழசன்கண் உள்ள ஒரு மொழியிற், 

பிறசொற்கள் வந்து சேருமாயின், ௮ஃது இயற்கையாக 

நிகழவேண்டுமே யல்லாமற் கல்வியறிவுடைய இலரால் 

அவர் தமக்குத் தோன்றியபடி - யெல்லாம் ௮வை செயற் 

கையாக வலிந்து புகுத்தப்படுத லாகாது. . அன்றி அவ் 

நனம் புஞூத்தப்பமொயின் ௮வை ௮ம் மொழியில் நிலை 

பெற்று உயிர்வாழா. இருவர் தமக்குள் தோன்றிய கேசத் 
தால் ஒருங்கு ஒட்டி. உயிர்வாழ வேண்டுமே யல்லாமல், 
பிறரால் வலிந்து பொருத்தப்பட்டு அவர் 'ஒன்றுபட் 

OHS 5X இசையாது. இவ்வியல்பு மொழிகளின் சேர்க் : 

கையிலும் பிறழாமல் அமைந்திருப்ப தொன்றும். . ஒரு 
மொழி வழங்கும் கருதேயத்தில் உள்ளார் புதிதாக ஒரு 

பண்டத்தைக் கண்டுபிடித்துச் செய்து அதற்குத் தமது 

மொழியிற் பெயரும் இட்டுப் பிறக சனை வே௮ு தேயங்



தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு ௬௦௯ 

களிற் கொண்டுபோய் விலைப்படுத்துங்கால், அப் பண் 

டத்தின் பெயர் வேவு மொழியிற் கலத்தல் இயற்கை ' 

யேயாம். இத்தகைய தநிகழ்ச்சிகளிலுங் கூடப், புறப் 

பண்டங்கள் வாங்கும் மற்ற நாட்டவர். காகரிகமூம் 

உயாந்த அறிவும் உடையவசாயிருந்தால், அவற்றிற்குத் 

தமது மொழியிலேயே புதுப்பெய ரிட்டும் வழங்குவர். 

மேல்நாட்டி லிருந்து. வந்த இத் தென்னாட்டில் விலையா 

குக். தெளிவான ஒருவகை மட்பாண்டத்தைக் கிளாசு 

என்றுங் கோப்பை என்றும் வழங்குகின்றனர் ; களாக 

- கோப்பை என்னும் இச்சொற்கள் ஆங்கிலச் சொற்களின் 

இரிபுகளாகும்; இப்பாண்டங்கள் மேல்காட்டிற் செய்யப் 

பட்டனவாய்த் தமிழ்காட்டிற்குப் புதியனவாய் இருத் 

தலால் இவற்றிற்குரிய ஆங்கிலச். சொற்களைக் தமிழர் 

தாமும் எடுத்தாளுதல் பொருத்தமேயாம்; இப் பாண் 

டங்களையுங் கூடத் தமிழறிவு மிக்கவர்கள் “கண்ணாடிக் 

குவளை? “பிங்கான் கண்ணம்” என்று "தமக்குரிய தமிழ்ச் 

சொற்களாலேயே வழங்குவர். *எஞ்சின்,” “டிசெயின்,? 

டிக்கெட்டு,” டிசாம்,” ஸ்கூல்,” “கமிஷன் ஏஜண்டு,? 

“ஷாப்பூ,' மோர்க்கட்டு,” முதலான ஆங்கி கில மொழிகளைப் 

பொதுமக்கள் அணியிர்கு முறையே *பொறி,” வண் 

டித்தொடர், சட்டு” “மின்சாரவண்டி,' பள்ளிக்கூடம்,” 

‘green, 6கடை,' அங்காடிக்கடை' முதலான தமிழ்ச் 

சொற்களையே. இட்டு வழங்குவர். சல்வியறிவும் காகரி 

். கமும் வாய்ந்தவர்கள் இங்கனம் பிறகாட்டுச் சொற்களை 

எடுத்து வழங்கவேண்டிய இடங்களிலும் அவற்றிற்கு 

ஈடாகக் தமது மொழியி லுள்ள சொற்களையே mont 

பெறவிட்டு வாழ்வர். இவ்வாறு செய்தல் அவர்க்குள்ள 

மேயற்சியின் இறத்தையும் நாகரிகச் தப்பில் னையுர் தமது



௬௦௪ அறிவுரைக்கொத்து 

மொழியில் வைத்த பற்றினையும் வெளிப்படையாகச் 

காட்வெதாகும். 

முயற்சியும் உண்மையான பற்றும் இல்லாதவர் 

கள் பிறமொழி பேசுவோருடன் கலந்தால் தமது மொ 

மிச்சொற்களை விட்டுப் பிறசொற்களையே எளிதில் எடுத் 

தாளத் தலைப்படுவர்கள். தமக்குரிய மொழியை வளம் 

பெறச் செய்யும் முயற்சியும் ௮தன்பாற் பற்றும். இல் 

லாமற் போதல் எதனால் என்றாற், பிறிதொரு மிமாழியி 

அர் தாம் வல்லுகர் என்பதைக் காட்டித் தம்மை உயர்வு 

படுத்திக் கொள்ளும் எண்ணும், பொருள் வருவாய் 

ஒன்றிலேயே நோக்கம் வைத்து அதற்கேற்றது பிற 

மொழிப்பயிற்கசியே என்ற பிழைபட்ட கருத்துங் கொள் 

ளப்பெற்றிருத்தலாலேயாம். இதற்கு இத்தென்றமிழ்காட் 

லுள்ள. பார்ப்பன மாந்தரும், அவரைப் பின்பற்றின. 

வரும் விடாப்பிடியாய்க் சைக்கொண் டிருக்கும் ஒழுக 

லாறே ஒருபெருஞ் சான்றாம். இத் தமிழ்காட்டின்கண்: 

உள்ள பொருள்களை வழங்குதற்கு ஏராளமான தமிழ்ச் 

சொற்கள் இருப்பவும்,. அவற்றைவிடுகது இச் தென்னாட் 
டிற்கு உரியவல்லாக வடமொழிச் சொற்களாலும், இப் 

போது சிலஆண்டுகளாக ஆங்கிலச்சொற்களாலும் அவற் 

றை அவர் வழங்கிவருகின்றனர். கமிழ்மக்கள் எல்லாருக் 

தண்ணீர் என்று வழங்கிவச, அவர்கள் அதனை ஜலம் 

 என்னுகூறகின்றார்கள். எனக்குஓர்ஏனத்திலேகுளிரந் த 

நீர்கொண்டுவா, வறட்டசியாயிருக்கின்றது'என்றனு சொல்ல 

வேண்வெதை *சேக்கு ஒரு பாத்திரத்திலே. குளுந்த 

ஜலங் கொண்டா, தாகமா இருக்கு” என்று. வடசொற்க 

காச் சேர்த்தலோடு இடையிடையே .யுள்ள தமிழ்ச் 

சொற்களையுஞ் . சிதைத்துப் . பேசுகின்றார்கள். . -இன்:



தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு ௧௦௫ 

னும் *பயனற்ற செயல்” என்பதைப் *பிரயோஜனமற்ற 

கரரியம்” என்றும், வெயில் வெளிச்சம், வானம், காற்று, 

கெருப்பு, உணவு, உழவு, அலுவல், தூய்மை, காடோ 

அங், கல்வி என்பவற்றை முறையே சூர்ய ப்ரகாசம், 

ஆகாசம், வாயு, அக்கி, ஆகாரம், விவசாயம், உக்யோ 

கம், பரிசுத்தம், இநேதிகே, வித்தை என்றும் வடசொற் 

களை: அவர்கள் வழங்கிவருதல் எவரும் அறிவர். இவ் 

வாறு இன்னும் LD SPAT வடசொற்களை அவர் 

கள் தமிழ்ப் பேசுங்கால் இடையிடையே வேண்டா 

கூறலாய் வழங்கி வருகின்றனர். 

இக்கனஞ் செய்தல் இறந்துபோன வடசோற் 

களை முற்றுமே அ௮ங்கனம் விடாமற், சல பல சொற்களை 

யேனும் உலக வழக்இற் பயிலவிததற்கு வழியாப் இருக் 

தலின் அது குற்றமாய்க் கொள்ளப்படுதலாகா தெனின்; 

இறந்துபோன வடமொழியின் சில சொற்களை உயிர்ப் 

பிக்கின்றேன் என்று புகுந்து பன்னூருயிரம் மக்களுக்குப் 

பயன்பட்டு வழங்கி உயிரோடு உலாவிவருக் தமிழ் 

மொழியின் சொற்களை இறக்கச் செய்தல் எள்ளளவும் 

பொருந்தாது. கையிலுள்ள பெருந்தொகைப் பொரு 

லாக் கடலிற் கொண்டுபோய் எறிந்துவிட்டு, நிலக்தை 

அகழ்கஈ்து அடியிலுள்ள பொருள்களை எடுக்க முயல்வார் 

கறத்திற்கு், தமிழ்ச் சொற்களைக் கைர்கெ௫ிழ விட்டு 

வடசொற்களை வருந்திச் சொல்ல மூயல்வார் திறத்இற் 

கும் வேறுபாடு இறிதுங் காண்குலேம். (வடமொழி 

யைத் தனியே முழுதும் உயிர்ப்பிக்க முயன்றாலும் AS 

னைச் சிறிது பயனுடைய தென்று சொல்லலாம். அங்கு 

னஞ் செய்ய இயலாது அதன்சொற்கள் சிலவற்றை மட் 

டும் உயிசோலெவுஞ் சிறக்தமொழியில் வலிந்து GES 
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௧௦௭ அறிவரைக்கொத்து 

௮ம் மொழிக்குக் கேடு சூழ்தல் பெரிதும் இழிக்கக் 

தக்க தொன்றாகும். இன்றியமையா இடங்களில் வட 

சொற்கள் சிலவற்றை எடுத்தாளுதல் வழுவென்று யாங் 

கூறவில்லை. பொருள்களைக் குறிப்பிடுதற்கு எ.சாளமான 

தமிழ்ச்சொற்கள் இருக்கையில், அவற்றை விடுத்துப் பிற 

வற்தைப் புகுத்தலையே பெரியதொரு குந்றமாக நினைக் 

கின்றாம். பிற சொற்களை எடுத்து வழங்குதற்கு இன்றி 

யமையா இடங்கள் என்பன, பு௮ப் பொருள்களைக் கூறு 

தற்குத் தமிழில் உள்ள சொற்களை எவ்வளவு யன்று 

பார்த்தும், அதற்கு ௮வை இசையாத Crome ar Wirt: 

முயற்சியும் அறிவும் உடையவர்கள் கருத்துவைத்தால் 

எத்தகைய புதுப் பொருள்கட்குந் தமிழிலேயே பெய 

ரமைக்கலா மென்பதே ஈமது கொள்கை. உயிரோடுலவி 

வரும் மொழிகள் எவையா யிருப்பினும், அவை எத் 

துணை எழைமை யுடையவாயினும் அவற்றிற் குரியோர் 

உண்மைப் பற்றுடையராய் அவற்றை அங்ஙனம் வளம் 

பெறச் செய்து வருகுவசாயின் அதனால் அவர் உசமான- 

அறிவும் நன்முயற்சியும் மேன்மேல் மிகப் பெற்றுக் தா 

“மார் தம் மினத்தாரும் உயர்வார். 

இனி, இவ்வாறன்றி இக்காலத்துப் பார்ப்பன மாந் 

தர்போல் வடமொழிச் சொற்களையும் ஆங்கிலம் முத 

லான ஏனை மொழிச் சொற்களையும் தமிழின் இடை 

Gen Cu சகலக்து பேசுவோர், தூய தமிழ்ப் பேசும் 

மற்றைப் பெரும்பாலாரின் வேருகப் பிரிந்து அவர்க 

ளொடு தொடர்பில்லாகவ.சாய், அவர்களால் தாழுர் தம் 

மால் அவர்களும் பெறும் பயன் வரவரக் சூறையத், தா . 

மூச் தம் மினத்தாருஞ் சல நூற்றாண்டுகளில் தமிழுக்கு 

மூற்றும் புறம்பாய் வேற்றினமாய் மறைந்துமபாவ சென்



குமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு கெ 

Ug தண்ணம். இஃது இவர்க்கே தாழ்வாய் மூடியுமல் 

லாமற், பன்னூருயிரம் மக்களினிடையே பவியிருக் 

குற் தமிழுக்கு இதனாற் சிறிதஞ் சிறுமை வராது. 

அங்வனமன்று, பார்ப்பன மாந்தரும் ௮அவாபோல் 

வார் பிறரும் வடமொழியையே தமக்குரிய மொழியா 
சுக் கருதி அதனையே மிகவும் பயிலுதலின் அதன் சொற் 
களைத் தமிழிற் கலந்து பேசுகின்றாசெனின்; அங்ஙனம் 
வடமொழியி ஸனிடத்து மிகுந்த பற்றுவைத்து ௮ தனை 

யே பயிலும் அவர்கள் ௮ம் மொழியைத் தம் பெண்டிர் 
பிள்ளைசள் முதலான எல்லார்க்குவ் கற்பித்து அம்மொழி 
யிலேயே அவருடன் பேசுதல் வேண்டும்; அதுவே 
அதன்பால் வைத்த உண்மைப் பற்றுகலுக்குப் பொருத்த 
மாகும். தமிழருடன் கமிழிற் பேச விருப்பம் இல்லாக 
அவர்கள், தாம் தமிழசோடு உண்ணல் சுலக்சல்கள் செய் 

யாது அவரின் வேறுபிரிக்து தம்மை உயர்வு படுத்திக் 
கொண்ட போலவும், அவர்களுள் வட மொழியை நிசம் 
பக் கற்றோர்சிலர் கமிழசொடு தாம் CoCr Cus gay 
ஆகா தென்று ஓர் எற்பாடு செய்துகொண்் டிருத்தல் 
போலவுர் தாமுர் தமிழையே முற்றும் பேசாதொழிதலே 
பொருத் ததமுடைகத்தாம். அவ்வாறு தங் கொள்சைக்கு 

எற்ப நடத்தலை அடுக்கு, வடசொற்கள் சிலவற்றைக் தமி 
ழொடு. கலந்து பேசுதலால் மட்டுமே அவர் வடமொழிக் 

குரியசாய் விவவெசோ? UH சிலர் இப்போது ஆங்கி 

லங் கற்று ஆங்கிலச் சொற்களையும் தமிழிற் சேர்த்துப் 

பேசுகின்றார். அதனால் அவர்: ஆங்கிலமொழிக்கு உரிய 
சாவோ ? அகாரன்றே. .௮துபோலவே, வடமொழி 

யைத் தஞ் சுற்றத்தார் எல்லாசோடும் மீறற்றும் பேசத். 

தெரியாத அவர் அதன்பாற் பாசாட்டும் பற்று வெறும்



௧௬௦௮ அறிவரைக்கெத்து 

போலியே அல்லாமல் ஏதும் பயனுடையதாகக் காணப் 

படவில்லை. ஆகவே, உலகவழக்கிற்குப் பயன்படாத 

வடமொழிமேல் வைத்த போலிப்பற்றால் வளம்கிறைக்த 

தூய தமிழைக் கெடுக்க முந்துதல் பார்ப்பன மாந்தர்க் 

கும் அவரைப் பின்பற்றினார் பிறர்க்குஞ் சிறிதும் முறை 

UIT BMS 

அவ்வாறன்று, வடமொழி உலகவழக்கிற் பெண்டி. 

சானும் பிள்சாகளானும் பேசுதற்குப் பொருந்தி வராக 

LIFT QOFHEOHE கனைக்கும் ஒலிகஞம் உடைய 

தாய்ப், பெயர் வினைகளில் உயர்திணை அஃறிணைப் பாகு 

பாடுகள் உலக இயற்கையில். அமைந்தபடியாக இல்லா 

மற் செயற்கையாக வலிந்துவகுக்கப்பட்டு, ஊன்றிப் பயில் 

வார்க்கும் பேருழைப்பினையும் பெரு வருத்தத்தினையும் 

தருவதா யிருத்தலின் ௮ஃது எல்லாசானும் பேசப்படா 

ததனை ஒரு குற்றமாகச் சொல்லுதல் ஆகாதெனின்; இது 

குற்றமோ அன்றோ என்பதனை இங்கே முடிபுகட்டப் 

புஞுந்திலம். உலகவழக்கிற் பெண்டிர் சிரு முதலான | 

எத்திறத்தாரானும் பேசுதற்கு இயைந்த எளிய தன்மை 

யுக, தன்னைக் கற்பார்க்கு இனியனவாய்க் காணப்படும் 

இயற்கைப்பொருத்சமுள்ள சொன்முடி பு பொருண்ழுடி. 

புகளும் வாய்ந்து பல்லாயிர ஆண்டுகளாக இளமை குன் 

ரூமல் வழங்கிவரும் அருமை பெருமை மிக்க செந்தமிழ் 

மொழியில் வேண்டா கூறலாய் ஆரியம் ஆங்கிலம் மத 

லான பிறமொழிச் சொற்கமாக் சொண்வெந்து இழைத் 

தல் பெரிதுல் குற்றமாவதாம் என்பதனையே இங்கே 

விளக்கட்: புகுக்தேம் 

இனி, இன்றி யமையாது வேண்டப்பட்டுத் கமி 

தில் வந்து கலக்கும் அயல்மொழிச் சொற்கள் தமிழிற்



தமிழிற் பிறமெரழிக் கலப்பு ௧௬௦௯ 

பொருந்துதற் குரிய இயல்பினையுஞ் சிறிது ஆராய்ந்து 

காட்டுவாம். தமிழில் வந்து கலக்கும் அரியம் 

ஆங்கலம் முகலான அயல்மொழிச் சொற்கள் தம் தன் 

மை இரிந்து தமிழோ டொத்துத் தமிழி ருவச்தைப் 

பெற்று இயல்பாக வழங்கிவருகின்றன. ஜ்ஞாகம், ம்ரு 

கம், ஸ்தலம், சங்க; க்ஷீரம், ப்ரகாசம், ப்சாசி, ௪க்இ, 

ஈச்வ.ச முகலான வடசொற்கள் தமிழில் முறையே ஞா 

னம், மிருகம், தலம், அசங்கம், சரம், பிரகாசம், பாச, 

சத்தி, rarer .முதலியனவாகக் திரிந்து தமிழோ 

még ஈடைபெறகின்றன; கிளாஸ், கப், பாட்ல், 

பம்ப், பைபிள், ஐயோகியன்ஸ், க்ரைஸ்ட், ஜான் முத 

லான கீசோப்பிய மொழிச் சொற்கள் தமிஹில், முறை 

யே கிளாசு, கோப்பை, போத்தல், வேம்பா, விவிலி 

யம், யவனர், கிறித்து, யோவான் முதலியன வாகத் 

ரித்து தமிழோ டொத்து நடக்கின்றன. இங்கனமே 

ஆரியம் தமிழ் முகலியவற்றின் சொற்கள் ஆங்கிலமொழி 

பிற் பலவாறு திரிந்து அம்மொழியின் றன்மைக் கேற்ப 

உலவுதலை, இவ் விர்தியாவிலுள்ள ஊர்ப்பெயர்கள். ஆவ் 

கிலத்திற் சொல்லப்படுங்கால் திரிபடையும் வேறுபாடு 

"ஒன்றுகொண்டே நன்கு தெளியலாம். இன்னும் இவ் 

விந்தியாவில் இப்போது வழங்கிவரும் பல மொழிகளுள் 

அன்றன் சொற்கள் மற்றொன்றிற்' கலக்குங்கால் ௮ம் 

- மற்றமொழியின் இன்மைக்கு இசையவே அவை இரிந்த 

வழங்குதலை அவ் வம் மொஜியிலும் ஆசாய்ந்தூ பார்த் 

அத் தெளியலாம். இவ்வாறு ஒருமொழியின் சொற்கள் 
மற்றமொழியில் அதன் றன்மைக் கேற்புச் இரிந்து வழங் 

கும் இயற்கை கண்கூடாய் அ௮றியப்பட்டுக் கடத்தலின் 

தமிழிலும் ial cl சொற்கள் தமிமுக் ange



௧௧௦ அறிவுசைக்கொத்து 

இரிந்து வழங்கல் பெரிதும் பொருத்தமாவதே யாம். 

ஒருமொழிச் சொற்கள் வேறொரு மொழியில் அங்கனந் 

இரிந்து வழங்கவேண்டெதுதான் என்னை? அவற்றைத் 

இரிபுபடுத்தாமல் உள்ளபடியே வைத்து வழங்குதலால் 

வரும் இழுக்கு என்னை? எனின்; உலகவழக்கில் உடை 

பெறும் ஒவ்வொருமொழியும் உயி?சாடுஉலவும் உடம்பு 

போல்வதாகலானும், உடம்பு கிலைபெற் நிருந்து வளர் 

தற்பொருட்டு அதற்கு இடும்பலவேறு உண வுப்பொருள் 

கஞ் தந்தன்மை இரிக்து ௮வ் வுடம்பின் றன்மையோடு 

ஒத்து ஒன்றுபட்டால் அல்லாமல் அவ் வுடம்பு நிலை 

பெற்று வள.சாமைபோல, உயிசோடு உலவும் ஒருமொழி 

பிற்போந்து கலக்கும் பிறமொழிச் சொற்கள் அம்மொழி 

யோ டொத்துத் இரிந்து அகதனோடொன்றபட்டு நின்றா 

லல்ல அம்மொழி வளசாமையானும், ஒருமொழியில் 

ஏனைமொழிச் சொற்கள் இரிந்து காணப்பட வேண்டு 

வது இன்றிமையாத இயற்கையேயாம் என்க, இவ் 

விபற்கைக்கு மாறுபாடு இல்லாமலே தமிழ்மொழியின் 

கண்ணும் வேற்றுமொழிச் சொற்கள் தமிழிற் கேற்பத் 

இரிந்து காணப்படுகின்றன. 

இஃ&இங்கனமாகவும், இப்போது ல ஆண்டுகளா 

கப் பார்ப்பனரில் தமிழிலே நால்எழுதவார் சிலரும் ௮வ 

சைப் பின்பற்றின வேறுலெரும் வடமொழிச் சொற்களை 

யும் ஆங்லெச் சொற்களையும் மிகுூதியாய்க் கொண்டு 

வந்து தமிழில் வலிந்து புகுத்துவதோடு, அவற்றைத் 

கமிழுக்கேற்பத் தரிபுபடுத்தாமல் அம்மொழியில் உள்ள 

படியே எழுதுகின்றார்கள். ஜ்ஞானம், ம்ருகம், ப்சகா 

ஞ் மூதலியனவாக மேலெடுத்துக் காட்டிய வடசொற்க 

், க்ளாஸ், பாட்ல், க்ரைஸ்ட் முதலான ஆங்கிலச்
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சொற்களையுக் தமிழுக்குப் பொருந்தத் இரிபுபடுத்தாமல், 

இனிய மெல்லிய தமிழ்ச்சொற்களின் இடையே அவற் 

OD அ௮ங்வனமே எழுதினால் அவை, தமிழின் இனிமை 

யிலும் அருமையிலும் பழடுனார்க்கு எவ்வளவு அருவருப் 

பாய்த் தோன்றுகின்றன! தேனும் பலாச்சுளையுங் கலந்து 

அருநதுவார்க்கு, அவற்றிடையே முட்கள் விசவியிருந்து 

நாவிற் றைத்கால் ௮ஃது எவ்வளவு sprog ee 

வஹெறுப்பினையுக் தருமோ, அதுபோலவே வேண்டா 

வழக்காய் உருவு இரியாமல் தமிழில் வசையப்படும் 

வேற்று மொழிச் சொற்கள் உண்மைத் தமிழறிஞர்க் 

குப் பெரியதொரு வருத்தத்தினையும் அருவருப்பினையும் 

விளக்கின்றன. எவ்வகைப் பொருளையும் எத்தகைய 

கருத்தையும் தெரிவித்தற்கு எண்ணிறந்த தமிழ்ச்சொற் 

கள் இருப்பவும், ௮வற்றைப் புறந்கள்ளி மம்றைமொழிச் 

சொற்களை அசன்கட். கொண்டுவர்து புகுத்தலே ஒரு 
பெருங் குற்றமாம்; அதன்மேலும், இயற்கைக்கு மாளுய் 

வருந்திச் சொல்லவேண்டும் ௮வ் வயல்மொழிச் சொற் 

களை,இயற்கையோடொத்து மெல்லென ஈடக்குக் தமிழ்ச் 

சொற்களி னிடையே சேர்த்துக் கூறுதல் அதனினும் 

பெரியதொரு குற்றமாம். அஃதல்லாமலும், வயிற்றிற்கு 

இடப்பட்ட உணவுப்பொருள்கள் சமதுஉருவு இரிந்து 

உடம்பிற்கு வேண்டும் பாலாக மாருமல், அவை அங்கு 

னமே வயிற்றினுட் கடந்தால் ௮வை அவ் வுடம்பிற்குச் 

இறிதம் பயன்படாமையோடு அவ்வுடம்பினையும் பமுது 

படுத்துமன் ர? அதுபோலவே, தமிழின் றன்மைக்கு 

ஏற்ப உருவுஇிரியாமல் எழுதப்படும் வடசொற்கள் முதலி 

யனவும், பயன்படாது போதலொடு தமிழின் அழகை 

யுஞ் இதைவுபலித்தா நிற்கின்றன. மேலும், இயழ்
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யழகாற் சிறந்த ஒரு ஈங்கைக்கு ௮வளத இயற்கையழகூ 

ஒன்றுமே அமையும்; or) அவட்கு வேறு ஆடை 

யணிகலன்கள் அணிந்து பார்க்கவேண்டினும், அவளது 

அழகிற்குப்பொருத்தமான சிலவற்றைக் தெரிந்தெடுத்து 

அவளை ஒப்பனைசெய்வ:2த வாய்ப்புடைத்தாம்; அங்கன 

மின்றி அவளது ,ஈலத்திற்குப் பொருந்தாதவற்றையும், 

பொருந்துமேனும் அளவிற்கு மேற்பட்ட ஆடையணி 

கலக் தொகுஇகளையும் அவள்மேல் இதெல் அவளஅ ஓப் 

புயர்வற்ற அழுகைக் குறைப்பதொடு காண்பார்க்கும் 

ஈகையினைத் கரும்; இக்கனமே, இயற்கைகலம் நிசம்பிய 

, தமிழுக்கு அதன் ஈலம் ஒன்றுமே அமையும்) அன்றி 
இன்றிமையாது வேற்றுமொழிச் சொற்களைச் சேர்க்க 

வேண்டி வந்தக்கால், அகன் இயல்புக்குப் பொருந்தின 

வற்றையே சோத்தல் அழகுடைச்தாம்; அவ்வாறன்றி 

அதன் இயற்கைக்கு மாருனவற்றையும், மாராகாவிடினும் 

அளவுக்குமிஞ்சிய௰ அயல்மொழிச் சொற்களையும் அசன் 

கண் வலிந்த புகுத்தல், அசன் ஈலத்தைக் குறைப்பதொடு 

தமிழறிவு மிக்க சான்றோர்க்கு ஈகையினையும் விளைக்கும். 

ஆதலால், ௮யல்மொழிச் சொற்களை உருவு தஇரியாமற் 

சேர்த்கலும், உருவுஇரிக் தவற்றையும் அளவுக்கு மிஞ் 

சச் சே்த்தலும், ஒரு சிறிதும் பொருந்தா வென்று ' 

கடைப்பிடித்துணாக. அ௮ங்கனமாயின், தமிழ்ச்சொத் 

கள் இயற்கையொலி யுடையவாதலும், மற்றை மொழி 

கள் இயற்கைக்கு மாமுன செயற்கையொலி யுடையவா 

தலும் எவ்வாறெனின், ௮வ் ஹேபாட்டைச் தமிழின் 

ஒலியெழுத்துக்கள்”? என்ற கட்டுமையில் விளக்கிக்காட்டி 

_யிருக்கின்றேம்; ஆண்டுக் கண்டுகொள்க.
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பண்டைக்காலக் தொட்டு இன்றகாறும் ஈடைடெறும் 

மொஜி தமிழ் ஒன்றேஆகும். பண்படுத்தப்பட்ட பழைய 

மொழிகளில் தன்னைத் தவிச மற்றையவெல்லாம் இறந்து 

Curses, தான்மட்டும் இறவாமல் ஈடைபெற்றுப், பன் 

னூருயிசம் மக்களுக்குப் பெரிது பயன்பட்டு வரும் 

பெருஞ்சிறப்பு வாய்க்க தமிற்மொழியைக், கல்லாதவர் 

எல்லாக் தூய்தாய் வழங்கிவச, அதனைக் கற்று ௮.தனாற் 

பேரும் புகழும் பொருளும் அடைந்துவருஞ் இற்சிலர் 

மட்டுந் தமக்கு எல்லா நலங்களையுக் தந்து தாயினுக் தம் 

மைப் பாதுகாத்துவரும் அதனை நிலைஞுலைத்தூ அழித்தழ் 

குக் கங்கணங்கட்டி நிற்கின்ருர்கள். இவர்களின் இக் 

கொடுஞ் செயல் தன்னைப் பெற்ற தாயைக் கொல்லு 

கொடுஞ் செயலினுங் கொடியதாய் இருக்கின்றது. _- 

இன்னுர், தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்களை ஏற்றி 

அதனை மாசுபடுத்தி யழிப்பதுதான் அதனை வளர்ப்பதா 

கும் என்று எழுதுவோர், தூய தனித்தமிழ் எழுதுவா 

் சைக் “குறுகயமனநிலை,? அறியாமை,” “மபதைமை”” 

யபுடையசென இகழ்ந்துபேடு விகென்றனர். : கொள்கை 

யளவில் ஒருவரொடு மற்றொருவர் மாறுபட் டிருப்பது 

பற்றி, அவர் மற்றவரைக் “qoreus மனநிலையுடையவர்”? 

எனவும், அறியாமை,” “பேதைமை?? மிக்கவர் என 

வும் இகழ்ந்து பேசுதல் அறிவுடையார்க்கு முறையா 

காது என்பதை மட்டும் வற்புறுத்துகின்றேம். தாங் 

கொண்ட கொள்கையே உண்மையானது என்று ஓவ் 

15
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வொருவருக் அணிக்துரைத்தல் ஆகாது. மக்கள் எல் 

லாருஞ் சிற்றறிவுஞ் சறுதொழிலும் உடையர். ஒரு 

வர் ஒருகாலத்து அ௮றிவெனக் கொண்டது பிறிதொரு 

காலத்து அறியாமையாக மாறுகலும் உடைத்து. இத 

Crs தெய்வப்புலமைகத் இருவள்ளுவ காயனாரும் “*அறி 

தோ நறியாமை கண்டற்றால்'” என ஈன்கு தெருட்டி 

யிருக்கின்றனர். இத்சகைய நிலையில் உள்ள மக்கள் 

ஒருவளை யொருவர் :(அறியாமை யுடையர்”” என்று 

இகழ்க்து பேசுவதினுக் தகாதது யாது உளது. தாந்தாம் 

உண்மை யெனச் சகண்டவைகளைத் தக்க சான்றுகள் 

கொண்டு விளக்கிப்போதலே அறிவுடையார்க்குக் கட 

னாவதாம் ; தமக்கு மாருன கொள்கை யுடையாரை 

இகழ்க்து பேசுதல் அவர் தமக்குச் சிறிதும் முறையன் 

மம். அ௮து-திற்க, 

இனி, ஈம செந்தமிழ்மொழியில் ஆரியம் ஆங்கி 

லம் முூகலான பிறமொழிச் சொற்களைக் கலவாமல், ஈம் 

மாற் கூடியவரையில் முயன்று அதனைத் தூயதாக வழங் 

கல் வேண்டும். ஆனால், ஒருசாரார், உலகத்தில் உள்ள ' 

எல்லாப் பொருள்களும் மாறும் தன்மையவாகலின், 

அவற்றுள் ஒன்றாகிய மொழியும் மாறுதல் அடைதல் 

இயற்கையேயாம் என்றும், அதனால் தமிழும் பலவேறு 

மொழிக் கலப்புற்று மாறுதல் அடைதல் ஈன்றேயாமென் 

அம் வசைந்திருக்கின்றார். இனி, “மாறுதல்” என்னுஞ் 

சொல்லால் உணர்த்தப்படும் பொருள் என்னை? ஒன்று 

தன் றன்மை இரிந்து மற்றொன்று ஆதலா? அல்லது அது 

தன் இயல்புக்கு ஏலாதவற்றொடு கலக்கப்பெற்றுத் தன் 

நிலை குலைகலா? அல்லது தன்னிலைக்கு ஏற்றவாறு. பிறவற் 

ரின் உதவியால் தர்னே வரவர வளர்ந்து இரிபுறுதலா?
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எனின்; இம் மூன்றும் அம்மாறுதல் என்னுஞ் சொல் 

க்குப் பொருளேயாம். முதலிற் சொன்ன பொருளின் 

படி, தவளையினத்திற் சேர்த்த சில சிற்றயிர்களும் பட் 

டுப்பூச்சி முதலியனவும் முதலில் ஒருவகை யுருவத்தி 

விருந்து, பிறகு அவ்வுருவு முழுதுர் இரிந்து தவளையாக 

வும் பட்டுப் பூச்சி முதலியனவாசவும் மாறுசன்றன. 

இசண்டாவது சொன்ன பொருளின்படி, மக்கள் முத 

லான எத்தகைய உயிர்களுர் சம்முடம்பின் இயல்புக்கு 

ஏலாத நோய்ப் புழுக்களோடும் பாம்பின் ஈசஞ்சையொத்த 

ஈச்சுப் பொருள்களோடுல் கலக்கப் பெறுமானால் தம் 
மூடம்பின்கிலை குலைந்து மாஜி விரைவில் அழிக்துபோ 
கின்றன; இனி, மூன்றாவது சொன்ன பொருளின்படி., 
உலகத்தில், உள்ள எல்லா உயிர்களுக் தத்தம் நிலைக்கு 
ஒத்த பொருள்களின் சேர்க்கையால் தமனு நிலை கெடா 
மலே வள௱ர்து இிரிபெய்தி வருகின்றன: மக்கள் மக் 
கேற்ற. உணவுகளை உட்கொண்டும், இசைவான இடங் 
களிற் குடியிருந்தும், வசவாசக் தம்முடம்பும் உணர்வும் 
மாறிமாறி வளர்ந்து வருகின்றனர்; மக்கள் அல்லாத மற் 
றை உயிர்களில் நிலையியற் பொருள்களாக புல் மசஞ் 
செடி. கொடி முதலியனவும், இயங்கியற் பொருள்களிற் 
புழு முதல் யாடு மாடு முதலான எல்லா வுயிர்களுச் தத் 
திமக்கேற்ற உணவுப் பொருள்களை உட்கொண்டு த்தி 
தமக்கு இசைவான இடங்களில் இருந்து நாடோறும் 
மாறுதல் எய்தி வளர்ந்து வருகின்றன. இம் மூவகைப் 
பட்ட மாறுதல்களில் எத்தகைய் மாறுதலை எல்லா உயிர் 
களும் விரும்புகின்றன வென்று உற்றுநோக்ன், தம் 
இயல்புக்கு ஒத்தவற்றின் சேர்க்கையால் தமது. தன்மை 
கெடாமல் வரவரசப் .பெருக்கமுற்று. மாறிமாறி வளர்ந்து



௧௧௬ அறிவரைக்கொத்.து 

வருதலையே அவையெல்லாம் அல்லும் பகலும் விழைந்து 

வருகின்றனவென்பது எல்லார்க்கும் புலனாம். சமக்கு 

ஏலாக பொருள்களொடு கலந்து தமது நிலைகுலைந்து மாறி 

மாய்தலை எவ்வகைப்பட்ட உயிரும் விரும்புவ இல்லை; 

மக்கு இடர்தரும் இடத்கையேனும் பொருகையேனுங் 

கண்டால் அவற்றை அகன்றுபோய்ப் பிழைக்கும் முயற்சி 

யைப் புழு முதல் மக்கள் ஈரான எல்லா உயிர்களும் மிக 

வும் பசபரப்பொடு நிரம்பக் கருத்தாய்ச் செய்தல் எவ 

௫ம் உணர்ச்ததேயாம். இடம் விட்டுப் பெயசாத புல் 

மரம் முகலியனவுங் கூடத் தத்தமக்கேற்ற இடங்களிற் 

செழுமையாய் முளைத்தெழுந்து தத்தமக்கேற்ற உணவு 

களை உட்கொள்ளும் வசையில் உயிரோ டி.ருத்தலும், 

அங்ஙனம் அமையாக்கால் ௮வை பட்டுப்போதலும் எல் 

லாரும் அறிவர். 

ஆகவே, உலூல் உள்ள எல்லாப் பொருள்களும் 

எல்லா. உயிர்களும் . மாறுதல்: அடைதலாகிய பொது 

திகழ்ச்சியைப்பார்த்து, அப்பொதுவகையான மாறுகலுள் 

எத்தகைய மாறுதல் மக்களால் ேண்டப்படுவது என்ப 

தனை உணாரந்துபாசாமல், தம் நிலைகுலைந்து மாறுதலாகிய 

வேண்டாத தொன்றைக் கடைப்பிடியாய்ப் பிடித்துக் 

கொண்டு, அதன்படி. ஈமது அருமைச் செந்தமிழ்மொழி 

யுந் தனது தூயகிலை குலைந்து மாறுதல் அடையவேண்டு 

மென்று உரைப்பது அறிவுடையாரால் ஏற்றுக்கோடற் 

பாலதாமோ? எல்லாப்பொருரநம் எல்லா உலகமும் ஒரு 

காலத்து மாறி மாய்தல் உண்மையேயாயினும், ௮ம் மாறு 

லும் அதனால் வரும் அழிவும் இப்போதே வந்தூவிடல் 

வேண்டுமென்று எவனும் விரும்புவசோ ? ஆண்டு 

- நிரம்பி முதிர்ந்து இறத்தல் உண்மையேயாயினும், ஆண்டு



தனித்தமிழ் மாட்டு. கக௧ள 

மூதிசா ஈல்லிளமைப் பொழுதிலேயே கோய்கொண்டும். 

ஆகாப்பொருள்களொடு கலந்தும் மாய்க்தபோக எவசே 

னும் விரும்புவசோ? ௮.ங்வனம் எவசேனும் வீரும்புவசா 

பின் ௮வசை அறிவு இரிபெய்திய வெறியா என்றேஉலகங் 

கொள்ளுமல்லது, மற்று அவசை ௮ஃதூ உயர்த்துக் கூறு 

மோ ? அண்டில் முதிர் தவர்களுங் கூடக் தமது உடம் 

பின் கலம் பழுதுபடாதவாறு அறிவான முறைகளைக் 

கையாண்டு மேலும்மேலும் அதனை ஈலமுறவைத்து வாம் 

நாளைப் பெருக்குகற்கன்றோ முயல்இன்றனர் ? கலமுட 

னிருந்து வாழ்காளைப் பெருகச்செய்பவர்களுக்கு அறிவு 

வளர்ச்சியும் அதனாற் பேரின்பப் பேறும் வாய்த்சலால், 
உடம்பை விசைவில் நிலகுலையச் செய்பவர்களுச்சு அறி 
வும் இன்பமும் வாயா. 

அதுபோலவே, ஈமது செந்தமிம்மொழியாகிய ஒலி 

படம்பும் பமுதுபடாமற் செவ்வையாகப் பாதுகாக்கப் 

படமொனால், அ௮ல்அு இன்னும் பன்னூமுயிசம் ஆண்டு உயி 
சோடு உலவித், தன்னைப் போற்றி வழங்கும் மக்களுக்கு 
அரிய பல நலங்களையும் நன்கு பயக்கும். இலருடம்பு 
தமக்கு இயற்சையிலேயுள்ள குறைபாட்டானுர், தம்மை 
புடையவர்களால் ஈன்கு பேணப்படாமையானும் விசை 
வில் அழிந்துபோகல் போலச், சமஸ்கிருதம் இலத்தீன் 
கிரீக் ஈபுரு முதலான பழைய மொஜிகளுக் தமக்கு 

இயல்பாசவுள்ள குறைபாட்டானுச் தம்மை வழங்கியோர் 
நாகரிகம் அற்றவசாய் இருந்தமையானும் இப்போது மக் 
களாற் பேசப்படாமல் வழங்குதல் அற்றன. ஈமது செற் 

தமிற்மொழதியோ தனக்கு இயற்கையிலேயுள்ள வளப்பத் 
தானுர், தன்னை வழங்கிவரும் நாகரிக ஈன்மக்களின் 

அறிவுமுயற்சியாற் பெரிது போற்றப்பட்டு வருதலானுக் 5



SED அறிவரைக்கொத்து 

தனது இளமைத் தன்மை குன்று இன்னும் உலவிவரு 

இன்றது. சிலர் இளமையிலேயே மூத்தப் போதலையும், 

வேறு சிலர் முதுமையிலும் அதுதோன்ருமற் புத்திளமை 

யோடுவ் கட்டழகோடும் விளங்குதலையும் நீங்கள் பார்த்த 

இல்லையா? பாதுகாப்பினால் இளமையும் வாழ்காளும் இவ் 

வாறு நீண்டுவருதல் போலவே, ஈம சனித்தமிழையுக் 

தூயதாக வைத்தப் பாதுகாப்2போமாயின் ௮ மக்கள் 

உள்ளளவும் இறவாது நடை. டெறுதல் 'இண்ணமன்றோ? 

எனவே, தமிழ்மொழியின் வளவிய வளர்ச்சிக்கு: ஏது 

். வாகிய மாறுதலே எல்லாரும் விரும்பத்தக்கதா மன்றி, 

௮ குன்றி மாய்தற்கு ஏதுவான மாறுதல் அறிவுடை 

யார் எவ.சானும் எக்காலத்தும் விரும்பற்பாலதன்று. 

இனித், தமிழ்வளர்ச்சிக்கு மாறான மாறுதல் எண். 

் னென்றால், தாய தமிழ்ச்சொற்கள் இருப்பவும் அவற்றை 

் விடுத்து அயன்மொழிச்சொற்களை GOT BL. கொண்டு 

வந்து புருக்தலேயாம். ஐர் உடம்பின் உள்குரம் புறம் 

பும்.உள்ள உறுப்புகள் எல்லாவற்றின் தொகுதியே ௮னவ் 

வுடம்பாதல்போல,' ஒரு மொழியில் உள்ள அதன் எல் 

லாச். சொற்களின் தொகுஇயே. ௮ம் மொழியாகும். 
கூனுவ் குறளும் ஊமுஞ் செவிடுஞ் சதெடும் உறுப்பறையு 

மாய்ச்சிலஉடம்புகள் இயற்கையிலேயேபழுதுபட்டி ரச் 

தல் போலவும், அங்கனம் பழுதுபட்ட வுடம்புகள். அக் 

குறைபாட்டை நீக்கிக்கொள்ளும் பொருட்டுக் கேர்லுங் 

குதடும் எழுத்தும் போலிக் கைகால்களஞுஞ் செயற்கையா 

சுச்செய்து அனைத்து Stars ல் போலவும், இயற்கை 

யி2ல சூறைபாடு உடைய ஆங்கிலம் மலையாளம் சன்ன 

டம், தெலுங்கு வங்காளி இந்தி முதலான. மொழிகளே 

ட. மற்றை மொழிச் சொற்களின் , உதவியைப் பெரிதும்



கணித்தமிழ் மாட்டு ௧௧௯ 

வேண்டிநிற்கின்றன. மற்று எல்லா நிறைவும் உடைய 

தமிழ்மொழிக்கோ அங்கனம் பிறமொழிச் சொற்களின் 

உதவி சிறிதும் வேண்டப்படுவதில்லை. மக்கள் இம்மை 

பறுமையைப் பற்றி அரிய வேண்டுவனவெல்லாம் Epp 

னும் எடுத்துக்கூறுர் தொல்காப்பியம்,” “இருக்குறள்” என் 
னும் நூல்கள் இசண்டுக் தூய தனித்தமிழ்ச் சொற்களால் 
ஆக்கப்பட்டிருக்கலே யாம் கூறும் இவ் வுண்மைக்குச் 

சான்மும். . இங்கனர் தன் இயற்கைச் சொற்களால் 
அமைந்ததாகிய தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்களைப் புகுத் 
அதல் எதுபோலிருக்கின்ற தென்றால், எல்லா வறுப்புக்க 
Chi அமைந்த அழகியதோர் உடம்பில் உள்ள உறுப்பு 
கமா வெட்டி எறிந்துவிட்டு, வேற மண்ணாலும் மாத்தா 
அஞ் செயற்கையாக அவ்வுறுப்புகள்போற்செய்து அவற் 
றை அதன்கண் ஒட்டவைக்துப் பார்த்தலுக்கே ஒப்பா 
பிருக்கின்றது. மயிர் குஞ்சி கூர்தல் முதலிய தமிழ்ச் 
சொற்களை விடுத்து (சோமம்' “சிகை? என்னும் வடசொற் 

களையும், உடம்பு தலை சென்னி முகம் முதலியவற்றை 
நீக்கிச் சரி.ரம்? “ரசு? வதனம்” என்பவற்றையுங், கண் 

காது செவி மூக்கு என்பவற்றுக்கு “சயனம்” கர்ணம்” 

“காசி' என்பவற்றையும், மிடறு கழுத்து என்பவற்றுக்கு 
மாராகக் “கண்டம்” என்னுஞ் சொல்லையுஈ், தோள் கை 

மேூதலியன இருக்கப் ‘yp’ *கரம்” என்பவற்றையும், 

வயிறு அகடு இருக்க *உதசம்” *குக்ஷி* என்பவைகளை 

யும், கால் ௮டி. என்னுஞ்செர்ற்களுக்குப் (பதம்' பா தம்” 

என்பவற்றையங் கொண்வெந்து நுழைத்தல், அவ்வத் 

தமிழ்ச் சொற்களாகிய உறுப்புகளை வெட்டி. யெறிந்து 

விட்டு, . ௮வை .போன்ற ஏனை மொழிச் சொற்களைக் 
கொணர்ந்து அத்தமிழ் உடம்பின்கண் ஓட்டவிடுதலையே ,



௧௨௦ அறிவரைக்கொத்து 

போல்கின்றதன்றோ? பொருள்களை வஸ்துகள்” என்று 

சொல்வது எற்றக்கு? ஒளியைப் பிரகாச? மென்றும், 

ஒசையைச் சப்தம்? என்றுஞ், சுவையை ‘HP’ என்றம், 

மணத்தை *வாச௪கை' என்றுக், இத்திப்பு இனிப்பை 6மது 

ஏம்” என்றுக், தொடுதல் உறுதலை “ஸ்பாசம்' என்றுத், 

கல்வியை வித்தை” என்றுந், கண்ணீர் சோறு உணவு 

என்பவற்றை ஜலம்” 6அந்கம்' ஆகாரம்” என்றும், ஆடை 

யை வஸ்திரம்? என்றுக், கட்டாயம் என்பதை 4அவஸ் 

யம்” என்றுக், தாய் தந்ைத மகன் மகள் உறவினரை 

“மாதா? “மிதா? புதீசன்” புத்ரி” பந்துக்கள்” என்றுக், 

அன்பம் கேடு குடும்பம் என்பவைகளைக் ‘sealer th? ‘wap 

டம்”“சம்ஸாசம்” என்றுர், தலைமுழுக்கு வழிபாடு இளைப்பு 

தூக்கம் முதலியவைகளை “ஸ்காகம்' *பூஜை' ஆயாசம்” 

“நித்தரை' என்றும், முயற்சி ஊழ்வினை உயிர் வம் கட 

வுள் என்பவற்றைப் 4சயத்ம்” *விதி” *இத்மா” “ஈசன்” 

பிரமம்” என்றும், நினைத்தல் எண்ணல் சொல்லுதல் என் 

பவற்றை ஞாபகம்” பாவகை' ₹வசனித்தல்” என்றுக் 

தூய தமிழ்ச் சொற்களை ஒழித்து வடமொழிச் சொற்க 

காக் கொண்டுவந்த புகுத்திக் தனித்தமிழ்ச் சொற்களை 

வழங்காமல் தொலைப்பதுதானா நமது அருமைச் செந் 

தமிழ்மொழியைவளாப்டது?அறிவுடையீர்கூறுமின்கள்! 

இன்னும் இங்கனமே எத்தனையோ ஆயிசஞ் சொற்களை 

வடமொழி முதலான பிறமொ ழிசனினின்றுங் கொண்டு 

வந்து, அவற்றைத் தமிழிற் புகுத்தி, அதன் தூய தனிச் 
சொற்கள் ஒவ்வொன்றாக வழக்கு வீழ்ந்து போகுமாறு 

செய்வதுதானா சமிழையும் பிறமொழிகளையுங் கற்றவர் 

அதற்றளுச் செய்யும் உதவி? தான் பிடித்ததை எப்படியா 

வது நிலைகாட்டிவிட வேண்டுமென்று முன்வந்து தமிழ்
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மொ.தியைச் தொலைக்க வழிதேடுவதுதான தமிழ்கற்று 

அதனாற் பிழைப்பவர் அதற்குச் செய்யும் ஈன்மை? தமி 

ழையும் பிறமொழியையுங் கற்கக்கற்கத் தமிழ்மொழிச் 

சொற்கள் இவை அயல்மொழிச்சொற்கள் இவையென்று 

ஈன்காணர்க்து தமிழில் ஏனையவற்றைக்கலவாமற்பேசுதல் 

எழுதலும், தமிழில் முன்னமே வழக்குவிம்ர்த சொற் 

களையுர் திரும்ப எடுத்து வழங்கவிடுதலும் அல்லவோ கற் 

றவர் அ௮ம்மொழியைப் பாதுகாத்து வளர்த்தற்குச் செய் 

பூம் ஈன்முறையாகும் ் 

ஆங்கிலத்தில் வல்ல ஈல்லவிசைப்புலவர்களான ஷேக் 

ஸ்பியர், மில்டன், ஜெல்லி, டெணிசன் முதலியோர் 

தம்மால் ஆனமட்டும் முயன்று அயல்மொழிச்சொற்கள் 

விரவாக தூய ஆங்கிலஈடையிற் பல்லாயிரம் இனிய பாக் 

கள் பாடியிருப்பதற்காக அவர்களை ஆங்க ஈன்மக்கள் 

எவ்வளவு புகழ்ந்து பேசுகின்றார்கள் ? பிற்காலத்திருக்த 

டெனிசன் தமதுகாலத்தில் வழங்காது மறைந்த தூய ஆங் 
கிலச் சொற்களையும் மீண்டும் எடுத்து ஆண்டு அவற்றை 

வழங்கவிட்டமைக்காக, அவர் கற்நதறிவுடைய ஆங்கில 

ஈன்மக்களால் எவ்வளவு பாசாட்டப்படுகின்றார்.! ஜான் 

சன், கிப்பன் என்னும் உசைநாற் புலவர்கள் மற்றைக் 

அறைகளிற் இறெக்தவர்களாயிருந்தும், அவர்கள் இலத்தீன், 

கிரீக் முதலான அயன்மொழிச் சொற்களை மிகுதியாய் 
எடுத்துத், தம் உசைநால்களில் விசவவைக் தெழுதன 

மைக்காக அவர்களை ௮க் ஈன்மக்கள் இன்னுங் சூறைக் 

அப் பேசுதல் ஆங்கிலநாலுளை வரலாறு கற்பார் எவரும் 

நன்கு உணர்வரன்றோ ? ஆங்கிலமொழியில் இலக்கண 

நூற் புலவசாய் விளங்கிய மிக்கிள்ஜான் என்னும் ஆசிரி 

யர, “பழைய wrote அற்ளிஸ்க்கள் நாகரிகம் அற்றவ 
16
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் சாய் இருந்தமையானே பலமொழிபேசும் பல்வகைநாட். 

டாரும் அவர்மேற் படையெடுத்து வந்து அவர்தம் காடு 

ஈக.ரங்களைக், கைப்பற்றிக்கொண்டு ௮வசொரடு நெடுகக் 

கலந்துவந்தனர்'” எனவும், «9 5 eno பலமொழிச் சொற் 

களும் வெற்றியாளராய் கிலைபெற்ற ௮ப் பலர் வாயிலாக 

மீக்கமுடியாகவாறு ஆங்கிலமொழியிற் கலந்து நிலைபெற 

லாயின”” எனவும் மொழிக்கலப்பின் வரலாற்றை எடுத் 
அக். காட்டியபின், “பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில், இலத் 

தீன் மொழிச்சொற்களை மிகக் கலந்தெழுதும் உடை புது 

வழக்கமாய் வந்துவிட்டது. உரோம் அ. ரயெலின் இறக் 

கழுஞ் சிதைவும்' என்ற நாலை எழுதிய கிப்பன் என்பவ 

ரூம், அர் நூற்றாண்டிற் சிறந்த ஆங்கிலச் சொற்பொருள் 

எழுதிய ஜான்சன் என்பவரும் இலத்தீன் மொழிச்சொற் 

களை நிரம்பவும் மிகுதியாய் எடுத்துக் கையாண்டனர். 

கிப்பன் நூற்றுக்கு முப்பதுசொல் விழுக்காடும், ஜான் 

சன் இருபத்தெட்டு விழுக்காமொக அயன் மொழிச் 

. சொற்களை விரவவிட்டனர். ஆனாலும், உள்ளூர் கிகழ்ச்சி 

களைப் பற்றிக் சலப்பில்லா மல் எழுஇய புலவர்களிடத்தும் 

அவர்கள் இயற்றிய நால்களிடத்தும் நாம் வரும்போது, 

இலத்தீன் மொழிச்சொற்கள் மிக மிகக் குறைவாக இருக் 

தலைக் காண்கின்றோம். gran pal aug, நூலின் மொழி 

பெயர்ப்பில், நாற்றுக்கு நான்கு இலத்தின் சொற்களே 
காணப்படுகின்றன $ அதில் இன்னும் பல விடங்களில் 

இலத்தீன் மொழிச்சொல் ஒன்றுகூட இல்லாத பாக்கள் 

பலவற்றை நிரைநிசையாய் எடுத்துக்காட்டலாம்.””என்று 

கூறிப், பின்னும் “பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

இச் சொற்களைத் தொகுஇியாய்க் கொண்வெர்து நுழைக் 

கும் நோக்கம் வலுப்பட்டது; ௮ங்கனமே அவை பல
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வும் வந்து சேர்ந்தன; அனாலுந் தாம் வந்திரு ச.தற்கு 
உரிய இடங்கள் முன்னமே நிரப்பட்பட்டமையுர், தாம் 
வேலை செய்தற்கு வாய்த்த பொழுதுகள் முன்னஜிந்து 
கிறுத்தப்பட்டமையுங்கண்டவுடனே௮வை வந்தபடியே 
இரும்பிவிடலாயின. அதுமுதல் அவை பின்னர்க் கேட் 
சப்படவே இல்லை. குருமுதல்வசான ஜெரிமிடெய்லர் 
ஹு என்னும் ஆங்கிலமொழிக்கு மாருக 1101. 
மயா என்னும் இலத்தின் மொழியையும், ஐனர்வி 
blindness என்பதற்கு மாருக ௦6௦17 என்னுஞ் சொல்லை 
wld, secret என்பதற்கு மாராக பிஹயிலா எ ன்னுஞ் 
சொல்லையும், cruelty « என்பதற்குமாமுக பன்ர என்னுஞ் 

- சொல்லையும், lady's” maid என்பதற்கு வேருக இகர. 
nymph என்னுஞ் சொல்லையுங் கொணர்க்து வழங்கினார். 
Toner eyeliner அளவாக இத்ககையகடை பெருகி 
வரவே, இக் தன்மையவான சொற்களை வழக்குதலில் 
உண்மையான பயன் இல்லையென்பது ஹிமைக்களின் 

ஈல்லறிவுக்குப் புலப்படலாயிற்ற.; பூளா ன அவை 
அமைஇயடன் கைவிடப்பட்டன. ஆங்கிலக் கற்கும் 
இந்துவோ பெருந்தொகையான இலத்தின் சொற்களைப் 
பயன்படுத்து தற்கு எப்போதும் பெருவிருப்புடையனாய் 
இருக்கின்றான்.”” என்று எழுதி, அதன்பின் ஓர் இந்து 
மாணவன் ஆங்கிலத்தில் ஆக்கிய ஒரு காலடிச் செய்யுளை 

எடுத்துக்காட்டி. ஆங்க மகன் எவனும் அவ்வளவு 

மிகுதியான இலத்தின் மொழிகளைச் ே சேர்தது ஒருகடை.. 

எழுகமாட்டான்:' என்று ௮கன் பிழைகளை எடுத்துக் 

கூறிச், (சொற்களைச் ' செவ்வையாக வழங்கும் முறை 

இன்னதென்று உணரவும் அறியவும் வேண்டும் xu 
லான் ஒருவன் HF சொற்கள் வழங்கும் நாடுகளிற்
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போய்ச் இலகாலம் அங்கே தங்கியிருக்கவேண்டும்”' என் 

அம், “நன்கு கற்றவர்கள் ௮யன்மொழிச் சொற்கள் வி 

விய இத்தகைய ஆங்கில நடையைத் தங்களாற் கூடிய 

மட்டும் விலக்குகின்ரார்கள்”” என்றுங், Cara Fs, 

ஜேன் ஆஸ்டன், உவால்டர்ஸ்காட்,மெக்காலே,ப்செளட், 

ஸ்டீபன்௪ன் முதலானோரை ஓத்த புலவ வர்களின் நால்க 

காப் பயின்று அவற்றின் சுவையை நுகரும் எந்த இளை 

ஞனும் உரியகாலத்தே கல்ல தூய ஆங்கிலுடை oF pss 

இறத்தைக் தானே இண்ணமாய்ப் பெறுவன்?? என்றும் 

மூடித்தூக் கூறுகின்ளார்; (19%. ]. 14. 15. Meiklejohn’s 

The Art of Writing English, pp. 121-132). @ நல் 
லிசைப்புலவர் கருத்துக்கு ஒப்பவே, வரலாற்றுநூற் புல 

மையில் திகரற்று விளங்கிய ஆங்கில ஆசிரியரான பிரீ 

மன் என்பவரும் **வேண்டப்படாத பிரஞ்சு இலத்தின் 

மொழிச்சொற்கள் உசைநடையைஉயர்வுபடுத்துகின்றன 

வென்று பிழையாகக் கருதப்படுகன்றனவே யல்லாமல், 

உண்மையில் அவை பொருட்குழப்பத்தையே மேலுக்கு 

மேல் உண்டுபண்ணுகின்றன; ஆதலால், அவைகளுக்கு 

மாறாகப் பொருட்டெ.னிவுள்ள வெளிப்படையான ஆங 

இலச் சொற்களையே ஓவ்வொரு பக்கத்திலும் வைத்து 

எழுதுவது எளிதெனக் கண்டி ருக்கின்றேன். பதினான்கு 

அல்லன பதினைந்து ஆண்டுகளின்முன் யான் எழுதியதை 

விட இப்போது யான் தெளிவான தூய ஆங்கிலகடை 

எழுதக்கூடிமென யான் சகண்கொண்டமை எனக்கு 

எவ்வார்ருனும் வெட்கமாயில்லை : கடை யெழுதப் பழ 

கும் இளைஞசைத் தேற்றல்வேண்டி. இவ் வுண்மையைச் 

சொல்வது நல்லதென எண்ணுகின்றேன். நடையெழு 

தத் துவங்குவோர். தாம் உயாந்தநடை. யெழுதுவதாக
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எண்ணிக்கொண்டு எழுதுவதில் மயக்கம் உடையசரகின் 

மூர்கள். உண்மையான ஆற்றலுக்கும், எல்லாவற்றை 

யும் விட உண்மையான தெளிவுக்கும், ஈம் மூதாதைகள் 

வழங்கிய பழைய ஆங்கலமொழியை ஒப்புது பிறிதில்லை 

என்னும் உண்மைழுற்றும் உணரப்பதெற்குப் ன] 

களின் பழக்கம் இன்றியமையாது வேண்டப்படும்.” 

(Quoted in Meiklejohn’s The Art of Writing English, 
p. 128), என்று ஆங்கிலமொ ழியைத் தூய்தாய் வழங்கு 

தலின் மேன்மையை வற்புறு தஇப் பே௫ியிருக்கின்னார். 

ஆங்கிலமக்களுக்கு காகரிகமுர் தம்மைப் பாதுகாச் 

MS OS GH ON SHEE நிலையும் வாயாஇருந்த பழையகாளில், 

வம ராப்பாவின் வடமேற்கு மலையிற் ஜோன்றிய சூடர், 

ஆங்கி கிலர், சாகிர் முதற் பலமொழிபேசும் பல்வகைகாட் 

டாரும் பிரித்தானிய திவின்கண் வந்து புகுந்து, அக்கு 

இருந்த பிரித்தானியரைப் போரில் வென்று அவர்தம் 

மைத் தத்தம் ஆளுகைக்குள் அடக்கி ௮ச௬புரிந்து வந்த 

னர். அவர்கட்குப் பின்னரும் பல்வகை மக்களும் அடுத் 

தடுத்துப் படையெடுத்து வந்து ஆங்கிலமைத் தங்கம் 

வைத்து ஆண்டு ௮வசொடு கலந்தமையாலேதான், கெல் 

டிக்,கார்திகேவியம்,இலக்தீன், கார்மன்,பிசஞ்சு,சிசேக்கு 

முதலான பற்பல மொழிச் சொற்களும் ஆங்கிஓத்தில் 

ஒன்றன்பின் ஒன்மாய்க் கலந்து அதனைப் பெருக்கச்செய் 

தன. முதன்ராதற் சூட் ஆங்கிலமொழியைப் பிரித்தா 

னிய திவினுட் கொண்வெர்தகாலத்த, அதன்கண் இசண்: 

கண்... சொற்களுக்குமேல் இல்லையென்னு அம்மொ ழி 

வல்ல இலக்கண ஆசிரியர்கள் வரைர்இருக்கின்றனர். 

இங்கனம் முதலில் மிகக் குறைந்தநிலையி லிருந்து பின் 

னர்க் காலந்தோறும் பலமொழிக் கலப்பினாற் பெருயெ 5
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ஆங்கிலமொழி, அப் பிறமொழிச் சொற்களின் உதவி 

யின்றி முற்றும் கடைடெறுதல் இயலாதென்ட௫தனை ஆன் 

கிலம் நன்கு உணர்ந்தார் எவரும் விளக்கமாய் அறிக் 

திருப்பவும், ஒருவர் ௮வ்வுண்மையை மறைத்து, அது 

சனித்து இயங்கமாட்டாதது அன்று எனவுக், தனித்து 

இயங்கவல்ல அதனை அவ்வாறு இயக்கசூதல் பயன்ற.ரா.து 

எனக் கண்டே அதனைப் பலமொழிச் சொற்களோடுங் 

கலப்பித்து வழங்குன்ரார் எனவும் கூறியது பெரிதும் 

பிமைபாடுடைத்தாம் என்க. 

இனி, முற்௮ர் சனித்து இயங்கமாட்டக் குறைபா 

மடைய ஆங்கில மொழியையே இயன்றமட்டுக் தூப்தாய் 

வழங்குதலிற் கண்ணுங்கருத்தும் வைக்கவேண்டுமென்று 

அம்மொஜிக்குரிய ஆங்கிலசன்மக்கள் ஓயாத வற்புறுத்து 

வருகுவசாயிற்,பண்டைக்காலர்தொட்டே காகரிகவாழ்க் 
கையிற் சிறந்தாசாய்த்,தாம் ஒருவர்£ழ் அடங்கி வாழாது, 

ப பிறமொழி பேசுவாரையுக் sat ௮டக்கவைக் அத், 

தமது செந்தமிம்மொழியையே நீண்டகாலம் வரையில் 
தூய்தாய் வழங்கி வளர்த்து வாழ்ந்துவந்த தமிழ்மக்களின் 

கால் வழியில் வர்தோசான ஈரம் ஈமது அருமைச் செர் 

தமிழ் மொழியைத் தூய்தாய் வழங்குதலில் எவ்வளவு 

கண்ணுங் கருத்தும் வைக்கவேண்டும் ! அதற்காக நாம் 

எவ்வளவு முயற்சி யெடுக்கவேண்டும்! அங்கனமிருக்க, 

அதனைக் குறைபாடுடைய அங்கிலக்தோடு ஒப்பிட்டு, 

அதன் தூய்மையைக் கெடுத்து வடமொழி முதலான 

மற்றை மொழிச்சொற்களை அ௮தன்கட் கொண்டுவந்து 

புகுத்தல் அதற்கு ஓர் ஆக்கமேயாம் என்று கூறுவார் 

உரை இப்போது அவர் அடைத்திருக்கும் அடிமைத்தன் 

“ மையைக்காட்டுசன்றகன்றோ? பண்டைகாளில் ஆரியப்
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பார்ப்பனருர் தமிழாக்கு அடங்கியிருந்து தமிழைவளர்த் 
கனா; இப்போது அப்பார்ப்பனர் பல்வகைச் சூழ்ச்சிக 
ளால் தமிழர்க்கு மேம்பட்டார்போற் றம்மைத்தாமே 
உயர்ததுச்சொண்டு, தமிழசைத் தங்்£ம் அடக்கி அடிமை 
களாக்குதற் பொருட்டு மிகமுயன்றும் அதுமுற்றுங் கை 

கூடாமையின், தமிழர்க்குரிய தமிழையாவது “ஆரியம், 

முதலான பிறமொழிச் சொற்கள் சேர்த்துக் கெதெது! 
வைத்தால் தங்கருத்து கிசம்புமென்றுன்னி அதனைப்பெரி: 

தும் மாசுபடுத்தி வருகின்றார், அப்பார்ப்பனர் வலையிற் : 

சிக்கிய தமிழ்ப்புலவர் லெரும் அச்சூழ்ச்ியைப் பகுத். 
அணர்ந்து பாசாது குலத்தைக் கெடுக்கவர்சு கோடசிக் ' 

காம்பு' போல், அவ்வாரியப் பார்ப்பனரினும் பார்க்கத்' 
தாமே தம் தனித்தமிம் மொழியைச் சிதைத்கொழிக்க: 

ம்டிகட்டி நிற்கின்றார்! ஐயகோ! பண்டுதொடக்கிப் புனி. 

தமாய் ஓங்கிநிற்கும் நம் தனித்தமிழ்ச் தாயைப், பிற: 

மொழிச் சொற்களென்னுங் கோடரியிலுள் DOLL GE 

கொண்டு, இத் தமிழ்ப்புகல்வார் வெட்டிச் சாய்க்க மயல் .. 
வதுதான் சலிகாலக் கொடுமை! இத்தீவினைச் செயலைப் : 
புரியும் இவர்சம்மைத் தடுத்து, எம் தமிழ்த்தாயைப் LITA 
காக்க மூன்கிற்கும் எம்போல்வாரது கல்வினைச்செயல் . 

DGB கலிகாலக்கொடுமையாகாதென்று! உணர்மின் 
கள் நடுநிலையுடையீர் 7. 

Se Be
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அறிவு.நாற் கல்வி 

கல்வியானது இருஇறப்படும்; அவை உலகநாற் கல்வி, 

அறிவுநூற் கல்வி என்பனவாம், இவற்றுள் உலகநாற் 

கல்வி உடம்பைப் பற்றிக்கொண்டும் அறிவு நூற் கல்வி 

உயிரைப் பற்றிக்கொண்டும் நடைடெறுவனவாகும். உயி 

ரின் அறிவு விளக்கத்திற்கு உடம்பு இன்றியமையாத் 

அணையாய் இருத்தல்போல, அறிவு நூற் கல்வியைத் தரு 

தற்கும் உலக.நாற் கல்வி இன்றியமையாக் கருவியாய் 

இருக்கின்றது. அறிவுவிளக்கம் இல்லாதஉயிருக்கு உடம் 

பிருந்தும் பயன்படாததுபோல, அறிவு நாற்கல்வி பபெருத 

வர்களுக்கு உலசநூற் கல்வி இருந்தம் பயன்படுவது 

Doo apo. கற மணங்கமழத் தேன் ஒழுகி இனிய பழங் 

கள் குலைகுலையாய்த் தொங்கும் ஒரு தேமாக் தோப்பிற் 

குச் செல்ல விரும்பினான் ஒருவன், அங்கே போவதற்கு 

இசைந்த வழியைத் தெரிந்து அதனூடே சென்று அவ் 

விடத்தைச் சேர்வானானால், கான் மீண்டவழி ஈடந்துவர் 

ததனால் உண்டான பயனைப் பெற்றுப். பசியுங் களைப்புசர் 

இர்ந்து மசிழ்ந்திருப்பான்; அவ்வாறன்றி அவ் வழியில் 

உள்ள இல புல்லியகாட்சகளையே கண்டுகொண்டு உடம் 

பிலுள்ளவலிமைகுறையும் கே£ம்வசையில் வழியிலேயே 

காலங்கழித்து விடுவனளாயின், மிகுக்த ப௫ியுங் களைப்பும் 

வந்து மூடிக்கொள்ள மேற்செல்ல மாட்டாதவனாய் ௮வ் 

வழியினிடையே சோர்ந்து. விழுந்து உயிர் துறப்பன். 

அதுபோலவே, அறிவுதநாற் கல்வியைப் பெறுதற்பொருட் 

டாசவே வந்த இம் மக்கள் யாக்கையி லிருந்தும், மூடி



அறிவு நாற் கல்வி ௧௨௯ 

வாக அதனை அடைதற்கு மூயலாமல் உலகழாற் கல்வி 
பளவில் :ஒருவன் நின்று விவெனாஞல், அவனெடுத்த 

இம் மக்கட்பிறவி வெறும் பாழேயாவது திண்ணம். உயி 

சானதுூ கன்சண் உள்ள அறியாமை முற்றுந் தொலையப் 

பெற்றுப் பேரறிவு விளக்கம் உடையதானவுடனே பிறவி 

எடுத்தலும்... நின்றுபோகும். உயிர்கட்கு. உடம்புகள் 
அடுத்தடுத்து வருவசெல்லாம் அவ் வுயிர்களைக் கவிந்து 
நின்ற அறியாமையை நீக்கி அறிவை. ழுப்புதற்பொருட் 

வே யாகலான், அறியாமை தேய்ந்து அறிவு எழும் டாக 

வசையில் அவை பிறவிகளிற் சற் ச்ஈற்றிவரும். ஆகவே, 

அறிவு தால்களைக்கற்று அறியாமையை நீக்காதவன் மேன் 
மேற் பிரவியெடுப்பவஞய் இருத்தலின், அவன் தனக்கு 
உடம்புகளைப்: படைத்துக் கொடுப்பதான ஓயாத வேலை 

யைக் கடவுளுக்குக் தருபவன்: ஆவன்; இது குறித்தன் 

றோ பட்டின ததடி.களும், 

*-மரதார உடல் சலித்தாள் வல்வினையேன் கரல் 

சலித்தேன், வேதாவும் கைசலித்துவிட்டா 

னே-கரதா, இருப்பையூர் வாழ்வெனே இன் ... 
ணுமேரச்  அன்னைக், கருப்பைஞூர் வாரா 

மைக் கா” என்று அருளிச்செய்தனர். 
- பேலும், உயிர்க்கு. உறுஇதரும் அறிவுழாழ். கல்வி 

யைக் கல்லாது, உடம்பைப் பானுகாத்தற்குமட்டும் பய்ன் 

படும் உலகநூற் கல்வியைப் :பயில்வது.வெறுல், கூவுகலா 

கவே முடியும்.” எனென்றால், கிலையாயுள்ள உயிரின் 

ஈன்மையை நாடாது, நிலையின்றிச் ல நாளிலோ Bev 
இங்களிலோ அல்லது சில ஆண்டுகள்லோ மறைந்து 

போகும் உடம்புக்கு உணவு: தேடிக் கொடுத்தற்கு மட் 
டும்: பயன்படுகின்ற. உலகநாற் சல்வியை வாய்ஓயாது > 
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௧௯௦ : அறிவுரைக்கொத்து 

- கூவிக் கற்றல் நிலையானபயனைத் தசாமையின் ௮து வெற் 

றொலியேயாய்ப் போவதன்றி வேறு அது தரும் பேறு 

என்னை? இவ்வுண்மையை உணர்கத்துதற்கன்றே, 

அலஞுசால் கற்பின் அறிவு நூல் கல்லா 

துலக நூல் ஓஒதுவதெல்லாங் = கலகல 

கூஉக் துணையல்லாற் கொண்டு தடுமாற்றம் 

போச் அணைய றிவார் இல்” சான்று காலடி 

பார் கூறுவதாயிற்று. 

இனி, அறிவு நூற்கல்வியைப் பெற்றவர் முதுமையில் 

இன்பத்தை அடைவசென்று பலருங் கூறக் காண்கின் 

மோமே யல்லாமல், அவர் இம்மையில் மற்றவர்க்கில்லாக 

இறப்பினைப் பெறக் காண்கின்றோம் இல்லையே; எல்லா 

ரூம் உண்டு உடுத்து உறங்கிச் சாதல்போலவே அவரும் 

உண்டுடுத் துறங்கிச் சாகின்றனர் ; இன்னும் ஈன்றாக 

ஆராய்ந்து பரர்க்குங்கால் உலகநாற் கல்வியில் மிக்கவர் 

களே இம்மையில் எல்லாச் சீருஞ் சிறப்பும் இன்பமும் 

டெறுகின்றனா்; கட்புலனுக்கும் ஈமது நினைவுக்கும் எட் 

டாத ஸ்றுமையில் இன்பத்தை அடையலாமென நினைந்து 

அறிவு தாற் கல்வியிற் காலதிதைக் கழிப்பவர் கடையில் 

ay Lor இறப்பதம்? 2௯ இடமாகின்றதென்று அதனை இழித் 

துக் கூறவாசே பலர். என்றாலும், அறிவின் ஏற்றத் 

தாழ்வுகளைச் செவ்வையாக ஆராய்ந்துபார்திதால், அறிவு 

_நூற் கல்வியால் வருஞ் இறப்பும் இன்பமும் வேறெதனா 

லும் வசமாட்டா என்பது ஈன்கு புலப்படும். எங்கன 

மென்றால், உலகத்தின்கண் எத்தகைய அரும்பெரும். 

தொழில்கள் ஈடைடெறு தற்கும் அறிவும் அறிவுமுயற்சி 

யுன் கட்டாயமாய் வேண்டியிருக்கின்றன. அறிவில்லா 

மல் எந்தத் தொழிலையுஞ் செய்தல் முடியாது, எந்த ஈலத்' 

சீ



அறிவு நாத் கல்வி ௧௯௪ 
தையும் அடைதல் இயலாது. அறிவில்லாதவர்களும் ' 

அறிவுடையாசைச்கண்டால் அவர்க்குச் இறப்புச்செய்து 

பணிகின்றனர்; அவரை விரும்புகின்றனர். ஒருவர் பல 

ருதவி கொண்டு ஐர் அரிய பெரிய முயற்சியை ஈடை 

பெறுவிக்குங்கால், அம்முயற்சி அறிவில்லாதார் செய்கை 

யால் முட்டுப்படுதல் கண்டு எவ்வளவு வருந்தி அவளை 
வெறுக்கின்றனர்! அப்போது அறிவுடையான் ஒருவன் 
மற்றையோர் செய்த பிழைகளை யெல்லாக் திருத்தி ஆத 
னைச் செவ்விதாக்கிமுடிக்குங்கால் அதனைக்கண்டுவியந்து 

அவன்மேல் எவ்வள, உவப்படைந்து அவனை விரும்பு 

கன்றனா! இங்கனமே மிகச் றிய முயற்சிமுதல் மிகப் 

பெரிய முயற்சி ஈரக அறிவில்லாதார் செய்வன பெரிதும் 
பிழைபட்டுத் துன்பத்தைத் தருதலும், அறிவுடையார் 

செய்வன பெரிறுந் இருத்தமுற்று இன்பத்தைச் SOS 

அஞ் சிறிதேனும் ஆழ்க்து கினைப்பார்க்கு விளங்காமற் 
போகா. இ௫பற்றியன்றோ தெய்வப்புலமைத் இருவள் 
ஞளுவ கரயனார், 

**அறிவுடையசர் எல்லாம் உடையர் அறிவிலார் 

என் உடைய ரேனும் இலர்”? என்று அருளிக் 

செய்தனர். 

இனி; இத்துணைச் Apis அறிவுங் கல்வியாலன்றி 
உண்டாகாது. கல்வியில்லாதாரிலும் அறிவால். மிக்க 
வரைக் காண்கின்றோமே யெனின், அவரும் முற்பிறவி 
களிற் பயின்ற கல்வியின் பயனாலேயே ௮ங்கனம் அறிவு 
கூடப் பெறுகின்றனர்; அ௮ங்கனங் கூடப்பெற்ற அறிவும், 

இப்பிறவியில் மேலுமேலுங் கல்வியாற் பண்படுத்தப்பட் ' 
டாலன்றி, ௮து பாசி மூடிய பளிக்குமணிபோல் இரும்ப 

வும் அஜியாமையில் அகப்பட்டு மங்கிப்போகும். ஆனத



௬௯௨ அ.றிவரைக்கெத்து 

ane உயர்ந்த சல்வியில்லாதவன் எவ்வள உயர்ந்த 

அறிவு கூறினாலும், அதனை அறிவால் சிறைந்தோர் ore 

oe கொள்ளமாட்டார். இது, : 

.... கல்லாதான் ஓட்பங் கழியசன் முயினுங் 

கொள்ளார் அ.நிவுடையார்? என்று இருக்குற 

ORE கூறுகின்றது. ' : 

இனிக், சல்வியுள்ளும் உலகநாற்கல்வி நிலையில்லா ௪ 

பொருள்களையே உணர்த்துவதால், அதனால் விளையும் 

அறிவும் நிலையில்லாத இயல்பின தாய் நிலையான இன்பத் 

தைத் தரமாட்டாதாய் ஒழியும். அறிவுழாற் கல்வியோ, 

உலககிலை, உயிரின்கிலை, உபி2சாடு ஒன்றாய் நிற்கும் 

அறியாமையின் நிலை, இருவினைத் தோற்றம், உயிர் மூவ 

கைக்: சூற்றமுறம் நீங்கும் வகை, முழுமுதற் சடவுளின் 

இயல்பு, ௮௫ செய்யும் உ சவி, அதனேோடொ ன்ருயிருந்து 

இம்மை மறுமை இசண்டிலும் கரும் இன்பகிலை ups 

லானவற்றை ஆராயும் உயர்ந்த ஆராய்ச்சியில். அறிவைச் 
தோயவைத்து, அவ் வழியால், அதனைக் தூயதாக்கடப், 

'பேசொளியொடு அலங்கவைத்தலின், அறிவு நாற் கல்வி 

கறிருகிதுன் உலகநாற் கல்விமட்டுக் உடையார். விலங்கி 

னம்போல் எண்ணப்படுவர். இவ்வுண்மை, ் 

விலங்கொடு மக்கள் அதன் இலங்குநூல் 

கற்றுசோ டேனை வர்”? என்ற தெய்வத் இரு 
வள்ளுவர் * இருக்குறனால் நன்கு த அறியப்படும்; 'இத்திருக் 
குறளில் “இலங்கு நூல்” என்றது அஹிவு தாலையே யாம். 

வெளிப்பார்வை யளவில் உயிர்கள் எல்லாம் ஒத்த செய 

லும் மாறுதலும் உடையனபோற் காணப்படினும், தணுகி 

ஆசாய்ந்தால் அவற்றின் அறிவும் முயற்சியும் ஏற்றத்தாம் 

வாகவே யிருக்கும். உண்ணல் உறங்கல் மருவல் சாதல்



“அறிவு தா் கல்வி. ௧௯௯ 
“எல்லாவற்றிற்கும் .பொதுவாயிருப்பினும்' விலங்கினங்க 

ளில் இழிந்த பன்றியும் மக்களில் அறிவுடையான் ஒரு 

வனும் ஓப்பாவர் என எவ?சேனுங் கூறுவசோ? மக்களில் 

அறிவ்டையான் ஒருவனும் ௮றிவிலான் ஒருவனும்: அங் 

கனமே உண்ணல் உற்ங்கல் முதலான தொழிலளவில் 

வேறுபா டி.ல்லாகவர்போற் காணப்படினும், அறிவுடை 
யான் தனக்குள்ள ௮றிவின் பெருமையால் உயர்ந்சேோ 

ஞாதலும், : அறிவிலான் தனக்குள்ள அறிவின் கறுமை 
யால் தாழ்ந்தோ .னாதலும் எல்லார்க்கும். உடன்பாடே. 

யாகும். ன . 

௮ உண்மையேயென்றாலும், '.உலகநூற் கல்வி 

யால் விளங்கும் அறிவுகொண்டு இம்மையில் எல்லா 

லங்களும் டெனுவதாயிருக்க, இதற்கு மேலும் அறிவ 

நூற்கல்வி ஒன்ன வேண்டுமென்ட“ எ தன்பொருட்டேோ 

வெனின், உலகநாற்கல்வி - ஒன்றேகொண்டு இம்மையி 

அம்.மிகச் இறந்த ஈலங்களைப் பெறுதல் இயலாது; இப் 

பிறப்பிற் பெறுதற்கரிய இன்பங்களையும் அறிவு தாற்கல்வி 

யுடையார் எளிதிற்டெறுவர்.கண்ணாற்கண்டுஞ் செவியாற் 

கேட்டும் வாயாற் சுவைக்கும் மூக்கால் முகந்தும் மெய் 

'யர்ல் (தொட்டும் ஐம்பொறிகளால். துய்க்கும் இன்பங் 

களிலுங்கூட அறிவு நூ.ற்கல்வியால் உயாந்துறிவு வாய்த் 

அவனுக்கு வரும் இன்பம், ஏனை உலகநாற் கல்விமட்டும் 

பெற்றவனுக்குத்: தோன்றாது மிகக் கூரிய முனையை 

புடைய ஓர இருப்புக்கோல் ஆமழ்ந்ததோர் - இடத்தையுசர் 

அளைத்துச்செல்லும்; முனை மழுங்கியதோ அதைப்போல் 
.ஆழ்நீதுசெல்ல மாட்டாதாகும். உலகதாற்கல்வி சிறிது 

அறிவை விளக்குமேனும், அதனாற் செய்யப்படும் உலக 

மூயற்செள் பலவும் மக்களுக்குப் பலவகைக் கவலைகளை ,



௧௫௪ அறிவரளைக்கொத்து 

யும் துன்பங்களையும் விலைவித்து ௮வது அறிவை அலுப் 

படையச் செய்து மழுக்கு மாதலின் அவர் &ம்பொறி 

இன்பங்களையுங் கூடக் கூர்ந்து பார்த்துச் துய்க்க மாட் 

டார். அறிவுநூற்கல்வி யுடையார்க்கு நிகழும் அறிவும் 

மூயற்கியும் அத்தகைய அல்லல்களை வருவியாமல் மேன் 

மேல் உள்ளக் செளர்ச்சியினைச் தருவனவாய் இருத்தலின், 

அவரத அறிவு பெருவிளக்கம் உடையதாய், அவர் தய்க் 

கும் எவ்வகை யின்பங்களையும் மிகவும் கூர்மையாய்த் 

அய்த்தற்குரிய வழிதுறைகளைக் காட்டி. அவரை எச்கார 

லும் பெருமகிழ்ச்சியில் தோய்ந்திருக்கச்செய்யும். இனிய 
ஐசையையேனும் அழூய காட்சிகளையேனுக் தீஞ்சுவை 

உணவையேனும் ஈலஞ்சிறரந்த வேறு பிறவற்றையேனும் 

Da AGIOS SIH ஒருகாலத்து ஒருங்கே துய்க்கும். 

போது, அறிவு நூற்கல்வி யுடையார் அவற்றின் நணுக் 

கங்களை நிரம்பத் தெரிந்து மிக மகிழ்தலும், உலகநாற் 

சுல்வியுடையார் அவற்றை அ௮ங்கனம் உணரமாட்டாமை 

யின் ௮வர் றிதே மகிழ்தலுங் கண்கூடாய்க் கண் 

டறியலாம். ் 

பேலும், அறிவுநாற்கல்வி யுடையார் பெரி௫ங் கூர் 

மையான அறிவடையசாதலின், அவர் தாம் விரும்பி 

னால் தம்மினுக் தாழ்ந்த உலகநாற்கல்வி யுடையார் செய் 

பும் எத்திற முயற்சிகளையும் அவரைவிட எளிதாகவுஞ் 

செவ்விதாகவுஞ் செய்து முடிக்கமாட்டுவர். உலகநூற் 

கல்வி யுடையாசோ தாம் எத்துணைதான் விரும்பினாலும், 

தம்மினும் மேம்பட்ட அறிவு நாற்கல்வியுடையார்க்குள்ள 
அறிவைப் பெறவாவது அவர் செய்யும் முயற்சிகளிற் 

றினையளவேனுந் தாஞ் செய்யவாவது மாட்டுவாசல்லா்;. 

... எதுபோல வெனின், அரூியலைத் திறம்பட நடத்தும்



அறிவு நாம் கல்வி கடு 

மேலோனான ஓர் அமைச்சன் தன்சழ் அலுவல் பார்ப் 

பார் செய்யும் முயற்சிகளைத் தான் செய்யவேண்டினால் 

அவரினும் அதனைத் திறமையாகச் செய்து மூடிப்பன்; 

அவன் க&ீமுள்ள ஊர்காவற்காசன் ஒருவன் ௮வ் வமைச் 

௪ன் ஜொழிலைத் தான் செய்ய விரும்பினால் அது முடி 

யுமோ? அதுபோலவென் நறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். 

௮துவல்லாமலும், எல்லா உயர்ந்தபொருள்களும், உயரச்: 
தோரும், உயர்ந்த இன்பங்களுக் தமக்கு இசையாத 

உலகதநூலறிவு முயற்சியுடையாசை விட்டகன்று, தமக்கு 

இசைந்த அறிவுநாலறிவு முயற்சியுடையாசைத் தாமே 

வந்து அணுகுமாதலின் அ௮றிவுநாற் கலைஞைசே இம்மை 

யிலும் எல்லா உயர்ந்த நலங்களையும் டெறுவா், மறுமை 

யிலும் ஏனையோர்க்கு எட்டாத பேரின்பத்தையும் பெறு... 

வர். ஆதலால், மக்களாய்ப் பிறந்தோர் உலகநூற்கல்வியி 

லேயே தமது காலத்தை முற்றுங் கழித்துவிடாது அறிவு 

நூற் கல்வியையும்..மிக முயன்று பெற்றுப் பேறிவையும் 

பெரு நலங்களையும் எய்துவா.சாக! அறிவுநால் உலகநால் 

இவ்விவை என்பதைப் பின்னர் விளக்கிக்காட்டுதும். 

se



'தமிழ்தாட்டவரும் மேல் தாட்டவரும் 

ஈம் தமிழ்சாட்டவர் பொருளையுர், தமிழ்சாட்டை யடுத் 

துள்ள- மற்றை இர்தியகாட்டவர் பொருளையும் மமல்காட். 

டவர் பல வழியிற் கவாந்து செல்கின்றார் என்னுங் கூக் 

Gre ஒலியும், அதனைத் கடைசெய்து இர நாட்டவரின் 

பொருள் இங்கேயே நிலைடெனுமாறு செய்தல்வேண் டின் 

அயல்காட்டவர் இங்சே விலைப்படுத்தக் கொண்வெரும் 

பண்டங்களை வாங்காது மாற்ற ஒழித்தலே செயற்பால 

தென்னும் ஆசவா.ரழும் நாடு எங்கும் பரவிப், பலவகைக் 

குழப்பங்களையும் பலவகைத் அன்பங்களையும் உயிரழிவு 

பெர்ருளழிவுகளையும் ஆங்காங்கு விளைத்து வருகின்றன... 

பே்னுல்லைக்கு இடமான இப்பிழைபாடான வழியிற் 

புஞ்ந்து நம்மனோர் அன்புராமல், அவர்களைப் பாதூகாத் 

தல்.வேண்டியே, எமது அறிவுரையை இங்கெழுது௫ன் 

மும். இதனை ஈன்றாக MITES பார்த்து, எ.மதுளை. 

பொருக்துமாயின் அதனைக் கைப்பற்றி யொழுச ஈம்ம 

வர் ஈலப்பவொசாக! 

முதலில் ஈம் நாட்டவர்பால் உள்ள ஒரு பெருங் 

குறை என்னென்றால், எதனையும் ஆய்க்னு ஓய்ந்து பார்க் 

குங் குணம் இல்லாமையேயாம். ஒருவர் கல்வி யறிவு 

ஆசாய்ச்சியுடைய பெரியசா யிருந்தாலும், அவளைப் பதி 

துப்போர் கொண்டாடாவிட்டால் அவரை நம்மனோர் 

தாமுல் கொண்டாடமாட்டார்; அதுவேயு மன்றி, அவ 

மைப் பத்துபேர் பொறாமையினாலோ, அல்லது Ga 

காரணத்தாலோ இழித்துப் பேசக் கேட்டால், அது



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௧௯௭௪ 

தீருமா தகாதா என்று ஆய்ந்துபாராமல் தாமும் அவடை 
உடனே இழித்துப் பேடுவிடுவர்; அவர்க்குத் தீங்கும் 
இழைப்பா். இனி, மற்றொருவர் கல்வியறிவு ஆசாய்ச்ி 
கள் சிறிதும் இல்லாசாயினும், அல்லது அவை இதிதே 
யபுடையசாயினும், பச்துப்பேர் அவர்பால் வைத்த பற்றி 
னாலோ ௮ல்லஅ அவர்பால் காம் பெறும் ஏதேனும் ஒரு 
பயன் குறித்தோ அவரைக் கொண்டாடுவசாயின், அவர் 
எதற்காக ௮வசைக் கொண்டாடுகின்றார்,காமும் அவளை 
ஏன் கொண்டாடவேண்டுமென்று சிறிே னும் ஆசாய்ந்து 
பாராமல் உடனே ௮வசைக்கண்கால்தெரியாமம் கொண் 
டாடிவிடுவர்; ௮க் கொண்டாட்டத்தால் வரும் துன்பங் 
களையுர் தாம் அடைவர். பெரும்பாலும், ஈம் நாட்டவர் 
உண்மை யறிவு யாசாய்ச்சிகள் உடைய பெரியாரைக் 
கொண்டாடுவதும் இல்லை; அவசால் தாம் அடைதற்குரிய 
பெரும்பயன் ௮டைவ மில்லை. வெளிமினுக்கும் வெற் 
ரூரவாரமும் உடையாமரைப் பின்பற்றித் தமது கலணையுக் 
தம்காட்டவர் கலனையும் இழக்துவிருவதே அவர்க்குஇயற் 
கையாய்ப் படிந்துவிட்ட து. 

இனி, மேல்காட்டவர்பால் உள்ள ஒரு பெருங் 
குணம் என்னென்றால், எவர் எதைச் சொன்னாலும், 
எவர் எதை எழுதினாலும் அவ்வப் பொருளின் இயல்பு 
களைத்தம்மாலானமட்டுஞ்சோம்பாமலாசாய்ர்துபார்க்து, 

எது தழுவத்தக்கதோ அதைக் தழுவுவா், தழுவத்தகா 
ததை விலக்குவார். வெறும் வெளிமினுக்கையும் வெற்றா7 
வாசத்தையும் கண்டு அவர் ஏமார்துவிவஇல்லை. அறி 
விலும் ஆசாய்ச்சியிலுமே அவர்கள் சமது காலத்தைப் 

: பயன்படுத்தி வருதலால், அவர்கள்பால் வீணான எண் 
ணங்களும். வீணான பேச்சுகளும் நிகழ்வஇல்லை. பிறா் 
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பாற் குற்றங்கள் இருந்தாலும் அவற்றை அவர்கள் ஆசா a 

வ ல்லை, பிறர்பாலுள்ள குணங்ககை' மட்டும் ஆசாய்ந்து, 

அவற்றுக்காக அவசைப் பாசாட்டுவதுடன், அவமால் 

தாமும் உலகமும் பயன்படுதற்கான ஒழுங்குகளெல்லாஞ் 

செய்வர். அதனால், மேல்நாட்டவரில் கற்குணமும் கல் 

லறிவும் ஈன்முயற்கியும் உடையவர்கள் ரஞ் சிறப்பும் 

எய்தித், தாமாச் தம்மைச்சேர்ந்தவரும் வறுமையுங் கவலை . 

யும்: இன்றி உயிர்வாழப் பெற்ற, நாடோறும் ஆயிரக் 

கணக்கான புதுமைகளையும் ஆயிரக் கணக்கான பொழி 

களையும் (இயந்இரங்களையும்) ஆயிரக்கணக்கான தொழிற் 

சாலைகளையும் ஆயிரக் கணக்கான கல்விச்சாலைகளையும் 

ஆயிரக்: கணக்கான சொற்பொழிவு மண்டபங்களையும் 

ஆபிசக்கண க்கான கலையறிவுக் கழகங்களையும், இன்னும் 

இவையபோல் ஈம்சொல்லளவில் அடங்காத பலப்பல நலங் 

களையும் தாமிருக்கும் நாடுகளிற் பரவச்செய்து வருவ 

தொடு, தாஞ் மல்லுக் பிறராடுகளிலும் அர் ஈலங்களை 2 

யெல்லாம் பரப்பி வருகின்றனர். 

இனி, ஈம் காட்டவர்களுக்கோ அறிவாசாய்ச்சி யில் 
லாமையோடு ஒற்றுமைக் குணமும் இல்லை ; பிறர்பால் 

அருள் இசக்கமும் இல்லை. கமக்குத் தம் மனைவி மக்க : 

on நெருங்கெய' உறவினருமே உரியசெனவும், மற்றை 

யோசெல்லாக் தமக்கு வேருனவ Or cor ays, தாமுர் தம் 

மினத்தவரும் ஈன்றாயிருத்தலே தமக்கு வேண்டு் தம் 

மவசல்லாத் பிறர் எக்கேடுகெட்டாலென்ன எத்தெருவே 

போனாலென்ன எனவும் நினைந்து, பிறர் ஈலத்தைச் சிறி 
அங் கருதாதவர்களாய் இருக்கின்றனர். தன்னலங் ௧௫ 

தும் இப்: பொல்லாத எண்ணத்தால் இத் தமிழ்காட்ட 

வர்க்குட் ரரதருக்கும் அளவிறந்த சாதிகளும், அஷ்



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௧௬௯ 

முல் விளைந்திருக்கும் அளவிறந்த வேற்றுமைகளுங் கணக் 
கட்டுச் சொல்லல் இயலாது. நாலுபோ ஒன்றுசேர்வார்க 
ளானாற் சாஇப்பேச்சும்; பெண் கொடுக்கல் வாங்கலைப்பற் 
இிய பேச்சும்; அவன் சாதி கெட்டவன்; அவனுக்கும் 
ஈமக்கும் உறவு கிடையாது, எங்கள் சாதி.உயர்ந்தத, எங் 
கள் சாதியில் ஓஒடித்தாற் பால்வடியும், எங்களிற் பத்து 
வீட்டுக்காரசொதொம் நாங்கள் கலப்பது வழக்கம், மற்ற 
வர்கள் கையில் தண்ணிர்கூட .வாங்கமாட்டோம் என் 
னும் பேச்சும்; அதைவிட்டாற் பொருள்தேடும் வகைக 
ளைப் பற்றிய பேச்சும்; அனுவும் விட்டால் தமக்குப் 
பொருள்சேருங் காலத்தைப்பற்றியும், கோய் EG Cars 
தைப் பற்றியும், மணம் ஆரும் காளைப் பற்றியும் எந்த 
இடத்திற்போனாற் குறிகேட்சலாம், எந்தத்தெய்வத்துக்கு 
ஆடு கோழி அறுத்தால் இவை கைகூடும்? மாரியைச் 
கும்பிடலாமா? மதுரைவிரனைக் கும்பிடலாமா? காளி 
யைக்.கும்பிடலாமா? கறுப்பண்ணனைக் கும்பிடலாமா? 
எசக்கியைக் கும்பிடலாமா? .சடலைமாடனைக் கும்பிட 
லாமர£என்னுஞ் சறுதெய்வச்சத்றுயிர்க்கொலைக் கொடும் 
பேச்சும்; தனக்குப் பகையானவனைப் பல வகையால் 

் இழித்துக் தன்னைப் பலவகையால் உயாத்தச் செருக்கிப் 
பேசும் பேச்சுமே எங்கும் எல்லாரும் பேசக் காண்கின் 
றோம். : புகைவண்டி.களிலும் இந்தப் பேச்சே, பொதுக் 
கூட்டங்களிலும்: இந்தப் பேச்சே, கோயில்களிலும்-இந் 
தப்:பேச்சே; குளக்கரைகளிலும் இந்தப் பேச்சே... 
“1. இதைக். தவிச, நாம் எதற்காகப்... பிறக்திருக்கின் 
றோம்? நாம். இப் பிறவியிற். செய்யவேண்டெவன யாவை? 
ஈமக்காம்,: மற்ற. விலங்குகளுக்கும் . (மிருகங்களுக்கும்) 
உள்ள வேற்றுமைஎ்ன்னை? கம்மையும் மற்ற எண்ணி௰ந்த 

  



௧௪௦ அ. றிவரைக்கொத்து 

உயிர்களையுக் தோற்றுவிக்கது யாது? : இந்த உலகங்கள் 

எதற்காகப் படைக்கப்பட் டிருக்கன்றன ? இவைக3 

யெல்லாம் படைத்த பேமறிவுப் பொருளின் நோக்கம் 
யாதாய் இருக்கலாம்? காம் இறந்தபின் எந்த நிலையை 

யடைவோம்? பொருள் தேவெதும், உண்பதும், உறங்கு 

வதும், மருவுவதுர் கவிச, வேறு காம் செய்யத்தக்கதுக் 

தகாததும் இல்லையா? என்று இவ்வாறெல்லாம் எண்ணிப் 

பார்க்கத்தக்கவா்களை நம்மில் தூருயிசவரில் ஒருவரைக் 

கூடக் காண்பது அத்திபூத்தாற்போல் இருக்கின்றதே! 

ஆனால், மேல்காட்டவர்களிலோ இவைகளை யெல் 

லாம் ஆசாய்ந்துபார்ப்பவரும், ஆசாய்ந்து எழுதுபவரும், 

ஆசாயுங் கழகங்களும். அவர்களாலும் ,௮க் கழகங்களா 

ஓம் எழுஇ வெளியிடப்பட்ட,வெளியிடப்படுகின்ற நூல் 

களும், காள் வெளியீடுகள் இழமை வெளியீடுகள் இங் 

சுள் வெளியீடுகளும், அவை தம்மைக் கற்பாருங் கற்பிப் 

பாரும், இவ் வகைகட். செல்லாங் கோடி. கோடியாகத் 

மைது பொருளை வழங்குவாரும் எண்ணிக்கையிலும் 

அடங்குதல் இல்லை. மேல்காட்டவர்கள் பசியெடுத் த: 

வேளையில் எந்த இடத்தில் எந்த உணவு கிடைக்கின் . 

றதோ அங்கே அதனைப்பெற்று மகிழ்ச்சியோடெண்பர்; 

தமது வாழ்க்கைத்துணைக்கு எந்த சாட்டில் எவர் இசைச் ' 

கலராய்ச் தெளியப்படுிகின்றனசோ. ௮வசை அங்கக 

மணக்துகொள்வர். உடம்பைப்பற்றிய இவ்விசண்டுகுறை 

களையும் இங்கனம் எளிதிலே நிரப்பிக்கொண்டு, அதற்கு 

மேல் அவற்றில் தம் கருத்தைச் செலுத்தாமல், தம் அறிவு 

ஆராய்ச்சிகளை மேன்மேற் பெருக்குவதிலும், நாடோறும் 

புதிய புதிய ஆற்றல்களையும் புதிய புதிய பொறிகளையும், 

புதிய புதிய உண்மைகளையுங் கண்டு பிடிப்பதிலும், ௮வற்
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நைப் பயன்படுத்துவதிலுமே சமது கருத்தை ஓயாமற் 
செலுத்திவருகின்றனர். 

மற்று, ஈம் ராட்டவசோ மேலே காட்டியபடி, நிலை 
யில்லாமல் அழிந்துபோகுக் தமது. உடம்பைப் பற்றியும், 

அவ்வுடம்பால் வந்த தொடர்புக&ைப் பற்றியுமே எக்கே 
மும் பேசியும் நினைந்தும் வருவதல்லாமல், என்றும் கிலை 
யாக இருக்கத்தக்க சமது அறிவு விளக்கத்தைப் பற்றியா 
தல், தம் அன்பையும் அருளையும் வளர்க்குங் கடமைக 

ளைப் பற்றியாதல் பேசியும் ல் Ts காண்டுன் 

ரோம் இல்லை3ய/ ் 
... இன்னும், நமது வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாது... 

வேண்டப்படுவன கல்விப் பொருளுஞ் செல்வப்பொரு 
ளும் என்னும் இசண்டுமேயாகும். கல்விப்பொருளைப் 

. பெற்றவர்கள், தமக்கும் பிறர்க்கும் ஈன்மையைத் தரும் 
அறைகளை ஆப்ந்துபார்த்துக், காலத்தின் கிலைக்கும் இடத் 
தின் நிலைக்கும் ஒத்த மூயத்கெகாச் சோம்பாது செய் 
வர்களாயின், அவர்கட்குச் செல்வப்பொருள் தானே 

வரும். வெஞ் செல்வம் மட்டுந் தமது பழவினைப் 
பயத்தால் வாய்க்கப் பெற்றவர்கள், அ௮ங்கனங் கல்விப் 

ன எளிதிலே பெற்றுக்கொள்ளுகல் இயலாது : 
லுங், கல்விப்பொருள் என்றும் ௮ழியாது;செல்வமோ 

சில காலத்தில் அழிந்துபோம்; கல்விப்பொருள் ஒருவ 
னது அறிவைப் பற்றிக்கொண்டு. எழுமை எழுபிறப்பும் 
அவனுக்கு உற்றதுணையாய்ச் செல்லும்: செல்வமோ YB 
னை யுடையானுக்கு இந்தப் பிறவியிலேயே 'துணையாகா 

மற், பிறராற் கவரப்பட்டு, ஒசோவொருகால் அவனுயி 
மையுந் தொலைத்தற்கு ஏதுவாயிருக்கும்; கல்விப்பொருள் 
இக்க உலகத்திலும், இங்குள்ள உயிர்களிலும் உள்ள »



௧௬௪௨ Oa OTE OT FB 

வியப்பான உண்மைகளை விளங்கச்செய்வதுடன், இவற் 

SOG உள்ளுமாய்ப் புறம்புமாய் நிற்கும் இறைவன்றன் 

அருளுண்மைகளையும் விளங்கச்செய்து நமக்குப் பேரின் 

பத்தைத் கராநிற்கும்; பதத்தை அவம் ae 

யானைப் பெரும்பாலுகச். தீய துறைகளிற். புகுத்திச், Hoo 

காலத்தில் அவன் இற்றின்பத்தினையும் அுகசவொட்டா 

மல் ௮வனை..கோய்வாய்ப் படுத்து, அவனை விட்டு. நீங்கி 

அவனை விரைவில் மாய்க்கும்... ஆகையா்ற், கல்விப். 

பொருள் சிறந்ததோ, அமவ மானும் இறந்ததோ என் 

பகைச் சிறிது எண்ணிப் பாருங்கள்! கல்விப்பொருள் 

ஒன்னுமே ஈமக்கும் கம்மைச் சேர்ந்தார்க்கும் நலம்பயப்ப 

தன்றிச், செல்வப்பொருள் ௮ங்களம் நலம் பயப்பதன் : 

Oars, சிறிதுணர்வுடையார்க்கும்: விளங்குமன்றோ? 

ஆகவே,.சல்விப்பொருளின் பொருட்டுச்செல்வப்பொரு 

ஊப்.பயன்படுத்தவேண்டுமேயல்லாமற், செல்வப்பொரு 

காப் டெறும்பொருட்டே an See nanan 

அதல் ஆகாது. 5 4 ட்ட 
இனால், ஈம் சாட்டவர்டிலை எத்சன்மையதா மிருக 

ஞி பண்டை எண்ணிப்பாருங்கள்!கம்மவரிற் பெரும். ் 

பாலார்க்குக்'கல்வி. கற்பதிற் சிறிதும் விருப்பமேயில்லை. 

கற்சுவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளவர்களுச் தமிழ் எழு 
தப் படிக்கத் தெரிர்தாற் போது மென்றும், அதுவும் 

வேண்டாக் கையெழுத்துப் போடச் தெரிர்தாற், போது 

ஜென்றும் எண்ணி அ௮ங்கனமே ஈடப்பவர்களாய். இருக் 

இன்றுர்கள். இன்னும்: பலா '*தமிழ்ப் படித்து. அன்ன 

வாரிக்கொள்ளப் போன்றான்? படியாதவர்களில் எத் 

தனையோபேர் பொருள் தேடிச் செல்வாகளா யில்லையா?? 

- என்று வாய் கூசரது பேப் போூன்றனர். இன்னும்



தமி முகாட்டவரும். மேல்காட்டவரும் ௧௪௫ 

பலர், ஆங்கிலம் படித்தாலும் பெரியவேலை "கடைக்கும், 
பெரிய அதிகாசங் கிடைக்கும், ஆங்லெம்:படி.த்தப் பட் 
டம்வாங்கெ மாப்பிள்ளைக்கு யாயிரம்பத்தாயிரத்துடன் 

பெண் கிடைக்கும்!” என்று எண்ணுவதுஞ் சொல்லுவ 

அஞ் செய்து,இவைகளுக்காகவே தம் மக்களே ஆங்கிலம் 
பயிலச் செய்கின்றார்கள். சர 

அவக்கத்திலிருர்தே இந்த எண்ணத்தோடு அங்கி 
லங் கற்கின்ற பிள்ளைகள், அதனில் கோச்சிபெற்றுப் பட் 
டங்கள் வாங்கெவர்களாய் வெளிவந்தவுடன், பொருள் 
வருவாய்க்கு இசைந்த வேலைகளைப் டெறுவதிற் கண்ணுங் 
கருத்தும் உடையசாகின்றார்களே யல்லாமல், மேலும் 
(2மலுங் கல்வியறிவைப் பெருக்கவேண்டுமென்னும்எண் 
ணம் உடையசாகக் காணப்படவில்லை... அரசியற் றை 
க்ளிலோ; நீராவி நகிலைபங்களிலோ, ஆங்கில வணிகர்தந் 
தொழிற்சாலைக்ளிலோ, இன்னும் இவைபோன்ற பிறவற் 
றிலோ பெரிய பெரிய அலுவல்களில். அமர்க்து பிறர்க்கு 
ஊழியஞ்செய்து பொருள் ஈட்வெதிலேயே பெருமயற்க. 
யூடையவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். இவ் வுலுவல்களைப் 
பெறும்பொருட்டு, அவற்றிற்குத் , கலைவர்களா யிருப்பவர் 
கள்கேட்கும்அளவெல் லாக்தாழ்க்த கைக்கூலியுங்கொடுக் 
கஇன்ருர்கள்; அன மட்ட, அத் தலைவர்கள் விரும்புற 

ing. யெல்லாம் மானக்கேடான செயல்களைச் செய்வதற் 
ஜர்ஞுவ்கிம்வனுர்கள் /பொருள்வருவாயையுக்தலைமை 
யையுமே பெரியவாக நினைத்த, இவ்வாதெல்லாம் பெரும் 
பாடுப்ட்டுத், தாம் விரும்பிய வேலைகளை HO BEIT 
வது, இவர்கள் எண்ணங் கல்விப் பயிற்டியிலுவ் கடவுள் 
வழிபாட்டிலும் 'பிறாக்கு.சவி செய்வதிலும் காட்டுக்கு 
BAG “நயமும் இரும்புகின்றதோ வென்ளுல்,: இல்லை,
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இல்லை. தாமிருக்கும் வேலையினளவுக்கு வருஞ் சம்ப 

சத்தில் மனநிறைவு பெருமல்) தாம் தமக்கு பேலுள்ள 

வர்கட்குக் கைக்கூலி கொடுத்தது போலவே தாமுந் 

தமக்குக் கழுள்ளவர்பாலுற், தமது தலைமைக்குக் கீழ் 

அடங்கி நடக்கும் ஏழை யெளியவர்கள்பாலு. மிருந்து 

ஓயாமற் கைக்கூலி வாங்னெைவண்ணமாயிருக்கின்ருர்கள். 
அ௮ங்கனம் ஏழை எளியவர்கள் அழ ௮ழ அவர்கள் 

வயிற்றில் அடித்துச் சேர்க்கும் பொருளையாவது அவர் 

கள் ஈல்வழியிற் செலவு செய்கின்றார்களோ வென்றால் 
அதுவுமில்லை. இசப்பவர்க்கு ஒரு கை முகந்த அரிசி 

தானுங் கொடுக்க இசையார; கற்பவர்க்குவ் கற்றவர்க்கும் 

ஒரு காசுதானுங் கொடார். மற்றுத், தம் மனைவி மக்கட் 

குப் பொற்சரிகை பின்னிய பட்டாடைகள் வாங்கிக் 

. கொடுப்பதிலும், வைசம் இழைக்க உயர்ந்த அணிகலங் 

கள் செய்வித்து அணிவதிலும், அவர்கள் புழங்குதற்குப் 

- பொன் வெள்ளிகளிற் சமைத்தஎனங்கள் வாங்கிச் சேர்ப் 

பதிலும், அவர்களுக். காமும் ஏறி ஊர் சுற்றுவதற்குக் 

குதிரைவண்டிகள், இவற்றினும்வி௫யுயர்ந்த உந்துவண்டி, 

கள் (motor cars) அமைத்துக்கொள்வதிலும், நாடகசாலை 

கள் குதிரைப் பந்தயங்கள் வட்டக்காட்டிகள் (011015) 

சென்று காண்பஇலும். இன்னும் இவைபோன்ற வெற்றா..... 

வா.ரங்களிலுமாகத் தாம் ஏழைக் குடி.மக்களிட .மிருந்து 
பகற்கொள்ளை யடி.த்த பெருந்தொகையான. பொருளைச் 

'செலவு செய்துவிடுகின்றார்கள். இன்னும் பலர், சா.சாயவ் 

குடித்தும், ஊன்இன்றும்,வேசியசைமருவிழும் ௮ப்பொரு 

ளைப் பாழாக்குகன்ரார்கள். மற்றும் பலர், ௮ப்:பொரு 

காக் கடன்கொஅ வட்டி மேல் வட்டி வாங்கியும், ௮ம் 

முகத்தால் ஏழை யெளியவர்களின் நிலங்கள் விடுகள்



தமிழ்காட்டவரும் மேல்கரட்டவரும் ௧௪௫ 

பண்டங்களைக் கவாக்துக் சமது பொருளை ஆயிசம் நானு 

யிரங் கோடி. என்னும் பேசளவாகப் பெருக்குவதிலேயே 

முனைந்து நிற்கின்றார்கள். 

-. இவ்வாளாக, ஆங்கிலங் கற்கும் இக் காட்டவர் எந்த 
இனத்தைச் சேர்ர்தவரா யிருந்தாலும், அவர் எல்லாம் 

பேலுமேலும் பொருள் சேர்ப்பதற்கே தால் கற்ற கல்வி 

யைக் கருவியாக்கி, எழைக் குடி. மக்களைப் பாழாக்குகின் 

ரூர்கள். இர் நிலையிற் பார்ப்பனரும் பார்ப்பன. ரல்லாதா 

ரும் ஒத்தவர்களாகவே யிருக்கின்றார்கள். தக்நலந் தேடு 

வதிலேயே காட்டம் வைத்திருக்கும் இவர்கள், அவைக் 

களங்களில் மேடைமே லேறிப் பேசும்போது மட்டும் 

ஏழைமக்களுக்காகக் கண்ணீர்விட்டுக் கதறுகின்ரர்கள்! 

இஃது எதனை ஓத்திருக்கன்றதென்றால், **ஆடு நகனைகிற 

தே யென்று கோகாய் குந்தி யழு ததையே”' ஒத்திருக்கன் 

றது. மேடைமேல் இவ்வளவு இசக்கங்காட்டிப் பேசிய 
அவர்கள் வீட்டுக்கு, ஏழையிசவலர்கள் சென்றால், அவர் 

களை ஏசித் அ.சத்துகின்றார்கள். இந்த வகையிற் பார்ப்ப ' 

னரை விடப் பார்ப்பன சல்லாதாசே மிகக் கொடியா 

பிருக்கின்றார்கள். யரங்கனமென்றால், உயர்ந்த நிலை 

களிலுள்ள பார்ப்பனர்கள், தம் மினத்தவ சல்லாதார்க்கு 

எதோருதவியுஞ் செய்யாவிடினுக், தம் மினத்தவாகளில் 
   யிருப்பவர்க்கு எல்லாவகையான உதவியுஞ் 

'காண்கின்றேம். மற்றப், பார்ப்பன சல்லாதாரில் 

உயர்நிலைகளிலிருப்பவர்களோஏழைக்குடி கட்குஏதொரு 

நன்மையுஞ் செய்யக் காண்கிலேம்; நன்மை செய்யா 

தொழியினுந் தீமையேனுஞ் செய்யாதிருக்கன்றார்களோ 

வென்றால், அப்படியுமில்லை. எளியவர்களைக் அன்புறுக் 

_ தயும், அவர்கள் பொருளைத் “*தே்லிருக்கச் சுளை விழுக் 
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குவது”” போல் விழுங்கியும் வந்தாற்றாமன, தாம் வல் 

லாண்மை வாழ்க்கை செலுத்தலாம். 

செல்வர்களால் துன்புஅுத்தப்பட்டு ஈடுகிலைமன்றங் 

களில் முறையிடச்செல்லும் எத்தனை எளியமக்கள், தாம் 

நடுவர்க்குக் கைக்கூலி கொடுக்க இடமில்லாமையின், 

அங்கும் ஈடுவிழந்து, ஓலமிட்டு. அழுகன்ரனுர்கள்! ஓர் 

ஆ்கிலர் நடுவசாயிருப்பின், அவரால் எத்திறத்தவரும் 

ஈு முறையாக வழக்குத் தீர்க்கப்பட்டுத் தங் குறை தீர்கின் 

: னர். நம் சாட்டவர் அர் கிலைகளில் இருப்பிற், பெரும் 
பாலும் அவரால் நடுவாக வழக்குத் தீர்க்கப்படுதல் இல்லை. 

அவர்க்குக் கைக்கூலி கொடுப்பார் பக்கமே வழக்கு ஈன் 

mu முடிகின்றது. இதனினும் பெருங் கொடுமை யா 

இருக்கின்றது! காவலாக இட்ட வேலியே பயிசைத் இன் 

ரற் பயிர் விள வதெப்படி? 

இங்கனம் பொருளையே பெரிதாய் நினைந்து நடுவு 

தவறி எனியவர்களை வருத்திப் கனு வனும் ஆங் 

இலங் கற்ற நம்மனோர், பார்ப்பனரல்லாத ஈம்மனோர்க்கு 

இவ்வாறெல்லாச் தீங்கிழைப்பினும், ! பார்ப்பனர் காலில் “ 

விழுவதற்கும் அவர்க்குத் தாம் சோத்தபொருளை மிகுதி 
யாகவழமக்குதற்கும்மட்டும் ௮வர்கள் சிறிதும்பின்வாங்கு 

இன்றுர்களில்லை. இவர்கள் ஆங்கெங்கற்றது வயிற்றுப் 

பிழைப்புக்கும் பெருமைக்குமே யல்லாமல், ஆங்கிலத்தி 

அள்ள விமுமிய அறிவாசாய்ச்சியைப் பெறுதற்கு ௮ன்றா 

“கையால், இவர்கள் தம்வீட்டிலுள்ள அறிவில்லாப் பெண் 

மக்களின் சொல்லுக்காம், ஆராய்ச்சியில்லாப் : பேதைக 

ளான தம் சுற்றத்தார் சொல்லுக்குங் கட்டுப்பட்டவர்க 
” ளா௫ித், தம் இல்லத்தில் நடக்கும் ஒவ்வொரு ௪டங்கிற்
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கும்பார்ப்பனர்களை வரவழைத்து, அவர்க்கு அவர்வேண் 

எ
ன
வ
வ
 

டிய பொருளை வழங்கி அவர் காலிலும் விழமுஇன்ரார்கள்? 

ஒரு வேளை ஈல்லசோறுகூடக் இடையாமற் பட்டினியும் 

பசியுமாய்க் கடந்து வாடி. வதங்கும் ஏழைகள் முத்த்தை 

ஏறெடுத்தும் பாசாமற், பேதைமை ௨ வயப்பட்டு, வறுமை 

யறியாத பார்ப்பனர்க்கும், ஆரவாரக் கொண்டாட்டுகட் 

குஞ்; சிறுதெய்வ வெறியாட்டுகட்கும், அழிவழக்குகட் 

குந் தமது பொருளைக் கணக்கின்றிச் செலவிடும் ஈம்ம 

னோரின் கிலை, எண்ணுந்தோறும் ஈடுக்கத்தை விளைவிக் 

கின்றது! 3 

இனி, ஆங்கிலமாவது தமிழாவது கல்லாதிருந்தும், 

பழைய ஈல்வினைப்பயனாற் பெருஞ் செல்வர்களாகவுஞ், 

இற்றரசர்களாகவும் வாழ்வார் ஈம்நாட்டிற்பெருந்தொகை 

யாய் இருக்கின்றனர். இவர்களுடைய செல்வச் செருக் 

கையும், இவர்கள் தல் &ழ் உள்ள ஏழைமக்சட்குச் செய் 

யுங் கொடுமைகளையும்.நாம் எண்ணிப் பார்ப்போமானால், 

ஈமதுள்ளம் இன்னும் மிகுதியாய் ஈடுங்கா நிற்கும். செல் 

வர்கள் இல்லங்களில் இருக்கும் பொற்சரிகை பின்னிய 

- பட்டாடைகளிலும், அவர்களும் அவர்களின் மாதரும் 

அணிந்துகொள்ளுங் கல்லிழைத்த ஈகைகளிலும், அவர் 

கள்: புழங்கும் பொன் வெள்ளி ஏனங்களிலும், அவர்கள் 

ஏறிச். செல்லும் ஊர்திகளிலும், இன்னும் இவைபோன்ற 

ப வெளிமினுக்குகளிலும் அவர்கள் செலவு செய்திருக்கும் 

“பொருளைச்: கணக்கிடப் புகுந்தால், அவை நூழுயிசக் 

ஆனக்கரயிருக்கும். 

்.... :, இனிச்,சற்றசசர்களாகிய ஜமீன்றாரர்களின் அண் 

a இங்கனமே ஆடைஅள்லும் அணிகலங்கள் 

முதலியவற்றிலும் , மடங்கி வறிதே. கிடக்குஞ் செல்வப்
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பொருளைக் கணக்கிடப் புகுந்தால், அவை கணக்கில் 
அடங்கா. 

இங்வனமே, சைவ வைணவ சுமார்த்த மாதீதுவ 
மடங்களில் ஏதொரு நற்பயனுமின்றி அடங்கக் கிடந்து 
மங்கும் பெரும்பொருட்டி ரளுங் கணக்கில் ௮டங்கா. 

இவ்வாறெல்லாம் இவர்கள் கையில் முடங்கிக் கிடக் 
ன அலியும் பெரும்பொருட் குவியல்களெல்லாம், இவர் 
களை விட்டு நீங்இப், பொதுமக்கட்குப் பயன்படு நிலை 
மையை படையுமானால், இவ் விச்தியகாட்டில் வறுமை 
யும் கோயும் அறியாமையுக் தலைக்காட்டுமா? இப்பெரும் 
பொருள் கொண்டு நாருயிசக் கணக்கான கல்விச்சாலை 
களை காடெங்குக் இறப்பிக்கலாம். மிக வறியசா யிருப்ப 
வர்கட்கு அவர் வறுமை நீங்கும் மட்டும் உணவுகொடுக் 
கும் அறச்சாலைகள் எங்கும் அமைக்கலாம். ஏழை 
யெளிய பிள்ளைகட்கு உண்டியும் உடையும் நூல்களும் 
வாங்கிக்கொதெதுச் சம்பளம் வாங்காமற் கல்வி கற்பிக்க 
லாம். உழவுதொழில் கைத்தொழில்களை அறிவாசாய்ச்ச 
யொடுசெய்்௫, இப்போது பெறும்பயனி லும் நாறு மடங்கு 
ஆயிசமடங்கு மிகுதியான பயனைப் பெறலாம். வாணி 
கத்திற் பொய்யும் புரட்டும் கலவாமல் அதனை தேோர்மை 
யொடு செய்து போ் ஊதியக்தை யடையச் செய்யலாம், 
இவை மட்டுமோ, இந்தியர்கள் தாமே தமது பொருள் 
கொண்டு புகைவண்டித் தொடர்கள், மின்வண்டிகள், 
வானவஷூர்திகள் முதலியனவெல்லாம் அமைத்துக்கொள்ள 
லாம். நீர்வள மில்லாத காடு ஈகரங்களுக்குக் குளங்கள் 
கூவல்கள் நீர்ப்பீலிகள் எடுப்பிக்கலாம். பொதமக்கட்கு 
அறிவு ஊட்டுங் கழகங்கள் நிலைபெறுத்தி, அவற்றிற் கலை 

ட வல்ல அறிஞர்களை அமரித்தலரம்; அவர்கள். கடவுளைப்
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பற்றியும் உயிர்களைப்பற்றியும் உலகங்களைப்பற்றியும் உல 

கியற்பொருள்களைப்பற்றியுங் குழாங்கொண்டு ஆசாய்ந்து 
அறிவு பெறுதற்காக் கலையாசாய்ச்சி மன்றங்கள் நிறுவ 

லாம்; அவர்கள் ஆசாய்க்தெழுதும் நால்களுக்குத் தக்க 

படி. பொருரநதவி புரிந்த, அவற்றை அச்சிட்டு காடெக் 
கும் பரப்பலாம். ஆண்டுக£டோறும் பன்னூருயிசக்கணக் 

காய்மக்களுபிசைக்கொள்ளைகொண்டுபோகுங் கொடிய 

சோய்களை வ.சாமற்றடை செய்து மக்கள் வாழ்நாளை கிளச் 

செய்து அவரறிவு வளர்ச்சிக்குப் பெருந்துணை செய்யும் 

மருத்துவக் கழகங்கள் எங்கும் அமைக்கலாம். எல்லா 

உலகங்களையும் எல்லா உயிர்களையுர் தோற்றுவித்து உயிர் 

கட்கு ஓயாமற் பேருதவி செய்துவரும் ஒசே முழுமுதற் 

கடவுளான ஒரு பெருக் தந்தையை அறியாமற், பிறந்து 

பெருந் துன்பப்பட்டு இறந்த மக்களையும், மக்களினுச் 

தாழ்ந்த சிற்றுயிர்களையுர் தெய்வங்களாக நினைந்து வணங் 

Go பெருங் குற்றஞ் செய்வதொு, வாயற்ற தீங்கற்ற 

ஏழையுயிர்களாகிய ஆடு மாடு கோழி முதலியவைகளைத் 

அடி அடிக்க அறுத்து, அவற்றை அத்தெய்வங்களுக்குப் 
பலியாக ஊட்டி. மீளா நரகத்திற்கு ஆளாகும் நம்பொது 

மக்களை அத்தீமையினின்று விடுவிக்கலாம். சர்தியென் 

அங் குலம் என்றம் வசையறுத்துக் கொண்டு அறுவர். 

சிறுமிகளை அளவிறந்த துயச்க்கடலில் அமிழ்த்தி வருங் 

கொடிய செயல்ககாயொழித்து, அறிவும் ஈற்குணமும் 
நற்செயலும் அன்பும் உடையாசை ஏதொரு வேற்றுமை 
யும் இன்றி ஒருங்கு கூட்டி வாழச்செய்யும் மக்கட்கூட் 

GQwey wesrpaiaer (Social Service Leagues) எங்கும்கிலை 

பெறுத்தலாம், ஒரு முழுறுதற்கடவுளை எல்லாருக் தடை 

யின்றிச் சென்று வழிபட்டு மகழுர் இருக்கோயில்கள்
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எங்கும் எடுப்பிக்கலாம். இன்னும் ஈம்மக்களின் இம்மை 
பறுமை வாழ்க்கைச்கு இன்றியமையாது வேண்டிய இன் 

ணும் எத்தனையோ உயர்ந்த ஏற்பாடுகளை யெல்லாஞ் 

செய்விக்கலாம் ! இவ்வளவு நலங்களுக்கும் பயன்படு 

தற்குரிய கோடி கோடியான பெரும்பொருட் குவியல் 

கள், நம் காட்டுச் செல்வர்களிடத்அஞ் சிற்றசசர்களிடத் 

அம் அரசர்களிடத்தும் மட த்தலைவர்களிடத்துஞ் சிறிதும் 
பிறர்க்குப் பயன்படாதவாஞாய் மடங்க மங்கிக் கிடக்கை 

யில், ௮ப்பொருட்டிரளை அவர்கள்பால் நின்றும் விடுவித் 

அப், பொதுமக்கட்குப் பயன்படுத்துந்துறையில் இறங்கி 

முயலாமல், ஈம்சாட்டுத் தலைவாகள் *ஈம்காட்டுப்பொருள் 

மேல்காட்டுக்குப் போய்விகென்றதே!?”என்று சொல்லி, 

ஆசாய்ச்சியறிவு சிறிதுமில்லாத, சாஇவேற்றுமைச் சமய 

வேற்றுமைப் படுகுழியினின்௮ும் ஏறவிருப்பமில்லாத ஈம் 

இந்தியமக்களை விணே கிளப்பிவிட்டு ) இக்காட்டுக்குப்பல 

வாற்றாற் பெருந்தீமைகளை உண்டுபண்ணுதல் ஈன்னாகுமா? 

் ஈம்காட்டவர் கையிற் என்பதனை எண்ணிப் பாருங்கள். 

பொருள் கிடைத்தால் ௮௮ ஈம் பொதுமக்கட்குப் பயன் 

படப்போவதில்லை! ஈகைக்குர், தணிக்கும், ear Dau, 

குஞ், சாதியிறுமாப்புச் சமய இறுமாப்புகளைப் பெருக்கு 

தற்கும், ஏழை எளியவர்களைக் கொடுமையாக நடத்து 

தற்குர், தீயவொழுக்கங்களை மிகு இசெய்தற்கும், பார்ப்ப 

னர்க்குக் கொடுத்தற்கும், ஆங்கிலமருக்துவஞ் செய்வார். ' 

செலவிற்கும், அழிவழக்காடுதற்கும், இன்னும் இவை 

போன்ற தீயவற்றிற்குக்காம் அவத பொருள் பயண் 

படும்; அல்லது அவர் பொருள்மேற் பொருள் சேர்த்த 

வைதீஅவிட்டுச்சாகப், பின்வக்தோர் ௮வற்றை பழித்துப் 

பாழாக்குதற்கே பயன்படும்! இவைகளைத்தவிசவேறெர்ச
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நல்லதுறையிலாயினும் நம் செல்வர்கள் தமது பொருளை 

மனம் உவந்து பயன்படுத்தக் கண்டதுண்டோ சொல் 

அங்கள்! 
மற்ற, நமக்குப் புறம்பான மேல்காட்டவர் கையிற் 

பொருள் சேர்ந்தால் ௮ஃது எத்துணை BONG COD EOD 

சென்று பயன்பட்டு, உலகத்திற் பரந்த - விரிந்திருக்கும் 

எல்லா வகையினசான மக்களையும் இன்ப:அறிவு வாழ்க் 

கையில் வாழச்செய்கின்ற தென்பதைச் சிறிதுணர்ந்து 

பாருங்கள்! மேல்காட்டவர் ACs முழுழுதற்சடவுளை 

வணங்குவதோடு, ௮வ்வொரு கடவுளை வணங்காமல் 

இறந்துபோன உயிர்களையும், மரங்கள் விலங்குகள் கட் 

டைகள் கற்கள் முதலானவைகளையும் அதியாமையால் 

வணங்கிப்பிழைபடும் ஏனைத்தேயமக்களிடத்து இசக்கமு 

மூடையவர்களாய்க், கோடி கோடியாகத் தமது பொரு 

- இரச் செலவுசெய்து, கல்வி அறிவு ஆசரய்ச்சியிற் இறக்த 

“தம் குருமார்களை நூராயிரக்கணக்காய் அத்தேயங்களுக் 

கெல்லாம் அனுப்பி, ஆங்காங்குள்ள மக்களுக்குச் சமய 

அறிவையும் புகட்டிவருகின்றார்கள். இங்கனம் (Sine 

நாட்டவர் மற்றைக்கலையறிவுகளுடன் ௪மய அறிவிலுந் 

மேம்பட்டு விளங்குவகொடு, மற்றைநாட்டவரும் தாம் 

அதற் இறந்து விளங்கவேண்டு மென்னும் பேரிரக்கமு 

முடையவர்களாய், அதற்கென்று தமதுபொருளைக்கணக் 

கில்லாமற் செலவுசெய்து வருதல்போல, ஈம்நாட்டவர் 

- தமக்கேனும் . பிறர்க்கேனும் அங்கனஞ் செய்யக்கண்ட 

துண்டோ? நம்நாட்டிலுள்ள ஓரினத்தவர் தமது சமயக் 
கல்விக்கேனுக், தம்மோடு உடன் உறையும் மற்றையினத் 

தவர் சமயக் கல்விக்கேனும் ஒரு காசாயினுஞ் செலவு 

செய்யக் கண்டஅண்டோ? அதுமட்மொ! ஒருசில இனங் 5
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களைச் சோந்தவர்கள் தாம் வணங்குங் கோயில்களில், 
தம்மோடு ஓர்ஊரில் ஒருங்குஉறையும் வேறுல இனத்து 
வர்களை உள்ளே நுழையவிடாமற், சட்ட அணு இனால் 
அவர்களை வெட்டிச் சாய்க்கின்றார்களே! இவர்கள்தாமஈ 
ஒரு நாட்டவர்? இவர்கள்தாமா அருளொழுக்கத்திற் 
சிறந்தவராக நூல்களிற் புலஸனாகுஞ் சைவவைணவ ௪ம 
யாசிரியர் மரபில் வந்தவர்கள்! இத்தமிழ் காட்டில் இவ் 
ஒருசில இனத்தராக்குள்ள இறுமாப்பும் மனக்காம்ப்புங் 

| கொடுமையும் வேறெகங்கேனும் இருக்கக் கண்டதுண் 
டோ? இத்தகையவர்கள் கையிழ் பொருள் மிகுஇயாய்ச் 
சேரீவதூ எ தர்ஞ? அவர்களின் கொழுப்பையுங் .காழ்ப் 
பையுங் கொடுமையையும் மிகுஇிப்படுத்துதற் கன்றோ? 
இக் கொடியவாகள் கையைவிட்டு &aB ௮ப் பொருள் 
மேல்காட்டவர் கையை அடைந்தால், அதனால் உலூழ்கு 
நன்மையே விளையுமல்தை தீமை சிறிதும் உண்டாகா 
தென்பது நன்கு புலனாகவில்லையா? 

இனிச், ௪மயக் கல்வியிலே யல்லாமற் பிறகல்வித் 
அறைகளிலும் மேல்காட்டவர் தமது பொருளை எத்தனை 
கோடிக்கணக்காய்ச் செலவு செய்கின்றார்களென்பதைச் 
சிறிசெண்ணிப் பாருங்கள்! மேல்காட்டவா் இத் தமிழ் 
காட்டில் வருவதற்குமுன் இங்கே உயர்ந்தபள்ளிக்கூடம் 
ஒன்றாயினும் இருக்குதா? இண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
சிலவே எங்கோ லெ இடங்களில் வயிற்று ப்பிழைப்புக்கு 
இல்லா வாத்தியார்களால் நடத்தப்பட்டன; ௮வ் வாத்தி 
யார்களிற் பெரும்பாலாருந் தமிழ் BO கற்றறியாதவர். 
ஒரு சிறுவன் தமிழ் எழுக்துக்கள் எழுகப் படிக்கத் 
தெரிர்துகொள்வதற்கே காலர்து ஆண்டுகள் செல்லும். 

ட ௮க் கரலத்தில் ௮ச்௪ப் புத்தகங்களே யில்லாமையால், .



தமிழகாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௧௬௫௩ 

உயாந்த தமிழ் நால்களை எளிஇற் பெற்றுப் பயில்வதற்கே 
இடமில்லாமற் போயிற்று. இவ்வொட்டுத் இண்ணைப் 
ப்ள்ளிக்கூடங்களிலுர், தாழ்ர்த குலத்கவராக எண்ணப் 

OC aur சேர்ந்துபடி தீதல் இயலாது. அஞ்ஞான்றிருந்த 

கமிழ்ப்புலவர் சிலரும் பொருள் வருவாய்க்கு வழி யில் 

லாமையாற், செல்வர்சிலசை யடுத்து, அவசைப்பலவகை 

யாலெைல்லாம் புகழ்ந்துபாடிக் கல, ங்கழித்து வந்தார்கள். 

இவ்விசங்கத்தக்க நிலை இப்போதும் முற்றும் ஒழிந்துபோ 

பிற்றென்ற சொல்லுதல் கூடாது. அனாலும், மேல்காட் 

டவர் இந்காட்டுக்கு வர்தபின், தமிழ்மக்கட்கும் பிறா்க் 

கும் விளைந்திருக்குங் கல்வி நலங்கள் எவராலும் மறுக்க 

முடியா, அவர்கள் இன்னார்க்குக் கல்வி சுற்பிக்கலாம், 

இன்னார்க்குக் கல்விகற்பிக்கலாகாஅ என்னும் வேற்றுமை 

சிறிதும் பாராதவர்களாய்க், கல்வியென்னும் BEST Lowe 

விளக்கை எல்லார் கையிலுங் கொடுத்து, அறியாமை 

யென்னும் பேரிருளைக் கடந்து அ.றிஒலகத்துக்குச் செல் 

அம் ஓப்புயாவற்ற வழியைக் காட்டி வருஇன்றார்கள் 

அல்ல சோ? பார்ப்பனக்குடி. வேளாளக்குடி.கள் இருக்கு 

மிடங்களிலே யன்றிப், பள்ளச்சேரி பறைச்சேரிகளிலும் 

அவர்கள் கெப் பள்ளிக்கூடங்கள் அமைத்துக், கல்வி 

யை யூட்டி எல்லார்க்னாம் அறிவுக்கண்ணைத் தஇறப்பித்தூ 
வருதல் எல்லாரும் அறிந்த தன்றோ ? 

் . இனி, ஈன்செய் புன்செய்ப். பயிர்களை விர்ஸ்ஸ் 
GP, Ge கூவல் கிணறுகள் : வெட்டுததகம், வீெள் 
சுட்டுதற்கும், ஆடு மாடுகள் மேய்த்தற்கும், இன்னும் 

தமக்கு வேண்டிய எத்தனையோ வேலைகளெல்லாஞ் செய் 

வித்துக் கொள்ளுதற்கும் இவ் வேழைக் குடிமக்களைப் 

யன்படுத்தி, அவ்வழியால் திரண்டசெல்வத்தையடைந் 
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து இனிவாழும் ஈம் நாட்டு டி அ௮ரசர்களுவ் குறுகில மன் 
னர்களும் மடாதிபதிகளு ஞ் செல்வர்கரை்மோ வென் 
முல், ௮வ் வேழைகளுக்கு ஒருவேளை ஈல்லுணவாவது” 
அவர்கள் உடுத்துக் கொள்ளுதற்கு தர் ஆதுமுழக் துண் 
டாவது கொடுக்கினமுர்களா ? இல்லை, இல்லை. அவர் 
கள் சுபிழ்சற்பதற்கு ஒருசிறு பள்ளிக்கூடமாவது வைத் 

து ஈடத்துன்றார்களா £ இல்லை, இல்லை. இது மட்டு 
மோ. அவ்வேழைகள் தம்மாறாத் ௦ தெருவழியேயுஞ் செல் 
லல் ஆகாது, தாம் புழங்குர் சண்ணீர்த் துறைகளிலுக் 
கண்ணீர் மூக்க்கல் ஆகானு, “நான் பெரியவன், அவன் 

தாழ்ந்தவன் எனக்கு முதலில் இரு$று துளி கொடுக்க 

வேண்டும், அவனுக்கு அப்புறங் கொடுக்கவேண்டும்”? 

என்று தமக்குள்ளேயே தம் பெருமையைக் காட்டிக் 

கொள்ளக் தாம் செல்லுவ் கோயிற் கோபு வாயிலிலும் 
வனர அவ்வேழை மக்கள் ௮ணுருதல் ஆகாது என்று அவரச 

் rs துரத்தித் அசத்தி அடிக்கின்றார்கள். எதொரு இங் 
குஞ் செய்யாது, எல்லாவகையிலும் கலங்களே செய்து, 

தம்மையுர் தம்மவரையும் இனி* வாழவைக்கும் அவ 

வெளிய மக்களுக்கு, மேற்குலத்தவராகத் தம்மைத்தாமே 

- உயர்தீதுச் சொல்லிக்கொள்ளும் மக்கட் போலிகள் எத் 

தகைய கைம்மாறு செய்கின்றார்கள்! பார்த்தீர்களா? HCH 

விசக்கமுடையார் சிலர், இம்மக்கட் போலிகளைப் பார்த் 

அ, “உங்களுக்கு ஈன்மையே செய்யும் இவ்வேழைகளை . 

ஏன் இங்கனம் வருத்துகின் நீர்கள்?” என்ன கேட்டால், 

ஊரார் எவர்க்குக் தெரியாத வடமொழியிற் பார்ப்பனர் 
தமது ஈன்மையையே கோரி, மற்றைப் பிறரையெல்லாம் 

இழித்து, அவர்க்குச் ததுசெய்யும் தீய எண்ணத்தோடு 
 எழுதிவைத்திருச்குங் கொடிய மிருஇநாற் கட்டளைகளை



தமிழ்காட்டவரும் மேல்கரட்டவரும் ௧௫௫ 

யெல்லாம் எடுத்துவந்து முழ$ளங் காட்டிக், “கடவுளே 

வேதத்தில் இப்படிச் சொல்லி யிருக்கிறார், அப்படிச் 

சொல்லி யிருக்கிறார், அவவர் முற்பிதவியிற் செய்த 

வினைப்படி தானே இப் பிறவிபில் மேற்குல &ழ்க்குலங்க 

ளிற் பிறந்து துன்புறவேண்டும்! அதற்கு காம் என்ன 

செய்யலாம்???” என்று எளிதாகச் சொல்லி ஏமாற்றி விடு 

கின்றார்கள். “வடமொழி நால்கள் நமக்கே உரியவை 

கள் அல்ல, ஈமக்குரிய எந்தப் பழைய தமிம் நால்களிலா 

வது இத்தகைய கொடுமையை நம்போன்ற மக்கட்குச் 

செய்யும்படி எதேனுஞ்சொல்லியிருக்கின்ற தா?கம்சைவ 

௪மயாசிரியாக ஸளெல்லாருஞ் சாதிவேற்றுமை இறிதும் 

பாராது ஈடந்தும் பாடியும் இருக்கின்றனசே; ஈம் ஆரி 

யார் செய்தபடியுஞ் சொல்லியபடியும் அல்லவா நாம் ஈடத் 

தல் வேண்டும்?” என்னு அவ் அருளாளர் கேட்டால், 

அவையெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்” இல் உள்ளார்க்சூத் 
தகும், *கர்மமார்க்கத்” இலுள்ள ஈமச்கு. அவை தகர”? 

என்கின்றார்கள். அதன்மேற் “பக்இமார்க்கம் உயர்ந்த 

ததா? தாழ்ந்ததா? அன்புநெறி அருள்கெறியைப் பசப்பிய 

ஈம் சமயாகிரியா கடைப்பிடித்து ஒழுகிய முறைப்படி 

நாம் கடப்பது ஈன்றா? ததா??? என்று வினவிஞல், அச் 

சாதி வெறிபிடித்த போலிகள் “சமயாடிரியா் எய்தியநிலை 

வரும்வரைக்கும் காம் அவர்போல் ஈடத்தல் Bere” 

என்று விடைகூறுகின்றனர். அதுகேட்டு மீண்டும் Ou 

வருட்செல்வர் “ஓற்றுமையின்மையால் வரும் பகைமை 

பொருமையினாலும், அன்பு அருள் இன்மையால் வரும் 

வன்னெஞ்ச இறுமாப்பினாலும்பற்றப்பட்டி ௬ுக்கூம்வமை 

பில் மக்கள் ௪ம்யாசிரியர் நிலையினை யெய்தல் யாங்கனவ் 
கைகூடும்???: என்று கேட்பின், அவற்கவர் விடைகூற ,



௧௬௫௭ அ.றிவரைக்கொத்து 

மாட்டாமல் மெல்ல எழுக்து ஈமுவிப்போய்விடுகி ன்றனர். 
உண்மையான் கோக்குங்காற், சாதி வெறியர்க்குத் தம் 
முூடம்போடு அமழிந்தொழியுஞ் சாதிதான் பெரிதா கக் 
காணப்படுகின்றதே யன்றி, உடம்பழியினுக் தான்அழி 
யாதாய்த் தம்முயிசோடு உடன்வருஞ் சமயவறிவு பெரி 
காகக் காணப்படவில்லை. தம் சமயாஇரியா வழிஈநடவாத 
இவர்கள், தம்மைச் *சைவரீ' என்று உயாத்துப் பேடுக் 
கொள்வஅம், அவர் அருளிச் செய்த இருப்பதிகங்களை 
இதுவதும், அவரைப் பாராட்டிப் பேசுவதும் நகைப்புக் 
கே யிடமா யிருக்கின்றன. தமது” சமயத்தினுர், SE 
சாதியையே அவர்கள் மேலதாய்க் கருதுகின்றனர் என் 
பதற்கு, அவர்கள் கர சமயத்தவ ரல்லாச வைணவர் 
சிலர் மக்கு உறவினசாதல் பற்றி ௮வ3சோாடு உண்ணல் 
கலத்தல்களைச் செய்தலே சான்றாகும். தம்முடையசைவ 
வைணவ சமயந் துறந்து கிறித்துவ சமயம் புகுவாருஞ், 
சாதி 2வற்றுமைக்கு எள்ளளவும் இடம் இல்லாத அக் 
கிறித்துவசமயம் புகுந்தபின்னருர், தமது பாழ்த்த சாதி 
(வேற்றுமையினை விடாப்பிடி யாய்ப் பற்றிக்கொண்டு, தாம் 
இறைவனைக் தொழச் செல்லுந் இருக்கோயில்களிலுல் 
கலகம் விலாக்கின்றன சென்றாற், சாதி யிறுமாப்பின் 
கொடுமையை என்னென் நறெடுத் அரைப்பேம் * இருக் 
கோயில்களிலுஞ் சா இிவேற் துமை பாசாட்டி, உரநெஞ்ச 
மின்றி ஒருவசையொருவர் வெட்டி ச்சாய்க்கக் கங்கணங் 
கட்டி முனைந்துகிற்கும் இவர்கள் தாமா ஆங்கில ௮சசை 
நீக்கிக் தாமாக அரசாளவல்லவர்கள்? 

இங்கனச் தமக்குரிய சமய அறிவையுஞ் சமயாசியி 
_யசையுஞ் சமயதால்களையுஞ் சமயவொரமுக்கங்களையும் 

- பெரிதாகக் கருதாமற், ரூம் பிறந்த சாதியையே அவை



தமிழ்காட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௧௫௪ 

யெல்லாவற்றினும் பெரிதாகக் ௧௬ ஈடக்குந்தமிழர்கள், 

தமக்குரிய தமிழ்மொழியிலாயினும்உணர்ச்வொய்ந்தவர் 

களாய் இருச்சின்ரார்களோவெனின்; அப்படியும்இல்லை. 

தமிழர் பத்தாயிசம் பேரில் ஒருவர் இருவர்க்கே சிறிது 
எழுத்துக்கூட்டிப் படிக்கத்தெரியும்; சமிழறிவு செவ்வை 

யாகவாய்த்தவாகளை த்தேடப் புகுந்தால், நூருயிசவர்க்கு 

ஒருவர் இருவசே காணப்படுவர். இங்கனம் மிக அரிய 

சாய்க் காணப்படுந் தமிழ்கற்றாரிற் பெரும்பாலார்க்குள் எ 

அறிவுகிலையாவத*, தமிழ்கல்லாச ஏனையோர்க்கு உள்ள 

அறிவு நிலையினுஞ் சிறந்தசாகக் காணப்படுகின்றதோ 

வென்மால், அப்படியும் இல்லை. கல்லாதவர்க்குள்ள சாதி 

பிறுமாப்பும் மடமைக் கொள்கைகளுவ் கற்றவசையும் 

விட்டு நீங்கியபாடில்லை. கற்றவருல் கல்லாதார்க்ணெங்கி 

அவர் வழிச் செல்லக் காண்கின்றோமே யன்றிக், கற்றவர் 

தாஸ் கற்ற கல்வியறிவாற் கல்லாதாசைத். இருத்தி. அவ 

சைக் தம்வழிப் படுக்கக் காண்கின்றோம் இல்லை. 

தமது தனிச் செர்சமிழ்மொழியில் அன்பு அறிவு 

அருளொழுக்கங்களை விரிக்கும் நூல்களும், rei war 

Yours கற்றவர்களின் உண்மை வசலாறுகளைத் 

தெரிக்கும் பாட்டுகள் காப்பியங்களும், இறைவனைக் 

கண்டு அவனைக் குழைந்து குழைந்து உருப் பாடிய 

எமயாசிரியாதக் இருப்பதிகங்களும். நகிசம்பிக் டெக்க,. 

அவற்றின் ௮ருமைபெருமை யதியாமல், தமிழ்நூல் ஈலச் 

திற் .றினையளவும் வாயாது பொய்யும் புசட்டுவ் கொலை 

புலை கட்குடியும் மலிந்த ஆரியநூல்களைத் தாம் சிறிதும் 

ஆய்க்துபா.சாதிருந்தும், அவற்றை “வேதம்,” “மிருஇ,?:இதி 

காசம்,” :புசாணம்' என்று உயர்த்துப் பேச ௮வை தம் 

மை இறைவன். அருளிச் செய்தனவாகப் பாசாட்டித்,



௧௫௮ அறிவரைக்கொத்து 

தாம் கற்ற தமிழையுக் தமிழ்தநால்களையும் இழித்துப் பே 
சந் தமிழ்ப்புலவரின் அ௮றிவுகிலை எத்தகைய தென்பதை 

எண்ணிப் பாருங்கள்! தாம் கற்ற வட நாற்கல்வி உலகி 

னர்க்குப் பயன்படா தென்பதை நன்குணர்ந்திருநதுர், 

தாம் கல்லாக தமிழ்மொழிக் கல்வியே இர் காட்டவர் 

மூன்னேற்றத்திற்குப் பெரிது பயன்படுமென்பதை கெஞ் 

சா.ரத் தெரிந்இருக்துர், தாம் பயின்ற இருக்கு மு தலான 

ஆரியநால்களிற் பல்வேறு சிறுதெய்வ வணக்கமும் மக்க 

ளின் கல்லொழுக்கதச் அுறைகட்கு ஆகாதனஷம் வெறும் 
பொய்க்கதைகளும் நிறைந்திருத்தல் செவ்வனே அறிக் 

இருந்துக், காம் பயிலாத *தொல்காப்பியம்,” “சங்க இலக் 

கியம், “திருக்குறள்,” “சிலப்பதிகாசம்,”*தவாசதிருவாச 

கம்” (பெரியபு. சாணம்,” “சிவஞானபோதம்” முூசலான 

அருந்தமிழ் நூல்களில் ஒசே முழுமுதற்கடவுள் வணக்க 

மம் மக்களின் ஈல்லொழுக்கக் அறைகட்கு இன்றியமை 

யாது வேண்டுவனவும் உயர்ந்த உண்மை வரலாற:களாம் 

Arid Berman Caro high, தாம் தமக்குரியவாகக் 

கருதி யிருக்கும் வட நால்களையே தெய்வ நூல்களாக 

உயர்த்துப் பேசித், தமக்குப் புறம்பாகத் தாம் கருதியிருக் 

குக் தமிழ்தால்களை யெல்லாம் மக்களிலுக் தாஜ்ந்தவர்க் 

குரியவாக இழித்துப் பேசி இச்காட்டவர் முன்னேற்றத் 

இற்குப் பெருக்தடையாய்நிற்கும் ஆரியமாந்தர்தம் அறிவு 

கிலை எத்தகைய தென்பதையும் எண்ணிப் பாருங்கள்! 

இவ்வாருக இத் கமிழ்காட்டிலுள்ள கற்றவர்கள் கிலையும் ' 

நடுவுகிலை திறம்பியதாய், உண்மையைஉள்ளபடி. ஆசாய்ந் 

அசைத்து மக்களை உண்மையறிவில் மேலெழச் செய்த 

லிற் சிறிதும் விருப்பு இல்லாமல் அவர்தம் முன்னேற்றத் 

திற்குப் பேரிடர் பயப்பதுமா யிருத்தலை ஆழ்ந்து நினைய



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௬௫௯ 

வல்லார்க்கு, இர்காட்டவரும் இவரிற் பலவகையில் வேறு 

படாத வடகாட்ட வரும் ஒருங்குகெழுமித் தாமே தமது 

காட்டை அ௮ரசுபுரிதல் கனவிலுங் கைகூடா தென்பது 

ஈன்கு விளங்காகிற்கும். இஃதிவ்வாறிருக்க. 

இனி),மேல்காட்டவரிற் கற்றாரின் அறிவுகிலையினைச் 

சிறிதெண்ணிப் பாருங்கள்! அவர்கள் தாம் பெற்ற செல்வ 

மெல்லாக். தமதூ கல்விப் பயிற்சிக்கே பயன்படுமாறு 

செய்து, சமது ஆங்கலைமொழியை மிகத் இருத் தமாசவுந் 

தீஞ்சுவையுடையதாகவும் வழங்கி, அதன்கண் எல்லா 

வகையான கலைநால்களையும் ஆமழ்க்தாசாய்ந்து தெளிக்க 

அறிவான் காளுநாளும் இயற்றி உலகமெங்கணுச் தமது 

- மொழிப்பயிற்கியை ஒளிசச்செழ்து வருகின்ஞுர்கள். ௮ 

மட்டுமோ! அவர்கள் அயல்காட்டு மொழிகளையும் கன்கு 

பயின்று, அவற்றின்கண் உள்ள அ௮ரியபெரிய நூல்களை 

யுர் தமது ஆங்லைமொஜியில் திருப்பி, அவற்றின் உண் 

மைகளையும் ஈடுகிலைவழாது எடுத்துக்காட்டி, Boars 

ளும் இவ்வுலகமெக்கும் பசவிப் பயன்றருமாறு செய்கின் 

ரூர்கள். மற்று, ஈம் இந்தியகாட்டு மக்கட் பகுப்பினசோ 

தாக்காம் வழங்கும் மொழியை யன்றித், தம்மிற் பிற 

வகுப்பினர் வழங்கும் மொழியையும் ௮தன்கண் உள்ள 

ூல்களையங் கற்பதில் வேட்கை இறிதுமில்லாராய் கிற் 

கும் அளவி லமையர்து, அவற்றையும் ௮வற்றை வழங்கி 

வருவாசையும் இழமித்துப்பேசியும் வாளா மாய்கின்றனர். 

'இன்னும், மேல்காட்டவர் தமக்குரிய கிறித்துவ 

சமயவுணர்ச்சியை இவ்வுலகமெங்கணும் பசவச்செய்தற் 

குச் தமது பொருளித் பெரும்பகுதியைச் செலவிட்டு 

வருகின்றனசே யல்லாமல், தமத ௪மயவுணர்ச்சியை ஒரு 

கருவியாய்க்கொண்டு செல்வப்பொருளை௮வர்கள் தேடிச் ,..



௧௬௦ அறிவுரைக்கெரத்து 

தொகுத்தல் கண்டிலேம். மற்று, இக்காட்டின்கண் உள்ள 

குருக்கள்மாசோ இந்துசமயப் பெயசால் அளவிறந்த கிரி 

யைகள் சடங்குகளை வகுத்துவைத்து, அவற்றின் வாயி 

லாகச் செல்வர்கள் இற்றசசர்கள் ௮சசர்களின் செல்வ 

மெல்லால் கவர்ந்து வருதலுடன், ஏழைக் குடி.மக்கட் 

குரியசிறுபொருளையு Oph GO அவர்களையும் வறுமைக்கு 

இரையாக்கி வருகின்றார்கள். ஒருவன் WHS BLP SO 

அவன் இறக்குமளவும், வனும் அவனுக்குரியாருங் 

கடன்பட்டாயினுஞ் செய்து தீர்த்துவிடும்படியாக அவர் 

கள் கட்டிவைத்திருக்குங் கிரியைகளையுஞ் சடங்குகளை 

யும், அவற்றிற்காகச் செலவாகும் பொருட்டி சளையுங் 

கணகச்இட்டுப்பாருங்கள்!/ ஒருவன் செத்தவுடனாவது இக் 

இரியைகள் ஒ.ழிசன்றனவா 2 இல்லை, இல்லை அவன் 

செத்த பத்தாம் நாளிலுங் கிரியை, ஒவ்வொரு இிங்களி 

லும்.மறைநிலா நாளிலுங் சரியை, ஒவ்வோராண்டிலும் 

அவன் இநந்த நாளிலுங் சரியை. இங்கனங், கருவாய் 

வயிற்றிலிருக்கும்போதம், மகவாய்ப் பிறந்து அறைக ழிக் 

கும்போதும். ஆடை யுடுக்கும்போதுங், காது குத்தும் 

போதும்,பள்ளிக்கூடத்திற் புகும்போதும், மணஞ்செயும் 

போதும், மனைவியுடன் கூடும்போதும், அறுபதாம்ஆண்டு 

நிறையும்போதும், இறந்தபோதும், இறந்த பின்னருந். 

தொடர்பான செலவிற் இரியைகளைச் செய்துசெய்து ஈம் 

தமிழ்மக்கள் வறுமையிற் இடந்துழலுமாறு புரிக்து,௮வர் 

தரும் பொருளாற் கொழுக்கத்தின்று இன்புற்று இரக்க 

| மிலசாய் வாழும் ஆரியக் குருக்கள்மார் தஞ் சூழ்ச்சியை 

எண்ணிப்பார்ப்போர் எவரேனும் உளசா ?. 4 

இங்கனர் தொடர்பாகக் இரியைகளைப் பற்றுமாறு 

, கற்பித்து, அவற்றைத் தமிழர்கள் தாமே செய்யாமல் .



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௧௬௬ 

ஆரியசாகிய தம்மைக்கொண்டே செய்வித்தல் வேண்டு 

மெனவும் வற்ப்றுத்தி, அவ்வாற்றால் கமிழாகள் பொரு 

ளைப் பகற்கொள்ளை கொண்டு இனித வாழும் ஆரியக் 

குருக்கள், தாம் தமிழர் இல்லங்களில் ௮ங்கனர் தொடர் 
பாகச் செய்துவைக்குங் கிரியைகளை அவர்ச்சு விளங்கும் 

படியான தமிழ்மொழியி லாவது சொல்லிச் செய்துவைக் 

கஇன்றார்களா? அதுவும் இல்லை; தமிழர்க்கு எள்ளளவும் 
தெரியாத ஆரிய மொழிச் சொற்களை *மந்திசங்கள்' என 

உயர்த்தி எமாற்றிச்சொல்லி, ௮க்கிரியைகளைச் செய்பவர் 

களாய், அவர்களைப் பாவைபோல் ஆட்டி வைக்கின்றார் 

கள்.கடவுளைக்கண்டபொடிய மாணிக்கவாசகர், திருஞான 

சம்பந்தர் முதலான தெய்வ ஆரியர்கள் அருளிச்செய்த 

தெய்வச் செந்தமிழ்த் இருப்பதிகங்களாச்தெய்வமாமறை 
மந்திரங்கள் இருக்க, அவற்றை இழித்து ஒக்க, இந் 

காட்டவர்க்குத் தெரியாக வடமொழிச் சொற்களைச் 

சொல்லி ௮க்கிரியைகளைச் செய்யும் ஆரியக்குருமாரின் 

தீய எண்ணத்தைக் கண்ணெர்ந்து, அதனைப் பலரறியத். 

தெரிவிக்கும் அறிவாண்மை வாய்ந்தார் இத் தமிழரில் 

இல்லையே! 

இன்னுஞ், சிவபிரான் இருக்கோயில்களில் வ ழி 

பாடு ஆற்றுங் குருக்கள்மார் தமிழரினத்தைச் சோந்தவ 
சாயிருந்தும், ௮த் திருக்கோயில்களுக்கு வரத றெப்பெல் 

லாம் அவைகள் சைவசமயாூரியசாற் பாடப்பெற் நிருப் 

பதுபற்றியே யென்பதை அவர்கள் ஈன்குணர்ந்திருந்தும், 

அவர்கள் தேவாச திருவாசகச் செந்தமிழ் மந்திரங்களைக் 

கொண்டு இறைவனுக்கு வழிபாடு செய்யாமல், தமிழ் 
மக்களுக்குச் சிறிதும் புலனாகாத. வடமொழிச் சொற் 

களை - மந்தசங்களென உயர்த்துச்சொல்லி, அவற்றைக் 5 
21.



௧௬௨ அறிவுரைக்கொத்து 

கொண்டே சோரயில்வழிபாடு மூழுதுஞ் செய்கின்றார் 

கள். ஈதென்ன கொடுமை பாருங்கள்! தமிழ்மொழி 

வழங்காம் இத்தென்னாட்டில், தமிழ அசசர்களாலுர் தமி 

மர்களாலும் அமைக்கப்பட்டுச், சைவ ச௪மயாிரியர்க 

ளால் தமிழ்மொ ழியிலையே இறெப்பித்துப் பாடப்பெற்ற 

இருக்கோயில்களிலேயே தமிழ் மந்திரங்களை வழங்காமற் 

செய்து, இத் தமிழ் sr Os Gb Qo வணங்கப்படுஞ் 

சிவபி.ரானுக்கும் அவனை வணங்குக் தமிழ் மக்களுக்கும் 

ஏகொரு தொடர்பும் இல்லாத, அவர்களுக்குச் இறிதுர் 

தெரியாத வடமொழிச் சொற்களைக் கொணர்ந்து அவற் 

றைக்கொண்டே அத் இருக்கோயில்களில் எல்லாவழிபா . 

டும் ஈடக்கும்படி. செய்துவிட்ட பாரப்பனர்கஞ் சூழ்ச்சி 

யையும் ௮ஞ்சாகெஞ்சையும் ஆண்மையையும் எண்ணிப் 

பாருங்கள் ! இத் தமிம் சாட்டின்கண் எத்தனையோ 

கோடிக் கணக்கான தமிழ்மக்களும், நாருபிசக்கணக் 

கான செல்வர்களும், ஆயிசக்கணச்சான சிற்றரசர்களும் 

நூற்றுக்கணக்கான மடாஇபஇகளுநம் தமிழ்ப் புலவர் 

களும் நிறைந்திருந்துந், *தமிழார்களாகய எங்களுக்குரிய 

இத்திருக்கோயில்களில் தேவாச இிருவாசகச் செந்தமிம் 

மா மந்திரங்களைக் கொண்டு வழிபாடுசெய்யாமல், எங் 

கஞுங்குப்புறம்பான எங்களுக்குத் தெரியாத வடமொழி 

யைக்சொண்டு ஏன் வழிபா செயப்கின் நீர்கள்??? என்று 

கேட்ட ஆண்மையுடையவர் எவசாவது. ஈம்' தமிழரில் 

உண்டா? இத்துணைப் பெரிய இத் தமிழ்நாட்டில், எத்த 

னையோ கோடிக்கணக்கான தமிழ்மக்கள் நிறைந்த இத் 

தென்னாட்டில், எல்லாம்வல்ல இறைவனை நேர்முகமாய்க் 

கண்டு திருப்பதிகங்கள் அருளிச்செய்த தெய்வ ஆரியர் 

நிலவிய இத் தெய்வராட்டில், எல்லா இடங்களிலுஷ்



௯ 
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ெந்தகான தூயதான . தெய்வம் உறைவதான திருக் 

கோயிலிலேயே ஈம் தெய்வஆரியர் அருளிய தமிழ்மர் 
இரங்கள் நிலவாமல் அவற்றைப் புறக்தள்ளித், தெய்வத் 

தன்மை சிறிதுங் காணப்படாத வடமொழிச்சொற்களைக் 

கொணர்ந்து நுழைத்து, அவற்றைப் பெருமைப்படுத்தித, 

தேவார திருவாசகச் செந்தமிழ் மாமறைகளைச் :சூத்தி 

சப்பாட்டு' என்று இழித்துப்பேசும் பார்ப்பனர்கள், எ*் 

த்க் காலத்திலாயினும் இந் நாட்டுக்குக் குடியரசு வருவ 

தாயிருந்தால், அதன்கண்ணும் தமக்கு ஆட்சியையும் 

ஆக்கத்தையும் கிலைப்படுத்தி, ஏனை மக்களை யெல்லாம் 

அறிவில்லாத குருடர்களாக்கித் தமக்கு ௮டி மைப்படுத்தி 

வைத்திருப்பசே யல்லாமல், அவர்கட்கு ஏதொரு சிறிய 

உரிமையேனுவ் கொடுப்பர் ௮ல்லது கொடுக்க விரும்பு 

வா என்ற: சனவிலும்கினைக்கின் ீர்களா? கினையாதீர்கள்! 

நமக்கு உயிரினுஞ் சிறந்த திருக்கோயில் முதல் ௮௪ 

யெல்கிலைகள்' கல்விக்கழகங்கள் கைத்தொழிற்சாலைகள் 

e
n
e
m
a
 

புகைவண்டி நிலையங்கள் உணவுவிடுதிகள் மணக்களங் 

கள் பிணக்களங்கள் ஈருன எல்லா இடங்களிலும் ஆரி. 

யப் பார்ப்பனர்களே ஆட்சியும் தலைமையும் உடையவர் 

களாயிருக்து, ஏனைவகுப்பினரின் முன்னேற்றத்திற்குப் 

பெருந்தடை. விளைப்பவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். ஏனை 

வகுப்பினர் எல்லாரும் ஒன்றுசேர்ந்து விடாதபடி, ௮வர் 

கட்குட் பலவேஹு. சமயப்பிரிவு சாதிப்பிரிவுகளை யுண் 

டாக்சி, ௮வ்வொவ்வொரு பிரிவினருக் தத்தஞ் சமயமே 

தத்தஞ்சாதியேயுயர்ந்ததென்றுசொல்லி ஒருவசையொரு 

வர் பகைத்துப் போசாட: வைத்து, ௮ப் போராட்டத் 

திற்கு இடமாக இராமன்கதை கண்ணன்கதை கந்தன் 

கதை'விநாயகன்கதை காளிகதை முதலிய பலவேறு கட் ,
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டுக் கதைகளைத் தமது வடமொழியில் உண்டாக்கிவைத் 
தூ அவற்றை இராமாயணம் பாரதம் பாகவதம் காந்தம் 

முதலிய புசாணங்களாக உயர்த்து வழங்கி, அவை தம் 

மை மற்றையெல்லா வகு: ப்பினருவ் குருட்டு ஈம்பிக்கை . 

பால் விடாப்பிடியாய்ப் பிடித்துக்கொள்ளும்படி. செய்து 

விட்டார்கள். தமிழரில் ஆசாய்ச்சி யறிவுடையார் எவ 

பேனுர் தமிழ்மக்கள் இங்வனங் குருட்டு நம்பிக்கையால் 

அழிக்துபோவதைக் கண்டு இசக்கி, இப் பார்ப்பனக் 

கட்டான கதைகளை ஈம்ப?2வண்டாம். அறிவுவிளக்கத் 

திற்கும் தூய ஒழுக்கத்திற்கும் உதவிசெய்யும் உயர்ந்த 
தமிழ் நூல்களை ஆசாய்ந்து பயிலுங்கள்! குலமும்ஒன்றே, 

குடியும் ஒன்றே, வழிபடு தெய்வமும் ஒன்றே” என்று 

பொதமக்கட்கு அறிவு தெருட்ட மூன்வருவ சாயின், 

உடனே அப்பார்ப்பன செல்லாரும் ஓ' 'உமூகமாய்நின்று 

அவசை நாத்திகர்,” 4பிசாமணகிர்ககர், *வேதகித்தகர்? 
எ்ன்று பலரறியத்தூற்றி, ௮வசது அறிவுசை எவது 

செவியிலும் ஏருமற் செய்வதுடன், ௮வசது வாழ்க்கைக் 

கும் பலவழியில் தீங்கிழைக்கன்றார்கள். மற்றை வகுப் 
1D sor fl செல்வமுடையவர்கள் எவர் இருப்பினும், ௮வ 

சைப் பார்ப்பனர்கள் சூழ்ந்துகொண்டு, ௮வது பொரு 

காப் பலவகையில் உரிஞ்சிவிவெதொடு, தமிழறிஞரின் 

அறிவுரை அ௮ச்செல்வர்களின் செவியுள் நழையாதபடிக் 

கும் மிச விழிப்பாக இருந்து தடைபுரிந்து விடுகின்றார் 

கள். அதனால், இத் தமிழ்நாட்டிலுள்ள செல்வர்களின் 

பெரும்பொருள் தமிழ்மக்களின் அறிவுவிளக்கத்திற்கும் 
அவர்தம் நல்வாழ்க்கைக்குஞ் சிறிதும் பயன்படாமற் 

போன்றது! ஊர்கடோறும் ஈகரங்கடோறும் (இசாமா 

.யணம்' முதலான கட்டுக்கதைப் பிரசங்கம்” நடைபெறச்
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செய், அதன் வாயிலாக ஊசவர்பொருளே எளிதிற் 
சுவர்ச்து கொள்வதுடன், அவ் வறிவில்லா் மக்கள் உள் 
ளத்தில் கம்மையுர் கம்முடை பி தாஸ்களேயும் (மீதவர்' என் 
அர் தேவர் 1 க்குரிய 2வதங்கள் என்றும் கம்பும் அசையாக் 
குருட்டு நம்பிக்கையையும் பதியச் செப்து, அவ்வாற்றால் 
தம்முடைய ஆட்சியையும் முதன்மையையும் ஆரியப் 
eee ae AP ape = li ள்;இன்னும் 
அம்குயற்சியை ஈடத்திய வருின்ருர்கள்; ஆங்கில ஈன் 
மக்கள் ஆங்காங்குவைத்து ஈடத்தும் பள்ளிக்கூடங்களிற் 
கற்கு் தமிழ்மாணவரின் தமிழ்ப்பாடங்களி லெல்லாக் 
தம்முடைய புசாணக் கட்டுக்கதைகளை அழைக, இள 
மைப்பருவத்திலேயே ௮வை ஈம் சிறார் உள்ளத்திற் பசு 
மசதீகாணி?பால் இறுக்கமாகப் பதியவைக்கின்றார்கள். 
இவர்கள் இச் தமிழ்காட்டைப் பாழ்படுத்தும் Qaiajaray 
களை, உயர்நிலைகளிலுள்ள தமிழறிஞர் ஈன்கறிந்து வைத் 
அர், சுமக்க வரும் பொருள்வருவாயையோ தமது நிலை 
யுயர்வையோ மேலதாச்கருதி, அவரிழைக்குக் தீ திங்குகட் 
கெல்லாக் தாமும் உடந்தையாய் தின்ற ஈம் அருமைச் 
os aan பாழாக்கிவிடுகின்றனர்.! இன்னும் இங்கள் 
மே பார்ப்பனர்களாலும், அவர்களைப் பின்பற்றி அவர்க 
"ஊாப்போல் ஈடக்கும் ஒழுகலாறுகள் உடையசாய் வட 

- மொழிக்கும் வடநூல்கட்கும் ஏற்றஞ்சொல்லித் தமிழை 
yo தமிழ் நூல்களையும் புறத்தொதுக்கி கடக்குஞ் சைவ 
 வைணவர்களாலும் இக் காட்டுக்கு விளைந்திருக்கன்ற 
திமைகளை யெல்லாம் எடுத் தசைக்கப் புகுந்தால் இவ் 
வேடு இடங்கொள்ளாது. 

ஆதலால், இச்சாட்டுக்கு நலந்தேபெவச்ர்க வெளி 
வருர் தலைவர்கள் உண்மையாகவே தாம் BOG செப்ப 5
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வா்களா யிருந்தால், இப்போதுள்ள மிக இரங்கத்தக்க 

நிலைமையில் ஈம் குடிமக்களை, ஈம் ஆங்கில HIF SF 

மாருகக் செப்பிவிட்டு அவர்களையும் அவர்களின் வாழ்க் 

கையையும் பாழ்படுத்தஞ் செயலை வீதெது, யாக் கூறம் 

ஈன்முயற்சிகளை விடாப்பிடியாய்ச் செய்து, அவர்களை 
ஆசாய்ச்சி யறிவிலும் இன்ப ஒருமை வாழ்க்கையிலும். 
பயன்படு முயற்சியிலும் முன்னேதுமாறு உகவிபுரிதல். 
வேண்டும். 

முதலாவதாக, ஊர்கடோறும் ஈகரங்கடோறுக் 
தமிழ்ப்பள்ளிக்கூடங்கள் இறப்பித்துச், செல்வர்கள் வீட் 

டுப் பிள்ளைகளைத் தவிச மற்றை எல்லாப் பிள்ளைகளும் 
பொருட்.செலவின்றித் தனித்தமிழ் கற்கும்படி செய்தல் 

வெண்டும். அவர்கட்குக் கற்பிக்கும் நூல்களில் ஆரியக் 
கட்டுக்கதைகள் இறிதும் விரவல் ஆகாது. ஒழுக்கமுறை 

களும், இயற்கைப் பொருள் இயல்புகளுஞ், சிற்றுயிர்க 
ளின் தன்மைகளும், ஆண்மையிற் இறந்தாரின் வசலாறு 
களும், மக்களின் நாகரிக வரலாறுகளும், உழவு வாணி 
கம் கைத்தொழில்கள் செய்யும் முறைகளுநங், ம வயில் 
தன்மைகருநங், கடவுகக்கண்டு பாடிய சான்றோர் வர 
லாதுகளும், உண்மை யாசாயும் முறைகளும் இன்னும் 
இவையபோன்றவைகளுமே அந்தந்த வகுப்புக்குத் தக்க ' 
படி. செந்தமிழில் எழுதப்படல் வேண்டும். 

இசண்டாவது: கமிழ்கற்ற அறிஞர்களை ஆராய்ச்சி, 
முறையிற் பயிற்கி ஊா்கடோறும் விடுத்துப், பொதுமக் - 
கட்கு மேற்கூறிய பொருள்களை விளங்க எடுத்துச் சொல் 
லி, அவர்கள் ஈல்லறிவு டெறுமாறு செய்வித்தல் வேண் 
டும். ஊனுணவு ஒழித்தவர் ஊனுணவு ஒழியாதவர் என் 

டனும் இருபிரிவின£ன்றி, வேறு எவ்வகைச் சாதிப்பிரிவுஞ்
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.சமயப்பிரிவும் இல்லாமல் ஒழித்தல் வேண்டும். பிறப்பு 

இறப்புஇல்லா எல்லாம்வல்ல ஒரு முழுமுதற்கடவுளையே 

எல்லாரும் வணங்கும்படி செய்வித்தல்வேண்டும். பிறந்து 

இறந்த உயிர்களைத் தெய்வங்களாக வணங்குஞ் ஹுதேவ 

தை வணக்கத் அவைகளுக்கு இடும் உயிர்ப்பலி 

யையும் அறவே ஒழித்தல்வேண்டும். 

மூன்றாவது: மேற்குறித்த நன்முயற்சிகளைச்செய்து, 

அவற்றால் விளையும் ஈலங்களை நிலைபெறுத்துதற்கு ஏசாள 

மான பொருள் வேண்டி யிருக்கு மாதலால், வீணே 

கோடி கோடியான பொருட்டிரளை வைத்துக்கொண்டு 

அவற்றை மேற்குறித்த ஈன்முயற்சிகளுக்குப் பயன்படுத் 

காமல் இதுமார்து கிடக்குஞ் சிற்றரசாகளுஞ் செல்வர்க 

ஈம் மடத்தலைவர்களும் ௮ப் பெரும்பொருட் டி.சளில் 

ஒருஹே பகுதியை மட்டுக் தமக்கு எடுத்துக்கொண்டு, 

மற்றைப் பெரும்பகுஇியைக் சூறிப்பிட்ட முயற்சிகளுக் 

குக் கொதெதுவிமொறு, எந்தெந்த வகையில் மூயலல் 

வேண்டுமோ அந்தந்த வசையாலெல்லாக் கடைப்பிடி 

பாய்கின்று மூயலல்வேண்டும். முயன்றுபெற்ற பொரு 

இக்ஈன்முயற்சகளுக்குப் பயன்படுத்துவதிலும் மிகவிழிப் 

பாயிருத்தல் வேண்டும். இங்கனம் ஒழுங்கான முறை 

பில், ஈம்சாட்டவர்கட்கு உண்மையாகமவ ஈலந்தருமுறை 

பில், தலைவர்களாக வருவோர் சமது அரும்பெருமுயற்சி 

யைப் பயன்படுத்துவா.சாசுவென்று எல்லாம்வல்ல இறை 

வனை வேண்டுகின்ஜோம்.



உடன்பிறந்தார் ஒற்றுமை 

**நீ றில்லா கெற்றிபாழ் கெய் இல்லா உண்டி பாழ் 
ஆ நில்லா ஊருக் கழகுபாழ் - மாறில் 
உடர்பிறப். பில்லா உடம்புபாம் பாழே 
மடக்கொடி இல்லா மனை”? 2 இளவையார் 

£உடன்பிறந்தரா? என்னுஞ் சொல் ஒ.2ச வயிற்றிற் கூடப் - 
பிறந்தவர் என்னும் பொருளைத் கிருவதாகும். தலைப்பில் 
எடுத்துக்காட்டிய ஒளவையார் திருப்பாட்டின்கட்:பகை 
மை இல்லாத உடன்பிறப்பாளர் இன்றித் தனியே பிறக் 
கும் பிறப்புப் பயனற்றதாகும்” என்பது வலியுஅுத்தப்பட். 
டிருக்கின்றஅ.. படவே, அன்பினால் அகங்கலக்து அளவ 
ளாவும் உடன்பிறந்தார் கூடப் பிறந்த பிறவியே பயன் 
உடைகத்தா மென்பதும், பகைமைக் குணங்கள் உள்ளா 
ருடன் பிறப்பது பெருக் அன்பத்திற்கே இடமா மென்ப 
அம் ஈன்கு பெறப்படும். பொல்லாதாருடன் பிநப்பது 
பெரிதுர் துன்பர் கருவகென்பதனை இந்தப் பாட்டின் 
கண் மறைவாகக் கூறினாசாயினும், ந்து 
*உடன்பிறக்தார்கூற்றத்தாசென் அிருக்கவேண்டா 
உடன்பிறக்தே கொல்லும் வியா ,தி-உடன்பியவா 

, மாமலையில் உள்ள மருக்தே பிணிஜர்க்கும் 
அம்மருக்து போல்வாரும் உண்டு?” என்னும் மற் 

ஹமொருபாட்டில் அதனை விளக்கமாகக் கூறியிருக்கின்றுர். 
அதூ நிற்க. , 

இனிப், பகைமைக்குணங்கள் உள்ளாருடன் பிறப் 
ட பதிலுர், தன்னிர் தனியே பிறப்பது ஈன்றன்றோவெனின்; '
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தனியசாய்ப் பிறந்தால், உலகவாழ்க்கையில் அடுத்தடுத் 

துக் இளைக்கும் பலவகை அல்லலிற்பட்டுத் தனியே உழல 

வேண்டி வருமாதலால் தனிப்பிறவி யெடுப்பது ஈன்ருக 

மாட்டாது. எந்தக்காலத்திலும் ஒரு மகன் பிறா உதவியை 

யு் துணையையும் நாடாமல் உயிர்வாழ்தல்முடியாது. ஒரு 

வன் தாயின்கருப்பையிலிருக்து பிறக்குங் காலத்திலேயே 

முழு அறியாமை -உள்ளவனாயும், பிறகு சிறிது சிறிதே 

வளர்ந்துவருங் காலங்களிலெல்லாம் பிறருடைய சேர்க் 

கையாற் சிறிது சிறிதாக அறிவு விளங்கப்பெற்று வருஞ் 

சிற்றறிவு உடையவனாயுந், தனக்கு வேண்டும் ஊண் 

உடை முதலான எல்லாப்பொருள்களையும் பிறரது முயற் 

சியாற் பெறவேண்டியவனுாயுந், கனக்கு வேண்டும் வ௪இ 

களைத் தான் தேடிக்கொள்ள: முயலும் போதுக் தான் பல 

ருடைய உதவியையும் துணையையும் காட வேண்டியவ 

ஞாயுந், தனது ஹு வாழ்நாளின் இடையிடையே தான் 

கோயாற் பற்றப்பட்டு வீழ் தலின் ௮க் காலங்.களி லெல் 

“லாம் இவன் தனக்கு கோய்தீரப்பார் பேருதவியைக் கட். 

டாயம் விரும்பி நிற்பவனாயும் இருத்தலால் ஒரு .மகன் 

தனத அன்பத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் அறிவுக்கு மெல் 
லாம் பிறரைச் சார்க்தவனாகவே யிருக்கின்றா ன். 

இங்கனம் பிழசைச் சார்ந்தே உயிர்வாழும் கிலையி 

வள்ள ஒரு மசகனுக்கு எல்லா வகையிலும் உதவியுர் 

துணையுமாய் கிற்கத்தக்கவர்கள் எவர்கள்? என்று ஆசாய்ந் 

து பார்க்குங்கால், தன் உடம்பொடு தொடர்பு உடைய 

வர்களே யல்லாமல், மற்றவர்கள் ௮ல்லசென்பது நன்கு 

விளங்கும். தன்னைப் பெற்ற தாயுக் தந்தையு், தன்னொடு 
பிறந்த அண்ணன் தம்பி ௮க்கை தங்கைமாருந்,தன்னைச் 

சேர்ந்த மனைவியும், சன் வயிற்றிற் பிறந்த பிள்ளைகளார் 

22.
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தன்னிடத்து அன்புபாராட்டி உதவியும் அுணையுமாய் நிற் 

றல் போல், உடம்பின் தொடர்பு இல்லாத மற்றவர் அவ் 

கனம் இபற்கையான அன்புகாட்டி ஒருவனுக்குச் சார் 

பாய் நிற்றல் ௮ரிஇனும் அரிது. பிறாக்கு நாம் எவ்வளவு 

பொருஅக் கொடுத்தாலும் எவ்வளவு உதவியைச் செய் 

தாலும் நமக்குப் பெரிய இடுக்கண் வந்தகாலத்தில், அவர் 

ஈம்மைவிட்டு நீங்குவர்; இதுபற்றி யன் ரோ ஒளவைப் .' 

பிராட்டியார், 

இற்ற. குளத்தில் அறுகீர்ப் பறவைபேரல் 

உற்றுழிக் Bieri 2. DUNT = 2b Hor SHO 

கொட்டியும் ஆம்பலும் கெய்தலும் போலவே 

ஒட்டியுறுவார் உறவு 93 சான்று அருளிச்செய்தார். 

ஆயினுஞ், சிற்சிலர் சமக்குள் உடம்பின் னை. இல் 

லாதவசாய் இருந்தாலும், உயிரும் உடம்பும்போல் wg 

தனை நேயரும் அன்பும் உடையவசாய் எவ்வகை இடக் 

சண் வந்த காலத்தும் பிரிவின்றியிருக்கக் காண்கின்றோ 

மே யெனின்; அத்தகையோர், லெகாளில் ௮ மிர்துபோம் 

இப் பொல்லாப் புலால் உடம்பின் தொடர்பை நோக் 

காது, ஒருவரிடத் தமைக்த உயர்ச்த அறிவையும் உயர்க்த 

அன்பையும் உயர்ந்த செயலையமே நோக்கி நெகிழாத - 

அன்பு பூண்டு, ௮வர் பொருட்டுத் தமது ஆவியையுங் 

கொடுப்பசாதலின் ௮ஃது இங்கே காட்டற்பாலதன்று. 
ஒரு மகனுக்கு இயற்கையில் உண்டாகும் நேயமானது 

உடம்பின் தொடர்பால் வருதலின் அதுவே இங்கு 
ஆசாயற்பாலதாகும் . 

இனி, உடம்பின் தொடர்புடையாரிலுச், தன்னைப் 

பெற்ற தாயுர் தர்தையுற் சன்னினும் ஆண்டின் மூஇர்ர்
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காசாய்த், தன்னைக் குழவிப்பருவந் தொட்டுப் பாது 
- காத்து வளாச்கப் பெருந்துன்பத்தை அடைதந்தவர்களா 

பிருத்தலால் அவர்களுக்குத் தான் உதவியுந்துணையுமாய் 

நிற்கவேண்டுமே யல்லாது, அவர்களுடைய உதவியை 

யுர்துணையையுந் தான் நாடலாகாது. தன்னைச் சேர்ந்த 

மனைவியோ பெண்பாலாய்ச் சன் உடம்பைப் பாதுகாத் 

தத் தனது இன்பத்திற்குக் காரணமாய் இருத்தலால், 

அவள்பாற் பேருகவியையும் பெருந்துனையையும் பெற 

விரும்புதல் ஆண்டன்மைக்கு SPS sar ol. தன் வயிற் 

கிழ் பிறக்க பிள்சாகளோ சிறு மதலைகளாய்ப் பருவம் 

முதிரும் மட்டுர் தன்னாற் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர் 

களாய் இருத்தலால். தனத முதுமைக்காலம் வரையில் 

அவர்களுடைய உதவியையும் துணையையுக் ஒருவன் 

எதிர்பார்க்கலாகாஅு. இனித், தன் உடன்பிறந்தா ருள் 

OS gor Koss தங்கையும் பெண்பால சாகலின், 

அவர்க்குச் சான் உதவியுக் துணையுமாய் கிற்றலே முறை 
யாம். இவசெல்லாம் இங்கனமாகத், தனக்கு உயிர் 

வாழ்சாள் முழுதும் உண்மையான உதவியுக் துணையுமாய் 

நிற்றற்குரியவா் எவசெனின், தன்னொடுசிறிதேறக்குறைய 

ஒத்த ஆண்டும் ஒத்த அறிவும் ஒத்த தோழமையும் ஓத்த 
அன்பும் வாய்ந்த உடன்பிறந்தாசேயாவர் என்பது முடிக் 

கப்படும். இங்கனம் உடன்பிறந்தார் மட்டும தனக்கு 

உறுபெருர் துணையும் உதவியுமாய் நிற்றலால், ஈல்ல தமை 

யன் தம்பியளை இல்லாப்பிறவி பயனற்றதென்று ஒளவை 

யார் அருளிச்செய்வாராயினர். நல்ல உடன்பிறப்பைப் 

பெறுதல் எவற்றினும் அரிதென்டதும், அத்தகைய உடன் 

பிறப்பைப்பெற்றவனுச்சு ஆகாதது ஒன்றுமில்லை யென்ப 

அம் உணர்த்தும்பொருட்டே. சீவகூக் தாமணியிலும், ,



Sore. அறிவுரைக்கொத்து 

“திண்பொருள்எய்.கலாகுக் தெவ்வசைச்செகுக்க 
லாகும், ஈண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் மாவை 
யும் கண்ணலாகும், ஓண்பொரு OTT al as) BUT 
உடன்பிறப் பாக்கல் ஆகா, எம்பியை சங்குப் 
பெற்கேன் என்௪னக் கரியதென்றான்?? 

என்று திருத்தக்க தேவரும் அருளிச் செய்தார், இங் 

கனமே, கக்தபுசரணத்திலுஞ் சூரபன்மன் தன் றம்பி 
சிங்கமுகனை கோக்கிப், 

*பொன்னைகிலச்தன்னைப்பு தல்வச்களாமங்கையமை 
பின்னை யுளபொருளை எல்லாம் பெதல்ஆகும் [a 

என்னையுடைய இளையோனே இப்பிறப்பில் 

உன்னை இனிப்பேறுவ அண்டேச உரையாமே'' 

என்று கூறியதும் உற்றுகோக்கற்பாலதாகும். 

இங்கனம் டெறுதற்கரிய உடன்பிறப்பைப் பெற்று. 
வைத்தும், அண்ணன் தம்பிமார் சிலர் ௮சன் அருமை 
யைச் சிறிதும் உணசாமல்' ஒருவசை யொருவர் பகைத் 
அம், ஒருவாமேல் ஒருவர் பொறாமை கொண்டும், ஒரு 
வசை யொருவர் ஏமாற்றியும் ஒற்றுமை கெட்டுத் சமது 
பிறவியைப் பாழாக்குகின்றனர். ஏதோ முற்பிறவியிற் 
செய்த தவத்தால், இறைவன் தமக்கு உடன்பிறப்பைத் 
தந்தருளினான் என்றும், அவன் தந்த இப் பெரும்பேற் 
றை காம். பாதுகாத்துக்கொள்ளல் வேண்டும் என்றும் 
நினைாதபாராதவர் மக்கள் ஆவரோ? நாம் உடன்பிறர் 
தோம் என்பதைச் சிறிதும் உணராத விலங்குகளுக்கும், 
தம் உடன்பிறப்பின் அருமையை உணசாத மக்களுக் 
கும் வேற்றுமை உண்டோ? பாருங்கள் அன்பர்களே! 
இர் ஆவின் கன்றுகள் பலவும் பருவம் முதசமுஇசச் சாம்



உடன்பிறக்தார் ஓற்றுமை ௧௭௯௦ 

உடன்பிறந்ததனைச் சிறிதும் அறியாமல் தத்தம் வழியே 

போகின்றன; அதுபோலக், குழவிப்பருவத்தே ஒருங்கு 

பிறந்து ஒருங்கு வளர்ந்த உடன்பிறப்பினருக் தம்மை 

ஒன்ருப்ப் பிறப்பித்த &யனது இருவுளக்கருத்தைச் சிறி 

அம். நினையாமல் ஒற்றுமை கெட்டுத் தனித் தனியே 

செல்லுதல் கூடுமோ? சலகாளிருந்து தமது கையைவிட் 

டகலுஞ் செல்வத்தின் பொருட்டாகவும், இடையே வச் 

அ சேரந்த மனையாளின் பொருட்டாகவும், உடன்பிறக் 

தார் தம்மிற் பகைகொண்டு, வேறுவேரப்ப்பிரிந்து ஆண் 

டவன் நோக்கத்திற்கு மாருய் ஒழுகுதல் மன்னிக்கப் 

படாத பெருங்குற்றமாய் முடியும். இப்பிறப்பில் ஒருவன் 

தான் கினைந்தவண்ணர் தம்பியைப்பெறல்முடியுமா?தம்பி 

தமையனைப் பெறல்முடியுமா? தம்மாற் புதிதாகச் செய்து 

கொள்ளமுடியாத உடன்பிறப்பின் அருமையை உணர்க் 

௮), தமையன் தம்பிமார் தமக்குள் மிகவும் அன்புடைய 

சாய் ஒற்றித்து வாழ்ந்து சுமக்கும் உலகத்திற்கும் பயன் 

படல்.வேண்டும். தம்பிமார் கல்வியிலும் அறிவிலும் 

எவ்வளவு சிறந்தவசாயிலும், பருவத்தில் முதிர்ந்த சம் 

கமையன்மார்க்குக் &ீழ்ப்படிந்து ஒழுகி ௮வசைத் தம் 

மோடு இணச்டக்கொள்ளல் வேண்டும்; சமையன்மார் 

அஆண்டில்மாத்தவசாயினுங், கல்வியிலும் அறிவிலுஞ்றெந்த 

தம் தம்பிமார்க்கு இணங்கி நடத்தல்வேண்டும். தமையன் 

தம்பியர் தம் மனைவிமார்க்கு உடன்பிறப்பி எருமையை 

அன்பொ தெளிவாய் எடுத்துக்காட்டி,  அவசெல்லாம் 

ஒன்றுபட்டு நடக்கும்படி. இருத்தல் வேண்டும். உடன் 

பிறந்தாரில் ஒருவர் -கல்விவளர்ச்சியின் பொருட்டும் பிற 

உயிர்களின் தன்பத்தைக் துடைக்கும் பொருட்டுஷ் 

செல்வத்தை ஈன்கு.செலவிட்டுப் பயன்படுத்துவசாயின்



௧௪௪ அறிவரைக்கொத்து 

அதனைக் சுண்டு லியோ? எம் உடன்பிறக்தான் எங்கள் 

செல்வத்தை யெல்லாம் அழித்துவிகென்றனனே!'என்று 

_ மற்றவர் வயிது எரியாமல் *ஊர் நடுவிலுள்ள இனியகுளம் 

எல்லார்க்கும் பபன்படுதல்போல, -நாம்பெரிதும்முயன்று 

தொகுத்த பொருளெல்லார் தக்கார்பலர்ச்கும் பயன்படும் 

படி அதனை நல்வழிப்படுத்தி, ஈமக்கும் ஈமது குடும்பத் 

திற்கும் பெரும் புகழையும் பெரும் புண்ணியத்தையும் 

வருவிக்கும் இவனோடு உடன்பிறக்கப்பெற்ற எமது தவ 
மே தவம்.”” என்று மனம்மகிழ்ந்து, அவற்குக் தாழும் 

உ தவியாய் நிற்றல் வேண்டும். 

ஊருணி நீர்கிறைச் தற்றே உலகவாம் 

பேர் அ.றிவாளன் இரு” என்றும், 

:தாள்ஆம்.றித்தச்தபொருள் எல்லாச் தக்கார்க்கு 

வேளாண்மை செய்தம் பொருட்டு?” 

என்ற் இருவள்ளுவ கரயனார் அருளிய இருக்குநளை 

இடையருது நினைந்து, உடன்பிறக்சவர் பொருட்செல 

வாற் பகைகொள்ளாது, ஒற்றுமைப்பட்டு வாழக் கட 

மைப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அன்பம்வந்த காலத்தும் இன் 

பம் வந்த காலத்தும் ஒரு காப் மக்கள் ஒன்றுயிருந்அு 

அவற்றை நுகாதலே அவர் சமக்கு முறையாம். பாண்ட 

வர் ஐவரும் காடிழந்து காடுபோய்த் அன்புற்றபோதம், 

திரும்பி நராடடைந்து ௮ரயற்றி இன்புற்றபோதும் ஒன் . 

ரூய் இருக்தமை இன்னும் புகழப்படுசின்றகன்றோ/? தன் 

சொற் கேளாத தமையன் ரூசபன்மனைக் கான் விட்டுப் 
போகாது அவனொடு கூடவேயிருந்து உயிர்துறத்த௮அவன் 

றம்பி சிங்கமுகனது அரிய அன்பு இன்னும் பாராட்டப் 

ல படுன்றதன்றோ? தன் றமையன் இசாமனொடு கூடவே



உடன்பிறக்தார் ஒற்றுமை ௧௭௫ 

காடுபுருக்து, அவன் உறங்குங் காலத்துர் கான் உறங்கா 

மல் அவனுக்குப் பதினான்கு ஆண்டு பாதுகாவலனுப் 

நின்று, அவன்பொருட்டுப் பெரிதுக் துன்புற்ற அவன் 

றம்பி இலக்குமணனது அரிய அன்பு கேயம் இன்னும் 

உலகிற்கு ஒரு ஈல்எடுத்துக்காட்டாய் விளங்குகன்றதன் 

மா? இங்கனமெல்லாக் தம் உடன்பிறந்தாசோடு ஓன்று 

கூடி. வாழ்ந்தவராக்கே, மற்றவர்களையு் தம்மோடு உடன் 

பிறந்தவசாகக்கருஇப் பேன்புபாசாட்டி, இறைவன் இரு 

வருகைப் டெறும் பெருஞ்செல்வம் உண்டாம் என்௪.



கூட்டுவாணிகம் 

*/சல்லினததி ஞாங்குக். துணையில்லை இயின த்தின் 
-. அஅல்லழ் படுப்பதூஉம் இல்”?- இருக்குதள்... 

பொருள்தேடுதற்கு உரிய முயற்ெள் பலவற்றுள் வாணி 
கம் என்பது ஒன்று, பொருள்தேடும் முயற்சிகளில் இத 

வும் ஒன்னாய் இருக்காலும், உலகவாழ்க்கை செவ்வனே 

ஈடைடெறுதற்கு மிகவும் பயன்படுதலால், இத மற்ற 

முயற்சிகளை விடச் பறந்ததாய் இருக்கின்றது, ஈமது 

வாழ்க்கைக்குக் கட்டாயமாய் வேண்டப்படுகன்ற உண 
வுப் பொருள்களும், உடுப்புகளும், அணிகலங்களும், 

புழங்கும் ஏனங்களுற், தட்டுமுட்டுகளும், ஓவியங்கள் 

இசைக்கருவிகள் சந்தனம் பஞ்சு முதலியனவும். ஒசே 

ஊரில் அல்லது ஒசேநாட்டில் உண்டாவன அல்ல; இவை 

யெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று எட்டாத்தொலைவில் உள்ள 

பல ஊர்களிலும் பல நாடுகளிலும் உண்டாவன ஆகும். 

இப் பண்டங்களை யெல்லாம் ஒருவர் தாம் வேண்டிய: 

அளவுக்குப் பற்பல இடங்களிலு "மிருந்து வருவித்துக் 

கொள்வதென்றால், அதற்காக அவர் எவ்வளவோ பொரு 

கச் செலவழித்து எவ்வளவோ அல்லும் பகலும் அலைக் 

கழியல் வேண்டும். எசாளமான பொருளுடையவர்க்கு 

இவ்வளவு செலவும் அலைக்கழிவும் மலைப்புக்கு இடமாய் 

இல்லாவிட்டாலும், மிகச் சிறிய வரும்படியைக்கொண்டு 

Her EE காலங்கழிக்கும் ae இவை 

எவ்வளவு அன்பத்தைத் தரும்! இலங்கையிலுள்ள ஏழை 

மக்கள் வங்காளம் இரங்கூன் முதலான தொலைவிடங்க



கூட்வொணிகம் Bor or 

ளீல் விளையும் நெல்லைத் தனியே வருவித்துக்கொள்ளல் 

இயலுமோ? இர்தியாவிலுள்ள எளியவர்கள் யாவாவிலும் 

மோரீசிலும் உண்டாருஞ் சருக்களையைத் தனியே வரு 

வித்தல் இயலுமா ? இங்கிலார்திலுள்ள வறிய மக்கள் 

இந்தியாவில் விளையும் பஞ்சை எளிதிற் பெற்றுக்கொள் 

எல் கூடுமமோ? இர்இியாவிலுள்ளவர் எனத்திலுண்டாகும் 

பட்டை... எளிதிம் பெற்றுக்கொள்ளல் கூடுமோ 7 இங்க 

மே உயிர்வாழ்க்கைக்கு இன்னுக்கட்டாயமாக வேண் 

। ப்படும் இவைபோன்ற பொருள்களெல்லாவற்றையும் 

ஒவ்வொருவரும் தனித் தனியே வருவித்துக் கொள்வ 

தென்றால், ௮ஃதூ அவர்க்கும் அவளைவிட வறியவர்களா 

பிருப்பவர்க்ளும் முற்றும் ஆகாததொன்றாம். இனி), ஈடுத் 

த.ரமான செல்வம் உடையவர்களுக்கும் ௮ஃது இசை 

பாததுடன், பெருஞ் செல்வம் உடையவர்க்கும் அஃது 

அளவிறந்த முயந்சியினையுங் காலக் கழிவினையும் பொ 

ரூட் செலவினையுச் தந்து கடைசியில் ௮வர்களை வறிய 

சாக்கவுஈ்கூடும். இவ்வாறெல்லாம் மக்கள் aon Ad gs 

அன்பத்திற்கு ஆளாகாமற், பல இசைகளிலும் பல நாடு 

களிலும்பல ஊர்களிலுர் தோன்றும் பல்வகைப் பண்டங் 

களையும் ஐரிடத்தில் தொகுப்பித்த, எத்திறக்தவரும் அவற் 

றை நயத்த விலைக்கு எளிதில் வாங்கி இன்புறவும், அத 

னல் உலகவாழ்ச்சை இனிது ஈடைபெறவும் பேருதவி 

செய்து வரும் வாணிக முயற்சியானது பெரிதுஞ் சிறந்த 

தொன் றென்பதனை யாம் எடுத்துச் சொல்லுகலும்- 

Saran Ginn? 

Qo, Dss%en Cucrenin eo_usr@u aronila 

முயற்சியைச் செய்யப்புகுமவார், இ௫ மக்கள் எல்லார்க் 
சூம் கிசம்பவும் பயன்படுதலை உணர்ந்து, எல்லாரிடத் 5 
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அம் அன்பும் இசக்கமும் உடையவர்சளர்யும் மக்களுக்கு 
வேண்டிய பல பண்டங்களின் வகையும் அவை உண்டா 
கும் இடங்களின் வசலாறுர் தெரிக்ு௮ வற்றைக் குறைந்த 
செலவில் வருவித்து எல்லார்க்கும் ஈயமாக ஒரேவிலை 
கூறி முகமலர்ந்து இனியசொற் பேட விற்கும் Says 
திறமான செய்கையும் வாய்ர்தவர்களாயும் இருத்தல் 

வேண்டும். இவ்வளவுக்கும் அன்பும் அறிவுக் திறமான 
செய்கையும் இன்றியமையாது வேண்டப்படுதலால், இவ் 

வுயார்ச சன்மைகளை வணிகர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் 
மிடத்ேே பழக்கத்துச்கூக் கொண்டுவருதல் வேண்டும். 
மக்களிடத்தில் ௮ன்பில்லாமல் எந்கேரமார் சமக்குவரும் 
ஊதியக்தையே எண்ணிப் பார்ப்பவர்கள் உண்மையான 
வணிகர்கள் அல்லர். தாம் செய்யும் வாணிக யற்சி 

பலாக்கும் பெரும்பயன்படுதலை உள்ளக்கனிவோடு எண் 

ணிப்பாசர்மல், தாம் அடையும் ஊதியத்திலேயே கருத்து 
வைப்பவர்கள் ௮வ் வாணிகத்தை இழந்து வறியசாய்பப் 
போவார்கள். அன்பும் இரக்கமும் வாய்ந்த வணிக 
னிடத்தே இருமகள் குடிகொண் டிருப்பள் அவன் 

சென்றவிடமெல்லாஞ் செல்வம் ஓங்கும்; மெல்லிய கல் 
Cart கெஞ்சத்தாமசையில் இருக்கும் மெல்லிய திரு 
மகள், கன் ஈலத்தையே மூதன்மையாய்க் கருதும் வணிக 

னின் கரபெட்ட வன்னெஞ்ச கெருஞ்சிற்காயை மிதிக்க 
அஞ்சு அவனை அறவேவிட்டு விலகப் போய்விடுவள். 
அழகும் அன்பும் அறிவும் உடையவர்களைக் கண்டால் 

எல்லாரும் ௮வசை விரும்பி ௮ணுகி அவர்க்கு எல்லாச் 

'சிறப்புஞ் செய்தலைப் பார்த்திருக்கெளோம் ௮அல்லமோ? 
அழகில்லாமல் வன்னெஞ்சமும் அறியாமையும் உடைய 

 வர்களா யிருப்பவர்களைக் கண்டால் எல்லாரும் ௮வமை
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அருவருக்கின்றனசல்லசோ? அன்பும் அறிவும் உள்ளவர் 

களுக்கு அழகு தானேஉண்டாகும்; ௮க்குணங்கள் இல் 

லாதவர்களுக்கு. முன்னே உள்ள அழகுவ் குன்றிப்போ 

கும். கொடுங்குணம் உள்ள வனுக்குக் கடுகடுத்த முகமும் 
வன்சொல்லும் அமைத்திருத்தலை வழக்கத்தில் நன்றாய் 

அறிக்தருக்கின்றனம் ௮ல்லமோ? ஆகையால், வாணிகஞ் 

செய்பவர்கள் ஈரநெஞ்சமும் விரிந்த ௮றிஉம் உண்டாகப் 

பழூக்கொள்வார்க ளாயின், அவர்கள் முகத்தில் இதற்கு 

முன் இல்லாத அழகும் பொலிவுவ் கிளர்ச்சிபெற்றுத் 

தோன்றும். ௮ப்படி.ப்பட்டவர்களை எல்லாரும் விரும்பிச் 

சோந்து தாம் வேண்டிய பண்டங்களை மகிழ்வுடன் வாக் 

இக்கொண்டு செல்வர். அவர்கள் துவங்கிய வாணிகமும் 

மேன்பேற் செழித்தோங்கி, அவ?க்கும் பிறர்க்கும் ௮ள 

விறந்த ஈன்மையைத் தரும். 

இனிப், பொருள்தேடும்முயற்சிகளிற் சிறந்த வாணி 

கமும் பிறவுஞ் செய்து அல்லும்பகலும் வருந்தி உழைப்ப 

தெல்லாம், இந்க வெற்றுடம்பைப் பாதூகாப்பதற்கு மட் 

டும் அன்ற; இந்த உடம்பை இருப்பிடமாகக் கொண்டு 

வந்திருக்கும் ஈம் உயிரின் அறிவை மேன்மேல் விளங்கச் 

செய்தற்கும், எல்லாம்வல்ல கடவுளின் பேரின்பத்தைப் 

டெறுதற்குமேயாம். இவ் வரும்பெரு நோக்கம் ஈடே 

அும்பொருட்டு, இவ்வுடம்பைப் பாதுகாக்க வேண்வெது 

இன்றியமையா த கடமையாய் இருக்கின்ற. இவ்வுடம் 

பைப் பாதுகாவா விட்டால் அறிவு விளக்கத்தையும் 

இறைவன அ திருவருளின்பத்தையும் காம் பெறல் மூடி 

யாது. இதுபற்றியே இருமுலகாஊனார், 

- உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் 

இடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேசவும் மாட்டார்



கு௦ அ திவுசைக்கொத்து 

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அ.றிக்தே 

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே”! 

என்ற இருமக்இ.ரத்தில் ௮ருளிச்செய்தனர். 

இனி, உடம்பைப் பாதுகாத்தற்காக .ஈடத்தும் இம் 

முயற்சிகளின் இடையே, கமதறிவை விளங்கச் செய் 

தற்கு ஒப்பற்ற துணையாய் வாய்த்த கல்வியைக் கற்றுக் 

கொள்ளப்'பெரிதும் முயற்சிசெய்தல் வேண்டும். கல்லாத 

வர் நெஞ்சம் இருளடைந்து இடக்குமாதலால், அங்கே 

இறைவன் விளங்கித்தொன்றா னென்பது **கல்லார் கெஞ் 

இன் நில்லான் ஈசன்'”என்று இருஞாரன சம்பக் தப்பெரு 

மானுங், “கல்லாதார் மனத்கணுகாக் கடவுள் தன்னைக், 

கற்றார்கள் உற்று ஒருங் காதலானை”?? என்று இருகசவுக் 

௧7௬ கரமனாரும், “*எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள் 

தம் இறை கல்லாதவர்கள் கலப்பறியாமே”” என்று இரு 

மூல கரயனாருங் கூறுதலால் நன்கு தெளியலாமன்றோ? 

இன்னுங், கல்லாதவசைக் காணலும், அவரளொழில் ட்டை 

அம் ஆகாவெனவும், கல்லாதவர்க்குக் கல்லாதவசே நல் 

லவசாய்க் காணப்படுவசெனவுவ், கல்வியில்லாதவர் கடவு 

ளது கருத்தை அறியமாட்டாசெனவும் நன்கு விள க்கிக் 

கல்லாத மூடரைக் கரணவும் ஆகாது 

கல்லாத ஷூடச்சொற் கேட்கக் கடனன்று 

கல்லாத மூடர்க்குக் கல்லாரே கல்லரரங் 

கல்லாத மூடர் கருத்து அநிமாரே” 

என்று இருஷலகாயனார் ௮ருளிச்செய்திருப்பதையும் 

கோக்குல்காற், கல்வியறிவு பெருமற் காலங் கழிப்பது 

கக் பொல்லாத குற்றமாய் முடிதல் பெறப்படுகின்ற 

தன்றோ? &சோப்பிய அமெரிக்க வணிகர்கள் எல்லாருக் 

- கல்வியில் வல்லாய் விளங்கித் தமது வாணிக ' முயம்



கூட்வொணிகம் EBB 

சியை நிரம்பவும் பெருகச் செய்து உலகத்தாரீக்குப் பல 

பெரு ஈன்மைகளை விலாவித்து வருகலொடு, கல்விப் 

பொரு£ லயும் எங்கும்பாவச்செய்து மக்கள் மனஅறிவை 

யுந் துலக்கி வருகின்ருர்கள். தென் ஸிந்தியாவிலும் 

ளோ பெரும் இலங்கையிலும் உள்ள தமிழ் வணிகர்க 

பாலும் கல்வி யில்லாகவாகளாயுங், கல்வியைப் பசவச் 

செய்வதிற் கருத்து இல்லாதவர்களாயும் இருக்கின்றார் 

கள். இவர்களது இர் நிலைமை பெரிதும் வருக்தத்தக்க 

தன்றோ? அழியாச் செல்வமாகிய கல்வியைப் பெருத 

வரையில் அழியுஷ் செல்வமாகிய பொருளைப் பெற்று 

யாது பயன் அடைவர்? 

இனிச், ண்விபில்வனனரின்னு அறிவும், அறிவில்லா 

தவாக்கு அன்பும் உண்டாகாமையால், இவ் விசண்டுமில் 

லாதவர்கள் ஒன்று செர்க் து ஒரு பெரிய வாணிகத்தைச் 

செய்து ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்து புகழையும் புண்ணியத் 

தையும் ர ன நமது காட்டில் அருமையாய் இருக் 

கின்றது. அறிவும் ஆற்றலும் உடையவசசே கனிமை 

யாய் இருந்து ஒரு பெரிய வாணிகத்தை நடத்தல் இய 

லாதாயின், aia இல்லாதவர் ௮தனை நடத் 

அவது 6 எப்படி? ஒரு பெரிய வாணிகதக்கை ஒருவா் ஏற்று 

நடத்துவது பலவகையிலும் ௮ல்லலுக்குஇடமாஞும்; வரு 

இன்ற ஊதியம்முழுதும் காமே ௮டைதல்வேண்டுமென் 

னும் எண்ணத்தால் தனியே வாணிகம் ஈடத்துவோர் 

பெரும்பாலும் ஊதிய ம பெருமற் பழுதுபடிவர்; ஓயாக் 

கவலையாலும் ஓயாமாயற்சியாலும் ஊண் உறக்கம் இன்றி, 

*அறுதல் சொல்வாரும் இன்றித், தஅணைசெய்வாரு மின் 

கித் துன்பத்தையே CL il, ஆதலால், தக்கவர் பல 

மைக் கூட்டாகச் சேர்ச்துக்கொண்டு ஒரு பெரிய வாணி



௬௮௨ அறிஏரைக்கொத்து 

கத்தைச் செய்பவர்களே அத் அன்பங்களின்றும் வில 
இப், போதுமான ஊதியதச்தையும் இன்பத்தையும் பெற் 

அதி, தாம் மனமகிழ்ம் திருப்பதொடு, தம்மைச் சேர்ந்த 
கூட்டாளிகளையும் ௮ங்கனமே இன்புற்றக் களித்திருக் 
கச்செய்வர். னுள் ஒரு கற்பாறையைக் தூக்கச் 
sehen YOM HUME எவ்வளவு வருத்தத் 
Deas sci! அப்படியின்றிப் பலர் கூடி அதனை எடுத் 
அச் செல்வதென்றால் ௮ல்து அவர்க்கு எத்தனை. எளிய 
தாய். இருக்கும்! இதுபோலவே ஒரு பெரு வாணிகத் 
தைப் பலர் கூடி நடத்துவது எளியதும் இன்பக் கருவ 
அம் ஆம். இந்த நட்பத்தை BOB, உணர்ந்த ஆங்கில 

நன்மக்கள் கூட்டு வாணிகஞ் செட்று அளவிறக்ச செல். 
வத்தையும் இன்பத்தையும்டெறுகின்றார்கள்; தாம் வாணி 
கஞ் செய்யும் காட்டிலுள்ளவர்களையும் நாகரிகத்திலும் 
ஈல்வாழ்விலும் மேம்படச் செய்கின்றார்கள். நம் தமிழ் 

வணிகர்களோ இந்த நுட்பத்தை அறிதற்கு ஏற்ற கல்வி 
யறிவும் ஈரகெஞ்சரமும் பெரும்பாலும் இல்லாதவர்களாய் 
இருத்தலால், தாமே எல்லாச் செல்வத்தையும் அடைய 
வேண்டுமென்னும் பேசாவலும், மற்றவர்கள் எவ்வசை 

யிலும் மேம்படலாகாதென்னுக் தீய எண்ணமும் வாய்ச் 
தவாகளாய் இருக்கின்றனர்! இதனால் இவர் தாழ்வடைவ 

தொடு, ஈமது வளம் மிக்க pe ee a ie ART 

யச் செய்கின்றனா! 

மக்களாய்ப் பிறந்த நாம் இவ வுலகவாழ்வில் எவ்வ 

ளவு காலம் நிலைத்திருப்போ மென்றும், இவ் வாழ்வை 
'விட்டுப் போகுங்கால் எவ்வகையாகச் செல்வோ மென் 

அஞ் ANC sem நினைத்துப் பார்ப்போமாயின், இங்கன 

ட மெல்லாம் காமே உயசவேண்டு மெனவும் பிறசெல்லாக்



கூட்டுவாணிகம் ௧௮௯ 

டோம். உண்மை தாழவேண்டு மெனவும் எண்ணமாட் 

யோடு ஒருவருக்கொருவர் உதவியாயிருக்து அன்பையும் 

அறிவையும் வளசச் செய்வதே இச்சு வாழ்க்கையின் 

பயன் என்றும், இங்கனம் ஒருவருக்கொருவர் துணை 

வசாயிருந்து வாற்தற்கு, உதவியா யிருப்பதே செல்வத் 

இன் பயனாமென்றம், ௮ச்செல்வத்தை எவ்வளவு மிகுதி 

யாகப் பெற்றாலும் ௮ஃது இறக்குங்காற் கூடவச மாட் 

டா தென்றும் வணிகர்கள் அடிக்கடி. கினைந்து. பார்த் 

தல் வேண்டும். - 

அ த்தமும் வாழ்வும் அகத்துமட் டேவிழி ௮ம் 

'பொழுக, மெத்திய மாதரும் வீதிமட்டேவிம்மி” 
விம்மியிரு,கை த்தலைமேல்வைத்தழுமைக்தருஞ் 

சுகொமெட்டே, பற்றிச்தொடரும் இருவினைப் 
புண்ணிய பாவங்களே.” 

என்ற பட்டினத்து அடிகள் இருமொழியை எர்கேச 

மும் அவர்கள் நெஞ்சிற் பதித்துச், துங் கள்ளமும் 

இன்றி, - உண்மையோடு ஒழுகப், பலரும் ஒன்றுகூடி. 

வாணிக முயற்சியைப் பெருகச்செய்து, தாம்பெற்ற ஊஇ 

யத்தைக் கல்விக்கும் பலவகை யறங்களுக்கும் பயன் 

படுத்தி வருதல் உண்மை வணிகர்களுக்கு இன்றியமை 

யாத கடமையா மென்சு: 

Se 
aS



பெண்மக்கள் கடமை: 

-மங்கையர்க்குச் தனியா எங்கடெய்வம் வளவர் 

இருக் குலக்கொழுக்து வளைக்கைமானி 

செங்கமலத் இருமடக்தை கன்னிசாடாள் தென்னர் 

மூலப் பழிதீர்தீச தெய்வப்பாவை 

எங்கள்பரொன் சண்பையர்கோன் அருளினாலேஇருச் 

தமிழ்க டுற்றஇடர் நீக்சித்தங்கள் 

பொங்கொளிவெண்டி ர௬ுகீறு ப.ரப்பினாரைப்போற்று 

வார் கழலெம்மாற்போ.ற்றலாமே''-சேக்கிழார். 

நீண்டகாலத்திற்கு முன்னரே மங்கையர்க்க£டி என் 

னும் ஒரு பெண்மணியிருர்தார். அவ்வம்மையார் சோழ 

அசசனின் புதல்வியாவர். பிறகு அவர் பாண்டி நாட்டுக்கு 

அரசனான கூன்பாண்டியனுச்கு மனைவியாகி மதுரைமா 

ஈகரின்கண் அம்ர்ந்இிருந்தனர். ௮க் காலத்தில் சாத்திக் 

சம்ணமதமானத எங்கும் பரவிக், கரிய lp Garr org பக 

லவஜொளியை மறைப்பதுபேலச் சைவசமயத்தை மிகு 

இயாய் மறைத்துவிட்டது. கூன் பாண்டியனும் அவன் 

குடிமச்களுஞ் சமணமூனிவர் சொற்களால் மயங்கி அவர் 

களுடைய ௪மயவலையிம சிக்கிச்சொண்டார்கள். ஆனால், 

அப்பாண்டியன் மனைவியாசான மங்கையர்க்கரயொசோ 

சைவ௪மய உண்மைகளைச் செவ்வையாகக் கற்றுணரர் 

இருந்சமையாற், சிவபெருமான் திருவடிகளில் நிலைபெய 

சாக அ௮ன்புடையராய்ச், சமணசமய நாத்திக வலையில் 

© GFN TL இருக்கனர். அதனோடு அவர் கற்பொழுக்



பெண்மக்கள் கடமை ௧௮௫ 

கத்திலு4 மிகச் இறந்தவசாய். இருந்ததனால், தங் கணவ 

னை கூன்பாண்டியனிடத்தில் அருவருப்பில்லாகவராய், 
அவனை மீட்டுஞ் சைவசமயத்திற்குத் இருப்பித் தரும் 

படி. Rashes oor இடைவிடாது வேண்டிவர்தனர். 

அங்கனம் அவரவேண்டி வரும்பொழுஅ,தருஞான 

சம்பந்தப் பிள்ளையார் என்னும் ஒரு சிறுமதலை, இறைவ 

னும் இறைவியுமாய்த் தோன்றிக் கடவுள் தந்த ஞானப் 

பாலை உண்டு, மூன்றாம்ஆண்டிலேயே எல்லாம் உணர்ந்த 

ஞாஞிரியராய்ச், சிவபெருமான்மீது செந்தமிழ்த் இருப் 

பதிகங்கள் பாடிக்கொண்டு திருமறைக்காட்டுக்கு(வேதா 

சணியத்திற்கு) வர்திருக்கிளுர். என்பதைக்  கேள்வியுற் 

மூர். இதனைக் கேட்டவளவிலே அவ் அர௫யோர் அடங் 

காப் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து, தம்மைப்போலவே சவ 

பெருமானிடத்து நீங்கா ௮ன்புடையசாய் விளங்கிய தம் 

அமைச்சரான கூலச்சிறை என்பவசை அழைப்பித்து, 

அவர்க்குத் திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையார்தர் தெய்வச் 

கன்மைகளை விரித்துரைக்க, ௮அவசை மதுூசைமா நக 

ருக்கு வருவிக்கும்படி. கட்டளை யிட்டார். உடனே 
குலச்சிறையாருக் திருஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்குத் 

இருமுகம் எழுதி விடுத்து மதுசைமாககருக்கு எழுக தரு 

ளும்படி கிரம்பவும் வேண்ட, அதற்கிசைந்து பெருமா 

னும் மதுசைக்கு வந்து அங்குள்ள. சிவபிரான்: திருக்கோ 

யிலின்கண் ணே .மங்கையர்க்கசசியாரைக் கண்டு, அப் 

மண்னயிப்க் அருங்குணச் செயல்களை மிகவும் 

பாசாட்டி, 

ச iden ial வளவர்கோன் பாவை ‘arf 

வளைக்கை மடமாணி 

24



SB ae அறிவளைக்கொத்து. 

பங்கம் செல்வி பாண்டிமாதேவி பணிசெய்து 
'காடொறும் பரவப் 

பொங்கழல் உருவன் பூசுகாயகளுல் வேதமும் 
பொருள்களும் அருளி 

அரிக்க னை தன்னொடும் அமர்ச்த ஆல 
வாய் ஆவ ம் இதுவே”? என்று சமது 

மலர்வாய் இறக்கு பாடியருளினார். இல்கனக் திருஞான 
சம்பந்தப்பிள்ளையார் இருவாயாம் புகழ்க்னு பாடப்பெற்ற 
மங்கையர்க்கரசியாரின் ஒப்பற்ற நறெப்பினையே. சேக்கி 
மார் அடிகள் தாம் அருளிச்செய்த பெரியபு சாண த்தின் 
சண்ணே மேற்காட்டிய செய்யுளிற் பெரிதும் வியந்து 
Cu யிருக்கின்றுர். இவ்வளவு உயர்குணச் சிறப்பு 
வாய்ர்த மங்கையர்க்கரகயார் தோன்றி; ப பெண்வகுப் 
பிலே பிறப்ப தற்கு அருந்தவஞ் செய்த பெண்மக்கள் எல் 
லாரும் அந்த அமசியாரைப் போலவே, அஹிவு டைய 

மேன்மக்களாற் புகழ்ந்து பயாகட்டப்படுல்புடி உயாந்த 
கல்வியிலே கடக்க. வேண்டுவது அவர்ட்ட இன்றி 
யமையாத கடமையாகும். 

இனி, உயர்ந்த ஈல்வழியிலே டக்கு: மிடத்தும், 
அவரவர்தன்மைக்குப்பொருத்தமான வகையாய் நடந்து 
கொள்ளல் வேண்டும். பெண்மக்கள் தம்முடைய தன் 
மைக்குத் தகுந்த வழியிலும், ஆண் மக்கள். இம்முடைய 
இயல்புக்கு எற்ற வழியிலும் பகுத்தறிந்து ஓமுகுதலே 

சிறந்ததாகும். பெண்மையென்பது எல்லா.சானும் விரும் 
பத்தக்க ஓர் அமைதியான தன்மை யென்றும், ஆண்மை 
என்பது பிறரை அஞாந்தன்மை யென்றும் பொருள்படு 

_தலாற், : பெண்மக்கள்" எல்லாரும் இயற்கையிலேயே 
அமைதிக் குணம் உடையராவ சென்டது. தெளிவாக
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விளங்குகின்றது. ஆண்மக்கள் ஆளுந்தன்மை யுடைய 

வர்களாய் இருத்தலால், எதனையும் முற்பட்டுச் சென்று 

- செய்யுங் கிளர்ச்சி மிக்கவர்களாய் இருக்கின்றனர்; பெண் 

மக்களோ அ௮ங்கனம் எதனையும் விரைந்து செய்யாது 

ஆழமாக நினைந்துபார்த்து அமைதியுடன் செய்துமுடிப் 

பவ.சா யிருக்கின்றனா். விரைந்து செய்யுங் இளர்ச்சி 

யினால் ஆண்மக்கள் ஓசோவொருகாற் பிழை செய்தலுவ் 
கூடும்; அமைதியாக ஆம்க்து செய்யும் இயற்கையாற் 

பெண்மக்கள் பிழைபடுதற்கு இட(2ம இல்லை. அண்மக் 

களைக் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு கிறந்ததான 

அமைதித் தன்மையைப் பெற்றும், அதனைப் பயன்படுத் 

இத் திருத்தமாக நடவாவிட்டாற் பெண்மக்கள்: பெருங் 

_ குற்றத்திற்கு ஆளாவர். - கையிற் பொருள் இல்லாதவன் 

அறஞ்செய்யாவிட்டால் அதனை ஒரு குற்றமாகச்சொல்ல 
“மாட்டார்கள். கையிற் பொருளுடையவன் அறஞ்செய் 

யானாயின். அதனை ஒரு பெருங்குற்றமாகவே நினைந்து 
எல்லாரும் ௮வனை இகழ்க்தபேசுவர். அதுபோலவே. 

அமைதிக்குணம் என்னும் ஒப்பற்ற பெருஞ் செல்வத் 

தைப்பெற்றும், ௮.கனை ஈல்வழியிற் பயன்படுத்தாகபெண் 

மக்கள் உலகத்தாசால் நிசம்பவும் பழிக்கப்பவொர்கள். 

அமைதிக்குணத்தை விட்டவர்கள் வடி.வத்தாற் பெண் 

மக்களைப்போல்: இருந்தாலும், அவர்கள் கொடுங்குண 
முடைய ஆண்மக்களினுவ் இழ்ப்பட்டவர் ஆவர். வடி. 

வத்தால் மட்டும் பெண்கள்போற் ஜோன்றிக் குணத்தால் 

மிக இழிந்தவாகளாய் இருப்பவர்ககாயேபட்டின த்துப் 

பிள்ளையார்? தாயுமானஅடி.கள் முதலான சான்ஜோக - 

ளெல்லாரும் மிகவும் இழித்துப் பாடியிருக்கின்றார்கள். 

ஆதலால், "இயற்கையாகவே தமக்கு வாய்த்த அமைதிக் :
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(Hanson மேன்மேல் வளசச்செய்து வருகலே பெண் 

விபட தத ஈல்லார்க்குச் சிறந்த முறையாகும். 

இனி, அமைஇக் குணத்தை மேன்மேல் வளரச் 

செய்யும் வழிதான் யாதென்றால், மனமுஞ் சொல்லுஞ் 

செயலும் அமைதியாக ஈடைபெறும்படி. பழகுவ2த 

யாகும். நிறைந்த செல்வத்தை எப்படியாவது பெற்று, 

உயர்ந்த பட்டாடைகளும் விலையுயர்ந்த மணிக்கலன்க 

ஐந்ம் ௮ணிக்து, சாவிற்கு இனிய பண்டங்களை முப்பொ 

முதும் விலாப்புடைக்கத்தின்று, யாரும் கிகர்இன்றி மாட 

மாளிகைகளில் யாம் வாழல்வேண்டும், பிறர் எப்படியா 

னாலும் எமக்கு ஆகவேண்டுவ தென்ன, என்று இப்படி 

யெல்லாம் வீணான எண்ணங்களை எண்ணாமல், தமது: 

வீருப்பத்தை அடக்கல். வேண்டும். அுக.ரப்படுகின்ற 

பொருள்கள்மேல் மட்டுக்கு அடங்காமற் செல்லும் 

அவாவைச் சுருக்குதலே பொண்பவோமில்தும் பெருஞ் 

சிறப்பாகும் என்பதனை உணர்த்துதற்கன்றோ தெய்வச் 

தசன்மை வாய்ந்த இளவையாரும் உண்டி. சுருக்குதல் ம் 

பெண்டிர்க்கு அழகு?” என்று அருளிச் செய்திருக்கின் 

னா? இவ்வுண்மை தெரியாதவர்கள் உணவைக் குறைத் 

அச் சாப்பிடுகலே பெண்மச்களுக்கு அழகாகும் என்னு 

கூறுவார்கள்; ௮து பொருந்தாது; உடம்புக்கு வேண்டு 

மளவு உணவு கொடாவிட்டால் உடம்பு வலிவுகுன்றி 

கோய்க்கு. இரையாகும்; பெரும்பாலும் பெண்மக்கள் 
தாம் அய்க்கும் பொருள்களிற் கிடைத்த மட்டில் மன 

அமைதி பெருமற், பின்னும் பின்னும் அவற்றைப் டெறு 

தற்கும் நகர்தற்கும் அளவுகடந்த விருப்பம் உடையவர் 

“களாய் இருத்தலாலும், ௮வ விருப்பத்தால் ,தம்மைப் ' 

ட பெற்றூர்க்குர் சம்மொடு பிறந்தார்க்குர் சம்மைக் கொண்
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டார்க்கும் அளவிறந்த அன்பத்தையுள் சுவலையையும் வரு 

வித்தலாலும், அவர்கள் அவ் விருப்பத்தைச் சுருக்கித் 

கொள்ளுதல் வேண்டுமென்பதே porn ar part 

சுருத்தாகும். ஆகவே, '“அற்றிற் கிடந்த புரண்டாலும் 

ஒட்டும் மணலே ஒட்டும்” என்றபழமொழிப்படி., இறை 

வன் அன்று அமைத்துவிட்டபடி யல்லாமல் யாருக் தாம் 

விரும்புறேபடி. யெல்லாக் துய்த்தல். இயலாது. இதனா 

aarp, 

வகுத்தான். வகுத்த வகையல்லாற் கோடி 
தொகுத்தார்க்குக் துய்த்தல் அறிக்” என்று இரு: 

வள்ளுவ கரயனாரும், ... . 

“ஏண் னியொருகருமம்மார்க்குஜ்செய்மொண்ணா 

புண்ணியம்வக்தெய் அபோ தல்லா.ற்- சனாணிலான் 

sae es i கவல் கோல்ஓக்குமே 

ஆங்காலம்ஆகுமவர்க்கு என்று இளவையாரும் 

அருளிச்செய்தனா? . ஆதலால், தமது கையிற் இடைத்தது 

காணிப்பொன் ஆனாலும், அதனைக் கோடியாக நினைந்து 

மனவமைஇ டெறுதலே பெண்மக்கள் த்ம்மைத் தூய்மை 

யாக வைத்துக் கொள்வதற்குச் இறந்த வழியாகும். 

இனி, நகர்ச்சிக்குரிய பொருள்களை எசாளமாக 

வைத்திருக்கும். மாதர்கள், தம்மை Asana செல்வ 

வாழ்க்கையிற் பிறப்பித்த இறைவனது 2 பேசருட்டிறத்தை: 

நினைந்து கினைந்து உருகுவதோடு, YE செல்வத் ;திசள் 

களை மிகவும் :பாபெட்டுத் தேடித் தொகுத்துவைத்த தம் 

முன்னோமையும் தங் கணவரையும் நினைந்து நினைந்து 

அவரிடம்ஈன்றியுடையசாய் அடக்பபொழுகுதல்ே வேண் 

டும்." தமது இல்லத்திற்கு வரும் விருர்இினர் எத்திறத் 

தவசாய் இருப்பினும், அவரைத் தாம் எவ்வளவு அன்
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புடன் ஓம்புகல் கூடிமோ அவ்வளவுக்கு அகம் மலர்ந்து 
முகம் மலர்ந்து வேளை தவருமல் இனிய உணவு ஊட்டி 
இனியராய் ஈடத்தல்வேண்டும், தாம் ஒருவர் விட்டுக்கு 
விருந்தாய்ச் சென்றால் அவ் விட்டவர். தம்மை அன்பு 
உன் ஐம்புதலால் தமச்குண்டாம் மகிழ்ச்செயையும், ௮வர் 
அங்கனம் ஓம்பாவிட்டால் தமக்குண்டாம் மன வருத்தத் 
தையும் எண்ணிப்பார்ச்சும் மங்கைமார்க்கன்றோ விருக் 
,தினசை ஓம்புதலின் இறப்பு நன்கு விளங்கும்? அன்பில் 
லாமற் செய்யும் விருந்தோம்பல்கள் வக்தவர்க்கு எவ்வ 
எவு அன்பத்தைத் தரும்! இதற்கு, 

“மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகக் இரிக்து 
கோக்கக் குழையும் fl (i gi” என்ற ச்ச்ருவண் 

"ஐவர் இருக்குறளும், ் 

.. தரணக்சண் ௯.௪ கையெடுக்க க்கிற 
மாணொக்கவாய் இ£க்கமாட்டாதே-வீணுக்கென் 
எனபெலாம் பழ்.றி எரிகின்ற சையையேச 
அன்பிலாள் இட்ட அழுது” என்ற. இனவையசர் 

இருப்பாட்டுமே சான்றும். 

இன்னும், உண்ணச். சோறுஇன்றியும் உடுக்கக் 
் கூறை யின்றியும் வருக்திவந்ச ஏழை எளியவர்களைக் கடு 

கடுத்துப் பே௫ுத் து.ரத்காமல், அவளை ஏற்கும் நிலையிலுக், 
தம்மை அவர்க்கு இடும் நிலையிலும் வைத்த ஐயன் செயலை - 
எண்ணி எண்ணி அவர்க்கு கெஞ்சம் இசங்கி), அன் 
போடும் இன்சொற் கூறிச் சோறுவ்: கூறையுங். கொடுப் 
பதுதான் பெண்மக்களுக்குத் தெய்வத்தன்மையை உண் 
டாக்கும். செல்வமானது நிலையில்லாமல் மாறி “big 

. வருவதொன்றாகையாற், பொருளை இழந்தபிறனு அறஞ்
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செய்யாமற் ம ரடதம் என்று wT op, அவளுள் 

உள்ளபோே 2, 

4 8B மேடும் மடுவம்போல் ஆவ்வ்வ் 

en ஏறிடும் மரகிலத்ர்-சோ நிடும் 

தண்ணீரும் வாருச் தருமமே சார்பாக 

உண்ணீர்மை விறும் உயர்க து? என்றபடி. பல 

வகையிலும் ஈகையறங்களைத் தாமேசெய்தும், தம்மைச் 

சேர்ந்தவர் செய்வதற்கு உதவியாய் நின்றும் புண்ணியத் 

தைக் சமக்குத் துணையாகத் கேடிக்கொள்ளல்வேண்டும்.' 

இனிக், கல்வியில்லாதவர்கள் விலங்குகட்கு areas 

வர் என்று தெய்வத்திருவள்ளுவர் கூறுதலாலும்,' 

குஞ்சி அழகும் கொடுக்தானைக் கோட்டழகும் 

மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல-கெஞ்ச த்.து 

கல்லம் யாம் என்னும் கடுவு கிலைமையாற் 

கல்வியமகே யழகு””என்றகாலடி.யரரின்படி கல்வி 

பில்லா தவர்க்கு உள்ள அழகும் ஒப்பனைகளாஞ் சிறப்பாக 

மாட்டா ஆதலாலும், அண்மக்களைப் போலவே பெண் 

மக்களும் இடைவிடாது கற்றுத், தபு அறிவை நிரம்ப 

வுர் துலக்கிக்கொள்ளல் வேண்டும். கல்வி கற்கக் கற்க 

அறிவு அமமாய்ச் செல்லுமாதலால், அவர்கட்கு இயல் 

பாக உள்ள அமைதிக்குணரஞும் ௮.சனால் மேலும்மேலும் 

பெருகும்; மிகவும் ஆழமான ஓர் யாருனு : எவ்வளவு 
அமைதயாய்ச் செல்கின்ற. ஆழம்இல்லாக யாற்றின்கீர் 

இிலுசிலு வென்று crear ay விளைவாய் ஓடி. வற்றிப் 

போகின்றது! ஆகவ, பெண்மக்கள் தமது அமைதிக் 

குணத்திற்கு மிகவும் இசைந்ததான கல்வியைக் கற்றலிற் 

சிறிதும் பசாமுகமாய் இருத்தல் ஆகாது.



௧௬௯௨ அறிவுரைக் கொத்து 

இங்கன மெல்லாக் தமன அமைக் குணத்தைப் 

பாதுகாத்து வளர்ச்சூம் மங்கையர்கள், ௮க் குணத்தை 

வெளியே புலப்படுத்துக் தம்முடைய. வாய்ச்சொற்களை 

இனிதாக அமைந்த மெல்லிய ,சூசலிற் பேசப் பழகல் 
் வேண்டும். எத்தனை நல்லவர்களாய் இருந்தாலும், இனி 

மை இன்றிப் பாபசப்போடு ௨ சக்கப்பேசுறெவர்களைச் 

கண்டால் எவர்க்கும் அருவருப்பு , உண்டாஇன்றது. 

அமைதிக்கே உரியவர்களான பெண்பாலாரிடத்து இப் 

பொல்லாங்கு காணப்பமோயின், அது பிறாக்கு எவ்வ 

ளவு உவர்ப்பினைச் தோற்றுவிக்கும்! 

யாகாவாராயினும் காகாக்க காவாக்கால் 

சேோகரப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு? 

என்னுர்  அருவன் குரர்காலினுர். அருள் உசையை மாதர் 

கள் எப்போதுங் கருத்திற் பசியவைத்தல் வேண்டும். 

இனி, . மாதர்கள் தமது அமைதிக் ஞுணத்திற்குப் 

பொருத்தமாகத், தமது உடன்பின் செயல்களை அமைப் 
படுத்தி, சாணமும் அடக்கமும் உடையவர்களாக ஒழு 

தல் வேண்டும். தமத வருவாய்க்குத் தக்கபடி தூய 

ஆடை அணிகலன்கள் ஆசவாசமின்றி-௮ணிக்து, குளித் 

தும் மூழு இயம் தயராக கடக் 'தல் அவர் தமக்கு முதன் 

மையான கடமையாம். இவற்றொடு கடவுளைத் தொழுத. 

அம் அடியாசை: ஏற்று அவர்க்குத் 'தொண்டு செய்தலும் 

நாடோறும் வருத்வாமற் கடைப்பிடியாகச் செய்துவாரல் 

வேண்டும். என்னு இவ்வளவும் எல்லாப்பெண்மக்களுக் 

கும் உரிய கடமைகளில். மூசன்மையாவனவாம் என்க.” 

௮௨ 
Se



பெற்றோள் கடமை 

தாயானவள் பிள்காக்குச் செய்யவேண்டிய கடமை 

மற்ற எல்லாக் சடமைகளிலுஞ் சிறந்தகாக இருத்தலின் 

அதைப்பற்றி இங்கு வரைவது பெரிதும் பயன்றருவதா 

கும். மனைவி கணவனுக்குச் செய்யுவ் கடமையிலும், மக் 

கள் பெற்றோர்க்குச் செய்யுங் கடமையிலும், உடன்பிறம் 

கார் உடன்பிறகதார்க்குச் செய்யுங் கடமையிலும், ஈண் 

பா் ஈண்பர்க்குச் செய்யுள் கடமையிலுக், குடிகள் ௮ 

சர்க்குச் செய்யுங் கடமையிலும், ௮சசர் குடி.கட்டூள் 

செய்யுங் கடமையிலுர், தாயானவள் தன் மக்கட்குச் 

செய்யும் கடமையே மிக மேலானதொன்முய் விளங்கு 

் கின்றது. ஏனென்றால், மனைவியாயுக், : கணவனாயும், 

உடன்பிறந்தாசாயும், ஈண்பசாயுவ், குடிகளாயும், ௮7௪” 

சாயும் உள்ள எல்லாரும் முடி.வாகத் தாயின் வயிற்றிற் 

பிறந்தவர்களே யாகையால், அவர்களெல்லாருக் தாயின் 

உதவியினாலேயே மேலான நிலைமைக்கு வசவேண்டிய 

வர்களா யிருக்கின்றுர்கள். குழச்சைகளாயிருந்த காலச் 

தொட்டே, தாயானவள் தன் மக்களை எந்த வகையில் 

வளர்த்து வருன்றாளோ ௮ந்த வகைக் கேற்றபடியே 

அவர்கள் வளர்ந்து நல்லவசாசவாவ.தூ, தியவசாகவாவது 

நடப்பார்கள்; தாயானவள் கல்லஜிவும், ஈல்லியல்பும், 

ஈல்லசெய்கையும் உடையளா யிருத்தலொடு, தன் மச் 

களுக் தன்னைப்போலவே ஆகல் வேண்டுமென்று அக் 

கரையோடு அவர்களை வளர்த்து வருவளாயின், அவர் 

கள் நல்லராயே விளங்குவர். இவ்வாறன்றித், தாயான ) 

25 கு



௧௯௪ அறிவரளைக்கொத்து 

வள் தீயவளாயிருப்பளாயின் அவளால் வளர்க்கப்பட்ட 
பிள்ளைகளுந் தீயவர்களாயே ஈடப்பசென்பசை காம் ் 
சொல்லுகலும் (வேண்டுமோ? கொழுமையான தல்ல 
நிலத்தில் முளைத்த பயிரையும், உசமற்ற உவர்கிலத்தில் 
தோன்றிய புற்கண்தெரேயும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! 
நல்ல நிலத்தில் முளைத்த பயிர் எவ்வளவு செழுமையாய் 
வளர்ந்து, நெல், கேழ்வாகு, ே சோளம்முகலானு பொருள் 
களைத்தந்து எல்லார்க்கும் எவ்வளவு மிகுதியாய்ப் பயன் 
படுகின்றன்? உவர்நிலத்திற் ஜென்றிய YD Lyssa OS one 
வற்றி. வறண்டு விலங்கினங்களுக்கும் பயன்படாமற் 
போகின்றன. இதுபோலவே, ஈல்ல தாயினிடத்துக் தீய 
சாயினிடத்துந் தோன்றிய பிள்ளைகளும் இருப்பார். 
ளென்று தெரிக்துகொள்ளல் வேண்டும், 

“*தொட்டிற் பழக்கஞ் சுகொமெட்டும்”” என்னும் 
Lipo) wor Sing. காம் இதுபிள்ளைகள யிருந்தபோது ஈம் 
மிடத்தில் உண்டான பழக்கம் ஈம். அறிவில் வேளுன்றி 
விடுதலால் ௮து காம் ? வளருந்தேர்றுல் கூடவே வளர்ந்து 
கன்மையையாவது, தீமையையாவது தருகின்றது. ஆத 
லாற் பெரியவாகளான பிறகும், எல்லார்க்கும் ஈல்லவர்சு 
ளாய்ப் பயன்பட்டு வாழ்தற்கு கரம் சிறுபொழுதிற் கைக் 
கொண்ட பழக்கமே முதன்மையான தா யிருக்கன்றது: 

இனிச், 'சிறுபோதில் ஈமக்குவரும் பழக்கம் எங்கே 
யிருந்து வருன்றதென்பகைச் இறிது நினைத்துப்பாருங் 
கள்! காம் குழந்தையாயிருக்த காலத்தில் ஈம்மைப்பெற்ற 
தந்தையொடு நெருங்குப் பழகனோமா? இறிதும் இல்லை. 
யே. எனெனில், ஈம் தந்தையோ ஈம்மையும், ஈம் 
அன்னையையும், ஈம்மைக் சேர்ந்தவர்களையும் பாதுகாக் 

டகும் பொருட்டுப் பகற்பொழு செல்லாம் வெளியே



'பெத்றோள் கடமை ௧௯௫. 

சென்று உழைத்துவிட்டு;, மாலைப்பொழுதில் வீட்டிற்கு 
வந்து அலுத்து இளைப்பாறப் போடின்றனர். நம்முடன் 

பிறந்தாசோ சிறியராயிருந்தால் ஈமக்கு எதுர் தெரிவிக்க 

மாட்டாரா பிருத்தலின் அவசால் நாம் அடையும் பயன் 

ஒன்றுமில்லை. அவர் பெரியரா யிருந்தாலோ கல்வி கற்க 

வும், பொருள் கேடவுற், கணவனொடு வாழவும் வெளி 

யே. போய்விடுகின்றனர். ஆதலால், ௮வசாலும் காம் 

அ௮டைவதொன்றில்லை. . -மற்றுச், சுற்றத்தாரும் இடைக் 

கிடையே ஈம் விட்டுக்கு வந்து போன்றவர்களே யல் 

லாமல் கிலையாசு ஈம்மோடிருக்து நம்மொடு நெருக்கிப் 

பழகுகின்றவர்க எல்லாமையால் அவர்களாலும் நாம் 

பெறுவது ஒன் ற மில்லை. . இவர்களெல்லாம் இங்கனமா 

கப், பின்னை யார்தாம் ஈமதூ சிறுபருவத்தில் ஈம்மோடு 

உடன் பழகுவோர் என்று ஆசாய்நது பார்த்தால் அவர் 

ஈம் தாய்மாரே அவசென்று. உண.ப்டெறுகின் றோம். 

நாம் ஏதும்: அர யாச் சறுகுழவியா யிருந்தபோது 

ஈம்மைச் சீசாட்டிப் பாராட்டி. வந்தவள் ஈம் ௮ன்னையே 

யன்றோ? காம் பசியால்வருக்தி வாய்திறந்து அழுகபோது 

கம் அருகே இடி.வந்து நம்மை எடுத்து முத்தம் வைத்து 

உள்ளங்களிந்து பாலாட்டினவள் நம் அன்னையேயன்றி 

டோ? காம் இறிது சிறிதாய் வளர்ந்து வேறு பிறர் உண் 

வரும்போது ஈமக்கு வேண்டிய பாலுஞ் சோறும் முத. 

லான பொருள்களை ஈமச்குச் சுட்டிச் சுட்டிக் காட்டி 

அவற்றின். பெயர்களை நமக்குக் கற்றுக்கொடுத்து வந்து. 

முதல் அசிரியனும் ஈம். அருமைத் தாயே யன்றோ? 

இடைக்கிடையே சாம். நோயால் வருக்இக்கிடந்த. சாலங் 

களிலெல்லாம் அதற்குக் தானும் உடன் 'வருந்தப் பச 

லென்றும். இசவென்றும் பாராது ஈம் அருகிருந்து ஈம் *



௧௯௭ அறிவுசைக்கொத்து 

கோய் தீரும்பொருட்டு வேண்டும் உதவிகளை எல்லாங் 

கைம்மாறு கருதாது செய்துவந்த அருட் களஞ்சியம் 

போலலாமறம் நம் அன்னையே யன்றோ? இங்கனமெல் 

லாம் ஈம் உயிசோடும், ஈம் உடம்போடும், ஈம் நினைவோ 

டும், ஈம் சொல்லோடும், ஈம் செயலோடும் உடன் கலக, 

உடன் பழூவெருக் தெய்வம் போல்வாள் ஈம் அன்னை 

யாகவே இருத்தலின் அவளாலேதான் காம் சீர்திருந்த 

வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். 

இவ்வாறு ஈம்மை முழுதுஞ் சீர்திருத்த வேண்டிய 

நிலைமையிலுள்ள ஈம் ௮ன்னையாவனள் தான் தன் மக்க 

க்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளை முற்றும் ௮றிந்தவ 

ளாக இருக்க வேண்வெது முதன்மையன் ரோ? அறிவில் 

லாத தாய் தன் மக்களை எப்படி அறிவுடைய க்கக் 
கூடும்? விளக்கில்லாத இடத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகு 

மா? பூவில்லாத இடத்தில் மணம் உண்டாகுமா? ஆத 

லால், தாயானவள் மிகுந்த அறிவுடையளாய் “இருந்தால்: 

மட்டுமே அவள் மக்களும் அறிவுடையசா யிருப்பர். 

இனித், தாய்மார்க்கு அறிவுதான் எப்படி வரக்கூடு 

மென்று எண்ணிப் பராப்போமாயிற்,; கற்ரார் சொல்லும் 

௮ரிய பொருள்களை அடுத்தடுத்துக் கேட்பதனலும், 

௮வர் எழுஇய நால்களை இடைவிடாது கற்று உணாவக 

னாஓு£ம அவர் அறிவுடையசாகக் கூடுமென்பது. தெளி 

வாக விளங்கும் 

கல்வியறிவிலும், உயர்ந்த எண்ணக்களிலுமே எச் 

கேரமும் பழன ஒரு தாய்க்கு ஈல்ல பிள்ளைகளே பிறக் 

சுக்கூடு மல்லாமல், தய பிள்ளைகள் பிறப்பதற்குச் சிறி 

தும் இடமில்லை, நாம் எவ்வசையான நினைவில் ஓயா 

மற் பழூவெருகன்றோமேர் அதற்குத் தக்கபடியே ஈம்



பெற்றோனள் கடமை ௧௬௯௪ 

உடம்பிலுஞ்,செய்கையிலும்பலவகையானஅடையாளவங் 

கள் காணப்படுசன்றன. வெடுவெடுப்பாகப் பேசும் ஒரு 

வர் முகத்தையும், மிகவும் அமைதியாகப் பேசும் மற் 

ஹொருவர் முகத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! சீற்றம் 

உள்ளவர் முகம் பார்ப்பவர்க்கு எவ்வளவு அச்சத்தைத் 

தருகின்றது! அமைதி யுள்ளவர் முகமோ எவ்வளவு 

கவர்ச்சியைக் தருகின்தது! உயர்ந்த அறிவுடையோர் 

செய்கை எல்லார்க்கும் இன்பத்தைத் தருதலும், அறி. 

வில்லாதவர் செய்கை அன்பத்தைத் தருதலும் சாம் வழக் 

கமாய் அறிர்திருக்கன்றனமே. இப்படியாக ஈம்மறிவுக் 

கும், நினைவுக்கும் ஏற்றபடி. ஈம் உடம்புஞ் செய்கையும் 

மாறுபடுவதைக் காணுங்கால், நாம் எவ்வளவு ௮மைதி 

யும் எவ்வளவு ௮ னாள் வட்டு முகவேண்டு 

மென்டறு அங்களுக்கு விளங்காமற் போகாது. .காம் 

- அழகுடையவர்களா யிருக்கவேண்டு மென்றும், காம் 

நல்ல பிள்காகளைப் பெறல் வேண்டு மென்றும், அள 

விறந்த ஆவல் உடையவர்களாயிருக்கின்றோம். GS, 

௮வ் ஆவலின்படி யே பெறுவதற்கு, முன்னதாகச்செய்ய 

வேண்டும் ஏற்பாடுகளைச் செய்து வைக்கின்றோமா? சிறி 

அம் இல்லையே. ப௫யெடுத்தபோது ஈல்ல உணவு உண்ண 

வேண்டு மென்று விரும்புகின்றவர்கள், பசி யெடுக்கும் 

(முன்னமே அவ்வுணவைச் சமைத்துக்கொள்ளல் வேண் 

டும் அன்றோ? மழைபெய்தாற் பயிர்செய்துபிழைக்க வழி 

தேபெவர்கள், மழை வருதற்கு முந்தியே நிலத்தைத் 

Spa Be பதப்படுத்த வேண்டாமா? Dy LPB oor அறிவும் 

“அழகான. தன்மையும் இல்லாதவர்க்கு HLS எங்கே 

யிருந்து வந்துவிடும் ? ஈல்லவ.சல்லாதவரும் அழகுடைய 

சாய் இருக்கக் காண்டுன்றோமே என்றால், அவர்க்கு



௧௯௮ அறிவுரைக்கொத்து 

உள்ள. வெளிஅழகு முதலிற் பார்ப்பவர்க்குச் சிறிது 
கவர்ச்சியை உண்டு பண்ணுபேனும், பிறகு ௮வசொடு 
கலந்து பழகுவார்க்கு, அவரிடத்துள்ள தய தன்மை 
அருவருப்பை விளைவிக்குமா தலால் அது இறிதும் அழ 
காகமாட்டாதஅு. எட்டிப்பழம் பார்ப்பதற்கு ' எவ்வளவு 
அழ்கர்யிறுோலும், அதனைச் சிறிது நாலிலிட்டால் 
அஷ்து எவ்வளவு அருவருப்பைத் தருகின்றது.” ஆகவே, 
பார்ப்பதற்கும் பழகுவதற்கும் இனிய அறிவும் இனிய 
இயற்கையும் உடையவர்களே உண்மையான அழகு. 
உடையவர்களென்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்£ 

ஈம் பெண்பாலாரில் எத்தனையோபெயர் IH OHS 
கததக்ச அறியாமையுக் தீயதன்மையுக் தீயசெய்கையும் 
உடை .யசாயிருந்தும், இவற்றைத் இருத்திக் கொள்ளச் 
சிறிதேனும் முயற் செய்யாமல் உயர்க்ச ஆடை அணி 
கலன்கள் அணிக்கு தம்முடம்பை மினுக்குவதில் மட்டு 
மே மிகுந்த கருத்துவைகத்தவரா யிருக்கின்றார்கள். Qe 

னால், ஈம்மவர்க்கு ஆடை அணிகலன்கள் வேண்டுமென் 
பதை நாம் மறுக்கவில்லை. என்னாலும், வெளியேயுள்ள 
உடம்பை அழகு செய்வது இசண்டாக்தசமாகவும், உள் 
ளேயுள்ள ஈம் அறிவையும் நினைவையும் அழகுசெய்வது 
மூதற்றசமாகவும் வைத்துப் பழடூக்கொள்ளல் வேண்டும். 

ஒரு விட்டின் முன்வாயிலைக் கூட்டி, மெழு௫க் கோல 
மிட்டுப் கச்சாத்தி விளக்கிட்டு அழகுபடுத்துவது போல். 

வே. அவ் விட்டின் உள்ளேயும் அங்கனமே .அுப்புசஷ் 
செய்துவைக்க வேண்டாமா? மூன்வாயில் மட்டும் அழ 
sa eT ஒப்பனைசெய்துவைத்து உள் 'ளேசென்று 

| LAT SBOP குப்பையும் கூளமும் : pee mena இரு 

ட் ஞூம் aah உட அணாப்யுன் எவ்வளவு அருவருப்.



பெற்றோன் கடமை ௧௯௯ 

மை உண்டாக்குவதாகும் 1 இதுபோலவே நாம்: நம 
அடம்பை எவ்வளவுகான் ஒஓப்பனைசெய்து LHL BED 

DMP; நமது உள்ளத்தையும் அங்கனமே அறிவிலலைம் 

நல் நினைவினாலும் அழகுபடுத்தி விளங்கச் செய்யாவிட் 

டால் அது றிதாயினும் பயன்படமாட்டாது. காம் 

டெறும் பிள்ளைகளும் உயாந்தவ சாகமாட்டார்கள். 

உலகத்தில் மிகச் இறந்து விள்ங்கெ மேன்மக்களைப் 

பெற்ற தாய்மார்ச ளெல்லாரும் அறிவாலும் காகரிகத்தா 

அஞ் தெப்புற்றிருந்தார்க ere amy பழைய வரலாறு - 

ட களில் நாம் படித்த டட அவல் எனும் தாய் எத்தன்மை 

யுடையளா யிருக்கின்ருளோ, அவள் பெற்ற மக்களும் 

அத்தன்மை யுடையவாகளாய்த் தோன்றுகின்றார்கள்; 

இதற்குச் “தாயைப்போற் பிள்ளை een LIB LTD சலை,”? 

ஈதரயைத் தண்ணீர்த் துறையிற் பார்த்தாற் பெண்ணை 

விட்டிலா. போய்ப் பார்க்கவேண்டும்.'' என்னும் பழ 

மொழிகளே சான்முகும் 

தாயானவள் சூல்கொண்டவளா யிருக்கும் போது 

நினைத்த நினைவுகளும், எண்ணிய எண்ணங்களும், 

௮ வள் வயிற்றிலுள்ள பிள்ளையின் ஞாளையிழ் பதித்து 

அதனை உருவாக்குகின்றன என்று இக்காலத்தில் மன 

.நால்வல்ல அறிஞர்கள் :ஆசாய்கது. காட்டுகின்றார்கள். 

ஈமதூ நாட்டிற் பழைய கதையான பரசதத்தினாலும் 

, இவ்வுண்மைகன்கு புலனாகின்ற௫. கண்ணபிரான் கருக் 

கொண்டிருந்த தன் தங்கைக்குப் பழையகாளில் இருக்க , 

“போர்மறவர்களின் ௮சிய ஆண்மைச் செயல்களை எத் 

அச் சொல்லிக்கொண்டு வந்தாசென்றும், . அவற்றைக் 

கேட்டு வந்த சுபத்திரை அவைகளை மிகவும் வியந்து 

தன்கருத்தை அவ்வாண்ணமைச் செயல்களிழ் பதியவைத் 5,



2.00 அறிஏரைக்கொத்து 

மையால் அவள் வயிற்றகத்துள்ள கருவில் அந்நினை 

வேறி ஈன்ஞுய்ப் பதியலாயிற்றென்றும், பிறகு ௮து பிள் 

சாயாய்ப் பிறந்து அவிமன்னியு என்னும் பெயர் பெற்று a 

அஞ்சா நெஞ்சுள்ள ஆண்மையனாய்க் கண்டாசெல்லாம் 

வாய்மேற் கைவைத்து வியக்கும்படி ' அருந்திறல் ஆண் 

மையொடு பெரும்போரியற்றிப் புகழ்பெற்று நிகரற்ற 

ஆண் மகனாய் விளங்கெதென்றும் ௮ப் பா. ரதக்கதையில் 

நாம் படித்திருக்கின்றன மல்லமோ ? மேல் காட்டில் நிக 

சற்ற போர்மறவளனுய் விளங்கிய நெப்போலியன் என்னும் 

மன்னர் மன்னனைப்பற்றி ஈம்மவர்க்கு ஈன்றாய்த் தெரிக் 

இருக்கலாம். அவன் முதலில் மிகவும் ஏழைமையான 

ஒரு குடும்பத்திற் பிறந்தா, பிறகு ஒருபடையித் இறிய 
'சம்பளத்திற்குப் போர்மறவனாய் அமர்க்தூ, பின்பு நாட் 

செல்லச் செல்லக் சனத அஞ்சா ஆண்மையினாலும் 

அண்ணறிவினாலும் மேன்மேல் உயர்ந்து, சல ஆண்டுக 

ரில் ஒரு படைக்குச் தலைவனாய் ஏற்படுத்தப்பட்டான். 

அதன்பின்பு அவன் ௮.ரசர் பலாமேல் எதிர்க்து சென்று, 

-அவசையெல்லாம் பெரும்போரில் தோல்வி யடையச் 

(செய்து, கடைசியாக இணையற்ற போர்மறவன் என்னும் 

பெயர் வசோப்பாக்கண்டம்முழுதும் விளங்க, அரசர்க்கு 

அ சச௪னாய்ப் புகழ்பெற்று நிலவினன். முதலில் ஏழைமை 

யான நிலையிலிருந்த இம் மன்னவன் இத்தனை உயாந்த 

நிலைமைக்கு வசலானது எதனால் என்று அறிவுடையோர் 

சிலர் ஆசாய்ந்துபார்க்க, அவனைஈன்ற அன்னையே அவன் 

௮ங்கனம் உயர்ர் தநிலைமை. யடை தற்குக் காரணமாயி 

ஞள் என்பது புலப்படலாயிற்று, ௮வனை அவள் தனது. 

வயிற்றிற் சூல்கொண்டி ருந்தபோது, அவள் கற்றறிவுடை 

" யளாயிருந்தமையின் ஆண்மையிற் சிழர்த போர்மறவன்



பெதற்றோள் கடமை ௨௦௪ 

ஒ௱வனன வரலாற்றைப் படித்து மிகுக்கத மனஈ்கிளாச்9 

உடையளாய் இருர்தனளாம். தான்படித்த , அவ்வசலாற் 

ஜிம் போந்த போர்மறவனுடைய ஆண்மைச் செயல்களை 

யும் நட்ப அறிவின் திறமைகளையும் அவள் ' அடிக்கடி 

நினைக்கு ம௫ிழ்க்து areal, அவள் வயிற்றிலிருர் ௪ க்ரு 

வும் ௮வளுடைய உயர்ந்த எண்ணங்கள் ஏறப்பெற்று . 

Dei gs இளர்ச்சிபோடும் வளர்வகாயிற்று... இவ்வாறு 

கருவி 2ல3ய தன் ற்கு வவ உருவேறப்பெற்றுப் பிறக் 

_ தமையாற், பிறகு ௮ஃது இம்மாகிலத்தவசெல்லாம் வியக் 

BS HEF அரிய ஆண்க மைச்செயல்களை ப் புரி மன்னர் 

மன்னனாப் விளங்கிற்று. இக்க இ இயல்பை உற்று கோக்கும் 

பெண்மணிகள் தாம் சூல்கொண்டிருக்குங் காலன் 

களில் எவ்வளவு ஈல்லநினைவும், எவ்வளவு ஈல்லஆறிவும், 

உடையவர்களாக இருக்கப் பழரிக்கொள்ளல் வேண்டும் 

என்பதை Serr serra! 

கருக்கொண்டிருக்குங் காலத்திற் பிழபட் கடற்: 

- தால் அதற் பிள்ளேகள் சீர்கெட்டுப் போகின்றனர் என் 

பதற்கு. உண்மையாக.நடந்த சில கிகழ்ச்செளை, இங்கு 

எடுக்துக் காட்வொம். ஒருகால் ஒரு. பெண்மகள் தான் 
சுண்டி ருந்த மூன்றாத்கிங்களில் ஒரு கரட். ச்கூட் டி 

யைப்-பார்த்துப். பெருந்இ௫ல்:. அடைந்தாள். பின்னர் 

னுக்கரு.பிள் காயாய்ப்பிறந்து பதினான் க. ஆண்டு ௨ உயி2ரா 

டிருந்த... ௮ப்பிள்ளே உயி2ராடி ௬*த காலமெல்லாங் 

கரடிக்குரிபய குணரஞ்செய்கை: ம்உடையதாயிருர்தது, 

மற்றொரு :பெண்மகள் சூல்கொண்்- டி ருந்தபோது 

ஒறு இளிப்பிள்ளையினால். அச்சறுத்தப்பட்டாள்; பின் 

ears param. (ls ho பென்குழர்தையானை;6 Been ai Sor 

ean ஞூரலு-் செயலும். . உடையதாயிற்று,. 
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௨௦௨ அ றிவுரைஃகொகத்து 

மற்ஜொரு பெருமாட்டி தலை ஈகங்கிப்போன ஓர். 

யாட்டுக்குட்டியைப் பார்த்து மனம்மருண்டாள். அவள்: 

ன்ற மகவானது தலையின் இருபுறம் ஈசுங்கி நெற்றி 

பிதுங்கி யிருந்தது. என்றாலும் ௮ப் பிள்ளேயின் அறிவு 

மட்டும் பமுதபடாபல் வீளங்கிற்றும். 

இல ஆ ஸ்டுகளுக்குமூன், ஒருகால் ஒரு கையுடன் 

ஒரு பெண்பிள்ளை பிறந்தாள். அப்பிள்ளை யைப் பலருங் 

காணும்படி சண்காட்சொக்யிம் கொண்டவெர்து வைத் 
தார்கள். இசண்டு இல்களாகக் கருக்கொண்டிருர்த ஒரு 

பெருமாட்டி அப்பிள்ளையைப்பா-க்க மிகுதியும் விரும்பி 

ஞள்; தன் விருப்பப்படியே ப.தனைப் போய்ப் பார்க்கை 

யில், அவளுக்கு ௮து மிகவும் புதுமையாகச் தோன்றி 

னமையால் அப்பிள்ளையின் வடிவத்தை அவள் நிரம்ப 

வுங் கருத்தாய்ப் பார்த்துக்கொண்ட டிராந்தாள். ௮வள் 

சண்பர்கள் ௮வக அதனினின்றுங் கட்டாயப்படுத்தித் 
தான் விட்டுக்கு அமைக்துக்கொண் முபோனார்கள்.பிறகு 

அப் பிள்ளையின் வேறுபட்ட வடிவம் ௮ப் பெருமாட்டி 

யின் உள்ளத்தில் மறர்கப்படாமழ் பஇியலாயிழ்று. நாள் 
முழுதும் அதைப்பற்றிய பேடவக்தாள், இசவிழ் கனவி 

லும் ௮வ் வடிவத்தை2ய கண்டு வச்தாள். கடைசியர 

கத், தன் உள்ளத்திற் பதிந்த ௮வ்வடிவத்தைப்போலவே 

தனக்கும் பிள்ளை பிறக்குமென்னும் நினைவு அவளுக்கு 

உண்டாயிற்று. பின்னர்ப் பத்துத் BUS OME சழித்னு 

இவளுக்குப் பிள்ளை பிறந்தது; ௮ப் பிள்ளை ஐயோ? 

ஒரு காலோடும் ஒரு கையோடுக். கூடிய வேறுபட்ட 

வடிவம் வாய்ந்ததாய் இருக்கது! ் 

இவ்வாறே சூல்கொண் டி.ருக்குங் காலங்களில் 

. தாயானவள் எண்ணிய எண்ணங்களும் நினைத்த கினைவு



பெற்றோன் கடமை, ௨௦௫ 

களும் ௮வள் வயிற்றகத்தே உள்ல கருவில் எளிதாகப் 

பதிந்துவிரின்றன. பெரும்பாலும் ஈம் பெண்மக்கள் 

விண் பேச்சுகளையும் வீணன எண்ணங்களையும் எக்ேச 

(Pal கையாஞகின்£வர்களாய் இருத்தலால் இவர்களுச் 

குப் aay பில்ளைாகளும் இவர்களோ டொக்த பய 

ODO தீப தன்மை உடையவராக ளாகவும் அறியாமை 

உடையவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள் / பிள்காகளுச் 

குத் தந்தையின் இயற்கை சறிதாகவுக் காயின் இயற்கை 

பெரிதாகவும் பதிவது மேலெடுத்துக் காட்டிய நிகழ்ச்சி 

களாம் செவ்வையாசப் புலப்பதெலால், தாய்மார் சூல் 

கொண்டிருக்குங்காலங்களில் திய கிளை 2வனுந் தீயசொல் 

லனுர் தீயசெயலேலுர் தம்மிடத்துண்டாவகற்குச் றி 

அம் இடர்காலாகா.து. 

இனிக், ௪ருக்கொண் டிருக்கும்போது நல்கினைவும் 

நற்சொல்லும் ஈற்செயலும் உண்டாவதர்குச் றுபொழு 
அ முதற்கொண்டே. ௮ம் நல்வழிகளிழ் பஜகும் பழக்கம் 

இன்றியமையாததாய் இருத்தலிர், பெண்மக்கள் ஓவ் 

வொருவருர் தம்இலர்கைக்கலச்கொட்டே தச்சவர்களை 
அணுடச் சிறக்க தால்களைக் கற்றறிந்து கம்மரிவை வளரத் 

அர்கொள்வதொடு, பயன்படாத சொல்லும் பயன்படாத 

செயலுச் தம்மிடத்தில் உண்டாகாதபடி கிரம்பவுவ் கருத் 

தாய் கடந்துகொள்ளுசலும் வேண்டும். பெண்மச்சகளுக் 

குள்ளே Semon se ஞடன் பழகும் பழச்சுத்தின் வழி 

யே அவர்களுக்கு உள்ள வீணான. தன்மைகள் எல்லாச் 

தமக்கும் படி.யுமாதலால், அவர்களுடன் கலந்து பழகாத 

படி தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதம் உயரீர்த நிலைமை 

பினையும் உயர்ந்த புதல்வர்களையும் பெ விரும்பும் ௦ பெண் 

மக்களுக்கு த இன்றியமையாத கட. மையாகும். சறுபோதூ a



உ. அ றிவரைக்கொத்து 

தம் பழகும் பழக்கம் ஈல்லதாயிருக்கால், ௮ப் பழக்கச் 
திற்கு ஏற்றபடி. மங்கையர் தாம் கருக்கொண்டி ரர்கும். 
ச£லன்களில்கல்கினைவும்க் pyar gti Es 
சார்; சிறுபோதிம் பழகிய பழக்கம் இியதா யிருக்கால் 
தற்கு இசையவே அவர் கருர்கொண்டிருர்சுங் காலங் 

களிலும் தீய நினைவுக் உய சொல்லுர் தீய செயலும் உடை' 
யர் அவர். 

சிறுபொழுதில் உண்டான பழக்கத்தைப் பிறகு 
இடையிலே மாற்றிக்கொள்வது எளிதி2ல மேடிவதன்று, 
இதைப்பற்றி மு.தலிலையுஞ் ஜிதா மேசியிருக்கின் மேம்: 
முள். நிறைந்துள்ள உடை ௧௬ 2ல் மூகலான மரங்களை, 
இவை சற செடிகளாய் இருக்குர்போ 2௪ ககாற்தெறி 
வது எளிதிலே முடியும்; ௮ங்கனம் ௮ப்போது களையப் 

படாமல் விட்ப்பட்டால், அவை பருத்து வளர்ந்து பின் 

னர் எர இல அகற்றப்படாதன்வாய்' இருந்து துன்பத் 

தைச் தரும் அல்லவோ? அதுபோலவே, சறுபோதில் 
sna ஏறவிட்டாற், கருக்கொண்டிருக்குவ் காலத். 

த் ல் ௮ தனை எவ்வளவு, தான்ரீக்க முபன்றாலும் அது நீஸ். 

காதாய்வந்து தாயையும்.பிள் ன் ர ளையையும் ஒருங்கசுகெடுத்து 

விடுமென்று! இண்ணமாய் உணசல் வேண்டும். wh; 

ஒரு தோட்டத்திற் சிறு செடிகளாய் வைத்துப் பயிராக். 

கிய தென்னை. மா பலா வாழை pata காலஞ் செல் 

லச் செல்ல மிகப் பெரியனவ வாய் வளராது, மிகத் இத்திக் 

கும் பழங்ககாத்தந்துஉண்பா ர்ச்கூ௨டம்பையும்வளர்த்து 
"இன்பத்தையும் விளைத்தல்போலச், FG strc இலே தாய் 

மார்க்கு உண்டான. BDL IPS BLOT BOI St அவர் SH SG ar ati 

PEG காலத்தும் LY OLS ூயராய் வை (தத, அவர் 

ட ணும் மக்களை யும் பெறுதற்கரிய அழியாச் 'செல்வளிக்
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err Bs பேரின்பந்தை விளைவிக்கு மென்பதனை காம் 

சொல்லுதலும் 2 வேண்டுமோ 7 ் 

்.”. அக, இவ்வரும்2பருண்மையை ஈம்மிற் ரம்ஸ் ME 

லார் உணசாமையினா லன்'2ரூ தாம் கருக்கொண் டிரக் 
கும்போது பிழைபட. ஈடந்தூ அதனால் தீய பிள்ககளைப் 

_ பெற்றுத் தம் வாழ்காள் முழுதர் தாமுர் அன்புத்றுப் பிற 
OM) அன்பத்திற்கு அளாக்குகின்றார்கள். ஆ 1 நம் 

பெண்மக்களின் பேதைமைச் செயல் நினைக்குந்தோறும் 

கம் உள்ளத்தை நீராய் உருக்குகின்றகே! ஈம் பெண்மச் 

களைப் பாதுகாத்துவரும் ஆண் மக்களாயினும் இவைகளை 

- யெல்லாம் எண்ணிப்பார்த்து அவர்களைச் சர்திருத்துகின் 

ரூர்களா வென்றார், பெரும்பாலும் ஆண் DES GH FI கல்வி 

யறிவு .இல்லாதவாகளாகவே யிருத்தலால் அவர்களும் 
அது செய்யமாட்டாதவர்களார்கவே இருக்கின்றனர். இற் 

கனம் mI LITT பெண்பாலார் இ இருவரும் yur aon 

என்னும் 'இருளிற் குடி யிருப்பவர்களானால். காழுநழ் 

கம். மக்களும் முன்னேறுவ ண்ட் சொல்லுங்கள் 

அறிஞர்களை! 

இனியேனும். இங்கனம் பசாமுசமாயிசாமல் ஆண் 

'பெண் என்னும் இருதிறத்தாரும் உயர்ந்ததால்களைக் கத் 

அல், கற்றறிவுடையார் சொல்லும் a கேட் 

டும், அவற்றின்படி. ஈடந்து ஈல்லமக்களைப் பெறுதற்கும், 

(பெற்ற. மக்களைச் சர் இருத்தி வலர்த்தற்கும் கிசம்பவும் 

முயற்சிசெய்கல் வேண்டும். . எல்லாம் ஊழ்வினையால் 

ஆரும் என்றும், ௮வசவர் ஊழ்வினைக்ருத் தச்சபடிதான் 

நல்ல பிள்்சராகளோ தீய பிள்ளாகசளா பிறப்பால் து ஈத் 

.மாலாவன ஒன்றுமில்லை யென்றுஞ் சொல்லிச். சசொம்பேறி 

'கள்ர்ய் வாழ்பாளை வீழ்காளாகக் கழிப்பது பெரிய பொல் டி



௨௦௯: அ.திவளைக் கொத்து 

லாங்கனைத் கரும். ஊழ்வினையால் வக்க கோயை ஈம் 

செயலால் ஈல்ல மருந்துண்டு தாத்துக்கொள் வது போலப் 

பழவிளையால் ஈமக்கு சேர்க்க அன்பங்களையுஞ் சிவூபரு 

மானை எண்ணி முபன்று காம் தீர்த்தர்கொள்ளல் சீவண் 

டும். மார்க்சண் 2டயர் தமக்கு ஏற்பட்ட பதினாறு ஆண் 

டைச் வவெபெருமான் இருவருட்ணெயால் என்றும் பத 

னுச ஆக்கிக்கொள்ள வில்லையா? AWM, BTL தீய 

நினைவுகளையும் தீய செயல்களையும் ALD -apip pap 

கடவுளான: சிவபெருமாண இடைவிடாது கொழுது 

கொண்டும், எல்லாஉயிர்களிட தீதும் ௮ள்பும் இரக்கமும் 

உடையராய் நடந்தும். அறிவுடையோர் தால்களை இடை. 

விடாது கற்றும், அவர் பொன் பொழிகளைக் கேட்டுக், 

தூய நினைவுந் தாய சொலலுந் தூய செயலும் உள்ள வாக 

ளாய் ஒழுகி வருவோமாயின். உலகத்தா ரல் ஈன்கூ u Bae 

கப்படும்.ஈல்ல பிள்ளைகள் ஈமச்சுப் பிறப்பார்களென் புர 

இண்ணம். பிள்காகள் ஈல்லவசா சற்குந், தியவசாதற்கும் 

ஈம் தாய்மார்களே முதன்மையான வழிகாட்டி களாயிரூத் 

தலால், அவர்கள் இக் கடமையின் பொருட்டாகவாவது 

கல்லவறிவுடையவர்களாய் நடக்க மிஃவும் பழகிச்கொள் 

ல் வேண்டும். தாய்மார் மிகவும் துன்புற்றுப் பிள் ளப் 

டெறுதலும், பெற்றபில்ளை பலவகை சட்களுக்கு இசை 

யாகி மடிதலும், ௮ங்கனம் மடியாது தப்பித் தவறிப் 

பிழைத்த பிள்ளைகளுந் தியசாய்ப் போசலும் எல்லாந் 

தாய்மார்களின் ௮றியாமையினாலுச் தீய செட்சைகளா 

லுஞ் சோம்பலாலும் விளையும் அுன்பங்க 2ளயல்லதூ வேறு 

இல்லையென்று என் அருமைத் தாய்மார்களே ! Saaor 

திண்ணமாய் நம்புங்கள்! ஈம் ௮ருபைத் தாய்மார்கள் மட் 

நிவி கற்றறிவுடையவர்களாகவுவ், ஈல்லன்பும் ஈல்லெண்
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ணமும் உடையவர்களாகவும் இருந்தால் இத் துன்பங் 

கள் தலைக்காட்டுமா ? எல்லாரும் ஈல்லநிவுடையசாகவும் 

எல்லாரும் கல்லன்பும் நல்லெண்ணமும் நற்செய்கையும் 

௨. ate sence ம்விளங்க, இஃகிலவுலகக் தேவர்கள் உறை 

யும். லானுலகமே பாசு, இக் கிலவாழ்க்கை தேவர்கள் வர 

மூம் ம் இன்பவாழ்க்கையே பாகி, எல்லாம் இன்பமேயாய், 

- எல்லாம் ௮ன் பேயாய், எல்லாம் ௮௬ ளையாய் விளக்கு 

மென்று உறுதியாய் நம்புங்கள்! ஈம் மக்களுக்குச் செய்ய 

வேண்டிய இப் பெருங் கடமைபை நாம் வழுவாது 

செய்துவரு2வாமாயின், எல்லாம்வல்ல சிவபெருமான் 

நமக்கு அருள் புரிவது திண்ண மென்றும் உறுஇயாய் 

rp ங்கள்? ஓம் 'இவம்.
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