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வல்வில் 
  

மேட்டூர் ௮ணை 

உயர்திரு மாணிக்கநாயகர் அவர்களால் 
&ழ்க்சகண்ட இருச்குறளின் திட்டப்படி. கட்டப்பட்ட. 

உயர்வகலம் திண்மை யருமையின் நான்கின் 
அமைவார ணென்றுரைக்கும். நூல் 
சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த as Due 4 : 
பூக்க க் ரண். ee (குறள்)     

  

  

     

Serie லவன்



  

நிலையிற் ர ிரியா தடங்கயான் தோற்றம். 
மலையினு மாணப் பெரிது 
கரலத்து ஞ.ற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் es 
ஞாலத்தின் மாணப் டீபரிது. (ூக்கம்40, 47) 

  

பயன்.றூக்கார் செய்த வு.தவி நயன்றூக்கன் 
னன்மை கடலிற் பெரிது 
ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே யுலகவாம் 
பேரறி வாளன் இரு (டகீகம் 30, 47)



தமிழின் உயிர் நாடி 

படிப்பதெப்படி 
— 

as 

இராசீபுரம் 
ஆர். கே. அரங்கசாமி அவர்களால் 

இயற்றப்பட்டது, 

வியதை 

1947 பிப்ரவரி, 

திருக்குறள் பதிப்பகம், இராசீபுரம். 

(சேலம் ஜில்லா) 

காபீ ரைட். ரிஜிஸ்டர். விலை ர. 1-4-0,



முன்னுரை. 

  

நீங்கள் இப்போது படிக்கக்தொடங்குவது ஒரு 

அறிவு நூல் ஆகும், 

குமிழில் உள்ள பண்டைய நூல்களின் கலைகள், 
எது? படிக்கும்போதே கலைகளைக் . கண்டறிவது 
எப்படி ? என்ற ஐயத்தைசக் தெளிய வைக்கவே இக் 

நூல் தோன்றியதாகும். ஐயம் தெளிக்தால் உரிமை 
துணிவு, தோன்றி அறிவு வளர்ந்து, சுதந்திரமோடு 
வாழலாகும், அன்புகூர்ந்து முடிவுவரைப் படி த்த பின் 
தங்களின் எண்ணத்தைப் UBS BOGE கட்டாயம் 

எழுதுங்கள். 

அப்படி எழுதுவது; ஒருவகையில் நாட்டுக்குப் 
பயன் படுவனவாயிருக்கும், ் 

நீங்கள் படிப்பதோடுமட்டி லுமிருக்காமல் உங்க 

ளின் அன்பர்கள் எல்லோரையும் இந்நூலைப் படிக்கத் 

தூண்டுவது, அறியாமையை இர்காட்டைவிட் டோட் 

டுவதாகும், 

குற்றங்களுக்கு | மன் வித்து உடனே எனக்கு Bar 
க்குவிராயின் அடுத்தப் பஇப்பில் இருத்திக்கொள்கி 
GC mer. . 

தங்களன் புக்கெங்கிய, 

அரங்கசாமி, 
இராசிபுரம்,
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பொருளடக்கம். 
ee 

அதிகாரம் 

படி.ப்பதெப்படி 

"தமிழின் அமைப்பு 

செய்யுட்கலை - 

அறிவுக்கலை 

மொழிக்கலை 

- அன்புக்கலை 

மருத் துவக்கலை 

- கற்பனை ச்சலை 

தெர்ழிற்கலை_ 

sng pare ப 

சமத் தூவக்கலை 

் நாட்டுகிலையின் கலை ட 

உலகநிலைக்கலை ” 

இசைக்கலை 

தவியக்கலை 

சிற்பக்கலை 

ஈலம்பக்கலை-. 

அ௮ரசியற்கலை 

மெஞ்ஞானச்கலை 
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பீழைத் நிருத்தம். 
ee 

பிழை திருத்தம் பக்கம் வரி 

அதிலேய அதிலேயே 192... ஏ 

சேப் தேறப் ட்ட. ஆ 

அலையிம் அலையும் 18 9 

ஒல்லை இவ்வுலக 19 . i . 

பொகுள் பொருள் ‘3 2 

சத்தர்கள் ம சத்தர்கள் ae «1B. 

'இருமப்ஈ இருமாப் 20... “2 

புகமும் புகும் i 15 

கம்சன் adie இங ந் 95 - 

அடைக்தவர் அடைந்தவர் 21 18 

குதே இதே 24 28 

சையை | தசையை 26 டட 

ஒகு ஒரு _ 84 5 

பிணியுல்' பிணியும் 56 tT 

ஆறிவுடையான் .... இுறிவுடையான். 28 27 ். 

இல எழுத்துப் பிழைகளுக்சாக மன்னித்து திருத்தி வாசத் 

தக்கொள்ளும்படியும் அடுத்தப் பதிப்பில் இக்குறைகள் ரீச்சப்படு 

மென்றும் சேட்டுக்கொள்ளுகிறோம், 

பதிப்பகத்தார்,



bag canal கபாடி 2 | 

இச ஒரு சயிபான பேள்விதான். இக்கேள்வி கட்டாயம் 

சேட்சப்பட வேண்டியதேயாம், இதுபோன்ற சேள்விகட்கு பதில் 

கூறவேண்டியதும் சரியானதே. 

- பேள்வி சேட்பது எளிது ஆனால் பதில் சொல்லும்போது 

உணர்ச்சியுடன் கேட்டு அதன் உண்மையறி௫து அறிது, கேள்வி ஒரு 

சொல்லில் கேட்டுவிடலாம், அதற்கு பதில் ஒரு சொல்லால் சொல் 

லிவிட முடியாது, மப்படி விளக்சமில்லாமல் சொல்லவும் 

கூடாது, ் 

7 இனரழ்த்து நாரு மலரனையர் கற்ற 
.. துணர வீரித்துரையா தார் டட (குறள்) 

* தான் கற்றதை பிறர் உணரும்படி விளக்கமாக சொல்லாதவர்கள், 

கொத்தாச மலர்ச்தும் மணமில்லாத பூவை யொத்தவராவார்கள், 

ஆகையால் எசைச்சொன்னாலும் அல்லது தெரிந்து 

கொண்டாலும் ஈன்றாச விளங்கும்டடி. செரிச்அுசொள்ள வேண்டும். 

அப்படித் தெரிர்துகொள்ள வேண்டுமானால் கேட்பவர்கள் எச்சிலை 

யிலிருக்.து கேட்கலேண்டுமெனின் ட ் 

செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது 

வயிற்றுக்கு மீயப் படம் (என்ற குறளின்படி. ) 

தன்றைக்கேட்கும் போது ப௫ிகூட தெரியக்கூடாது. அவ்வளவு 

'ஊச்சமூடன் கேள்வியில் பிணைக்து செவிவாயாக நெஞ்சை களஞ் 

சியமாக கேட்டவை கேட்டவைவிடா துளத்தமைக்கும் முறையில் 
கேட்கவேண்டும், ஜ் ட் 

அப்படிக் -கேட்பவர்களில் மூன்று பிரிவினர்கள் உண்டு, 

௮சரவது, முதன்மைப்பட்ட வர், இடைப்பட்டவர், கடைப்பட்டவர், 

எப்படியெனின் ! கேட்ட, அனில்... படித்த... பொருள்களை 
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அறிவதில், sgh ortupe@a uidla sees Emin Wis ge0Us 

போல் சேட்டவைகளில் உள்ள குறைகளை நீக௫யம், பசு தனக்கு பல் 

மலிச்துள்ள இடத்தில் தேவையளவு விரைய உண்டு பின் ஓய் 

உடன் அசைபோட்டு மென்று "உண்பது போல், கேட்கும்போது 

விடாமல் இதயத்தில் சேர்த்து பின் ஒய்வுடன் அறிஞரின் உயரிய 

சொற்களை இந்தித்து தம் அறிவின் திறத்தால் உள்ளதை உணரு 

வோர் முதன்மைப்பட்டவர் ஆவார்கள். 

மண்ணில் எவ்விதை போடுகிறோமோ அவ்லிதையின் 

செடியே முளைப்பது. போலும், இளிககு எதைச் கற்றுக்கொடுக்க 

ரோமோ அதையே சொல்லுவது போலும் தாம் படித்த அல்லது 

கேட்ட பொருள்களை அப்படியே கூறிச்கொண்டுள்ளவர்கள் இடைப் 

பட்டவர்களாவார்கள். 

ஓட்டைக்குடம் ஊர்றிய தண்ணீரை உடனே வெளியில். . 

விட்டுவீடுவதபோல் கேட்டலைகளை, அல்லது படித்தவைகளை 

உடனே மறச்து விடிவோரும், ஆடுகள் தழைஃள் கிறைச்திருப்பினும் 

அதை உண்டுகளிக்காமல் பல செடிகளை ஒன்றிரண்டாகக் al 5 HS 

இரிவதுபோல் நிறைந்த அறிவால் உயர்ந்த ஆரியர் அருகிலிருக் 

தாலும் அதைவிட்டு அங்குமிங்கும் ஓடி.த்திரிவோரும், 

எருமைகள் கல்ல கீர் தெளிச்துள்ள குட்டைகளில் அப்படியே 

குளித்து இன்பமடையா மல் அச்கிரைச் கலக்கி சேறாககி அதில் 

குளிப்பது போல், ஆசிரியன் உள்ளத்தைக் கல5இ பின் குழப்பத்தால் 

கூறும் வசைகளை கேட்போரும், 

வடிகட்டும் பன்னாடைகள் நல்ல கெய், தேன் மூதலியஸத் 
விட்டுவிட்டு குற்றமான கசடுகளை பிடித்துக் கொள்வது போல் 

படி.த்தலைகளில் அல்லது கேட்டலவைகளில். உள்ள நீதிகளை, கல்ல, 

வழிகளை யெல்லாம் விட்டுவிட்டு குற்றமான குறைகளை மட்டிலும் 

பிடித் அக்கொள்ளுகோரும், கடைப்பட்டோராவார்கள் என்பதை, .



தீமிழின் அமைப்பு $ 

அன்னம் ஆவே மண்ணொடு சிளியே 

இல்லிக்குடம் ஆடு எருமை. நெய்யரி 

அன்னர் தலையிடை கடை மானுக்கர். 

என்று ஈன்னூல் இலக்கண விதியால் அறிகிறோம். 

இப்போ சாம் எசைக்கேட்டாலும், எக்நூல்களை படித்தா 

லும், எப்படி உணர்ச்சியுடன் இருக்சவேண்டுமென்பதை ௮றிர்து 

கொண்டோம்... 

அப்படித் தெளிவோடு படித்தால்தான் ஒரு நாலில் கற்கப்படு 

வ எத? சசட்போன்ற குற்றம் எ.த? குற்றங்கள் ஏன். பிறந்த? 

௮க்குற்றத்தை நீக்ச வழி எது? குற்றங்களே பிறவாதிருக்ச 8 

, ௭௮? என்ற எண்ணம் பிறக்கும். 

இப்போது கேள்விகு பதில் கூற ம்போது முழுவதையும் 

பொருமையுடன் கேட்கத் தெரிச்அகொண்டபடியால், படி.ப்பதெப் 

படி என்பதை முழுவதும் ஆராய்வோம். 

தமிழின் அமைப்பு. 
நம் தமிழ் மொழி இயற்கசையமைப்புள்ள தெள்ளிய மொழி 

இம்மொழி முதலாவதாக ௮௩7 ஓசையாகத் தோன்றி பின் குறிப்பு 

வடிவான எழுத்துக்களாக உருண்டு அவ்வெழுத்துக்கள் ஒன்று பல 

சேர்ச் மொழியாகத்திரண்டு பல மொழிகள் ஒரு வாச்சியமாக 

"நீண்டு இடையிடையே வினா? விடை. கார்புள்ளி, அரைப்புள்ளி; 

மூற்றுப்புள்ளி. ஆச்சரியக்குறி! stor ised . இயற்றமிழென்ற 

பெயரைப் பெற்று, எ.அகை, மோனை, 8ர், தளை, அடி. என்ற அணி 

களைப்பூண்டு இரு£ர் முதல் பதினாறு சர்சளுக்கு மேல் வளர்க்து 

இசைத் தமிழெ ன்ற பெயரோடு கின்று இடம், பொருள், காலம். 

வின்தல், விடை கூறல் என்ற ஈடிப்பு முளையில் விளக்கும் ores 

தமிழா? ஒங்கி வளர்ச் து, உலசெங்கும் பல மொழி பல கலைகளாசப்



படர்ர்து, தன் இயற்ை se pip Fe dire ் தனி மொழிதான் ' 

் பதி்யலை தல் வேண்டும், 
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செய்யட் கலை, 

மசய்புள் என்பது கவி, பாக்கள், பாட்டுகள் என்ற் பொருள் 

படும். செய்)_உள்--என்பஇல், செம் என்பது, : விளைவு .விளை 
விடம் வயல் செயல், உள் என்ப து உறைவிடம் நிறைந்துள்ளவை 

உள்ளே அடங்கியவை என்றாகும், அதை சேர்த்தால் விளைவு தங்கு 

மிடம், வளர்ச்சி தங்குமிடம், எதிர்கால மச்களுச்கு சாரட்டு வளர்ச்சி 

யை பாதுகாத்து விளை வாக்கும் வயல் பேரன்றலை, அனுபவங்கள் 

நிரைந்த. பண்ணை- என்றெல்லாம் செய்யுள் என்ற சொல்லுக்கு 
பொருள் இடைக்கிற து. 

விரிந்த கருத்துக்களை. எருக்க. முறையில் விளக்கும் sot 

சப்பு வாய்ந்த திட்டமே செட்யு ள் ஆகும். 

பழக்சமில்லாததால் படி.ச்சப்பயம் தோணலர்மே தவிர அறிர் 
தோர்க்கு கவிசளைப்போல் எளிதாகச் சையாளும் மொழிஈடைகள் 

வேது ஒன்று இறுச்ச மூடியாது.” பணப்பொருள்கள் ஏசரளமாக 

வைத்துச்கொண்டுள்ளவர்கள் அவ்வளவையும் அ ச்சச்ேகொண்டு 

சந்தைக்கு சந்தை .போவதைவிட 10, 100, 1000 ரூபாய் கோட் . 

டுகள் ஆக்க்கொள்வ ௫ எவ்வளவு புத்சொலித்சசமோ அதுபோல் 

உலகக்கருத் தப்பொருள்களை செய்யுளரக மாற்றிக்கொள்வது ௮தை 

விட 'பன்மடங்கு உயர்ந்ததேதரன். என்னால்: அது தப்பாசாது, 

"இயற்றமிழ், சடையிலே கூட ஒரு திட்டத்தை எழுத வார்த், 

தைகளை அடுக்சாக அமைத்து எழுதவேண்டி. இருகிறது. சொற். 

கள் முன்னுக்குப்பின் மூரணாச இருந்தால் வாக்கியமாக பொருந்து. 

வதில்லை. , இதேபோல்தான் சட்ட நூல்களை பிரமொழியாளர்கள். 

இிட்டமாச அடுக்கி ஒரு வடிவ செய் தள் 

  

   னர்.  அவ்வடுக்கிலிருக் அ _ 
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யாச இருர்தாலன்றி முடியாது. அதுபோலவே தமிழில் பண் 

டைய அறிஞர்கள் தங்கள் கருத்தை ௮டுச்ச இலக்கண முறையுடன் 

வகுச்சப்பட்ட அளவு முறையேதான் செழ்யுள் எனப்படும். ஒரு செய் 

_யுளிலிருச்து உட்பொருளை தேர்ச்தெடுக்கத் தெரிர் அுச்கொண்டால் 

மற்றபடியுள்ள எந்தத் தமிழ் சடையும் வெகு எளிதாகத் தெரியும் 

அப்போது பிறர் சொல்லிலிருர்ு பல கருத்துக்கள் ஈடிச்கு விளங் 

குவசைச்சாண்லாம். 

செய்யுட்களில் வரும் கருத்துக்களை ௮ச்சாலச். துள்ள அறிஞர் 

“கள் ௮கவலாக, வெண்பாவாக, விருத்தமாக, பாட்டாசவும், அழுவ 

தாக விளையாடினதாச ஏத்தப் பாட்டாகவும், தாலாட்டல், ஒடமோ 

ட்டல், ஆடு மேய்த்தல், குழந்தையை சராட்டல், .காதலித்தல் 

போன்ற நிலையில் பாடியுள்ளனர். அறிஞர்களின் உள்ளத்தில் இய 

நிசையாக எழுந்த ஆர்வத்தின் நிலையை அப்படியே பாடிவைத். 

துள்ள அனுபவங்களேசான் பாட்டுகள், அறிஞர்களின் எண்ணங்கள் 

மூதிர்ச்து பழுத்த அறிவுப்பழங்களான செய்யுட்களை எர்நிலையில் 

எத்தொழிலில் இருக்கும்போது ௮வ்வெண்ணம் முதிர்ர்ததோ ௮ச் 

சொழிலிலிருச்த வண்ணமாகவே பாடியுள்ளார்கள். அ௮ப்படி.ப்பாடி. 

யதை தலையால் எழுதிவைத்தஇிருர்து அவற்றையெல்லாம் பொறுக்கி 

எவ்வெம்முறையில் வெளியிடவேண்டுமோ அப்படி வெளியிட்ட 

தான் இன்றைய செய்யுள் நூல்களாகும். 

பண்டைய . அறிஞர்கள் தங்களனுபவங்களை வடிக்கட்டி 

தெளிந்த செய்யுள் என்னும்: பெட்டியில் நிரப்பியுள்ளார் என்றும் 
கூறலாம். ஓவ்வொரு செய்யுளென்ற பெட்டியைத் சகுதிவாய்ந்த 

அறிவென்னும் இறவு கோலால் இறந்துப் பார்த்தால் உள்ளிருக்கும். 

அனுபவப் 'பொருளில் அவரின் சாலம், இடம், வளம், ஒழுக்கம், 

பொருளாசாரம், சொழில் முதலிய எல்லாம் விளங்கத்தச்சவாறு 

சத்திரம் வரைந்து, கலர்கள் பூசி, அச்சிச்தித்துள் ௮வ்வறிஞர் 

இருக் தகொண்டு அக். நாலைப் படிச்கும் மாணவனைப் பரர்த சண் 

சொண்டு பார்த்து எல்லா ஈலன்களையும் விளகிக்சொண்டிருப் 

பசைப் போன்ற காட்சியைக் காணலாம், பழைய இலையில் 

உள்ள ஒரு செய்யுள் எங்காவது கடைத்தால் ௮து பல சத்தினங
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சரக்கு சமமாகும், அதில் அவ்வளவ அனுபவத்தை நிரப்பி - 

இருப்பர், 

செய்யுளின் தன்மையை உணரும் சக்தியை இழர்த இழ்கிலை. 

யில் உள்சா அளவுக்சூ ஈம்மிடம் முடை குடி காண்டுலிட்ட.௮ு 

அிசனால்தான் செய்யுளின் கற்பஞ சக்திகளைக் சர்று காட்டைச் 

திருத். அம் ஆற்றல் நம்மிடம் வளர்வதில்லை. ஈம் காட்டு பண்டைய 

௮றிஞர்சளின் அனுபவ மூட்டைசளான செய்யுட்களை ௮வமதஇத்.து 

ஏமார்தோம், இன்றைய கற்றவர்களும் வேடிச்சைச்சாக சதை 

கூறி வயிறு பிழைக்கும் முரையில் செய்யுளைப் பயன்படுத்த முற் 
பட்டுவிட்டனர். செய்பட்கள் ௮அசற்காக அமைக்தவைகளல்ல, ஈம் 

சாட்டின் நிலேபேரூன ஆசரய்ச்ச சற்பகஈட்டுகள், களஞ்சியங்கள் 

என்பதை உள்ளத்தில் வைத்து செய்யட்களை ஆராயவேண்டும். 

செய்யுட் கலைளை, பண்டைய அறிஞர் கூறிய வழிகளை, தற்போது 

மாற்றி தனித்சனி கலைகளாகப் பிரித்து புத்தகம் வெளியிட்டுள்ளார் 

கள். அசனால்சரன் ஒரு கலையை கற்றோர் மற்ற கலைகளை உணரா 

மல் கலைகளின் அழகு குன்றி நிறைவ படாத குறை உள்ளங்களாக 

San ED tr pore, ஒரு புலவரோ அறிஞரோ சொண்டசோ எல் 
லாச்சலைகளையம் ஜாளவாவ ௪ தெரிச்சு தெளிவடைர்இிருச்கவேண்' 

டும். தமிமு£கு- உரைலிடமான அகத்தியர் சருத்தமைந்த பதார்த்த 

குண இர்தாமணியை எந்தப்புலவரும் பார்த்தே இருக்கமாட் 

டார்கள். 

மருத் தூவச்சலைஞர்கள் (வைத்திபர்) ' தமிழ் இலக்கபமான நீதி 

களை பார்த்தே இருச்சமாட்டார்கள், சங்சே கலைஞர்கள்' செய்யுட்... 

களில் வரும் பொருளை அறியுமளவுகூட இலக்கணம் தெரிக்தே 

இருக்கமரட்டார்கள்.. 

தமிழ் பண்டிதர்கள் சல புராணங்களில் வரும் சாரமான. 

வேடிச்கைப் ' பாட்டுகளே பிஈர் மெச்சப்பேரி விடுவசைச் சவிர- 

மற்றவைகளை -சிர்இப்பதே இடையாது.
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இப்படியாக மாறிவிட்டதால் அறிவுக்கலை பல விளையாட்டு 

சளிலெஃலாம் சாலம் சழிச்சன்றன. இணி தாறிஞன் எல்லாக் 

கலைகளின் தன்மையைத் தெரிய மூற்படவேண்டுமென்றே அன் 

றைய செய்யுட்கள் ஈம் சாட்டில் தவங் டெ.க்கின் றன. 

ஈம் தாய்க்குத் தாய் பாட்டி, பாட்டி சகுப் பாட்டியான முதற் 

பாட்டி வரை, கம் தகப்பனுச்குத் தகப்பன் பாட்டன், பாட்டனுக் 

குப் பாட்டன் முதம் .பாட்டனிலிருக்து ஈமக்கு வைத்தப்போன 

pb சாட்டுச்சொத்துக்கள், செல்வங்கள், எல்லாம்; செய்யுளென் ற 

பெட்டியுள் வைத்துள்ள அறிவுடைய அனுபவப் பொருள் 

களேயாகும், : ் ~ i. 

geosume ei ster gHata ஆராய்ச்சியுடன் ஆய்ந்து 

பொருள் சண்டும், அப்பேறிஞர்சளின் நினை வுசாள் கொண்டாடியும் 

சிலைகள் இறந்தும் அரசியலார் சண் காணிப்பில் செய்யுட் கலைகளை 

வளர்க்க வழி தேடும் முரையில் ஒவ்வொரு நூலையும் வளர்க்க 

வேண்டும். அக்கால அறிஞர்கள் உலகப் பொருள்களின் குணம் 

தெரிய பல காள் தவந்டடச்தும், பட்டினி டடெர்தும், காடு, மலை 

குகைகளில் த& கயம், மழை வெய்யில் sr bm விலக்கெம் Gants 

பல துன்பங்சட்கு ஆளாஇயும், ஒவ்வொன்றின் தன்மையையும் 

. தெரிய விடாப்பிடியாக தன் வாழ்காள் முழுவதையும் அல்வாராய்ச் 

.இக்கே செலவழித்து சித்தராக முனிவராக ஓயாமலிரவு பகலாய் 

உன்னி உன்னி சலியாத் தவத்தால் கண்ட உண்மைகளே செய்யுட் 

களிலுள்ள பொருள்களென்றால் ஒரு செய்யுளின் மதிப்பு என்னவா 

குயென்று சிந்தித்துப்பார்த்.து அதன் உட் பொருள்களை உணரும் 

வகையில் செய்யுட் கலைகளைப் படிக்கவேண்டும். 

| தமிழ்ச் சங்கங்கள். 
பண்டைய செய்யுட் கலைகளைத்திரட்டிய3ி முதற்சங்கம் 

இடைச்சங்£ம் கடைச்சங்கமென்று மூன்று சிறந்த சங்கங்களாகும் 

இச்சங்கங்கள் சுமார் 12,000 ஆண்டுகட்கு முச்தியதென ஆராய்ச்சி 

யாளர் குறித் அள்ளனர்.
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முநற் சங்கம். 

இச்சங்கம் கடல்வாய்ப்பட்ட குமரிச்சண்டத்திள் சண் இருச்த 
தாகவும் அதை காய்சின வழுதி என்ற ௮சசசால் ஏற்படுத்தப்பட்டு 

கடுங்கோல் என்பவன் வசை 89 பேர்களால் காக்கப்பட்டு வம் 

துள்ள து. 

அச்சங்கத்தில் சமிழை ஆராய்ச் து வந்த புலவர்கள். அஈத்தியர், 

பரமன், மூருகன், மூரஞ்சயூர் முடிகாகராயன், குபேரன் ' முதலிய 

649 புலவர்சள் ஆராய்க துள்ளனர். அவர்களால் இயற்றப்பட்ட 
தூல்கள்- அகத்தியம், பரிபாடல், முது சாரை, முது குருகு, 

களரியாவிசை முதலியனவாகும். 

இடைச் சங்கம். 

கு2ரி கண்டம் கடல்வாய்ப்பட்ட பின் கபாட புரத்தில் வெண் 

டேர் செழி.யனால் அமைச்சப்பட்டு முடத்திரு மாறன் வரை 69 

தலைவர்களால் காக்கப்ட்டு வச்துள்ள து. 

இச்சங்கத்தில் கலச்து. தமிழாராய்ச்சி செய்துவச்த புலவர்கள், 

தொல்காப்பியனார், . இருக்தையூர் கருக்கோழியனார், மோசிய 

னார், வெள்ளூர்ச் காப்பியனார் சிறுபாண்டாங்கன், இளையன் மாற 

னார் துவரைக்கோன், €ரந்தை முதலாக 59 புலவர்களால் 

ஆராய்ச்சி ஈடைபெற்றுள்ளன. 

இவர்களால் இயற்றிய நூல்கள்:--தொல்காப்பியம், மாபுசா 

ணம், இசைழணுச்சம், பூதபுராணம், சலி, குருகு, வெண்டாளி 

வியாழமா$லை முதலியவைகளாகும், 

கடைச் சங்கம். 

சபாடபுசமும் கடலுச்சிரையான பின் மதுரையில் மூன்றாவது! 

சங்கத்தை முடத்திரு மாறனால் தொடங்கச்செய்து உக்கசிரப்பெரு. 

முகி வரை 49 பேர்களால் சாச்சப்பட்டு வர்அள்ள து. '
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தமிழை ஆராய்ச்தத் - தமிழ்ப் புலவர்கள்:--சிறு மேதாவியார் 

சேந்தம்பூதனார் அறிவுடையானார், பெறுவ்குன்றூர்க்சிழார் இளச் 

இரு மாறன், ஈல்லக்துவனார், மருதணனிளகாரகனார் நக்€ரனார் 

மூதலாக 49 பேர்கள் ஆவார்கள். 

இவர்களியற்றிய நூல்கள் ரெடுக்தொகை நசானூறு, குறுச் ' 

தொசை நானூறு, ஈற்றிணை கானூறு, புற கானூறு; ஐங்குறு நூறு, 

பதிற்றுப்பத்து, சலிநூற்றைம்பது, பரிபாடல் எழுது, கூத்து, 

வரி, சிற்றிசை, முதலியனவாம். 

மற்றைய விரிவான விவரங்களை சக்சோர். Qo puta. 

பொருளில் காண்க, 

தமிழின் இலக்கண நூற்கள். 

மேமிசாதம் 

நூல்கள். ஆரியர்கள் 

குமாரம் குமாரன் 

அகத்தியம் அத்திமனார் 

தொல்காப்பியம் ' தொல்காப்பியனார் 

அகப்பொருள் இறையனார் 

புறப்பொருள் வெண்பா ஐயனாரிதனார் 

௮கட்பொருள் விளக்கம் நா கவியாசகம்பி 

யாப்பருக்கலம் குணசாகார் 

யாப்பருக்கலச் காரிகை அமீர்தசா கரனார் 

்  குணவீர பண்டிதர் 

வெண்பாப்பாட்டியல் ட. 

வீரசோழிமம் புத்சமித்திரர் ் 

சன்னூல் பவணந்தி முனிவர் 
இலச்கீணக்கொத்து சுவாமிகாத தே௫கர் 

தண்டியலங்காரம் தீண்டி 

மா.றனலக்காரம் திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயர்
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தமிழ் இலக்கிய நூற்கள் 

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள். 

- சிந்தாமணி ...... திருத்தக்க தேர் 

இலட்பதிகாரம் இளங்கோவடிகள் . 

மணிமேகலை இத்தலைச்சா த்சனார் 

வளையாபதி டுண்டலகேச (அச்சில் இல்லை) 

எட்டுத்தொகை 

கற்றிணை பரிபாடல் 

.குறுந்தொல.க கலீத்தொகை 

ஜங்குறு. நூறு அக கானூது 

பதித் ௮ுப்பத்து புற சானூறு 

பத்துப்பாட்டு 

~ இருமூருகா ர் அப்படை ஈக்€ ரளார். 

 பொருுராற்றுப்_டை 
ட 

நறுபாணார்றுப்படை நத்சத்தஞார், ட 

பெரும்பாணார் அப்படை உருத் இரட்கண்ணனார். , 

முல்லைப்பாட்டு .. நப்பூதனார் 
மதுரைக்காஞ்சி. ் மாங்குடி. மருதனார் 

- கெடுகல் வாடை . _ நக்€ரனார் 

குறிஞ்சிப்பாட்டு ... கபிலர் 
பட்டினப்பாலை உருத் திரக்கண்ணனார் 

. மலைபட்கிடாம், பெருங்குன் நூர் பெருங்கெளசிகனார் 1 

பதினெண்கீழ் கணக்கு 

- ஆசாரக்கோவை பெருவரயில் மூள்ளியார் 

- இனியது ராம்பது பூத்ஞ்சேர்தனர்
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இன்னிலை | - .பொய்தையார் 
இன்னா oT HUB . ட கபிலர் 

ஏலாதி கணிமேதையார் 

ஐந்திணை ஐம்ப த மாறன் பொறையனார் 

_ ஐந்திணை எழுபது மூவாதியார் - 

களவழி சாற்பது பொய்கையார் 

கார் நாற்பது -... மதுரை கண்ணனார் . 

சிறுபஞ்ச மூலம் காரியாசான் 

இணைமொழி கணஞ்சேச்சனார் 

.இணைமாலை நூற்றைம்பது களிமேதாவியார் : 
இரிகடுகம் நல்லாதனார் 

இருச்குறள் இிருவள்ளுவனார் 

சாலடியார் ள் * சைனமுனிவர்கள். 

நான்மணிக்தடிமை விளம்பி சாகனார் 

பழமொழி ர மூன்னுரையஞார் . 

முதுமொழிச்சாஞ்சி — . agri Sprit 

முதற்சங்கம் ௪, மு. 9990-ஆண்டு முதல் ந550-வசையும் 

இடைச்சங்கம் 9. மு. 5550 முதல் 1850 வரையும் கடைச்சங்கம் ' 

இ; மு. 1850 முதல் ௪. பி, 90 வசையும் இருந்ததாக சில ஆராய்ச் 

சிமாளர்கள் கண்டுள்ளனர், 
cares eam 

Dory S250. ப ன் 

ம்: முதலில் படிக்கத்தொடங்குவது கதையா? சரித் 

தரமா? நீதி நாலா? பத்திரிகைபா ? என்பதை தெரிர்துக்கொள்ள 

"வேண்டும். க 

கதையானால்”” எந்த மீதிர்காக இர்கதை எழுதப்பட்டுள்ள அ, 

அந்நீதிகள் ஈம் முதல் நூல்களில் எங்கு வச்துள்ளது, புது நீதி 

கள் எதாவஅ கண்டு அடிச்கப்பட்டுள்ளதா ? என்று ஆராயவேண்டும்
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அம்மாதிரி ஏதாவது நீதியை விள @ இருர்தால் ௮௮ எர்த் 

வித உணர்ச்சி ததும்ப மச்கள் உள்ளத்தை இழுக்கும் முறையில் 

வர்ணித்திராக்சொதென்றும், காலம், இடம், தலைவன், தலைவி, 

மற்ற் துணைவர்களாலும் கதை எர்ிஇியில் முடி நெதென்றும் கதை 
யின் கருத்தறிவது மட்டிலுமாக படிச்கவேண்டும். தசைகளின் 

இடையில் பல வர்ணனைகளும் உதாரணங்களும் வந்திருக்றாம், 

அதிலெல்லாம் உளம௫ூழலாம் ஆனால் சிதிலேய் மனதை. Fae - 
லைத்து விடலாகாது, ் 

சரித்திரமானால் இன்னின்ன காலத்தில், இன்னின்ன ஊர் 

களில், இவ்வித, பெயர்களைக் கொண்ட இன்னின்னார்கள் இருச் 

தார்கள், என்ற புள்ளி விவாக்களை ச் தெரிவதுடன் அவ்வக்காலத் 

இல் ஈம் சாடு எவ்வளவு காகரீதத்.தடன் இருந்திருச்சின் றனவென்ப 

தையும் அறியவேண்டும்.” 

ஒவ்வொரு சரித்தாக்களைசகொண்டே அக்காலத்தில் தபால். 

கள், சட்ட புத்தகங்கள், ரீதி சபைகள், தண்டனைகள், கைத்தெர்ழி 

ல்கள், கல்விப் -பயிற்செெள், அரசாங்க நிர்வாகட்கள், எப்படி ஈடச் 

துவந்துள்ளன, பொதுவாக மச்கள் எவ்வித முறையில் இன்ப 

மடைச்து வர் அள்ளனர், என்பது போன்ற காரணங்களையெல்லாம் 

அறியும் நிலையில் படிச்சவேண்டும். : நூல்கள் எல்லா . வற்றிலும் 

பயன் நான்கு. அவைகள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, 

என்பதாம் இதையே, ் 

அறம்-பொருள் இன்பம் உயிரச்ச நான்கின் 

தீறந்தெரிந்து தேரப் படும் (குறள்) 
என்பதால் அறிகிறோம். ் 

இல்வாழ்க்கையை முறையறிக்து நடத் துவதே அரமெனப் 

படும்... ட் 

உண்மையோடு உழைத்து அடைவசே பொரறுளெனப்படும். 

. மாறுபட்ட எண்ணங்களால் மயற்தாமல் தெளிஉதே இன்ப, 

“மெனப்படும்.
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நிலயற்றனவற்றையெல்லாம் ஈம்பி அதனால் பற்றிய உள்ளச் 

தோடு வீண் சலக்கத்திர்கு ஆளாகரமல் வீடுதவேயடைவதே வீடு 

- எனப்படும், 

..... இதாவது. தானும் துன்புராமல் பிரறையும் அன்புறுத்தா. 
மல் வாழும் வழி, அறவழி. 

உடல் முதலாக உலஃப்பொருள்களின் குணத்தன்ல்மயைத் 

தெரிச்து செயலாற்றும் வழி, பொருள் வழி, இவ்விரண்டிலும் 

_ முறை மாறாமல் ஒழுக்கங்காப்பது இன்பவழி; அவ்வின்பம் இடை 

'யசாது நிலைத்து நிற்பது மெஞ்ஞான வீட்டு வழி. இவ்வித நிலைகளை. 

_ நன்கு தெரிச்அ படிக்கவேண்டும் 

ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போது முதலாவதாச ஒரு முறை 

மூழுவதையும் படி. த்துவிடவேண்டும். படிக்கும்போது. எந்தெந்த 

- நீதிகள் எங்கெங்கு வந்துள்ளது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துச் | 

- கொள்வதோடு முடி.த்துவிடவேண்டும்.. i 

. மறுமுறை படிக்கு முன் புத்தகத்தில் வந்த piu eeetr 

சிறிது நேரம் ரர் திக்கவேண்டும். 

பின் படிச்கும்போது ஒவ்வொரு சொல்லிலும் பொருள், 

- தருவி, காலம் வினை இடம் ஆகிய ஐக்தின் நிலையையும் 

உணரவேண்டும். - 

பொருள் கருவி காலம் வினையிடனோ டைந்து 

மிருடீர வெண்ணிச் செயல் (குறள்) 

ஒரு நூல் எம்முறதையைச் தலைமையாகக் கொண்டுள்ளதோ ௮ம் 

மூறைச்குப் பொருள். எனப்பெயர். 

பக்தி நூலுக்குப் பக்தியே பொருள். 

அப்பக்தியை நடத்தும் பொருளெல்லாம் கருவி. 

பக்திச்குரிய கோமே காலம்,
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பசீதியை அடைவசே செயல், 

அப்பக்இிஈ்சூரிய இடமே இடமாம். 

சட்ட நூலானால்-சட்டமாய பொருளை அணை வரான கருவி 

சளால் எக்காலத்தில் எம்முறையில் எவ்விடத்தில் செய்து வெற்றி 

யடைதல் வேண்டும் என்பதை ஊன்றிபறிவதும். வியாபார நூலா 

ஞல்; உலகப் பொருள் என்ற வீளை பொருளை, பணம் . என்ற 

கருவி செண்டு, எச்காலத்தில் வாங்€ எவ்விடத்தில் விற்கவேண்டு 

மென்று பகுத்துச்சொல்லும் வழிகளை உணர்வ. இதேமாதிரி 

எல்லா நூல்களின் நிலையை உணர்க அப் படிக்கவேண்டும். 
இதிலும் ௮றம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற கான்கு பயனை 

யம் ர்தித்தச்கொண்டே போஃவேண்டும், 

அரசியல் நூல்களைப் படிக்கும்போது இந்த ஆறு அங்கமும் 

அசசாங்கத்தில் பொருக்தி உள்ளனவா என உணரவேண்டும். 

படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறு 

முடையா னரசருள் ஏறு (அதாவது) 

படை--கூற்றுடன்று மேல்வரினுர் கூடி எதிர்நீற்கும் 
. ஆற்ற லது$வ படை 

குடி--நகையீகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும் 
வகையென்ப வாய்மை குடிக்கு 

கூழ்--கூழுங் நடியு மொருங் கீழக்குங் கோல்கோடிச் 
சூழாது செய்யு மரசு . 

அமைச்சு-வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்ளினையோ 
டைந்துடன் மாண்ட தமைச்சு 

நட்பு--இனையர் இவரெமக் கின்னம்யா மென்று 
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு 

அரண் மணிநீரு மண்ணு மலையும் அணிநீழற் 
காடு முடைய தரண் .... (குறள்கள்)
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திகுதிமிச்ச படைகளும், அறிவிற் சிறந்த குடிகளும், குறைவற்ற 

சோறும், அரசியலை கிர்வஇய்கும் மக்திரிகளும், மக்சளின் 

நிலையை உணரும் அறிஞர்களான ஆலோசனையாளர்களின் 

கட்பும், இவ்வமைப்பு மாருதபடி. கரக்கும் ௮ரண்களான. பாது 

_ காவல்களும், பொருக்தி ௮ரசாங்ச.ம் கடக்ிரதா ? என்று இக்தித்து 

படிச்சவேண்டும். 

அறிவியல் நூல்களைப் பற்றிப் படிக்கும்போது எடுத்சதர்கெல் 

eh அறிவு அறிவு என்று எழுதியிருப்பதை அப்படியே: படித்து 

வீடுவதல்ல, அறிவின் சக்தியைத் தெரிக்துக் கொள்வதர்கு அறிவக் 

குத்தணையான குணங்களைத் தெரிர்அச்கோள்ள வேண்டும். 

மகம், புத்தி, சிதசம் அகங்காரம் அறிவு என்ற ஐக்தைடம் 

அதன் தன்மையையும் ஈன்கு ஆராய வேண்டும். 

ஒளிக்காக வீளக்சையம், மணத்திற்காக பூக்களையும், சாம் 

காப்பதுபோல் அறிவக்காகவே இவ்உடலை சாக்றோம். ஒளியை 

அடைய விரும் தவன் விளஃ£கைப்-பாதுசாச்சமாட்டான். அப்படி 

பாதுகாத்து வர்சாலும் ஒளியை அடையாத ன்றால் ௮உனை 

கயவன் எக்தே கூறுவார்கள். , பசிக்சென்௮ தேடிய உணவை 

பசி வந்தபோது பயன் டடுத்தாமல் உணவை பா.துகாத்துக் 

கொண்டே இருச்தால் அவன் அறியாமையுடயானாகச் கூழவோமல் 

லவா ? அதேபோல் அறிவை அடையப் பாதுகாக்கும் உடலை பாது . 

காத்துக்கொண்டே வந்து அறிவை இன்னதென்றே உணராமல் 

- தருக்து ஒனிதராத விளச்குமாதிரி உடலை மாத்திரம் வளர்த்து 
8 வர்சால் உடலால் ௮டைந்த பயன்தான் யாது? ஒரு செடி பூ பழம் 

. தீருறது. மரம் பூ பழம் கொடுத்து தானும் விசகு சட்டம் விட்ட 
"மாக உதவுறது. இவ்வுடல் எசைச்கொடுக்கிறத ? Gyros 

பருவத்தைக் கொடுத்தது. வாலிபத்சைச் கொடுத்தது, யெளவனச் 

தைச்கொடுத்தத. இழெப்பருவத்தைக் கொடுத்தது. இறப்பையும் 

கொடுத்தது. இடையீடையே நோய்களையம் கொடுத்த. கொடுத்த 
- பருவங்கள் எசைக்கொடுச்சது? பூஎது? பழம் எது? ஈம.து
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உழைப்பால் வளர்த்த உடலின் பயன் எது? அப்பயன் ௪௧௩௦? 

இவ்வுடலை வளர்க்க எவ்வளவு பொருள்கள் செலவு, அதைச்சேட. 

எவ்.வளவு கேரம் செலவு, இவ்வளவு பொருள்களுககு ஈடு ௭௮? 

என்று செளியவேண்டுமானால் ஈம்மிடம் உள்ள குணங்களை சாம் 

.சன்கு ஆராயவேண்டும், 

எக்தெந்த சரக்கை சட்டியில் போட்டு காய்ச்சுகோோமோ அர்த 

குணம். மணம் தானே அ௮க்குழம்பில் அமையும், அதேபோல் எந்த 

குணம் ஈம்முள் தங்சீறுகறதோ, அதன் குணம் மணம்தானே 

நம்மிடம் வீசும். ஆசையால் குணங்களைப்பற்றிய ஆராய்ச்சி ஓவ் 

வொருவருக்கும் முக்கியத்துவமாகறெ து. 

இப்போது குணங்கள் ஐந்தும் எவ்வித குணத்தை உட்கொண்் 

டிருச்சன்றன என்று பார்ப்போம், 

, இல்வைச்து குணங்களும் இவ்வுலகப் பொருள்கள் ஒவ்வொன் 

நினிடத் அம் தங்சே உள்ளன. ஆஞல் வேலை செய்வது அவரவர் 

களின் (௮௮ அதுகளின்) சேர்க்கை வழியேயாகும், ் 

எந்த கணம் வேலை செய்கிறதோ அம்மாதிரியான குணத் 

தாரோடு பழசப்பழச அம்குணம். ௮ளவுர்கு மேல் வளர்கிறது. ௮க் 

குணத்தின் பலனை ! பெயரை! அ௮க்குணம் தங்கிய உடல் தாங்கு 

இறது. சூது தங்இனால் சூதன். திருடு தங்கினொல் திருடன். saw 
எண்ணம் தங்கினால் ஈல்லவன், ௮றிவுதங்கினால் அறிஞன், கிர்வாசம் 

“தங்கினால் தலைவன், 

. இப்படியே குணங்கள் உயர்ரதும், தாழ்ச்தும், வேலை செய்தும், 

சும்மாவே. இருந்தும், காலம் கழிச்கின்றன, 

இல குணங்கள் எட்போதும் தோன்றாமலே கூட சும்மர் இருர் 
விடுகின்றன, 

«gar mater வேலை வாங்கும் சக்தி, பூர்ண் அதிசாரம். அறி 

. இக்குத்தர்ன்: உண்டு... ஆத்மா, அறிவு, இவைகளின் ஆராய்ச்சி
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இல்லாதவர்கள் குணங்களை வேலை வாங்கும் சச்தியை அடையாத 
வர்கள் ஆகிருர்கள். ் 

ஆகையால் குணங்களே ஆராய்வோம், 

யயர! 

மனம். மணித சிலைபி2ல நின்று சான் எண்ணிப் வழி 
யெல்லாம் சென்று, உடலோடு groucl@ விளங்கும் தன் 
மையில் உடலே நான்! நாளே உடல், என்ற தடி ட்புத்தன்மை 
யுடன், ஓர் பொருளின் வடிகாரசச் தன்ணே னைத்து, தனக்குத் 
தேவையான பொருள் வடிவங்களைத் சேடி தன கை, சால், தலை 
மேதீவிய உறுப்புகளாலேயே எச்செலையும் செய்து: பாடுபடும் நிலை 
மனதின் நிலையாகும். (மனத்தளவ சிழ்பவன் மனிசன், மனசை 
உடையவன் மனுசன்) மனதின் நிலையடையவன் தன். உடலையே 
சுமச்து இங்கும் அங்கும் ஒடியாடி, செயல் புரியச்சலி.டாமல் : பாடு 
படுவான், இப்படிப்பட்ட நிலைகளைப் படிச்ரூம்போ து மனிசச்ச ன்மை 
இது என்பதை உணர்ச்துப் படி வேண்டும், 

மனத்துக்கண் மாசில் னத எனத்தறன் 
ஆரல் ஸவீர. பிற (குறள்) 

புத்தி. 
இச௫ற்கு மேல் புதி நிலை, 
புத்தி நிலை மனிக்கு மேல் கொஞ்சம் உயர்ர்த௮. புத்தசரலி, 

மதியுடையோன் என்றம், இகிலையைப் “பு-ழ்ர்து கூறுவார்கள், 
புத்திசாலி, ஒரு செயலை இடீரென்று செய்யச் சலைப்படமாட்டான் 
யோசனித்து இறங்கிவிட்டால் இடையிலும் நிறுத்தமாட்டான், 

யோசனையில் Comma Jig .புத்திகாலிக்கு : CHASTE ei 
தோன்றும் (மனத் தின்மையுடையோனுக்கு ஆலோசனைபிஜ். 
சேரங்கழிப்பது வீண் செயலாகச் சோன்றும்)
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மதிநுட்ப நூலோ டூடையார்க் கதிநுட்பம் 

யாவுள முன்னிற் பவை--என் றபடி 

புத்திசாலித்தனத்தோடு நூல்களின் அறிவும் பொருரச்திவிடுமானால் 

௮த சிறப்புக்கு ஈடு வே௮ எதுவும் டையா த. 

மனம்:-சண்டபடி. எசையும் செய்து அதனால் ன்பம் 

- தேடிச்கொள்ளும். 

புத்தி:--ஆலோசியாமல் எதையும் செய்ய விடாது. 

மனம்:--எதிரிட்ட எல்லாவற்றையும் : அடைய ஆசை 

இன ண்டு அலையிம் 

mT மதர் குறை கூற இடந்தராது, 1 ன் 

மனம்; உடலால் சமக்கும் செயலையே செய்டம். | 

புத்தி த்திதீசால் கருவிகளைக்கொண்டே... ஞ்குற்ற்ற 
தூற்படும், 

பன அன்பனை ளை க்குரிய மாதிர், எண்ணாது: 

புத்தி எதிர்காலத்தைக் கருதி நீண்டு ஆலேசூககும். 

இம்மாதிரி வரும் செயல்களில் "புத்திசாவி. யார்? மனதை 

யுடையவர் யார் 2? என்பதை ௮றிர்அப் படிக்கவேண்டும். 

ஏத்தம் 

சிந்தனை--புத்திககு மேல் ரத்தம் அதர்வ. சிர்தனை உயர்ச்த.து 

புத்தியானத நல்லதென்று தேர்க்தெடுத்ததையெல்லாம் சிக்தனை 

பகுத்துப்பகுத்து நினைத்துக்கொண்டே Bore அதை அடையும் 
இலா மறவாமல் தவங்கடச்கும்,



“1 அறிவுக்கலை. 10 

- தீந்தனாசக்தியான.அ: இவ்வலச நிகழ்ச்சியில் சாணும் இயற்சைப் 
'பொருள்கள், செயற்கைப்பெரகுள்கள் எவைஎவை? என்றும், மண் 

ணின் குணம், நீரின் குணம், நெருப்பின் குணம், காற்றின், குணம், 
3000s Bar குணம் இவ்வைந்தும் சேர்ச்து இவ்வுலகத்தை நடச் 

தும் சக்தியின் செயல்களையும், மச்சள் வாழ்க்கையின் மாறுதல் 

களையும், எண்ணி எண்ணி ஊன்றி சிந்தித்தும் ;) சிந்தனைக்கே எட் 

“டாசசை தெரிக்சோரிடம் கேட்டுச்தெளியுமளவு மறவாமல் நினைத் 

-துக்கொண்டே இருர்து தக்காசைத் தேடி அதிர் துகொள்ளும். 

் - சலிப்பில்லாமல் நினைச்து நினைந்து ஓர் முடிக்கு வருவதே 

சித்தத்திற்கு பெருமஉழ்ச்சி. 

am
 

இச்சித்தத்சை மாசு படாமல் லைக்சத்தெரிர்தோர்களைத்சான் 
ஈழ் தூல்களில் ஏித்தர்கள் என்று கூறுவர், 

-இச்சத்தர்கள் | நுட்பமான ௮ணுமயமாக நின்று, அழைச்து 

“ஒன்னற உணர்வதால் ஒரு மாதத்தை, வருடத்தை, ஒரு சணமாசச் 

கழி£சவும். ஒரு கணத்தை வருடமாக கீட்டவும் இடம் தரு, 

இச்நிலையை உணர்ர்தவர்களுக்கு அரிய செயலை எளிதாச 
- முடிக்கவும், எளிதான 'செயலை ௮ரிதிலுமறிதாச்சவும் முடியும், 

இன்றைய இயச்திர ஆட்டமெல்லாம் சிந்தனையின் ஆற்ற 
* லென்றே உணரலாம். 'அதோடு சித்தசக்தியுடையோர்க்கு மலையும் 

பர்தாகும், கடலும் சையிலடங்கும் என்பது பழமொழி, 'இக்நிலை 

களை உணர்ந்து சித்த சக்தியை உணர்ச்சியுடன் அடையப் படிக்ச 

- பேண்டும். 

சனம் (தூணிவு) 

அகங்காரம்- சத்தத்தை பெரிசெனச் சண்டவர்கள் சத்தத்தால் 

 இர்தித்து பல செயல்களையும் செய்வதால், அவரின் செயல்கள் 

சித்தித்து (வெற்றியடைக் ௪) பலன் கொடுப்பதால், அங்கு ஓர் 

"குணம் எழுகிறது, ௮க்குணம் மற்றவர்களை மதியாத ௮சங்காசம்
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அகும். இவ்வகங்கரரச்சை அசர ச, வெகுளி, பொருமை, சினம் 
எனவும் கூறுவர், இர்சுனாம் யான், எனது என்று இருமப்£ 
படைச்து பொய், பஸஈ, பிளவு முசலிய சூணங்களை உதவியாசச் 
கொண்ட ஆடத்சலைப்பட்டு விடு 1, அப்படி ஆடும்போ ௪ உத்தமக் 
செயல்களான ௮௱ம், பொருள், இரஃபம், எண்ட ஈல்வழிசளில் 
ஈடர்து மனோ சக்தி, மதி ச, இர்கசைச்களை உசவியாசச் 
கொண்டு ஈடுநிலை மாராமல் ஈடர்சால் அவ்வசங்காரம் வீரத்தன்மை 
பெற்று சாட்டு மச்சளுக்கு உசலி செய்து தலைமைப்்பட்டத்தையும் 
ஏற்று உரிமையடையோனாஃ வாழச்செய்யும். அப்படியின்றி யாரை 
யம் மதியாமல் பிசை அன்புறு ச்௪ம் இய வழிசளில் சென்று 
கோபம், பொருமை, பொய், முசலிய குணக்களை உசவியாக வைத் 
அக்கொண்டு யான் எனது எனும் செறும்கரல் ஈடுகிலைமை மாறி 

தீனித்து நின்றால் ௮.௮ சாழ்கையே கொட்கும், 

யான் எனதெனும் செருக்கறுப்பான் வானோர்க் 
குயர்க்க உலகம் புகாழம்--என்றும் 
தன்னைத்தான் கரக்கிற் சினங்காக்க காவாக்கால் 
தன்னையே கொல்லும் சினம்--என்றும் 

கூறியவாற்றால் ௮றிரோம்; 

இப்போ.௪ அகங்காரம். sae குணங்களோடூ சட்புசொண்டு 
“பேரறிஞர்களின் கூட்டுறவோடு வாழ்ச்சால் உயர்ச்த நிலையையும், 

தாழ்வான குணங்-ளோடு உள்ளவர்களை ஈட்புகொண்டு ௮ர் 
“நிலையில் தோன்றும் அகங்காரம் தாழ்ச்தும் இருக்கு ம். 

மக்கன் உயர்வஇல் இச்சிலை முக்கிய சந்இப்பாகும். மனதை 
வென்று புத்தியைச்சாண்டி சிர்சனை க்கு மேல். சென்று அதங்தார 
கெருப்பார்றில் எல்வளலோ பேர்கள் அழிச்துள்ளனர். அறிஞர் 
ஆவதில் இந்நிலை ஓர் பெரும் கண்டம் என்ற சொல்லலாம், 

இப்போ அகங்காரம் ; உயர்ந்த. ருணத்தோடு பழடனால் 
,  தீலைமையாய ப்பம், சாம்ர்த குணத்தினேடு பழய, வீண் சனத் 

சால், கனம் சசைர்து, Erie gp வாழவேண்டி வரும், என்பதை 
அறிச்தோம்,



  

அறிவ--மேர்கண்ட குணங்களின் Mvsale ga apie 

உயர் கர்கொண்டே வர்சால், எல்லா சுணங்களின் சத்துக்களெல் 

லாம் இரண்ட அறிவ நிலையை அடையலாம். 

் அறிவ என்ற சொல்லின் பொருள்; அறிவது, விளங்கிக். 

சொள்வ ௮. எல்லாவற்றின் உட்கருச்தை ஐயமாச் தெரில ௪, மூச் 

காலமும் உணர்வ ௫, என்௱ பொருளில் அடங்கும். 

அறிவ, இயற்கை, ஆத்மா, உயிர், சத்து, காரணம், 

என்பதெல்லாம் ஒரு பொருள்தான் என்பாரும் உண்டு. 

௮றிவ கிலையை அடைந்தவர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைதந்தவு 

ராலார்கள். 

அறிவு நிலைதான் பேரின்பம், வீட, கைலாயம், வைகுண்டம் 

மோட்சம் என்றெல்லாம் கூறப்படுவதாகும். அவ்வறிவு நிலையை 

அடைச்தவர்கள்தான் விண்ணவர், வானவர் மூனிவர், ரிசிகள், 

தேவர்கள், அரன் அயன் ரி எனப்படுவோர்கள் ஆவார்கள். 

மூருசன், வள்ளுவன். பத்தன், ஏச, மகம, சாந்தி, பெரி 

யார் போன்றுர்களும் அறிவ நிலையை அடைந்தலர்களே gaint sar. 

உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏறிப் போகப்போக Cp உள்ளவை 

கள் எவ்வளவு எளிசாக விளங்கு! தோ. அதே போல் உயர்ந்த 

-றிவுமிலேயை  அடைர்தவர்கள், எல்லாவர்றையும் எளிதாக 

உணரும் சக்தியை அடை௫இருர்கள். ் 

இயர்கையில் நிகழும் செயல்களைச்கொண்டு, உள்ளதை 

உணரும் சக்இ அறிவுச்குண்டு, 

ஆகாயத்தின் சச்தியைக்கொண்டு காது கேட்கப்படுவதில் 

அறியும் அறிவு ஒன்று



  

22 தெப்பம், 

சாற்றின் சம்ியைககொன்று. தோல் உணர்ச்சியால் அறியும் 

அறிவு ஒன்று. 

செருப்பின் சச்கியைச்தொண்டு கண் பார்த. அறியும் அறிவு 

ஓன்று, 

நீரின் சச்தியைச்கொண்டு சாக்கு சுவைத்து அறியம் அறிவு 

ஒன்று, aie : 

மண்ணின் சக்தியைச் கொண்டு மூர்கு மோப்புத்தால் அதியம் 

அறிவு ஒன்று... 

இவ்வைக்து அறிவும் பொருச்தினவைகள்தான் ஐர்தறிவடை 

ய௮. எனப்படும், 

மிருதங்கள் பறவைகள் மூதவிய மாக்களும் பகுத்தறிவற்ற 
மக்களும். ஐக்தறிவினதாகவே நூல்கள் கூறிவரும். ' 

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நால் 

கற்றாரோ டேனையவர்--என்றபடி 

் இவ்வைர்தறிவும் கூட எல்லா உயிர்களிடத்தும் நிறைந்திராமல், 
_ தரறிவுப் பிராணிகள், இரண்டறிவுப்பிராணிகள், மூன் றறிவுப்பிசாணி 

கள், சான்கறிவப்பிராணிகள், என் பலவைகளும் உண்டு. மச்களிலே' 

கூட இரறிவு ஈரறிவு மூவறிவு சாலறிவு இப்படி. குரைவுபட்டவர் 
ச்ளும் உண்டு. அவைகளை அவரவர் செயல்களை உணர்ந்து தெரிர் 

அதக்கொள்ளவேண்டும் 

இப்படியாக உள்ள எல்லா சச்திகளையும், எல்லா குணங் 

களையும், உணர் வதன் நிலையே அறிவ எனப்படும். 

மனோ சக்தி.தன் உடல், சன் குடும்பத்தளவ நிரையும். 

மதி சக்தி.-தனச்கு எதிரிட்ட erm giyea ஆலோ௫க்கும். 

சிந்தனா சஃதி-ஈல்லசென்று பேள்விப்பட்டசையும் அடையத் 

் தவல்டக்கும். 

 



  

அ௮.ங்கார சக்தி.-மானென எழுக்து கடத்திச் ட்டும். 
அறிவ சக்தி--ிுறைமதி போன்ற உளக்கணிக்த அன்ப நிலையும் 

சூரிய ஒளி போன்ற சமத்துவ Hara, 

பெற்று எலலா குணச்சளுாக்கும் சலைமை 

ஒஇககும். 

- உடலுக்குள் அமைந்த குணங்களின் அுச்ிென் Sj upstate 

7-1 உாழ்ககை என்னும் ஆட்சியை திழம்பட கடத்தவும், பொது 

மக்களின் இன்பத்தை பாதகாக்க காட்டு அரசிமலாட்சியை ஏற்று 

ஒழுங்குபட நடத்தி வெற்றி காணவும், அறிவால்தான் முடியும். 

மனோ சக்தியுடையவர்களுக்கு ஆட்சியில் of பங்கு இடைத் 

தால் தனச்சகெலழே பொருளை சேடுவர் 
மதி சக்தியடையவர்களுக்கு அரசியல் அல்ம் எடைத்தால் 

தன்னோடு சேர்ந்தவர் உரக்கும இன்பக்தேடு முறையில் ஆட்சி 

சட்டம. 

சிந்தனா சக்திபடையவர்களுஃகு ஆட்சி er we புதுப் 

புது செயல்-ளை நிகழ்ததி சிறப்பு செயல்கள் சடைபெழம், 

அகங்கார சச்தியுடையவர்களுக்கு ஆட்சி த்தால் பிளவு 

சச்சாவு, சண்டை, பமை முூதலீடவைகளோரடு நிர்வாகம் சடை 

பெறும். (ஈல்லன சேரில் ஈல்லனவாகவும் Asta நிகழும்) 

அறிவடையவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்தால் எல்லோமையும் 

தானாகவே நினைத்து எல்லாவற்றையும் தன்னதாகவேக்கரு.தி, ஒவ் 

வொருவர் எண்ணத்தையுமறிந்து எல்லோரையுமொன்றுபட 

கோக் தாராள £€ந்தையுடன் எல்லோரும் இன்புற்று வாழும் 

முடிவை நடத்தி ஆட்சியை வளர்க்கும் முரையில் ஈடத்.துவார். 

அறிவுடையார் ஆவதறீவார் அறிவிலார் 

அ௮ஃதறி கல்லாதவர்--என்றபடியும் 

ஆறிவுடையார் எல்லாமுடையார் அறிவிலார் 
என்னுடைய ரேனு மிலர் 

என்பனபோன்ற அறிவு நிலையையும் உணர்ர்துப் படிக்கவேண்டும்,
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| மொழிக் கல. 

இசை எழுத்தாக, எழுத்துக்கள் தணித்து நின்றும், அன்றி 
பல சேர்ர்தும் ஓர் சொல்லாக ஒரு பொருளை உணர்த்தி ALD p x. 

ஒசெழுத்சொரு மொழிகள் ஆ ஈ.ஐ ஓ.கா கு, கை, கோ. 
சா. 8. சே சை. சோ. தா. தா. சை, பூ. பை, போ. மா, மீ, 
மை. யா. வச. வை. முதவிய ஓர எழுத்துக்?ள் ஒவ்வொரு 
பொருளைக்சொடுஃகின்டன. ஈரெழுத்து Osis கான்கெ 

முத்து இப்டி... வம் சொற்கள் அமைக்துள்ளன. இப்படியாக 

உள்ள சொற்களின் வகையில் ஆற்ரலுள்ள சொழ்கள், நுட்ப 

மூன்ள செரற்கள், கடின சொஜ்கள், விகாரச் சொற்கள், அன்புள்ள 

சொந்கள், பகை சொற்கள், ஈட்புச் சொற்கள், ஞான சொற்கள், 
இப்படியாக பல சொர்கள் நிழமைச்தஅள்ளன. 

இச்சொற்களை அவ்வித நிகழ்ச்சி ஈடைபெறும் காலத்திலோ, 
அச்கிகழ்ச்சியை கூறும் நூல்ஃளில் அவ்லவ்விடத்திலோ . சண்டுண 

ரும் தன்மையோழு படி.கஃவேண்டும். 

உலகம் என்ற சொல்லையும் வீடு என்ற சொல்லைபும் ஒரே 
மாதிரி படிப்பது போல் பொருள் மொள்ளக்கூடா௮. S@ LE 
சேர்ந்தது ஊர், ஊர் பல சேர்ந்தது சேசம்,  சேசம் பல 
சேர்ச்தது காடு, பல காடுசள் சேர்ர்தது கண்டம், பல கண்டங்கள் 
சேர்ந்தது உலகம், இவ்வளவு டெரிய உலகம் என்ற சொல்லை 

பொருளறிக்து ஈம் சாக்கு சொல்லும்போது அச்சொல் மிக பளுவா 
சவே இருக்கும். பேசுதல் சொல்லுதல் கூறுசல் மொழிதல் என்ப 
வைகளின் பொருள் ஒன்றாஃவே இருக்தாலும் ஆற்றல் மேறையில் 
மிக வேறுபாடுண்டு, பேசுதல் சாசாரணம், சொல்லுவது எளி௮, 
விளக்கப்பகுத்துப் பிரித்துச்கூரா5இ விளஃகி2 கூறுவது கடினம், 
மொழிவ௮, உண்மையை உள்ளபடியறிக் த மூமுவது மூணச 

மொழிதலாகும்--௮தாவத, வாயளவு பேசுதல், செஞ்சத்தளவு 

சொல்லுதல் சிந்தனை, புத்திபளவு, கூறுதல், உள்ளத்தளவு ௮றிவால் 
மொழிதல், குதேமாதிரி தமழில் ஒரு பொருளுக்குப் பல பெயர்கள்
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- வந்தால் அவைகள் பெரும்பாலும் “காரணம். பெயர்களாகவே 

இருக்சச் காணலாம். தக எல் 2 

சொற்களை COG Rie ai @asre அல்லத - spas 

சலந்தால் சொ ற்களின் உட்பொருள்கள் ஈன்கு விளங்கும். அப்படிப் 

பட்ட தன்மையையும், வலிமையையும், i andl 

உணர்ச்சியுடன் தெரிர் அப்படி.ச்சவேண்டும். 

எவ்வெச்சொற்கள் எவ்வித" உணர்ச்சியை எமுப்பவல்ல 

என்பதை தெரிச் அகொண்டவர்களே naa ses or pedi 

ஆசிரியர்கள் ஆவார்கள், ் 

சொற்களின் உட்புலனை உணர்ந்தவர்களே புலவர்கள் 

அவார்கள். ் 

ஒவ்வொருவரின் எண்ணத்தை உணர்ச்து அவைகளிலுள்ள 

குற்றத்தை நீச்ச ஈல்ல சொற்களின் கொள்கையான ஒழுக்க 

மென்னும் வித்துக்களை சாட்டிவோனே சிவனின் (வீதைப்பவன்) 

எனப்படுவார்கள். 

சொற்களின் எடைகள் 

- எழுத்துக்களயோ சொ; தக்கைவயா எவை என்ட்சனூ 

மூகத்தலளலை, எண்ணலளவை, .நிறுத்தலளவை, என 

: மூன்று வசைப்படும், ் ; தவி 

  

முகத்த லளவை 

தண்ணீர் மாதிரி உள்ளவைகளை தர் பத்தில் டை 

, மூகத்தலளவையால் ” ௮அளக்சறோம். அதேமாதிரி ஓசை வடி.வான 

: உயிர் எழுத்து நீர் மாதிரி நிகழ்வதால் ததை மெய்யாகய 'ப்ர்த்திரத் 

_ இல் நிரப்பி எடை போடுறோம். அதாவது ௮, முதல் ஒன், “வரை
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யுள்ள. 'டணிீசெண்டு. ௨கை . ஓசைகளும், உமீமெழுத்துக்களாகும். 

அவைகளை நிறுத்இி ஒலிக்க முற்றுட்புள்ளிக்கு உயிர் இடம். தராமல் 

௮ ' என்ற ஓசை நீண்டு வந்து கொண்டே இருகும். ஒரு மணி 

மோம் கூட ௮. என்றே. ஓலிச்கலாம்;..௮ப்படி, ௮ என்று ஒரே 
இசையுடன்.இழுத்தும்கொண்டிருக்காமல் அச்சத்தத்தை. நிறுத்தும் 

போது கண்டத்தில் தர். சடையை. உற்பத். செய்த -தடுக்ோம். 
அத்தடையான தர் வடி:வமே. மெய்யாயிற்று. 

ஓசை: வடி வாயள்ளது உயிர்.எ ழுத்து... 

சையைத்தடுத்து நிற்பது மெய்மெழுத்து. கண்டமாகிய 

தொளையில் உரும் உயிரான ஒசையை தடுக்கும் குண்டுதான் மெய் 

(அதாவது.மெய், உடல், சடம்,. சடம்), .இதைக்காட்டவே மெய். 

வடிவுக்குத் தலையில் குண்டு வடிவம் கொடுத்து அடக்கிருப்பதால் 

அறியலாம். 

வடமொழிகளில் கூட.ஒரு குண்டை ௮ம் என்றும் : இரண்டு 
குண்டு 5 அஹ: என்றம் கூறுவதால் அறிகிறோம். 

தமிழ் பீறர்த அமைப்புதான் ஆங்கிலத்திலும் அமைந்துள்ளன் 

தமிழில்-௮ ஆ.-எ. ஏவுக்கு,* A. என்ற சத்தமும். இ. ஈ. வுக்கு 

ர. சத்தமும். ௨, ஊ, வகு, 10, சத்தநம் ஐ-ச்கு. 1 சத்தமும்... 
ஓ. ஓ, வுக்கு 0, சத்தமும். இவ்வைச்து : எழுத்தும் உய£மெழுத் 

தென்றும் மற்ற எழுத்துக்கள் யாவும் உயிரெழுத்தில்லாமல் ஒலிச் 

_ காத மெய்யெழுத்தாசலம் அமைந்துள்ளன - 

இதனால் ஒசை.வடிவான- உயிரை நிறுத்திய முடிவே (டுக்கும் 
அடைப்பே) மெய்யாஇறது... என்பதால்... உ௰ீரி?2லயே மெய் 
அடங்கி உள்ளதென்ற உண்மையை மொழியில் அடக்சியிருப்ப 

தையும், உடலான. மொழிழும் உயிரான அறிவும் .ஒன்றபட்டிருப் 
பதையும்.அறிகறோம். : இவ்வணர்ச்சியை சல்லாதவர்களே . கல்வி 

சல்லாதவர்கள்.என்று நூல்சள்..கூறு ன்றன .என்பதையம் Oshé 

அப்படி ச்சுவேண்டும்..
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உயிர் எழுத் கட்டுக்கடங்காத: ஒசை: வடி.வானபென்றும்,: 
மெய்யெழுத்து பண்ட வடிலமான மெய்யாஇறெசென்றும். முடிவ 
தால் உயிர் எழுத்தை மெய்.பான பாத்திரத்தில் மொண்டு . எடை 
போடுறோம். . அப்போது: குறில் 1, .மாத்திரை,. நெடில்: 2. 
மாத்திறா. அளபெடுத்தால் 8, 4 மாத்திரை, இசக்கம் அச்சம்... 
மூதலிய போது 10. மாத்திரைக்கு. மேலும் உயிரெழுத்து நீர்' 
மாதிரி நீளும். ் 3 

உடலு முயீருமா முப்பது முதலே (சன்னூல்) 
அதாவது ௨ உடலெழுத்தாகிய மெய்எழுத்து (2 முதல்'ன் “வசை 

. 18-ம் உயிரெழுத்தாகய (௮ முதல் ஒள உரை) 12-0 தக முப்பது” 

எழுத்துக்களும் முதலெழுத்சென்பசாலும், 

உடல்மேல் உயிர்வந்தொன்றுவ தியல்பே. | 
ஒரு சொல்லின் கடை சியில் மெய். எழுத்து ale Ss. தொடரும் 

சொல்லின் முன் உயிரெழுத்து இருர்தால் இரண்டும் ஒன்றாக 
கூடிவிடும். 

“அவன் எங்சே--௮௨உனெங்கே'? எனவாகும். 
என்பதை விளக்கு வதாலேயே-உடலா௫ய.தடி.த்த ஈம் உடலும் 

உயிராயெ ஈம் ஆவியும் ஒன்றுபட்டு விஎங்குவதையும் விளச்குவதறிக. 

- எண்ணலளவை 

இது ஒன்று, இரண்டு. என்று. எண்ணத்: சகுவக்றசாக 

தநக்டன : ர 

- ஒரு: பொருளைக்குறிக்கும்' செர்ல்லை ஒருமை: என்றும், “பல 
பொகுள்சளச் குறிக்கும் சொற்களை பன்மை “என்றும்? 'இலச்சண 
ல்கள் கூறும், : 

- ப ஒருமைப் @ _யர்-சொல். மனிதன்; மாடு, சல்) மாம். 

் பன்மைப் யர் சொற்கள். மனிதர்கள், . மரங்கள், கற்கள், 
வீலங்குகள், போல்வன. 

ஒருமை வினைச்சொற்கள், eee வளர்க்தது. உடை 

CSS தின்ற.
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பன்மை. வினைச்சொற்கள், சாப்பிட்டார்கள், வளர்ந்தன, 

பனக 

    

& ஒன்ற. பல என்ப. ன் வேதபாட woe 

= aes Ou மூன்று. . 

தன்மை, என்னிலே, படர்க்கை, அதாவது தன்னைமட்டிலும் 

குறிக்கும் சொல் தன்மை. எதிரிட்டவரை குறிக்கும் சொல் முன் ' 

னிலை. மூன்றாவது மனிதரை குறிக்கும் சொல் படர்க்கை, - 

தன்மை நான், யான், தன், என், 

முன்னிலை 8, உன், உமத, உங்கள், 

படர்ச்ஸ் : = - அவன்) அவள்) அவைகள். 

என்பதி... வந்துள்ள சொற்களோடு வார்த்தைகள் சொத் 

மூன்ற இடம் பிரிவ. விளங்கும், 

B சனியே 'கம்மைப்பற்றி சிக்திப்பத தன்மை, எதிரில் ஒரு . 

வர் வந்தபோது அவர் ஈமக்கு மூன்னிலை, மூன்றாவதாக ஒருவர் 

வந்தாலும் ஒருவ்ரைப்பற்றி.பே௫ஞெலும் படர்க்கை, 

  

இப்படிப் பார்க்கும் போது ஒவ்வொன்றையும் எண்ணிப் 

பார்த்து சண்டு பிடிக்கிறோம். எண்ணுதல் என்பதை கினைப்பதூ 

என்ற, பலர் கருதினாலும், ஒன்று..பல. என்று எண்ணுதல் என்பதே 

சாலப்,பொருத்சமுடையதாக ஆத. 

இதனால் எழுத்தையும் சொல்லையும் ரணம் உட்கருத் 

அக்களையும் எண்ணுதல் என்பதே எண்ணலஎலை என்பதும், ௮7௪ 

ரும் வந்தார் என்பதில் வந்துள்ள உம்மை, மற்றும் பலரும் 

வந்தார் என்ற எண்ணின்'உம்மையை உள்ளட க்ிபிருப்பசையுமறிக, 

இதனால் 5 or BA உலகப்பொருள்களின் பெயசை, அறிவால், 

எண்ணி எண்ணியம் (கீனைத்து நினைத்து அறிந்தும்) ஒன்று, . பஒ,
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என எண்ணி எண்ணியும் எண்ணத்தின் அளவை உணரும் முறை 

யில் ண்ட னை வைவ் 

நிறுத்தலனவை 
இதை எடுத்தலளவை என்றும் கூறுவர், அதாவது எண்ண 

முடியாதபடி ஈறிதும் டெரிதுமான பொருள்களை எடை போடுசல் 

போல், சொல்சளில் உள்ள பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் இடைச் 

சொல் உரிச்சொல் முதலிய வகைகளையும், ஒரெழுத்து ஈரெழுத்து 

மூவெழுத்து அதற்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்களால் யெ சிறிதும் 

பெரிஅமான சொற்களையும், அறிவு நிறை கோலால் எடை போட 
வேண்டும். பல சொர்களைச் சலக். பாச்களில் எடை போடுச 

லாலேயே பாச்களுக்கு அக்கு என்றும் ஒரு பெயர். உண்டு, 

ஒரு சொல்லை ஒரு தட்டில் வைத்து ௮ளவு காண்பதற்கு மற் 

றொரு தட்டில் வைக்சும் படிச்சல்லுகள் என்ன தெரியுமா ? பகுதி, 
விகுதி, 'இடை நிலை, சஃ்தி, சாரியை, விகாரம், ஆயெ அறும் ஆம். 

sill iinet nae நிறைந்தும் ருறைந்தும் வரும், . 

சொல்லுகளை எடைபோட இகர்த ஆறு வழி. சையும் கட்டாயம் 

செரிர்தேசான் ஆகவேண்டும், 

ஒரு சொல்லைப் பிரித்து இவைகளைச்சாணலாம் 

படித்தனன், (இது ஒரு வீனைச்சொல்) 

up X FX SX அன் gar 
an பகுதி : 
தீ — இறந்தகால இடை நிலை 

தீ -- சந்தி 
gor — சரரியை 

அன் -- விகுதி — இது போலவும் 

கரும்பு சோலை - என்பத கருப்பஞ்சோலை என விசசாப்பட்டு 

வரும். ... இப்படி எடை போடும்போதுதான் இறந்தகாலம், நி£ழ்
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காலம் எதிர் ரலம் என்ற முக்காலமும், உயர்திணே அஃறிணை, ஆண் 

பால் பெண்பால் பலர்பரல், ஒன்றன்பால், பலவின்பால் என்ற . 

திணை வகையெல்லாம் விளங்சும். 

இனி பல சொற்களை எடை போடச் தெரிசல் வேண்டும்: 
அதற்கு வீசை மணங்கு பாரம் போன்ற எடை சல்லுகள் வேண் 

டுமே அலைகள், எழுஈாய் படனிலை Se Corge eu 

ep FD வழிகளாகும். 

அவைகளை ஒரு வாஃூயெத்தில் சாணலாம், 

அவன் புத்தசத்தைப் படித்தான் 

ட அவன். எழுவாய் 
புத்தகத்தை செயப் படுபொருள் 

“படித்தான் பயனிலை ் 

ஒரு வாக்யெத்தின் தலை .. ர்-எழுவாய், முடிஷபமனிலை, இடை 

யில் ஈடர்ததெல்லாம் செயப்படுபொருள்: 

- இட்படியே பல வாக்கியங்களையும் உணரலாம் :: இப்படிப் 

பட்ட பல வாக்கியங்கள் சேர்ச்தால் கதை; சரித்திரம்; சம்டுரை, 

தால், ஆடூறது,. 

ஒரு தூலிலும் இம், மூன்றையும் அறியலாம். ஓர் வீரன்-பட் 

டத்தை வெறுத்து பல காடு சென்று பேறிவைத் தேடி. அகே2 சுய 

நலமிகளை வென்று ஈஃரடைந்தான். இதில்வீரன் எழுவாய், அடைந் 

தான் பயனிலை, இடையில் ஈடக்தவைகளெல்லாம் : செய்ப்படு 

பொருள்... இப்படியாக உள்ள தமிழ் ஈடை, தமிழ் லகை; தமிழ் 

தொகைகளின் முறைகளை ஈன்கு செரிர்ச ளொள்ளும்ப்டிப்" படிச்ச 

வேண்டும், 

இவ்விலக்கண முறைகளை. திருச்சுரளில் கல்வி, கல்லாமை, 

சொல்வன்மை, இனியவை கூரல், கேள்வி, பயனிஉசொல்
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லாமை, அவையறிதல், அவையஞ்சாமை ஆூய அ௮தி2ாரங்களால் 

விளக்கியும் 

இடை தெரிந்து ஈன்குணர்க் து சொல்லுக சொல்லின் 

டை செரி/த ஈன்மையவர் 

௮டையறியார். சொல்லன்மேற் கொள்பவர் சொல்லின் 
வசை யறியார் வல்லதாஉ மில் 

வகையறிந்து: வல்லவை வாய் சோரார் சொல்லின்... 

சொகையதிந்த: தூய்மை யவர் 

என்ற. குறள்களால்: சொல்லின் ஈடைகளையும். சொல்லின் 

வசைசளையும் சொல்லின் தொகைகளையம் சருங்கக்கூறி விளங்க 

வைத்தும் உள்ளதை. ஈன்கு படித் அணரவேண்டும், 

அன்புக்கலை 

அன்பு என்பது ஒவ்வொரு நூலிலும் நிறைய வச்தகொண்டே 

இருக்கும். அன்பு என்பதற்கு பொதுப் பொருளாக உரை எழுது 

வோர்கள் இரக்சமாக நடப்பது என்று சரதம் எழு ல்டரர்ை 

அன்ப அப்படி. ஒரு ராணி மாத்திரம் உட்டா 

இல்லை: பல இன்ப வழிகளையெல்லாம் உட்கொண்ட ஒர செல் 

ars ௮மைக்துள்ள 3. மற்றைய மொழிகளுக்குத்: தமிழ்- எப்படி. 

இறந்ததோ அப்படி தமிமுக்கு ௮ன்பு சிறந்த. அன்பின் இயை 

வால் உல5ம் தோன்றி அ௮ள்.பின் மறைவால் உலகம் அழியமென்றும்.. 

வளர்ச்சிப் பொருள் கிறைந்தத் தீன்னமக்கு அன்பு என்றும், தளர்ச் 

“சப் பொருள் Be piss தன்மைக்குத்துன்பு என்றும் பொருள் 

காண்பதே சாலப் பொருக்தும் இதனை ் 

அன்பின் வழிய gut நிலை "ல்லி 
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு
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gstag அன்பின் வழியாகத்தான் உயிர்கள் தோன்றின, 

உயிர் நிலைக்கு முதற்காரணம் ௮ஃபின் வழியேயாகும் மற்றைய 

வெல்லாம் உயிரற்ற எலும்பும் தோலும் போன்ற உடல் சடம் 

கட்டைமாதிரிதான் என்பதால் அன்பின் சக்தி விளங்குகிறது, 

இப்பெரும் அன்பின்சக்இி உயிராக மாறி உடலுக்குள் இணைக்து 

இவ்வுலகத்தை கண்டவுடன் தனக்கு முந்திய இனத்தவர்களின் 

வழக்க பழச்ச ௮ழுச்சால் மறைந்து அன்பு என்பதே எது: என்று 

'கூட புலஞசாமல் மாறி, அன்பு மயமான உயிர்களொடு உயிர்கள் 

பகை, பொரறுல“ம wera முதலிய மாறுசல்சளை மேற் 

கொண்டு துக்கம் துன்பம் இவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு (இன்பம் 

அடையவந்த மச்சளின் வாழ்க்கை) மாச்களிலும் மாக உழைத்து 
அலுத்து அழியும் நிலையைக் கண்டு தம் உயிரின் இயல்பான அன்பு 

குணத்தைப் பாடமாசப் படித்து உணரவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. 

உயிர் சச் தள்ள அன்பு மக்களுக்கு உதவிசெய்ய முயலும்போது 

இரச்சங்காட்டுவது என்ற ஒன்றால் மாத்திரம்தான் மூடியும் என்ப 

தல்ல, பிறர் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் எண்ணமுடன் . ஒருவருக்கு 

செய்யும் செயலெல்லாம் அன்பினால் செய்ததே யாகும். 

தனக்கென்ற.எண்ணம் வைத்து பிரரிடம் ஈயர் அஅன்புபோல் 
'பேசுவத அ௮ன்பாகமாட்டாது. பிறரை காச்கும் முறையில் செய் 

யும் எவ்வித. துன்பம் போன்றவைகளும் அன்பாகவே முடி.ூறது. 

எப்படியெனில் 

குழர்தையைப் படிப்பிக்க, மருக்தாட்ட, அடிச்சோம். கோயை 

இர்க்ச சிலக்இ சட்டிகள் முதலியதை அறுத்சலாகய துன்பம் செய் 

ன்றனர். புத்தி வருவதற்காக கண்டித்தும் மிரட்டியும் பேசுகன் 

ரூர்கள். உணராதாரை அடித்தும் விளங்க வைக்கிறார்கள். இவைகள் 

தொடக்கத்தில் துன்பமாகத் தெரிந்தாலும் பின் நீடித்த இன்பத்தில் 

வாழ்வித்தலால் அவைகள் அன்பால் காத்ததேயாகிறது. இதனை 

அன்ப முரவரிலும் செய்க துணிவாற்றி இன்பம் பயக்கும் வினை
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carugsra Iscr Qoruiugss சிறு. அன்பத்திற்காக அஞ்சவேண் 

டியதில்லை என விளங்குக றது... சில சமயங்களில்- அன்பின் வேகம் 

சண்டையாகக்கூட மாறுகிறது. . நரட்டு மச்சளின்- மேல் கொண்ட” 

அன்பால்; மக்களைத் துன்புறுத்தும் தீச்செயல்மேல் போராட கேருக 

ற,  அப்போராட்டத்தின் முடிவு இன்பத்தைச் கொடுத்தாலும் 

ஆரம்பம் அன் அ.த்தைக் கொடுத்தே. Fotos. : ahsernparet 

- அன்பிலாரெல்லாம் Jette அன்புடையார். 
என்பு முரியர் பிறர்க்கு 

ஏன்பதால் ஈன்கு விளங்குகின்றன 

இ.துவசை அன்பின் நிலை எத்தனையோ வசையில் பிறஉயிர்கள் 
வளர உதவி செம்யும் இன்பத்தை உட்கொண்டிருக்கன்றன என் 

பதை ஆராய்ந்தோம் இனி "உணவில் அன்பைக் காட்டுவதெப்படி. 

என்பதை ஆராய்வோம், _ 

அன்புணவு. 

பல காட்டு நர்ல்கள் பலவிதமாக உணவை வகுச்திருச்சின்றன 

அப்படி. வகுத்ததில் ௮க்தர்ச சாட்டின் சூடு £தளம்வாயு நிலையை ௮றிர் 

தும், எளிதில் இடைப்பனவமான உணவுகளை யும், அன்பை அறிந்தோ 

அறியாமலோ உண்டுவந்துள்ளனர். . இவ்வுலகிலுள்ள ஒவ்வொரு 
உயிருள்ள பொருள்களும் ஒன்றை உண்டேதான் வளரவேண்டி. 

இருக்கறத, அப்படி உண்ணுபும் உணவில்தான் ௮வ்வம் காட்டு 

அறிவு கிகூயும், குணமும், பலனும் அடக்கியுள்ளது. விலங்கு 

பறவை முதலான சகல உயிரிடத்தும் | உணவின் தன்மையால் குணம் 

வேறுபட்ட அன்பு கல்லை நேரில் காணலாம். 

| உணவில் இரண்டுவகை உணவு உள்ளன, ஒன்று, . paren p 

அழித்து உன்பன, மற்றொன்று ..பங்குபெற்று உண்பன, அழித் 

அண்பதானது ஒருபிரைகொன்று ௮தன்.உடலை'உண்ப.து,
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பக்கு பெருவதானது உயிருச்கு துன்பமில்லாமல் அவ்வுடலுக் 

கான உணவைக்கொடுத்து ஈமக்கான உணவை பங்கு பெறுவது 

அதாவது [எரு நீர் மூசலியவைகளை கொடுத்து] ரை வசைகள் 

பூ வகைகள் கிழங்கு வகைகள் சாய், பழம், வீதை வகைகளை பெறு 

வது. இவைகளை அடைய ஒகு உயிருள்ள மரத்தையோ செடியை 

யோ வெட்டி உயிர் மாய்த்து அடையவேண்டிய தில்லை. ஆடு, பசு, 

எருமைசஈளிடம் பால் சயிர் செய் இவைசளை பங்காசப்பெற்று 

பதிலாக திலவகை உணவை : அவைகளுக்குக் . கொடுக்கிறார்கள். 

இவைகள் பங்கு பெறும் உணவுகள் ஆகும், 

இவ்வுணவு YONI RID ga SHE STOO. _ (பசு, யானை. 

முதலான) இஃைபுல் முதலியவைகளை உண்ணும். விலங்னெங்-ளின் 

எருவை உண்டு செடி கொடி மரங்கள் வளர்கின்றன. இலையை 

விலங்குகள் உண்கின்றன. எருவை தாவரங்கள் உண்டுன் றன. 

புலி சங்கம் நரி ஓராய்கள் ஒன்றை' அழித்துத் தின்ன்ரன, அப் 
படித்தின்று வளர்ந்து மற்றெதற்கும் பயன்படாமல். ேோரரமாய் 

தீனித்திருக்தே அழிகின் றன. இவற்றையெல்லாமறிக்தே ஈம் காட்டு 

பண்டைய அறிஞர்கள். பங்கு பெறும் உணவை சைக்கொண்டு 

அழித்துண்ணும் உணவை நீக்கு வந்துள்ளனர். 

வெளீசாட்டார் பலரும் குளிர் சாட்டிந்கொச்த உணவான 

அழித் துண்ணும் சன் மையராதலால் ௮௨ரால் ஒருக்கால் ஈம் சாட்டு 

பங். சணவு கெட்டுவிடாச படி. ஒல்வொரு- தூலாூரியரும் சொல்லா 

மை புலான் மறுத்தல் அ௮ன்புடைமையை நிலைப்டடுத்தி கூறியிருக் 

இன்னர்... 

பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்புதல் நூலோர் 

- தொகுத்தவற்று ளெல்லாம் தலை--என்பதால் 

எல்லா உயிருக்கும் ஒவ்வொருவரும் சம்மாலானதை பங்கட்டுச் 

ரொடுத்து தமக்கு வேண்டியதை. வாங்கிக்கொள்ள . வேண்டும் 

என்ற இம்முறை எல்லா நூலாசிரியர்களும் ஒப்புக்கொண்ட 

உடர்ர்த முறை என்று வள்ளுவர் திடம்படச் கூறியிருக்கிறார்.
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ஈம் சாடு அன்புக்கு எவ்வளவு வழிகாட்டி என்பதம் மக்ச 

ளோடு. மம்கள் ஒன்றுபட்டு வாழுவஅமட்டிலுமல்லா மல் எல்ல்ர் 

உயிர்களையும் மரியாதையுடன் நடத்தி அவைகளை sor Csr peng 

ஒன்றுபடுத்தி வாழத்தெரிர்திருந்தார் என்பசையும், இவ்வொற்று 

மையை உணர மற்றைய நாட்டார்களுச்கு இனி. பலகாலம் ஆகு 

மென்றும், ஆனால் நாமும் இடையில் மறக்து மதியிழந்து. வாழும் ் 

நிலையை உடனே நீக, அாச்சமயக்கம் நீங்கி - திடீரென: - விழித்ததே 

போல், ஆட்டுமர்தையிலிருக்தே பழகிய சங்கம் நீரில் தன் முகத்தைச் 

கண்டதும் திடீரென இழெம்பியதேபோல், ஈம் நிலையை உணர்த்த 

அறிவ, இடீரென பார்த பேோறிவாக விளங்), அன்பு: நலையை 

உணர்ந்து ஒன்றுபட்டு . வாழும் தன்மையை உணரும்படிப்படிக்க 

பேண்டும் 

தாவர உணவ-- உடலையும். அறிவையும் வளர்க்கிறது 

ஊனுணவு_உடலை நீடிக்கச் செய்து அறிவை மர்தப்படுத்து 

os 
peels உண்வு ழின்ப்) சர்ர்தம், உள்ளது. 

வ்னுணவு--கோபம்): மூர்க்கம் உடையது 

தாவா. உணவு--ஈல்மணம்,-ஈல்சுவை, இயல்பாக உடையது 

ஊனுணவ--துற்மணம், வெதிப்புசீசவை, உடையது ' 

தரவா” ஊணவு.இய் நிஸ்கைய்ரச உ்ண்டு' கிளித்கித்தக்கது' 

ஊனுணவு--செயற்கையாச்சியல்லது உண்ணமுடியாதது 

தாவா உண்வ். ஒன்றின் உதவின்றி கவை தருவது 

ஊனுண்து--பல பொருளின் ௨: சவியின்றி உண்ண முடியாதது 

. இவ்வளவையுங் கருதியே மும்சாலத்தும் எச்சாட்டவரும் போற்றி 

ஏற்கும் தாவா உணவுப் பங்£ட்டு முறையை உயர்த்தி பல காட்ட 

- வரு/கும் விளக்கி வந்துள்ளனர்,
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. தாவரத்தின் பங்சை உண்டு ர்ந்த உடலையும் உயிர் அறிந்த 

வடன் பல மரக்களட்ர்ந்த சோலையினுள் புசைச் ஐ மாங் ளுக்கு 

எருவாகவே கொடுத்தவிடுவர். அல்லது உடலை சட்டு சாம்ப 

ores நீரில் கரைத்து செடிகளுக்கு oTGUISHAMG wT. 

இப்படியெல்லாம் உள்ள அன்பு நிலையை மக்கள் வாழ்க்கையில் 

உணராமல் - உயிருள்ள ஈடைமிணமாக உண்டு உறங்குவதிலேயே 

வாழ்சாள் கழிக்காமல் 

'அன்பு மறனு முடைத்தாயின். இல்வாழ்க்கை 

- பண்பும் பயனு மது 

என்றபடி ye ee இனி. வாழும் நிலையில் அன்புக் 

"கலைசளைப்படிக்கவேண்டும், ர படித்தபடியும் ஈடச்கேவண்டும், 

அன்பின் வீரம் அழியாதது, 

் இம்டி அன்போடு seg எல்லோரையும் kate வாழ்க் 

தால் ஈம் சாட்டை பிறர் அடிமைப்படுத்த முற்படும்போது ஈமக்கு 

வீரம் அணி எப்படி வரும் எனிலோ அதற்கு அன்புடைமை 

வகுத்த இயற்கை வள்ளுவத்திட்டம் படை மாட்சி, படை செருக்கு, 

என்ற வழி வகுத்துள்ள. "அன்புடன் கலவாத சினம் சனம் 

சிதைக்கும். அன்புடன் கலந்த அறிஞர்களின் வெகுளி யஎதிர்த்து 

யாரும் கண சோமும் காத்தலரிது... 

குணமென் னும்- குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 

கணமேயுங் காத்த லரிது ~ 

ஊழி பெயரினும் தாம்பெய்ரார் சான்றாண்மைக் 

காழி எனப்படு : வார்--என்றபடியான 

அழியா வீரத்தை அன்பு கொடுக்கும் என்பது புலஸஞு௫ிற த, 

அன்பில் தவழும் தாய்காடேசம் காடு. 
- அன்பின் அடிப்படையே ஈம மதம்



அன்புக்கலை 37 

அன்பை Hours பூண்ட புத்தமதம் பல 

அரசரை தன்னகத்தே கொண்டு வளர்கிறது 

அன்பை தன்,ஈடத்தையால் காட்டிய கிரிஸ்து மதம் 

பல ௩ல்லாசை சன்னகச்சே கொண்டு வாழ்கிறது 

அன்பை மச்கள் பால் நடத்திக் காட்டிய wen ge) gw 

ப்ல ௮ரசை சன்னகத்தேகொண்டுள்ள ௮. 

பொதுவாச அன்பு எத்தனையோ பெயரால், எத்தனையோ 

வேடத்தால், எத்தனையோ மதப் பிரிவால் வேறு வேறுனதாக 

வளர்ந்தாலும் நூடிவாச அன்பின் பெயரால் அழைக்கும்போது 

எல்லோரும் ஒன்றுபட்ட உயிரின் வடிவாக, கூடி வாழும் தன்மை 

யை உடையசாகவே முடியும், 

அன்பின் முடிவை காடி தடி.வரும் எல்லா மதப்படைகளும் 

வழிச்குத்தச்கவாறு உடை; சடை, முடி, அணி, மணிகளைப் 

போர்த்து வந்தாலும் முடிவில் நின்று மேற்போர்வை நீஃஇப் 

பார்த்தால் யாவரும் ௮ன்பர்கள், எல்லோரும் அன்பர்களே ! என்று 

கூடி வாழும் தன்மையை அறிந்து கொள்ளும் ழமேறையின் oe 

வைச் வகுப் படி.ச்ச வேண்டும். 

மருத்துவக்கலை. 

உற்றவன் தீர்ப் ரன்மருந்துழைச் செல்வானென் 

றப்பானாற் கூற்றே மருந்து (குறள்) 

பமருச் தலம் என்பது மருச்து உண்போன், மருக்துகொடுப் 

போன், மருந், உதவி செய்வோன், ஆூய ial 

மருந்து என்றே பொருளாம். 

உடலில் தோன்றும் சோய்களை த் தீர்க்க வழி செய்யும் உசவி 

களுக்கு மருத்துவம் என்று பொருளாகிறது. 

க
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உடலுக்கு முல் ரோய் பரியாரும் அப்ப? கோய்£கு மருந்தாக 

வோ 

us Car gout a’ 

       

    
உணவை உண்ணு ம். சாம் உண்ணும் பலவித உண்ஓளால் 

Gaia குணங்கள் அதிசப்டடுகின் உன, we 

குணங்கள் வாயு பீத்தம் சசளம் என்ற ஜூன்றாகப் பீரிகின்றன. 

அரிசி, பருப்பு, கழம்கு போன்ற உணவள் பசியையும் சணித்து 

வாயுவை ஆதிகப்படுத்துசன் ன, அதம்சாக 3 ௨ண டன் வாயு 

வை கண்டிக்கும் எழுர்:னை சேர்கரோம், இப்படியே உணவுக் 

குத்தக்ச குணமறிச்து உணவால் நோயண்டாமாதபடி உணவுப் 

பொருளுக்கும் மருர்து கொடுக்கோம். சாப்பாடு என்ற உண 

வுக்கு; குழம்பு, ரசம் என்_தெல்லாம் மருந்து சரக்குகளை சேர்த்த 

(சசாயட்) நீர் சல:தே உண்ணவேண்டும் என்பதே பொருளாம். 

௮ம்மருர் அ சரக்குஈள் உப்பு, மிளசாய், புளி, கடுகு சரசம், மிளகு) 

சுக்கு, பூன் 9, பெருங்காயம் போன் ஈலைகள் ஆகும். அதோடு பல் 

மூலிகைகளையும் (இரைகள்) சேர்த்துக் சொள்ளுகிறோம். : இவ்உள 

வம் உணமால் உண்டாகும் சோயைச் ஏணிப்பசர்சேயாம். 

பழக்கத்சால் காம் இலைகளை உண்டு உண்டு ஓர் சுவையாகச் 

கொண்டோமே தவிர சுவைக்காக இவைகளை சேர்க்சப்பட்டதல்ல 

வாய்வு அதிகரித்தால் முருங்கை, முடக்கத்தான், இலைகளை. 

இரசம் வைக்கிறர்கள். 

பித்தம் அதிகரித்தால் இஞ்சி, வேப்பம் பூ; துவயல் செய்ஒருர் : 
Sor, 

தளம் அதிஃரித்தால் தாதளை சிறு ”ரையை இரசம் வைக் 

இருர்கள். : இவைகளை ' பழக்சமில்வாசவர்கள் மருது மாதரி உண் 

ணுகிறார்சகள். டமனெகர்.ல் இடையீடை பே ம௫ழ்க்து உணவாக ' 

உண்ணு ூருர்கள். ் 

பல காலங்களுக்கு மூன் அத்இர்கள் ஈச்சங்கள் தென்னங் 

கள்ளை வெட்டை சோய்ச்கு உட்கொள்ள கொடுத்த போது மருந்தாக 

செருக்கும் நிலையில் Susan a. இட்போது அப்பழக்கம் விட 

முடியாமல் சட்டத்தால் தடுச்உப்படுெ ௪. (கள்ளால் மயக்க வெறி
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உள்ளசால் அஞர் ஆரம்பத்திலிருந்தே நூல்களில், கண்டித்து வச் - 

துள்ளன), ் 

இருமல் நோய்க்கு ஊமத்தம் பூவையும் புகை இலையையும் 

எருக்இிலையில் சுருட்டி. மருந்தாக புகை பிடிக்சச்செய்தார்கள். We 

காலத்தில் ௮ப்புகை இழு£க வெறுப்பாக இருந்தது. அம்மருக்தான 

புலசையிலை இன்றைச்கு, விட முடியாச பயித்தியத்தை உண்டாக்க 

விட்ட. இப்படிப் பார்தீதால் மக்கள் பயன்படுத்தும் எல்லாப் 

பொரும் uGtgsr.Cal உள்ளன என்று : உணரலாம். €ழேபடுத் 

தால் சிறு கற்களால் கோயுண்டாவதால், அக்கோய்ச்கு மருக்தாக 

கட்டில் பாய் தலையணை பணித். ஆூயெவற்றைப் -பயன்படுத்திக் 

கொள்கிறோம். 

பல்லில் அமுக்கு சேர்ந்து கோய் உண்டாகிறது, அக்நேரய்க்கு 

மருக்தாச ஆல் வேல்களால் பல்லை சுதீதப்படுத்துக.மும்.. 

தலையில் அழுக்கு சேர்க்து. மயிர்க்கால்கள் மூடப்பட்டு நீர் 

தங்கி தலைபாரம் தலை கோய் அழுக்குப்புண் போன்ற சோய்கள் வரா 

தபடி எள்ளின். நெய்யை சேய்த்து இலுப்பை, யேக்காய், அரப்பு 

போன்ற மருந்தால் சுத்தப்டடு த்; றோம். 

கணிசளில் அழுக்கு சேர்க் ௮வ்லழுக்குத் அணியால் 

தோலைப்பற்றிய சொறி, சிறங்கு, டடையபோன்ற சோய்கள் வரச 

படி வெர்டீரரல் ஊரவைத்துத் துவைக்கறோம், 

ழே ஈ_ப்பதால் ஈச்சு கலந்த கற்கள் குத் மென்றும், எச்சில் 

மூத்திம்போன்ற அச்சத்தால் தொத்து சோய்சள் உடலைப் பற்று 

மென்றும் செருப்பு மருர்தை காலுக்கு உடயோகிக்கிறோம். 

மழை சாலம், காற்று காலம், பணி காலம், வெய்பில் காலங் 

சளிலெல்லாம். உடல் நிலை நோயால் கெடாதபடி. ஓரே நிலையமைர் து 

வாழ வீட்டை மருர்தாக பயன்படுத்துறோம். 

இப்படிப் பார்க்கும் போது மனிதன் வாழ்க்கையெல்லாம் 

மறாச்தாகவே முடிடிறது,
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அதாவ.த உடல் நிலைஃ்கு சகேரய் வராதபடி, சோயுண்டாக்காத 

படி. தடுக்கும், அனைத் ம் மருக்சே ஆகும் 

அது மாத்திரமா சொல்லிலும் கோயும் அதற்கு மருக்தும் 

உண்டு. . ் 

சொற்களை இன்பமாகப் பேசினால் உடலுக்கு இன்பமும் 

௮தைக்சேட்கும் பிறராலும் இன்பமே கடைககிறது. அதைவிட்டு 

ுடுக்காகவும், எடுப்பாகவும், பிரறை இழிவாகவும் பேசினால், ௮ப் 

பேச்சு பிறர் மனதை கோயாக்கி ௮ச்கோய் ஈம்மேல் படா ஆரம்பிக் 

இறத. 

. பிறர் மனம் புண்பட பேசிய .பேச்சால் உண்டான பகை 

பிளவ என்னும் கோய் முதிர முதிர சண்டை, சச்சரவு, அடி, உதை 

யாகவும் அளவக்கு மீறினால் உயிர் போம் அளவுள்ள சோயாசலவும், 

மாறி விடுகன்றஅ. அப்படிப்பட்ட நோய்களுக்கு மருர்தும் சொல் 

லேதான். தீய சொற்களால் வரும் கோய்களை கல்ல சொந்களால் 

இர்க்கும் வழிகளை அறிவதந்கேதான், அறிஞர்கள் எழுதப்பட்ட 

தூல்களை, படிச்கவேண்டியதாகறது. அப்படிப்படிப்பசாலேதான் 

அறியாமைச் சொற்களால் வரும், பசை பிளவு வாதம் சச்சரவு 

போன்ற சோய்களுக்கு அறிவு அன்பு ஈட்பு வாய்மை ஆ௫ய மருச் 

தைச்கொடுத்து இன்பப்படுத்த முடியம். 

இப்படிப் பார்க்கும்போது சாம் பலவை மருக்துக்களை தெரிச் 
தீவராகவும் இருக்கிறோம். 

இனி எதைச் செய்யத் தலைப்பட்டாலும் குணம் தன்மை 

தெரிந்தே செயலாற்ற முற்படவேண்டும். அப்போதுதான் ஓவ் 

வொன்றிலும் கோய் எது ? மருச்து எது? என அறிந்துக்கொள்ள 

வழிகள் கட்டாயம் கடைக்கும். இ 

இல சோய்களால் உடம்பில் உணர்ச்சி கெட்டுவிடுதறது, ௮ப் 

படிப்பட்டவர்சளின் சொல், ஈடை, உடை. எல்லாம் வேறுபட்டிருச் 

கும், சண்டோர் சொரணை கெட்டவன் என்று ௮வனைக்குறிப் 

பிடுலார்கள்,
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அதேமாதிரி லர் உள்ளத்தில் கோய்களால் மான உணர்ச்சி 

கெட்டுவிடுகி OF. 

"சிலர் உடலில் சத்தம் கெட்டு, மேனி என்ற சாயல் ' கெட்டு, 

மனிதத்தன்மை, ஆண்மைத்சன்மை கூட செட்டுவிடுகற ௮. 

சிலர் உள்ளத்தில் மானம், வெட்சம், மரியாதை என்ற உயர் 

. சடைக்குரிய குணமும் கெட்டுவிடுெ ௮, 

சில கோய்களால் ஈல்ல ஆசாச்?த் தன்மையான சிச்தனா சக்தி 

யும் கெட்டுவிடுறெ.த. 

அவ்வளவு ஏன் அறிவைக் கெடுக்கும் நோய்களஞங் கூட 
. உள்ளன, ஆனால் இவ்வளவிற்கும் மருந்து இல்லாமவில்லை:: 

இழிவறிக் துண்பான்௧ண் இன்பம்போ விற்கும் 
குழியபே ரிரையான்க ணோய்--(குறள்) 

பொருளின் குணங்களை ச் தெரிர்து கெட்ட குணங்களால் கொடுக்கும் 
"உணவுப் பொருளை நீக்கி, சல்ல குணமாகிய உயர்க்ச உணவை உண் 
பவர்சளிடத்து இன்பம் நிலைத்து நிற்கும். அப்படி பில்லாத தாழ்த்த 
குணங்களைத் தரும் உணவுகளை அடி ச்சடி. உண்டால், அதனால்கோய் 
மிகும். கோய் அதிகரிப்பதோடு குணமும் கெடும். குணங்கள் 
கெடாமலும், உடல் கோயால் வருர்தாமலும் இருச்சவேண்டுமானால் 
உணவு முதலான பொருள்களின் குணங்களை ஈன்கு செரிர்து பயன் 
படுத்த வேண்டும். (பொருள்களின் குணங்களை பதார்த்த குண Hest 
மணி என்ற காலில் காண்க). 

இதுவசை பொதுப்பட நோயை gundidari இனி ww 
, உடலில் கோய் எப்படி தங்க என்ன செய்கின்றன என்று தெளி 
கோம். 

மிகினுங் குறையினு கோய்செய்யு நரலோர் 
வளிமுதலா வெண்ணிய மூன்று (குறள்)
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௩ம் உடலில் நிறைந்த நோய் மூன்று அதாவது வாய்வ, பித் 
தீம், சீசளம், எனப்படும், திம்மூன்றும் உடலில் இருந்து ொண். 
டுதான் உள்ளன. ஆனல் உணவுப்பொருள்சளின் ou sab 
கேற்ப இடம், காலத்தின் மாறு சலுக்கேர்ப. எந்த குணம் gwar aig 
மிகுதிப்படிரதோ அசன் பெயரால் நேரய் ஏற்படுற ௮. 

வாயு மிகுதிப்பட்டால் வாயு நோய் 

பித்தம் மிகுதிப்பட்டால் பித்த ரோய் 

௪ீசளம் மிகுதிப்பட்டால் 2சள நோய் 

உடலைப்பற்றி பரவுகற ௮, 

வாயு சம்பந்த கோய், ஈ1டி கரம்பைப்பற்றியும், பித்த சம்பந்த 
நோய் சூ.ட்டைப்ப றியும €தளசம்பர்த நோய் சச்சத் த்தைப் டற்றி 
யம், உடலில் தங்கி கோய். செய்கின்றன. wags ளால் உடனே 
மாற் றமடையாவிடின், உடல் கிலைஃசொத்த முரையில் - 

வாய்வில்--வாய்வு ' . 2,ளத்தில்-வாய்வ ் 

வாய்வில்--பித்தம் :  சீதளத்தில்---பித்தம் 

ain lal a — gor Eso 53N—E sorb 

பித்தத் தில்--வாட்வு | வாய்வில்--பித்த E gar 

பித்.தத்தில்--பீத்தம்.: . | பித்தத்தில்--வாயு தளம் 

அகத்தில் அதாம் சீசளத்தில்--பித்த வாயு 

இப்படியாக குணங்கள் மாதி Contest வவிமையடைசெழ- 
அப்போது. 

கோய்காடி மோய்முத னாடி யதுத வரிக்கும் 
வாய்காடி வாய்ப்பச் செயல் 
2G னளவும் பிணியளவுங் காலழுங் 
கற்றான் கருதிச் செயல் (குறள்) 

என்றபடியான' முறைகளை அறிந்த: மருத்துவ அறிஞர்களை ச்



மருதீதுவக்கலை 43. 

@arax@ Crh cows சணல் வேண்டும் சோய் வராமல் மூன் 

பாது சாப்பாக . 

மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்சைக் கருந்திய 

தற்றத போற்றியுணின் (குதல்) 
- என்றபடி உண்பதைத் செரிர்து உணவின் குணர்செரிந்து. உலகப் | 
பொருள்சளின் தன்மை செரிர் துககொள்ளும் முரையில் அதாம் 
பேண்டும். 

கற்பனைக் கலை. 
ney, 

ச ற்பனைக்சலேகள்; ஒரு நால் ௨டிவமாக தனித்து இல்லாமல் 
எல்லா நூல்களிலும் ae arg see ரத்தரித்து 
விளக்கும், 

ஒன்றைப் பல வாக்கியம், பலவர்றை ஒன்றாக்கியும், உணர்ச் 

சோர்ச்கு ஆச்சரியச்சையம், உணரசாதோர்க்கு மயக்கத்தையும் 

கொடுத்து கிற்பது, கற்பனை ள் இடர்கைபின் செய்கையால் 

நிகழ்ச் அ, செயலுக்கேற்ற வடிவு இல்லாசனலாய்; தோற்றத்தால் 

மமர்த்தரம்'இருப்பது போல் நிசமும் ஐர் சக்த, ஓர் நிலைபாகும். 
அந்நிலை கண்ணுக்குத் தெரியும். ஆராய்ந்தால் அச்தோற்றத்திற்கு 
தீனி வடிவு இல்லாமல் போய்கிடும். 

ஒரு வீடு கர்பனை. அவ்வீடு, இல்லை எனவும் மூடிடா த, அவ் 
வீடு எனும்.பெயர்க்குரிய ஒரு பொருளைச் காட்டவும் முடியாது, 

வீட்டைக்கட்டிய பொருள்களில் தனித்சனி பெயரைப் பார்த் 

தால். .வீடு என்ற பொருளே: ஒன்றும் இடையாது. வீடு என்று 

பார்ச்கும்போ௮ தனிப்பொருள்கள் காணாமல்: மறைந்து விடுன் 

ரன. நாற்காலி, பெட்டி, காண், என்னும்டோது மாம்' SL 58 

$7 WmMNsH SOG por, சை, கால், தலை. சண் என உறுபு
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களைப் பார்த்துக்கொண்டே போனால் சான் என ஒரு உறுபு காண 

வில்லை, கான் என்று பார்ச்சும்போ அ உடலே மறைக்துவி$சன்றன. 

இப்படியே, உள்ள ஒன்றை மறைத்து, இல்லாத ஒன்றை கர்பிப்ப 

தீற்குச் கற்பனை என்று பெயர். 

மண்ணினால் செய்த சட்டியில் உள்ளதான மண் மறைந்து 

இல்லாததான சட்டி என்ற பெயர் கற்பிச்சப்பட்டு விளங்குது; 

மரத்தினால் செய்தது பெரம்மை, இங்கு பொம்மை என்ற 

போது .மாம் மறைர்தவிட்டது. அம்மரத்தின் கற்பிதமான: 

பொம்மை விளங்குகிற. . இங்கு மரத்தில் இல்லாத பொம்மை 
கற்பிதம். 

இப்படிப்பட்ட சாட்சிகள் உல௪. இயற்கையில் நிகழ்வதை புல 

வர்கள் காண்டுருர்கள். புலவர்கள் ஒவ்வொன்றின் உண்மைகளை 

பகுத்தறிக்து பார்க்கிறார்கள், மக்களோ சாண்பவைகளை அது அது 

வாகவே முடிவு செய்து விடுரர்கள், 

புலவர்கள்--ஒன்றை பலவாக்கி அணுவாக்கி நுட்பமாக உட் 

கருத்தை உணர்ரர்கள், 

மச்கள்--கம்பத்தை கம்பமென்றும் வீட்டை வீடு என்றும் 

மனிதனை உடலா௫ய மனிதனென்றே காண்ூரர்கள் 

புலவன்--ஞானச்சண் கொண்டு பரந்த சோச்சமுடனும். 

மச்சள்--ஊனச்சண் கொண்டு பட்டதை பட்டவாறும் சாண் 

பதால் புலவர்கள். உள்ளதை உள்ளபடி. உணருகருர் 

கள். மச்கள், உணரும் சக்தியை அடைவதில்லை. 

அதனாலேயே எல்லோரும் கற்பனையால் ஏமாற் ரமடையாமல் உண் 
மையை அறியவேண்டுமென்றே நூல்களில் விளச்குகருர்கள் (சித்த 

ரிச்கிறார்கள்) வசனமாக எழுதி விரிவு படுத்தாமல் அழகு பொலியும் 

செய்யுளால் கோச்சப்படுகருர்கள்.
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இயற்கையமைப்பில் விளங்கும் கற்பனையை விளக்னெ அமட் 

டிலுமே புலவால்லால் கற்பனையை உண்டு பண்ணின. புலவ 
.சீல்ல எப்படி? காடுகளில் ஈன்கு வெய்யில் காயும்போது கானல் 

வேகமானது நீர் மாதிறி தடுற௮. இதை கானல் நீர் எனஒம் கூறு 

வர், இர்நரீரை. தண்ணீரென விலங்லெங்களும்மச்களும் கூட 

தேடி ச்சேடி களைத். அுவிடுவதை யறி*்த புலவர்கள். சானலை EDIT 

ஈம்பி ஏமாராதர்கள் என நூல்களில் விளக்குகின்றனர். இங்கு 

சானலில் இல்லாச நீர் தோற்றத்தால் கணக், Segara 

கற்பிதம் 8 pg. 

ஆற்றங்கரைசளிலள்ள கிளிஞ்சல்கள் சூரிய ஒளி பட்டவுடன் 

வெள்ளிபோற்றோன்றுகன்றன. இளிஞ்சலில் வெள்ளி இல்லை 

ஆனால் காண்டுன்்றது இது புலலர் செய்ததல்ல. ஆனால் இயற்கை 

யின் கற்பிதத்தை புலஉர்கள் விளக்குஇருர்கள். 

குளத்தில் செண்டைள்' அள்ளி விளையாடுசன்றன. அதன் 

பக்கத்தில் பெண்களும் விளை மாடுன்றனர். பெண்களின் முகத் 

தில் உள்ள கண்ணாயெ குளத்தில் நீர் நிறைக்து ததம். அவம் அர்நீரி 

னிடையில் செண்டைபோன்ற விழி புரழ்வசையும் இத்சரிக்கும் 

அழகு இயற்கைச் கற்பிதத்தின் எழிலை விஎக்குவதாயிருச்ற ௮. 

ஆச்சரியத்தை விளக்கும் சில நிகழ்ச்சியின் மேல் அச்செயலின் 

திறமை நுட்பம் வலிமையை செளிவு படச்கூறுவதற்குத் தகுதி 

wher erent ater yi ௮ச்செயலின் மீது ஏற்றிக்கூறி இருப்பார்கள். 

அது கற்பனையின் வவிமை நிலையைக்கூறும் நிறைசோலாக அங்கு 

விளங்கும். 

ர புலவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை கூறும்போது அச்கி£ழ்ச்சியின் பல 

நிலைகளையும். காட்சிகளையும் காலம் இடம் செயல்களையும் குறிப்பாக 

விளச்குவதற்காக உசாரணம் என்ற் எடைகளைக்கொண்டல்லது 

எப்படித்தான் ஒன்றை விளச்ச முடியும் !' 

ஒரு வீரன் குன்றையொத்த புயமும், இரும்பையொச்த கெஞ் 

சும், மலையை . ஒத்த சோற்ரமும் பொலிய சண்டோரெல்லாம் 

சலங்க நின்றான் என ஒரு நிகழ்ச்டி வருறது.
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இதில் புயம் குள்றுபோல் இல்லை, கெஞ்சு. இரும்பு. போல் 

இல்லை ஆனால் கண்டோரெல்லாம் கலக்கி கின்ற மட்டிலும் 

உண்மை, 

இவ்வண்மையான கலங்குத&க்் சொண்டு இவ்வளவு மக் ளும் 

அஞ்சி கலங்கிய நிலை, மலையளவாகிறத, குன்டளவாூற த. இரும்பு 

போன்ற வன்மைபும் கெஞ்சுச்காடறது, 

நிலையிற் றிரியா தடங்கியான் தோற்றம் 

மலையினு பாணப் பெரிது (குறள்) 

அதாவது னாத — சீப்பாது அச்சிலைபிலேயே நின் 

றவன் தோழ்ரம். மலையை விட. பெரிது. 

தலையி னிமீந்த மயிரனையர் மாந்தர் 
நிலையி னிழிந்தக் கடை . (ge) 

தீன்னிலைபில் உறுதியாக நில்லாமல் தவறித் தாழ்ந்தவன் நி$ல் 
தலையிலிருந்து தவறிய. மீயிருக்கும் €ழ் கீலையடைவான் என்பதால் 

ஒழுக்க நிலை மாருதவன் எடை மலையை விட .பெருத்தும், 

தீவறியவன் எடை மயிரினும். தாழ்ர்த.ம், விளங்குவதை: புலவர்கள். 

மம்ஈளனாக்குத் . தெளிவபடுத்தியில்லையானால் மஃகள் கர்பனையில் 

மயங்க உண்மையுணரமாட்டாமல் அலைந்தே அ.ிவரல்லவா ! + 

இக்கற்பணைகளை புலவன் செய்ததாக சினைச்சச்கூடான. விளச் 

இதனது மட்டிலும் புண் என 208 கொள்ளல்வேண்டும் 

எப்படி 2? 

ஒருவன் செல்வத்திலோ சல்வியிலோ வீரத்திலோ வலிமை 

பெற்று ௮வ்உவிமை சக்தியிலிருந்து தவராமல் சடப்பாஞாயின் 

அவன் கிலை ஒரு தேசம் வரை. ஈன்கு தெரிறது. ஒரு பொருள் 

எல்வளவ உயசமிருந்தால் ஒரு சாடு எனதும் செரியும் என்று 

சிர்தித் துக்கொள்.



& histor eon 47 

தன்னை அடைந்து. உதவி கேட்பேர்சை யெல்லாம் அன்போடு 

காக்கிறான். எவ்வளவு நிறைந்த வளம் இருந்தால் அஞ்சாது 

அன்புடன் ஆசரவு செய்ய முடியும் என சிந்தித்துக்கோள். 

ஈன்மைகள்-எட்படி. மலையளவ குன்றளவு கடலளவு வரனளவு 

உல*த்தளவு கூட நிரம்பும் சத்தியை ஒடைகிறதோ அதேமாதிரி 

கெடுதல்களும் பனையளவ குன்றளவு மலைவு வானத்தளவு உலகர் 

sora பெருகுகிற அ. ' எப்படியெனில் சாம் ஒருவரை சந்தித்தப் 

பேச முயலுரோம் அல்லத ஒன்றைக் சேட்டுறோம். அதர்கு 

அவர் பதில் சொல்லவேண்டிய கேரத்தளவு இரண்டுமாத்திரை 

யாகும். நாம் படிக்கும் பாடத்தில் git வின வந்தால் எவ்வளவு. 

சோம்-கிறுத்தி விடையைப் படிப்போமோ-அ௮ர்த போம்தான் இடை 

நேரமாகும். அதற்கு மேல் எத்தனை மாத்திரை வீணாஈ்சழிகிற 

தோ ௮ம்மாத்திலற7 கோமெல்லாம் சேர்ந்து பனையளவாகும் மலை 

யளவுமாகும் ௮ப்-டி. பதில் .பேச உடனே இடங்கொடுக்காமல் 

தீடுத்த Geom bg reir திமிர், இறுமாட்ப, அ௮கம்பாஉம், உட்பகை- 

என்றெல்லாம் கூறப்படும் . ஒருவனிடத்தில் இப்படிப்பட்ட தீய 

குணம் Mana எடை இருக்கலாமென்று சாண் பதர்கு நிறை 

கோலாச சேள்விக்கு பதில் கூறும் இடை கேச்தாலும், சொல்லும் 

, டேச்சின் சடிப்பாலும், சொல்லும்போதே பார்ச்கும் பார்வை, 

நட£கும் உடை, உறுமும் இஇர்ச்சி, முகத்தின் காட்வு; முதலிட்வை 

சளால் ஈன்கு எடை போட்டு விடலரம், இப்படி ஈல்லனவற்றிற், 
கும் திபனவர்றிர்கும் அளவ தெரிச்துககொள்ள வேண்டும். 

ட் ஒருவனைத்தாண்ட, மீற முடியாமல் ௮௨னைக் கேட்டே அனைச் 
தும் செய்கிறார்கள். இதனால் எவ்வளவு அகலம் திண்மை இருக்க 

லாமென்று :எண்ணிப்பார். இப்படியாக உள்ள ஒருவனை மலை 

போன்ற நிலேயுடையான் என்று சொன்னால் '௮தில் என்ன சப்பு 

இருக்கு முடியும். இதே மாதிரி 

பயன் றரக்கார். செய்தவுதவி கயன் றூக்கி 
னன்மை கடலிற் பெரிது ்



48 படி.ப்பெ தப்படி 

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது 

செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வையகமும் 
வானகமு மாற்ற லரிது (குறள்கள்) 

என்பனபோன்ற குறிப்பினால் செயலின் ௮ளவை எடைபோட்டு 

அறியவேண்டி இருக்கறத, 

கடலை எடை போடவும் பூமியை எடை. போடவும் இவ்வுலகத் 

தை எடை போடவும் ஆகாயத்தை எடை போடவும் ஈம் காட்டு 

அறிஞர்கள் குறிப்பறிதலென்னும் ள் அட்கல் எடை கல்லுகள் வைத் 

இருந்தார்கள், 

இச்தியாவு*கே ௮ரரியல் ச௬ுதக்தி பாதையை வகுத்த ஒப்பற்ற 

மகாத்மா காந்தியை எல்லா இடத்திலும் நிரைர்திருக்கிறார் என்று 

ஒரு புலவன் விளக்குகிறான் ஆனால் ௮வர் எக்கும் உடலோடு கிறைச் 

திறக்கவில்லை, ஒவ்லொருவர் எண்ணத்திலும் இல்லாமலும் 

இல்லை.  அக்ரிலையை புலவன் இித்தரிச்கிறான். எல்லாருடைய 

உள்ளத்திலும் நிை றக்திருப்பது எதுவோ ௮ எல்லாமாயும் எங்கு 

மாயும் உள்ளதேயாம் என்ற நிலையை கசார்திமேல் இணைக்கும்பேர் த 

காந்தியும் wee நிறைந்தல.ராகருர். 

நம் இராவிட நாட்டில் ர்.தருத்சப்பாதையை வகுத்தவர் 

பெரியார் ஈ. வெ. ராமசாமி அவர் சீர்திருத்தம் என்ற நிலையில் ' எல் 

லோருடைய உள்ளத்திலும் தங்குகிறார். யார் எல்லோருடை 

உள்ளத்திலும் தங்கும் சக்தியைப் பெருகிருர்களோ அவர்கள் எங்கும் 

இருப்பவர்களேயாூறார்கள். புத்தர், ஏசுகிரிஸ் த, மகமதூ ஈபிகளும் 

அப்படி.ப்பட்டவர்கள்தான் ஆவார்கள் : 

ஐயப் படா தகத்த துணர்வானை 
தெய்வத்தோ டெ.ரப்பக் கொளல் (குறள்) 

என்பது உண்மை சட்டம்,
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யாரொருவர் இவ்வுலக நிகழ்ச்சியில் சந்தேசம் தோன்றாமல் 
உள்ளதை உள்ளபடி உணரும் சக்தியை அடைகறுர்களோ அவர்கள் 

இயற்கையின் தெய்வ சக்தியை அடைச்தவரரூிருர்கள். 

பரமன், பிரமன், நாராயணன், மூ முருகன், கருஷ்ணன், இர் 

மன், வள்ளுவன், பார்வதி, லட்சுமி, ஒளவை போன்றார்களும் சம் 

காட்டுச் தலைவர்களே ஆவார்கள். இவர்கள் மக்களின் உள்ளத்தை. 

அறிந்து எல்லாவற்றையும் தெரிந்து செயலாற்றி: அவ்வக்காலத்தில்,. 

நாட்டை ஈடத்தியவர்களாதலால் ஈன்றிமறப்பது ஈன்றன்று என்ற 

முறைப்படி தலைவர்களை வணங்டு வந்தனர். 

ஆனால் தலைவர்கள் வருத்த இட்டங்களை படிப்பதிலும் நடப்ப 

திலும் எண்ணமில்லாமல் வணங்குவதிலும் கேட்பதிலுமாக 

மாறி விட்ட தன்மையே இன்றைய ழ் நிலைக்குக் காரணமாயும், 

பண்டைய நன்னெறிகளை கூறி மச்சகளை உயர்த் அவதே தேச சேவை 

சேசத் தொண்டாசவம் இன்றைய நிலை அமைச் அள்ளன. 

தலைவர்கள், பண்டைய அறிஞர்கள், எழுதிய. கூறிய் நால் 

களுக்கு மூதனூல் என்னு பெயர். அப்படிப்பட்ட முதனூல்களில் 

எவ்வித தவறும் குறைகளும் இல்லாமல் சமத்துவமாக வாழ்ர்து 

"இன்பமடைவதையே கூறியுள்ளனர். ஆனால்: அத்தலைவர்மீதேர் 

அத்தலைவர்களின் காடு மீதோ பிறரால் எழுதப் பட்ட வழி நூல்கள், 

சார்பு. நூல்கள், எனப்படுபவைகளேதான். பொருத்தமற்ற சில 

கோக்கங்களை இயற்சைக்கு மாருசவும், வேடிச்சையாக விளையாட் 

டாகவும் எதிர்கால நிலையறியாதவாறு லெ பகுதிகள் உள்ளன. 

இவைகளை அறியவேண்டுமாளுல் முதனூல்களை படி.க்கவேண் 

டும், அப்படியின்றி ஆரம்பத்திலேயே வழி நூல்களை படிப்பதால் ' 

வழி நூல்களில் கூறும் வேடிக்கை  விளையாட்டுகளெல்லாம் 

 உண்மையானவைகளென்று உள்ளத்தே ஐறிவிடலால், நிறைந்த 

ஆற்றல் ௪.௮? என்று 'தோணாத இடைக் கற்பனையே மக்கள் ஈடை 

முறையாக ௮௫, மற்றவர் புத்தி சொல்லும், நிலை ஏற்படுது. 

ஆதலால் இயற்கைக் கற்பனைகளை நன்கு நெய்க்கு கொள்ளும் 

முறையில் படிச்சு வேண்டும்;
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செயற்கரிய செய்வர் பெரியர் சிறியர் 

- செயற்கரிய செய்கலா தார் (குறள்) 

மக்களுக்குள் சில சமயம் அரியவற்றுசொல்லாமரிய செயல் நிகழ் 

Gog அது ஒரு சிலரிடம்தான் நிகழ்ிறது. அப்படி. நிகழும் 

௮திசய செயல்களை விளக்சமாக எழுதிவைச்சவில்லையானால் எதிர் 

கால மக்கள் உணர்ச்சியை எப்படித்தான் வளர்க்சமுடியும் அதற்கா் 

கவே அவ்வக்சர்ல புலவர்கள் தக்க உசாசணத்துடன். செய்புட்களாச 

நிலைப்படுத்தி உள்ளனர். 

அறிவினால் நிகழச்ச செயலை மற்றையோர் அறிவைக் கொண் 

டல்லது அறிய முடியாது, 

புத்தியால் ஈடத் அம் செயலை மற்றையோர் புதிதியைச் 

கொண்டல்லஅ உணரமுடியாது, மனதால் அமைத்த செயலை மற் 

ஜோர் மனதுடையவனல்லாதோனால்.காண முடியாது, 

தேபோல்' ஒவ்வொரு “குணத்தின் செயலை அதே குணமூ 
டைய உதாரணத்துடன் தான் கற்பிக்க மூடியும், 

அறிஞன் மட்டிலும் எல்லா குணங்களையும் உணர்வான், 

உணர்ர்ச அறிஞ்ன் அசை விளக்க எப்படிப்பட்ட உருவத்தை கற்பித் 

அச் கூறி இருர்தாலும் அதன் உண்மை தெரிவதே ஈமது படிப்பாக 

இருச்சவேண்டும். 

எப்பொருள் எதிண்மைத்தாயிஞி அப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு 

என்றபடி, உண்மையறிவதே கற்பனைக் கலையாகும். கற்பனைகள் 

மச்களை மயங்கவைப்பதாகவோ அல்லத ஜயப்படத்தச்சசாகவோ 

இடம் தர்து நிற்கிறது, அதன் உண்மையை உணர்ச்துகொண்ட 

போது கற்பிதம் ஒரு உண்மையைக் காட்டுவதாக. ஆறது, உண 

ராதபோது. மயக்கத்தை cana a ௮றிச்ச பிறகு சுற்பனே 

கற்பனையே யாகிறது,



& pdr es by | 61 

ஆகாயத்தில் சீல நிறம் தோன்றுற௮ ஆராய்ச்தால் ஆகர்யத் 

Bd நீலம் இல்லை. கடல்கீர் ரீலகிறமாகத் தெரிகிற ஆராய்ந்தால் 

கடல் நீரில் Faw இல்லை. சக் இரன் சூரியன் காலன் இவர்களை மனி 

தன் மாதிரி அழைத்தும் எழுதியும் வருரோம், ஆராய்ந்தால் 

. அவைகளிடம் மனிதத்தன்மை இடையா௮ு. 

ஆகாயத்தில் தர் வில் தோன்றுகிறது, ஆராய்ச்தால் அவ்வில் 
தோற்றமாக மறைகிறது, இதுபோன்ற. இயற்கைக் சாட்சிகள் 

மக்களை மயச்ச நிலைக்குக்கொண்டுபோவதால் ௮ம்மயக்கத்தை சற் 

பனையாச்ுி புலவன் விளச்சமாக இத்தரிக்கிறான். | 

இயற்கைச் சக்தி மக்களுக்கு கற்பனை மூலம் புதிய அறிவை 

கற்பிச்சிற த, கற்பித் தச்கொண்டே இருக்கறது, இயற்கை உலசை 

“தர் பாடசாலையாக்கி நடக்கும் கற்பனைகளை பாடமாகச்கொண்டு 
சம் அறிவை, அல்லது பண்டைய அறிஞரை ஆ9ரியசாசக்சொண்டு 

உட் கருத்துக்களை தெரிர்தால் ௮து ஒரு விஞ்ஞான வகுப்பாக 
- முடியும். 

ஒவ்வொரு புராணத்தின் முகப்பிலும் சாட்டுப்படலம் சசாப் 
ப்டலம் என வரும் பகுதிகளில் இயற்கைச் சுற்பனா வர்ணனைகள் 

ஒரு புது உலகையே கற்பிப்பனலாச இருக்கும். 

இப்பொது கற்பனை என்பது படிப்பினை என்றும்கற்பிக்கும் 

. என்ப படிப்பிக்கும், கற்றுக்கொடுக்கும் என்றாவதறிக, 

இங்கு கற்பனை என்பது இயற்கை யன்னை மச்களை உயர்ந்த 

நிலைக்குக்கொண்டுபோகச் கற்பிக்கும் பாடம் என்ற முடிவுக்கு வர் 

- தோம், டா 

தோழுக்குச் குன்றையும், முகத்திற்கு மதியையும், மயிருக்கு 
மேகத்தையும் சண்ணாக்குத் தாமரை, மூக்குக்குச் குவளை, பல்லுக்கு 

முல்லை, இசமுக்கு சோவை போன்ற உயர்ச்த உதாரணப் பொருள் 

களைச்சாட்டி ஒழுக்கத்தை உயர்த்தவே இயற்கையும் புலவர்களும் 

சயலாற்றி வந்துள்ளனர் என்று தெரிறெ.த,
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கற்பனை -என்பது புஇிதாகக் கற்பிக்கும் ஒர் பகுத்தறிவு, 

- ௮அப்பேரறிவைப் பெற்றவன் நாட்டை ஒரு புஐ முூறையாச அமைக் 

* கும் £ர் இருத்த: அரசியலில் பிறர் மெச்ச பல செயல்களைச் செய்ய 

- லாம், சொல்லலாம். 

கற்பனை யறிவுள்ளவர்கள் கற்பித்ததே இன்றைய யந்திரல்கள், 

: a Gen சாதனங்கள் அகும். 

. இப்படியா£ச உள்ள #4 Bache 

மஜனேசக்தி -- நினைவை எளர்க்கும் 

அன்புசக்தி -- ஈகட்பை வளர்க்கும் 

-ம்திசச்தி-- பொருளை வளர்க்கும் 

சிர்தனாசக்தி 'சல்வியைப்பெருக்கும் 

அறிவுச்சக்தி . --. ஞானத்தை, வளர்க்கும் 

i _ காதல் சக்தி - வாழ்ச்கையைக்.காக்கும் 

- shuesé9 _ சாட்டை உயர்த்தும் 

ஆதலால் இவ்வித சக்திகளைப் பெற்று சாம் ஈன்றியோடு ' 

- உயர்ச்துவாழும் தன்மைக்காக ஈம் அறிவு. நூல்களின் வழிகள். இக் 

காலத்திற்கும், .எஇர்காலத்திற்கும், பொருர்தியள்ள உண்மைகளை 
அறியும் முறையில் படிக்கவேண்டும். 

தொழில் கலை. 

தொழித்சவகள் மக்களிடத்து இயற்கையாகவும் செயற்கை 

யாகவும் அமைந்து மக்களை ஈடத்,அன்றன, மச்சளின் ஈன்மைக் 

காச அமைந்த தொழில்கள் இன்று தொழிலின் நன்மைக்காக மீக் 
“களை ஈடத்தி வருன்றன. மக்கள் அது ட காக் உணவு 
உடை இடம் சமைச்சப்பட்டுள்ளன. ் 

் 

grange Be மனித சமூகம் ஒரே இனமாயிருந்தே பல தொழி 
லைச் செய்திருக்கிறார்கள், சால நிலை. ஐடிச்கொண்டிருப்பதால் இப்
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1)
 போது அவ்வத் தொழில் புரிக்தோர் ஒர் இனமாகப் பிரிர்இிருக்க 

ரூர்கள்.. ஆனால் ௮ன்று தொட்ட தொழிலை. இன்று வரை ஒவ்வொரு 

'குடும்பமாகய பரம்பரை சலியாமல்' செய்து உழை ச்துச்சொண்டே 

வருகிற. 

8 

ஒரு சிலர் செல்வரென்னும் உழைச்சாதோர் ஆகலாம். சில 

செல்வர் உழைப்பாளியாகலாம் அத்தொழிற் கூட்டம் சலித்த 

- பாடில்லை ஏன்: அப்படி? அவர்கள் சலித்து ஒரு சாள் தொழிலை 

விட்டால் பட்டினிதான் இடக்சவேண்டும் அதற்கடங்கி இரவும் பக 

. லும்கூட தொழிலைச் செய்கின்றனர். 

விறகு விற்பது ஒரு தொழில், இச்தொழிலாளிகள் மலை, காடு 

. களுச்குச்சென்று மாச்தை வெட்டி அல்லது கட்டைகளைப் 

. பொறுக்கிக் கட்டிக்கொண்டுவர்.து இன்ன விலை என்று நிர்ணய 

மில்லாசபடி சண்டவர்கள் சண்டபடி, கேட்ச அவ்வளவையும் 

பொறுத்து தன் குடும்பத்திற்கு ளவு ௮ரிச உப்பு புளி மிளகாய்க் 

காலது கட்டும் ௮ளவுர்கு விற்க எதிர்பார்த்து, - ௮௫௪ அளவு வரும் 

வசை மலைபில் தாக்கிய தலைச்சுமையை இறக்காமல் சுமர்துவிற்று 

- கடையில் ஒரு காளைக்கான எல்லாப் பொருளையும் பிரித்து பிரித் து 

வாங்கி பின் வீட்டுக்குப் போய் காலையில்: விட்டுப்போன குழக் 

தையை எடுத்து மஒிழ்விக்கச் செய்து, விரைந்து - சமைத்து -உண்டு 

தூங்க பின் விடியற்காலை மலைக்குப் புறப்படும் அர்நிலை அன்று 

'தொட்டு. இன்று வரை ஒறு சிறிதும் மாறவில்லை. 

அவர்களின் வாழ்ச்கைபிடம் சொந்தமற்ற 10 அடி. அகலம், 

. 10 அடி ரீளம் அதிலுள்ள சடிசை ஒரு கத்தை ஐறங்இல், ஒரு .சுமை 

புல், ௮க்குடிசையின் சுவர் 2 அடி. உயரம் 1 அடி. அசலம் சுற்றுவடி.- 

வம் இதன் சதவு சென்னை தலையில் பின்னிய ஒரு தடுக்கு, இவர்கள் 

குளிக்க செறு இல்லை நோமுமில்லை, இவர்சள்எண்ணைத் தேய்த்து 

மூழுகும் நாளே தீபாவளி அதுவும் அன்றைய இனாம் பணத்தில் 

தரன் நிகழும். “இனாம் இல்லையானால் அன்றும் தொழில் செய்தே 

ஆகவேண்டும். இப்படியே பல தொழிலாளர் சஞூகவ்கள் இருந்து 

வருகின்றன” ்
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ஒழுக்கமுடைமை குடிமை இழுக்கம் 

இழிந்த பிறப்பாய் விடும். ... (குறள்) 

என்றபடி தொழிலாளர்களால் ஒழுக்கங்களை பாதுகாச்ச நோமில் 

லாமல் இழுச்கத்திற்காளா? தாழ்க்த பிறப்பரளரென்று கூட சொல் 

ல.த்தச்ச நிலையை உழைப்பாளிகள் அடைச் அவிட்டனர். 

எந்தத் தொழில்களில் வேலை நேரம் அதிகப்பட்டு ஒய்வு நேரம் 

குறைச்து உள்ளதோ அத்தொழிலாளர்கள், காகரீகமுடன் இருக்ச 

முடிவ்இல்லை. அத்தொழிலாளர்களின் குழர்தைகளும் அத்தொழி 

லையே குலத்தொழிலாகக்கற்று, உழைசத் ௫, வருந்தும் று குழர்தை 

களம் மாதம் 1, 2 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு அடிமைத்தன்மையை 

பழூயும், வறுமையின் கொடுமை தன்௮றிவு, தன்மனையாள், gor 

குழர்தை ஆய அ௮னைவர்களையும் அடிமைப்படுத்தி அதிமாக . 

வ்ளர்த்தும் வந்துள்ள, 

தொழிலாளிகள் தங்கள் தொழிலை மாற்றியமைத்து சற்று 

களைப்பார இடம் கொடாமல், ௮வ்வக்குலத்தவர்கள் அவர் குலச் 

செயலே புரியவேண்டுமென்ன வற்புறுத்தப்பட்டும், மீறினால் குத்தம் 

தண்டனை விதித்தும், தாழ்ர்தவர்களை மீற விடாமல் கட்டுப்பாடுடன் 

தாழ்.த்தியும் வந்துள்ளனர். 

ஒழுக்கத்தோடு ஓய்வுள்ள தொழிலைச் கைக்கொண்ட கூட்டத் 

தீரர்கள் தங்களே உயர்ந்தவராக மதஇக்கத்தக்க உடை உணவு வீடு 

குளிப்பு அலங்கரிப்பு இவைகளால் உயர்வாகத் தோன்றுவார்கள், 

குழந்தைகளோ படிப்பு சங்தேதம் ௮றிவு இவைகளைப் படிப்பார்கள். 

ஓய்வான செயலுடையவர்களுச்கு யோசனை அதிகமாக இருப்' 

பதுடன் கரலாவித மக்களையும் சேர்ர்.து பலவித வழிகள் புலனாகன் 

றன... ஓய்வால் அறிவ பெற்றவர்கள் உழைப்பால் அறிவிழக்தவர் 

களை எத்தனை வகையால் ஏமாற்ற முடியுமோ அத்தனை வகையை 
யும் சையாளப்படுசன்றனர். அதனால் தன்னுழைப்பு செலவானாலும் 

தந் திர உழைப்பு மீதிப்படுசன்றது. : அவ்வித மீதியால் மேலும்



தொழிற்கலை 55 
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வளர்கின்றன. 

இச் செல்வச் சமூகத்திற்கு, தொழிலாளர்களும் ,தம்போன்ற 

மக்சிளேதான் என்ற உணர்ச்சியே எள்ளத்தனையும் பிறப்பதில்லை. 

ஏழைகள் சிறிது ஒழுக்கச்தைச் சைகொண்டாலும் பொறாமை 

கொண்டு சின் இட்டி, ௮வ்வொழுச்சப் பயிரை களைவதே முத 

லாளிகளின் முதல் வேலையாகச் கொள்வார்கள். 

தொழிலாளியின் வீட்டுக் குழர்தை படி.ச்சப்போனால் உடனே 

உங்களுக்கு படிப்பில்லாமல் என்ன குறைந்துவிட்டது, பணம் வர் 

தால்படியில் அளந்து கொள்ளலாம் என தடுத்துப் பேசுவார்கள். 

தலைக்குச் கொஞ்சம் எண்ணை, துணி கொஞ்சம் வெள்ளை, 

அடிக்கடி குளிப்பு, இவைகளைக் கண்டுவிட்டால் ஏதடா சலை-்கு 

மிஞ்சிப்போசே என கண்டிப்பது போன்ற தடைகள் குக்கிடும். 

இப்படியான நெருக்கடியில் சிக்க தொழில் சமூகங்கள் தத்தளிக்் 

per. 

உணவு - உடை, 

தொில்களில் Apes முதற்றொழில்கள் இரண்டு. முத 
லாவது வேளாண்மை அதாவது உணவுஉற்பத்தித் தொழில், இத் 

'தொழில் ஈம் காட்டில் 'அரசாங்கத்தில் இணைக்கப்பட்டு எல்லா 

் உதவியும் அரசாங்கம் செய்து கொடுத்து, ஆறிலொரு பங்கு அரசாங் 

கம் அடைந்து வர்துள்ளன. அப்போது வேளாண்மைத்தொழில் 
தலை சிறந்து ஈல்ல பலனை சொர்டுத்து மக்கள் இன்பமாக வாழ்ந்து 

வந்தனர். நல்லவளத். துடன் நாடு செழித்திருச்ததால் ௮திக மழை 

பொழிச்தவண்ணம் இருர்து, ஏரி குட்டை ஓடை ஆறுகள் நிறைக்து 

'சண்ணீர் தேங்க கால்வாய்களில் தாமரையுங் குவளையுங் கலந்து 

வாழ்ந்து, சங்கும் முத் அச்சிப்பிகளும் நிழைர்து, உழும்போது கால் 

களில் தடைபடும் என்ற செழிப்பு முறையை நூல்கள் புகழுகன் 

றன, இன்று அவைகள் ௮றவே மாறி மழைநின்று பூமி கரண்டு
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பட்டினிப்பாட்டுகள் மலிய கேர்ந்துள்ளன, விவசாயச் தொழிலர் 

எர்களும் படிச்ச நேரம.எறியே தொழில் செய்கன்றனர் அதனால் 

மூ£ட்டுத்தனமான சச்சரவுகளால் செலவு அதிகம், வேளாண்மை 

செழிச்ச மழைவேண்டும் மழைக்கு செழிப்பான மரங்கள்வேண்டும் 

இவைகளையெல்லாம் அ௮சசாங்கம் அமைத்துக்கொடுத்து வேளாண் 

மையை செழிச்கவைத்தாலன்றி 

உறுப௫ியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும் : 

- சேரா தியல்வது காடு 

என்றபடி சாடு சர்பட்டு வாழாது காடு €ர்படாதவரை அரசாங்கம் 

அமைதியுராது ஆதலால் . இம்முதற்றொழிலைக காக்கப்படல் 

வேண்டும். 

இசண்டாவது உடை, இத்தொழிலும் இச்காட்டுக்கு இயல்: 

பானதே, ' 'உணவக்கு மேல் மச்கள் உடையை நாடுகின்றன. 

உடை தயாரிக்கும் தொழிலாளிகள் இச்சாட்டில் கிறைச்து வாழ் 

இன்றனர். இவர்களுக்கு நூல் மூதர்காரணம் இத்தொழிலாளர்கள் 
யாருடைய பாதுகாவலுமின்றி தாங்களே குடும்பத்தார் அனைவரும் 

சேர்க்துஉழைத்த வயிறுவளர்ப்பதே இவர்கள் உழைப்பின் பயன், 

இத்தொழிலாளர்களில் பெரும்பான்மையோர். சொர்த வீடின்றி 

வாடகை வீட்டில்தான் வசிப்பர். மற்றொருவரின் €ழிருந்து 

அடிமையாக வாழ்வதே இவர்களுக்கு முதற்பாடம், இத்தொழிலாளி 

கள் முன்னுக்குவர முடியாதபடி. இவர்களுக்குள் சூதாட்டம் கள் 

குடித்தல் என்ற இசண்டு கெட்ட பழக்கங்கள் குடிகொண்டிருச்தன 

எவ்வளவு வேலை செய்தாலும் அடுத்த நாளைக்கு வேண்டுமே என்ற. 

புத்தி இத்தொழிலாளரீடம் இல்லாமலழிச்துவிட்டன. 

இவர்களே தன்னகத்தே கொண்ட முதலாளிகள் இவர்கள் 

போகும் கெட்ட பழக்கத்தை இன்னும் வலிமையாக்கி எருப் 

போட்டு மடமைக்கு செலவும் செய்து தாழ்ந்த வறுமையை. வளர்ப் 

பார்கள்,
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இப்படியாக உள்ள கைத்தறித் தொழிலையும் அரசாங்கம் சைச் 
கொண்டு தொழிலாளர்களை விடுதலையா கக அறிஞராக, குழர்தை 
களைப் படி.ச்சச்செய்து கூட்டுறவில் இவர்களைச் சேர்தது வாழ்விக்கச் 
"செய்தால், உணவு உற்பத்தியானரான வேளாண்மைத் தொழிலா 
ளரையும், உடை உற்பத்தியாளராகயெ கைத்தறித் தொழிலாளனையும், 
ஈம்பியுள்ள சகல கைத்சொழிலாளரும் சுசமடைவார்கள், . 

தொழிலாளர்கள் சுகமடைவதே அசசாங்க உயர்வர்கும் 
தொழிலாளர்கள் காகரீகமே சாட்டின் உயர்ர்த நிலையாகும் 
சொழிலாளர்கள் ஒற்றுமையே ௮ரசியல் வெத்றியாகும். 
தொழிலாளர்கள் உழைப்பின் திறமையே ' 

காட்டின் அமைதியான இன்பமாகும். 
தொழிலாளர் வறுமையே அரசாங்க வறுமையாகும். 
தொழிலாளர்களின் தாழ்வே சாட்டின் தாழ்வாகும், 
தொழிலாளர்களின் செர்ச்சியே அரசாங்க af Bune, 
சொழிலியக்கமே செங்கோலின் கிர்லாச அங்கமாகும். 

ஆதலால் தொழிற்கலைகளை ஈன்கு மக்கட்கு விளக்கி சொழி 
லாளருக்கே உணவ இடம் சிறப்பாகச் கொடுத்த, தொழிலாளரின் 
வாழ்க்கையை உயர்த்தவே இன்றைய பாடசாலை, வைத்தியசாலை, 
நீதிமன்றம், முதலிய எல்லா வளங்களையும் அமைத்து எல் 
லோரும் ஒன்றுபட்டு வாழும் நிலையை உணரும் எண்ணங் 
களுடன் படிக்கவேண்டும், 

தொழிலாளர்களுச்கென எழுதிய திருக்குறளில் “வினை த்திட் 
_ பம், வினைச் செயல்வகை, வினை தாய்மை, தெரிர்துவினையாடல் 
போன்ற திட்டங்களை ௮றிர்.தும் உயர்க்த மோக்கத்தைச் தெரிட்துக் 
கொள்ளும் முறையிலும் தொழிற்கலைசளைப் படி.ச்சவேண்டும்,



BB படிப்பதெப்படி 

காதல் கலை, 

ஏதிலார் போலப் பொதுகோக்கு கோக்குதல் 
காதலர் கண்ணே உள (Gre ) 

Hise maser ஈம் காட்டில் நிறைந்து சறர்து உள்ளன. 

பழங்காலச்சங்க நூல்கள் பெரும்பாலும் காதல் தன்மையிலேயே' 

பொத நீதியை உட்கொண்டிருக்கன்றன. ஞான sascha 

கூட தலைவன், தலைவி, துணைவன், துணைவி, காயகன், cw, 

முறையிலும், இளி, குயில், மயில், தென்றல் இவைகளின் தாதாசவம் 

"காதலின் கருத்துக்கள் நிறைச்துள்ளன. 

காதல் என்பதில் ஒவ்வொரு உயிரின் ஈட்பு முறையும், உணர்ச் 

சியோடு ஒடுங்கப்பட்டி ருக்சனெ றன. 

கால நிலை£கேற்ப இக்காதற் சக்தி, மக்களிடையில் உயர்க்த 

எண்ணங்களை ஊட்டி நாகரிக வாழ்ச்கையில் மேன்மைப் படுத்தும் 
ஆற்றலில், தலை சிறந்த பகுதி யாகும். அதோடு : இயர்கை 

யமைப்பின் சிறப்புகள் எனினும் பொருக்தும். காதலின் ஆற்றல் 

காலத்தின் மேல் பாய்கிறது, கால ஓட்டம் உலகை ஆட்டுகிறது 

உலக ஆட்டம் கிற்கவேண்டுமானால், கால ஓட்டம் நின்றாகவேண் 

டும். காலம் ஐடிச்கொண்டே இருக்றெது, .௮௮ 60 சாழிகையை 

(2 மணி நேரத்தை) ஒரு அளவுள்ள சட்டமாக அமைத்து அதை 

சுற்றிக்கொண்டே இருச்சறது, : 

மாம், செடி, கொடிகளும் ஒவ்வொரு சுர்றை தன் வாழ்காளில் 

ஒரு காளாகச் கொண்டு தன் செயல்களைச் செய்கின்றன. காலை 

யில் பூக்கும் பூக்களை செடிகள் கொடிகள் தவராமல் மலர்விக்கின் 

றன. மிருகங்கள் பறவைகள் 24 மணி கேரத்தையே ஒரு காளாக 

எண்ணி காலை எழுக்து, பகலெல்லாம் உணவு தேடி, மாலையில் இல் 

ஓம் வந்து இரவில் தூங்கி காலை எழுவதில் எவ்வித மாறுபாடும்
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இடையாது, எவ்வுயிரும். சோத்தை அளவாக வைத்தே ஐடுகின் 

றன, காலமும் ஒடிச்கொண்டே இருச்சின்றது. ஓடின பகுதி 

திரும்புவதே கடையா, நரம் போன காலத்தை திரும்பிப் பார்ச் 

சலாமென்றாலும் இப்போ போகும் நேரத்தை வீணாக விட்டா 
லன்றி முடியாதாகையால், இச்சிலையை காலத்தோடு இணைத்து 

சிர்தித்தப் பார்க்கும்போது, உலக அமைப்பும் அதில் வாழும் உயிர் 

சளின் அமைப்பும், உயிர்கள் உடலை வளர்க்க உணவு தேடும் அமைப் 

பும், இரவில் எல்லோரும் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளும் இன்ப அமைப் 

பும், இயற்கையாகவே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காட்சி பேரின்ப 

மான இனிய சாட்சியாச விளக்கும். 

இக்கிலையில் ௮ணு கோமும் வீண் கோமர்க அடையாமல் சண் 

ணுக்னெிய சாட்டியும், கா.அக்கனிய ஓசையும், மூக்குச்சனிய மண 

மும் நாச்முக்ணெிய சுவையும் உடலுக்கிய உணர்ச்சியும் ரீச்சமர 

நிறைந்து அவரவர்கள் எண்ணியப் பொருள்களைச் கொடுத்து இன் 

பமடையச் செய்யும் இவ்வலக இன்பத்தை எல்லோரும் சுகித்து 

மழைவேண்டுமென்பதே இயற்கையன்னையின் எண்ணமாகும். 

இச்நிலையைப் - பலர் உணர மாட்டாமல் பரர்த உள்ளத்தை 

குறுயெ பழக்கத்தால் தடுத் த, சுதர்திரமுடனிருந்த குணங்களை சாதி, 

குலம், மதம் என்ற கூண்டிலடைத்து, மீண்டும் பரந்த நிலையை 

அறிவு பழக விடாமல். குணங்களை மூடமாக்கி சாரதி இல்லாத 

வண்டி மாதிரி, அறிவில்லாமல் ஈடக்கும் உடலாக சர்கெட்டுள்ள 

,இச்கிலையில் ௮வ்வறியாமையிற் சக்ிய மக்கள் இவ்வுலக சுசத்தை 

அடையாமல் உணவ தேடுவதே தொழிலாக இருந்து இன்பம் என் 

பதே இன்னது என்று விளங்காமல் உண்பதும் உறங்குவதுமே சுக 

மென்ற நிலையில் வாழ்சன்றனர். 

இப்படியலைஈ் தும் ஒய்வு சோத்திலாவதறஹ இன்பச்தய்க்கும் 

சுவலையற்ற சச்தியை எண்ணிப் பார்க்காமல் தவிக்கும் மச்கள் 

நிறைச் அவிட்டனரே என்று இயற்கையன்னையான௮ள் எல்லேர
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லாயும் இன்பத்திலாழ்.தீதி ம௫ழ்விக்சச்சருதி கல்வி வடிவாகி அறி 
வென்னும் அமிழ்தை ஒவ்வொருவர் உள்ளந்தோறும் நிரப்பக் 

காதல் சச்தியைச் கொண்டு புறப்பட்டுள்ளார். 

கர்தீல் சக்தி எல்லா உயிர்களையும் . கட்டிப்பிடித்து கலந்துற 

வாடும் ஆற்றலே உடைய. பேச்சளவேர்டு மாத்திரமல்ல, உடல 

சவோர்டு மாத்திரமல்ல உள்ளத்தளவும் கலர்து ஒன்றுபடும் திறமை ட 

சாதலுக்குண்டு, A 

... ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் கூடிக்களிப்பதுதரன் காதல் 

என்று நினைக்கறுர்கள், இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் பலர் நின்று 

விட்டபடியர்ல்தான், கர்தலின் சக்தியை அடைய மூடியாமல் காமச் 

sora நின்று விட்டவராடவிட்டார்கள். 
- . oe 

St 50, ஒரு பெண்ணை மாத்திரம் காக்கும் அவ்வளவு சிறிய 

சக்தியை உடையதல்ல, சாதலிடம் பார்த் எண்ணமுள்ள கடவுள் 

' சக்தியமூண்டு. 

எஈ்நிலையையும் -ஈடத்திக்காட்டி. வெற்றியடையும் ஆற்றல் 

.. தர்தீஓச்கு இயல்பர்கவே அமைந்துள்ளது; ் 

கர்த்ல் என்று செல்துலது எளி௫, ௮ர்நிலையை உணர வெகு, 
நுட்பம் தேவை, : எழுதிக் காட்டியே காதலை விளச்சலாமென்றா 

லும் ௮ச்நிலை உள்ள தீ.துள் உணர்ச்சியுள்ள காதற் சக்தியை முழுதும் 

் காட்டாதென்றும், மூழு சாதற் சக்தியை ஒருவர் உணரவேண்டுமா் 

னால் இயற்கையின் நிகழ்ச்சகெள் அத்தனையும் சன்கு விளங்கவேண்டி 
இருப்பதால், பார்த Hise es Sure ஒவ்வொரு உயிரிடத்தும் 

, நிறைந்த உள்ளத்தின் அடிப்படையை அறிய: தலமிருந்தே ஆக 

பேண்டியிருக்கற த, த் 

அத்தலமிகுச்த, உடல் நிலையும் அறிவு நிலையும் பக்குவப்படும் 

பருவ்ர்தர்ன் இல்லாழ்ச்கை ஈடத்த பருவமடைந்து விட்டார்சள் 

என்னும் குமரி குமர பருவமாகும். ்
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அறிவ, காதல் நிலையை அறியாமல் உடற்காதலோடு வாழும் 
இல்வாழ்ச்சை, மிருக வாழ்ச்கையாகத்தான் மூடியும், 

அறிவுச் காதற் சக்தியான௮, ஒருவ்ரோடொருவர் கட்டுப்பட்டு 
_ வாழச்செய்அ அடங்காத உள்ளங்களையும் அட, ஒடுங்காச் மனச் 

,தினையும் 90698, மற்றவர் மதிக்க ewig வாழவேண்டுமென்ற 
மானத்தை மூட்டி, ம்ச்களுக்கு மக்கள் மதிக்க வாழ்தும், மனைக்கு 

மனை eae வளர்ச்அம், காட்டிற்கு சாடு நாகரீகமடைரச் தும், சிறந்து 
வாழ ஆக்கங்கொடுப்பது காதல் என்ற வீரச் சக்தியே யாகும். 

குழர்தைகளை படிச்சவைத்து ரிறச்சச் செய்யவேண்டுமென் 

பது காதல், 

மற்ற ஊர்களைவிட ஈம் ஊரில் பல சாட்சிகள் அமைத்து புகழ் 

சிறச்கவேண்டுமென்பது காதல். 

மற்றைய சாட்டைவிட. ஈம் காட்டில் மச்கள் ஈற்றொழில் 

செய்து இன்பமாச வாழவேண்டுமென்ற செயலாற்றுவது காதல், 

மற்றொருவர் உள்ளத்தோடு ஈம் உள்ளம் கலர்.து உறவாடும் 

காதல் சச்தியை அடைக்தோர்களே இித்தர்கள், முனிவர்கள். 

மற்றவர் உள்ளத்தோடு சலச்து உறவாடி. அவர்களை ஈம் வயப் 

படுத்தும் சச்திகளைப் பெற்றவர்களே ஞானிகள், அறவிசள் அகும். 

ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் உள்ளதை உணரும் காதல் சக்தியை 

எண்ணியபடி ஈடத் துவிக்கும் ஆற்றல் மிக்கோர்களே மகாத்துமாக் 

கள், பிரம்ம ஞானிகள் (லே.தார்இிகள்) எனப்படும். ‘ 

. மக்களின் உள்ளத்தை யறிந்து உள்ளத்தோடு உள்ளமரய் கலக் 
கும்போது உடலே தோன்றாது உலகமும் தோன்ரா௮. எல்லாமாயும் 

எங்குமாயும் நிறைர்த சடவுள் நிலை ௮.து என்று அறிஞர்கள் கூறு 
வர்,
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முக்காலமும் அங்கு விளங்கும், பிறர் உள்ளத்தில் geoph 3 
கூடுவிட்டு கூடு பாயும் தன்மையில் பிறர் சன்மை துன்மைகளை 

உள்ளபடி shia மக்களின் இங்குகளை நீக்டி ஈன்மைகளைச் செய் 

aGs ஈம் நாட்டு பண்டைய அயல் மூழையர்கும், 

ஒவ்வொரு அரசர்களும் அமைச்சர்களும் இப்படிப்பட்ட 

வீரச்சாதல் சக்திகளைப் பெற்று சுதச்தொ அரசாங்கம் சடத்திபிறுப் 

பதை சரித்திரத்தில் கண்டறிகிறோம். ் 

அவ்வித அரசர்கள் தம் அரசாங்கத்தில். முனிவர்களையும் 

ஞானிகளையம் துறவிகளையும் ஆட்சியில் பிணைத், ஆலோசனையில் 

கலச, மூறைதவருசபடி. நடர்தார்கள் என்பதும் சரித்திரத்தின் 

குறிக்கோளாகும். இம்மாதிரி வீரச்சாதல் சக்திக்கு ஈடு இவ்வுலகில் 

வேறெதுவும் கடையா, இவ்வுலகமும். அதற்டாசாது, ஆசை 

யால்தான் ஒரு காட்டையே ஆளும் அரசனும் அறிஞனை வணங் 

வ்ர்துள்ளானர். 

இவ்வளவு அருள் சக்தியை தன்னகத்தே கொண்ட கர்தலை 

திவ்க்டெச்தாவது ஈம் மக்கள் அனடையவேண்டுமென்ற பேரெண் 
த் வள்ளுவர் உள்ளமாகும், 

உலக மக்கள் உள்ளந்தோறும் அழைச்து நுழைர்து லூப் 

பாத்தது ஒவ்வொருவர் உள்ளத்தின் எண்ணச்சிற்கும். % 
| le 

௩ உள்ளிய தெய்த லெளிதுமன் மற்றுந்தரன் 

உள்ளிய துள்ளப் பெறின் -- என்றும் 

எண்ணியவெண்ணியாங் கெம்துப வெண்ணியார் 

இண்ணியர் ஆகப் பெறின் -- என்றும் 
“ap 

வழிகூறி வைத்துள்ளார், என்னே! தஇருவள்ளுவர் மச்கள் மேல் 

வைத்த அருங்சாசல், ் 

ag எழுதுங்காற் கோல்காணாக் கண்ணேபோற் 

“$ பழிகாணேன் கண்டவிடத்து - [கொண்கன் அட
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ணவனைச் சாணாதபோது அவர்மேல் பல குற்றங்களைச் கற்பித்து, 
வந்தால் கேட்போம் என்ற மனைவிக்கு கணவன் வந்ததும் அக் 

குறைகளே தோணாமல் மறைச்அவிட்டன, ௮து எதுபோலுள்ள 

தெனின் எழும்போது தான் பிடித்துள்ள. எழுதுகோல் தமக்குத் 

தெரியாதிருப்பதைப் போல் என்களுர், இங்கு ஓர் அறிஞனின் 

ஊக்கமான காதலும், ஒர் மனையாளின் சாதலும் ஒன்றுபட்ட 

நிலையை உடையதாக இருப்பதை யுணர்க, 

கண்களவு கொள்ளும் சிறு கோக்கம் காமத்இன் 
செம்பாக மன்று பெரிது, 

பிறர் உள்ளத்திலிருப்பதைத கண்ணினால் குறிப்பாச நோக்கி 
- உணரும் சக்தி காமத்தளவு பயன்படுத்தும் ௮வ்வளவு சிறியதல்ல 
மற்றெல்லாவற்றிலும் பெரி௫. 

ஏதிலார் போலப் பொதுகோரக்கு மோக்குதல் 

காதலர் கண்2ண உள 

ஒன்றை குறிப்பிட்டு பார்ப்பதுபோல் இல்லாமல், பரந்த Caras 
ப மாகப் பார்த்துக்கொண்டே தாம் கருதியதையுங் காணும் ச்க்தி 
காதலர்களுக்குத்தான் உண்டு, 

* உள்ளம்போன் றுள்வமிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர் 
நீந்தல மன்னோவென் கண் 

(சாதலரின் உள்ளத்துள் துழையும் சக்தியை அடையாமல் அவ் 

வாற்றலுக்காகத் தவங்டெக்கும் காதலி கூறுகிருள்) 

காதலரை நினைச்து நினைந்து அச்கினைவின் கொடுிப்பால் 
. பொங்க எழுந்த கீர், கண்ணாகிய குளத்தில் கிரைர் துத் தீதும்பவும் 

அக்கீரில் விழியாகயெ சான் இங்குமங்கும் நீக்தி சீர்தி சலிக்சகவுமான 
இக்நிலை, காதலருள்ளத்தில் நுழையும் காதல் சக்தியை அடைந்தா 
லன்றி இவ்வல்லல் என்னைவிட்டு நீங்காத,
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கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிழ் பருவரார் 
துண்ணியராங் காத லவர் 

என் காதலர் என் சண்ணிலேயே வந்து, தங்குவதையறிக்து கானும் 
கண்ணிலேயே வர்து தந் இமை யென்னும் கதவை மூடினேன் 
அவர் அதற்காக வருத்தப்படவில்லை, கான் எவ்வளவு நுண்ணிய 
காதலறிவைப் பெற்திருச்சறேனோ அதே மாதிரி என் காதலரும் 
கல்ல நண்ணறிவைப் பெத்திருக்கிறார், ் 

இவைகள் வள்ளுவர் இருக்குறளின் சாதல் ஊற்றுகள். 

இப்படிப்பட்ட கா.தலறிவு உள்ளத்தே பொருக்தினவரே சட 
வன் நிலையைய aspera, 

- ஆகவே காதல் நூல்களைப் படிக்கும்போது பரந்த சண் 
கொண்டு விரிக்த எண்ணமுடன் படிக்கவேண்டும். படி.ச்கு.ம்போதே 
௮க்காட்சிகளை உள்ளத்தில் சித்தரித்தோ' அல்லது அம்மாதிரியான 
இயற்சையிடம் காலங்களைப் பார்த்திருப்பதை எண்ணியோ 
மகழ்க்துக். கொண்டே படிக்கவேண்டும். ் 

உலகத்தையே. சன்னுள் அடக்கப்பட்டு கடவுள் நிலையையும் 
காட்டவல்ல ௮ப்பெருங் காதல் சக்தியை கட்டாயம் அடைய. 
வேண்டிய நிலை இப்போது ஏற்பட்டுவிட்டபடியால் காதல் aang 
எது? . 

காதலானது இன்பத்திலாழ்ர் அ காலக்கழித்தாலும் கழிக்கும், 
அதைவிட்டு இன்பமுடிவை ௮டையவேண்டுமென்று எழுந்தாலும் 
எழும். அப்படி எழும் சக்தி இவ்வலக ச்சையம் பொருட்படுத்தாது. . 
தீனக்கு நிகரென எதையும் கருதாது, கண் காது மூக்கு காக்கு 
உணர்வுகூட அவ்வெழுச்ச முன் கிற்ச சச்தியற்றுவிடும், 

அன்பு ஈட்பு வாய்மை ஒழுக்கம் இன்பம்: இவ்வைந்தும் காத 
லுக்குப் படைகள் ஆகும்.
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எ.திர்ப்போரின் சக்தியை இழுத்.அுக்கொள்ளும் வ௫ய சக்தி 

காதலிடம் உண்டு. 

ஆதலால் காதல் என்ற சொல்லை உடைத்து அதனுள் அறிஞர் 

கள் எப்பொருளை வைத்து சொல்லாக உருட்டி. உள்ளனர் என 

ஆராய்வோம். 

காதல் சரது)6௮ல் 

காது. கொலை; பகை, பிரிதல், பிளவு 

Ao— Baer oa அல்லாதது 

சொலையில்லாத௮, a அிலிசலிக்லாத்து, பிள 

வில்லாத்து என்பதே காதல் என்பதாயிற்று. 

இப்போது காதவின் சக்தி ஒருவரையொருவர் ஈட்புகொண்டு 

பிரிக்ச முடியாதபடி பிணைக்கப்பட்டு நி றயின்பத்துடன் வாழும் 

நி$லயே சாதல் என்ற முடிவுக்கு வா முடிந்தது. 

காதலுக்கு வேறு வேறான உரைகொண்டு மாறான செயலில் 

மனதை செலுத்தி துன்பம் உண்டுபண்ணிக்கொள்பவர்கள் காதலை 

உணர்க்தவர்களல்ல என்பதே துணிவ. 

பழத்தில் இனிப்பு காதல் 

௮ உயிர்களைக் கூவி பச்சம்.: இழுத்து உண்ணச்செய் 

.... இறது, ட ் ் 

பூவில் மணம் காதல் 

அது உயிர்களை இழுத்து பக்கம் சேர்த்து தழுவிப்பிடித் தத் 

திகழும் கத்தான் Cane ray 

சந்தனத்தில் மணம் சாதல்
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அதனை வரரி வாரி உடலெல்லாம் பூசச்செய்கறெ த. 

நாயின் நன்றி காதல் 

அக்காதல் நாயைத்தாக்கி மடியில் வைத்து முத்தமிடச் 
. செய்கிறது, இப்படியாக ஒவ்வொரு பொருளிடச் 

அம் காதல்கள் இருந்து மக்களைச் சேர்ந்து இன்ப 

மடைகின்றன. 

இத்துணை வகைகளால் காதல்கள் காட்சியளிக்கும் இவ்வுலகத் 

திலே ௮க்காட்சிகளைச்சண்ட கேரம் போக ஓய்வு கேரங்களில் ga 

வின்பங்கள் யாவும் திரண்ட ஈம் மனையாளை நோக்குகறோம். 

உல$ூல் கண்ட காட்கெள் யாவும் அவளிடம் உள்ளதை 

காணும்போது மட்டற்ற ம௫ழ்ச்சி கட்டுக்கடங்காத பூரிப்பு உண் 

டாகிறது.. தான் தன் தலைவனாகிய கடவளை இரண்டரக் கலந்த 

மாதிரியான பேரின்பம் தன்னை நிரப்புகிறது. இப்படிப்பட்ட வாழ்க் 

கதைதான் இல்வாழ்க்கை, இதற்ராதான் இல்லறம் என்௮ பெயர்: 

இர்கிலையை (அறிவற்ற மனையாளோடோ ! பொருத்தமற்ற உள்ளத் 

இனையுடையாளோடோ ! கல்வியறிவோ பாந்த எண்ணமோ இல் 

லாத -மனையாளோடோ ! அன்புடன் ஈட்புகொண்டு உள்எத்தோடு 
ஓத்துழைக்கத் தெரியாத: மனையாளோடோ ! பகை பிளவு சூது 

என்ற குணத்தால் வெறுப்புக்கொண்ட மனையாளோடோ |! வாழ்ந்து 

, சீர்கெட்ட வாழ்க்கையை இத்துடன் இணைத்துப்பார்த்து மனதை 

கெடுச்துக்சொள்ளக்கூடா து, 

- பெரும்பாலும் பெண்களை ஈம் சாட்டில் அறிவியக்சுத்தில் 
பழக்சாமல் வீட்டு வேலையிலேமே உணவு செய்யும் யந்திரமகா 

வைத்து ௮றிவ போன்ற குணங்களை முூடமாக்கிவிட்டோம், 

போனது போசட்டும் இனியாவது பெண்களைத் தன்னோடு 
எங்கும் அழைத்துச் சென்மு பார்த எண்ணங்களையும் இயற்கையின் 

அழகுகளையும் எடுத்து விளக்) அறிஞாரரச்சிக்கொள்ளவேண்டும்,
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அப்படிச்செய்து மனையாளை வாழ்கைத் துணைவி ஆகக் 

. கொண்டால் ௮வள் யார் தெரியுமா ? ௮வளின் சக்தியைப் பார்த் 
. $ ஞ் 

திருக்கிறாயா ? a sor”? 

இச்தியத்தாய், பாரதமாதா, சமித்த்தால், er BCC அச்சக 

களை பெண்களிடம் காணலாம், 

உல$ூல் காணும் ஆண் பெண் யாவருக்கும் பிறப்பிடம் எங்கு 
தெரியுமா? பெண்களிடம் உற்பத் தியில் லை.பானால் உலகில். மக்சளே து. 

அவர்கள் மனம் பூர்ண மூழ்ச்சியோடு இருக்தால் எல்லா. அழகும்: 

குணமும் நிறைந்த குழர்சைசளைப் பெறுவார்கள். அவர்கள் உள்ளத். 

இல் எக்குணம் குறைவுபட்டு விளங்குகின்றதோ . அக்தக்குறைவு 

குழந்தையைத் தொடரும், 

ஈல்ல அறிவோடு மிதப்பித்தகிற்களககக் அறிஞர்கள் agi 

தர்தைகளை வணங்குஇருர்கள். 

இப்போது எல்லா வடிவங்களிலும்: சாதல் குணம் நிறைச்து : 

அதிகம் குறைவுக்குத்தக்க அழகும் குணமும் வடிவும் பொருச்தி 
உலகம் நிகழ்தென்ற உண்மையைக் சண்டோம்.. ் 

காதலின் முதிர்ச்சி வடிவே அன்பு 
காதலின் முடிவு நிலையே நட்பு 
காதலின் எல்லை கடந்ததே பேரின்பவீடு 

இப்படி, எல்லாமாயும் எங்குமாயும் நிறைக்த, எல்லோஷாயும் 
ஒன்௮படச் சேர்த் த, இன்பமே தனது குறிக்கோளாக நிலை நிற்கும். 

காதல் சக்திகளை நட்பமாக தானனா னும் நிலையில்- அல் 

களைப் படிச்சவேண்டும். ் 

சமத்  துவக்கலை. 

சீமத்துவச்கலைகள், எல்லா நால்களுள்ளும் சலந்து' வந்துச் 

கொண்டே இருக்கும்,



68 படி ப்பதெப்படி. 

ஒவ்வொரு நூலாசிரியரின் கருத் அம், காட்டை ஆளும் அர? 
யலின் கருத்.அம், ஒவ்வொரு இயக்கத்தலைவர்களின் கருத்தும் 
பக்தர்கள், அடியார்கள், தொண்டர்கள் போன்ற பொதுச் செயலா 
எர்களின் எண்ணமும் சமத் தூவத்தையே அடிப்படையாகக் கொண் 
டனலவாயிருக்கும், . . 

சமத் தவம் என்ப, ஒன்றுபட்டத்தன்மை, பிளவுக்கு இடமில் 
_ லாத நிலை என்பது பொருள், 

சமத் துவ எண்ணமுடையவர்கள் பிறரைத் தாழ்த்திப் பேசு 
வதோ, தாழ்த்தப்பேசலசைகச் கேட்பதோ, அடிமை வாழ்ச்கையைப் 
பார்ப்பதோ முடியாச செயலாகும், 

யார் யார் எப்படி நினைப்பதாயிருந்தாலும் தாழ்ச்தவர்களை 
உயர்த் அவதற்சாககோ உடன் சேர்த்துக்கொள்வதற்காகவோ சமத் 
அவ" எண்ணமூடையோர் தய்ங்குவதில்லை. தனித்த மனிதரரல் 
செய்ய மூடியாத செயல்களைச் கூட்டுறவு சக்தியால் சமத்துவப் 
படுத்தி ௮ரிய செயல்களைச் செய்ய Yer Ws சமத்துலச்கூட்டங் 
களேதான் மதம், சமயம், என்ற பெயசால் விளங்குவதாகும். 

அப்படித்தோன்றிய மதங்களாலும் சமயங்களாலும், எழுதப் 
பட்ட நூல்களைப் படித்தால், ௮ல் சமத்துவத்தை அடிப்படை 
யாகச்சொண்டே நீதிகளை விளக்கச் சாணலாம், ் 

சைவ சமயத்தில் தேவாரமும், வைணவ சமயத்தில் Sears 
மொழியும், மிகச்சிறந்தன. அதே மாதிரி. சைவத்திற்கு. பெரிய 
புசரணமும், .வைணவத்திற்கு பாகவதமும் 'மிகச்சிறர்த. ores 
ளாகும். ' a 

இதேமாதிரி புத்தர்களுக்கு, திரிபுடமும், இரிஸ் துவர்சளுக்கு 
பைபிஞம், .மசமதியர்களுச்கு குர்ஆனும் மதங்களின் சட்ட 
கால்களாகும், ன் . 

இம்மத நூல்கள் எல்லா வந்திலும். பொது நீதிகள் ஒசே 
மாதிரிதான் உள்ளன, பொய், ௫௮, வஞ்சம், பிறர் மனையாளை
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கெடுத்தல், திருடல், கள், புலால், கர்வம், பொறாமை பேரன்ற 
திச்செயல்களை எர்ச மதமும் கண்டிச்சத்தான் செய்கிற ௮. 

அன்பு, ஒழுக்கம், த்தன, இசச்சம், ஈகை, முதலிய: குணங் 
களை ஒவ்வொரு மதங்களும் பழக்சத்தான் செய்றது. கடவள் 

ஒன்றுதான், ௮வர் எல்லாவிடத் தும் இருக்றொர். அலர் இல்லாத 
இடமே ஈடையாது. அவரரல்தான் உலகம் நிகழ்ெது என்பதில் 
எந்த மதத்திற்கும் மாறுபாடே கிடையா௮.. 

இப்படிப்பட்ட மதங்களை ஈடத்தும் பிற்காலத். தலைவர்கள் 
மாத்திரம், தங்கள்போன்ற அறிஞர்களையும் Cam மதம் என்ற 
பிடிவாதக்குணத்தினேச் கொண்டு பிறராக, Caps, அன்னியசாக 

பிரித் தப் பேசும் . தன்மையை வளர்க்கறுர்கள், அதனால் அறிஞர்க 
ளாக உள்ளகர்சளிடையில் ஒன்றுபட்ட சமத்துவம் விளங்காமல் 
தன்னுடன் சேர்ச்தவர்மட்டிலும் சமத்துவத்தைக் காட்டிக்கொள் 
வ்தே ஒரு பழச்சமாக நிலவுற ௪, 

ஆனால் அந்தர்த மத. தால்சளில் அப்படிப் பிரித்து வாழக் 
கூறவில்லை. 

ஒவ்வொரு மதமும் தங்கள் ச௪டவளை, உல-த்தையே படைத்த 
இறைவன் என்பதில் இளைத்திருக்கவில்லை. : ஆனால் தங்கள்: மதச் ' 
இற்கு புறம்பானவர்களையும் ஈம் கடவுள்சானே ஆக்இயிருத்தல் 
வேண்டும் என்றோ, அவரவர்களின் மதச்சடவள் அவரவர்களை ' 

மட்டிலும்: ஆக்கயிருப்பதாயின் ஈம் சடவுள் சிறிய பகுதியை உண் 
டாக்கியவர்தானே ஆவார் ; என்ற எண்ணமே  உஇப்பதஇல்லை. 
அதோடு: விடாமல் மற்ற மதக்கடவுள் பொய் என்றும், கற்பனை 
என்றுங் கூடச் கூறுகிறார்கள். அப்படிச் கூறுவது உண்மை 
upés கூறுவதாயின், எல்லோரையும் ஈம் கடவள்தான் உற்பத்தி 
செய்திருப்பர் என்று ஈம்-0 யாவரையும் Cur 5.215% மூதற்கடமை 
யாகக் சொண்டிருத்தல் வேண்டும், 

பகை நட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடையாளன் 
தகைமைக்கட் டங்கிற் றநுலகு
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என்பது வள்ளாவர் பொதுமறை, 

அதாவது பகையுடையாரையும் இங்கு செய்யாமல், ஈட்புடன் 

காப்பதே உலஃ௩ம் மஇக்கும் பண்பு குணம் அமையப்பட்டவர்களின் 

தன்மையாகும். . அப்படி எம்மதத்தினராவது . ஈடப்பதாகத் தெரிய - 
விலை, சைவச்சை மேற்கொண்டோர் மேடையில் பாடும்போது. 
ஆவுரிச்துத் இன்றுழலும் புலேயேனும் கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்ச் 
கன்பராகில் அவர் சண்டீர் ராம் வணங்கும் சடவுளாமே எனச் ' 
கூ௮வார். தன்னுடன் கற்று தனக்குத் ஆணை வரான தோழனையும் 
தாழ்ச்ச சமூகத்தானென்பதற்காக வீட்டிலோ மற்றைய விடத் 
திலோ புறச்சணிப்பதோடு உண்ணும்போதும் புறத்திலிருத்தி உண் 
பார்கள். இச்சிலை ஒவ்வொரு மதத்திலும் காணலாம். : தன்னோடு 
சேர்ச் அவிட்டால் ஈல்லவன், சனக்கு புறம்பாக உள்ளவர் எவ்வளவு 

நீதியில் வாழ்க்சாலும் அஞ்ஞானி, அன்மார்க்கன், தாழ்க்தோன் 
என்பதே ஒவ்வொரு மதத்தின் மூடிபாக இருக்து வருற ௮. 

தாமின்।/றுவ துலகின் புறக்கண்டு 

காமுறுவர் கற்றறிந் தோர் 

தரம் அடைச்ச இன்பமான நிலையை, எல்லோரும் அடையவேண்டு 
மென்று ஆசைகொண்டு, அதற்கான வழி செய்வோர்களே கற்.றறிர் 
தோர் என்பது வள்ளுவர் இட்டம், அப்படி, சமத்துவ எண்ண 
மூடன்: மதத்தலைவர்கள் ஈட் வந்திருக்தால், மதத்தில் ௮ள் சேர்ச் 
கும் தொழிலை விட்டு விட்டு, தம்மிடம் சேர்ச்தவர்களுக்கு உணவு, 
உடை, தொழில், இன்பம் மூதவியவைகள் குறைவா இடைத்தற்கு 
வழி செய்திருச் திருப்பர். 

இப்போது கற்றவர்கள்போல் மற்றையோர் யரவரும் இன்ப 
மடையும்படி செய்ய முடியாமல், தம் மதத்தினனா பி.ற மதத்தின 
ரிடம் போய் இரர் துண்டு வாம விட்டுவிட்டு, தம் மதத்தின் சிறப்பை 

தலைக்குமேல் புகழுவசென்பது மானங்கெட்ட நிலை என்றதை சிந்தித் 
தோர் அறிவர்,
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ஒரு சாட்டில் எவ்வகையிலாவஅ, எக்கொள்கையினிடத்தா 

சோடு பழகியாவது கற்றறிந்தார் என்போர்களே சாட்டை நடத்தும் 

தலைவர்கள், (வழிகாட்டிகள்) ஆவார்கள். அவர்கள் வகுத்த வழியில் 

ஈடப்பதே பெரும்பான்மையான மக்களின் செயலாகும். அப்படிப் 
பட்ட உயர்ந்த வழியமைக்கும் நிலையிலுள்ள அறிஞர்கள் நீதிக்கு 
மாறுக சுயகல சூழ்ச்சிக்காக மக்களுக்குள் பிளவை உண்டு பண்ணும் 
திட்டங்களை நுழைத்து விடுவ, காட்டைக்கெடுக்கும் இழி தன்மை 
யாகும். அப்படியில்லாமல் உண்மையை உள்ளபடிச்கூறி, கூறியபடி 
தரன் ஈடந்து காட்டி, மச்களை உயர்ந்த சமத்துவமாச்கும் அறிஞர் 
களின் கால் வழிகளை (கால் வழி--ஒருவருக்குப்பின், தொடரும் 
வழிகளை வணங்குதல்--அவரின் வழியைப் பின் பற்றல்) மற்றை 
யோர் பின்பற்றி ஈடப்பசோடு அந்த அறிஞர்களின் ஈடத்தைக்கு 
ஊன்றுதலான கால்களைச் கும்பிட்டதாகும். 

அப்படிப்பட்ட அறிஞர்கள் லர் அக்கிலையிலிருக் து தவறி ஈடு 
நிலைமையுடன் ஈடவாதபடி. சுய நலத்திற்காக தவறு செய்த பழிதான் 
இன்றைக்கு மக்களுக்குள் தாழ்வு, உயர்வு, மதவாதம், சமயவா சம், 
என்பனவாகும், இவ்வாசச்தால்தான் சமத்துவத்திற்கு இடையூறு 
வந்து இன்றைய அறிஞர்சளையும் அறியாமையாக்கிற்று, கடவுள் 
களில் கலசங்கள் விளைக்சன, சூது, வஞ்சம், மோசம், லஞ்சம், 
திருடு இவைகள் வாழ்க்கையாகவும் ; இவைகளை ப்பழக முடியாத 
வன் ஏழை, தாழ்ந்தவன், அறியாமைபுடையவஞகவும் ; நிலவ 
mi in. ஆனால் அறிவு நிறைந்த புலவர்கள் எப்படியிருக்க 
வேண்டும் ் 

உவப்பத் தலைகூடி யுள்ளப் பிரித 
லனைத்தே புலவர் தொழில் 

தன்னிடம் சேர்ந்த எல்லாருடைய உள்ளமும் மகிழுமாறு ஒன்று 
பட்டு வாழும் நிலையே புலவர்களின் தன்மையாகும் 

தீன்குற்றம் நீக்கி பிறர்குற்றங் காண்இற்பின் 
என்குற்ற மாகு மிறைக்கு
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தன்னிடத்திலே குற்றம் ஈடவாதபடி முதலிலே பார்த்துக்கொண்டு 

பிறகு பிறர் குற்றத்தை நீக்கக் சருதினால் அத்தலைவர் மீது எச் 
குறையும் காணப்படமாட்டாது, 

் இப்படி நூல்களில் லி சமத்துலங்களை தீ தெரிர் தப் படிக்க 

வேண்டும், 

படித்தவர்களின் மனதில் உள்ள அன்பில்லாத. சமத்துவக் 

குறையென்ற மாசுதானே, ஈம் காட்டு பழங்கால. நூல்கள் மீசெல் 

லாம் படிர்துவிடச்செய்தது, உள்ளத்தால் உண்மைகளை கடத்தி, 

உயிரையும் கொடுத்தத் தியாகிகளின் தொண்டு, இன்றைய அறியா 

மைப்படிப்பாளிகளின் குப்பைகளால் மறையவுமான நிலை சமத்து 
வக்குறை ஒன்றால்தானே நிலவின, 

எவ்வளவு கற்றவசெனினும் உண்மையை தசாளமாய்க்கூறு 

வதில்: சபைக்கஞ்சி, செயலுக்கஞ்சி, பேடிகைவாள் மாதிரி துணி 

வற்றவரிடம் கல்வி சிக்கிெயன்றோ ஈம் தமிழ் நூல்கள் மங்க உள்ளன. 

உலக மக்கள் யாவரும் படித்து இன்பமடையும் இயற்கையொலி 

வடிவான ஈம் தமிழின் சமத்துவ இயல்பையும், எங்குமாய் எல்லா 

மாய் நிறைந்த தமிழர்களின் தெய்வத்தன்மையையும், கண்டு கலர்து 

வாழும் சாம் எல்லோரிடத் துமே பேதமின்றி ஈட்புகொண்டு வாழ 

வேண்டும். சமத்துவத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட சைவர்கள் 

தங்கள் நாலின்படி. இருரீறு பூரியோமையெல்லாம் தங்களுடன்” சமத் 

துவமாகச் சேர்த்துக்கொள்வதில்லை, சமத்துவத்திற்காகவே 

தோன்றிய வைணவர்கள் தங்கள் நுல் விதிப்படி. இருசாமம் வைத் 
தீவர்களையெல்லாம் ஒன்றாகவே சேர்த்துக்கொள்ளுவதில்லை. 

௮ன்பை ஈடதீதையிற் சாட்டிய அன்பர் ஏசுசாதரின் பெயரால் 

ஏற்பட்ட கிருஸ்து மதமும் தங்களுக்குள் பல வகுப்பு உயர்வு தாழ்வு 

வைத்துக்கொண்டு பிளவோடுதான் இருக்கின்ற... சமத்துவ ஒற் 

மையை நிலைசாட்ட வந்த மகம ஈபிகளின் மதம் மற்றவன் 

பட்டினி இருப்பதைப் பார்த்து. இராதே வட்டி. வாங்காதே கள்
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சாப்பிடாதே என்று கதறுவதை மறந்து தன் வயிறு நிறைந்தால் 

போதும் என்று ஒருவரை ஒருவர் வஞ்சிப்பதும், பிறரை ஒன்று 

படுத்தும் தன்மையை மறந்து பகைத்தல் - எதிர்த்தல் போன்ற 

குணத்தை வளர்த்து வருகிறது, 

இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போஅ சமத்துவத்தை நிலை சாட்ட 

ats மதங்களெல்லாம் இன்று தனித்தனியாக. நின்று ஒன்றிற் 

கொன்று பிரிச்து நிற்கும் தன்மையையும், இம்மதங்கள் பிறவாத . 

காலத்தில் உள்ள மக்கள் நிலையான நீதிகளால் உள்ள இன்பத்தை 

யும், ஆழ்ச்து ரரஇச் அப்படி. ச்கவேண்டும். 

இன்றைய நிலையில், மக்களைச் சமத்துவப் படுத்தத் தோன்றி 

யுள்ள மகாத்மா காந்தி அவர்கள், தாழ்ர்சோர்கள் முன்னுக்கு 

வருவதே (௪ண்டாமை: என்பது நீங்குவதே) எனது தூதற்பணி 

-என்இருர், ஆனல் அவர் வழி ஈடக்கும் நாம் அதை நடத்திச்காட்ட் 

பின் வாங்குகிறோம். இப்படியேதான் ஈமது சாட்டில் சமத்துவப் 

போராட்டம் வெற்றியடையாமல் காலங்கடத்.துன்றன. 

இதனைத் திருவள்ளுவர் ஈன்றாக விளக்கி இருக்கிருர், தாழ்ச் 

தோர்கள் யார், 

ஓழுக்க முடைமை குடிமை இழுக்கம் 

இழிந்த பிறப்பாய் விடும். 

அதாவ மக்சளில் தாழ்ந்தவர்கள் என்று ஒரு சாரார் படையா ௮, 

குடும்பத்தை ஒழுச்கமோடு ஈடத்துவதால் உயர்வும், உயர்ச்த நிலை 

களை,”வழக்கிலிருச்து தவறி விட்டு விடுவதால், சீர்கெட்டு பொலிவு 

குறைந்து, உணவ உடை, ஈட்பு, குணம் யாவும் தாழ்க்து, இழிர்தவ 

சாகவே காணப்படுவதோடு, அலர் வழி பிறக்கும் குழந்தைகளுக் 

கும் அத்தாழ்வு பழச்கப்படலால். பிறப்பிலேயே ஊறிவிடும், என்று 

வள்ளுவர் வற்புறுத்திக் கூறியுள்ளார். 

ஆசலால் சமத்துவத்திற்கு தீங்சைச்கும் வழிகளையறிர் ௮, 

கற்றோர்கள் மூன் ஈடர் த, கல்லாதவருக்கும் விளக்க வைத்து, சாடு
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சிறக்கும் வகையில் நூல்களில் வரும் சமத் தூவப்பகுதிகளை விளக் 

கமாகப் படி.க்கவேண்டும். 

ஆனால் இப்படிப்பட்ட சமத்துவ நிலைகளை உண்மையாகச் 

சொல்லாமல் மக்களைச் கெடுத்த, மக்களைப் பிளவ படுத்தி, மச்ச 

ளிடம் பொய்க் கற்பனைகளைச் கூறி, ஏமாற்றிப்பணம் பறிச்கும். கய 

வர்கள் ஒரு கூட்டம் உண்டு, அவர்களும் மக்களைப் போலவேதான் 

இருப்பார்கள், கையும் காலும் தலையும் மற்ற உறு்புகளும் பார்ப் 

பதற்கு மனிதர். மாதிரியேதான் இருக்கும், அவர்களை ச்கயவர் 

என்ற பெயரால் அழைகஈப்படல்வேண்டும் அவர்களைத் தெரிச்துக் 

கொள்ளவேண்டுமானால் அவர்கள் தன்க்கென்றே சேகரிப்பார், சாம் 

விரும்பியப்பொருளை தான் அடையவே செயலாற்றுவார்.' பிறர் 

பிழைச்சவேண்டுமென்ற எண்ணமே அவரிடம் இருக்கா அ. .இதைக் 

கொண்டுதான் அவர்களைத் தெரிச்துக்கொள்ளவேண்டும் என் 

வள்ளுவர் விளச்குகிருர்., a 

மக்களே போல்வர் கயவர் ௮அவரன்ன 

வொப்பாரி யாங்கண்ட தில் 

அதோடு மட்டிலுமா அக்கயவர்கள் -மக்கள் கூட்டத்திலே தேவர் 
களைப்போல் சடைமுடி உருத்திராக்கம் விபூதி காவி, போன்ற 

வேடங்களுடனும் இருப்பார்கள். அவ்வேடதாரிசளின் எண்ணம் 

மட்டிலும் தாம் நினைத்த விருப்பத்சைப் பூர்த்தி செய்துக்கொள்ள 

யாரையும் எவ்வித கெடுதலுக்கும் ஆளாக்இவிடுவார்கள். பிறர் 
எப்படி கெட்டாலும் கவலைப்படாமல் ௮து உன தலை விதி என்று" 

கூறிவிட்டு, அபகரித்தது என் தலைவிதி என்று வாரிகொண்டு போய் 

விடுவார்கள். இப்படிப்பட்ட தேவர் போன்றார்களும் சயவசேயர 
வார்கள் என்பதை , 

'தேவரனையர் கயவர் அவருந்தாம் 

மேவன செய்தொழுக லான்--என் ஒழு: 

மக்கள் வாழ்க்கையை அழித்து மக்களுக்குச் கேடு செய்யும் திய 

கூட்டம் உள்ளதுபோல் மற்ற உயிர்களில் தாங்கண்டதில்லை
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caBat. பறவைகளில் இளி மாதிரியே வர்து இளிகளைக் கெடுச் 

கும் உயிரும், புலி மாதிரியே வச௮ புவிகளைச் கொல்லும் உயிர்களும் 

இதுமாதிரி வேற உயிர்சளில் இல்லை என்பற்கே அவரன்ன வொப் 

பாரியாங்கண்டதில் என்று சமத்துவத் தடையை உடைத்திருப்ப 

தைத் தெரிர்துப் படிக்கவேண்டும். 

நாட்டு நிலையின் கலை. 

- உறுபசியு மோவாப் பிணியுஞ் செறுபகையுஞ் 

சேரரஇயல்வது காடு (குறள்) . 

டான்றபடி பார்க்கும்போது சாட்டு நிலையுடன் கூடி வாழ் 

வோசே அறிவடையார் ஆவதால், காட்டு நிலை என்பத. இன்நைய 

நிலையையா பண்டைய நிலையையா என்ற ஐயம் தடுப்பதால் இரண் 

டையும் ஆராயவேண்டிய நிலை உற்படுகற ௮. 

பண்டைய நீலை 
  

௮ன்றைய அறிஞர்கள் ஒவ்வொரு பொருள்களின் குணங்களை 

யும் சண்டு அவைகளுக்கு வைத்துள்ள இடுகுறிப் பெயர் காரணப் 
பெயர்களில் இதுவரை மாற்றமே கடையாது, 

அன்றைக்கு ஓவ்கொரு பொருளும் இன்னின்னதற்கு உசவும் 

என்ற குணத்திலும் வேறுபாடு இடையாது, 

இன்னின்னது உணவகள், இன்னின்னஅ கருவிக்கானவைகள், 

இன்னின்னவைகளோடு இன்னின்னது சேர்க்தால் : இன்னின்ன 

வைகள் ஆகும், என்ற வகைகளில் மாற்நமெதுவும் இல்லை. 

கட்டடங்கள் சட்ட வழி வகுத்தும், உடைகள் தயாரிக்க 

மூறைகள் கண்டதும், அழகு படுத்துவதற்கான முறைகள் வகுத்த 

திலும்' தவறு இருர்ததாகத் தெரியவில்லை.
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உடல் என்ற வடிவுப்பொரறுளை ஆவி என்ற உயிர் ஆட்டவல் 

லது என்றபடியே இன்றைக்கு பல இயந்திரங்களை . ஆவி ஆட்டுவதி 

அம் வியப்பு ஒன்றுமில்லை. 

அன்றைக்கும் மழை இல்லையானால் துன்பப்பட்டார்கள், இன் 

றைச்கும் மழை இல்லையானால் அன்பப்படுகிறார்கள். ‘ 

அரிசி, கோதுமை, கம்பு, சோஎம், mGeouyo, Syne, 

காய்கள், விதைகள், தழைகள், பூக்கள் முதலிய வகைகளையும் 

எப்படி. செய்து உண்ணவேண்டுமென்றார்களோ அதை ஒரளவும் 

மாற்ற முடியாமல் உண்டு வருகிறோம். 

மண் இனம், நீர் இனம், கெருப்பினம், காற்றினம், விண் 

ணினம் என்ற ஐர்தைவிட ஆறாவது இனம் ஒன்று சண்டதாகப் புல 

னாகவில்லை, 

உவர்ப்பு, கார்ப்பு, புளிப்பு, கைப்பு, அவர்ப்பு இனிப்பு என்ற 
ஆரைவிட ஏழாவதொன்று பிறக்கவில்லை. சூடு, முட்டை, கருப்பை 
விசை ஆய சான்டெத்தில்தான் உயிர்கள் உற்பத்தியாகன்றன 
என்பதை விட்டு வேறிடத்தில் உற்பத்தியாவதான பிறப்பு மூறை 
யை இன்னும் கண்டதாகச் தெரியவில்லை. 

தீவு 1, ஈதிகள் 7, இசை 7, திக்குகள் 8, தத்தவம் 00, 
பருவகாலம் 7, கைச்சொழில் 6 (உழவ, உடை வரைவு 

_ வர்ணிபம், கருவி, சிற்பம்) இவ்வளவிற்கும் முறை தவறாத நூல் 
விதிகளும் அர்நாூல்களுச்கு இலக்கணங்கள் (எழுத்து சொல் 

பொருள் யாப்பு அணி) அழகுடன் அமைக்சதை விட இப்போது 
புதிய அழகுகள் ஒன்றும் சேர்ச்சப்படவில்லை. 

மொள்ளும் பாத்திரங்கள், வாரும் கூடைகள், இழுத்துச்செல் 
ஓம் வண்டிகள், அமைத்தது இன்றும் பொருத்தமாகவே உள்ளன. 

அப்போது இரும்பினால் செய்த கருவிகளை. இப்போதும் 
இரும்பினால்சான் செய்௫ருர்கள்,
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செம்பு, பித்தளை, மண், இவைகளால் தண்ணீர் எடுச்சு, 
வைக்க, காய்ச்ச செய்யும் முழைகளைலிட வேறொன்றால் செய்து 
விட முடியவில்லை. 

தீங்கம், வெள்ளி, ரத்தினங்களை அக்சாலத்தில் - சராணயமாக 

ஈசைகளாக பயன்படுத்தினதபோல் தான், இன்றும் வழங்கப்படு 

இன்றன. 

ஈடச்சச் காலுல்குச் செருப்பு, உட்கார சால்வைத்ச பலகை, 

படுக்கக்சட்டில், ஆட ஊஞ்சல் இவைகளை இத்தரம் . சித்திரமாக 

அமைத்ததிவிருச்து ஒரு சிறிதும் உயர்ர்தனவாச இன்று செய்துவிட 
வில்லை, 

._ வெள்ளை, நீலம், சிகப்பு, பச்சை, மஞ்சள் ௮சனதன் இனங்கள் 

ஆன ஐச்தைவிட ஆறாவது நிறம் ஒன்று காணப்படவில்லை. 

கத்தி, வேல், ஈட்டி, அம்பு, வெடி போன்ற ஆயுதங், ளைவிட 

புதிய ஆயுதம் ஒன்று கண்டுபிடி த்தசாகத் தெரியவில்லை. 

இப்படியாக நூல்களில் வர்துள்ள ஆதாரங்களைக்கொண்டு 
விளக்கிப்போனால் நீண்டு விரியும், ஆனால் இழையே காரணமாகக் 

சொண்டு ஒன்றொன்சையும் ஆசாய புகுக்சால் "ஒவ்வொன்றும் 

தெளிவாக விளங்கும், அப்போது பண்டைய அறிஞர்கள் .சண்ட 

அனுபவங்களை யே இன்றைய மக்கள் மேடம் மாற்றி வேறு பெயர் 

வைத்துள்ள ஓன்று மாத் தரம்தான் இன்று கண்டதென்பது 

விளங்கும், ் 

இன்றைய நிலை. 
  

- . ஆர்த்த சபை நாூற்றொருவர் ஆபிரத்தொன்றாம் புலவர் வார்த் 
தை பதிஞயிரத்சொருவர்--பூத்தமலர். தண்டாமசைத்-திருவே 
தாதா கோடிச்சொருவர் உண்டாயி.னுண்டென் ற்று, 

இதில் அன்று 100-ககு ஒருவர் கூட்டத்திர்கு வருவார். ஆயி 

சத்திற்கு ஒருவர் புலவராயிருப்பார், பத்தாயிரத்திர்கு ஒருவர்
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கூட்டத்தில் முறையறிர் த பேசுபவராயிரு ப்பார். சோடிகெருவர் 

தீலைவர் (வள்ளல்) இருப்பார், என்று பல ஆண்டுகட்கு முன்பே 

ஒளலைபிராட்டி யார் கூறிய நிலையைவிட இன்று எவ்வளவு மடங்கு 

சல்வியறிவ உயர்ச் இருகின்றன. 

அன்றைய மக்கள் புலி-சிவ்கம்-சரடிகளோடு போரிட்டும், ஆபத்இல்' 

9-4 தோழர்களைத் சாக்ச்கொண்டு பல மைல்ஈள் ஓூம் வலிமைப் 

பெற்றிருந்தார்களே, அதைவிட இப்போது உடல்வலிமை எவ்வளவு 
உயர்ந்திருக்க. அக்காலத்தில் பெண்கள் தலைவி சடைபின்னி 
அத்தலையான ஆகாயத்தில் சர்இரபிை-சூரிய நிலை (மீன்கள் Cure) 
சடைபில்லைகளோடு பூச்சளை நிரப்பியும், சண்ணாடியால் அழகு 

பார்த்து பொட்டுமிட்டு சோலைப்பாத்தே மயில்போன்ற சரயலரன 

உடையணிரஅ்து, அன்ன ம்போல ஈடை ஈடர்.து, குயில் பேர்ன்ற இனிய 

இசையுடன், சளீபோல் பேசி, பூ போன்ற பர்துகளால் கூட்டங் 
கூட்டமாக விளையாடுவார்கள் என்ற பண்டைய நூலின் நிலையை 
விட இன்றைச்கு எவ்வளவு மடங்கு சால நிலை உயர்ச்திருக்க ௮. 

, அறுசுவையுண்டி அமர்ர்தில்லாள் படைச்ச இன்மைக்கு 

100-2கு எத்தனைபேர் சாப்பிடுகறார்கள். உப்பு மாத்இரம் சேர்ந்த 

ஒரு சுவையுடனும், உப்பு-சாரம், சேர்ர்த இருசுவையுடனும், உப்பு- 

காசம்-புளி சேர்க்க முச்சுவைச்கும் வசையறியாமல் எவ்வளவபேர் 
கள் இண்டாடும் நிலை இல்லாமல் இருக்கிருர்கள். 

உண்பன, தின்பன, பருகுவன, ஈக்குவன என்ற விதியறிந்து 
உண்பவர்கள் இன்றைக்கு எவ்்வளவபேர்கள் இருக்கலாம். அன்று 
ஒவ்வொருவரும் ' ஒவ்வொரு பொருள்களின் குணம் 'தெரிர்து 
கடச்துவர் அம் இன்னின்னதால் இன்னின்ன கோய்வரும், இன் 
னின்ன தழையால் ௮ம் சோய் இரும் என்று குணம், குறிப்பு, தெரிர்் 
இருந்ததை விட இன்றைய மக்கள் rari reir உடர்க்திருக் 
இற, 

பாமன் ஈடனமாட, கண்ணன் மத்தளம். கொட்ட, பிரமன் 
இசையொலி Bor cis, முனிவர்கள் மின்பரட்டுடன் தாளம் போட்டு
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மற்றவர்களுடன் போட்டியிட்டு வெற்றிகாணம் அளவு ஈடனகலை 

பரவி இருந்தனவே இப்போது அதன் மூறை எவ்வளவு உயர்ந்த 

பரவி உள்ளன. (பரமன், பிரமன், கண்ணன் போன்றார்கள் ஈம் 

நாட்டு மூன்னைய அறிஞர்கள்தான்) 

அன்றைய நிலை காட்டு மிராண்டிகள் நிலை, அறிவீனர்கள் 

மூடப்பழச்கலழக்கத்தால் வாழ்ந்த நிலை, இன்றைய விஞ்ஞான உல 

இல் ரயிலும் கப்பலும் விமானமும் ரேடியோவும் அதிசயிக்கும் 

செயல்புரிபும் இர்நிலையை யார் மறைக்க மறுக்க முடியுமென்று 

எழும் எண்ணம் நிரம்பிய செல்வர்கள் நிறைந்த நாடுஈளிலே சரழிர்த 

குடிகள் தெருக்களிலே குழந்தை குட்டிகளுடன் பிச்சையெடுத்து 

வாழ்கின்ற அர்கிலையை இன்றைய விஞ்ஞானம் மாற்ற முடிந்ததா? 

பார்த அறிவும், பேடியோ தக்தி முதலான விரைந்த சருவிக 

ளின் உதவியங்கொண்டு ஏழைக்கூட்டத்தின் தன்மையை உணர 

முடிந்ததா? 

நம் நாட்டு வீரம் குழந்தைகள் தாய் தசப்பனை சொழிலுக் 

கனுப்பிவிட்டு ஏங்கித் தவிக்கும் ச௫ஏக்கொணொா நிலையை அாசவீட் 

சண்ய கண்ணாடிகளால். காண முடிர்ததா ? எதிர்கால காட்டுக்கு 

சுதந்திரத்தை வளர்க்கும் ஈம் காட்டுச் குழர்தைசளை அரசாங்கமா 
வது வளர்த்துஉந்தசா ? 

இன்றைய தியாகிகள், தொண்டர்கள், வீரர்கள் செயற்கரிய 

செய்யும் இக்சாலத்திலே, மசகளுக்குள் மக்கள் பிளவ, கடவளில் 
. பிளவு, இடத்தில் பிளவு, தண்ணீரில் பிளவு இப்படி ப்பட்ட£ர் கெட்ட 
நிலையை உடனே நீக்கிவிட முடிர்ததா, 

ஈம் காடு கல்வியில் றந்த காடு, அறிவில் உயர்ச்த நாடு, 

ஞான பூமி, இயர்கையழகில் இணையற்றது என்பதெல்லாம ௮ன் 
றைய அறிஞர்சளின் 'சக்திகளைச்சொண்டே யன்றி, இன்றைய அறி 
ஞர்களின் செயலல்லவாகும். மற்றும் இன்றைய நிலை மெஞ்ஞானம் 
என்பது சோம்பேறித்தனம். இலச்சணம் இலக்கியம் என்பது 
ஏமாற்றவித்தை, கலிகளெல்லாம் புலவர்களின் திருட்டுத்தனம்
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நூல்கள் மச்சளைக் ' கெடுச்கும் மருக்து, படித்தவர்களெல்லாம் 
பிறரைக் செடுப்பவர்கள் என்ற மாதிரியான பேச்சு நிரைந்த திலை 

100-க்கு 8-பேர்கூட கையெழுத்துப் போடத்தெரியாத நிலை. 
பேச்சுச்கு பேச்சு ௮டி. உதை இட்டு மரியாதையற்ற சொல், இதுகள் 
நிறைந்த நிலை, வெள்ளையாசச் சொன்னால் உண்மையை உள்ளபடி. 
சொன்னால் கம்மை நாமே தாழ்த்தியதாகுமே என்று வெளியில் 
சொல்லாத கிலை இன்றைய நிலை. என்பதை படிச்கும்போதே 
தெரிச் துப் படிக்கவேண்டும். . 

ஆகவே உலகத்தோடு ஓ.த்துவாழவேண்டுமென்பது அன்தைய 

நிலையோடா அல்லது இன்றைய நிலையோடா என்று அடிக்சடி 
ஆலோசித்து 5: 

சொல்லுதல் யார்க்கு மெனிய வரியவாஞ் 

சொல்லிய வண்ணஞ் செயல் 

என்ற சட்டத்தை மேற்கொண்டு ஈம நாடு ஆற்றல் மிச்ச அறிஞர்ச 
ளால், முயற்சிமிச்ச முனிவர்களால், தண்மை மிக்க தவூகளால் 
சிந்தனை மிகுந்த சித்தர்களால் நடத்தி .வந்ததைப்போல் இன்னும் 
அன்றைய ஆற்நலை நடத்தும் திறத்தோடு படி.க்சவேண்டும். 

சத்பகுணெயெல்காம் விட்டுவிட்டு சாழ்ச்சனவற்தையே 
இத்தரித் த காட்டை எடை போடுசல் அவ்வளவு சிறச்த மூறையல் 
லவே என சிலர் எண்ணலாம் ௮ர்ஈகல்லவைகள் எப்படி யிருக்கின்ற 

தென பார்க்கும்போது 

ஒரு உடலில் மூக்சை அழகுபடு ஈத மாணிக்சத்தால் மிளிரும் 
"தங்க மூக்குத்தி ௮ணிர்து எவ்வளவு உயர்வு செய்சாலும், பக்கத்தி 

- விருக்கும் காது புண்களால் அழுக தூற்காற்றத்துடன் இருந்தால் 
மூச்ன் அழகிற்கு எவ்வளவு மகிப்பிருக்கும். 

ஈமு மூகத்தையோ, தலையையோ.மிச அழ்குற இிங்காரித்துக் 
கொண்டு கால்களில் அழுகிய புண்களால் விரல்களெல்லாம் ' 
குறைந்து மொண்டி மொண்டி நடந்தால் முகம் தலைகளின் அழகுக்கு 
எவ்வளவு மதிப்பிருச்கும். அழசான மெத்தைவீடு ௮தில் நிறைய 
மின்சார விளச்குசள் ரேடியோ பாட்டுள்ள அ௮ழகய மனையில் gH 
கும் ஒழுச்கமுய் அமைமாத பாட்டைத்தலை அழுக்கு உடை குளிகச்



காட்டு நிலையின் wee gi 

காத உடல் சனந்த முஃம் உடைய பெண்மணிகளை ஈடமாடவிட்டால் 
அம்மனைக்கு எவ்வள மதிப்பிருக்கும் அதுபோல்தான் ஈம் காட்டு 

மக்களின் ஒழுக்க நிலையையும் பார்க்கவேண்டும். 

ட. கம் உடல்தான் ஈம் நாடு, ஈம் நாட்டு மச்கள் எல்லோரும் ஈம் 

நாட்டு அங்கங்கள், எர்த அங்கம் கெட்டாலும் ஈம் உடலாடிய 

நாட்டிற்கு கெட்டபேர்தான் சடைக்கும், ஆதலால் இன்றைய நிலை 

யையும் அன்றைய கிலையையம் எடைபோட்டு நல்லனவற்றை நடத் 

தையில் நிலை சாட்டும்வகையில் பொருளறிக்அப் படிச்கவேண்டும். 

உலக நிலைக் கலை. 

உள்ளத்தாற் பொய்யா கொழுகின் உலகத்தார் 
உள்ளத்து ளெல்லா முளன் 

bis காணும் இவ்வொரு உலகத்தில் பல உலகங்கள் உள்ளன.. 

இப்பல உலக நிலையையும் கண்டு அவ்வுலசங்களுக்குள் தழையும் 

ஆற்நலைப் பெற்று, அவ்வவ்வலகத்துள் வாழும் மச்களை உள்ளபடி. 

அறிச்அ, சுண்டு, பேசி அவரவர்களின் நிலையை உணர்வ மிசச் கடி 

னம். அரசர்சளாகவோ ௮மைச்சர்களாகவோ சங்கத்தலைவர்சளாக 

வோ செயலாளர்சளாகவோ, பொதுத்தொண்டராகவோ இருப்ப 

வர்களுக்கு இவ்வுலக யாத்திரை ஈட்டாயம் தேவைப்பட்டதர்கும். 

இவ்வுலக யாத்திரைக்கு வண்டியோ, பணமோ, தேவையில்லை, 

இவ்வலகம் லெகு தாரத்திலில்லை. ஈம்மைச் சுற்றிலும் நிரம்பி உள் 

ளன, பல உலக மக்களும் இவ்வொரு உலகிலேயே கலக்திருந்தா 

லும் அவரவர்களின் உலக, வழக்கம், பழக்சம், உடை, உணவு, 

சொல், ஈடை, முதலியவைகளை விட்டுச் சொடுச்சாமல் காத்து வரு 

வ ஆராய்ச்தால் மிக ஆச்சரியத்தை விளைவிக்கும். தலைவர்களும் 
தலைவர்களும் தாங்கள் கொண்டதை நிறைவேற்றும் எண்ணமா௫ய 
தலைமை உலகம், ஓவ்வொரு : பொருளின் உட்சலைகளை யறிந்து 

மக்கட்கு விளங்கும் நிலையுடைய இயலால் விளக்கும் புலவர் உலகம்:
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கற்றோருக்கு கற்றோர் இித்தரித்து ஈலைசளாகப் புனைந்து 
சளிப்பத கல்வி உலசம், செயலாளர்களோடுசெயலாளர்கள் கலந்து 
Cre ஈடத்தும் வழிகள் நிறைர்ச செயலாளர் உலகம், செல்வர் 
களோடு செல்வர்கள் இறந்த முறை பே? செழிப்பையே அமைக்கப் 
பார்க்கும் செல்வ உலகம். சொழிலாளிக்குச் தொழிலாளி 
தொடர்ச்து செயலாற்றும் மெருச்கம் நிறைந்த தொழிலுலசம். 
ஞானிகளுக்கு ஞானிகள் மூச்காலத்தையமெடை போட்டு, 
நிகழும் நிலையை விளச்கும் ஞான உலகம், இசைவாணரும் இசைவா 
ணரும் இசையின் தன்மையிலுள்ள உணர்ச்யை ois wBaps 
சங்கேத உலகம். காலவேகத்தில் ஆங்காங்கு கிழும் செயல்சளை 
விளக்கி மனமாற்றும் பத்திரிகை உலசம். அவ்வச்சால நிலையை 
ஒவ்வொருவரும் உணரும் வண்ணம் இத்தரித் அ விளக்கும் எழுத்தா 
-எர் உலகம். இப்படியாக பல உலகங்கள் ஈம்மைச் சுற்றிலுமுள்ளன, 
இவ்வலகங்களோடு மட்டிலுமல்லாமல் சினிமா உலகம், சாதலருல 
கம் €ட்டாட்ட உலகம், சூதாட்ட உலகம், விசண்டாவாத உலகம், 
அறியாமை நிறைக்த இருளுலகம் போன்ற பல உலகங்களும் 
உள்ளன, 

அந்சந்ச உலூலுள்ளவர்கள் அவரவர்களை மேலானவர்ச 
ளாகவே நினைத்து மற்ற உலகனரை மதிப்பதே கடையா, 

கற்றவர்களை செல்ல உலகத்சார். மதிப்பதில்லை, செல்வ உலகத் 
Jct si உலகத்தார் மதிப்பதில்லை. தொழிலுலசத்தாசை தீ ss 
மற்ற எவ்வுகத்தாரும் மதிப்பதில்லை. நிர்வாச நடிகக்தார் அகத் 
மச்சளாகவே நினைப்பதில்லை, 

. ஒரு 'உலகத்திலுள்ளவர்கள் மற்றோருலத்திலிருப்பவர்களை 
வே சாட்டாராகவே கருதுகிருர்கள். அனால் இத்தனை. உலகத் 
தாரும் இவ்வொரு உலகத்திலேயே cena gi air Gap i ser, 

எவ்வளவு sve a உறவாடினாலும் அவ்வவ்வுலச மச்சளின் 
உணவு, உடை, சொல், ஈட்புகளால் இவர் இன்ன உலகத்தார் என்ற 

குறிப்பு அவரலர்களை அலங்கரித்து விளங்கும், ஆனால் இத்தனை
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உலசங்களும் வேறு வேறுகப் பிரிர்து இல்லாமல், கலச்து இருர்தா 
அம், அவ்வவ்வலசத்தார் வீடுகளும் அவ்வீட்டினுள் அமைந்த அலங் 
காரங்களும், படங்கள், புத்தகங்கள், கருவிகள், குழர்சைகள், எல்லாம் 
சேர்ந்து அவர்களின் உலகத்தை உறுஇிப்படுசத்தும் முறையில் 

தினித்சணி பிரிர்து விளங்சக்சாணலாம். 

இப்படிப்பட்ட சாட்செளை சிந்தனா சக்தியுடன் ஆராய்ர்தால் 
இவ்வுலக நிலைகளின் வழிகள் சன்கு புலனாகும். 

வழியறிர்து சென்றாலன்றி எந்த உலகத்துள்ளம் நுழைய 
மடியாது. அவர்களும் தங்களுடன் ஒருவராசச் சொததாரிவ்பிதனாம் 
படமாட்டார்கள். 

ஓவ்வொரு உலகத்இற்கும் தலைவர் ' செயலாளர் ஆலோசனை. 
யாளர்கள் இப்படி.ப்பட்ட நிர்வாகங்கள் உண்டு. ் 

சல்வியறிவில்லாவிடினும் கட்டுப்பாடாகத் தங்களின் திட்டத்சை 

நிறைவேற்றி அவ்வுலகை ஈடத்தி வர்துகொண்டிருப்பார்கள். 

ஒருலகத்திலுள்ளவர்கள் மற்றோருலகத்திலுள்ளவர்களை உத 

விக்கு அழைத்துக்கொண்டு, அதற்கான பொருள் கொடுத்த வர்தா 

லம், ஒருவரையொருவர் ஏமார்தவரைக்கும் ஏமாற்றி: பொருள் 

சேர்ப்பதே உயர்ந்த நிஷூயென நினைக்கிறார்கள், இப்படிப்பட்ட 

புலன்களை (வழிகளை) உணர்ந்தோர்களை த்தான் புலவர்கள் என்றும், 

இத்துறைகளை யெல்லாம் கடந்து வர்ததால்சான் துறவிகள் என் 

றும் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன. 

நாட்டுப் பொதுத் தொண்டர்கள் தங்கள் தலைவர்களை இவ்வு 

லகங்களுக்செல்லாம் அழைத்துப் பேரய் ஆங்காங்குள்ள மக்களின் 

இல்வாழ்ர்கை நிலைகளில் உள்ள மாறுபாடுகளை உணர்த்தி, SOT Soir 

அறியாமல் இருந்தாலும், கேட்சாமவிருந்தாலும் முன் சென்று 

உதவி புரிவதே சொண்டர்கள் கடமையாகும்,
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உச்வி என்பது உடல் வளர்ப்புதவி, அறிவு வளர்ப்புதவி, என 
இருவகைப்படும். : உடல் வளர்ப்புதவியை விட அறிவு வளர்ப்புதவி 
யே நிலையுடையதாகும், உடல் வளர்ப்பு எண்ணத்திலேயே உலக 
மக்கள் ஊறிவிட்டபடியால் இன்பம் இன்னதென்றே உணச  தய் 
விழர்தா ராஇவிட்டனர். 

இன்பம் இன்னதென்ற அமைதியை அடையவில்லையானால், 
இவ்வுடலின் வாழ்க்கை தன்பமுடையதாஇ வருந்இ உயிர் நீப்பர், 
அச்நிலை இச்சாட்டிற்கு இயல்பானதல்லவாதலால், உடலுள்ளபோதே 
உலக இயல்களையறிச்து, மக்கள் தன்மைசளையறிச்த, சுதர்திர எண் 
ண்மூடையாராக வாழ்வதே வாழ்ச்சையின் பலன், உயர்ச்ச மனிதப் 
பிறவியின் பலன், என்ற உலக இயலை நன்கு ஊன்றிப் படிச்சு 
மேண்டும், 

படித்து, அப்படிப்பின் சாரத்தை தம்மை ஈம்பி ஈட்புசொண்ட 
ஈண்பருக்கும் கூறி, அவர் உள்ளச்சை விடுதலையாக்குவிக்கும் முறை 
யில் ஊக்கம் குறையாதபடி அறிவ வளர்ச்சியை ஓர் தொழிலாகவே 
கருதிப் படிச்கவேண்டும், 

இப்படிப்பட்ட உலசங்களை த்தான் இருவள்ளுவர் விண்ணுலகு 
வானுலகு புத்தேளுலகு என்றார். 

விண்ணுள் விண்ணாய் விளங்கும் ஆச்மீக சக்தி வாய்சக்த விண் 
“ணவர் (நுட்ப அறிஞர்சளின்) கூட்டங்களை; விண்ணுலகு, வானுலகு 
என்றும், . 

us Sar பகுத்தறியும் LIES எண்ணமுடையார்களின் கூட் 
டங்களை; புத்தேளிர் உலகு என்றும், செல்வர்கள் உலகை இக்திரனு 
லகு என்றும் ஆங்காங்கு வருவனவாற்றாலறியலாம் (டில்லிக்கு 
பழைய பெயர் இக்திரப்பிரஸ்தம்) மற்றபடி எந் நாவிலும் எவ்வலகத் 
தை சித்தரித்சாலும் (கைலாயம், வைகுண்டம், சுவர்க்கம், என்ற 
மாதிரி) அவ்வுலகங்கள் எல்லாம் மச்களின் மனப்பான்மையானச் 
தன்மையின் கூட்டச்தையே என ஐயமாப் படித்துப் பொருளறிய 
வண்டும்,
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௩சைஇ யார் ஈல்லா ரெனி-னும் அவர்மரட், 

டி சைய மினிய செவிக்கு 

(இசை என்ப முத்தமிழில் ஒர் பகுதியாகும். இசை என்ப 

தீற்கு ஒலி, இணங்கு, பு5ழ் என்று பொருள், இங்கு ஓவி என்ற 
பொருளை மட்டிலும் எடுத்து ஆராய்வேசம். 

"ஒலியான எழுத்தாக, சொல்லாக, மொழியாகி பேசப்படு 

வதற்கு மூன். உலகமே ஓலியாகவேதான் இருந்தது, இன்றும் , 

குழம்தையில் ஒலியாகச் சத்தி, பின் எழுத்தா சொல்லா மொழி 

யாகி பேசப்படுவசைச் சாண்டுரோம். அதேமாதிரி உலூற்கு மூதற் 

காரணம் ஓலி, இர்த ஒலி என்ற இரண்டெழுத்திலு;் ஸி-மை விட்டு 

ஓ, மட்டிலுமாக இசைப்பதே சரியான , இசையாகும். 'இர்த ஐ. 

என்ற எழுத்தில் ௮. ௨, ஓ. ம். என்ற. சான்கு எழுத்தும் அடங்கி 

“உள்ளன. இம்முறைசளைத்தான் ஓம் என்ற மர்திரமாசவம் ஓங்கார 

வடிவமே உலூற்கு மூதற்சாரணமென்றும் நால்கள் கூறும் 
0. டெ.௮. ௨, ஓ. 0, இதில் முதல் உருண்டை வடிவம 
மெளனமான நிலை, அதிலிருந்து வெளி வரும் சோடு ஒலி எம்பி 

வெளிவரும் முதல் இசையான ௮. ௮2 நீளும்போது ௨. ஆகற 

உ என்ற இசை முதிர்ந்த நிலை ஒ ஆூ முடிலில் ௫-உரறுண்டை வடி 

வள்ள உலக நிலையான மெளனச்தல் முடிகிறது, அவ்வருண்டையே 

மெய் எழுச்தென்றும் கூறுவார். எந்த எழுத்தின் மேலும் ஒரு உர 

ண்டை வைத்துவிட்டால் அவ்வெழுச்து மெளனத்தை அடைசக்து 

விடும் (சன் ஒலி அடங்கிவிடும்) 

இவ்வோங்சாரத்தை வடிவர்கியெதுதான். விகாயகன் ஆதி 

மூலன் ஒற்ரைசசொம்போன் என பல பெயரால் அழைர்கும் 

பிள்ளேயார் ஆச்கவிட்டார்கள். ஓஒ என்ற எழுத்துச்கு ஒரு 

- கொம்புதான் உண்டு (மர்றையச்கொம்பு கமமூசனுச்சாகவோ 

பாரதம் எழுதவோ ஒடித்த கதை மிக வேடிச்கை), நிற்க
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௮. ௨, ஓ. வாக ஒலிக்கும் உயிர்மயமான ஒலிக்குறிப்பில், தம் 

எண்ணத்தை நுழைத்து ஒலி வடிவோடு, தம்மன வடிவும் கலந்து 

ஒன்௮படும் தன்மைதான், இசையின் பலனான இன்ப நிலையாகும். 

அச்நிலைகள் தரத்தில் 4 வகையாகும். இசையை தாழ்விவி 

ருது சிறிது சிறிதாக உயர்த்திக்சொண்டு போகும் நிலை 7. ஆகும் 

அதற்குச் சரம் என்று பெயர், 

ச, ரி, ௪, ம, ப, த, நி, அதாவது மூடியுள்ள வாயைத்திறக்ச . 

௮. இசை பொருந்திய ௪. என்ற எழுத்தையும், திறந்த வாயை 

உடனே மூடாதபடி இசையை உயர்த்த ரி. ௪, என்ற எழுத்துச் 

களையும், நீண்ட சோம் வாயை மூடாதபடி இருக்க முடியாதாகை 

யால் வாயை மூடி. இறக்கும் நிலையுள்ள ம. ப. என்ற மெல்லினம் 

வல்லினம் ஆன இரண்டிசை பொருந்த இரு எழுத்தையும், உயர்ச்து 

ட்போஃப் போக எவ்வித உறுபுசளின் உசவியுமில்லா திருந்தால் ஒசை 

வலிமை பெற்று நிற்காதாகையால் .சாக்ன் உதவி பெற்ற த, நி. 

என்ற எழுத்தையும் ஓசையுடன் இணைத்திருக்ன்றாரெனப். புனா 
இற. 

இவ்வித சாரம் அமைந்த இசைகளில் 9: லகதை குறிப்புகள் 

உண்டு. அவையாவன இங்காரம், வீரம், ஈசை, கருணை, சோபம், 

வெட்கம், சாந்தம், அற்புதம், பயம், 

சிங்கா ரம்--இயற்கையழகுகளை வர்ணித்துப் பாடுவது. 
லீரம்--தன து வலிமையை உயர்த்தி வீரமாகப் பாடுவது 

நகை--மஇழ்வை மூட்டி சிரிக்க, களிக்சப்பாடுவது 

கருணை--அன்புமேலீட்டால் உள்ள முருக, அழுலதாகப் பாடுவது. 

கோபம். குற்றங்களைச் சண்டிக்ச சனச்து பாடுவது 

லெட்கம்--மானத்தைச் தாங்கமாட்டாமல் வருந்தப்பாடுவது 

சாந்தம்--அடகச்சத்தன்மை பொருந்தப்பாடுவது 
அற்புதம்--ஆச்சரியத்தை விளக்க அதிசயமாகப் பாடுவது 

பயழ்--இடுச்குற்று பயந்த நிலையில் பாடுவது
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இலவ்வொன்பது நிலைகளும் மக்கள் வாழ்ச்சையில் நிகழும் 

அமைப்புகளேயாகும். 

பேசுவதில்கூட இவ்வொன்ப.து நிலைகளும் கலந்தே வருவதை 

ஆய்க்தோர் அறிவர். ் 
. இச்நிலைகளைப்பாட 82-வகை இராசங்களும், 72-உப இசாகங் 

சும், உண்டு, 

1 பைரவி 11 பல்லதி 21 மாளவி 

2 தேவூரியை 12 சாவேரி 22 காராமணி 
5 மேகவிஞ்சி 18 படமஞ்சரி 25 குண்டக்கிரியை 
ம குறிஞ்சி 14 தே? 9% கூர்சரி 
5 பூபாளம் 15 இலலிதை 2 பங்காளம் - 
6 வேளாவளி 16 தோடி 26 தன்னியாசி 
7 Sever 11 வசர்தம் 27 சாம்போதி 
8 பெஎளி 18 இராமக்கிரியை : 28 கெளரி 
9 ராகம்: 19 வராளி 29 சாட்டை 
10 இந்தோஎம் 20 கைசிசம் | 80 சேசாட்சரி 

31 காச்தாரி _ 82 சாரங்கம் 

இவைகளில் புருடவிராகம், பெண்ணிமாகம், ௮சசவிராகம், அமைச் 
சலிராகம் என டலலசைகள் உண்டு. 

புருடவிராகம்-- பைளி பூபாளம் €ராகம் படமஞ்சரி வசந்தம் 

மாளவி பங்காளம் சாட்டை, 

பெண்ணிராகம்--தேவக்கிரியை, மேகவிரஞ்சி, குறிஞ்சி, வேளா 
வளி, பிலகரி பெளளி தேச இல்லிதை தோடி இராமக் 
நரியை வராளி கை?கம் நாராயணி, குண்டக்கிரியை 

கூச்சரி, தீன்னியாசி, காம்போதி, கெளளி, செட்கள் 
காச்தாரி, சாங்கம், ஆகும், 

வெண்பாவிற்கு சங்கராபரணம் 
ஆ௫ரியப்பாவிற்கு தோடி 
கலிப்பாவிற்கு : பச்துவராளி 
சலித் துறைக்கு பைவி
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விருத்தத்திற்கு கலியாணி, காம்போதி, மத்யமாவதி 

தேவாரத்திற்கு பூபாளம் 
இரக்கம், அக்கத்திற்கு நீலாம்புரி, பியாகடம் புன்னாகவராளி 

வராளி - 

மூழ்ச்சிக்கு காம்போதி சாவேரி சன்னியாச 

யுத்தத்திற்கு காட்டை ட 

வசந்தசாலத்திற்கு காம்போதி ௮சாவேரி தன்னியா? 

மாலை நேரத்திற்கு கல்யாணி காம்போதி ' 

ஈடு இரலிர்கு ஆசரி 
விடியற்காலைச்கு இசாமகரியை இந்தோளம் சேசாட் 

சரி காட்டை பூபாளம் 

உச்சிக்கு சாரங்கம் சேசாட்சறி 

இம்மாதிரி இசாகங்2ளின் முறைகளுடன் காலத்தையு மறிச் துப்பாடி 

னால் பிறர் உள்ளத்தைச் கவர்த்து இன்பத்திலாழ்ச்தும் 

-இராகத்தைச் : கற்பதர்கு முன்னால் : அருட்பா தாயுமானார் 

போன்ற பாடல்சளில் பலவற்றை மனப்பாடம் செய்த கொண்டு 

எந்தெர்த பாட்டுகள் எச்தெர்ச இசையில் இயை$றதென்று 

தெறிந்துச் கொள்வது எளிய முறை, இவ்வளவு முறையறிக்து 

பாடும் பாட்டுசகளுக்கு இசை எவ்வளவு இன்றியமையாததேச 

அதேபோல் தாளமும் இன்றியமையாததாகும், 

தாளம் என்பது காலத்தைக் கட்டுப்படுத்தி அளவாச இசையை 

க்கொண்டுபோக அளவ கோலாகும். தாளமும் 04 கலைசளில் ஒன்றா 
கும். . . 

காலத்தை முதலில் ஒர் ௮ளவ படுத்திக்கொண்டாலொளிய 

கால ஒட்டத்தில் அணுக்சமாகப் பத்தியைச் செலுத்த முடியாதாகை 

யால் கால் நுட்பத்தை நுண்ணறிவால் வெகு நுணுக்கமுடன் உணர 

வேண்டும். ் 

உலகம் பல அணுக்களின் கூட்டுறவால் அமைகர்திருப்பதே 
போல் காலமும்-பல அணுக்கள் மமமாகவே உள்ளன. 

ஆதலால் ஒரு அணுகேரத்திலிருக்தே கணக்கெடுக்கச் காலம் 
இடச்தரும். ஈமத சண்ணிமை இரண்டும் தட்டும் கேரம் ஒரு நொடி 

gaa gs சணம் என்று சொல்லப்பஒம், கையைத் தட்டுவதும் அதற் 

குப் பொருந்தும், இத்தட்டுசலிலிருக்தே நேரத்தை அளவெடுத்து:
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சணத்திற்குச் கணம் தவருமல் தட்டிப்பார்த்து, இடைகேரம் ஒரு 
அணுவும் மாறாமல் அமைவதை உள்ளம் ௮றிர்து கணக்கில் சரிவந்த 

தாச ஆரியர் ஒப்புக்சொண்டால் ஒரு நிலை உணர்ர்ததாகமு.ஏயும். — 

ஒரு தட்டுதலை ஒரு எழுத்து வடி.வமாக்சிக்சொண்டால் ஸ் 
தாக வழிகளை உணரலாகும், அதாவது முதல் தட்டு தா. இரண்டா: 
ag Ho. இப்படியே தாஅம். தாஅம். என்று இடை கேங் 
களின் ௮ளவு சரி பார்த்துத் தட்டிப்பார்த்தால் எழுத்தும் தட்டும் 
சரியாக வரும். 

ஏக தாளம். 

௮.து ஈன்கு விளங்னெவுடன் தர-என்ற தட்டுடன் கிறுத்தி ௮ம் 
என்ற தட்டை தட்டாமல், மறுபடியும் தா-என்ற ௮ளவை கணக் 
காகப்பிடித்தத் தட்டிப்பழச வேண்டும். அப்போது இடையில் 
8-௪ண கேரம் ஒய்வாக ஐடுற த, இப்படி. சரிபார்த்துத் தீட்டும் 
போது அத்தாளத்திற்குப் பெயர் ஏக தாளம் என்பர், 

ஆதி தாளம். he 
)ப்போது தா என்று சட்டி. ௮ம் என்பை ய்வாக நிறுத்தி தீ த” 

தசம் பதின் வட மெ தா என்று மூன்ன முறை தட்டி ௮ம்.. அம்.. ன் 
என சும்மா தட்டாமலிருக்து இடைகொடி. தவருமல் தா...தா...தா 

மூன்று தட்டு தட்டி இரண்டு, ௮ம், கோம் சும்மா இருந்து இப் 

படியே தவருமல் காலத்தைப் பிடிப்பது ஆதிதொளம் என்பர், 

இரண்டுமுறை தட்டி இரண்டு முறை -தட்டுவதை ஒய்வெடுப் 
பது ரூபக தாளம், 

ஒரு தட்டு தட்டி. 1] கணம் ஓய்வெடுத்து Orang sO 

தீட்டுதல் ஜம்பை தாளம், ஒரு தட்டுக்குப் பின் இரண்டு கணம் ஓய் 

வெடுத்து ஒரு தட்டுத் தட்டி இண்டு சணத்திற்குப் பின் கணத்தி 
.ற்குக் கணம் இரண்டு தட்டுதல் இப்படியே அளவறிந்து தீட்டினால் 

திரிபுடை தாளம் என்பர்,
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இம்முறைகளில் ௮ணு கேரம் தப்பினாலும் தாளம் தடைப் 

பட்டு விடும். இத்தாள ஞானம். உள்ளத்திற்கு விளங்கி விட்டால் 

கரல ஓஃடத்தின் அளவு வெகு ஈன்றாக ௮ணுவுக்கணுவாக விளக்கும். 

ஆதலால் இசை ஞானமும் தாள ஞானமும் மச்களுக்குர் தேவைப் 

- பட்டதேயாகும். ஆஞல் குழம்தைப் பருவத்தில் கல்வியடனேயே 

இதைச் கலச்து விளக்குதல் Ja cra gH. 

இப்படிப்பட்ட ஞானம் இல்லாதவர்கள் இசையாங்கு பாட் 

டசங்குகளில் காலம் கழிப்பது வீண் மோமேயாகும், ஏனெனில் 

அதனின் உண்மை விளங்காததால் இன்பம் சுரப்பதில்லை. 

பாடும் முறை. 

பண்ணென்னாம் பாடற் கியைபின்றேல்'கண்ணெ 
கண்ணோட்ட மில்லாத கண்... ட்ன்னாம் 

பாட்டுக்குப் பொருந்த இசையை அமைத்துப் பாடவில்லையானால் 

அ௮வ்விசை பயன்படாது போவதுபோல், குறிப்பிலறியும் ஆற்றலைப் 

பெருத சண்சளும் பயன்படாது, 

பாடுபவர்கள் பண்ணான இசையின் இயல்பை யறிந்து, இசை 

யிலக்சகணத்துடன் பாடாமல் கத் அுபவர்கள், பண்ணான இசையின் 

உயரீவைக்கலைப்பவர்கள் ஆவார்கள், குழந்தைகளின் சொற்களில் 

வீணையினுடைய சரத்தின் நூடபத்தைவிட புள்ளாங் குழலிலுள்ள 

தசையைவிட அட்பமான ஓசை உள்ளது என இளங்குழர்தை 

மொழியை றப்பிக்கிறார் 

யாழினிது குழலினிது என்பர் தம்மக்கள் 
மழலைச்சொல்கேளா தவர் 

ஈம் நாட்டில் இசையில் யாழும். குழலும் இன்பத்தை பூட்டி 

வர். துள்ள தென்றும், குழந்தைகளுள்ளம் அதைவிட இன்பச்சுவை 

மிருர்ததென்றும்' இசையுலகை வள்ளுவர் த்திரிச்கிறார்.
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மழைகாலத்தில் ஆற்றோரங்களிலும் வயல் புரங்களிலும் இரவ 

சேரங்களில் அல்லது சாலை நேரங்களில் தீங்கி இவ்வியர்சையின் 
இசையாங்குகளைச் கேட்டு சிந்தித்தால் இதனின் உண்மை விளங்கும்: 

சுரு.தி வண்டு என்ற ஓர் பூச்சி. 1-மணி நேரங்கூட மூச்சுவிடா 
மல்ரீ என்தை ஒலியுடன் உரத்த சத்ததை எழுப்பும், ச 

சங்கு தவளை முசலிய steals இடையிடையே .நிறுத்தி 
நிறுத்தி சாலச் கணக்கில் தவராமல் தாளம் மேளம் பொருர்த தசை 
யெழுப்பியும், குழல் பூச்சிகள் புள்ளான் குழல் மாதிரியே எச்சை 
என்ற சத்தத்தால் பாட்டு பாடுவ துமான நிலை உள்ளத்தைச் கவர் வன 
லாயிருக்கும், 

மாலை சேரங்களில் பறவைகளின் இசையாங்குசளை க் சேட்சில் 
குயில், களி, குருவி, காக்கை வானம்பாடி எல்லாம் ஒரு 'சேசக்கூவி 
தர் பொதுப்பாடலை அமை/கும். அவ்வமயம் மலர்சள் மணங்களை 
வீசவும் சோலையின் இளந்தளிர்கள் தங்களது கைகளால் - விசிறி 
வீசுவதுபோல சு காற்தை அசைச்சவும், பாட்டுசளில் தாலாட்டுப் 
பாட்டு எலேலோப் பாட்டு குறவஞ்சிப் பாட்டு கூத்தாட்டப்பாட்டு 
மாதிரியான மெட்டுகள் பொருந்த உள்ளங் களிகூறச் செய்யும், 

இப்படிப்பட்ட இயற்கையரங்குகள் அடிச்சடி சேட்ச மூடியாச 
நிலைமமைவதால் தேவைப்பட்டபோ ௮ ௮வ்வரங்குகளை அமைக்கவே 
செயற்கைச் கருவிகளால் செய்து இன்பப்படுவதே இசையசர்கன் 
தீத்துவமென்பதை ஆராய்ச்சியடன் உள்ளம் தெளிவபடும் முறையில்: 
இசைக்கலைகளைப் படிக்கவேண்டும், 

நடன கலை. 
கூத்தாட் டவைக் குழாத் தற்றே டெ ன்செம் வம் 

போக்கு மதுவிளிக் தற்று 

டன கலையானது ஈம் நாட்டிற்குச் சொந்தமானசார்கும். 
ஆண் பெண் ஆூயெ இருபாலாரும் அறிவுப் பயிற்: உடற்பயிற்9
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ஆசய இரண்டையும்: இணைத் குறிப்பு ௮. 8ஈயம் ழூதலிய வசையில் 
சடித்துச்காட்டும் ஐர் நிலை. 

சடன அரங்கம் என்பது சாதாரண இடம் அல்ல. பல பசை 
வர்கள் தங்கள் சங்களின் ஆயுதங்களால் வீச, இடையில் உள்ள ஓர் 
அரசன் அவ்வளவு எதிர்ப்பையும் சமாளித்துத் தனது (திறமையை 
நிலைப்படுச்துவது போன் 2 கலைகள் நிறைந்த இடம்தான் ஈடன அரங்காகும், : ட 

ஈடனத்தில் பல குறிப்புகள் தோன்றி, அவரவர் எண்ணத்திற் 
-குத்தக்க பொருளைச் சொடுச்.து, அவரவர்களை மூழ்விக்கச் செய்யும் 
தீன்மை உள்ளது, 

ஞானிகளுக்கு ஞான உரை, காதலர்க்குக் சாசலுமை, செல்வர் 
களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இப்படி சாண் போர்கள் உள்ளமெல்லாம் சளிகூர்ச்.த அப்படியே 
சக்தி ஈடனத்தில் உண்டு, ஈடன அரங்கில் இறக்கெவர் அணுகேோரச்தை யும் பயன் படுத்தியே £ரவேண்டும். தாளத்திற்கொத்த கடை, இசைக் 
கொத்த சடிப்பு, கருத்தைப் பிரர் விளங்க்கொள்ள சை கால் மூகம் சண் .முதலிய உறுப்புச்சளால் குறிப்புக்சாட்டி வாயில் பாடிக் 
கொண்டே ஈடனம் நிகழவேண்டும், 

மயச்குவிக்கும் 

கடன கலைகளின் சக்திகளை உணருவோர் மிரக்குறைந்து 
விட்டனர் ஏன்? அவ்விலச்சணம் மச்சள் பால் பாவ இடமில்லாமல் 
போயிற்று, 

எல்லாச் கலைகளைவிட ஈடன லை தர் ஒப்பற்ற உயர்ந்த ஆற்றல் 
படைத்தஅ. அஷ்டாவதானம். தீசாலசானம், சசாவதானம் என் 
கிருர்களே அதைவிட சடனகலை மேலானது என்றால் சப்பாகாத. 

அட்பத்திற்கு நட்பமரன ஓசையிலக்கணமும், அணுவுக்கு ௮ணு 
வான தாள இலச்சணமும், எழுத்.௫, சொல், பொருள், யாப்பு, 
௮ணி என்ற தமிழ் இலச்சண அமைப்பும், உடல்சட்டுடன் எல்லா



டன் கலை 98 

அங்கங்களையும் வளைத்தல் நீட்டல் மூடச்கல் ஆட்டல் பருத்தல் குறுக 

கல் முதலிய அத்தனைக்கும் உறுபுகள் பொருக்தியம், உடலானது 

குள்ளமின்றி நீட்டலின்றி பருத்திராமல் மிசவும் இளைத்திராமல் 

கருத்திராமல் சோமடையாமல் இத்தனைக்கும் இடம் தச்து நிகழ்தீ 

அம் செயல் ஈட்னமென்றால், ஆக்தலோடு எர்தவப்பால்களு அதன் 

உண்மை அஎஸ்கும் 

காயளவு கதை விட்டு செயலளவில் இறங்டுப் பார்த்தால் 

இதன் தன்ழைகள் ஈன்கு விளங்கிவிடும், 7 

மனன் செயல், புத்தியின் செயல், சிக்தனையின் செயல், அ௮கங் 

காரத்தின் செயல், அறிவின் செயல் அத்தனையையும் ௮றிர்.து .௮வர 

வர்களுக்குத் தக்க கிலேடால் பண்டல் காதல் : சக்தி சனத் 

குண்டு, 

ஈடன அரங்கிற்கு அம்பலம் என்றும் ஓர் பெயர் உண்டு. 

அம்பலம் என்பது ஞாணிஈள் சண்ட முடி.வுநிலை. அம்மு வில், எப் 

பற்றுதலுமற்ற பேரின்ப அறிஞர்கள் தான், ௮ங்கு தங்-முடியும். 

௮ந்த அம்பலத்தில்தான் பரமனும் நடம்புரிர்தார் என்று நூல்கள் 

கூறும், அவ்வித அம்பலத்தாடிகள்தான். சடன சஃ3மணிகள், எச ரூல் 

aha sudan gy. 

ஈடனத்தின். மூறையறியாமல் வீண் கூத்துச்சளால் கையை 

காலை சண்டபடிச் சாட்டும் தெருவாட்டமல்ல ஈடனம். ஈடனத்திற்கு 

பலவ்கை இலகாணமூண்டு sungpan pele பயின்ற ஈடனமேதான் 

ஈடனமாகும். 

நடன கலையின் பலன்கள் 

உடற் பயிற்சியில் செய்யமுடியாத நுட்பமானதும், வவிமை 

, பெற்றதுமான சக்திகளை ஈடனத்தில் அடையலாம். 

புலவர்களாலும் இருத்த நூடியாத உள்ளத்தையும் கவர்ச்து 

தன்வயப்படுத்தும் ஆற்£ல் ஈடனத்திர்குண்டு,
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செல்வத்தால் அமையும் அஈம்பாவ்ச்சைச் சடிப்படுச்த ஈடனம் 

மிகப் பயன்படும், 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நான்கு நிலையையும் 

விளக்குவதே நடனத்தின் செயல், we 

இத்துணை செயல்களையெல்லாம் விளக்கும் பாடத்தை முகக் 
குறிப்பினால், உள்ளச் சளிப்.அினால், உடலின் உ௮ ப்பினால், அணிகளின் , 

மிதப்பினால், ஆட்டத்தின் ஒலிப்பினால், கோக்கத்தின் நுணுச்சத்தால் 

எல்லோருக்கும் உணர்த்தவே ஈடன கலை அமைந்துள்ளது. 

மயில் தன் தோகையின் அழகாலும், விரித்து ஆடும் ஆட்டத் 

தாலும் மக்கள் மனதை மூழ்விக்றெது, 

குயில் தன் இனிய ஓசையொன்றால் : கேட்போர் உள்ளத்தைச் 
சவர்ற த. 

மலர்கள் மணத்தாலும் அழகாலும் மர்கள் உள்ளத்தை 

இழுத்து மகிழ்விக்றெது. 

சலங்மைகள் ஒசையை எழுப். ஒங்கார சக்தியினால் பிதர் 

உள்ளத்தைச் சவர்இற த. 

இப்படியே ஒன்று அல்லது இரண்டு குணம் அமைச்த பொருள் 

கள்தான் மக்களுடனும்: மற்றவைகளுடனும் கூடி பிறர் மதிக்க 

வாழமூடிஏற து, ் 

குணங்கள் என்று அமையப்பட்ட அரிவுச் குணங்ஈள் ஒன்றாவது 

அமையாத மச்கள்தான், யாருடனும் ஈட்புச்கொள்ள முடியாமல் 

அல்லலுருன்றனர்., இப்படியாக மக்களை உயர்த்தும் பல குணங் 

களும், ஒருங்கே ௮மைந்த கிலைதான் ஈடன கலையாகும், 

தற்போது மச்களிடம் கல்வியறிவு, முறையுடன் கல்லாமல் 

எப்படி சீர்கெட்டு விளங் த்றதோ; அதே மாதிரி ஈடன கலைகளும்



நடன கலை 95 

சீர்செட்டுவிட்டன, ரல எழுத்துக்களைத் தெரிவதே கல்வி என்று 
ஆனமாதிரி கை கால்களை ஆட்டிச்குதிப்பதே இன்றைய ஈடனமாக 

நடைபெறுகிறது, 

சீரிப்புக்கும் srs Ai eb இடங்கொடுக்கும் செயல்களே 

நடிப்பு என மாறிவிட்டது, 

அ௮ரசர்சளும் மதிக்சத்தக்க பெரு நிலையில், எங்கும் என்றும் 

போற்றப்பட்டு வந்த புலஉர்கள் இன்த; வீண் போலிச் செல் 

வர்களிடை இரந்து வாழும் நிலை கடைத்ததேபோல், பந்த 

எண்ணமுள்ள பரமனின் வழிவந்த ஈகடன கலைகளும், அறிவற்ற 

மூரடர்சளுக்கு ஆளாகி வயிறு வளர்க்கும் நிலைக்குத் தாழ்ந்து 

விட்டது, ் 

அதோடு ஈ௩டனத்திற்கு பெண்கள்தான் சொரச்தம் என்றும், 

௮ப்படி ஈநடனங்கற்ற பெண்கள் £ர்செட்டவர்கள் வாழ்ச்கையில்லாத 

வர்கள், பொதுப் பெண்சள் என்றெல்லாம் தாழ்த்தி இழித்தப் 

பேசியே கர்னல் தாழ்த்திவிட்டனர். 

நடனத்திற்கு ஆண்களே முதன்மைப் பட்டவர்கள் (பரமனே 

இதர்குச் சான்ற) பெண்களும் பொருத்தமே. இம் ஈடனம் இன்று 

பல வெளி காடுசளில் ஆண் பெண்சளிடை அழகுபட நிலவி 

கருகின. 

ஆதலால் இம்முறைகளை உள்ளபடி. Ques உண்மை 

உணர்ச் துச்கொள்ளும் முறையில் ஈடன கலைகளைப் படிக்கவேண்டும். 

ஓவியக்கலை. 

லயச்கலை என்பது சுவற்றில் சல்சளில் மற்றையப் பகுதிக 

ளில் வரையும் படங்களாகும். அதாவது ஒரு செயலை சித்தரித்து 

விளச்கும்உரைவு நிலையாகும். புலவர்கள் செய்யுட்களால் நிகழ்ச் 

சியை வர்ணிட்பார்கள். ஓவியக்காரர் அர்நிலையை நேரில் சாட்டு 

லார்கள்,
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ஒரு ௮டி அகலத்தீலேயே ஒரு பெரிய மலையையும் ஒரு 
கரட்டையும் எழுஈடலை...௩்கூடச் சாட்டுவார்கள். 

ஒரு சிறிய பகுதியில், ஒரு பொருளை அாசத்திலிருப்பதாகச் சமீ 
ப.ததிலிருப்பதாக உயரமான 400 அடி. 1000 அடி. உயசம், அகலமான 
தாசவும் வகைப்படுத்த ஓவியக்கலை இடமளிக்றெ த. 

காலை என்ற ஒரு சோத்திலே கடலுக்கப்பாலிருக்து சூரியன் 
சுடர் என்ற : படைகளுடன் வெளிவரவும், கடற்கரையின் மேலுள்ள 
மரங்கள் செடிகளின் மலர்கள் மலர்ந்த முகத்தால் மணங்களை வீசி 
வ. வேற்கவும், மரங்களில் உள்ள பரவைகள் பாடியும், இன்சொ 
லால் ஆசி கூறி அழைக்கஉம், மான் முயல் மயில் போன்ற Agen 
கள் இன்பக்கூத்தாடவமான ஓர் நிலையை ஓர் ஒவியத்தால் விளக் 
இக் சாட்டமுடி௫ற து. ௮வ்வச்சால நிலையை அவ்வச்சால மக்களின் 
வாழ்ச்கையை, ஒழுக்கத்தைச் காட்டுவதற்கு இவியக்கலைப் பயன்பட்டு 

வந்துள்ள த. 

பண்டைய காலத்தில் அறிஞர்கள், சத்தர்சள், முனிவர்சள், 
அரசர்கள், அரண்மனைகள், கோவில்கள், வீடுகள் ௮வைசளிலுள்ள 
பொருள்ஃளைபும் இன்று படங்களில் காண்டுறோம். சடை முடி 
மோடு தோலுடை தரித்திருர்த கால முதல் இன்றுவரை மக்கள் 

கிலையை படத்தில் ஆழ்ச்து பார்த்தால் ஈன்கு விளக்கும், 

பண்டைய மக்கள் தங்கள் படுக்கை மணை முச்சாவி நாற்காலி 
படகு வண்டி முதலியவைகளை அவரவர்களின் அறிவுக்கேற்ற 
முறையில், பாம்பாக மயிலாக கோழியாக கருடனாக| மாடாக தேரா 
அன்னமாக மலராக இப்படி பலவித இயற்கையமைப்புகள் போல 
அமைத்திருக்கன்றனர் என்பது ௮வர்சளின் செயலால் படங்களில் 
தெரிகிறது. மற்றும் ஓவியக்கஷையின்: திரமையை ஆராய்ந்தால் 
வியப்பைத்தரும். ஒர் படத்தின் எதிரில் இருக் பார்த்தால் GG 
கன் கையில் வேலுடன் மயில் மீது வள்ளி செவ்வானையுடன் வீற்றி 
ரப்பர், ௮2த படத்தை அப்படத்தின் இட பக்கம் சற்று சாய்ந்து 
பார்த்தால் ராதா ரு*்மணியுடன் சண்ணன் ரத்தின சிம்மாசனத்தில்
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வீற்றிருப்பார். அதே படத்சை வலது பக்கத்தில் சாய்ந்து பார்த் 

தால் கலைவாணிர் குளத்தின் தாமரை மீது வீற்றிருக்து கையில் 

வீணை வைத்து பாடவும், அருகில் யானைகள் நீரை வாரி இறைக்க 

வும் .மயில்கள் சாயலுடன். ஆடவுமான நிலையை அழ்கு.பட விளக்கும். : 

இப்படியே பலவகைப் படங்கள் உண்டு. ' ஒசே படத்தில் மூன்று 

வகைகளை பலபலவித உருவங்களாக வரைந்திருப்பர், இன்றைக்கும் 

அப்படங்கள் பல இடங்களில் உள்ளன. ஆனால் அ௮க்கலைஞர்கள் இன் 

றைகச்குமிசக் குறைச்அவிட்டனர். 

“மற்றோர் விதம் உண்டு, ஒர் மோதிரத்தில் வைத்துள்ள பருப் 

பளவ கண்ணாடிக்குள் பழனிமலைமேல் தண்டபாணி மூருசன், அரங் 

கத்தில் பள்ளிகொண்ட அரங்ககாதர் போன்ற பல பெருங்காட்செளை 

அடக்கயுள்ளனர் (இதைக் சண்டவர்களும் இம்மோ தரம் உடையவர் 

ளம் இருக்ொர்கள்.) இப்படியெல்லாம் பார்ச்கும்போது ஓவியக் 
கலை ஞானம், என்பது ஓர் பரர்த பேரறிவேயாகும். 

ஒவியக்கலைஞர்கள் தனது கோச்கத்சால் காணும் அக்கிலையை 

௮ப்படி.யே படம் பிடித்து விடுகிறார்கள். அப்படிப் பிடிக்சப்படும் 

மனப் போட்டோப் படம், எப்போது "es ஆரம்பித்தாலும் அப் 

போ.து எதிரில் வம் நிற்கிறது, 

- அவ்வளவு மனத்இடமும் அறிவு துட்பமும் ஓவியக்கலைஞரிடம் 

நிரம்பியுள்ள அ. 

சில கோவில்களில் பல அரசர்களுடைய சரித்திரம் எழுதியுள் 

எதை காண்கிறோம். 

் புலவர்கள் செய்யுட்களால் கால நிலை ஒழுச்ச கிலையை' விளக்கு 
விதைத் செரிர் துக்கொள்வதோடு அப்புலவர்சளின் பெயரும் தெரிச் 
அச் கொள்ள முடிகிற ௫, ஆனால், இப்பெரு ஐவியக்கலைகளை அவ்வப் 

போ வளர்த்தும் இருத்தியும் பெருக்கயுங்காத்த ஒலியப்புலவர்சளை த் 

ழெரிச்னஃெள்ளும் முறையில் அவர்கள், பெயர்களைப் பொறி்ச 

மறச்தனர் பேரலும், அன்றி மரன் இவ்வேரவியக்கலையின் நி& யை
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அறிச்து அதற்கேடாச வழங்கும் usp ௮அதற்டோகாது, ஆதலால் 

அப்புகழ் வேண்டாம் என்று விட்டனரோ என்று கூட எண்ண இடம 

ளிக்கிற த. 

ஒரு ssgose FS 5 A த்த ஒவியம் அர்சசத்தையுடை 

யாரைப் போலவே இருந்ததாகவும், ஒரு மபீரைக் கொடுத்து ம் 

மயிரையுடையாள் எப்படியிருப்பள் என்னு ஓவியக்காரரைச் மேட்ச, 

அம்மயிரைக்கொண்டே ித்தரித்த ஒவியம் அம்மபிரையுடையாளைப் 

பார்த்த. மாதிரியே இருந்ததென்பது ஐவி.பக்கஷூயின் திறமென்றால், 

எவ்வளவு மேம்பாடானதென்பசையும், அப்படிப்பட்ட கலைகளின் 

தட்ப அறிவும் குறிப்பும் சோக்கத்தின் நணுச்சத்தையும் ஓவியக்கலை 

களைப் பார்த்து உணரும் முறையில் படிஈ்சவேண்டும். 

. ஓரே படத்தில் ஐர் ௮ரசன் கோபிகச்சவும், மக்திரி வெழுக்கவும். 

குரு,மடழவும், காவல்காரன் அஞ்சலும், எதிரில் உள்ளவன் துக்கிக்க 

வமான முசச்குறிப்பை அமைக்கும் : ஒவியப்புலமையைக் காணக் 

காண உள்ளச் களிப்பால் ம௫ழ்க்து இன்பத்திலாமும். ௮ச்கிலையைத் 

தெரி தும் படிக்கவேண்டும்; ் 

இ ற்பக் கலை, 
ee 

இபக்கலை பலவகைப்பட்டன. மண் pl, மாச்சற்பி 

உலோசச்?ற்பி, மொழிச்சிற்பி என பலவகைகள் உண்டு. 

மண்ணுசளைச் கொண்டும், மாகீஃல் முதலிய. படிக் கல்லு 

களைக்கொண்டும், மக்கள் வாழ்க்கைக்குத் தக்க கருவிகளைச் 

செய்வோர் மண் சிற்பிகள் ஆவர். 

மரங்களைச்சொண்டு மக்கள் வாழ்ச்கையை ஈடத்தும் சாமான் 

களை அமைப்பவர் மரச்சிற்பிகள் ஆவார்,
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தீங்கம், வெள்ளி, இரும்பு, செம்பு, பித்தளை, ஈயம் முதலிய 

உலோகங்களால் மக்கள் வாழ்/கைச்கு வேண்டிய கருவிகளைச் செய் 

வோர்கள் உலோசச்சிற்பிகள் வார். 

, மொழிகளைக்கொண்டு மச்சளுச்குத் சேலையான அறிவுக் 
ஹறைகளை விளச்கும் சலிகளே செய்துச்கொடுப்பவர்களை மொழிச் 
சிற்பிகள் எனப்படுவார்கள். 

இம்மாதிரியான சிற்பிகளை ஈம் காட்டில் பண்டைய அரசர்கள் 
பாதுகாத்து வந்ததோடு அவர்சளின் அறிவை சால மாற்றத்திற் 
கேற்ப உயர்த்திக்கொண்டே வந்துள்ளார்கள். அப்படி வளர்ச்துக் 

கொண்டே வந்த சற்பிசளின் அறிவ, இன்றுவரை அரசாங்கப் பாது 

காப்பில் வளர்ச்து சிறர்த போறிவின் உயர்ர்த நிலைகளை வகுத்திருர் 
தால், இன்றைக்கு உலகத்தில் நிசமும் புஅச்செயல்சள் ஈம் சாட்டு 
சிற்பிகள் செயலுக்கு 1000-2கு ஒரு மட௫ஈ்கும் ஈடாகாது என்ப்தை' 

பண்டைய சிற்பிசளின் ஆரம்பத்திட்டமே உறுஇப்படுச் துன் றது, 

ஈம் காட்டுப் பண்டையச் சிற்பிகள் கண்ட நிலைகளையே இப்போ 

தையப் புஅச்சிற்பிசள் மேலே சிங்காரித்து மூடியால் மறைத்திருக்க 

ரூர்.ளே ஒழிய, புது முறைகள் ௮ல்லவென்பதை ஆய்ச்தால். அறிய 
லாகும். ் 

ஈம் பண்டையக் கற்பனா சக்இமிக்க. சிற்ப அறிஞர்கள் முச்சாலச் 
இற்கு மொத்த நிலையை உணர்ர்த பேரறிஞர்கள் என்பது இன்றைய 
நிலையை உணர்வத। லேயே மிக எளிதில் தெரிறெ.து. 

எப்படி. என ஆராய்வோம். 

உலோகச்ூற்பிகள் சங்கத்தால் எத எதுகள் செய்ய உதவு 
மென்றும், தங்க சாணயங்களை எப்படி உபயோூச்சலாம் அதற்குக் 
காலம் மதிப்பு எவ்வளவு என்று கிர்ணயித்தா ர்களோ ௮ல் சறிதும் 
இன்றுவரை மாற்றமில்லை. தங்கம் பண்டைய காலத்தில் மற்ற 
பொருள்களை விட உயர்ச்தமதிப்பு என்றார்கள். அது Qa gw ging 
யேதான் ஒப்புக்கொள்ளப்படுறெது, இரும்பு மற்ற பொருள்சளில்
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கெட்டியான, சல் மாம் மூரலியவை.ளால் செய்ய முடியாத 

கெட்டிப்பொருள்களை இரும்பால் செய்யப்பட்டார்கள். பித்தளை 

செம்பு, வெண்கலம் முதவியவை.ளால் வீட்டுச்சாமான்கள் செய்யப் 

பட்டார்கள். ஈயத்தை சலர்பூச கம்பி இழு $6 பயன் டடுச்திஞர்கள். 

இப்படி. உலோசங்)ளைக்சொண்டு செய்யும் சாமான்கள் மக்கள் 

பயன்படுத்தத்சச்சவாறு கைப்பிடி, தூக்குப்பிடி, கழுத் அப்பிடி தலை 

யில் தோளில் தாக்கத்தக்க அடிப்படையுடன் அடுச்ச குவிக்க சொ 

ரக திருகத்தச்ச அமைப்புகளைப் பொருத்தியும், அவைஈளின் வடிவம் 

இலைமாதிரி, சாய், பூ, மாதிரி மரங்கள், விலங்குகள், wr OA பறவை 

களின் அமைப்பு மாதிரி அழகு பட இத்தரித்திருப்பதின் சிற்பக்கலை 

களின் தோற்ரம்.அன்றைய நிலையிலிருச்து இன்றுவரை இரும்பத் 

திரும்ப ௮தையே செய்து வருவனவாயிருச்சநதே ஒழிய வேறு 

பட்டப் புதுச்கற்பனேச் சிற்பம் உதிச்ச வறியில்லாசவாறு அமைர் 

துள்ள த, 

தண்ணீர் குடிக்கும் டம்ளர் சண்ணாடியால், பீங்கானாள், மாறி 

ற்றே. ஒழிய வடிவத்தை மாற்றி வேறு ஒரு வடிவம் கற்பிக்க 

வழியில்லை. 

உலோகச்ற்பிகளால் கற்பிச்சவவைகளேதான் வீட்டுச சாமான் 

களான சகல வகைகளும் அகும். அவைகள் இன்றுவரை அரசாங்கப் 

பாது சாப்பில் வளர்ச்சியடைச் துச » எண்டே வந்திருர்தால் இன் 

றைக்கு உலோசச்ற்பங்கள் யாவும் பல அர் ணு செயல் புரிவதாச 

அமைச்திரும் திருக்கும். 

மரச்சிற்பிகள் இவர்கள் மாக்களை க்கொண்டு வாழ்க்கைக்கான 

வீடும், வீட்டுக்கு வேண்டிய சட்டம், விட்டம், சரம், கதவு. சன்னல் 

(கெளி வழி) அலமாரீ, பெட்டிகள், கட்டில், ஊஞ்சல், சாற்காலி 

முக்காலி, சாய்வு: நாற்கரலி, படுக்மை நாற்காலி, கூடச்சட்டில், 

மாடக்கட்டில், சைத்தொழிலுக்சான கருவிகள், உழவுத்சொழிலுக் 

சான கருவிகள் இப்படியாக உள்சாவைகளை அழகுபட மிருதுவாக 

இளைத்து இடத்திற்குத்தக்க சித்திரம் அமைத்து மூடித்திறத்தல்
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சொருவி இழுத்தல், பூட்டுகள், சாவிகள், ல்கள் போன் ரவைகளை ' ' 

யும் சண்டுபிடித்திருக்தார்கள். ௮.த மட்டிலுமா: வண்டிஈள் அதற்குச் 

சக்கரங்-ள் வண்டியில் உள்ளவர்களும்கு -நிழல்தா மேல் மூடிகள்,. 
வண்டியிலேயே பெட்டி ள்போன்ற திறமையை ௮அமைத்தப்போன 

அவைகளையே திரும்பத் திரும்ப அதேமாதிரி செய்துக்சொள்ளு 

. சிறார்களே ஒழிய, புதச்சற்பனையான. பொருள்கள் சண்டதாகத் 

செரியவில்லை. வண்டிகளை இன்று ஆவி இழு£சலரம் எலக்ட்ரிக்கால் 
ஒட்டலாம். ஆனால் வடிவில் வேறுபாடு இல்லை. 

மண் சிற்பிகள் இலஉர்சள் மண்ணால் கக்லால் சுவர் முதலிய 

க/ஃடடக்களும். சுண்ணாபு காவிச்சகல் இவைகளால் அலங்காசங்கள் 

மற்றும் மண் பொம்மைகள், இற்ப வீடுகள், சிற்பஃகோவில்கள் 
சாலைகள், (சோட்டு) சலசாரசைகள், சொட்டிசள், பாலக்கள் ஆணை 

கன், அரண்கள், (இருக்குரளில் உள்ளபடி) ஏரிகள், குளவ்ஈள் 

மூசலிய சிற்பக்கலைகளை அமைத் தள்ளார்சள். ஒரு செயலை. இன் 

னபடி. ஆரம்பித்து இப்படி - முடிக்கவேண்டும் என்ற கற்பனையறி 

வுடன் செயலாற்றுவதெம்லாம் சிற்பச்சலையே தானாகும். சிற்பத் 

தொழிலையியற் 0, சல்லுகளை உடைச்சு வெடிகள் பல்லாண்டு, 

கட்கு முன்பே சண்டுள்ளனர், அதற்கு ரவைகள் சுழாய் முறை 

களும் அன்றே கண்டனர். அன்றைக்குக் சல்லுகளை மலைகளைப் 

'பிழக்க உபயோடத்த மருரச்துகளை, தந்திரமாக மக்களைப் பிழர்ச 

உபயோஇப்பதேதான் இன்றைய போர் விஞ்ஞானமாகும். ஈம் 

நாட்டு அன்றையப் போரில் உட அத்திரம் பல விட்டதாகத் தெரிச 
றது, மேகாத்திரம் (புமையம்பு) வருணாத்திரம் (நீரம்பு அல்லது 

தள அம்பு) அக்கனிபாச்இரம் (நெருப்பம்பு) சங்கராத்திரம் (அணு 

குண்டுமாதிரி அழித்தலம்பு)'இப்படிடாக புராதன நால்சளில் ஆய்ச் 

தால் தெரிகிறது ஆனால் ஈம் காட்டு அறிவுப் பிறரைக் சாப்பதற்கு 

எண்ணாமே தவிர பிரசை அழிப்பதற்காகவோ கெடுப்பதற்காகவோ 

நினைப்-.தும் அதற்காகக் கருவிகள் தயாரிப்பதும் ஓர் செயலாச காம் 
ஈம்புவது இடையா து. 

அப்படி நினைத்து பிறர் ம௫ச்ச வாழச்கருதி புகழுக்காக ஆசைப் 

பட்டு அறிவை செலுத்தினால் உலகமே.பாடம் கேட்கும் முறையில்
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் எல்லாச் கலைகளும் பதி௫ புதிதாக உளர ஆரம்பித் தவிடும், இப்படி 

யாக உணள ஈம் பண்டைய இயற்கையறிவையடைக்து மக்கள் 

வாழ்க்சைக்கான எல்லாப் பொருள்களின் சற்பச்சலைகளை வளர்ப் 

- பே சுதர்திரம், வீடுசலை, சுயராஜ் பம் ஆகும், அவ்வக்காட்டு இயற் 

கைக்குத்தக்க உணவுகள், மொழிகள், கலை-ள் அவரவர்களுக்குத் 

தக்கவாறு ௮மைத்து அச்கலோள் அழியாதவாது அரசாங்கமே பா. 

காத்துவருவதே ஈம் சாட்டு பல தறைச்ற்பிசுளும் உயர்ந்த 

இய்கைச் சச்திளே அறியத்தச்சவாறு செய்யும் ஆட்ட; என்ற 

நிலை*ளை அறிவடைமையோடு படிச்சவேண்டும், 

ஈம் காட்டு வீரச் சிற்பிகளின் அறிவை வளரவிடாசபடி. தடைப் 

படுத்தி, முட்டுக்கட்டையாக நிலைத்துள்ள, வீண்வம்பு, மதச்சச்சரல, 

சாதிப் பிணக்கு, அறிமாமைச் சடங்கு, வறமைகோய் இவைஃளை 

அாசாங்5மே தடுத்துத் தொழிற்சிர்பிகளை வீடுதலைர்செய்து வீரிட்ட 

சுதக்கரமுடன் செயலாற்றும் முறையில் இக்ஃலைசளைப் படிக்க: 

வேண்டும். (மொழிச்சிற்பி வாரலாறுமூன் : செய்யுட்கலையில் 
வச் துள்ள து). 

இலம்பக்கலை. 

மறமான மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம் 

என நன்கே யாமம் படைக்கு 

சிஃஃபம் என்பது தற்பர துகாப்புக்கான படைச்செயல்களில் 

ஒன்றாகும். இக்கலை ஈம் காட்டுக்குப் பழமையான து. பண்டைய 

கரலம் மக்களைச் சுர்றிலும் நிறைச்த வனங்களூம் வீலங்னெங்ஃளும் 

கெருங்கி இருச்தபடியால் விலங்குகளிடம் தப்பி வாழ அன்ரைய 

மக்கள் இச்லெம்பவலிமையைப் பெழ்று இரும் இிருக்கறொர்கள், 

அவை மூன்று வகையாக இருந்தரு: இன் ரன. 

பகச்குவமாசச் கொத்திவிட்ட செம்மண் நிலத்தில், .ஒஏருவரோ 

டொருவர் மல்லுக்கட்டிப் புரண்டு, மண்ணின் சத்தோடு உடல்
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வலிமையடைவது, அதில் ஒருவர் உலிமை மற்றஉருக்கும் பஙாளிக் 

கிற, பிராணச் சக்தி கட்டுப்பட்டு உறுபுகள் வவிமையடைஇன் றன. 

நன்றாக செறிப்பதால் சதைப்பற்றுகள் உரமோடு வளர்ச்சியடை௫ன் 

றன, அதோடு தண்டால் பயிற்சி என்ற ஆசன முறைகளும் இத் 

அடன் சேர்ந்த உடற்டயிற்கெளேயாகும், இதற்குமேல் மற்றொரு 

மூரையும் உண்டு, பளுவான கட்டைகளால் செதுக்கப்பட்ட 

காளா, இரும்பு குண்டு, கைப்பிடிச் சட்டை, சுழல்பார், பெரல்பார், 

ஊஞ்சல்பார், வளையல்பார், கட்டைப்பக்து, தோற்பக்து போன்ற 

கருவிகளைக்கொண்டு, ஓடி, தாண்டி, குதித்த, பாய்ச் து இப்படியாக 

உடற்பயிற்சியில் வலிமை பெறுவது, அதற்குமேல் இன்னொரு 

மேரையும் உண்டு. 

ஆன அல்லது ஏழு அடி நீளமுள்ள ஈல்ல திடமான குச்சி 

ஒன்றைச் சையில்பிடித்து சுழற்றி சுழர்றிப் பழகு. முறையோடு 

சுழற்றப் பழசக்கொண்டால் 16-ூ௯ூயில் 10-பேர்கள் கின்றுக் 

கொண்டு இடையில் உள்ள பயிற்சியாளன் ஒரு௨னை, பதினாறுபேரும் 

நெருக்கி அடிச்ச முடியாதபடி. சுழற்றிச் சழற்றித் அரத்த முடியம். 
சுற்றிலுமுள்ளவர்கள் மையிலுள்ள வேல்களை வீ? வீ? எறிக்சாலும் 
அவைகள் மேல் விழாதடடி சுழல் குச்சித்தடுத் தத் தடுத்தத் தார எறி 
வதைக் காணும்போது பெரும் வியப்பைத்தரும்படி இருக்கும், 

அதேபோல் கத்தி சுழற்றல், சுருள் கத்தி சுழற்றல், ஒருவரை ஒருவர் 
குச்சி கொண்டு கத்தசொண்டு கையைக்கொண்டு போரிடும் சாட்ட 

மிச வியப்பைத்சரும், 

பந்தம் கொழுத்தி, எரியும்போதே சோல்பந்தம், கயிற்றுப் 

பந்தம் முதலிமவைகளை சுழற்றுவது எவ்வளவு பெரிய நகெருக்கடியி 

லிருச் தும் தட்பிவர வெகு சுலபமானசாக இருக்கும். இப்பயித்சிக 

ளால் உடலின் காடி கரம்புகள் இரத்தம் யரலம் நன்றாக சுத்தப்பட்டு, 

சுருசுருட்புடன் உளர்ச் அ, நோய்ச் இறாமிசள் வளராதபடி இன்பமாக 

உடல் காக்சப்டடுகிற ௮. மயிர்ச் சால்சளில் வெயர்வை நீர் தாராள 

மாக வந்து உடலை சத்தப்படுத்துற ௮. 

இப்பயிர்சிசளில் எத்தனையோவித இலச்சணம்கள் உண்டு அல் 

வல்லிலக்கண முறையறிந்து உடலிலுள்ள உறுப்புசளின் தன்மை
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யறிச்.து பயித்ச புரித்தால் உடவில் வரும் எல்லா வித கோய்களையும் 

தடுச்சலாம். எந்தப்பகுதியில் எத கோய் வச்சால் ௮அதகு இன்ன 

ஆசனம் போட்டு இப்படிப் பயி புரிச்தால் திரும் என முறைகள் 

உண்டு, ் ~ 

eL_ pul DF; மனக்கவலையை ௮ரவே மாற்றுகிறது உடலின் 

௮௪தி, சோரை, சோம்பல், பயம், பேடி, போலி, அடிமை, வறுமை 

முதலிய கோய்களை அண்டவிடாமல் துரத்துற த, பலம் ஈட்பு 

புசழ் துணிவு சொல்வன்மை, இன்பம், ஞானம் இவைசளை வளர்க் 

கஇற்து. ட் 

ஆனால் அ௱்நிலையில் உமர்வம் தாழ்வும் போட்டியிட்டு இழுக்2ப் 
பார்க்கும், ் : 

உயர்வான ஈண்பர்சளின் சேர்க்கை கிடைத்து கல்வி சேள்வி 

அறிவு, reais), இல்வாழ்க்கை போன்ற வழியறிக்து தன்மானத் 

தைச் தன் உலிமைபால் காத்து 

யான் எனதென்னு.ம செருக்கறுப்பான் வானோர்க்கு 
உயர்ந்த உலகம் புகும் 

என்றபடி வாழ்ச்தால், அக்சிலேமை. படைத்த வல்லவன் பலரரலும் 

Yip இனிது வாழும் ஒப்பற்றவனாயிருக்து பலருக்குக்தீங்கு நேராத 

படி. காவல்பரியும் வேர்சனாக வாழ்வான். அப்படியின்றி தன் உடல் 

வலிமையடைந்து திமிர் ஏரியவடன் யாசையும் மதியாமல் யாருக் 

கும் அடங்காமல் இங்கு செய்வதே தனது செயலாகச்கொண்டு 

கெட்ட ஈண்பர்சளைத் தனச்சாளாக வைத்த, காமவெறிகொண்டு 

தன்னைத்தான் காரக்கற் சினங்காக்க காவாக்கால் 

தன்னையே கொல்லும் சினம் 

என் ற சட்டங்களை மதிஃ்காமல் 'தீங்குகளைச் செய்து 

பகைபாவ மச்சம் புழிடென: நான்கும் 

இகவாஷாரம் இல்லிறப்பான் AGT 

என்ற குழ்நங்களுக்கு ஆளாகி வீணா2ச் செட்டுவிடுவான்,
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ஆதலால் இவ்வழிகளை வெகு எச்சரிச்சையாசப் பயன் படுத்த 

வேண்டும். (ஆற்றலைத்தளா£விடாச ஆத்மீக சக்தியுள்ள வேசாரச்தி 

களுக்கும், உலக இயற்கைச் சக்தியை நுட்ப அறிவால் எட்டிப் 

பிடித்து உள்ளந்தேர்றும் அழைக்குர் இறனமைச்ச புலவர்களுக்கும், 

பலதிற மச்சளிடச் அம் அஞ்சாது சலர்து ஆவன செய்து நாட்டை 

ஈடத்தும் அரசர்களுக்கும், சிலம்பப் பயிற்சியால் உடல் வன்மைப் 

பட்டு வீரச் கலையால் உள்ளத்தைத் இடப்படுத்தி இன்புடன் வாழும் 

வலிமையோர்க்கும் காமம் சாலனாகும்) 

ஒரு பெண்ணை மணந்து அளவோடு வாழ்ச்சை ஈடத்தினால் 

அவரவரின் சச்திச்கு பங்கம் வராமல்: வாழலாம். இல்லையேல் 

வீண் பெயரோடு மட்டிலும் பதராக இருச்சலாம். 

நிற்க உடற்பயிற்சிக்கு சிலம்ப . விளையாட்டு வேண்டுமா? 
தொழிலால் படும் துன்பமே பயிற்சியாகாதா ?.என ஒரு சிலரின் 

கேள்வி. : அதனால் முடியாது, தொழிலால் ஒரு சில ஈாம்பும் 
உறுபும் மட்டிலுமே வேலை செய்கிறது. அதனால் மற்ற உறபுகள் 

லவிமை குறைர்து எவ்வளவு 'இன்றாலும் வயிறு பெருத்தலைவிட. 

வவிமையடைவதில்லை அதோடு உள்ள ங்களி கூர் அதில்லை. உழைப்பு 

சானலை மூட்டி, உடலை உருக்குறது, விளையாட்டு ம௫ஏழ்வை 

ஊட்டி உடலை வளர்க்கிறது. ஆதலால் ஆண் பெண் இருவரும் 

அவ்வவ்வுடலமைப்புச்குத் தச்சவாறு உடற்பயிற்சியை பழக்கிக் 

கொள்ளும் உணர்ச்சியுடன் படிக்கவேண்டும். ந. 

அரசிய பற் கலை, 

அஞ்சாமை ஈகை அறிவக்கம் இந்கான்கும் 
எஞ்சாமை வேந்தற் use| 

இழரரியற் கலைகளைப் பல மால்கள் பலவிதமாக . எழுதுகின் 

றன. ஆயினும் பண்டைய அறிஞர்சள் கூற்று மிக அறிவுடைமை



106 படி ப்பதெப்படி, 

யான தும் செளிலானதுமாகும், இன்றைய நூற்கள் விளக்கும் 

ச$லகளை விட பண்டைய அறிஞர்சளின் பாடம் உலிமை பெற்றதும் 

அழியாத அமாயிருக்ெ௮. 

பழைய இராவிட பால : ஏட்சை அதாவது அரிச்சுவடி. என்ற 

முதற் புத்தசச்சைப் படிக்கும் குமர்தைகள் ஆச்இச்சூடி., கொன்றை 

வேந்தன் உலக நீதி முதலிய அறிவப் பாடத்தையும் பாடம் செய்துச் - 

கொள்வார்கள். அதேமாதிரி: ஒர் ௮ரசன் சான்கு வேதம் ஆறு சாத்தி 

சம் 04 கலைஞானம் 96 தத்துவம் முதலிய வகைகளைச் தெரிர் 

இருக்கவேண்டும் என்று பழைய ஐலைச்சுவடி. தூல்களில் நம் சாட்டு 

அறிஞர்கள். எழுதிவைச் துள்ளார்கள். 

அரசர் ioc" genie ஓர் சாட்டுத்தலைவர், ஓர் ஊர்த்தலைவர், 

தர். சநூகத்தலை வர், இர் சங்கத்தலைவர், யாவரும் அவைகளைத் 

தெரிர்திருககவேண்டும் என்பது இருவள்ளுவர் இட்டமாகும். 

வேதம் நான்கு; வேதம் என்பது நால் என்றுதான் பொருள் 

லேதம் என்பதாகத்தனிப்பெயரால் ஓர் புத்தகம் படையா... மக்கள் 

வாழ்ச்கைக்கு வழிகளை வகுக்கும் மூச்ல் நூல் வேதமாகும். (முதல் 

நூல்-மொழி பெயர்ச்காதது சுதச்திரமாக எழுதும் நூல்) 

அறம்பொருள் .இன்பம் உயிரச்௪ நான்கின் 
இறந்தெரிந்துத் தேறப் படும் 

ரான்கு முறைசளுக்காகவே நான்கு வேசம்--ஈரன்கு வழி, எனப் 

பெயர் வைத் துள்ளனர். அவ்வழிகள் ௮றம் பொருள் இன்பம். வீடு 

என்ற கான்காகும். இச்சான்கு. சிக. ணர்த்துவதே இருச்குறள் 

வேத IG) HOTT Gib. 

ஆறு தொழில் நால், 

அபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூன் மறப்பர் 

காவலன் காவா ஸனெனின், 

ஆறு சொழில்- உழவு, கைத்தொழில் வரைவு, வாணிபம், கல்வி, 

சிற்பம் ஆய ஆறு தொழிலுக்கும் ஆறுவகை நூல்கள் உண்டு
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என்றும், அதைத் தொழிலாளர்கள் கற்றிருப்பார்களென்றும், அசன் 

பாதுகாக்காவிடில் அவர்கள் நூல்களை மறக்துவிடுவார்கள் என்ப 

தால் அசர் முதலியவர்சளும் ஆறுவகைத் சொழில் களல்லக் 

கற்றும், கட்போரைப் பாஅசாத்துமிருச்சவேண்டும். 

கலைஞானம் 04 
i மத 

் எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்சணம், செய்யுளிலகச்கணம், 

அணியிலச்சணம், பொருளிலக்கணம், கணக்கு முறை, எழுதும் 

மூறை, சரித்திரம், ஒழுக்க நூல், வான ரூல், நில நூல், அற நூல் 

குறிட்பு நூல், தவ தால், சிற்ப நூல், மருத்துவ நால், உருவ நால், 

இசை நால், யாழ், குழல், மத்தளம், தாளம், போர் மூறை, மற் 

போற் முறை, பொன் சோதனை, இரத சோதனை (வாகனம்), 

மானைச் சோதனை, குதிரைச் சோதனை, இரத்தினச்சோதனை, வசியச் 

சக்தி, தன்வயச்சக்தி, மயக்கச்சக்கி, ஆய்வச்சக் தி, கூடுவிட்டு கூடு 

பாய்தல், வானஷூர்தல், செயற்கரிய செயல், இல்லாதன செயல், 

இடுக்சிடச் செயல், நெருப்பை அடக்கல், நீரைக்கட்டல், காற்றை 

அடக்சல், சோச்கை அ௮டச்சல், சொல்லடக்கல், விச்தடக்கல், காத 

-டச்சல், பேராடச்கசல், எண்ணியவெண்ணியாக்கெய்தல், ஈடனம், 

நாடகம், போன்ற 04 கலைகளின் ஞானத்தையும் ஈன்கு. பெற்றிருத் 

ga வேண்டும். 

தத்துவம் 90. 

  

பூதம்--5. மண், கீர், அனல், காற்று, விசும்பு, 

் பொறி.-5, மெய், வாய், சண், மூக்கு, செவி. 

புலன்--5, சுவை, ஒளி, உணர்வு, ஒசை, காற்றம், 

சொழிலுறுப்பு--5, கை, கால், வாய், எருவழி, கருவழி, 

குணம்--ம். மனம், அறிவு, நினைவு, முனைப்பு. 

உணர்வ நிகழ்ச்ை-7, சாலம், பிறழா நிகழ்ச்சி, கலை, கினைப்பு, 
விருப்பு, மகன், மாயை,
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உயர்வு நிலை---5, தாய நினைவ, தலைமை, அருள் நிலை, அன்னை, 

அத்தன், 

சாடி--10, இட்அ மூச்சு, வலது மூச்சு, நடு மூச்சு, உள்நாக்கு 
நரம்பு, வலக்கண் இடக்சண் நாம்பு, வலச்செவி 

இடச்செவி நரம்பு, கருவாய் எருவாய் காம்பு. 

வாயு-10, உயிர், மலம் தள்ளல், தொழில் நிகழ்ச்சல், ஓலி 
நிரவதல், அம்மல், விழி, கொட்டாவி, இமை, வீங்கற் 
கா ற்றுகள், 

குடல்கள்.-..-0, இரைக்குடல், செரிகுடல், நீர் குடல், மலக் 
குடல், விர்துக்குடல், 

- உடல்--4், Cerne, aT DDL, மன உடல், அறிவுடல், 
இன்ப உடல், 

நிலைகள்--0, மூலம், தொப்புழ், மேல்: வயிறு, கெஞ்சம், 
மிட௮, புருவ ஈடு, 

மண்டிலம்--8, திமண்டிலம், சூரிய மண்டிலம், மதி மண்டிலம் 

மலம்---5, ஆணவம், மரயை, வினை, 

சோய்--.5, வாதம், பித்தம், கோழை, 

பற்று, பொருள், புதல்வர், உலகம், 

குணம்---8, ௮மைதி, எழுச்சி, தாழ்வு, 

பகை.--0, மருள், செருக்கு, உட்பசை, அலா, வெகுளி, 
பற்றுள்ளம், ் 

ஞான நிலை. சனவ, கனவு, உறக:ம், பேருறக்கம் உயிர்ப் 
படக்கம், 

sig—T. சாரம், இரத்தம், ஊன், கொழும்பு, எலும்பு, மூளே 
வெண்ணீர், 

சொழிலு௮ப்புச் செயல்கள்--5. சொல்லல், ஈடத்தல், கொடு 
தீதல், விடுதல், WEIN SH. 

பேது8 அண்மை, பருமை, விண் தன்மை, மென்மை, விரு 
ம்பிய செய்தல், நிறை வுண்மை, ஆட்சியளுசல், 
கலர்ச்சி, மூடிக்த முடிவு, 

இப்படியாக உள்ள தத்துவம் 90-ன் கலைகளைக்கர்து அதன் 

ஜ்ட்பங்களை அறிர்தால் அப்போது இவ்வுலகப்பொருள்களை நிர்வ௫ச்
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கும் ஆற்றல், தானே வளரும். அக்த கிர்வாகத்திற்குத்தான் அரசியற் 

கலை என்று பெபயர். 

- அந்தலையின் சக்தி சுதந்திர அறிவோடு, அடிமை நீங்கி, : பரந்த 

சோச்கத்துடன். பிறர் இன்பமே தன் இன்பமாகச் கருதி செயலாற் 

றும் ஆற்றல், கிறைவ படும். 

கலையறிவின் ஆற்றலைப் பெறாமல் கல்வி மாத்திரம் கற்பதனால் 

நிறையாற்றலைப் பொ முடியாது, ஒருவரால் பார்த பொதுச் சக்தி 

யைப் பெர மாட்டாததால் நூல்களைக் குறை கூறவும் முடியாது. 

இப்படியாக உள்ள சக்திகளைப் பெற்றோர்களைத்தான் வேந்தன் 

இறைவன். அரசன் என்றெல்லாம் கூறுவர். 

அரசியல் கட்டங்கள். 

  

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும் 

நீங்கா நிலனாள் பவர்க்கு 

அரசர்கள் சோம்பலென்னும் அறியாமையிற் சிக்க காலங் 

கடத்தாமல், ஈற்கல்விகளைக் ' கற்றவராயும், எதையும் Koos g 

செய்து மக்களைச் காச்கும் தள்ளா? இம்மூன்றும் அகக் 

திருக்கவேண்டும். 

அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா 

மான மூடைய தரசு. (குறள்) 

வாழ்க்கை முறைகளுக்கு இடையூறு விழையாதபடிக் காத் அம், 

இடையூறு செய்யும் குற்றங்களை £க்கியும், வீர ஆட்சியோடு தவறுதல் 

களுக்கு ஆளாகாத மானம் நிறைந்தவர்களின் ஆட்ஈயே அரசாங்க 

மாகும்,
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இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த 

வகுத்தலும் வல்ல தரசு 

அரசாங்கத்தில் காலத்திற்கேற்ப புதிய புதிய செயல்களை இயற்ற 

லும், மச்சளிடம் ஒரளவு வரியை வாங்கலும், வாங்யெப் பொருள் 

களைக் காத்தலும், காத்துவந்த பொருள்சளைச்கொண்டு தொழில் 

முறைகளை வகுத்தலும், அதனால் எவ்விச குறைபாடுகளும் தோன் 

ருதவாறு வல்லமையுடன் ஆட்டிபுறிவதே அரசாங்கமர் கும். 

காட்சிக்கெளியன் கடுஞ்சொல்ல னல்லனேல் 

மீக்கூறு மன்ன னிலம் 

லேக்தனைச் சாணவேண்டுமென்று CPO Lior wt வர்தாலும் 

"அன்போடு இடச்தச்தம், அறியாமல் பே௫னாலும் அதற்காகக்சடிக்அு 

பேரி வெறுப்பை உண்டாக்காதபடி இன்சொல் பே௫ியும் உள்ள 

வேச்தனோ இம்மாகிலத்தார் இறைவனென்று உயர்த்திச்கூறு 

வார்கள், 

செவிகைப்பச் சொழர்பொறுக்கும் பண்புடை 

கவிகைக்8ழ்த் தங்கு முலகு | வேந்தன் 

அறிவ,ற்றவர்கள் சொல்லத்தெரியாமல் கூறும் சடுஞ்சொற்களையம் 

. கேட்டு, அதற்காக வருத்சப்படாமல் அவர்சளின் வருத்தத்தைச் 

தெரிர்து அதற்கான செயல் செய்து காட்டை ஆளும் வேர்தனின் 

குடையின் £€ழ் மச்கள் சூழ்ச்து வாழ்வார்கள். 

பொதுகோக்கான் வேந்தன் வரிசையா: நேோரக்கின் 
அதுகோக்கி வாழ்வார் பலர் 

_தீம்மை நாடி வற்தவர்களையெல்லாம் பொது கோக்காகப் பார்த்து, 

, அவரவர்களின் எண்ணம் செயல்களை வரிசையாகச்தெரிர் அ தேவை 

“ களைச்செய்து வச்தால், ௮ச்சிறப்பையறிர்து மச்சள் ஒத்துவாழ்வார் 

கள்,
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உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்கானை வேந்தன் 
இழைத்திருந்து எண்ணிக் கொளல் 

காரணமின்றி தன்னிடத்திலிருக்துப் பிரிர்து போயினார், தீச்சக் 
காரணத்துடன். தன்னிடம் வந்து சேர்ச்தால், பழைய பசையை 

எண்ணச்தில்' வைக்சாமல்: உடனே சேர்த்துக்கொண்டு அவர் 

கருதியதைச் செய்துக் சொடுத்து சாப்பது வேந்தன் கடமைடாகும் 

ட ௫. * உ ௫. * 

சூழ்வார்கண் ணாக வொழுகலான் மன்னவன் 

- சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல் 

மன்னவனைச் சூழ்ச்துள்ள. பெரியோர்களை யே மக்கள் நாடி. இருப்ப 

தரல், அப்பெரியோர்சளையே தமத கண்ணாசச்கொண்டு அவர்களால் 

காட்டு மம்களைப் பார்தீது அவனச்செய்து பெரியோர்களின் .தணை 

யால் ஆட்சியை சடத்துகரராக, 

இடிப்பாரை யில்லாத வேமரா மன்னன் 

கெடுப்பா ரிலானும் கெடும் 

மன்னனின் உள்ள தீதே எழும் எண்ணங்களை ச் சடுத்துச் கூறும் ௮றி 

ஞர்கள் 'சன்னி,_த்சே இல்லையானால் அம்மன்னன் பிறர் செழ்க்கமை 

லேயே தாரனே கெட்டுவிடுவான். 

இமைச்சர்களின் செயல் விளக்சம் 

கருவியுங் காலமும் செய்கையும் செய்யு 

மருவினையு மாண்ட தமைச்சு 

அசசாங்கத்திற்குத் தேவைப்பட்ட போர்க்கருவிகள், பொருட் கருவி 

கள், அணைக் கருவிகள் முதலான கருவிகளையும், எவ்வெச்சாலத்இல் 

எவ்வெச்செயல் புரியவேண்டிமென்பதனை ஆய்ர் தம். செய்யவேண்டி. 

யன வற்றை காலமறிந்து செய்தும், இவ்வளவையும் இரமையுடன்” 

செய்து முடிக்கும் இறமையும் அமைச்தவர்களே அமைச்சர்கள் 

ஆவார்கள்,
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பிரித்தலும் பேணிக்கொள லும் பிரிந்தார். 

பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு 

- இட்ரியின் சீதிச்சு ஒத்துவராசாரை வேறு பிரித்தலம், மக்களிடம் 

இசச்ஃமொடு ஒச்துவாழ்வாரைச் சேர்த்துச் சொள்ளலும், பிரிக்து 

வாழ்பவரின் மனம் ஓத்துவரின் Gungan ease ag 

லமையுடையதே அமைச்சு எனப்படும். 

தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஓ தலையாச் 

“சொல்லலும் வல்ல தமைச்சு 

நல்லவை தியவைகளை குறிப்பால் தெரிச்துக்சொள்ளலும், பல 

செயல்கள் ஒரே காலத்தில் தோன்றினாலும் அதில் நீதி இன்னது 

என தேர்ச்செடுப்பதும், பல கேள்விகள் ஒருங்குவரினும் ௮வைக 

ளில் இதுதான் சரி என்று. ஒருதலைப்பட்டுச் தணிந்து கூற 

, ௨ம் வல்லமை படைத்ததே அமைச்சு ஆகும். 

அறிகொன் றறியா னெனினும் உறி 

உழையிருந்தான் கூறல் கடன் 

joes dh ஒரு ஈல்ல முறையைக் கூறினால்: அச், நட்டம் . அரசருக்கு 

விளங்காமல் பல வழிப்பேசும்போது பச்சத்துள்ள மந்திரிசள்தான் 

௮தை விளக்கிஈச்சாட்டி இருவருக்கும் ஈடு நிலையை, சொல்லாமற் 

சொல்லிச்சாட்டும் திறமை அமைச்சரிடம் அமைக்திரு £கவேண்டும், 

அமைச்சராகாதவர் 

பழுதெண்ணு மக்திரியிற் பக்கத்துட் டெவ் 3வார் 

எழுபது கோடி யுறும் 

அரசனிடத்தில் மூகஈஃஈட்போடு இருர்த, நெஞ்சத்தில் வஞ்சனை 

கொண்டு கூடவே இருக்கும் மர்திரியைவிட எதிர்த்து நின்று 

போராடும் பதைவர்கள் எழுபதுகோடி பேரானாலும் வெல்லலாம். 

உடனிருக்து சூழ்ச்சி செய்யும் அமைச்சர் முதலானோரை ஈம்பக்கூ 

டாது என்பதாம்
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முறைபடச் சூழ்ந்து முடி.வில3வே செய்வர். 
Bowe டிலா௮ தவர் 

ஒரு செயலைச் செய்வசற்கான எல்லா அமைப்புகளும் பொருர்கி. 

யிருச்.தும் ௮ச்செயலைச் செய்ய முடியாமல் ஏமாந்த விடர்: தன்மை, 

அறிவற்ற மச்இரிகளிடம் உண்டு 

இப்படியாக உள்ள அரசு அங்கம் என்ற .மூறைக்குச் சம்பந்தப் 
பட்ட படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, ஈட்பு, அரண் ஆய ஆறு அங்க 

மும், பிணியின்மை, செல்லம், விளைவு, இன்பம், ஏமம் ஆய 
ஐர்சணிகளும் 5 

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் 
வல்லரணுமான கான்கு உறுப்புகளும் . 

நாட்டில் அமையப்பட்டு, உறுப௫ியும் தலாப்பிணியும் செறுபசையு 

மான: மூன்று குற்றங்கள் காட்டைச் சேராமலும், பல்குழுவும் 

பாழ்செய்யுமுட்பசையும் வேந்தலைச்குங் கொல்குறும்புமாயெ பிளவு 

கள் சாட்டில் இல்லாமலும், ஆட்சி ஈடைபெறுகிறதா என்று தரா 

யூம் முறையில் ௮ரசியல்களைப் படிச்சவேண்டும்.. 

  

மெஞ்ஞானகலை. 

இ?ஃமெஞ்ஞானச்சலேயான து முடிவான வீட்டிலக்கணமென் 

னும் பேரின்ப நிலையை விளக்குவதாகும் 7 

தான் என்பதெது ? தக்கலை கதிரிட்ட உ உலகம் எது 9 தான் 

என்பது எனது உடலை பர ? இவ்வுடலை ஈடத்தும் ஒன்றையா ?
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உடலும் எனக்கு வேராயின் நான் யார். எல்லாமாயும் எங்கு 

மாயம் நிறைந்த Questa கான் என்றால் எனக்கு எதிரிட்ட 

உலகம் தெரிவானேன் 

நான் ரான் என்கிறேனே ஓழிய என்னையறிய 

முடியாமலிருப்பானேன் ? 

் அப்பழ.யானால்.சான் எங்கிருக்கிறேன். என்னை சான் உணர முடியாத 
படி. இருப்பது போலத்தானா அவரவர்களும் ௮அவரவர்களை ச் தெரியா 

மலிருப்பார்கள், அப்படி என் இருச்கவேண்டும், ரானே இல்லாம 

விருக்கும்போ௮ அன் அவர்கள் அலைகள் மட்டிலும் எப்படி 

இருக்கமுடியும், என்னை நான் சோச்கும்போது இல்லாமலும் 

செயலில் சான் இருச் தகொண்டும் உள்ளபடித்தான் அனைவர்களும் 

இருக்கின்றனர் போலும், நீரில் குமிழிதோன்றுன்றன, பின் நீர் 

வடிவாகவே மாறுகின்றன. ் 

ட்டன கட்காரி தோன்றுஇன்றன, பின் மண் 

ணாகவே மாறுகின்றன. 

இப்படியாக எல்லாமாயும் எங்குமாயும் நிறைந்த ஒரு பொரு 

ளின் தோற்றவடி.வமே நான், கரம், என்பது, அத்தேரற்றம் மறைச் 

தால் அது அதுவாகவே மாறுகின்றன. . இதனிடையில் இன்பம்: 

அன்பம் என்ற இரண்டில் இன்பமடைகந்தநே£ம் இன்பகேரமாயும் 

துன்பமடைச்த சோம் துன்பம் அடைர்த கோமாயும் ஆகிறது. 

நில்லாதவற்றை யெல்லாம் கிலையள்எ தென ஏ௨ூ காலங்கழிப் 

பவர் சிலர். பொருளல்லவர்றைப் பொருளென்று கருதி கோத்தைச் 
கழித்தவர் இலர். யான் எனசென்னும் செருக்கால் எனக்கே 

எனக்கே”என வீண்:சுமையைச் சுமச். து BANGS a ONT சிலர் 

இப்படியாக உள்ள உலகத்தில், தானே சொந்தமற்ற நிலையில், 

தனக்குச் சொர்சமான பொருள்களென்று கூறிக்சொண்டு பற்றுச் 

குறைக்கு இக்கும் அங்கும் சகற்றிப்பல எண்ணங்களைச் சுமக்து, பற்
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றை: வலிமைப்படுத்தி, அப்பற்று சம்மைப்பற்றி, சாம் அதைப்பற்றி, 

நீங்குமோ எனச் கவலைப்பட்டு, சவலை முதிர்ச்துத் துன்பமாக மாறி 

ன்பம் துக்கமாக வளர்ச்து, அழுகை முதலிய செயல் வடிவாகும் 

அளவுக்கு வளரவிடா சபடி அறிஏடன் கூடிய உடல் இன்பமுடன் 

வாழவும், இன்பம் வளர்ச்து பேரின்பமாசத் தழைத்து அ௮ப்பேரின்ப 

நிலையிலிருச் அ மாளுமல் .நிலைத்திருப்பதே மெஞ்ஞான ஈலையாகு 

மென்ற உண்மையை அறிர்துப் படிச்சவேண்டும்.. 

அப்பேரின்ப நிலையில் உள்ள அன்பு, வாய்மை, ஈட்பு என்ற நற் 

குணச் டன் பழட இன்பமடைவதற்கு உறுதுணையான ஆசையே 

காதலென்னும் இன்பமாகும். அவ்வின்பத்தை அழியாமல் காப் 

பதே அரசியலென்னும் பொருளியலாகும், அப்பொருள் வடி.வமே 

இல்லாழ்ச்சை யென்னும் அறவழியாகும். ஆதலால் ௮றம் பொருள் 

இன்பம் வீடு என்பதெல்லாம் பேரின்பத்தையடைவதற்கான வழி 

களேயாகும் என்ற உண்மையை அறியும்படிப் படிச்சவேண்டும். 

இதற்காகவே 

அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார் 

என்னுடைய3ரனுமிலர் என்றும் 

எப்பொருள் எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள் 
"மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு ் 

என்னும் இருவள்ளுவர் சம் இருக்தகவில் விளக்கி உள்ளார் 

ஆதலின் இருக்குறள்சளிலுள்ள அறிவுகளை ஊன்றிப் படிக்க 

வேண்டும். . 

- மெஞ்ஞான கலையை நாட்டில் நிலைப்படுத்தும்போது உடலால் 
செய்யமுடியாத செயலை மெஞ்ஞானக்கலை ஈடத்திக்காட்டும் 

அரியவென்றாகாத் வில்லை பொச்சாவாக் 
சருவியாற் போற்றிச்செயின் 
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எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார் 
இண்ணிய ராகப் பெரின் 

உள்ளிய தெய்த லெளிதுமன் மற்றுந்தான் 
உள்ளிய துள்ளப் பெறின் 

வேண்டிய வேண்டியாங்கெய்தலால் செய்தவம் 
ஈண்டு முயலப் படும் 

என்ற அறிய செயல்களை ஈடத்திக்காட்டும் நிலைகள் வளரும் 

. அறிவு, ஞானத்தைக்கொண்டே எல்லா வழிகளையும் எல்லா 
செயல்களையும் ஈடத்த முடியும் ’ 

எவ்வளவு உயர்ச்து விளல்னொலும் அதில் பற்றுகொண்டு 

தனக்கென வாழாமல் மற்றவர்களையும் இன்புற்று வாழச்செய்விக் 

கும் முறையில் மெஞ்ஞானக் கலையைத் துறுவித்துறுவிப் படிச்ச 

வேண்டும். படி. த்தபடியம் ஈடக்கவேண்டும், 

கை. 

  

ஒதற் கெளிதா யுணர்தற் கரிதாகி . 
வேதப் பொருளாய் (பிகவிளங்கித்- தீதற்றோர் 

உள்ளுதோ றுள்ளுதோறுள்ள முருக்குமே 

வள்ளுவர் வாய்மொ.ி மாண்பு. 

  

லோபோ பிரபு பிரஸ், செவ்வாய்ப்பேட்டை, சேலம். 
Q. H. No. S. 49B 0. 2000. :



நச்சு நோய்க்கு நல்ல மருந்து 
இங்கே கிடைக்கும். 

நோய் நாடி நோய்முதனாடி. யதுதணிக்கும் 
வாய்காடி வாய்ப்பச் செயல், : (குறள்) 

ஈம் நாடு, மலை காடு நெருங்கினதாகையால் பல 
ச்சு (விச) பூச்சிகளின் குணம் சிலர் உடலில் பரவி. 
நிடழுவது உண்டு, அது நாளுக்கு நரள் ரத்தத்தில் 
எறி 3மற்றோலின் பக்கமாகப் படரும் ஆரம்பம் விசத் 
9ற் குத் தகுந்தவாறு சொறியாகதக் தினவு கண்டோ, 
ரடித்தோ, சிவந்து, கருத்து, சொரசொரப்பு, , வம 
பறப்பு இம்மாதிரி ஆரம்பிக்கும். 

முஇர்ந்தால் மேகம் படைபோன்ற கோயாகும் 
இம்மாதிரி விச மோய்களுக்கு பல காலமாக வழக்கி 
ிருக்து வந்த மருந்துகளைப்படஇப்பகம் தயாரித்து வைத் 
நுள்ளது. விபரத்தை விளக்கமாகக்காலம், நிலை, வயது. 
ரல்லாம் தெளிவாக எழுதினால் அதற்குத் தகுதியான 
ருந்தும் முறையும் குறைந்த விலையில் பெறலாம். 

சாசாரண பாம்பு, நரம், பூனை, எலி. ஈண்டுத் 
தெருக்கால் போன்றவைகள் கடித்த உட னே கொடிக் 
(ள்ளி மரப்பட்டை, வசம்பு, மஞ்சள், இவைகளை சம 
ரிடை சேர்த்து ஈன்றாகஇடித்து கடிவாயில் கட்டிவிட் 
டால் விசம் ப்டராது. நல்லபாம்பு. போன்ற விரைந்த 
'ச்சுக்கு ௩மது மருந்தை: உடனே உண்ணவேண்டியது 

விப்ரத்தீற்கு எழுதவும். 

இருக்குறள் பதிப்பகம், 

இரா?€புரம், (சேலம் ஜில்லா)



   
fy இராசீபுரம் பயர் fe க ளப். i வ 

5 
உயர் டா. - wer மகேோபாத்யாய பண்டி டூ 
@ மணி-சதிரேசஞ் செட்டியார் தமிழாராச்சத் துறை 

தலைவர் 5. வையாபுரிப் பிள்ளை யோகி ஈச்தா 
னந்த. பாரதியார் ௩, 1. சேப் பிள்ளை ஜு: 

'* வீர பாண்டு went ௩. இராமசாமிக் ர 
* டர் சென்னை மாகாணக் கூட்டுறவ பிஸ் - 

னஸ் மானேஜர் ந. 1. பாலசந்தர். 
முதலியார். ௮. வாச ஈஞ்சையக௩* 

: * sa Git சேசயச்கவி ராமலிக் , 
“கம். பிள்ள wag em 15, 

_ தமிழ்ச் சங்கம் 2 

ட அறி.ப பெரியார்களின் மதிப்புரைகளுடன் 
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4 பொலிபும.. ர 

ர், இருக்கன் அந்தாதி. ra 90: 
 முழந்தை உள்ளம்... 02. 
3 வ பத் வகுத்த சம்காட்டுச் 

உ சட்டங்கள். 0 4 
ட. Dea. உயர் நாம ஷு 

ட UE ்பதெப்படி ட் g 

தாங்கள் நாட்டுக்குத் தொண்டுசெய்ய. இரும்பினால் 
அறிவு தரும் நூல்களை வாங்ூப்படி ப்போர் ளு) 

வழங்குங்கள். சலதி வாங்கப்படிக்கச்சொல்லுங்க 

டா சது ன 
2 a 

ர் 

    
திருக்குறள் பதிப்பகம் 

ர் இரா£பாம், சேலம் Dt- 
  

: திருக்குறள் எண்ணுப் பொருள் விளக்கம் உரை 0 
விரைவில் வெளிவரும் -— ்
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