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தம் 

ஸ்ரீலறு சுவாமி வேதாசலம் என்னும 
மறைமலையடி களால் 

இயற்றப்பட்ட தனிச் செந்தமிழ் நூல்கள் 

பாணிக்கவாசகர் வசலாறுங் காலமும் ரூபா %0 ௪0. 

கோகிலாம்பாள் கடிதங்கள் *-ஆம்பதப்பு 3 00 

பானிதவ௫யம் - 2 8 0 

சாகுந்தல காடகம் 2-ம் பதிப்பு ட் 2 8 0 

மசணத்தின்பின் மனிதர்நிலை oo. (2 4 0 

பழந்தமீழ்க் கொள்கையே சைவசமயம் :1 12 0 

சிந்தனைக்கட்டுசைகள் ° 1-8 0 
பட்டினப்பாலை அசாய்ச்சியுசை 8-ஆம்பதிப்பு 1 8 0 

முல்லைப்பாட் டாசாய்ச்சயுசை 4-ஆம்பதிப்பு 1 420 
சாதி வேற்றுமையும் போலிச் சைவீரும் 1 / 0 

'2வளாளர் நாகரிகம் 1 4 0 
பொருந்தும் உணவும் பொருந்தா உணவும் 1 4 0 
கடவுள நிலைக்கு மாறான கொள்கைகள் சைவம் , 

ஆகா 1 4 ப 

சோம கந்தசக்காஞ்சியாக்கம் 012 0 

திமிழ்நாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் 0 % 0 
சைவசபயச்கின் நெருக்கடியான நிலை 0 6 0 
தென்புலத்தார் யார? 0 6 0 

நரானசாகரம் 12 இதழ் உள்ள 15-ம் பதுமக் 

கையொப்பம் + 0 0 

அச்சிலிருக்கும் நூல்கள் 
சைவசித்தாந்கஞான போதம் (8-ஆம்பதிப்பு), இருக் 

குறள் தசாய்ச்சி, சிவஞானபோத ஆராய்ச்சி, தொலைவி 

லணா்தல், மக்கள் முரண்டு உயிர்வாழ்தல் எப்படி? பண் 

டைக்காலுக் தமிழர் ஆரியர் (3-ம் பதிப்பு), யோககித் 

திசை, குமுதவல்லி 1, 2-ம்பாகம், (2-ஆம்பஇப்பு).



Ups pus Sens, 1921. 

இசண டாம் பதிப்பு, 1921



இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை 

முதற்பதப்பில் இல்லாத 8ந்து நீண்ட கட்டுரைகள் இப் 

பதிப்பின்கட் ..|தியவாய்ச் சேர்க்கப்பட் டி ருக்கின்றன. 

அவை: *கடவுள் நிலை, ? *கல்வியுங் கைத்தொழிலும், ? 

(பகுத்துணாவும் மாதரும்,” தனித்தமிழ் மாட்சி! (தமிம் 

நாட்டவரும் மேல் நாட்டவரும்” என்பனவாகும், இத 

னல் இப் பதிப்பில் ௮0-பக்கங்கள் மிகுதியாகச் சோ£ 

துளஷ்ளன; 

முற்பதிப்பிற் சிற்ில கட்டுசைகளிற் nanny திற் 

சில வடசொற்களும் இப் பதிப்பின்கண் ௮றவே களைச் 

கெடுக்கப்பட்டன. அதனால் இந்நூற் கட்டுரைகளின் 

உரைஈடை இன்னும் மிகுதியான செர்தமிழ்ச் சுவை 

வாய்ந்து நடத்தல் காணலாம். 

பல்வாவசம், இங்கனம், 

பொதுநிலைக்கழகம், | மறைமலையடிகள். 

திருவள்ளுவாயாண்டு, ௧௯௭௧,



ஓம் 

முதற்பதிப்பு முகவுரை 

கற் ர் கல்லாதார் என்னலும் இருதிறத்தா ர்க்கும்பயன் படும் 

போருட்டுச், சென்ற பல ஆண்கேளாக யாம் இடை 

பிடையபே வெளியிட்?வந்த துண்டத் தாள்களிற் போந்த 

கட்டுசைகளே பெரும்பாலும் இர்நூ லி லேதொகுக்கப்பட் 

பிருக்கின்றன. ௮வை: (சையசமயப்பாதுகாப்பு,' (திருக் 

கோயில் வழிபா, (சறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி யிட 

லாமா?,” *சிவகாருணியம்,' “தமிழ்த்தாய்,” “அறிவு நூற் 

gid, (உடன்பிறந்தார் ஒற்றுமை,! *கூட்டுவாணிகம்,” 

பண்மக்கள் கடமை' என்பனவாகும். இவை பல்லாயி 

ரக் கணக்கான அண்டுத் தாள்களில் ௮ச்சிடப்பட்டுத் 

தமிழ் வழங்கும் நாமகள் எல்லாவற்றிலும் விலையின்றி 

வடிங்சப்பட்டன. இவற்றைப் பதிப்பிட்டபோது இவற் 

றின் அர்சுக்கூலி கடிதக்கூலிகளை மட்டும் ஆங்காங்கு 

உள்ள ஈண்பர்கள் நரசிலர் ஏற்றுக்கொண்டனர். 

இனித், துண்டுத் தாள்களாக அல்லாமல், எமது 

ஞானசாகச இதழில் யாம் இடையிடையே எழுதிவெளி 

யிட்ட வேறு சில கட்டுரைகளும் இர் ழாலின்கண் ஊடே 

ஊட ':ச/ச்கப்பட்டி ருக்கின்றன. அவை: “கடவுளுக்கு 

௮ ௦ரவம் உண்டு,” கல்வியே ௮ீயாச் செல்வம்,” 

'கமிழிற பிறமொழிக் கலப்பு,' பெற்றோள் கடமை' என் 

பனவாகும். இவற்றுட் 'கல்வியே௮ழியாச்செல்லம்' என் 

பதும், (பெற்றோள் கடமை” என்பதும் எம் ௮ருமைத் 

இருமகள் நீலாம்பாள்௮ம்மை ௮வைக்கள த்தில் விரிவுசை 

நிகழ்ச்தும்பொருட்டு எ.ழுதப்பட்டனவாகும்.
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.இந்நூலின்௧ண் அடக்கிய பதின்மூன்று கட்டுசை 

களுக் தூய தனித்தமிழில் எழுதப்பட்டிருத்தலோடு, எல் 
ஜீரம் எளிதிற் கற்றுண.சத்தக்க எளிய கடையிலும் 
ஆமைர்திருக்கின்றன. மேலும், இவற்றிலுள்ள பொருள் 

களூம் எல்லார்க்கும் விளங்குவனவாய், அவர்க்கு மேலும் 

மலும் அறிவை வளாக்கும் இயற்கை வாய்ந்து Paws 

கின்றன. யாம் எழுதிய மற்றை நூல்களிற் பெரும்பாலன 

சிறிதேனுங், கல்வியறிவு பெர்றவர்களுக்கே பயன்படு 

வனவாயிருக்க, இந்நூற் கட்டுசைகள் மட்டும் எல்லாக் 

கும் பயன்படும் இயல்புகண்டு எமக்கு ஈண்பசாய் உள் 

ளார் பலரும் இவற்றையெல்லாம் ஒருங்குதிரட்டி ஒரு 
தாலாக வெளியிடல் €வண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்ட 

கற் கிணங்க, அவற்றை இங்கனம் வெளியிடலானேம். 

பல்லாவசம், 

சமசச சன்மார்க்க கிலையம், இங்ஙனம், 
இ ர் 

சாலிவாகனசகம்,௧௮௪௩,” வேதாசலம் ஈலிவாகனசகம்,௧௮௪௩, | த 5 
தைமீ”



பொருளடக்கம் 

கடவுள் நிலை 

சை சமயப் பாதுகாப்பு 

ர. க்கோயில் வழிபாடு 

சிறு 2கவதைகட்கு உயிர்ப்பலி இடலாமா? 

2 வகாருணியம் 

கடவுளுக்கு ௮ருளுருவம் உண்டு 

கல்லியே அழியாச் செல்வம் 

கல்வியுங் கைத்தொழிலும் 

பகுத்துணாவும் மாதரும் 

தமிழ்த்தாய் 

சு£ழிற் பிறமொழிக் கலப்பு 

தனித்தமிழ் மாட்சி 

௮அறிவுழாற்கல்லி 

கமிழ்காட்டவரும் மேல்காட்டவரும் 

உடன்பிறந்தார் ஒற்றுமை 

'கூட்டுவாணிகம் 

பெண்மக்கள் கடமை 

பெ as (௫7 ள் கடமை 

&6T 

௨௬ 

௨௪ 

SBR 

௧௨௨௮ 

BRA 

௧௬௮' 

௧௭௬ 

௧௮௪ 

௧௯௩.
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இம் 

அறிவுரைக்கொத்து 

கடவுள் கிலை 

(சைவசமயம்' என்பது இவ் விந்தியநாடு எங்கும் உள்ள 

தமிழ் ஈன்மக்களால் எத்தனையோ ஆபிர் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னேதொட்டுக் கைக்கொள்ளப்பட்ட கடவுட் கொள் 
கையாகும். ௮ஃது வவர்களை ௮றிகிலும் உருக்கத்தி 
௮ம் துழுக்கத்திலும் மேலேறச் செய்து, மற்றை சாட்ட 

வவறு இல்லாத் தனிப்பெருஞ் சிறப்பினை ௮வர்கட்கே 

தீநீது, மற்றைச் சமயங்களுக் கெல்லாம் மேலான தனி 
நிலையில் வைக விளங்குவது, 

அது, த்மிப் ழ் ஈன்மக்களை ௮றிவில் ப்பட்டு விளங் 

கச்செய்தது எப்படியென்றுர், கூறுதும்: இர் நிலவுலகச் 
தில் எங்கும்உள்ள எல்லாமக்களும், ௮வர்கள் நாகரிகத் 
இற் சறந்இிருப்பினும் நாகரிகம் இல்லாச் சாட்டுவாழ்க் 

கையி லிருப்பிலும், எல்லாருங் 'சடவுள் ஒருவர் உண்டு' 
என்னும் உணர்ச்சியும் ௮அக்கடவுளை வணங்கும் விருப்ப 

மும் உடையராய் இருக்கின்றனா. மக்கட். பிரிவினர் 
எல்லார் வசலாறுகளையும் மிக நானுக்கமாக சாய்ந்து 

வரலாற்றுநால்கள் எழுதியிருக்கும் ஆங்கில் ஆசிரியர்கள் 

'சடவுளுணர்ச்சி யில்லாத ஒரு மக்சட் கூட்டத்தாரை 

ஒரிடத்துங் காண்டல்டிஇயலாது' என்று முடி.வுகட்டிர் 

சொல்லுன்றாரகள். ஈமது நாட்டிலும் மிகச் தாழ்ந்தோர் 
1



௨ அறிவுரைக்கொத்து 

மூசல் மிக உயர்ந்தோர் ஈறாக உள்ள எதீதிறத்தவருவ் 

கடவுளுணர்ச்சியும், அவ்வுணர்ச்சிக்கு ஏற்ற பலவகை 

யான வணச்கமுறைகளும் உடையராய் இருத்தலை நாடோ 

றம் நரம் எங்குங் கண்டுவருகன்றோம். ஆக2வ, கடவு 

ஞூண ர்ச்சியுங் கடவுள் வணக்கமும் இல்லாமல் மக்க 

ளாய்ப் பிறந்தவர்கள் உயி7வாழ்தல் இயலா தென்பது 

Bah gi விளங்கும். 
இனி, மக்கள் எல்லாரும் ஏன் இங்கனங் கடவுள் 

உணர்ச்சியுங கடவுள் வணக்கமும் உடையசாயிருக்கன் 

நனசென்றால், ௮வர்களனைவரும் இந்த உடம்பின் துணை 

யும், இந்த உடர்பு உலவும் நிலத்தின் துணையும், இந்த 

உ டம்புக்கு வேண்டும் பொருள்கறின் துணையும் 2 வேண் 

டியவர்களா யிருக்கின்றனர். வியப்பான இந்த “ உடம் 

பையும் இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்துப் பொருள் 

களையும் மக்கள் தாமாக?வ உண்டாக்கிசக்கொள்ள வல்ல 
வாகளாய் இல்லை. ௮க2வ, இக்கனை வியப்பான பண் 

_ங்களையும் தமக்கு அக்கிக் கொடுக்கத்தக்க பெருவல்ல 

பையும் பேசறிவும் பேரிரக்மூம் உள்ள ஒரு (Lp Lp pap 

கடவுள் கட்டாயம் இருக்கவேண்டுமென்லும் உண்ர்ச்டு 

எல்லார் உள்ளங்களிலும் இயற்கையாகவே தோன்றா 
நி ற்கி ன்று, ் 

இனி, எவசாலும் படைக்கமுடியாத இத்தனை உடம் 

பகளையும் இத்தனை உலகங்களையும் இத்சனை ௮ரும்பொ 

௬௱களையுக் சமக்குப் படைத்துக்கொடுத்த எல்லாம்வல்ல 

Doras: arpa உண்டு என்னும் உணர்ச்சி வந்த 

வுடனே, அவனைக் காணுதற்குங் கண்டு வணங்குதற்கும் 

எல்லாருக்கும் பேசவா உண்டாதலும் இயல்பே யாம். 
சலவைக் கல்லில் தருசஇச் சமைக்கப்பட்ட மிச அழ



தடவுள்கிலை | ஸ்: 

காரன-தர்உருவத் தையேனும், பலவண்ணங்களாற் குழைக் 
தத் திறமாக எழுதப்பட்ட ஓர ஒவியத்கையேலும்,வானத் 
சிற் பறக்கும் ஒரு மயிற்பொறியைபனுஞ், சுவைத்த 
ஏக்கம் பழுத்த பொருளும் நிறைந்த ஒரு நூலையே 

னும் இபற்றிய, கைத்தொழிலாளரும் ஈல்லிசைப் புலவ 
ரர் சமது காலத்தில் உயிரோ டிருக்கின்றனர் என்று 
தெரிந்தால் அவர்களைக் காண்டற்குங் கண்டு வணங்கு 
தற்கும் மக்கள் எவ்வளவு விழைவுடையசாய் விசைந்து 
செல்கின்றனர்! சென்று, ௮வீகளை மனம்உ௫௰ வணங்கி 

வாழ்த்தி எவ்வளவு இன்பு.றுகின்றனா! இற்றறிவுடைய 
மக்கட்பிறவி யெடித்தாரிலேயே சிறிது சரக்க அறிவு 

வாய்ச்த கைத்தொழிலாளமையும் நல்லிசைப் புலவரை 

யும், அவர் அமைக்கும் உருவ௮மைப்பு நால்அமைப்பின் 

அழகால் மனம் இழுக்கப்பட்ட மக்கள் தேடிச்சென்று 

கண்டு வணங்கப் பேசாவல் கொளவார்களானால், எவசா 

லும் ௮மைக்கமுடியாத எண்ணிறந்த உடம்புகளையும் 

எண்ணிறந்த உலகங்களையும் எல்லையற்ற உலகத்துப் பொ 

ருள்களையும் நாம் கேளாமல அமைத்துக் கொடுத்து, 

மற்றைத் தொழிலாளரும் புலவரும் ௮ழிச்தொழிவது 

போல் ௮ழிந்தொழியாமல், எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் 

நம்மோடு உடனிருக்கும் எல்லாம்வல்ல பெருமானைக் 

காண்பதற்குங் கண்டு வணங்குதற்கும் மக்களாகிய நாம் 

இன்னும் எவ்வளவு மிகுந்த பேராவல் உடையவர்களாய் 

இருக்கவேண்டும்! மக்களிழ் சிறந்தாசாயுள்ள சிலரைக் 
சண்டு வணங்குதலாலேயே, நம்ம£னார்க்கு ௮த்தனை பன் 

பும் இன்பமும் உண்டாகுமானால், எல்லாச் சிறப்புக்குர் 
தலைவஞய் நிற்கும் இறைவனைக் கண்டு வணங்குதலால் 

ஈமக்கு இன்லும் எவ்வளவு மிகுதியான அன்பும் இன்ப



௪ அ.திவசைக்கொத்து 

மும் உண்டாகல் வேண்டும்! ஆதலால், மக்களுக்குக் 

கடவுஞணார்ச்சியும் கடவுளை வணங்குதலும் வேண்டா 

வெனக் சசைவாசது வெற்றுசை மக்களுக்குச் சிறிதும். 

ப.பன்படாதென்று உணர்ந்துகொள்க. ன் 

இனி, 'லிருப்பு வெறுப்பில்லாச் கடவுள் தன்னை மக் 

கள் வணங்கல் வேண்டமெனவுர் தனக்குத் இருக்கோ 
Jasons திருவிழாச்களும் எடுத்துத் தன்னை அவர்கள் 

வழிபடுதல் வேண்டுமெனவும் விரும்புவசோ” என வின 

விச் லெர் ஈம்மனோை ஏளனஞ் செய்கின்றார். கடவுள் 

தம்மை மக்கள் வணங்கல் வேண்டுமெனத் தமது திரு 

வுள்ளத்திற் கருதுவது, அதனால் ௮வர் தமக்கு ஒரு 
பெருமை தேடிக் கொள்ளுதற்கு ௮ுன்று. ஒருவன் பிற 

ஜொருவனை வணங்குவது ௮ச்சத்தினாலும் நிகழும்; அன் 
பினாலும் நிகழும். செல்லத்தினாலேனுங் கலவியினலே 

ur தலைபையினா2லலும் வலிமையினா 2எலுஞ் திறந்தா 

ஞபிருக்கும் ஒருவனைச், செல்வமுங் கல்வியுர் தலைமை 

பும் வலிமையும் இல்லாத பிறா பெரும்பாலும் அச்சத் 

கால் வணங்காநிர்பா; சிறுபான்மை யன்பிலைம் வணங் 

காகிற்பர். மேற்சொன்ன வளங்களுடையோன் தன்னை 

'2ய பெரியனாக மதித்தூத் தன்னை வணங்குவோசை மதி 
யாது ஓழுகும்வசையில், ௮வனை வணங்குவோர் ௮வன் 

பால் என்றும் அச்சமே கொண்டு நிற்பர், ௮ங்கனஞ் 

செல்வம் முதலிய வளங்களால் உயாந்தோன் தன்னை 

2ப.லாகக் கருதாது, தன்னை வணங்குவா செல்லாரிடத் 

அம் அன்பும் இசக்கமும் உடையனாய் ஒழுகுவனாயின், 

அவனை வணங்குவார் தமக்குள்ள ௮ச்சக், ர்ந்து ௮வன் 

பாற் பேசன்புடையசாய் உள ங்குஜைந்து உருகி யொழுகு 

தலய காண்கின்றோம். இவ்வியல்பை உர்றுநோக்குங்



கடவுள் கிலை ௫ 

காற், கடவுளை அச்சத்தால் வணக்குவோர் நிலைக்கும், 
அன்பினால் அணங்குவோர் நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு 

நன்கு விளங்காநிர்கும். *கடவுள் ஒப்புயர்வு ௮ற்ற 
செல்வமும் அறிவுக் தலைமையும் வலிமையும் உடையர்; 

அ வசை வணக்காது ஒழியின் நமக்குத் தீங்குண்டாம்"? 

என்னும் ௮ள$வ கருதி, ௮வசை அச்சத்தால் வனங்கு 
வோர் தாழ்ர்,த நிலைபின.சாவர். '*மேற்குறித்த வளங்களை 

யுடைய ஞாதலுடன், எம்பெருமான் ஒன்றுக்கும் பற்றாத 
எளியேங்களிடத்தும் அளவிறந்த அன்பும் இசக்கமும் 
உடையன்'' எனக் கருதி ௮வனை ௮ன்பினுல் வணங்கு 
வோர் உயர்ந்த நிலையினசாவர். அன்பினால் கணவனும் 
உயர்ந்த நிலையினசே கடவுளின் உண்மையை உணார்தா 
சவர். ஏனென்றாற், கடவுள் எல்லையற்ற செல்வமும் 
௮றிவுர் தலைமைபும் வலிமையும் மட்டுமே டிடையசல்லா; 

அறியாமையுந் துன்பமும் உடைய எல்லா உயிர்களுக் 
கும் ௮வ விரண்டையும் நீக்கி, ௮றிவும் இன்பமுச் தரு: 

தற்கு ௮வர் செய்திருக்கும் ஏற்பாடுகளின் ௮ரூுமையை 
எண்ணிப் பார்க்கப் பார்க்ச ௮வர் எல்லா உயிர்களிடத் 

தும் எல்லையற்ற அன்பும் இசக்கமும் உடையசென்பது 

தெளிவாக விளங்குகின்றது. ஈம் உடம்பிலுள்ள உறுப்பு 

களிழ் கண்ணிலுஞ் சிறந்தது பிறிதில்லை; கண் இல்லையா 

னால் ஈமதூ ௮றிவு முக்காற்பங்குக்குமேல் விளங்காது 

ஒழியும். இத்துணைச் சிறந்ச கண்ணையும், இதற்கு ௮டுக்த 
சிறப்பிலுள்ள ஏனை உறப்புக்களையுர் தாமாகவே படைத் 
துக்கொள்ள வல்லவர்கள் எங்கேனும் உளசோ? இல்லை 

யன்றே! எவசாலும் பக்டசிகமுடிகாத இவவரும்பெறல் 
உறுப்புக்களை, நாம் கேளா இருக்கையிலும் நமக்குப் 

படைத்துக் கொடுத்தவன் நம்பால் எவ்வளவு அன்பும்



க் அதிவுமைக்கொத்து 
எவ்வளவு இரக்கமும் உடையனயிருக்கவேண்டும்! இது 
பற்நியன் றோ மேஷடைடிற் சிறந்த மெய்ந்தாலாசிரியரான 
ஒருவர் (0 ௭ஜு0ா! கண்ணின் வியப்பான அ௮பைப்பை 

அசாயர்துகாட்டிக் கடவுளின் அறிவாற்றலையும் அருளை 

பும் நிலைநாட்டினார். ஆகவே, கடவுள் வகுத்த இவ 

லி.பற்கை யமைப்பின் 'திறங்களை ஆசாயுர்தாலும் ஆசா 

புந்தோறும் நாம் அவன்றன் ஆற்றலையும் அருளையும் 

அறிந்தறித மெய்யறிவு விளங்கப் பெறுகின்றோம் ௮ல் 

aur? பேசறிவுடையோன் ஒருவன் வகுத்த ஒரு நீராவி 
வண்டி. யன் அமைப்பை 2யனும், அல்லது அதுபோன்ற 

pO ym வியச்சகு பொறியை?யனும் காம் ஆசாய்ந்து 

கோக்குந்தோறும், அவனது அறிவின் இறம் நமக்குப், 

பெரியதோர் இன்பத்தை விளைத்து ஈமதறிவையும் விரிவு 

செய்து விளக்குகல்போல, இறைவன் படைத்த படைப் 

பின் வழிய ௮வன அ அறிவின் ஏற்றத்சைக்கண்டு நாம் 

கியது மகிழுக்தொறும் ஈமதறிவும் முறை முதையே 

சிரிது) பேசொளியோடும் விளங்காநிர்கும். , இவ்வாறு 
இரைவன்றன். அறிவாற்றல் அருளாற்றல்களை அறியு 

(முகச்சா னி, ஈபச்கு உயார்த அறிவுவிளக்கம் உண் 

டாகற் த 'வறுவழி இல்லையாதலால், ஈமக்குக் கடவு 

ணர்ச்சி மீவண் டாபமென்பாரின் MEA Gon Tepes 

களை ௮றியாமைப் பாழ் [ங்குழியில் அம்ச்தி ௮ழிப்பனவா 

பென் ஏணர்மின்கள்! இவ்வாற்ரற் சைவசமயமானது, 
மம்கணக்கு ௩ உரிய அறியாமையும், பிரப்பு இறப்பும் ம் இல் 

லாப் பெருமுதற் கடவுளான சிவபெருமான் றன் அறி 

வாற்றல் (Mon ப ்றல்களை விளக்கும் வழியே மக்களெல் 

லாசையம் பேசறில நிலைக்குச் செலுதீதுவதோர் ஒப்பற்ற 

கொள்கையாசலை உணார்து கொண்மினகள்/



Steyr Oa | ௪ 

இனிக் கடவுள் ஒருவா இருந்தால், அவர், தம்மை 
மக்கள் வணங்கல் வேண்டுமெனக் கருதா” என்னுங் 
கருத்துப்பட் உரைப்பார் உரையும் பாழுசையாதல் காட் 

'டுதும்: எல்லாம்வல்ல இறைவன் இவ் வுலகத்தையும் 

இவ் வுலகத்துப் பொருள்களையும் படைத்து, அ வறறின் 
நடுவே இவ்விபப்பான இவ்வுடம்பூகளிற் புகுத்தி ஈம்மை 

வாழச்செய்திருக்கும் வகையினை உற்று கோக்கும் நண் 

ணறிவாளர், இங்ஙனம் ௮ வன் செய்திருப்பது ஒரு சிறந்த 

கோக்கம்பற்றியே யல்லாமல் வெறும் பாழுக்காக ௮ன் 

றென உணர்வர். அச் சிறந்த கோக்கம் யாதோவென் 
ரூல், நாம் ௮றிவும் இன்பமும் இவையென உணர்ந்து, 
நமக்கு இயற்கையாவ் உள்ள ௮றியாமையுக் துன்பழுதங் 

களைந்து, என்றும் ௮ழியாப் பேரின்பத்தில் நாம் நிலைபேறு. 

யிருக்கவேண்டு மென்பதே யன்றோ? உலகத்தின்௧ண் 
உள்ள ௮மிய காட்சிகளையும், இனிய ஒலிகளையுக், தீஞ் 
சுவைகளையும், ஈறுமணங்களையும், மென்பொருள்களை 

யுங் கண்டுகேட்டுச் சுவைத்து உயிரத்துச் வவட உணர் 

தலாலும், அறிவால்மிக்க சரீன்ரோசொடு பழகி ௮வர் அக் 
இய நால்களை சாய்ந்து ௮றிதலாலும் யாம் நாளுக்குநாள் 

அறிவும் இன்பமும் இவையென உணர்ந்து அவற்றுரல் 

மேன்மேல் உயாந்து வருகின்றனம் ௮ல்லமோ? ஆகவே, 

இறைவன் இவ்வுலகவாழ்க்கையினை வகுத்தது, நாம் அறி 

வில் வளர்ந்து ௮வனது பேரின்பத்திற்சென்று கிலைடெறு 

தீற்பொருட்டேயாமென்பது கன்கு துணியப்படும். நாம் 

கடவுளின் பேரறிகினையும் பேரின்பத்தினையும் ௮றிதற் 

குக் கருவிகளாகவே அறிவையும் இன்பச்தினையுஞ் சீறிது 
சிறிதே காட்டும் இவ் வுலசத்துப் பொருள்களையும் இவ 
௮டம்புகளையும் இரைவன் ௮மத்தனனே யஃலாமல்,



௮ அறிவுரைக்கொத்து 

இப் பொருள்களும் உடம்புகளுமே பேசறிவையும் பே 

ரின்புத்தையும் ௮ளிக்குமென அமைத்தானல்லன். ஆத 
லாற், சிற்றறிவு சிற்றின்பங்களைத் தரும் இவற்றிற் பற்று 
வையாம்ற், பேரறிவு பேரின்பங்களைத் தருக சடவுளிடக் 

இல் நாம் பர்றுவைத்தல் வேண்டு மென்பதே அவனது 

௮ரும்பெரு நோக்கமாதலால், ௮ர் நோக்கத்தை யுணர்ந்த 

வர்களல்லாமல் மற்றையோர் இவ் வுலகப்பற்றை கிடார். 

அகவே, இறைவனைச் சார்ந்து வணங்கி அவன்றன் பே 

ரின்பத்தை நாம் டெறுவது ௮வனது நோக்கத்தோடு ஒத் 
திருக் சலால், அதுகண்டு இறைவன் திருவுளம் மகிழ்வன். 

மகன் உயர்ந்தநிலை யடைதல் கண்டு பகிழாத தந்தைதாய 

ரும் உளசோ? எனவே, நாம் இறைவனை வணங்குவது 

ning பெரும் பயன் தருதலோடு, இரைவற்கும் 

ப௫ழ்ச்ரி தருவதாகலின், ௮வற்குத் இருக்கோயில்களுந் 

திருலிழாக்களும் ௮மைத்து வணங்குதலே றந்த முறை 

பாமென்க. இஃது உணர்த்துதற்கே அப்பரும், 

குறிகளும் அடையாளமுங் கோயிலும் 

கெறிகளும் அவன் கின்றதோர் கேர்மையும் 

௮திய ஆமிரம் ஆரணம் ஒ.திலும் 
பொஜிமிலிர் மனம் என்கொல் புகாததே"என் 

௮ அருளிச்செய்தா சென்பது. 

கன்



சைவசமயப்பாதுகாப்பு ' 

(கரகம் உறவு கல். துண்ணக் கண்டீர்[*௮௧ண் 
டாகாரசிவ, போகம்எனும்: பேரின்பவெஷ்எம் 
பொக்கத்த.தும்பிப் பூரணமாய், ஏகஉருவாய்க் 
இடக்குதையோ! இன்புற. றிட சாம் இனிஎடுத் 
த, தேகம் விழுமமுன் புசிப்பதற்குச் சேரவா 
ரும்! செகத்திசே!?” தாயுமானசுவாமிகள். 

(சைவசமயம்” என்பீது (சிவத்தை ஆராய்ந்து அறிந்த 
பொழுது ௮ல்லது கொள்கை! என்று பொருள்படம்; இர் 
தக் கொள்கையைப் பாதுகர்த்துக் கொள்ளுதலே சைவ 

சமயப் பாதுகாப்பு ஆகும். உலகத்திலே ௮ளகிறந்த 
கொள்கைகள் இருந்தாலும், ௮வை யெல்லாவற்றுள்ளுங் 
கடவுளைப் புற்றிய கொள்கையே சமயம் என்று பெரும் 
பான்மையும் எல்லாராலும்" கைக்கொள்ளப்பட்டு வரு 

இன்றது. மக்கள் நிலையில்லாத வாழ்க்கை உடையசாய் 
இருத்தலாலும்,கோயுந்துன்பமுங்கவலையம் அடுத்தடுத்து 
வந்து ௮வரை வருத்துதலாலுர், தமக்குத் துணையாக 

நினைத்த மக்களுர் தம்மைப்போலவே கோய் முதலி.பவுற் 
றால் வருந்தி நிலையின்றி மறைந்துபோதலாலும், அவர்கள், 

தீம்மிலுந் தம்மைப் போன்ற எல்லா உயிர்களிலும் மேற் 
பட்டு உயர்ந்த ஒரு பேசறிவுப் பொருளான கடவுளின் 
துணையை நாடினவராய் இருக்கின்றார்கள், கடவுள் இல்லை 
யென்று வலியுறுத்தில் பேசிவரதவர்களுங் கூடப் பெருர் 

அன்பங்கள் வந்து தம்மை மூடிக்கொண்ட காலத்தில் 

2
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தாம்கொண்ட கொள்கையைப் பிசசென உணர்ந்து கட 

வுளை ஈம்பத் தலைப்பட்டி ருக்கின்றார்கள். கடவுளிடத்தில் 

நம்பிக்கை யில்லாத ௮ருகரும், பெளத்தருங் கூடத் 

தமக்கு மேற்பட்டதுணையை நாடினவர்களாய்த் தம் சமய 

குசவரையே கடவுளாகஎண்ணி வழிபட்டுவருகின்றனா். 

தம்மையே கடவுளர்க நினைப்பவர்களுக் கூடத் தமது 
கொள்கையை உண்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமை 

கண்டு ஏதாவதொன்ரைத் தமக்கு மேற்பட்டதாகவைச்து 

வணங்வெருகின்றார்கள். இக்ஙனமாக ஒன்றோடொன்று 

பாறுபட்ட கொள்கைகள் உடையவர்க ளெல்லாருங் 

கடைசியாகக் கைக்கொண்டது *தமக்க மேற்பட்ட ஒரு 

பேரறிவுப் பொருள் வணக்கமே' ஆகும். இம் முடிந்த 

கொள்கையில் எல்லாச் சமயிகளும் உடன்பாடு உடைய 

வசாய் இருக்கின்றனர். 

இனி, மக்கள் எல்லாரும் இங்கனர் தம்மின் மேற் 

பட்ட ஒரு போறிவுப் பொருளின் உதவியை விரும்பி 

நிற்ரல் எதன் பொருட்டு என்று _ழ்ந்து நராய்ந்து 

பார்ச்குங்கால், ௮வா தமத துன்பத்தை நீக்கக் கொள் 

ளுகற்கும் இன்பத்தைப் பெறு சற்குமேயாம் என்னும் 
உண்மை. புலனாகும். மக்கள் மட்டுமே யல்லர், மக் 

களிலுக் தாழ்க்க எல்லா உயிர்களுங் கூடத் தமது 

அன்பத்தைப் போக்க இன்ப்தை க்கக் கொள்ளவே 

முபன்று நிற்கன்ரன. இங்கனம் ஈம் கண்ணெதிரே 

காணப்படுகின்ற இவ் வுண்மையைக் கொண்டு, எல்லா 

உயிர்களும் இப்போது துன்பக் கயிற்றாற் கட்டப்பட் 
டி ருக்கின்றன வென்றும்; இக் துன்பக் கயிற்றை அறுக்க 
வும் இன்பவெள்ளத்தைப்பெருக்கவுர் தம்மால் ஆகாமை 

யின், துன்பச்தினின்றுக் தம்மை விடுவித்து இன்பத்தை
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ஊட்ட வல்ல முழுமுதற்கடவுளின் உதவியைப் பெறு 

தற்கு அவை பெரிதும் விரும்பி நிற்கின்றன வென்றும் 
காம் தெளிவாக ௮றிந்துகொள்கின்றனம் ௮ல்லமோ ? 
இன்னும். இறப்புப் பிறப்பு கோய் மூப்புக் கவலை இழப்பு 

முதலான பலதிறப்பட்ட வடி.வங்களிற் றோன்துர் துன் 
பங்கள் அத்தனையும் எல்லா உயிர்களையும் வருத்தி வசக் 

காண்கின்றோ மாதலால், இத் துன்பங்கள் உடையோர் 

வேறுவகையில் எவ்வளவு உயர்கதோசாயினும் உமா£க்ள 

யல்லாமற் கடவுளாகமாட்டார். இவ்வுயிர்களை இத் துன் 
பத்தினின்றும் மீட்டு, இவற்றிற்கு இன்பத்தைத் தரு. 

கடவுள் ஒருவ? எவ்வகைத்துன்பமும் இல்லாதவா,எல் 
லாஇன்பமும் ஒருங்கேஉடையவா.இதுவே கடவுளுக்கு 

உண்மையான தன்மையென்பதை எல்லாச் சமயிகளும் 
உடன்பட்டு உரைப்பார்களிரயிலனுஞ், சைமசமயத்தில்மட் 

டும் அ௮வவுண்மை முன்னுக்குப்பின் மாறில்லாமற் காணப் 

படுகின்றது; மற்றைச் சமயத்தவர்களோ இநஈப்புப் பிறப்பு 

(ழூதலான மேற்கூறிய துன்பங்களிற் கிடந்.து உழன்றவர் 

களை, ௮வசவரிடத்துள்ள சிற்கெ சிறந்த தன்மைகளைக் 

கண்டும் வலிப செய்கைகளைக் கண்டும் முழுமுதற் கடவு 

ளாகத் துணிந்து வணங்கி வருகின்றனர். நாடக அரங் 

கத்தில் ௮ரசகோலந்தாங்கிவந்து ஆரி2வான் உண்மையில் 
௮ சன் ஆகாமைபோல, இறைவனருளாற் சிற்சில உயரி 
நலச் செய்கைகளைப் பெற்றவர்கள் ௮வற்றால் ௮வ்விறை 
வனைப்போற் கருதப்படிலும் ௮வர் உண்மையில் ௮வ 

விறைவகைமாட்டார். சைவசமயிகள் வணங்கெவருவது, 
இன்பவடிவான சுடவுளே யல்லாமற் பிற உயிர்களுள் 
ஒன்றும் ௮ன்றென்புதர்கு ௮டையாளம் என்னென்ருல், 

அன்பு ௮ல்லது இன்பம் என்று பொருள்படுஞ் சிவம்



௪௨. -அறிவுசைக்கொத்து : 

என்னுஞ் சொல்லையே முழுமுதற்கடவுளுக்குச் சிறப்புப் 

பெயசாகவைத்து வழங்குவதும், ௮ச் சீவத்திர்கு இப் 
புப் பிறப்பு முதலான எவ்வகைத்துன்பமுஞ் சிவபு.சாணக் 
களிற் காணப்படாமையுமேயாம். இவ்வுண்மையை வுலி 
யுறுத்தும்பொருட்டே, . 

(பாதொரு தெய்வங்கொண்டீர் ௮த்தெய்வமாகி 

“வாள்கே , மாதொருபாகனார் தாம் வருவர்/மற்று 

௮ச் தெய்வங்கள், .வேதனைப்படும் இறக்கும் 

பி.௦க்கும் மேல்வினையுஞ் செய்யும், - ஆதலால் 
இவையிலாதான் ௮.றிச்தருள் செய்வனன்றே” 

என்டது சிவஞான?ித்திவாரிலும் ௮ருளிச் செய்யப் 

பட்டது. ௩ 

இங்கனம் இன்பவடி.வாக விளங்கும் முதல்வனையே 
வணங்குஞ் சைவசமயிகள் எவ்வுயிர்க்கும் இன்பத்தையே 
செய்யக் கடமைப்பட்டவர்களா யிருத்தலால், இன்பத் 

தற்கு மாறான துன்பத்தைத்தருங் கொலைத்தொழிலை எவ் 
வயி'க ளிடத்துஞ் செய்யாதவர்களாயும், ௮க் கொலைத் 

தொழிலால் வரும் ஊனைத் தின்னாதவர்களாயுஞ் F vss cy 

ணிய ஓழுக்கத்தில் தலைசிறந்து நிற்கின்றார்கள். £வகாரு 

ணிய ஓ.முக்கம் மற்றைச் சமபத்தவராலுங் கைக்கொள் 
ளப்படினும், அது சைவசமபயிகளுக்கே பழமைக்காலர் 

தொட்டுச் சிறந்த உரிமையாகி வருகின்றது. மற்றைச் 
சமயத்தவருச் சம்மிர் புலால்தின்னாத ஒருவரைப்பார்த்து 

(அவர் சைவசாகிவிட்டார' என்று சைவப்பெயராற் கூறு 
தீலிழ், "வகாருணிய வொழுக்கஞ் சைவசமயிகளுக்சே 
சிறப்புரிமைப் பொருளாய் விளங்குகின் ரது. 

இனி, இங்கனமெல்லாம் பலவகையாலும் உயாந்த 
சைவசமயத்தைப் பாதுகா ததுக்கொள்ளும் வழிகள் என்



சைவசமயப்பாதுகாப்பு ௧௯: 

ஜென்ராற்,சைவசமயத்திற்பிறக்கும்பெருந்தவம்பெற்றவர் 

கள்.முதலில் தம்மால்வணங்கப்பட்வெரும்முழுமுதற்கட 
ளான இலத்தின் இயல்புகளை ௮றிந்தோரிடத்தும் மால் 

க்ஷிடத்துல் கேட்டும் படித்தும் ஈன்கு ௮றிக்துகொள்ளு 

தல் வேண்டும், பெண்பாலாசே பிள்ளைகளின் கல்லறிவு 
'வளர்ச்சிக்கும் ஈல்லொழுக்கத்திற்குங் காசணசாக இருத் 
தீலாற், பெண்மக்களுக்குச் சைவசமய நூல்களையும் ஈல் 

லொழுக்கங்களையும் அறிந்தோர் வாயிலாகக் கற்பித்து 

வருதல் வேண்டும். ஆண்பிள்ளைகள் மற்றக் கல்வியொடு 

சைவசமய உணர்ச்சியும் பெற்றுவரும்படி கல்விச்சாலை 

கள் ஆங்காங்கு இறப்பித்து, அதனைச் செவ்வையாகப் 
'புகட்டி வருதல்வேண்டும். தேவாச திருவாசகங்களுக் 
குப் பொருள். தெரிந் தகொள்வதோடு, இனிய குசலில் 

அவற்றை இசையுடன் ஓது தீற்கும் ஒவ்வொருவரும் பழ 
கிக்கொள்ளுதல் வேண்டும். 

இனி, ஒா7உயிசைக் கொலைசெய்யாமையுங்,கொள்று 

அதன் ஊனைத் இன்னாமையுஞ் சைவசமயத்தற்குச் சிறந்த 

அறமா யிருத்தலால், எல்லாருஷ் சீவகாருணிய கொழுக் 

கத்தைக் கைப்பற்றி யொழுகும்படி. எவ்வெவ்வகையால் 

முயற்சிசெய்தல் வேண்டுமோ ௮ங்கனமெல்லாஞ் செய்து 
அதனை எங்கும் பசவச்செய்தல் சைவரக்கு இன்றியமை 

யாத கடமையா யிருக்கின்றது. 

இனித், தமிழ்மொழியின் ௮மைப்பும் ௮,5ன் இபற் 

கையுஞ் சைவசமய உண்மையொடு மிகவும் ஒன்றுபட் 

டிருத்தலால், ௮தனை எல்லாரும் ஈன்முக்க் கர்று வேறு 

மொழிக் கலப்பில்லாமற் செவவையாகப் பேசவும் எழுத 

வும் ௮தற் புதிய புதிய ஈல்லதால்கள் இயற்றவும் பழகிக் 

கொள்ளுதல் வேண்டும். தமிழ்௮ல்லாத மற்ற சாழிக



௧௪ அறிவுசைக்கொத்து 

ளில், வருத்தப்பட்டுச்சோல்லுஞ்சொற்களுஞ், சினர்.துன் 

பம் வந்தாற் பிறக்கும் உசத்த ஓசைகளும், இளைத்த ஒலி 

களும் நிரம்பிக் சடத்தலால் ௮வையெல்லாஞ், செயற்கை 
பொழிக ளென்றுந், தமிழில் வருத்தமின்றி இயல்டாத 

பிறக் சஞ் சொற்களே கிறைந்து சினத்தாற் பிறக்கும் 
வெடுவடுப் போசையுச் அன்பத்தாற் , பிறக்கும் இளைப் 

பொலியும் இன்றி, எல்லாம் இனிய குணத்திற் பிறக்கும் 

மெல்லோாசைகளாய் இருத்தலின், தமிழ் இன்பவடி வாய் 

விளங்குஞ் சிவத்தோடு ஒத்த இன்பம் வாய்க்க தெய்வ 
மொழியாம் என்றுஞ் சைவசமயிகள் இவ்வுண்மையைக் 
சா த்தீற் பதியவைத்து ௮சனை வளசச்செய்சற்கான எல் 
லா முயற்சிகளையுங் குரைவறச் மெய்தல்வேண்டும். 

ஈம் செந்தமிழ்மக்களில் நாறாயிரம்போக்கு இரண்டு 

x 

மூன்று பே? சிறிது படி த்சவர்களா யிருக்கின்றார்கள்; 

மற்ர வர்கள் எல்லாருங் கல்வியறிவு இல்லாதவர்களாயும், 

அறியாமைச் சேற்றிற் புதைந்துகிடப்பவர்களாயும் இருக் 

கின்றா/கள். உலகத்தில் இவ்விந்தியநாட்டைத் தலிச பற் 
றைப் பெரும்பாகங்களில் இருப்பவர்களெல்லாரும் கல்லி 

யிலும் ரானத்திலும் உழவிலுங் கைத்தொ மிலிலும் வாணி 

கத்தலும் சாளுக்குகாள்மேம்பட்டுவச,ஈமதுகாட்டிலுள்ள 

வர்க ளா--௮வர்களிலுக் தமிழர்கள், இவற்றில் Daas 

காழ்ந்தநிலைமையிலருக்கின்றார்கள்! இவர்களை இனிக் கல் 
லிர்சாலைகளுக்கு அனுப்பிக் கல்வி கற்பித்தல் இயலாதாக 

லீன் ஊர்கள் தோறும் ஈகரங்கள்தோறுங் கழகங்கள்லைப் 

பிச்து ௮வரறின்வாயிலாகத் சமிமுஞ்சைவமும் உணர்ந்த 

அறிஞசைப் பல இடங்கட்கும் அனுப்பித், தமிழ்நூற் 
a ¢ ௩ 4 ௫ ௪ . பொருள்களையுஞ்சைவதாற்பொருசுகளையும் விளக்கமாக 

அறிமதுத்திவருதல் இப்போது உடனே செயர்பாலதான



சைவசமயப்பாதுகாப்பு ௪௫ 

நன்முயற்சியாகும். தமிழ் கற்றோர் தொகை மிகவுஞ் 
சுருங்கப்போதலால், (தமிழ் அறிஞர்க்குப் பொருள் என் 

வேண்டும்; என்று ஏளனமாய் உசையாமல், அவர்க்கு 
ஏ்ஷாமாப்ப் பொருளுதவி ,செய்து, கல்வியில் எல்லை 

யின்றிச் கற்று , அதனைப் பிறாக்கும் பயன்படும்படி. 
அவருக்கு மனக்திளரச்சியினை விளைவித்தல் வேண்டும். 

இனிச், சிவபிசான்கோயில்களில் கி றுத்தப்பட்டிருக் 

குர் திருவுருவங்கள், இறைவனுக்கு என்றும் உரிய ௮௬ 
ளுருவத்தையும், ௮ன்பர்க்கு' அருள்செய்யும் டுபாருட்டு 
முதல்வன் ஒசொருகாற்கொண்ட இருவுருவத் தோற்றங் 

களையும் அன்பர்க்கு நினைவில் எழுப்புதற் பொருட்டு 
அமைத்தவடிவங்களே யாகும். இவ்வடிவங்களை வணங் 
கச்செல்லும் ௮ன்பர்கள் இவற்றைக் கண்டவுடன் ஐயன் 

அருள்உருவங்களை நினைச்தவராகி ௮கங்குழைந்து ௨ ரகு 

வர். ஆண்டவனதருளுருவத்திற்குச் செய்யும் எண்ணத் 
அடன் தம் அன்பினார் பூவும் நீரும் இட்டு ஆடையணி 
கலன்கள் சாத்தி ௮வ்வடிவங்களை வணங்குதலும் அவ் 
அன்பிற்கு அடையாளமாகும். இறைவனருளைப் பெறு 

தற்கு ஞானமும் ௮தன்வழித் தோன்றும் பேரன்புமே 
வாயில்களாதலாலும், இக்காலச்இல் மக்களிற் பல்வகைக் 

கூட்டத்தாரும் ௮றிவைப் பெருகச்செய்து, ௮றிவாலும் 
அன்பாலும் ஆண்டவனை அடைதற்கு மிக முயன்.றுவரு 
தலாலுஞ் சைலாமயிகளான அறிஞரும் ஞானநெறியிற் 

றபத கருத்தை மிகுதியாய்ச் செல்லவிதெல் வேண்டுமே 

யல்லாமல், வெறுங் கன்மறெறியிற் புகுந்து ஒப்பனைகளின் 

பொருட்டே தருவிழாக்கவின்பொருட்டும் ஆபிரக்கணச் 
காகவும் இலட்சக் கணக்காகவும் போட்டி. போட்டுக் 

கொண்டு பொருள்களைச் செலவழித்துச் செருக்கடைய
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லாகாகாது. எல்லாஉலகக்களையும் எல்லாப்பொருள்களை 

யும் உடைய பெருஞ் செல்வசான சம் ஆண்டவனுக்கு, 

ஏழைமக்கள் நல்லஅல்லா வழிகளில் ஈட்டியபொருளைத் 

இ.ள் திரளாகக் கொடுத்தாலும், ௮வன் அதனைக் கன்ட 

ஏமாதீத் தனது அருளைக் கொடுத். துவிடுவான் அல்லன், 
கம்,யனுக்குவேண்டுவன ௮ன்பும்௮ன்பொழுக்கமுமே 

யாகும். அதுபற்றியன்றோ? திருகாவுக்கசசு நாயனாரும், 

-கெக்கு செக்கு கினைப்பவர் கெஞ்சுளே 

புக்கு கிற்கும் பென்னார்சடைப் புண்ணியன் 
பொக்கம் மிக்கவர் பூவும் கீருங்கண்டு 
நக்கு நிற்பன் ௮வர்தமை சாணியே '” என்று 

௮ருளிச்செய்தனார். 

ஆதலால், திருக்கோயில்களுக்குச் செய்யுஞ் செல 
வை இயன்றமட்மஞ் சறுகவேசெய்து, மிச்சப் பெரும் 
பொருளைச் சிவஞான வளாச்சிக்குஞ், சிவஞானிகட் 
கும், பழுதுபட்ட கோயில்கள் சத்தங்கள் குளங்கள் 
சோலைகள் பாட்டைகள் முதலியவற்றின் திருப்பணிகட் 
ஞ் செலவுசெய்து சைவர்கள் எல்லாருஞ் சிவபெரு 

மான் திருவருளைப் பெறவார்களாக!



திருக்கோயில் வழிபாடு 

'மூர்த்திதலஈ ர த்தம்முறையாற்றொடசூனர்க் 
கோர், வார்த்தைசொலரச்சந்குருவும்வாய்க்கும் 
பராபரமே” - தாயுமான சுவாமி. 

தெப்வத்தன்மைபெருக்திய இள வையார் 6 ஆலயந்தொழு 
ட உ 6 ; 99 உ . . x 6 a, a . வது சாலவும் ஈன்று” என்று ௮ருளிச்செய் திருக்கின் 

ஸர். கோயிலுக்குச் சென்று கடவுளை வண ங்குவுது 

மிகவும் ஈல்லது' என்த ௮ச் திருமொழிபின் பொரு 

ளாகும். மற்ற இடங்களிலிருந்து செய்யும் வழிபாட் 

டைக் STG GN கோயிலுக்குச் சென்று ௮ங்க கடவு 

ளுக்குர் செப்யும் வழிபாடு ஒன் ற சறர்தகாம் என்பது 

௮.தனால் தெளிவாகப் புலப்பரிகின்றது. கடவுளை பன்றி 
வேமெதனைபுக் சாணமாட்டாத (ுர்றுணர்வுடையோர்ச் 

குக் கோயிலிர் செப்யப்பரிம்" வழிபாட்டிற்கும் வேறிடங் 

கலீற் செய்பப்படும் வழிபாட்டிற்கும் வேறுபாடு இறிதுர் 

தோன்ருதாயிலும், உலகங்களையும் உலகத்துப் பொருள் 

'களையுமே ஏர்நேரமும் நினைந்துகொண்டிருக்கும் மற்றை 

எல்லார்க்குர் திருக்கோயில் வழிபாட்டைத் திரக் சட 

வுளை நினைந்து உருகுதற்கு வேறுவழி சிறிது இல்லை. 

கோயில் அல்லாத மற்ற இடங்களெல்லாம் உணவு தேறி 

தற்கு இசைந்த முயற்சிகளுக், தேடிய பொருள்களை 
வைத்து நூகர்தற்கு இசைந்த ஸமூபற்சிகள2ம ஈடை 

பெறுர் சன்மை யுடையனவாய் இருக்கின்றன. முக்த 
முயற்சிக் ஈடக்கும் இடங்களிலே செல்பவர்களுக்கு 
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அங்சேபுள்ள பொருள்களைப் பற்றிய கின்வும், .அம் 

மவற்கக்ப் பற்றிய நினைவுகளு?ம அடுத்தடுத்து உள் 

ளத்தில் தோன்றும். மாம்பழம் வித்குக்' கடைப்பக்ம 

மாய்ச் செல்வோனுக்கு மாம்பழத்தைப்புத்திய நினைவும்) 

சாராயம் இறைச்சி கஞ்சா அவின் முதலான தீய பண் 

டங்கள் விலையாகும் அங்காடி வழியே செல்வோரக்கு 

அவற்னறைப்ப ற்றிய நினைவுகளும், பு முகு மருக்கொழுந்து 

சந்தனக்கட்டை (முதலான நறுமணக கமழும் இனிய 

பண்டங்களுள்ள இடங்களிற் செல்வோர்க்கு அவற்றைப் 

பற்றிய நினைவகளும், பயன் மிகுந்து கல்விப்பொருளை 

ஊட்டும் பள்ளிக்கூட வழிச் செல் வோர்க்குக் கல்வியின் 

அருமையைப் பற்றிய நினைவும்? ஒருவர் பிணமாய்௯ 

கிடக்க ௮வரைச் சூழ்ந்து சுற்றத்தார் ஒவென்றலறம் 

விட்டின் ஒரமாய்ச் செல்2வாரக்கு கிலைபாமையைப் பற் 

நிய நினைவும், அழகுமிக்க இருவர் மணஞ்செய்ய னவ 

சைக் கண்டு எல்லாரும் பகிழ்ந்திருக்கும் விட்டின் பக் 
கத்3க செல்வோார்க்கு ௮வ் வின்பத்தைப் பற்றிய நினை 

வந் தோன்றுதலைத் தெளிவாக அறிர்தருக்கின்றனம் ௮ல் 
லோ? இவற்றைப் போல2வ கடவுளைத் தொழுதற் 

கென்று ஆங்காங்கு அமைத்திருக்குங் கோயில்களான 

தயஇடங்களுக்குச் செல்லும் ஈல்லோர்க்குங் கடவுளைப் 

பதறிய நினைவு இடைகிடாது தோன்றுவதாகும். உலக 

வாம்வென்னுர் துன்பச்திற் கிடந்து உழன்றுகொண்டு 

கடவுளை நினைத்தற்கு இடமீன்றி வருந்தும் மக்களுக்கு 

இடையிடையே ஈம் &ீயனைப்பற்றிய எண்ணத்தை எழுப் 

பும் பொருட்டாகவே ஓர் ஊரிம் பல , இடங்களிலுங் 

கோயில்கள் ௮மைக்கப்பட்டி ௬கன்றன. கோயில்களே 

இல்லாத காஜி நகரங்களில் இருப்பவர்களுக்குக் கடவு
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கர்ப் பத்திய நினைவு சிறிது் தோன்றாகாகையால் ௮வர் 

கள்' விலங்குகளினுங் கடைப்பட்டவரசாவார்கள்; உயார்க 

நினைவில்லர அவர்கள் தங்கி யிருக்கும் ௮வ் விடங்கள் 

fag: தகள் குடிகொண்ட காடுகளையே ஒப்பனவாகும். 

இவ் வுண்மையினை உணர்த்துதற்கன்றோ, ௫ 

இருக்கோயில் இல்லாத இருவில் ஊரும் திரு 

வெண்ணீறு ௮ணியாத திருவி அரும், பருக் 

கோடிப் பத்திமையிற் பாடா ஊரும் பாங்கி 
னொடு பலதளிகள் இல்லாகரும், விருப்போடு 

வெண்சக்கமூதாஒரும் விதானமும் வெண்கொ 

டி.யு மில்லாவூரூம், அருப்போடு மலர்பறித்திட் 
டுண்ணாஜரும் அவையெல்லாம் ஊரல்ல அடவி 
காடே” என்னுச் இருப்மாட்டிம் எழுந்தது? 

. (Soto ௮ணிபாத நெற்றியைச் ஈடு, சிவாலயம் 

இல்லாத ஊரைக் கொளுத்து.” என்னும் உபநிடதக் திரு 
மொழிபும் இவ்வுண்மையினையே ௮றிகிப்பதாகும். 

இனி, மனஉறதி உடையவ/கள் எந்த இடத்தி 

லிருந்துங் கடவுளை நினைக்கலா மாகையால், கடவுளைத் 
தொழும் பொருட்டுக் கோயிலுக்குத்தான் செல்லல் 

(2வண்டுமென்று வற்புறுத்தி யுசைத்கல் என்னையெனின் ; 

மேலே சொல்லியபடி. கோயிலைத் தலிச மற்ற எல்லா 
இடங்களும் '8வறு வேறு நினைவுகளை உள்ளத்தில் எழுப்பி 
மனவுறதியைச் சிதைப்பனவாய் இருத்தலால், ஈம்மனே 

ரில் எவ்வளவு மனத்திட்பம் வாய்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் 

அவர்கள் மற்ற இடங்களினிருக்க. “கடவுளை கினைக்கப் 

புகுவார்களாயின், அவர்களைச் சுற்றிலும் நடக்கும் உலக 
முயற்சிகளாலும், ௮லீவவ் விடங்களைப்பற்றிய எண்ணங் 

களாலும் ௮வரகளுடைய நினைவு கலைந்து பமுதபட்டுப்
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போகும். மேலும், அத்தனை மனவு.றதி வாய்ந்தவர்கள்; 

பலருங் கடவுளைத் தொழுதற்கென்.று இடமாக வகுக்கப் 

பட்டமையாழ் பலரின் தூயநினைவுகளால் மிசலும் புனித 
மாய் கிளங்குர் இருக்கோபிளீன் உள்ள சென்று தம் 
௮ ண்டவனை வணங்குதற்குப் பின் வாற்குவதுங் கூசு 

வதும் ௮ருவருப்பழம் ஏன்? மிகப் புனிதமான கோயிலை 
வெறுப்பது மனவுறுதிக்கு அழகாகுமா? பலருடைய 

நினைவாற் கட வுளுக்கென் ற சிரப்பாக அமைக்கப்பட்ட 
கொயிலிற் சென்று வணங்குவதால் மனவுறுதி யுடை 

யார்க்கு ௮வ்வுறுதி 2மன் பேலும் உசம்பெற்று விளங்குவ 

(காகி, ௮வது நினைவும் அங்குள்ள இறைவன் திருவுரு 

லத்தை 27 கண்டு மகிழ்ந்து இருவருள் இன்பத்திற்* 

படி க்திருக்குமன் 7m? ஆகையால், மனவுறுதி யுடைய 

வர்களுக்குக் தி நக்2காயில் வழிபாடு இன்றிபமையாது 

வேண்டற்பால கயாம் என்க, அளவற்ற மனவுறுதியுங் 

கரைகடக்க அன்புக் தூய உள்ளக் தூய அறிவும் 

கிறைந்த திருஞானசம்பந்தர் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்க 

வாசகர் மகலான மலோசே கோயில்க மீடாறுஞ்சென்று 

நம் பயனை வணங்க? வந்தளராயின், தாழ்ந்திலையிலுள்ள 

பற்றவா்சள் திருக்கோயில் வழிபாட்டைக் குரைவாகக் 

கருதுவதும், ௮கனை எளன 3 செய்வதும் எவ்வள oF 

‘Quran குற்ரமாய் முடியும்! 

அப்படி யானாஓம், மெய் வாய் கண் மூச்குச் செவி 

என்னும் வீம்பொறி களுக்கும் மன ச்திற்கும் புலனாகாமல் 

வ்றிவுவடி வாய் எளளுக்குள் எண் ணெய்போல் எங்கும் 

($ரிவற நிரைக்துகிற்கும் இறைவனை அவ் அறிவுவடி வர 
Sle கினைது வணங்காபற், கச் லினலுஞ் செம்பிலைம் 

உருவாச்சப்பட்ட உமர் அற்ற வடி வங்சளில் வண கு



இருக்கேசயில் வழிபாடு ௨௧ 

வது.குற்ரமாகாதோ வெனிற்; குற்றமாகாது. Fp eps 
தையாய் இருந்த காலத்திலே தன் தாய் தந்தையரைப் 
பிரிந்து நேடுந் தொலைவிலுள்ள ஓர் இடத்திற் பிறசால் 

வஏர்ச்கப்பட்ட ஒரு சிறுவன் ஆண்டு முதிசமுதிச அறி 
வும் முதிசப் பெற்றவனாய்த் கன் தாய்தந்தையசைக் காண 

விருர்பியபோது, ௮வனை வளர்த்து வக்சவர் அவன் மாய் 
தீந்சையாதழ் ஓவியத்தைக்காட்ட Host அதில் அவர் 
களைக்கண்டு வணங்க அகம்மகிழ்தல்போல, எல்லையின்றி 

எங்கும் நிறைந்த இறைவனைப் பிரிந்து ௮வனது இரு 

வருள் வரவைக் காணமாட்டாமல் ௮ழியாமையிம் கட் 
டுண்டு கிடக்கும் ஈம்மனோரக்குச் சிறிது சிறிதாக ௮றிவை 

'விளங்கச் செய்து வ£ரந் இருஞானசம்பக்தர், மெய் 

கண்டதேவர் முதலான ஈம் வளர்ப்புத் தந்தைமார் ஈமது 
அவாவினை அறிந்து, தாம் கண்ட நம் &ீயன் ௮ருள்வடி 

வைக் கல்லலுஞ் செம்பிலும் ௮மைப்பித்தாக்காட்ட அத 

னைக்கண்3 வணங்கி அதன்வ($ி3யே நம் Luger mons 

வர்களாய் அகங்களித்து வருகின்றனம் ௮ல்லமோ? ஐவி 

யத்தின்கண்ணே தம் உருவங்களைக்சண்௫ தம் புதல்வன் 
மனம் கிழ்க்து வணங்குகின்றான் என்பகைர் சேய்டை.க் 

கண் உள்ள ௮வன் பெற் 2கள் அறிந்து, அவனது 

அன்பிற்குத் தாமும் மனம் மகிழ்வார்களே யல்லாபல் 

௮ வன் பற் செனங்கொள்வார்களேோ? இங்ன மே, நாழும் 

நம் ஐயன் ௮ருள்வடி.வை (2௪ காண இபலாமையால, 

அதனை ஈம் அசிரியர் உதவிகொண்டு கல்லிலுஞ் செம்பி 
லுங் கண்டு அன்பால் அகந்துளும்பி வ[[்பட, அதனை 

அறியும் நம்்தண்டவன் ௮சற்கு மகிழ்ந்து ௮வ்வழிபாட் 

டினை ஏன்று கொண்டு நம்மைப் பாசாட்டி.ச் சாட்டி 
வருவான் என்பது தண்ணம். ஈம் முழுமுதற் ரர்தை



௨௨ அறிவரைக்கொத்து 

பின் இசக்க இற்கு ஒரு வசம்பேயிஸ்லை. சிற்றறிவினரும் 
ஏழை மக்களுமான நாம் ஈம் பெருமானை அ௮டைதற் 
பொருட்டு, இத் துனபக்கடலின்௧ண் ௮வன் கிருவுருல் 

அடையாளங்க ளாகிய தெப்பங்களைக் கைப் பற்றிக் 

சொண்டு தத்தளித்து வருவதைக்கண்டு, அவன் ஈம்2மல் 
மிகலும் இசக்கம் உடையனாகி நமக்குத் தனது அருளை 

வழங்கி ஈம்மை இப் பிறவிக் கடலினின்றுங். கசையேற் 

ரித் தனது பேரின்பகாட்டில் வாழ்விப்பனே ய%லத, 

நம்பேற் சினந்து ஈம்மை அதன்கண் அமிழ்த்தித் தாழ் 

ANIM அல்லன். ஆதலால், முழுமுதற் கடவுளான 

ru Luong Emo EHEC ATG Dever (HoT as BPH 
அடையாளங்களாகக் கல்லிலுஞ் செம்பிலும் ௮மைத்த' 

இருவுருவங்களை வணங்கி வருதல் சறிதுங் குற்றமாக 
பாட்டா தென்க. திருக்கோபிலிலுள்ள திருவுருவங்கள் 

இறைவனை யதிதற்கு வைத்த குறிகளே யல்லாமல் வேறு 
வல்ல... இவ௮ண்மை, 

குறிகளும் அடையாளமுக் கோயிலும் 

கெறிகளும் ௮வன் கின்றதோர் கேர்மையும் 
௮,றிய ஆயிரம் ஆசணம் ஒ.இனும் 

பொறியிலீர் மனம் என்கொல் புகாததே."' என் 
னுர் இருகாவுக்கரசு நாயனார் திருமொழிக்சண் நன்கு 

'விளக்கப்பட்டமை காண்க. 

இனி, (LP Lp tp spa வுளாகிய நம் சிவபெருமானை 

பன்றி, வேறு ஈம்போன்ற இற்றுயிர்களின் வடி வங்களைக் 
கல்ளிலுஞ் செம்பிலுஞ் செய்து வைத்துக்கொண்டு Hap 

றை வணங்குதல பெரிதுங் குற்றமாவதாம். மாரி கூளி 

எசக்கி கறப்பண்ணன் பதுசைவிரன் முதலிய ௮விக 

ளெல்லாம் ஈம்போற் குற்ரமுடைய இற்றுயிர்களாதலின்



இருக்கோயில் வழிபாடு , ௨௯ 

அவற்றைத் துணையாகக் கொள்வது, ஒரு குருடன் மற் 

றொரு குருடனைத் துணைகூட்டிச் சென்று இருவரும் 
பள்ளத்தில் வ் ழவதற்சே ஒப்பாம். விவிலிய நாலிலுங் 

கடவுளுக்கு மாருன உருவங்களை வணங்குதல் ஆகா 
ட சொல்லப்பட்டதே யல்லாமற், கடவுஸின் திரு 

வுருவத்தை வழிபடுதல் வழுவென்று கூறப்பட்டதில்லை. 
சசாவாசியோப கிடதத்தின் ஒன்பதாவது மந்திசமும் 
“அறியாமையொக்டிய இற். றயிரின்வடிவங்களை வணங் 
குபவர்கள் இருள்நிறைந்த நிசயத்திற்குச் செல்னெறார் 
கள்.”என்று இங்கனமே கூறுகின்றது. ஆகையால், முழு 

முதற் பழம்பொருளின் உண்மை அ௮ருள்வடிவாய் ௮ம் 

மையப்பசாய் நின்ற*திருவுருவத்தையும், ௮ம் முதற் 

பொருளின் போ௮ருள் வி.எக்கத்திற்கு இடமாய் மேலா 
சாற் பண்டைக்காலந் தொட்டு வணங்கப்பட்டு வரு௩ 
பிள்ளையார் முருகப்பிசான் முதிலானோர் திருவுருவய் 
களையும், இவர்களின் ௮ருள்வழிப்பட்ட அடியார் திரு 

வுருவங்களையும் ௮ன்றி வேறு.எவுற்றையும் வணங்குதல் 

சிறிதும் தகாது என்று கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். 
இங்கனம் மிகவும் புனிதம் உடையதாய் விளக்குச் 

இருக்கோயிலினையும், அதனுள் நிறுத்தப்பட் டிருக்கும் 
“அருள் ௮டையாளங்களையுஞ் செமென்றே நினைத்து உள் 

ளங் கசைக்துருகி வணங்க?வ, கன்றை நினைந்த புனிற்' 

முப்போல இரைவன் .௮க் குறிகளில் விளங்கி யிருந்து 

அவர்க்கு ௮ருள்வழங்குவன். இதற்குச், 
4 திருக்கோயில் உள்ளிருக்குக் திருமேனி தன் 

ஊனைச், சிவனெனவே தேறினர்க்குச்சிவன்உறை 
வன் ஆங்கே", என்னுர் திருப்பாட்டே சான்ற 

கும். பகலவன் ஒளியில் எங்கும் உள்ள நெருப்பானது



௨௪ அறிவுரைக்கொத்து 

காந்தக் கண்ணாடியில் விளங்கித் தோன்றின் போல, 
எங்குமுள்ள இறைவன் அன்பர்களின் வேண்டுகோ 
ஞக்கு இணங்கி இத் திருக்கோயிலின் திருவுருவுத்திவ் 

SH pp விளங்கித் தோன்றினான் என்று உண்மையாக 

எண்ணி வழிபடுவாரக்கு அவன் அங்கு முனைத்தத் 

சொன்றி அருள்பு.ிதல் திண்ணம். ஆனால், ஈம்மனோரிற் 

பலர் தாம் கோயிலுக்குர்சென்று கடவுளை , வணங்குவ 

காக வெளி ய பெ.ரபை பசிக் கொண்டாலும், உண்மை 
யில் அவர்கள் அவ்சிடத்தைச் கோயில1கவும் ௮தலுள் 
ளிருக் குக். இருவுருவத்தைக் கடவுளின் அருளு நவ 
அடை பாளமாகவும் ல்ல நடக்ஈன்றாகளெைன்று ஈம் 

பால் ஈம்பக்கூடவில்லை. எனக்கும்; அவர்கள் கோயி: 
வீன் உட்சென்றால் அட்கச று க்கமும், ல்யன் இருவடி 

பில் நினைவும் வையாமல், விண் கதையும் வம்பு வழக்கு 

சரம் ரணச்சடங்கு னர்சடக்குப்பேர்சு களூச் Sine 

(ர் (pai. .பசாரஞ் செய்யவில்லையென்னும் வீம்புப்பேச் 

௦ம் பெசுபவசாய் ஒருவசோடொ.,.நவர் சிரித்துப் பகடி. 

பண்ணுதலிலும், அன்பர்கள் ௮ருவருக்கச்சக்ச இன்னும் 

பல விணுனவைகளைச் செய்வதிலும் உள்ளத்தை வைத் 

ப் பெர் குற்றங்களை தக டை மூட்டையாக % Oar 

கூத்து வைக்கின்றுர்கள். ,௮்தோ! உலகத்திலே அழிந்து 

மபோகுஞ் செல்உப்பொருள் சிறிது உடையவர்களைக் கண் 

டாலும் அவர்கள் மன்னிலையிற் கைகட்டி வாய் புதைத் 
௮ச் 2சல்லும் மாந்தர்கள், அளவிறந்த உலகங்களையும் 

Ha வுலகங்களில் உள்ள அளவற்ற பொருள்களையும் 

நி.டைய எல்லாம்வல்ல தலைவனான நம் ஆண்டவன் முன் 

னிலையிற் செல்லுங்கால் எவ்வளவு ௮டக்க ஒடுக்கமும் 

அன்பும் பணி௮ம் உடையசாக இருத்தல்வேண்டும். தம்



திருக்கோயில் வழிபாடு * உடு 

தலைவசாபே கடவுள் இத் இருக்கோயிலிலுள் எழுச் 
தருளி மிருச்$ன்ருசென்று அவர்கள் உண்மையாகவே 

கிளைர்திருத்தால் ௮! இப்படியெல்லாஞ் செய்வார்களா! 
ர்க. முன்னெல்லாம் இவர்கள் இங்கனம் அறியா 

மையாற் குற்றமாக ஈடத்தாலும், இனியேலுஞ் செருக் 
கற்று ௮டச்கமும் அன்பும் பணிவும்'பூண்டு, ஐயன் மூன் 
னிலையில் நெஞ்சம் செக்கு நெக்கு உருகச் கண்ணீருங் 
கம்பியும் ;உடையசாய் அவன் புகழ்பாடி ௮வனது 

"திருவருட் பெருஞ் செல்வத்தைப் பெற்றுப் பிழைச் 
இவெசாக!



திறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி மீடலாமா? 

எவ்வுமிரும்என்உயிர்போல்எண்ணிஇசங்கவும்றின் 

தெய்வ ௮ருட்கருணை செய்யாய் பராபரமே.” 

தாயுமாளசுவாமி. 

கல்கிபறிவும் ஈல்லோர் சேர்க்கையும் இரக்கமான கெஞ் 
சமும் இல்லாமையால், நிரம்பவுக் தாழ்ந்த நிலைமையி 
லுள்ள மாந்தர்கள் தாம் தாம் தமது குலதெய்வமாகக் 

கும்பிட்டுவருங் காளி பிடாரி மாரி குரங்குணி எசக்க 
கறுப்பண்ணன் மதுரைவீரன் முதலான €றுதெய்வங் 

களுக்கு ௮ளகிறந்த தடு கோழி எருமை முதலான 
குற்றமற்ற உயிர்களை வெட்டிப் பலி இடுகின்றார்கள். 

தாழ்ந்த நிலைமையில் உள்ள மக்கள் பலரும் இங்கனஞ் 
செய்து வருதலைப் பாரத்துப், (பன்றியொடு கூடிய கன் 
௮ஞ்' செயல் மாறுபட்ட பான்மைபோற் சைல வேளா 

ளர் சிலரும் பார்ப்பனர் சிலரும் இச் றுதெய்வங்களை 
வணங்கப் புகுந்து இவர்களும் மேற்சொன்ன ஏழை 
உயிர்களின் கழுத்தை அறுத்து ௮வற்றைப் பலி ஊட்டு 
இன்றார்கள். உயிர்க்கொலையாயே புலைத்தொழிலைச் செய் 
யுர் தாழ்ந்த வகுப்பாரைப் போலவே உயர்ந்த வகுப்பா 

௫ஞ் செய்யத் தலைப்பட்டால் உயர்ந்தோர் இவர் தாழ்ந் 

தோர் இவர் என்று எங்கனம் பகுத்துச் சொல்லக்கூடும்? 

உயார்!$ோருந் தாழ்ந்தோராய் மாற உலகம் எங்குச் 
தீவினையாகிய இருள் அன்றோ பரவும்! மக்களிற் பலர் 
தாழ்ந்தோர் ஆனதும் சிலர் உயரரீதோர் ஆனதும் ௮வ 
சவா இபற்கையினாலுஞ் செய்எகயினாலும் ௮றிலினாலு



சஎறுதேவதைகட்சு உமிர்ப்பலி விடலாமா? ௨௭ 

மே என்பது எல்லார்க்கும் எல்லா நூலுக்கும் உடன்பா 

டாம். தெய்வுத்கன்மை வாய்ர்த திருவள்ளுவரும் இதனா 
Sra se 

ஷ் (பார்ப்பான், பிறப்பொழுக்கல் குள்தக்கெடும்' 
எனறும், 

பிறப்பெடுக்கும் எல்லா வுயிர்க்குஞ் சிறப்பொவ் 
வா, செங்தொழில் வேற்றுமையால்! என்றும், 

“மேலிருக்கும் மேல்அல்லார் மேலல்லர் இழிருச் 

அக், £ழ்௮ல்லாச் £ழ் ௮ல்லவர்!' என்றும் ௮௬ 
ளிச்செய்தனா? இழிந்ச தன்மைகளும் இழிர்த செய்கை 
களும் உலகிற் கணக்கற்றனவாய்ப் பெருகி இருப்பிலும் 
இவை எல்லாவரறுளிஞம் மிகக் கொடியை இசக்கம் 

op வன்னெஞ்சமுங் கொலைத்தொழிலுமே யாகும். 

உயிர்களைக் கொலைசெய்தலும் அவற்றின் ஊனைத் தின்னு 

தீலுமாகிய புலைத்தொழீல் எல்லாத் திவினைத் தொழிலி 
ஓங் கடைப்பட்ட தென்னும் உண்மை, 

/சன்றுகும்ஆக்கம்பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க் 
குக், கொன்றாகும் ஆக்கல் Sen.” என்லுர் 

தமிழ்வேதமான குறளினாலும், 
(உயிர்களைக் கொல்லச் சொன்னவன், கொன்ற 

வன், ஊனை ௮றுக்கிறவன், ௮தனை விற்கிறவன், ௮தனை 

வாங்குறைவன், அதனைச் சமைக்கிறவன், பரிமாறுகிற 

வன், இன்கிறவன் என்னும் அவர்கள் ௮னைவருங் கொலை 
காசர்களென்று சொல்லப்படுகறார்கள்.'” என்னும் வட 
மொழி மனுமிருதிலினாலுச் தெளியப்படும். 

இவ்வளவு இழிந்ததாக இருத்தலினாலேசான் உயிர்ச் 

கொலை செய்பவர்களும் அதற்கு ஏதுவாய் இருப்பவாக 
ஞூம் இழிகுலத்தவ சென்றும், ௮ப் புலைக்தொழிலை கிட்



௨௮ அதிவரைக்கொத்து 

டுச் சைவகொழுச்கம் பூண்டவர்கள் உயர்குலத்தவசென் 
றும் வகுக்சப்படுவா ராயினர். கொலையா£ய தீவினைச் 
கடலைத் தாண்டி. அருளொழுக்கமாகே நல்வினைக் கசை 

மேல் ஏறின மேற்குலத்தவர்கள் கொல்லா௮றத்தின் சேண் 
மையை “எடுத்துச் சொஷ்ுதலாயெ படகைக் கொண்டு 
சென்று ௮௪ இவினைக் கடலிற் டந்து தத்தளிக்கும் மற் 
றைத் தாழ்ந்தகுலத்தாசை எடுத்து உயர்த்திக்கரைசோத் 

தீலே புகழும் ௮றமும் ஆகும். கொலையையும் புலால் 

தின்னுதலையும் ஒருவன் ௮றவே ஒழித்துவிவெஞயின், 
அதனால் எத்தனை?யா தடு மா?கள் கோழி குருவிகள் 

மான்கள் மீன்கள் உயிர்பிழைக்கு மல்லவோ? இங்கன 
மே ஒவ்வொருவராய்ப் புலைத்தெர்ழிலைப் பலரும் நீக்க 
நீச்க எண்ணிறந்த உயிர்களுக் தத்தம் உடம்புகளில் நிலை 

பெற்று நின்று இனிது உயிர்வாழும் அல்லவோ? நம் 

முடைய உயிர்வாழ்க்கை நமக்கு இனிதாய் இருத்தல் 
போலவே எல்லா உயிர்களுக்குக் தத்தம் உல்மாட்்கை 

இனிதா யிருக்கின்றது. எல்லா ௮றங்களினும் மேல 
தாய் விளங்குங் கொல்லா அறத்தைக் கைப்பற்றி ஒழு 

கும் நல்வினை வாய்ந்து அதனைப் பிறர்க்கு அறிவுறுத்தும் 
நிலையிலுள்ள சைவரும் பார்ப்பனருர் தமதுயர்வைமறநது, 

தாமும் தடு மாடு சோழி வெட்டிப் பலியிடுந் இவினைப் 

படுகுழியில் விழ்ந்தால் இனி உலகத்தில் ஈல்லறம் நிலைக் 
குமோ சொல்லுங்கள்! கொல்லா அறத்திற்கு ஒரு பாது 

காவலாய் ௮மைந்த மேற்குலத்தவசே ௮தனை அழித்தால் 

அதனிலும் பெருர் திவினை வேறுண்டோ? (வேலியே 

பயிசைத் தின்றால் விளைவதெப்படி?”? 
இனி, இச் இற்றுயிர்களை ஈம்போருட்டுக் கொல்லா 

up Ry தெய்வங்களின் பொருட்டுக் கொல்விக்கின்றோ



சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி மிடலாமா? ௨௯ 

மாதலால் ௮து தீவினையாகமாட்டாதெனின், அது பொ 

GESTS. பிடசரி குசங்குணி எசக்கி மதுசைவிரன் முத 
லான்வை யாவை? தாம் உயிசோடி ருந்த காலங்களிற் பல 
வையான கொடுஞ் செயல்களைச் செய்து அவற்றிற்காக 
௮சசனாலும் பிறசாலும் கறுக்கப்பட்டுக் காலம் முசா 
முன்னசே இறக்தொழிந்த மக்களின் பேய்வடி வங்கி 

யாகும், இனீவ தாம் செய்த தீவினையால் இந்த கிலவுடம் 
பை விட்டுப்:பேய் உடம்பிற் புகுந்து இருள் உலகத்தில் 
அலைந்து இரி௫ன்றன; சாம் செய்த தஇிவினை பேய் உடம் 
பில் சாம் ௮டையுங் கொடிய நிசயத் துன்பத்தால் தீர்ந்த 
வுடன், முழு முதற்கடவுளின் தஇருவருளாணையால் பறு 

படியும் அவை மக்களுடம்பிற் பிறக்கும். அறிவில்லா 
மாந்தாகள் வணங்கிவருஞ் சில்லறைத் தெய்வங்களிற் பல 

இப்3பாது மக்களாய்ப் பிறந்திருக்குமாதலால், ௮வைகள் 

இவர்களாற் செய்யப்படும் நோத்திக் கடனை ஏற்றுக் 
கொள்ள மாட்டாதனவாய் இருக்கின்றன. இப்போது 
இத் தெப்வத்கின் ஆட்டம் இங்கே ஒய்ந்துபோயிற்று” 

என்று அவற்றை வணங்குவோர் லெகாற் சொல்லுஜ் 
சொற்களே இதற்குச்சான்றாம். மக்களாப் இருந்தபோது 
கொலை களவு காமக் கட்கு முதலான இவினைகளைச் 

செய்து சடுதியில் இறந்து கடவுளின் ஆணையாற் பேய் 
வடிவங்களாய் ௮லைர்துதிரியும் ௮வ் அவிகளை வணங்கு 
தலே குற்றமாகும். ஏனென்ராற் கொலைகாசர்களொடு 

பழக்கஞ் செய்பவன் ௮௧ கொலைஞசாலுங், கள்வசொடு 

சேசஞ்செய்பவன் ௮க் கள்வர் கூட்டத்சாலும், வேக் 
கள்வசொடு சேர்க்கையுள்ளவன் ௮வ் வேக் கள்வரா 

க், கட்குடியசொடு*சோச்தவன் அக் கட்குடியசாலு-ஞ் 
சூழப்பட்டுப் பெரிது* துன்புறுதல்பேரல, இத்திய பேப்



௯௦ அதிவரைக்கொத்து 

வடி வங்களைத் தெய்வங்களாக வணங்குவோரும் இவ் 

ஆவிகளால் எர்ரேசமுஞ் சூழப்பட்டு அவற்றால் மிகவுர் 
துள் புறுத்தப்பவொர்கள். கொலை முதலான தீவினைகளைச் 

செய்வோர் ஈல்லோசை அ௮னுகாமல் ௮ஞ்9 deeper 

சல் போல, எல்லாம்வல்ல முழூமுதற் சடவுளான லத் 

ச் வழிபடும் நல்லோசைக்கண்டு இக் கொடும்பேய்கள் 

HEF Ho? |B. Qa இயள்புகளெஃலாம் யாம் எழு 

திய (மசணத்தின்பின் மணிதர்கிலை' என்னும் நூலில் 

விரிவாச எடுத்துக்காட்டி யிருக்கன்றேம்; அவை எல் 
லாம் இங்கு விரிட்பதற்கு இடம் இல்லாமையால் ௮ற் 

கண்$கொள்க. நம்போன்ற A padi களிற் சேர்ந்த இப் 

பேய்களையும் மற்றெல்லா உயிர்களையும் ஆக்கவும் ௮ழிகீ 

கவும் வல்லது சவம் ஒன்'றேயாம். தீவினைகளைச் செய்த 

பிறப்பிலும் இறப்பிலுந் டெந்து சுழன்று வருந்தும் பேய் 

கள் எதனையும் அக்க?வலும் அ௮ழிக்கவேனுஞ் சிறிதும் 

வல்லன ௮ல்ல. இத்தகைய பேய்களைத் தெய்வங்களாக 

வணங்குவது எதுபோலிருக்கின்ற தென்றால், ஓர் ௮௪ 

சன்&ழ் இருந்து வாழுங் குடிகள் தம் ௮சசனை வணங் 

காமல் ௮வ்வசசனால் ஒறுக்கப்பட்டுச் சிறையில் ௮டைக் 

சப்பட் டி.ருக்குங் குற்றவாளிகளை ௮வ்வரசஞுகக் ௧௬இ 

வணங்குசலையே ஒத்திருக்கின்றது, ஆக்கவும் ௮ழிக்க 
வும். வல்லவனான இறைவனாழ் படைக்கப்பட்டு ௮வ்விறை 

வலுக்குப் பிள்ளைகளாய் உள்ள எல்லா உயிர்களுள்ளும், 

பக்களென்னும் உயிர்கள் மற்ற ஏழையுயிர்களான ஆடு 

மாடு கோழி பன்றி முதலியவற்றை கெட்டி அவற்றிற்குப் 

பலியிரிவது எதனை ஒத்திருக்கின் ரதென்றால், ஓர் ௮7௪ 

லுக்குரிய குடிமக்களிற் லர் தம்மினும் வலிகுறைந்த 

uppar சிலருடைய கைப் பொருள்களைப் பறித்துச்



ச௮தேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி மிடனீமா? ௬௪ 

கொண்டு போய் .௮க் குற்றவாளிகளுக்குக் கொடுத்து 
௮வர்களை ௮சசசாகக் கருதி வணங்குவதையே ஓத்திருக் 
€ன்றழு. ன்னால் ஒஅக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளை இங் 
ஙணத் வணங்குபவர் இன்னார் என்று தெரிந்த அளவா 

னே; அசன் அவர்களைச் கொடுக் துன்பச்தஇற்கு. உள் 
ளாக்குவுதபோல, இறைவலுக் தனஜ்ல் ஒறுக்கப்படிட 

பேய்களுக்குத் .தான் படைத்த உயிர்களைக் கொன்று 

பலியூட்டும் ௮றிவி2 ல்லாமாந்தசைக் கூற்றுவனைக்கொண்டு 
மீகவுல் கடுமையாகத் துன்பு.றத்துவன் என்பது இண் 
ணம். று தெய்வங்களுக்கு உயிர்களைக்கொன்று பலி 
யி$வோர் இம்மையி?ல தம் பிள்ளைகளைப் பறிகொடுத்து 
வருந்துவர்; தாமும் ஈச்சுக்காய்ச்சல், ௮ம்மை, தொழு 

சோய், கக்கற்கழிர்சல் பொருட்கேடு முதலான துன்பங் 
களுக்கு ஆளாகப் பதைபசைப்பா; மறுமையிலுங், 

*(கொல்லிடு குத்தென்று கூ ‘Sw மாக்களை 
வல்லிடி. காரர் வரிகயிற் ரு.ற்கட்டிச் 
செல்லிழி ரீசென்று திவாய் ஈசசடை 

கில்லிடு மென்று நிறுத்.துவர் தாமே”! என்றும், 
/கொன்றி லாரைக் கொலச்சொல்லிக் கூறினார் 
தின். றிலாசைச் தினச்சொல்லித்தெண்டி த்தார் 
பன்றியாய்ப் படி.மிற்பிமஈ தேழ்சாகு 
தன்றுவார் ௮ரன் ஆணையி துண்மையே”' என் 

றந் இருமூலமுனிவர் திருவாய்மலாந்தருளிய வண்ணக் 
கூற்றுவன் தம.சால் ௮னல் நிறைந்த நிசயத்திலும் மற்ற 
எழுவகை நிரயங்களிலும் அழுத்தப்பட்டு மிக நொந்து 

திரும்பவும் இர்கிலவுலகத்திற் பிறச்குங்காற் பன்றியாட்ப் 
பிதந்து, நைவார்கள், * எல்லா வுயிர்களையும் படைக்கும் 

இறைவன் ஒருவனே அவர்றின் கால எல்லை அறிந்து



௨ அறிவுசைக்கொத்து 

அவற்றை அழித்தர்கும் உரியவன் ௮ன்றி, மற்றமக்கள் 
தம்போன்ற உயிர்களான பேய்வடி.வங்களின் பொருட்டு 

வாய்௮ற்ற ஏழை உயிர்களின் கழுத்தை Garou பலி 
பூட்நிதல் மன்னிச்கப்படகத பெருங் குற்றமுர் திவின்யு 

மாய் முடியும் என்று ௮றிந்துகொள்ளுங்கள்! மு.முழுதற் 
டெரருளான சிவபெருமானை கேசே வணங்கும் நல்வினை 
பூம் ஈல்லறிவும் இல்லாதவர்கள் காளி கூளி.௪௪க்க கறுப் 

பண்ணன் மதுசைவி ரன் முதலான சில்லறை வடிவங் 
களை வணக்கிஎலும் ௮வரறிற்கு ஆடு கோழி மா? முத 

லிய உயிர்களைப் பலியிடாமல் வணக்குதலே செயல் 
வெண்டும், ௮ங்கனம் இன்றி ௮வற்றைப் பலியிட்டால், 
௮வ் வுமிரப்பலிக் கடனை ௮வைகள் ஏற்றுக்கொள்ள 
மாட்டா, ஏனெனில், நிலவுலகத்தில் தாம் செய்த தீவினை 
களுக்காக இறைவனால் ஒழக்கப்பட்டு முன்னமே ௮ல 
றித் திரியும் ௮ப் பேய்கள் மாந்தாகள் ௮றியாமையாற் 
செய்பும் உயிர்ப்பலியை ஏற்றுக்கொள்ளுமாயின், இறை 
வன் படைத்த உயிர்களை மக்கள் கொஷ்ஷசய்யுக் தவி 
னைக்கு ஏதுவாய் இருந்தமைபற்றி ௮ப் பேய்களை ஈம் 
பெருமான் இன்னுங் கடுமையாகத் துன்புறுத்துவன். 
ஆனதுபற்றி மக்கள் உயிர்ப்பலி இ$ங் காலங்களில் எல் 
லாம் அப் பேய்கள் இறைவனது ஒறுப்புக்கு மிக நடு 
ஈடங்கி அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அப்பால் விலகி 
ஒடிப்போகும், அதனால் அத் தீவீனைக்கு ௮வைகள் 
ஆளாவதில்லை; அவற்றைச் செய்யும் மாந்தர்களே ௮த் 
திவினைக்கு முற்றும் உரியவசாகின்றார்கள். அப்பேய்கள் 
மக்கள்மேல் ஏறிநின்று ஆடிய ல நோங்களில் யாம் 
அவற்றின் நேசேயிருந்து கேட்டபோது அவை தமக்கு 
உயிர்ப்பலி ஆகாதென்றே கூறின. பொய்யாக மருள்



சறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலி யிடலமா? ௬௯௯ 

சொண்டு ஆடும் பொல்லாத மார்தாகளே உயிர்ப்பலியிட 
வேண்டும் என்று சொல்லிப் பழிக்குந் தீவினைக்கும் 

gor இவ்வுலகத்திலும் மேலுலகத்திலுஞ் சிவபெருமா 

ஞஷ் ஒறுக்கப்படுகின்றார்கள், ஆகலாற் சைவசாப்ப் 
பிறந்த மேன்மக்களே, று தெய்வ வணக்கத்தையும் 
உயி!ப்பலியையும் ௮றவே கிடுத்து, மற்றக் சழ்மக்களும் 
அவற்றை கிடிம்படி செய்கித்துப் புகழையும் ௮றத்தை 

யும் வளர்த்து எல்லாச் செல்வங்களோடும் பொலிந்து 

ஈம் முழுமூதற் சத்தின் திருவருளுக்கு உரியசாய் வாழ் 

மின்கள்!



சீவகாருணியம் 

/கொல்லாமத் கொள்றதைத் தின்னாமந் குத்தி 
சல் கோள்களவு, கல்லாமற் கைதவசோ டிணது 
காமற் சனவிலும்பொய், சொல்லாமற் சொழ்ச 
சக் கேளாமற் ரோகையர் மாயையிலே, செல் : 

லாமத் செல்வர் தருவாய் சிதம்பர தேசிகனே” 

சிவகாருணிபம்'” என்பது இரண்டு சொற்களால் ஆ௫ய 
ஒரு சொற்றொடசாகும். இதனைப் பிரித்தால் ஜீவ என் 

றங் காருணியம் என்றம் இரண்டு சொற்கள் பெறப் 

படும். வர்கள் என்பன யாவையோவென்றால், தொட் 
டால் அறியும் ஒர் ௮றிவு மட்டும் உடைய புல் மரஞ் 
செடி சொடி முதலிபனவு*, தொட்டால் ௮றிவதொடு 
நாவினாற் சுவைக்குஞ் சுவை.புணரவும் உடைய ஈரறிவு 

உயிர்களான ஈத்தை சங்கு இளிஞ்சில் முதலியனவுர், 
தொட்டறிந்து நாலாழ் சுவைத்தலொடு மூக்கால் காற்றத் 
தை புணரும் மூன்றறிவுயிர்களான கறையான் எழம்பு 

ஈசல் முகலியனவு, தொடுதலு ஞ் சுவைத்தலும் முகருத 
லும் என்னும் உணர்வுகளொ? கண்ணாற் கானும் ௮றிவு 

(ழடைய நான்கறி வுயிர்களான ஈண்டுந் தும்பியும் வண் 

டுக் தேனீயும் முதலிடனவுர், தொடுதல் சுனவத்தல் முக 
தல் காணல் என்னும் கான்கு உணர்வுகளொடு காதாற் 
கேட்ணெரும் ௮றிவும் உடைய ந்தறி வுயிர்களான 
விலங்குகள் பறவைகள் காட்டு மிசாண்டிகள் முதலியன 
வுர், தொடுதல் சுவைத்தல் முகருதல் காண்டல் கேட்டல் 
என்னும் ஐந்தறிவுகளொடு ஈல்லதிது Bug cop



Paar pha ௯டு 

பகுத்துணரும் மனவுணர்வும்உடைய ஆறறிவுயிர்களான 
மக்களும் என்று சொல்லப்பட்ட இந்த ஆ2;வகையில் 

௮டங்யெ உயிர்கள் ௮த்தனையுஞ் சவர்களென்றே சொல் 
ல்ப்பூடிம். ர | 

இனிக், காருணிபம் என்பது ௮ருள் அல்லது இசக் 

கம் என்னும் பொருத் தருவதாகும். இவவிசக்கம் 
என்னும் உயர்ந்த குணமானது இது ஈல்லது இது இயது 

என்று பகுத்துக்காணும் உணர்ச்சிவாய்ந்த மக்களிடத்து 

மட்டுங் காணப்ப$கின்றதே யல்லாமல், மக்கள் ௮ல்லாத 

மற்ற ஐந்து வகைப்பட்ட உயிர்களிடத்துங் காணப்பட 

வில்லை. இவ் வைர்துவகை உயிர்களிற் ல பசியெடுத்த 
ாலங்களிலெல்லாக் தம்மிலுங் ழ்ப்பட்ட உயிர்களைச் 

சிறிதும் இரக்கமின்றிக் கொன்று ௮வற்றின் உடம்பைச் 
சிதைத்துத் இன்னு்றன. ஆசலால், இரக்க குணம் 
மக்கள் ௮ல்லாக மற்றைய உயிர்களிடத்தில் இல்லை என் 
பது இனிது விளங்குகன்றசன்றோ? 

இனி, இவ் விரக்க குண மென்பது எந்த உயிர்க 
ளிடத்து இல்லையோ ௮ந்த உயிர்கள் எல்லாங் கொடிய 

வன்னெஞ்சமுங் கொலைத் தொழிலும் உடையனவாய் 
இருக்கின்றன. . இசக்க குணம் எந்த உயிர்களிடத்து 
'இருக்கின்றமீதா ௮ந்த உயிர்கள் இனிய மென்னெஞ் 
சமூம் எல்லாரும் விரும்பத்தக்க இனிய செய்கையும் 
உடையனவாய் இருக்கின்றன. இந்தக் காரணத்தி 

னாலேதான் இசக்க குணம் இல்லா உயிர்களின் தன்மை 

விலங்கின்றன்மை என்றும் இரக்க குணம் உளள உயி£க 
ளின் தன்மை, தெய்வத்தன்மை என்றும் வழங்கி வரு 
இன்றோம். இனி, மக்களின் றன்மையோ இவ் விரண் 

டிற்கும் நடுவில் நிற்கும் இயல்பு வாய்ந்ததாய் இருக்



௯௭ அதிவுசைக்கொத்து 

இன்றது. பசிகோய் தீரும்பொருட்டுக் கொடிய வன் 

ளெஞ்சம் உடையராய்ப் பிற உயிர்களிடத்துச் சிறிதும் 
இரக்சம் இன்றி ௮வற்றைக் கொலைசெய்து ,௮வற்றின் 

ஊனை த்தின்பவர்கள் விலங்ன்றன்மையை அடை அஷ்ரா் 
கள். தலக்குக் கடும்பசி உண்டான காலத்துர் தம்முயிர் 
பேரல் மன்னுயிசை எண்ணி அ௮வற்றிற்குச் சிறிதுர் தீங்கு 

செய்யாமல் தமக்குக் கிடைத்த காய் கனி கேச கழங்கு 
பயறு முசலியவற்றை உணவாகக் கொண்டு எல்லா 

வுயிர்களிடத்தும் இரர்கம் வைத்து ஒழுகுபவர்கள் தெய் 
வத்தன்மையுடையசாகின்றாரகள். எல்லா உயிர்கஹிடத் 

ஆம். இரக்கமுடையவாடன ஆண்டவன பேரின்பத்தை 

காம்துகா வண்மோயின் அ௮வாமோல் அளவிறந்த இரத்த 

குணமாகிய தெய்வத்தன்மையை ௮ தல் வேண்டும். 
எவர்கள் மென்மையான இனிய இசக்க குணம் உடை 

யவராகின்றார்களோ அவர்களுக்கே எல்லாம்வல்ல கட 
வுள் அருள்புரிவன். இது, 

கல்லால் றிச்.துல் கைவில்லால் ௮௩. ததுூங் கனி 
ம.துரச், சொல்லாற்றுதித்தும்ஈற் பச்சிலை தூவி 
யு தொண்டரினம், எல்லாம் பிழைத்தன அன் 
ப.ற்.ற கான்இனி ஏதுசெய்வேன், கொல்லா விர 
தியர் கேர்கின்ற முக்கட் குருமணியே *" என்று 

அருட்பெருஷ் செல்வசான தாயுமான அடிகள் கூறிய 
வாற்றானுர், திருவருட்செல்வசான இசாமலிங்கஅடிகள், 

*வன்புகலச் தறியாத மனத்தோர் தங்கள் 
மனங்கலக்து மதிகலக்து வயங்கரகின்ற 

எனபுகலக் தூன்கலஈது புலன்களோடும் 
இச்திரிய மவைகலக்துள் இயங்குகின் ஐ



சீவகாருணியம் her 

அன்புகலக் த.திவுகலக் துயிசைம் பூதம் 

ஆனமாவுவங் கலக்துகலக் சண்ணித் gu 
இன்புதலச் தருள்கலக்து துளும்பிப் பொக்கி 

ட எழுக்கருணைப் பெருக்காறே இனபத்தேவே” 

என்னும் ௮ருட்பாவினற் கொலைக்குணமில்லாதவீர்களின் 
உடம்பு உயிரெல்லாம் இறைவன் கலந்துநின்று பெஜிகு 
வான் என்து கூறியவாற்றாலும் ஈன்கு விளக்கும். 

இன்னும் பேரிரக்கதுணமான கொல்லாமை உடை 

யவர்களுக்கு எல்லா நற்குணங்களுர் காமே வந்து 

பொருந்து பெனவும், ௮வ் விசக்க குணம் இல்லாதவர் 
ளுக்கு எல்லாத் திய குணங்களும் மேன்மேற் களைத் 

“தெ: முந்து ௮வர்சளைத்” தனி விலங்குகளாக்கி வீடுமென 
வும் “இனிது விளக்கும் பொருட்டே ஈம் தாயுமான 
டிகள், 
-கொல்லாமைஎ த்தனை குணக்கேட்டை நீக்கும்” 

என்றும், 

“@ கால்லாதிரதம் ஒன்று கொண்டவசே ஈல்லோர் 
மற், PMT SIT wsCrr ௮ நியேன் ப.சாபசமே'' 

aie ௮ருளிச் செய்தனர்களாயிற் கொல்லா விசதமா 

இய 'செய்வத்தன்மையின் (மன்மையையுங் கொலைக்குண 

'மாகிய விலங்கன்றன்மையின் தாழ்மையையும் யாம்விரித் 
துச் சொல்லுதலும் வேண்டுமோ? 

இங்கனமே இசக்கமற்ற கொடிய கொலைச்கொழி 
லையும் அதனால்வரும் புலால் உண்ணுதலைபும் காம் பழகி 

வரு வோமாயின் இரக்கமற்ற கொடிய விலங்குகளாகிப 
புலி கசடி சிங்கம் முதலிய விலங்குகளின் இயல்பை 
நாம் ௮டைவ?தொடு நம்மைச் சேர்ந்தவாகளையும் ௮ 
கொடிய தன்மையை அடையும்படி. செய்துவிமிவோம்.



௬ அதிஏவாச்சொத்து 
ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் புலால் இன்று பழகுவரா 
யின் அவரொடு சேர்ந்த அக் குடும்பத்தாரும் ஈண்பா்க 
ளாம் அவரைப்போற் புலால் இன்று கெட்டுப்போவர்; 

இது பற்றியே, சி 
((கொலையிலான் உதவு மன்னன் கூறிக்பே சமுத 
மாகும், கொலைமளான் உதவும் ௮ன்னல்க. றி.ற் 
பேர் விடமதாகும், புலையர் தம் மனையீல் உண் 
போன் புலையனா மாறு போலக், கொலைஞரா்த 
மனையில் உண்போன் கொலைஞனே ஆவனன் 
தே” என்னுர் திருமொழியும் எழுந்தது. 

இனி, அன்புருலாயும் ௮ருளருவாயும் இசக்கவுரு 

வாயும் விளங்காகின்ற ஈம் ஆண்டவன் தன்போல் ௮ன்' 

பம் அருளும் இசச்கமும் நிரம்பி யிருக்கின்ற உயிர்களி 

டச்சு பட்டுமே குடிகொண்டு தோன்றுவான். இரக்க, 
மில்லாபற் பல உ யிர்களையுங் கொன்று இன்று வாழும் 

மக்களிடத்து அன்புவைத்து ௮ருள்புரியான் என்பதும் 

வெளிட் 'படையாகும், 
நாம் நம் தாயின் கருப்பையி லே கல்ிிரல் காலத் 

௮ம், நிவத்திற்பிறந்து வளாந்துவருகென்றகாலத்தும் ஈமக்கு 

வேண்டுவனவற்றை காம் கேளாமலே தானே அறிந்து 

கொடுக்கும் ஆற்றலும், ஈம்மாற் சறிதுஞ் சகெய்யலாகாத 
உடம்பின் அமைப்புகளை யெல்லாம் ஒவ்வொரு நொடி. 
யுர் த௨ருபல் இழைத்துவரும் லியன் அருள்வலிமையும் 
இங்கு என்னென்று எழுதுவேம்! 

இச்சனை இரக்கமு முள்ள எல்லாம்வல்ல கடவுளா 

கய முதரபெருக் தர்தைக்கு ௮ருமைப் புதல்வர்களாம் 
உரிமை வாய்ந்த எல்லா உயிர்களுர் தம்முள் அன்பும் 
இசக்சமும் பூண்டு ஈடத்தல் இன்றியமையாத கடமையா
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கும். இதனை கினையாமல் மக்களான நாழ் சம்மிலுந் 

தரழ்ந்த உயிர்களைக் கொலைசெய்து அவற்றின் ஊனைத் 
இன்றால் அதனைக் கண்டு ஈம் அப்பன் ளெங்கொண்டு 
நம்மைக் கொடுக் அன்பத்துத்கு உள்ளாக்குவா னன் 

புது திண்ணம் இது குறித்தே, . 
-கொல்லிடு கூத்தென்று கூறியமாக்களை 
வல்லிடி காரர் வரிகயித்ருற் கட்டிச் 
செல்லிடு சீசென்று இவாய் சரடை 

கில்லிடு மென்று கி௮ுத்துவர் தாமே'” என்றும், 

'பெசல்லாப் புலாலை அகரும் புலையசை 

எல்லாருக கரண இயமன்றன் தூதுவர் 

செல்லாகப் up Pa இவாய் ஈசகத்தின் 
மல்லாக்கத் தள்ளி மறிச்.துவைப் பாரே '? என் 

௮ திருமூல நாயனார் திருவாய்பலர்க்தருளினார். நாம் 

இப் பிறப்பிற் புலால் தன்றால் மறு பிறப்பிற் ருனே 

ஏதோ கடவுள் ஒறுக்கப்போகின்றார் என்று எண்ணி 

விடாதீர்கள், புலால் உண்பதனால் இந்தப் பிறவியி?லயே 

கோமாரி, ௮ம்மை, வாந்திபேதி, வயிற்ழுவலி முதலிய 

சோய்களையும், வறுமை, மனக்கவலை, சண்டை, கறுக் 

கூப் பிடித்தல் முதலான பொல்லாங்குகளையும் ஏவி ஈம் 
மை ஈம் ஆண்டவன் தன்பப்படுத்தி ஒறுப்பான் என்ப 

தற்கு ஈம்.ஆசிரியசான சுந்தசமூ£த்திகாயனாரருளிச்செய்த' 
/(குற்றொருவசைக் கூறைகொண்டு கொலைகள் 

சூழ்க த கனவெலாம், செற்றொருவரைச் செய்த 
தீமைகள் இம்மையேவருச் திண்ணமே, மற் 
ஜொருவரைப் பற்றி லேன்ம௰௦ வாதொழி மட 

கெஞ்சமே, பு,ம்.றரவுடைப் பெற்றமேறி புறம் 
...பயச்தொழப் போதுமே! என்லுந் திருமொழியே



௪௦. ௮.திவ/ரைக்கொத்து 

சான்றாகும். இன்னுங் கொல்லாதவர்களைக் கொல்லச்: 

(சொல்லியும், புலால் தின்னாதவர்களைத் தின்னச் சொல்லி 
யுங் சட்டாயப்படுத்தினவர்களெல்லாரும் நிரயுத்திழ் சேர் 

வார்களென்று காசிகசண்டம் கூறுகின் rg. 

எவஏயிரும் என்னுமிர்பேல் எண்ணி இரங்க 

வூம்கின், தெய்வ ௮ருட்கருணை செய்யாய் பரா 
ப.ரமே'" க 

என்றபடி எஞ்ஐ! வுயிரகளையும் நம்முபபி1 பரல் எண்ணி 

GessgQs0) நாம் கடகட பேண்மிம். ட நம் உடம் 

36_ஒரு முள்ளுச் சுத்தினலும் ஒரு கத்தி வெட்டுப் 
பட்டாலும் சாம் எவ்வாவு இன்பத்தை அடைகின் 
பம்! நம்மை ஓ; gai லெட்டவ[தூ் தப்பிப்பிழைக்க' 
5கின்றோ மல்லமோ ? இங்ஙனமே ஆடு மாடு கோழி 

கொக்கு பன்றி மீன் முதலான உயிர்களெல்லார் தம்மை 
ஒருவர் கொல்ல வரும்போது எவ்வளவு ஈடிக்கத்தோடு. 

௮ஞ்சி ஒரகன்றன.! லியோ. அவற்றிற் பல எவ்வளவு 

அன்பூத்தொடு வாய்விட்டுக் கதறி அழுகின்றன அவற் 

ஜின் சுமுத்தை இசக்கமில்லரக் கொடியோர் கத்திகொண் 

ட.றுக்கையில் ௮வைகள் என்ன அடி துடிக்கின்றன. gy! 
௮! அவர்றின் துன்பத்தை நினைத்துப் பார்க்கக் நெஞ் 
சம் நீராய் உருகவிக்லையா? ஐயோ! பாவம்! வாயற்ற 
அல் வேழை உயிர்களைக் கொல்லவுங் கொன்றதைச் 
தன்னவும் பெண்பாலா£ அஞ்சிக் கைவிட்டால் ஆடவர் 
கள புலால் தின்புது ஒழிடுமன்றோ? நெடுகாளாக உயிர் 
களைக்கொன்று இன்றுவர்த பாவச் செய்கையை நினைத்து 
இசக்கமுற்று, ஈம் இறைவனாயெ தந்தையிடஞ் சொல்லி 
மன்னிட்புக்கேட்டு எந்த உயிர்க்கும் திங்கு செய்யாமல் 
இசக்கம்பூண்டு ஒழு௫,த£ல மக்களுடைய கடமையாம்.



சீவகாருணியம் ௪௪ 

'4கொல்லா' விரதம் குவலயமெல்லாம் ஓங்க, எல் 
லார்க்குஞ்சொல்லுவூ ததன்இச்சைபராப.சமே”” 

என்னுர் தாயுமான அடிகளின் தருமொழிப்படி. கொல் 
ல் அறத்தின் மேன்மையை ஏக்கும் பசவச்செய்து அன் 
பும் இசக்கமும் உடையவுர்களாய்த் தெய்வத்தனிமையை 
ராம் டைந்து கடவுளுடைய திருவருளைப் டெல் 

வேண்டும். ,



கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு 

அன்பரீகள் திலா கடவுளுக்கு உருவம் இல்வையெலீறும், 

மக்களுக் குரிய கண் கால் முதலியு உறுப்புக்களின் 

அமைப்புகளை அவர்ச்கேற்றிச் கூறுதல் குற்றமாமென் 
௮ங் கூறுனெறார்கள். ,நயிலுங், கடவுளின் உண்மை 

நிலையை நுனு? ,ஆசாயுங்கால் அவர்க்கும் உருவம் உண் 

டென்பது புலனாகன்றது. 

உருவமென்னுஞ் சொல்லைக் கேட்ட ௮ளவானே 

அதனைக் சடவுளுக்குக் கற்பித்தல் வழுவென்று நினைத்த 

லாகாது. உருவம் மூன்று வகைப்படும்) ௮ து] ௮றி 

வில்லாத கல், மண், நீர், நெருப்பு முதலியவற்றின்கண் 
௮மைச்ததும், அறிவொடுகூடிய உயிர்களுக்கு இருப்பிட 
மான பலலகை உடம்புகளில் அமைந்ததும், இவற்றி 
லெல்லாம் மேலதான அறிலின்சன் அமைந்ததும் என 

மூன்றாம். 
௮றிவில்லாப் பொருள்களில் ௮மைந்த உருவமா 

னது ௮ப் பொருள்கள் கலங்கலாய் நின்ற நிலையைவிட்டு 
ஓர் ஒழுங்குபட்ட விடத்தே உளதாவது. வடிவு தெரி 

யாமல் நின்ற ரீராவியானது குளிரால் இறுக நீராய் இறங் 
கும்போது வடி வுடையதாகின்றது. அண்ணிய ௮ழல்வடி 
வாயிருந்த ஆவியிலிருந்து இந்த நிலவுலகமும் ஞாயிற்று 

மண்டிலர் தங்கள் மண்டிலம் முதலியனவும் உருவாய்த் 
திசண்டு தோன்றிய பிறகுதான், அவை மக்களும் பல் 
அயிர்களும் உயிர்வாழ்தற்கு இடமாய்ப் பயன்படுசின் 

றன.  இங்கனமே வியாயிருந்த எல்லாப் பொருள்க



கடவுனாக்கு அருஞருவம் உண்ம ௪௯ 

ளூம் உருவாய்த் இரண்டு வெளிப்பட்டபிறகுதான் பெரி 
தும் பபனுடையவாகன்றன. 

இனி, அறிவுடைய உயிர்கட்கு இருப்பிடமான பல 
திறடிபட்ட உடம்புகளும் ஆவிவடிவில் நின்றக்கால் உயிர் 
களுக்குப் பயன்படாதனவாய இருந்தமையும், அவை 

ஒர் ஒழுங்குபட்டு உடம்புகளாய்த் தோன்றிய பின்னசே 
அவ்வுயிர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படுவனவாய் அமைச் 

தமையும் உணரற்பாலனவாம். ஆறறிவுடைய மேலான 
மக்கட்பிறவி யெடுத்த ஈம்மனோர் தத்தம் உடம்புகளில் 

இருந்து வாழாசாயின் அவரெல்லாம் அறிவு விளங்கப் 
பெறுவசோ? மக்களுடம்பிலஈமந்த கண் செவி முதலான 
உறுப்புக்கள் எத்துணை வியப்பான உருவ ௮மைப்பொடு 

பொருச்தி மக்கள் ௮றிவு விளக்கத்திற்கு உதவியாய் நிழ் 
இன்றன! இவ்வுருவ ௮மைப்புகளும் உடம்புகளும் இல் 
லாதொழியின் மக்கள் ௮றிவுநிலை என்னாம் என்பதனை 
நாம் எடுத்துச் சொல்லுதலும் வேண்டுமோ? கண் பழு 

தான குருடனுங், காது கேளாத செவிடனும், வாய் 
பேசாத ஊமனுங், கைகால் 'குறைந்த முடவனும் எவ 
வளவு ௮றிவு விளக்கத்தை யிழந்து எவ்வளவு துன் 
புறுனெறார்கள்! இதனால் உருவ அமைப்புகள் திருத்த 

'மாய் முதிச,முதிச மக்கள் ௮றிவும் முதிருமென்டதும் 

புலனானெ றதன்றோ? 
இனி, அறிவின்கண் அமைந்த உருவத்தின் மேன் 

மையும் ஒரு சிறிது ஆசாய்தல் வேண்டும். தாயின் கருப் 
பையிலிருந்து பிறந்த மகவுக்கு உள்ள ௮.றிவின்நிலைமை 
யை நினைத்துப் பாருங்கள்! அதன் ௮றிவு எவ்வளவு 
மமுக்கமடைர் திருக்கின்றது! ௮ந்த நிலையில் அதற்கும் 

அறிவில்லாக் சல்லுக்கும் வேறுபாடு மிகுதியாய் இல்லை



௪௪ அறிஏபைக்கொத்து 

கல் ஏதொரு முயற்சியு மில்லாது கிடச்ச ௮ம் மகவேர 

வாய்திறந்து ௮ழு.தலும் பால் பருகுதலும் ஆன முயற்சி 

உடையதா யிருத்தலொன்றே அது கல்லின் வேறுபட்ட 

தன்மைஉடையதென்பதை,ஈமக்கு ௮றிவிக்கன்றது. அக் 
காலத்தில் எதனையும் நினைக்கவாவ.து ௮றியவாவது உண. 

வாவது அது வல்லதன்று, ௮க்கன மீருந்த ௮ம் மகவு 
பசியால் உந்தப்பட்டுப் பால் பருகியும், ௮ப்பாலைத்தரும் 

அன்னையை அறிந்தும், ௮தன்பின் தந்தையையும் உலகத் 

துப் பல பொருள்களையும் 'படிப்படியே ௮.றிலதாகயுஞ் 

திநிது ஈறிதாய் ௮றிவுவிளங்கப் பெறுகின்றது. ௮ங்கனம் 

அதன் அறிவு மழுங்கியிருந்த நிலைக்கும் விளங்கவரும். 

நிலைக்கும் வேறுபாடு என்னவென்£றல்; ௮ழுக்குப்படிந்த' 

கண்ணாடியில் ஏதோர் உருவமுந் தோன்றாமை போல 

மகவின் ௮றிவில் ஏதோர் உருவமுந் தோன்றா திருந்த 

மையே மழுங்கிய நிலைபென்றும், இனி ௮ஃது உலகத் 

அப் பொருள்களை அறிய ௮றிய ௮ப் பொருள்களின் 

வடு வத்தோடு ஒத்த உருவம் அதன் ௮றிவிள்கண் விளை 
தீலின் அதுவே அதன் அறிவு விளங்கும் நிலையென்றும் 

பகுத் துணர்ந்துகொள்ளல் வேண்டும். எனவே, அறி 
வில் உருவங்கள் தோன்றாதிருந்த வசையில் அவ்வறிவு 

மழுங்கிக்கிடக்கு பென்பதும், ௮வ் வுருவங்கள் தோன்' 

றத் தோன்ற அவ்வறிவு மிகுதியும் விளக்க முடையதா 

மென்பதும் இதுகொண்டு ௮றியற் பாலனவாம். எவ 
னுடைய அறிவு திருத்தமான உருவங்கள் மிகுதியும் 

உடையதாகின்றதோ அதுவே மீகச் இறந்த அறிவாய்த் 

திகழ்கின்றது. ஆதலால் அறிவும் ஐர் ஒழுக்குபட்ட 
உருவமுடையதாயத் திகழத் திகழ ௮து மிகவஞ் சிறப் 
பெய்துகின்தது. .



கடவுஞாக்கு அருஞருவம் உனீடு ௪டு 
இங்கனமாக அ௮றிவில்லாப் பொருளும், அறிவுள்ள 

உழிசொடு கூடிய உடம்பும், மக்கள் ௮றிவும் ஜர் உரு 
வுடையஸ ஆக ஆக நிசம்பவுர் திருத்தமுற்றுப் பயன் 

பொம் விளக்கமெய்துதலுக் ஈபது பழக்கத்தில் புக் 

கப்படாத உண்மையாய் இனிது ௮றியப்படுதலின், உ௫ 

வம் பெற்றிருத்தல் குற்றமாமென்று கூறுவது பொருக்தா 
வுசையாம். அறிவுப் பொருளிலும் அறிவில்லாப் பொரு 

ளிலுங் காணப்படும் உருவங்களே குற்றமில்லாதன 

வாய்ப் பயன் மிக உடையனவாய் விளங்குமாயிற், போ 
௮றிவுப்பொருளாய் எல்லாம் வல்லவசாய் உள்ள சுடவு 
ளிடத்? 2த காணப்படும் உருவங் குற்றமுடையதாகுமோ? 

நன்கு ஆசாய்க்து பாருங்கள் அன்பர்களே! இனி அறி 

வில்லாப் பொருள்களிற் காணப்படும் உருவங்களைக் காட் 
டிலும் அறிவுள்ள உயிசொடு சோந்த உடம்புகளிற் 
காணப்படும் உருவங்கள் சிறந்தனவாய் இருத்தல்போல 

வும், உடம்புகளிற் காணப்படும் உருவங்களைக்காட்டி 

னும் உயிர்களின் ௮றிவிர்காணப்படும் உருவங்கள் மிகச் 
சிறந்தனவாய் இருக்தல்போலவும் போறிவுப் பிழம்பான 
இறைவனிடத்தே காணப்படும் உருவங்கள் மிச மிகச் 
சிரந்தனவாய் இருர்கு மென்பதை யாம் உசைத்தலும் 

வேண்டுமோ? அங்ஙனமாயின் உருவுடைப் பொருள்கள் 
எல்லாஞ் சிலகாலத்துள் ௮ழீர்துபோதலைக்காண்கின3ரோ 

மாதலின் ௮துபோல் உருவுடைய கடவுளும் ௮ழிவ 

சென்பது பெறப்படுமே எனின்; ௮ங்கனமன்று. ௮றி 

வில்லாப் பொருள்களிலுள்ள உருவம் மட்டும் அழிவு 
டெறுமே யல்லாமல், அறிவின்கண் உள்ள உருவம் எஞ் 
ஞான்றும் ௮ழியமாட்டாது, சிர்பவித்தையிற் நேர்ந்த 
ஒர் அறிஞன் சலவைக்கல்லிற் செதுச்சத் தசட்டிய ஓர
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அழகிய உருவம் அழிந்துபோமாயிலும், அதற்கு முத 

லாய் ௮வன் அறிவில் நின்ற உருவம் எஞ்ஞான்றும் 

அழிவதில்லை. ௮வன் தன் ௮றிவின்கண் ௮மைந்த அவ் 
வுருவத்திற்கு இசையச் சலவைக் கல்லின்கண் 
போன்ற எத்தனையோ வடிவங்களை அமைக்க மாட்டு 
வான், இர்கனம் வல்லவனை அவ் வறிஞனின் அறி 
வுருவம் எஞ்ஞான்றும் ௮ழியாமையை ஈன் கூணாந்தவா 

கள் கடவுளின் ௮ருளுருவம் அழியுமென்று கூற ஒருப் 
படுவார்களோ? ,ஐ.தலாற் கடவுளின் ௮ருளுருவம் எஞ் 
ஞான்றும் ௮ழியாததொன்றாகலின் உருவங்களெல்லாம். 
அழிய மெனப் பொதுப்படக் கூறுதல் ஒரு சிறிதும் 

பொருக்தாததொன்மும். 

இனி, உருவுடைய ௮றிவில்லாப் பொருள்கள் 

அழிர்துபோதல் உருவத்தினால் வந்த குற்றமன்று. ௮வை 
பருப்பொருள்களாய் இருச்கசலினால் அழிகின்றன என் 
லும், அவையும் நணுகிய நிலையை அடைந்தவழி அழி 

யாமல் இருக்குமென்றும் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும், 

அறிவின்கட் காணப்படும் உருவம் என்றும் அழியாமல் 
ஒரு தன்மையாய் நிற்க, அறிவில் பொருளின்கண் உள்ள 
உருவமே அழியும் வகையை eppans வல்லார்க்கு ' 

௮ஃது அவ்வப்பொருளின் தன்மையால் நோந்ததன்றி 

உருவத்தினால் பொ்த்தஸ்தென்பத தெள்ளிதிற் புலனும். 

அறிவு மிச நுணுகிய இயல்பினதாகலின் அதன்கண் உரு 

வம் என்றும் அழியா இயல்பிதறாயும், அறிவில் பொருள் 

பருப்பொரு ளாகலின் அதன்கண் உருவம் அழியும் 
இபல்பிற்றுயும் | நிற்றல் றண்ணுணர்வினா செல்லார்க்கும் 
விளங்கற் பாலதேயாம்.
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இனி, உலகத்த ஓள்ள அறிகில்லாப் பொருள்ச 
ளும், அறிவுடைய உயிர்ப்பொருள்களும் உருவங்களைப் 
பெற்றது தத்தம் முயற்சீயினால் ௮ன்று, ஏனென்றால் 
அறிவில்லாப் பொருள்கள் தாமாகவே ர் உருவத்தை 
அமைத்துக்கொள்ள மாட்டா. அறிவுடைய சிற்றுயிாக 
ளோ தாம் உருவங்களைப்டெறுதற்குமுன் அறிவுமழும் ங்கிக் 
கிடத்தலாஷ் ௮வைகளும் உருவங்களைச் செய்துகொள்ள 

மாட்டா. கலங்கிய நிலையில் ஏதோ ருருவமு மின்றி 
இருந்த எல்லாப் பொருள்களும் உருவங்களைப் டெறு 

தற்கு ஒரு பேச்றிவின் உதவி இன்றியமையாததென்பது 
சிறிது ஆழ்ந்துணச வல்லார்க்கும். இனிது விளங்கும். 

'அதனால் அத்தகைய (பேரறிவு வாய்ந்த கடவுளொருவா 
உண்டென்லும் உண்மை ஐயமின்றித் துணியப்படுகின் 
நீது. இவ்வுலகத்திற் காணப்படும் எல்லா உருவங்களுக் 
கும் முதல் கடவுளுடைய ௮றிகின்௧ன் உண்டென்ப 
தும் இதுகொண்டு வழசப்பி். ஓவியக்காரன் வரை 

யும் ஒவியங்களின் உருவங்களுக்கெல்லாம் முகல் அவன் 
அறிவின்கண் அமைந்திருத்தல் போலவும், சிற்பம் வல் 
லான் ஒருவன் அமைக்கும் பாவைகள், உருக்கள் கட்டி. 
டங்கள் முதலானவற்றின் வடி வங்கட் கெல்லாம் முதல் 
அவனறிவின்௧ண் அமைந்துடெத்தல் போலவும், காவி 

யங்கள், கதைகள், அறிவு நூல்கள் முதலியவற்றி மெல்” 

லாம் உள்ள உண்மைகளின் வடிவங்களுக்கு முகல் 
அவற்றை இயற்றிய புலவனறிவின்கண் விளங்கி நிற்றல் 
போலவும், இவ்வுலகு உயிர்களிற்" காணப்படும் எல்லா 

வடிவங்களுக்கும் முதல் கடவுள் ௮றிவின்கண் உண் 
டென்பது திண்ணமாம். பருப்பொருளிற் காணும் வடி 
வங்கள் ல பல காலத்துள் ௮ழிந்துபோதல்போல ௮றி
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வுப் பொருசரில் அமைந்த உருவங்கள் அழியாது எஞ் 

ஞான்றும் நில்பெற்றிருக்கு மென்பது மேலே காட்டப் 

பட்டமையிற், கடவுள் ௮றிவின்கண் உள்ள எல்லை 

பற்ற உருவல்கள் அத்தனையும் ஒருகாலும் அழிடமாட்டா 
வென்பூகடைப்பிடிக்க. பிராஞ்சு ே தேயத்திற் புகழ்பேற்ற 

இபற்பொருள்தூலாதிரியசாய் கிளங்கா நின்ற பாரடச் 

அவர்கள் நுண்ணிய பொறிகள் பலவற்றின் உதவி 

கொண்டு பல்லாண்டுகளாக ஆராய்ந்து கண்ட முடிபு 
களும் அறிவுக்கு உருவமுண் டென்பதையும், அஃது 

ஏனை உருவங்கள்போல் அழியாது என்றம் நிலைபெறு 
பென்பதையும் இனிது காட்டுகின்றன. இவைகளை எல் 
லாம் ஆசாய்ந்துபா.சாமற் கடவுளுக்கு உருவமில்லையென* 

எளிதிற்கூறிகியது ௮றிவுவளசவேண்டுவார்க்கு மூறை 

யாகாது. துகிடக்க. 

இனி, உலகத்தின்கட்காணப்படும் எல்லாப்பொருள் 

களின் வடி வங்களும்--௮வை எத்துணை இழிந்தன்வாயி 

லும், வல்லது எத்துணை ௨ உயாந்தனவாயிலும், அவை 

எத்துணைச் றியனவாயிலும், ௮ல்லது எத்துணைப் பெரி 

யனவாயிலும்,--எல்லாம் மக்களாலாவது ஏனை உயிர் 

களாலாவது அன்றி ௮றிகில்லாப் பொருள்களாலாவது 
தாமாக அமைக்கப்பட்டன வல்லவே.! அவையெல்லாம்" 

முழுமுதற் கடவுளின் அறிவால் ஆக்கப்பட்டன வல்ல 
வோ? அவ்வுறிவால் ஆக்கப்பட்ட ௮வ் வடிவங்கள் ௮த் 
தனைக்கும் முதலான நுண்ணிய உருவங்கள் கடவுள் ௮றி 
வின்கண் அமைர்துடெப்பனவல்லவோ? ஒரு கண்ணாடி. 
பின் பக்கத்தே யுள்ள பொருள்களின் வடிவங்களோ 
டொத்த வடிவங்கள் ௮க் கண்ணாடியின்கண் விளங்கித் 
தோன்றுதல்போல இறைவனது பேரறிவாயெ பெருங்



கடவுஞக்கு ௮ருஞுருவம் உணடு ௪௯ 

சண்ணாடியின் எதி?ச.புள்ள எல்லாப் பொருள்களின் 
aa ங்க ளையும் ஒத்த Di a வடிவங்கள் அதன்கண் 

வி எங்த்தோன்றுமல்லவோ? ஆதலால், மக்கள் உலகத்தி 

அள எந்தப் பொருளைக் கடவுளாக நினைந்து வணங்கி 

OOD ௮வ் வணக்கம் அப் பருப்பொருள் உருவத்தின் 

கட் செல்லாமல்,,அதற்கு முகலான*இறைவனது அருட் 

பொருள் உகுவக்தின்கட் செல்லுமென்பதும், ௮ங்ஙனஞ் 
செல்லவே அவர்க்கு ௮அவ்விறைவனருள் கிடைக்குமென் 
பதும் உறுதியாம். கடவுள் 'அருளின்கண் எல்லா ௨௬ 

வங்களும் உண்டென்பகற்குக்,., , 

(குறித்ததொன் முகமாட்டாக் குறைவிலனா தலா 
னும்,கெறிப்படநிஐறக் தஜான த்தொழிலுடை 

கில்மையானும், வெறுப்பொடு விருப்புக்தன் 
பான்மேவுதலிலாமையா லும், கிறு ததிடுகினைக் 

தமேனி கின்மலனருளினாலே'' என்னுஞ் சிவஞான 

இ.த்தியாரத் திருவாக்கே சான்றாகும், 

எந்சவடிவில் வழிப£ நிவார் க்கும் இறைவனருள்உண் 

டென்பதற்கு, 
:(விரிவிலா ௮ றிவினார்கள் வேஜொரு சமயஞ்செய் 

தே, எநிவினாற் சொன்னாயேனும் எம்பிராற் 

கேற்றதாரமே'' என்னுங் அப்பர் சுவாமிகள் திருப் 

பாட்டே சான்றாம். | 

Dahle, aa ona echarh rev ous pin, Part 

௮ருவமாகவே இருப்பாரென்றம், Hat ஞூணமற்றவ 

சென்றும், அதனால் கிர்ககுணேபாசனையே சிறந்ததென் 
றும் ஈன்றாப் ஆப்ந்அுபாராமற் கூறுஞ் சொற்கள் பொரு 

ளற்ற புன்மொழிகளாய் இருக்கின்றன. ஏனெனரும், 
பேசறிவுப் பொருளாகிய அதற்கு அறிவும், பேசருட் 
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பொருளாகிய அதற்கு அருளும், பேரின்பப் பொருளா 
இய அதற்கு இன்பமும், பெருவல்லமைப் பொருளாயெ, 

அதற்கு வல்லமையும் அரிய பெரிய சூணங்களாயிருக்க 
அதனைக் குணமற்ற நிர்க்குணப்பொருள் என்பது எவ் 
வாறு போருர்தும்? குணமில்லாத பொருள் எங்கேலும் 

உண்டா? குணமிலலாதது பொருளாகுமா? என்று இங் 
நனமெல்லாஷ் சிறிதாயினும் ஆசாய்ந்துபாரக்க வல்லாரக் 
குகிர்க்குணம் நிர்க்குணோேபாசனை முதலிய சொற்களெல் 

ளை யாம் லாம் பொருளில்லாத வெற்றாசவாச உரைக 

என்பது தெளிவாக விளங்கும். ௮ங்கனமாயின், ௮றிவு 
நூல்கள் சிற்சில இடங்களிற் கடவுளை நிர்க்குணர் என் 
மோதுவது ஏனென்றாற், சத்துவரீம், இராசதம், காமதம் 

என்னும் வாலாப் பருப்பொருட் குணங்கள் ழீன்றும் 

அவரிடம் இல்லையென்பதை உணர்த்துதற் பொருட்டா 
கவே ௮ங்கனம் அவை ஒவ்வோ ரிடங்களிற் கூறின 
லென்பது சீவஞஜானபோத மாபாடியத்தில் ஈன்கு 

விஎக்கப்பட்டிருக்கின்றது. , 
இனிக், கடவுள் பே£றிவுப்பொருளென்பது முடிக் 

கப்பட்டதனாலும், அவ்வறிவும் உலகத்திலுள்ள எல்லாப் 
பொருள்களின் வடிவங்களையும் உண்டுபண்ணுவகொன் 
ரதலால் ௮வற்றை உண்பெண்ணுசற்கு முன்னும் பின் 
னும் எப்போதும் ௮வ் ௮றிவின்கண் ௮வர்றிர்கு முத 

லான எல்லா உருவங்களும் உண்டென்டது பெரப்படுத 

லானுங் கடவுள் அருவாய் இருப்பசென்னு முசையும் 

வெற்றுசையே அல்லது பிறிதன். ற, அங்கனமாயின் 
அறிவுநால்களில் அவர் அருவசென்றும் ஒசோவிடங் 
களிற் கூறப்படுகல் ஏனென்றால், மக்களுடைய ஊனக் 
கண்களுக்கு அவருடைய அருளுருவம் புலப்படமாட்



கடவுஞக்கு ௮ருளுருவம் உண்டு டக 

டாதாகலின், அவ்வாறு சொல்லப்பட்டதென்க. அருட் 
கண் டையார்க்கு அவனது ௮ருளுருவம் விளங்கித் 

ே சோன்று eo த் திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் 

எதும் அறியாக் குழவிப்பருவத்தே அவன்றன் நிருவுரு 
வத்தைச் கண்டு பாடியதும், 

42 அவனருளே தண்ணாகக்காணினல்லால்,இப் படி. 

பன்இவ்வுருவன் இவ்வண்ண ததன் இவனிறைவ 
னென்கெழுதிக் காட்டொணாதே”” என்ற அப்பர் 

அடிகளின் ௮ருமைத் திருமொழிபுமே போதிய சான் 
ருமென்க. 

என்று இத்துணையுங் 5 Baar ays, உருவமானது 

'பெரிதம் பாசாட்டற்பாலதே யன்றி இழிக்கப்படத் தக்க 

தீன்றென்டதும், அறிவுவிளக்க மெல்லாம் உருவத்தைப் 

பர்றியே நிகழுமாதலால் ௮8தழியாத உருவ அமைப்பு 
வாய்ந்ததாகவே ஈலைடெறுமென்பதும், உலகற் காணப் 

படும் எல்லா வடி வங்களின் தோர்றத்திற்கும் பொருட்டுக் 

கா.ரணனான கடவுளின் எல்லையற்ற ௮றிவின்கண் எல்லா 

உருவங்களும் உண்டென்பதும், கடவுள் ௮ருட்குண 

முடையராயும் ௮றிவுருவ முடையசாயும் விளங்குவசல் 

லால் நிர்க்குணசாயும், ௮ருவராயும் இருப்பசல்ல சென்ப 

தும், எ௨தெவர் எவ்வெவ்வுருவிற் கடவுளை வழிபடி லும் 

அவரவர்க்கு ௮வ்வவ் உருவிற்கேற்பக் கடவுள் தமது' 

௮௬ளை வழங் குவ?சன்பதும் எடுத்துக்காட்டப்பட்டன, 

கிச்



கல்வியே அழியாச் செல்வம். 

வெள்ளத்தால் ௮ழியா துவெர் தழலகல்வேகா.து 

லேச்தசாலுக், கொள்ளத்தான்முடியாது கொ 

டுத்தாலும் கிறைவன்றிக் குறைவுறுனு, கள் 
எர்க்கோ பயமில்லை காவறுக்கோ மிகஎளிது 
கல்வியென்லும், உள்ள்த்தே பொருளிருக்கப் 

பூறம்பாகப் பொருள்தேடி யுழல்கேருசே” 

சிலகளில் தோன்றிச் ெராளிர்து சிலராளில் மறைந்து! 

போவதாகிய இம் மக்களுடம்பிற் பிறந்தவர்களான' நாம் 

எந்தவகையான செல்வத்தைப்பெற தற்குமுயலல்? வண்டு 

மென்றால், என்றம் அழிபாதாய், ஈம் உடம்பு அழிந்தர 

D5 தான் முழியாபல் ஈது உயிரொடுசேர்ந்து ஈம்மை 

எல்லாப் பிறப்புக்களிலுக் தொடரந்து வருலதாய் உள்ள 

அழிவில்லாப் பெருஞ் செல்வத்தையே அடைதற்குக் 
கண்ணுங்கர்துமாய் இ. ரக்ச வெண் டூம். ஏன்? அழியாத 
செல்வக்தையே பெர வேவ்டு 0 மெனலும் of பம் நம் 

மில் ஒவ்வொருவரிடத்தும் இயற்கையாகவே காணப்படு 
தலாலும், ௮வ எிருப்பம் இல்லாதவர்களை எவ்விடத்தும் 
எக்காலத்துங் காண்டல் கூடாபையாலுமென்க. ஒரு ; திங் 

கள்,இசண்டுதிங்களீற்க உழிந்துபோகுஞ் பை த்துணிகளை. 
வாங்க ிரும்புகின்ரமா? பன்னிரண்டு பதனைந்து Ba 
கள் கிழியாமல் அ.ுத்தமாயிருக்கும் காட்டுப் புடைவை 
களை வாங்க கிரும்புகின்ே ஜமா? விலை சிறிது மிகுதியாய் 
இருந்தாலும் ௮ழுத்தமாய் ரீடி்திருக்கும் தடைகளையல்



கல்வியே அழியாச் செல்வம் ௫௯ 

லவோ வாங்க ஆவல்கொள்கின்றோம்? சிறிது கைதவறின 
அங் €ழ்விழுந்து நொறுங்கிப் போகும் மட்பாண்டங்க 
சைப் புழ௫க விரும்புகின்றோமா? ழே சவறி விழுந்தா 
௮ம் உடையாமல் வலுவாய், உள்ள செப்புக் கலங்கள் 

பித்தளைக் கலங்களைக் கையாள விரும்புகின்றோமீ£? விலை 
ஏறியிருந்தாலும் ,நீண்டராட் பயன்படுஞ் செப்புக்கலப் 
கள் பித்தஷேக் கலங்களை யல்லவோ பொருள் கொடுத்து 

வாங்க விழைகின் றோம்? இங்கன மே காம் நாடோறுங் 

கையாண்டு ஏரும் பொருள்களிலுங் கூட. விசைவில் 

அழிந்துபோகாமல் நீண்டகாள்.கிலைத்திருக்கும் பொருள் 
களைய நாம் அடைய விரும்புதலால், நம்மில் ஓவ் 

'வொருவருக்கும் அழியாச் செல்லவத்தையே பெற 
(வண்டு மென்னும் ௮/வா இபற்கையாகவே வேரூன்றி 

நிர்கின்றது. 

இங்ஙனம் அழியாச் செல்வத்தையே அடைய 
மெல்லா ரிடத்தும் இயற் வேண்டூமென்னும் ௮வா நம் 

கையாக இருக்காலும், முத்துச்சிப்பியில் உள்ள முத்தின் 

ஒளியும், பாசி மூடிய பவளத்தின் நிரமும், மாசியில் 

ப.றைந்த பதியின் துலக்கமுங், கூடை களிழ்ந்த விளக் 

கின் ஒளியும்போல் ஈம்மை மூடி க்கொண்டிருக்கும் ௮றி 

'யாமை என்னும் இருளில் அகப்பட்டவ/களாகி ஈம் 

அறிவை இழந்து, அழியாச்செல்வச்தை ௮டைய முய 
லாமல், கிலையின்றி அழிந்துபோகும் பொருள்களையே 
கிலையாகப் பிழைபட, கினைந்து, ௮வற்ரைப் டெறுவதலும் 

வற்றை நுக./வதிலுமே ஈமது காலத்தைக் கழித்து 
வருகின்றோம். பாருங்கள் 1 நம்மவர்களிற் பெரும்பா 

லார் மாடமாளிகைகளையும் ஆடை அணிகலங்களையுற் 

தட்டுமுட்டுகளையுக் தின்டண்டங்களையம் நாடகக்காட் தி



Cr அ.றிவுரைக்கொத்து 

கதையும். வேடிக்கை வியையாட்கெளையுமே மேலான செல் 
வங்களாகக் கருதி அவற்றைப் பெறுவதிலும் அவற்றை 
BRIT gue விடா_முயற்கி புடையவர்களாய் இருக் 
கக் காண்டுன்றோமே யல்லாமற், சிறிதுரேச மாயிலும் 

௮டக்க” ஒடுக்கக்தோ டிரக். ஈம்மைப் படைத்த வெ 
! பெஞமானை நினைக்கவும், ஈம்மைப்போலவே ௮வ்வாண் 

டவனறை படைக்கப்பட்ட" உயிர்களின் நன்மையைக் ௧௬ 

தீவும், அவை பசியாலும் நோயாலும் வருந்துவதைக் 

கண்டு மனங்கிந்து இரங்கிக் தம்மால் இயன்ற syne 
௮/வரறிற்கு ஒரு கைப்பிடி © com ait arg ஒருகாசு மருந் 

தாவது உதவி அவற்றின் துன்பத்தைப் 2பாக்கவுர், “தெய் 

வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் ஒ வைப் பீசாட்டி, 

ஸ்ரர் கானூக்கால் அம்மையார் சேக்கிழார் பெ Hunt ள் 

முதலான உயர்ந்த அறிவுடையோரால் அ௮ருளிச்செப்யப் 
பட்டுள்ள அரும்பெரு நால்களை ஓதி உணசவும் முயற்சி 

வாயர்தவாகளாய் உள்ள அண்பெண்பாலாசைக் காண் 

பது அரிதிலும் அரிதாட்ப் போய்விட்டதே! 

ராம் நிலையாகநினைந்த மாடமாளிகைகள் ஆடை 

அணிகலங்கள் தட்டுமுட்டுகள் முதலானவைகள் எல் 
லாம் காம் நினைந்தவண்ணம் மிலையாக இருப்பவைதாமா? 

இல்லை, இல்லை. ல ௮ண்டுக ளூக்கு Supe ஐதசாப்பாக்' 
கத்திலும் வாணியம்பாடியிலும் நோந்த பெரி! யதொரு 

வெள்ளப் பெருக்கில் எத்தனை விடுகள் எத்தனை மாளி 
கைசள் நிலமட்டமாகத் துடைச்கப்பட்டு இருர்ச இட 
மூர் தெரியாமல் அழிந்துபோயின! ௮வ் விடுசசோடு 
௮வ் வீடுகளில் இருக்க எவ்வளவு பண்டங்கள் எங் 
ளவு ஆடை pans அழிந்து ஒழிந்துபோயின! 
அப்போது ௮ங்கே பெருஞ் செல்வர்களா யிருந்தவர்சு ..



கல்வியே அழியா:ச் செல்வம்; டு 

ளெல்லாருர் தம்மால் அருவருத்து ஒதுக்கப்பட்ட ஏழைக் 
குடிமக்களைக் காட்டிலும் இழிந்ததிலையை அடைக்தவர்க 
ars, உண்ணச் சோறும் உடுக்கத் துணியும் இன்றித் 
sigehie தெல்லாம் நாம் கேட்டு நெஞ்சம் கெக்குருகி 
வருக்தினம் ௮ல்லமோ? ஆயிசத்துத் தொளாயிசத்து எட் 

டாம் அண்டில் , மேற்குத்திசையில் உள்ள சிறந்த mar 
மாகிய மெதினப் பட்டினமானது. கில ௮2. ர்ச்சயினல் 
அழி$து நீருக்கும் நெருப்புக்கும் இசையானதும், ௮ப் 

போது அப் பட்டினத்இலிருந்த 8ந்தடுக்கு ஆறடிக்கு 
மாளிகைகளும், ௮வர்றில் இருந்த ௮ரியபெரிய பண்டங் 
களும், அவற்றில் இருந்த நாறாயிசக்கணக்கான மாந்தர்க 

ளும், அளவற்ற செல்லங்களும் நெருப்பில் வெந்து நீ.ரில் 
அமிழ்ந்திப்போன வசலா.றுகளை யெல்லாம் நினைக்கும் 

போது, நாம் நிலையாக நினைந்திருக்குஞ் செல்வங்களுஞ் 

செல்வங்களென்று காணப்பநிமா? அவற்றை மதிக்கும் 
ஈமது ௮றிவும் ௮றிவென்று சொல்லப்பா? 

சில நாட்களின்முன் மேற்கேயுள்ள ஐரோப்பாக் 

கண்ட த்தில். நடைபெற்ற மிவள்ளைக்காசா சண்டையி 

னால் விளைந்த அழிவினை, ஜபார் என் ஒரு நாவில் 
எங்கனஞ் சொல்வேன்! எங்கே பாரத்தாலுஞ் செக் 
கச் செவேலென்ற செர்நீர்க் களரியம், பிணக்காடும், 

பீ.ரங்? வெடியுங் கூக்குரல் ஒலியுமாய் இருந்தனவே! 
அத் தேயங்களிலுள்ள பத்துப் பதினை*து மாடமாளிகை 
களுக்குந் தேவகோட்டங்களுக்கும் ஈமது சென்னபட்டி. 

னம் முழுதும் ஈடாக வைத்தாலும், ஈது அவற்றிற்கு 

ஒவ்வாதே! அப்படி.ப்பட்ட உயந்த கட்டிடங்களெல் 
லாம் பீரங்கி வெடிகளால் தகாக்கப்பட்டுப் பாழாய்க் 
'இடக்கென்றன. எத்தனை ௮சசர்கள்! எத்தனை செல்வர்கள்!



இரு அறிவுரைக்கொத்து 

எத்தனை போர்விராகள் ! இச் சண்டையில் மாய்ந்து 

போனார்கள்! நேர்று தடை யணிகலன்கள் அணிந்து 

அறுசுவை யுணவு உண்டு தம்மை பறந்து அகங்களித் 

இ டக்கல/களெல்லாரும் இன்று ௮வற்றை முற்.றம் இழர் 

து பைவி யொருபுறம் மக்கள், ஒருபுர மாய்க் கையறுந்து 

காலது கதறின சே! ஐயகோ! இக் சண்டையினால் 

நோர்துவந்த அழிவுகளை அறிந்து வைத்தும், இன்னும் 

காம் இவ் ஹெளி IT OUT DNB LOS. செல்வங்க ளென்று 

எண்ணலாமபா? இதுபற்றியன்றோ, 

தெய்வச் சதம்பரத்தேவா உன் சித்தர் திரும்பி 

விட்டாம், பொய்வைக்த சொப்பனமாம் பன் 

சர்வாழ்வும்புவியுமெங்கே, மெய்வை த் தசெல்வ 

மெக்சே மண்டலீ கர் தம்மேடைமெங்கே, சை 
வைத்தகாடகசாலையெங்கேமிதுகண்மயக்கே”! 

என்று பட்டினத்துப் பிள்ளையாரும் ௮௱ளிச்செய்தார? 

இனம் வெள்ளத்தால் அழிர்து£போவதும் வெர் 

நெருப்பால் வெந்துபபோவதும் வர */களாற் கைப்பற் 

றப்படுவழுங் கொடுக்கக் ' கொடுக்கக் குறைந்து போ 

Ogi கள்வரக்காக நம்மை அஞ்சுவிப்பதும் பாது 

காப்பதற்கு மிகுந்த வருச்தர்தைக் தருவது மான 

இச் செல்வம் ஈம்மால் எ௫்ேச மும் விருட்பத்தக்ககன் 

றென்பது இதனால் இனிது விளங்குகின்றகன்்றோ? இவ் 

லாறு சொல்லுசலைக் கொண்டு காம் செல்வத்தை 

வேண்டாபல் வறுமைப் பட்டு இந்த மண் ணுலடில் 

வருர்கியே காலங்கழிக்க3வண்டு மென்று நீங்கள் நினைத் 

தல் கூடாது, ஈபது மண்ணுலகலாழ்க்கை இனிது நடப் 
பதற்கும், பிற உயிர்களின் அன்பத்சைப்போக்கும் ஈகை, 

அறங்களைச் செய்வதற்கும், மற்ற ஈவ்ல முயற்சிகளைச்.



கல்வியே அழியாச் செல்வம் Ger 

செய்வதற்கும் இன்றியமையாது வேண்டப்படும் போரு 
ளைச் சேர்த்து, 4ஐசவாசம் இல்லாபலும், எல்லார் தனக் 

கே என்று எண்டைலுர் தனக்கும் பிறர்க்கும் பலவகை 

யால் நல்ல பயன்கள் விளையும்படி ௮தனைப் பயள்ப்்சல் 

வேண்டுமென்பதே எனது கருத்தாகும். ச 

இன்னும், இவ்வழிரந்துபோகும் பொருளைப் படைத் 

SUIS Od | படையாதவர்களுமாகிய எல்லாரும் வெள் 
ளத்தால் ௮ழியாதாய் வெர்தழலால் வேகாசாப் ௮சசாக 
ளாலுங் கைப்பற்ரப்படாதாய்க் கொடுக்கக் கொடுக்கக் 
குறையாதாப்க் கள்வர்களுக்காசு:௮அஞ்சவேண்டுவது இல் 
aren ஈமது ௮றிவிலுள்ளே இருச்தலாழ் பாதுகாப்ப 

தற்கு எளிதாய் விளர்கும் ௮ழியார் செல்வமாகிய கல் 

விப்போருளைப் டெறுதற்கு மிகவும் (யற்சியுடையவர்க 
ளாய் இருக்க?வண்டும்; இதுபற்றியே, “வெள்ளத்தால் 

அழியாது” என்னும் அரிய பாட்டு இஈதக் கட்டுசைக்;கு 

முதலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. செல்வமானது 

வெளிபூயுள்ள பருப்பொரு ளாதலூல் வெள்ளத்தால் 

அழியும் வெர்ழலால் ச வேகும்; கல்வியானது நமது உ ப 
சைப்பற்றி உள்ளை யிருக்கும் நுண்பொரு ள       
வெள்ளத்தில் ௮ழியா.து வெக்தழலில் வேகாது) செல்ல 
மானது பொன் நிலம் வீடு முதலிய பருப்பொருளாயிருத் 
தலால் ௮சசர்களாற் கைப்பற்றவும் படும், கல்வியானது 
௮றிவுருவான துண்பொரு ளாகையால் அவர்களாற் 
கவரப்பட பாட்டாது; ! ெல்வமானது பிறர்க்கு எடுத் 
துக் கொடுக்கக் கொடுக்கக் குறைந்துபோமும், ரீகல்வி 

யானது பிறாக்கு எடுத்துச் சொல்லச்சொல்ல அளவில் 

லாமற் பெருகும்; 'செல்வத்தை வைத்திருப்பவர்கள் எங் 
சே. கள்வா வந்து திருடிக்கொண்டு ஈம்மையுங் கொன்று 
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௮ அறிவுசைக்கொத்து 

விிவார்களோ என்று எனறும் அச்சத்திலேயே கா 
ae வேண்டும், "கல்வியை வைத்திருக்கும் புங்க 

களோ அங்களனங் கள்வர்க்குச் சிறிதும் அஞ்சவேண்டுவ 
இல்லை; "செல்வத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு ௮ளவு கடத 
முயற்சி வேண்டூம், கல்கியைப் பாதுகாப்பதற்கு '௮ச் 

தகைய வருத்தம் வேண்டுவதில்லை. இங்கனமெல்லாங் 
கல்வியானது செல்வச்தனுஞ் சிறப்புடைய அழியாச் 

செல்வமாய் இருக்களினா? லய தெய்வப்புலமைச் தரு 
வள்ராவ நாயரை, 

கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வி மொருவற்கு 

பசடல்ல மற்றுப் பிற” என்றும், ஒளவைப் 

SoTL ty WaT, 

மன்னனும் மாசறக் கற்றோனுஞ் சீர்தூக்கின் 

மன்னனிற்க றான் சிறப்புடையன்-மன்னலுக்குத் 
தன்றேசமல்லாற்கிறீப்பில்லைகற்றோர்க்குச் 

சென்றனிட மெல்லாஞ் இறப்பு!” என்றும் அருளிச் 

சேய்சனர், 

த் றை ரில தல்வியான்று ண்மக்களுக்குத் ன். 

வேண்டு? £ம2ம யல்லாமற்.  பேண்மக்களா க்கு வேண்வேதல் 

dy யென்றும், பழைய நாளில் மாதர்கள் எவரும் கல்வி 
கற்கவில்லை யென்றும், பெண்கள் சல்கிகற்க வேண்டு 

மென்று நூல்களிற் சொல்லப்படவில்லை யென்றும் கூறு. 

      
ப ச கடா ௩ 6 க ச 

வார்கள், உயிர்கள் எனு பவகையில் சிலங்கு 

  

on 1 சம் _முக்களும் ஓப்பவர்கம 'யாவர்; உணவு தேடு 
தல், தேடிய உணவை உண்டல், உறங்கல், இன்புறுதல் 

என்தற தொழில்கள் விலங்குகளுக்கும் உண்டு மக் 

களுக்கும் உண்டு ; BOX, மக்கள் வீலங்குகளிலும் 

உயரந்தவாகள் என்ற! சொல்வது ஏன் என்றால், நற்
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லத இத தீயது இது என்று பகுத்துணர்தலானுந், தீம் 

மைப்போன்ற, உயிர்க்கு இரங்கித். தம்மாலான உதலி. 
செய்தலானுங், கடவுளைத் தொ ழுதலாலும்இங்ஙனமெல் 
லாக் தமது அறிவை வளசச் செய்தற்குரிய பலிழமல்களேக். 

கற்லாஐமே _மக்கள் விலங்குகளிலும் _ உயர்ந்தவராக 

எண்ணப்பிகின்றனர். இள யாரந்த ௮றிவின்செயல் 

கள் இல்லையானால் விலங்குகறுக்கும் மக்களுக்குஞ் 

சிறிதும் வேற்றுமை இல்லாமற்போம். கல்லி இல்லாத 
வாகள் விலங்குக 2ளயாவா என்றுக், கல்வியில்லாதவரக 

ளுக்கு நுட்பமான அறிவு சிற்சில நேரங்களிற் காணப் 

பட்டாலும் yet அறிவாகப் பெரியோர்கள் கொள்ள 

மாட்டார்களென்றுங் கல்வியுடையவர்சளே கண்ணுடை 

anand ஆவர் iI hal அல்லாமல் பற்றவாகள் முகத்தில் 

இரண்? புண்ணுடையவர்களே ஆவார்களெ ன்றும் விளக் 

குதற்கன் ரோ திருவள் ஞூவகாயனார், 

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நால் 

கற்றுரோடு a cast want” எனவும், 

:தல்லாதான் ஓட்பங கழிய கன்று.ரினுவ் 

கொள்ளார் அறிவுடையார்” எனவும், 

.கண்ணுடையரென்பவர் கழ்றோர்முகத் திரண்டு 
புண்ணுடையா கல்லா தவர்” எனவுக் ந வாய் 

பலாத் தருளிஞார். 

இங்கனம் அறிவான்மிச்ச ஆன்றோர், மக்களாய்ப் 

பிறந்த எல்லார்க்குங் கல்ஸி இன்றியமையாது வேண்டற் 

பாலதேயாமென்று கூறியிருக்க, அஸ்து ஆண்மக்களுக் 

குத் தான் வேண்டும யல்லாமற் பெண் மக்களுக்கு 

பவேண்வெதில்லை யென்.ற உரைப்போர் உண்மை அறிந் 
௫. ச் > ௪ 8 e ர 

தாசாவசோ சொலலுமின்கள்! ௮ருமைத் தாய்மாக.2ள,



௬௦ அறிவுசைக்கொத்து 

பெண்பாலார் மக்களினுர் தாழ்ர்த விலங்குகளா யிருர் 
தாலன்றோ அலர்கட்குக் கல்விவேண்டாம் என்னலாம்? 
இவ் வுலகவாழ்க்கையை நன்றாக ஈடத்தும் முறையில் 
ஆண்மக்களைக்காட்டிலும் மிகுந்த பொறுமையும் ஆம்க்த 

நுண்ணறிவும் வேண்டிய அவர்கட்குக் சல்லியென்னுர் 
தூண்டா மணிகிள க்கைக் த.ராபல் ௮வர்களை ழறியாமை 

என்னும் போ இருளிழ் போகச் சொல்லுபவர்கள் உண் 

மை ௮றிந்தாசாவரா சொன்மின்கள்! 

இனி, முற்காலச்இருந்த ஒளவையார், பூதப் பாண் 

டியன் பெருந்தேவியார, காரைக்காலம்மையார், மங்கை 
யர்க்கரசியார் முகலான பெண்மணிகளெல்லாருங் கல்வி, 
யில் மிகச் சிறந்தவாகளா யிருந்தமை தெரிந்தவர் பழைய 
நாளிம் பெண்மக்கள் எவருங் கல்வி கற்கவில்லை யென்று 

கூறுவோ சொன்மின்கள்.! 

பெருக் தடங்கட் பிறைநுதலார்க் கெலாம் 
பொருச்து செல்வமுங் கல்வியும் பூத்தலால் 

வருக்தி வக்தவர்க் தலும் வைகும் 

விருக்துமன் நி விளவன யாவையே'” என்று 

கல்வியிற் றந்த கம்பர் கூறியிருத்தலால் முற்காலத்தில் 

இருக்க பெண்மக்கள் எல்லாருங் சுல்லியில் வல்லவர்க 
ளாய் இருக்தார்களென்பது இனிது விளங்கவில்லையா? 

இனிப், பெண்பாலார்க்கு அடை அணிகலன்கள் 

முகலான ஒப்பனைகள் அவசவர்.௮ளவுச்குத் தக்கபடி. 
சிறிது சிறிது வேண்டுவசேயாயிலுங், கல்வி யில்லாதவர் 
சுளுக்கு இவ் வாடை யணிகலன்களால் உண்டாகும் 

அழகு அழகாகமாட்டாதாகும் என்னுங் கருத்தொடு, 
“குஞ்சி யழகுங் கொடுக் தானைக் கோட்டழகும் 

மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல ஈ கெள்சத்து_



கல்வியே அழியாச் செல்வம் ௬௧ 

BOA கரன் தார் ண கிலைமையாற் 
கல்வி யழகே யழகு”' என்று நாலடியாசென்லும் 

மிகவும் பழமையான உயரந்தநூலிற் கூறியிருப்பதை 
உணாபவாகள் Quam és OHS HE கல்வி வேண்டா 

மென்று சொல்லத்துணிவசோ கூ.றமின் தாய்மரீ/களே! 

இனி, இங்கனமெல்லாம் ஆழ நினைந்து பாரக்குங் 

கால் ஆண் டீக்களுக்குக் கல்வி இன்றி யமையாசதாய் 
இருத்தல் போல2வ, ௮வர்போல் மக்கட் பிறப்பின.சான 

in கல்வியானது இன்றியபையாத அழி 

வில் செல்வமாகுமென்டது ஈன்கு' பெறப்பகேன் றது. 
இனி, அழியாச் செல்வமாகிய கல்வியைப் பெற்றுக் 

காள்வதற்கு நாம் மகவும் முயன்று வருவதோடு, 

உயர்ந்த நூல்களைக் a வரும் LITO MY sant 
சொல்லப்பட்ட கல்லொழுக்க! ங்களிலும் நாம் பழகி வரு 
தல் வேண்டும். *கற்றறிவார் கண்ட தி அடக்கம் லட் 

காதர, பொச்சாந்துர் தம்மைப் புகழ்ர்துசைப்பர்”” என்ற 

படி நாம் சிறிதும் பெருமை பாசாட்டாபலுஞ், சேருக்கு 

அடையாபலும், பணிந்த சொல்லும் பணிந்த செயலும் , 

உடையமாய, எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பும் Ques 

முங்காட்டி, ஈல்லொ முச்கச்தில் வழவாது எல்லாம்.லல்ல 

மு முமுதர்சடவுளான சிவபெருமானை மனமொழி மெய் 
களால் கினைந்தும் வாழ்த்தியும் வணங்கியும் உலகவாழ்க்' 
கையை இனிது ஈடர்த்தி நாமும் பயன்பெற்றுப் பிற உயிர் 

களையும் பயன்பெறச்செய்து வருதலே காம் பெற்ற ௮ழி 
யாச் செல்வமாகிய கல்வியைப் பயன்பத்தும் முரையா 

இன்னும், 
“யாவர்க்குமாம் இறைவற்கொரு பச்சிலை 

யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கொரு வாயுறை



௬௦ அறிவுசைக்கொத்து 

யாவர்க்குமாம் உண் ணும்போ.து ஒருகைப்பிடி. 

மாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே” 

என்றுக் இரா புராதன? இருவாக்கை இடையருு ஈம் 

நினைவில் வைத்து, நம்முன் அவரவர் செயறுக்குத்க்க 

டி. இறைவனை வணங்கியும், வினைப் பாதுகாத்தும், 

ஈக அறங்கள் மரய்தும், எல்லாரிடத்தும் இன்சொற 

பேசியும் ஒழழரு.5ல அழியாச் செல்வமாகிய கல்லியா 
லாய பயனாரும்.



தீல்வியுங் கைத்தொழிலும் 

(இவ் விலகத்தலுள்ள எல்லா மக்களுஞ், தம் தாகக். 
உடம்பையும் பாதுகாத்து இனிது any ன் 

பமையாத கருவிகள் இசண்டு; அவை, லிய கைத் 

தொழிலுமாகும். பெரும்பாலும் உலகத்தின்கண் நடக் 

கும் எல்லா முயற்சிகட்குங், *கல்ஷியானது முதன்மை 
யாக 3வண்டப்பட்டு உடம்பைப் பாதுகாப்பதே யாயி 

னுஞ், சிறப்பாக ans ப்கால் கல்வி உயிரைப் பாது 

STIG! வளாப்பதற்கே கருளியா யிருக்கின்றது. கைத் 

தொழிலோ எவ்வளவு நட்பபாகர் செய்யப்படினும் 

அஃது உடம்பைப் பாதுகாக்கு முகத்தால், உயிர்க்குஞ் 
3 ரல் உயிரக்ச     சிறிது பயன்படு2மயல்லது, அல * கத 

    

ன்றாம் ் கவே, கல்வி ஒன்றுமே 

உயிர்க்கு நேசே பயன்படுவதா மென்பது, சைக்தொழி 

ஜோ உடம்பிற்கு நேசே cates Daren மென்பூதும் அறி 

சல் வெண்மிம்) எத்தொழிலைச் செய்வதாயிருந்தாலும், 

அதற்கு ௮றிவு வேண்டி யிருக்கின்றது. அறிவில்லாமல் 

ள்வரும் எகனையுஞ் செய்தலியலாது. அறிவுடையவன் 

தானெடுத்த ஒருதொழிலர் செவவையாச்செய்து முடி த் 

ததும், அறிவில்லாதவன் தான் வங்கிய தொன்றை 

ஒழுங்காசச் செய்யமாட்டாமற் பிழைபட்டு வருந்துத 
௮ம், காம் நராடோறுங் காண்கின்றே மல்வேமோ? ௮றி 

வில்லான் பிழைபட்டுச் செய்யமாட்டாத ஒரு தொழில் 

௮றிவுடையான் திருத்சமாக்கி dandy செய்து முடி பப் 

பதனைக் sam wire எவ்வளவு மதி pBen Capi! ௮ப் போ



௬௪ அறிவுசைக்கொத்து 

தீவன் அறிகின்றிறத்தைச் கண்டு எவ்வளவு வியப்பஷ்டி 
கன் ?ோம்.! அறிவின் இன்றியமையாமையை எவ்வளவு 

மிகுதியாய் உணரகின் opto இத்துணைச் சிறந்த அறிவை 
எவரும் இயற்கையாகவே பெற்றுக்கொள்ளல் இயலாது. 
ஏனென்றால், எல்லா உயி/களி னறிவையும் ௮றியாமை 

என்னும் ஒரு பேரிருள் மறைத்துக்கொண் டிருக்கின் 
நத. இருளைப் போக்குதற்கு ஒளியில;தவி கட்டாய 
மாக வேண்டப்பிதல் போல், ஈமதறிவை மரைச்கும் 

௮றியாமை இருளைப் போச்குதற்முங் கல்வியாகய விளக் 

கம் இன்றி யபையாது வேண்டப்படுகன்றது. கல்வி 

பில்லாதாரிழ் சிவரும் அறிவுடையோராக இருக்கக் காண் 

சன்றோமே யென்றால், ௮வ7 அறிவுடையார் செய்யுஞ் 

சீல ௮றவுர் செயல்களைப் பார்த்தும், பழகியுஞ் ' ௪றிது 

௮றிவுடையசாகக் காணப்படிலும் அவா் போலியாகப் 

டெற்த அர் சிப்றறிலை பேன் மேற் பெருகச் செய்தற்குக் 

கல்வியில்லாமையால் அவர் அறிவு பயனின்றாயக் கழி 

பூம். இதுபற்றி யன்றோ தெய்வப் புலமைத் திருவள் 
ளு நாயனார். 

(கல்லாதான் ஓட்பங் கழியகன் ரூயினலுங் 
கொள்ளா ரறிவுடையார் '” என் றருளிச்செய்த 

னா. போலும் மக்களுக்கும் விலங்கினங்களுக்கும் எவ் 
வளவு வேறுபாடு இருச்கின்றதோ அவ்வளவு வேறுபாடு 

கல்வியறிவு உடையவாகட்கும், ௮ஃதில்லாதவர்கட்கும் 

உண்டென்பது விளங்கத் திருவள்ளுவ நாயனார், 

விலங்கொடு மக்க எனையச் இலங்கு நால் 
கத்ருசோ டேனையவா'” என் றருளிச்செய்திருக் 

கின்றனர். ஆகையால், கல்வியறிவு இல்லாதவர் அதிற் 
சீறந்து விளங்குவதும், அறிவிற் றந்த தொழில்களைச்



Sia yo கைத்தொழிலும் * ௬௫ 
. ச 

செய்து முடிப்பதும் இயலா. உடற் பாதுகாப்பின் 

பொ ட்டு எத்தொழிலைச் செய்தாலுக், கல்வியின்றி ௮5 
னைச் செய்தலாகாது. ஈம் நாட்டவர்களோ வயிறு வளரப் 
USMS SFT pi in eo PTD Crt uGur a pir, இப்பிறப் 

பில் ௮டையவேண்டிய இன்பங்களைப் டெறுதற்கு ஏசாள 

பான பொருளைத் தொகுச்துக்கொண்டாற் போதுழென் 
றுஞ் பொல்லிக் கல்வி கல்லாமல் Apis eat 

SUG) காலத்தைக் கழித்து மாண்டுபோகின்றனா்! எல்லா 
AHOLD இசக்க மம் உடைய் இறைவன் ஈமக்கு இந்தப் 

பிரவியைக் கொடுதது வெறுஷ் சாறு தின்புதற்கும். 
பொருள் சோப்பதற் குககானா? பற்று இந்த உடம்பைப் 

பாதுகாக்கு முகத்காலீ ௮ரிவை alm dB அறியாமை 

யைக் தொலைத்து அவனர பேரின்பத்தைப் பெறுதற் 
கன்ட? இம்மை யின்பங்களை ச செவ்வையா யடைநது 

மகிழ்ஈதிருக்கற் கய கல்வியறிவு கட்டாயம் வேண்டப் 

பிவதாகும் உயாநக கல்லியறிவில்லாதவன் வனம் 
பொருளை Ba [த்துலை்காலும் எவ்வ௱வு உணவுப் 

பண்டங்களைத் தொகுச்துக் கொண்ட ராலும் ௮வற்ை fp 

நுட்பமாய்த அயுத்து பகி ழம் வழி யறியாமையால் துன் 

பத்தி£ல? ய கிட ஈதுமன்று THs gy போவன். ஆகவ, 

இம்மையிண்த்தைப பெறவேண்டவோர்க்குங் கல்வியறிவு 
முதன்மையாகு மென்பதை எல்லாருக் கருத்திற பதித 

தல் வேண்டும். ஆகவ, கைத்தொழிலையே பெரிதாச 
எண்ணி ௮,ற் புகுந்தவர்களுங் கல்லியறிவைப் டெறு 

தற்கு இடையறாத (யலல் வேண்டும், 
ஐசோப்ப[ முதலான ௮யபல்நாடுகளி லுள்ள மேன் 

மக்களோ கல்வியுறிவிஃலாபல் எத்தசைய தொழிலையஞ் 

செய்யமாட்டார்கள். ௮வரகளில் எந்தக்தொழிலைச செய்



௬௬ அதிவுசைக்கொத்து 

Bid pairs ena கல்விபறிவிற் றச்தவசாயே காணப்படு 
கின்றனர். அதனால், அவரகள் ஈம்மனோர்க்கு ரண்டகாலம் 

பிடிக்கும் ஒரு கைத்தொழிலை மிகச் சுருக்க காலத்திற் 
சுருங்கிய செலவில் நேர்த்தியாகவுர் இறமையாதவஞ் 

செய்,த7 முடிச்சிகதளர், கல்வியறிவில்லா ஈம்மனோர் 
தம்மை வருத்தியும், வாயற்ற மாடு, குதிரைகளை வருத்தி 

யுஞ் செய்யும் ஒரு கைத்தொழிலை, கீசோப்பிய ஈன்மக் 
கள் தமக்குள்ள கல்வியறிவால் அருமையான பொறிகளை 
( இயஈதிசககளை ) அமைத்து அ௮வற்றினுதவியால், தமக் 

கும், பிறஉயிர்ககுந துன்பமீன்றி இனிது முடிக்்ற 
னர். இன்னுமிவாகள் தங்களுக்குள்ள கல்லியறிவின் 

மேன்மையால் நாளுக்குராள் எல்லாமுயற்சியிலும் பிறை 
போல் வளர்ஈ?தாங்கி வருதலையும், | அ௮ஃதில்லா. ஈம்ம 

னோ அம்முயற்சிகளிற் குறைமதிபோல் தேய்(துபோத 

லையும் அறியார் யா? கையால, எத்தகைய முபற்கெ 
விற் புகுவோரும் முதலிற் கல்வியறிவைப் டெறுதலிற் 
கருத்தூன்றக் கடவராக 

இனிக், கல்கியறிவின் உதலிகொண்டு செய்யப் 
பரிம் எல்லாக் கைத்தொழில் முயற்சிகளும் உழவு, 

செசவ, வாணிகம் என் _ என்னும் மூன்று பகுதியிலே அடக். 
  

ரம் அவர்றுள் ரீ ் தொழில் உடம்பைப் பா, 

காத்த ற்கு முதன்மையான உணவுப்பொருள்களைத் தருவு 

தொன் முூகையால் அது பற்றை யிரண்டிலுஞ் Apis 
தென்று ஆன் 2ராசால் உபர்த்து வைக்கப்படுவதாயிற்று. 
இவவுண்மை, 

(சுழன்றும் ஏர்ப்பின்ன துலகம் ௮.தனால் 

உழக்தும் உழவே தலை” என்று திருவள்ளூவ 
காயனாரும்,



கல்வியும் கைத்தொழிலும் wer 

opm Seon Ser மசமும் HIE SY 
வீற்றிருக் த வாழ்வும் விழுமன்றே - ௪ ஏறிறம் . 
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர் 

_ப்மு. அண்டு வேறோர் பணிக்கு!” என்று ஒளவை 
யாரும் ஒருளிச்செய்த மெய்ம்மொழிகளால் ஹூறிந்து 
கொள்ளப்படும்,இவ்வளவுசிறந்ததொழிலை ஈம்காட்டவர் 

கள் சிறிதுந் தாழ்வாக நினையாமல் ௮தனைப் பலவகையா 
ஓம் பயன் மிகத் தரும்படி மேன்மேற் பெருசர்செப்ச் 
வேண்டும். அமெமிக்கா, கரோ ப்பா முதலான நாடு 

ee 

Se விளைவித சாளமா னியப் a ம், 

பல்ப் பண்டங்களையும் ப ட் உணவுப்பொருல களையும் டெறு 

  

கின்றார்கள். மழை. பெய்ய வேண்டுகல் காலத்து ம ழை 

பெய்யாலிட்டாலும், அதனால் அவர்கள் கேடு உறாழல் 

te Ss. க ரணை இல spsed 
  

  

gor, ஈம் நாட்டவா்களோ கட ஒரு மழை தவறி 

லும், பயிர் பச்சைகளை வளர்க்கும் வழி தெரியாது 

கொடும் பஷ்சத்திற்குள்ளாகி மிகவுக் துன்புறுகின்றார் 
'கள். பேலும், பலபல பயிர்களின் தன்மைகட்கிசையப் 
பலதிறப்பட்ட எருக்களை_ ௮வ/கள் திறமையாகச் சோப் 
பதுபோல, ஈம்மவாக்குச் சோக்கத் தெரியாது. பயிர் 

கட்குத் தக்கவாறு செவ்வையான எருச் சேர்க்க ஈம்ம 
வா்களுங் கற்றுக்கொள்வார்களாயின் இப்போதடையும் 
ஊதியத்தினும் பதின்மடங்கு மிகுதியான ஊதியத்தைப் 

பெறுவார்களென்பதில் எட்டுணையும் Guba; இங்க 
னமே பயிர்த்தொழிலில் ௮றியற்பாலனவாய் உள்ள நுட்



௬௮ ௮றிவுரைக்கொத்து 

பங்கள் -எண்ணிறந்தன. இவை யெல்லாங் கல்லியறி 
வின்றி வரமாட்டா. ,இகையால், இவற்றைக் கல்வியறி 
வால் அசாய்ந்தறிந்து உழவுத்தொழிலைச் ' சிறக்கர் செய் 
வார்களாயின் ஈம்மவர்களும் நம் நாமம் மற்ற எல்லாரை 

யும், எல்லா நாடுகளையும் விட மிகச் சிறந்து விளி ங்கு 

மென்பது தி தண்ணம். 

" இனி, உழவுத்தொழிற்மு அத்த கிழயில் அகத் 
தியமாகச் செயற்பாவது, Grasp CmP Ba wrap 

நாகரிக வாழ்க்கையுள்ள ப த்பதால்களா் தபதுடம் 

பை மறைத்தற்கு தடைகள் வேண்டிதநிற்சின்றன ஏல் 

லச? * தடையில்லா மனிதன் ௮ரை மனிதன்”? 

ஏன்ற பழூபொழிப்படி மேல துகறியில்லாதவர் விலங்(த' 
களிலுக் காழ்க்தவராகக் கருதப்பிவர், விலங்கினங்கட் 

காயினும், மேற்போர்வை போன்ற மயிர்க்கம்றைகளுங், 

குறிகளை மனறைத்தற் தி வாற்புறங்களும் கடவு Horas) 

அமைத்துக் கொமிக்கப்பட் டி ருக்கின்றன. மக்களா 

பகுத்தரிவு உடையசா யிருத்தலால் HUGG Hap 

றைக் கொடுத்திலர். அவர்கள் தமதறிவுகொண்டு ஆடை 

கெய்து உடுக்க வேண்டியலாகளா யிரும்கின்றா/கள். 

உடம்பைப் பாதுகாத்தற் கு இன்றியமையாச் சிறப்பின 

கான உணவைத் கருதல்பர்றி உழவுத்தொழில் எல்லாத்' 
'தொழி௮லும் மேலானதென்று சொல்லப்படினுர், தீவினை 

ஒரு சிறிதுமில்லாக தொழீல் எதுவென்று ஆராயுமிடத் 
அ, அது கெய்தற்மொழிலாகவே யி.ருத்தலால், அவ்வகை 

we wos உழவுத் தொழிலிலும் மேலானதென்றே 
கொள்ளப்ப$ம். இதுபற்றியன் றோ, தெப்வப் புலமைத் 
திருவள்ளுவ நாயனார் உழவு த்தொழிலை?ய சிறப்பித்துக் 

கூறினா சாயினுக், தாம் கெய்தம் ஜொழிலையே செய்து



கல்வியுவ் கைத்தொழிலும் ௦ ede 

கொண்டு உயிர்வாழ்ந்தனர். உழவு செய்யுங்காற் இற் 
ுயிர்கள் சில பல மாளுதலின், ௮கிற் சிறிது தீவினை உண் 

டென்றும், கெய்தற்கெழிலில் ஒருயிரக்குக் தீங்கின்மை 
யின் அதிற் சிறிதும் தீவினை யில்லையென்றும் அறிதல் 
வேண்டும். இத்துணைச் இறந்த கெய்தற்றெ 

  

நாட்டவாகள் வியப்பான பல பொறிக௱ மைத்து Aa Ds 

திறமாக ஈடத்தி அளவிறந்த ஊடயத்தை எய்த, ஈம்நாட்ட க் 
வர்க ,கல்விபறிவின்மையால் இதல் மிகவும்பிற்பட்ட 

நிஷினை Wenig) ஏழைகளா மிருக்கின்றார்கள். இனி 

யாயிலும், UIE ௮ங்ஙனங் கல்வியை இகழ்ந்திராது, 

அதனைக் தாழுங் கற்றுத் தம்பக்கட் கும் நன்கு கம்பித்து 

“கெய்த் சழிலைர் செவ்வையாய் நடத்தி வாழ்வாசாக, 

'இனி, உழவுக்கொழிலாலும்,கெய்தற்றொழிலானும் 
* 

உண்டாக்கிய பொருள்களை ஒன் நற கொன்று தொலை 

  

வாகவுள்ள பற்பல நாரிகளிலும் உள்ள மக்கட்குப் பயன் 

படிம்படி சே.்ப்பிச்தர்கு வாணிகமானது பிகவும் உதவி 

செய்வதாகும். இக்கொழில் நடைபெருதானால் எல்லா 

ரும் எல்லாப் பொருள்களையும் பெற்று இன்புற்று வாழழல் 

முடியாது. OKs காட்டில் எந்தெந்தப் பொருள் 
கள் நயமாய்க் கிடைக் து மென்பதை அசாய்ர்தறிக்து, 

எரிடத்திற் ஜெசத்துப் பலாக்்சம் பயன்படித் 

  

    

  

ற் க௬க் கல்வியறிவு சுட்டாயம் 

வேண்டப்படும். வாணிகம்ஈடாச்துலார்க்குக் கல்வியறிவு 

௮ கத்தியமாய் வேண்டப்படிமென்பதை உணர்ந்த ௮யல் 

      

நாட்டவர்கள் கல்விபறிவிற் சிறர்தவசாயிருக்கின் தர்கள். 

நம் நரட்டில் வரணிகம் ஈடாத்துகின்றவாக?ளா எழுதப் 

படிக்கச் இறிது தெரிஈ்தாற் போதுமென்று மனப்பால் 
குடித்துக் கல்வியில்லாதவ/க.ளாய்க் காலக் கழிக்கின்ற
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னர். இவர்களில் எவ்வளவு பணம் படைத்தவர்சளா 
யிருந்தாலும், இவாகளைக் கல்வியறிவிற் இறந்த அயல் 
நாட்டு வாணிகர்கள் ஒரு பொருட்படுத்துவதே யில்லை. 

இக்ஙனர் தாம் கல்வியறிவுடைய பிறரால் இகழப்பதேல் 

உணர்ந்தாயிலும், இனிமேல், தாமுர், தம் மக்களு், தம் 
மினத்தவருங் கல்வியில் மேம்பட்டு விளங்க முயன்று, 
௮.தீனால் வாணிக வாழ்க்கையை எல்லாரும், புகழும்படி 
நடாத்திச் றெப்பெய்த:வா.சாக!
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மாதாச ளுடைய ஈன்மையையும் முன் ஏற்றத்தையும் 
நாடி, ௮வாகளுச்கு முதன்மையாக$வண்டுஞ் சிலெந்த 

பொருள்களை இங்கே சிறிது விளக்கிச்சொல்வாம். 'ஈமது 
தமிழ்சாட்டைத் தவிர, மற்ற நாடுகளி லிருக்கும் பெண் 
மணிகள் கல்வியிலுங் கடவுள் ஊணக்கத்திலும் நாதரித 
ஒழுக்கத்திலும் நாளுக்குராட் பிறைபோல் வளர்ந்து மிச 

வும் இனிதாக உயிர்வாழ்கினறார்கள். நபது தமிழ்சாட்டு 
மாதாகளோ றந்த &ல்வி உடையவர்களும் அல்லர்; 
உண்மையான கடவுளை வணங்கத் தெரிந்தவர்களும் 
அல்லர், வேறு எவ்வகையான நாகரிகத்தில் உயாந்தவர்க 

ளும் அல்லா, உண்ண உணவும், உடுக்கத் துணியும், 

இருக்க இடமுங் சடைத்தாற்போதும் என்றும், இவை 
கஞ்க்கு வறுமைப்படாமல் வாழ்வதே இன்பவாழ்க்சை 
என்றும் நினைத்து, உணவு உடை இருப்பிடம் என்னும் 

இவைகளைத் தேடிக்கொள்வதிலும், தேடிய இவற்றை 
உண்டு உடுத்து உறைவிடமாக்கி உறங்கிக் கழிவதிலுர் 

தம் வாழ்களைக் கடத்தி வருகின்றார்கள். உயர்ந் 
வாவது உயர்ந்த நோக்கழாவது நம் பெண்மக்களுக்குச் 
சிறிதும் இல்லை; அல்லது உயாந்த ௮றிவையும் உயர்ந்த 

கோக்கத்தையும் பெறல்வேண்டுமென்லும் விருப்பமாவது 

இவர்களுக்கு இருக்கின்றதோ வென்றால், ௮.துதாலும் 

இல்லை, உண்டு உடுத்து உறங்கி வாழ்ராட் கழிப்பதை 
விட மக்களால் அடையத்தக்க வேறு சிறந்த பொருள் 
இல்லையென்றே பெரும்பாலார் நினைக்கினருர்கள்.
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அப்படி நினைத்தால் மக்களுக்கும் பற்ற உயிர்களுக் 

கும் வேற்றுரையாது? மக்களினுர் தாழ்ந்த தடு மாடு 
௬திரை முதல் ஈ எறும்பு புழு ஈறான எல்லார் சிற்றுயிா 

க் கூடப், பசியெடுத்தபோது தமக்கு எளிதிமல 
சிடைக்கும் புல் இலை சழை கிழங்கு கனி தேன் முதலான 

இஷாகளைத் சேடி உட்கொண்டும், மஒையருவி தற ஏரி 
குள் கூவல் முகளியவற்றின் 6 சைப்பருகியும், பசி ஐந்த 

பின் பரங்களின் அடியிலொ செடிகளின். நடவிலோ 

பலைப் பிளவுகளின் இடைய? 3லா சிடந்துங் கவலையின்றி 

உரங்கிக் கா எங்கமிக்கின்றன$ பக்களுக்காவது உடுக்க 

அடை. வேண்டும்; இர் சிம்றுயிர்களுக்கோ அடையும் 

வேண்டிவதிஃ்லை; பழையில் ஈனையாபலும் பனியிஜ் குளி 

சாபலும் வெயிலில் வெதாம்பாபலும் ௮வ வுயிர்களைப் 

பாழுகாக்கச் தடிப்பான தோலா அடர்த்தியான மயி 

ையுவ் கம்பளிப் பொர்வைபோல் அவைகளுக்கு இறை 

வன் கொடித்திருச்கின்றான்.. வெப்பம் மிருந்த நமது 
தமிழ்நாட்டிலுள்ள BROT OHH GS குளிரின் துன்பம் 

மிருதியாய் இல்லாபையால், அவைகளின் உடம்பின் 

மேல் அடர்ந்து நீண்ட மயிர்கள் இல்லை. ஆனல், வடக் 

கே டுமயாலையிலும், ம் பலைச்சரரலில் உள்ள இடங் 

களிலும் போய்ப்பாரீத்தால், அங்குள்ள இடுமாடகளுக்கு' 

அடர்ந்து நீண்ட பயிர்களிருக்தலைக் காணலாம். ஏனென் 
ரல், ௮ம் மலைகாடுகளில் தாங்கமுடியாத பனியுங் குளி 

ரும் மிகுந்தருக்கன் றன; ௮வ்வளவு பனியிலுங் குளிரி 

லும் ௮வ்விலங்குகள் வெற்றுடம்பு உள்ளனவா யிருச் 
தால், ௮வை உடனே விறைத்து மாண்டுமீபாகும். ஆத 

லால், ௮வ் வாடுமாடுகள் அங்குள்ள பனியில் குளிரி 

லும் மாண்டு போகாமல் அவற்றைப் பாதுகாப்பதற்கா
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கவே எல்லா இசக்கமும் உள்ள கடவுள் அவைகளின் 
உடம்பின்மேல் நீண்டு ௮டாந்த மயிசை வளசச் செய் 
இருக்கமுன். ஆகவே, உணவின்பொருட்டும் உடை 

பின்ழிபாருட்டும் இருப்பிடத்தின் பொருட்டும் மக்களா 
திய நாம் ஒயாமல் ௮டையுங் கவலையுக் துன்பம் கம் 

மிழ் ரூழ்ச்த சற் றயிர்களுக்குச் சறிதும் இல்லை. வேண் 
மும்போது இசைதேடி ச் இன்றும், உறக்கம் வந்தபோது 

உரங்கியும், ஆனும் பெண்ணுமாய்க் கூடித் தம் இனங் 
களைப் பெருக்கியும் ௮வைகள்' கவலையின் றிக் காலங்கழிக் 
கின்றன. இப்படிப்பட்ட சிற்றுபிர்களின் வாழ்க்கையை 

யும், உணவுக்கும் உடுப்புக்கும் இருப்பிடத்இற்கும் ௮ல் 
௮ம் பகலுமாய்ப் பாடுபட்டு, மனைவியாற் கணவனுங், 

கணவன் மனைவியும், பெற்றோரசாற் பிள்ளைகளும், பிள் 

ளைகளாற் பெற்றோர்க ளும், ஒரு குடும்புத்தாசால் அவா் 

களின் சுற்றத்தாரும், ஒரு சுற்றத்தாசால் அவர்களின் 
குடும்பத்தாரும், ஓர் ஊராரால் அவர்தம் ௮.ரசரும், ஓர் 
௮சசால் அ௮வாதம் ஊராரும் ஆக எல்லாருமாய்ப் பல 

வகைத் துன்பங்களுக்கு ஆளாக கோயிலுங் கவலையிலும் 
இடையறாது உழன்று வருக்திவரும் மக்களாகிய ஈமது 

வாழ்க்கையையும் வைத்து ஓப்பிட்ரிப் பார்த்சால் ஈமது 

அன்பவாழ்க்கையை விடச் சிற்றுயி/களின் இன்பவாழ்க் 

கை எத்தனையோ மடங்கு சிறந்ததா.ப்க் காணப்படு்ற 
தன்றோ? ட்ட படைத்த உண்மையான _ கடவுள் 

நினையாமல் ஈம்போன்ற மக்களைத் _தெய்வழாக வணங்கி 

யூர் கம்மையே தாழ் பெரியராக நினைந்தும் அம்மான் 
நி ன்னழே_ கவலையாலும் நோயாலுங் கூற்றுவல் 

வாய்ப்பட்டு மடியும் நம் மச்சட்பிழவியை விட, இறைவ 

னது பாதுகாப்பில் அடங்கிக் கவலை பின்றி உயிர்வாழும் 
10 
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விலங்கினங்களின் வாழ்க்கை சிறந்ததா பிருக்கன்றதன் 
ரோ? அங்ஙனம் இருக்க, உண்ணல் உடுத்தல் உறங்கல் 
இன்பு.றுதல்என்னும் இவைகளாலேயேமக்கள்வாழ்க்கை 
யானது சிறந்ததா மிருக்கின்றதென கினைப்போமாயின், 
Hg சீவ்வளவு 2பைமையாகக் காணப்படுகின்றது. 

உ அப்படியானால், எல்லாப் பிறவிகளையும் விட மக் 

SG rdsu சிறந்ததெள்று அறிவுடையோர்களும் ௮வர் 

செய்துவைத்த நால்களுஞ் சொல்வது ஏன் ? என்றால், 
எந்தவகையில் மக்கட்பிறவியானது மற்றச் சற்றுயிர்களின் 

  

பிறவியைவிட ௮ங்ஙனஷ் சிறந்ததா யிருக்கின்றது என்ப 

தை நாம் நன்கு தசாய்ச்,ர;பாரத்துத் தெளிதல்வேண்டும். 
மக்களாகிய நாம் பகுத்தறிவு உடையவர்களாயிருக்க, மறி 
றச் சற்றுயிர்களோ அத்தகைய பதினா உடையன 

வாய்க் காணப்படவில்லை. அதனாலேதான் ஈமது பிறவியா 

னது மற்ற விலங்கின் பிறப்பைவிடச் சிறந்ததாகு மென்று 
அறிகின்றோம். விலங்குகளுக்கு இது ஈல்லது, இது தியது 

என்ற பகுக்துணாதல் இயலாது. அவை வழக்கமாய்த் 
இன்னுச் தனியையே உட்கொ ள்ளும்) பெரும் பு தாகளி 

௮ம் மலைக்குகைகளிலும் ம.ரநிழல்களிலுங் கிடந்தபடி யே 

நாளைக் கழிக்கும், இவற்றிற்குமேல் ௮வைகள் ஒன்றை 

யும் அறியமாட்டா) மேன்மேல் இன்பத்தைப் பெருக் 

கும் வழிவகைகளும் ௮வை தெரிந்துகொள்ளல் முடி. 
யாது; பிற உயிர்களுக்கு ஈன்மையாவது இது, :தீமையா 

வ௫ இது என் அம அனை அறிக கபய இந்த உலகத்தில் 
நாம் ஏன் படைக்கப்பட் டிருக்கின்றோம்? இந்த உடம்பு 

ஏன் நிலையாயிருப்பதில்லை? சிறிதுகாலத்இல் இரத உடம்பு 
அழிந்துபோக உயிர் எங்கே போகின்றது? இந்த உடம் 

பின் உறவால்வந்த பெற்றோரும் மனைவிமக்களும் உடன்



பகுதிதுணர்வும் மாதரும் ௦ re 

பிறந்தாரும் நேசரும் சுற்றத்சாரும் சூழ்ர்துகொண்டிருக் 
கவும் இந்த உயிர் இடீசென்று இவர்கள் எல்லாசையும் 

விட்டு எங்கே போகின்றது? அப்படிப்போகும் உயிசை 
இவர்கள் ஒருவருர் தடுக்சகபாட்டாதவர்களாய் அலறி 

விழ்ந்து ௮. pars தேன்? ௪ வராலுக் தடுக்கமுடி யாத இந்தப் 

பிறப்பு இறப்புகளை வகுத்தவன் பார்? இவற்றை as 
நி ர ப் பென் பந்கமை பக்க 

இப் பிரப்பு இறப்புகளை நீச்கும் வழியாது? என்று இ; 

நனமெல்லாம் ஆசாய்ந்துபார்க்கச் கூடிய உணர்ச்சியும், 

அ௮வ்வுணர்ச்சியால் அடையத்தக்க பெரும்பயலும் விலங் 

குகளுக்குச் சிறிதும் இஃ்லை. மக்களாகிய நாமோ இவை 

களையெல்லாம் அசாசிர்துபாரச்த, ௮வ் வாராய்ச்சியால் 

வரும் பயனை அடையத்தக்க ௨ பந்த நிலையில் இருக் 

கன் ராம். சடைத்தம்கு வரிய இவ் வுயாந்த நிலை 
யில் இருந்தும், இவ் வுண்மைகளை சாய்ந்து பாரா 

பல், விலங்குகளைப்போல உண்பதிலும் உறங்குவதிலுங் 

காலங்கழித்து, வகைவகையான உடைகளை உடுப்பதும், 

பளபளப்பான ஈகைகளைப் பூண்பதும், மினுமினுப்பான 

வண்டிகளிர் செல்வதும், காளுக்குகாள் வளரும் புதுமை 

சளைக் காண்பதும், மேலுக்குமேல் எழும் பாட்டுகளைக் 

மீகட்பழும், ஒன்றுக்கு மல் ஒன்று உயர்க்த மணப்பண் 

டங்களை மோப்பதுங், கற்கக்கற்க இனிக்குங் கதைகளைச் 

கற்பதும் சய இவைகளே மக்கட்பிறவிபினால் ௮டை 

யத்தக்க பெரும்பயன்கள் என்,று ஈம்மவா நினைப்பார்க 
ளாயின், ஐயோ! அவர்கள் விலங்கெங்களினுங் கடைப் 

பட்டவாகள் ஆவார்கள் ௮ல்லசோ? 
ஆதலால், ஈமக்கு ௮ருமையாய்க் கிடைத்த பகுத் 

குணர்ச்சியை நாம் பலவகையான உயர்ந்த வழிகளிலும்
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வள௱ச்செய்து அதனால் அழியாப் பெரும்பயனை அடை 
தல்வேண்டம். இதுவரையிலு ம, பகுத்துணர்ச்சியால் 
நாம் ௮டைர்க பயன்களும் ௮டைந்துவரும் பயன்களும் 

அளகிடப்படா, நாவுக்கு இனிமையான பண்டங்களை 
சாளுக்குகாட் புதிதா புதிதாகச் செய்யக் கற்றுவருகன் 

G. றம்) கண்ணுக்கு, அழகான உடுப்புகளையும் ஈகை 
களையும் வகை வகையாகச் செய்வித்து ௮ணிந்து வரு 

இன்றோம்; பாரக்கப் பார்க்கக் கவர்ச்சி தரும் ஒவிபங் 

களை ( சித்திசபடங்களை ) சழு துவித்தும், பாவைகளைச் 

கெப்வித்தும் ௮ வற்றை ஈம்முடைப இல்லங்களில் வைத் 
துப் பார்த்துப்பார்த் து மகிழ்ர்து வருகின்றோம்; மேன் 

மாடங்களுள்ள மாளிகை விிகளையும், அவற்றைச் சூழ: 

பிப தோட்டங்களையும் அமைப்பித்து அவ் வீடுகளிற் 

களிப்புடன் குுயிருந்தும் அச் தோட்டங்களில் மனக் 
கிளாச்சியோடு உலவியும் வருகின் ரோம்; Rees 

யாழ், முழது.முதலான இரைக்கருகிகளின் இனிய ந 
களையும், ௮வப்றொி2சாந்து பாிவார்தம் இசைப்பா an 

களைபுங் கேட்டுப் பெருங்களிப் | அடைந்து வருகின் 

றோம்; ஈறு ணங் கமழும் பலவகை மலர்களைச் சூ௫யும், 
௮ம் மலர்களிலிருந்துஞ், சந்தனக்கட்டை அ.ற்கட்டை 

முகலியவற்றிலிருந்தும் பெற்ற நெய்யை புல் குழம்பையு. ்் 
பூசியும் இன்புறுகின்றோம்; மிக மெல்லிப பஞ்சுகளாலும் 

பறவைகளின் தூகிகளாலும் அமைக்கப்பட்ட மெத்சை 
களை வழுவழுப்பாகச் செய்வித்த தகதக, கட்டில்களில் 
இ?வித்து, ௮வற்றின்மேற் பரித்து இனிது உறங்குகன் 
றோம். இன்னும், ஏவற்காசரால் விசப்படும் வெட்டி 

வே. விரிறிகளாலுக், தாமே சுழலும் வி£றிப் பொறிக 

ளாலும் வெயிற்கால வியர்மையினையும் புழுக்கத்தனையும்
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மாற்றி மஏழ்?சயெடைவெொறோம். திறமைமிக்க புலவர்க 
ளால் எழுதப்படும் புதியபுதிய கதைகளைப் பயின்று உள் 

எங் களிக்தின்றோம். இங்கனமாக, நமக்குள்ள பகுத் 

அர்ச்சியின் உதவியைக்கொண்டு நாளுக்குராள் சாம் 

அடட்க்துவரும் இன்பங்களை முற்ற எடுத்து மூடித்து 
உரைக்கப் புகுந்தால் அவற்றிற்கு இவ் ஏடு இடங்கொள் 
ளாது. a 

மேலும், ஈமக்குள்ள பகுத்துணர்ச்சியின் மி.௪இக் 
குக் தக்கபடி நாம் மிகுந்த இன்பத்தை அடைந்துவருவ 

அடன், பகுத்துணாச்சியில் ஈம்மிலும் எத்தனையோ 
மடங்கு உயர்ந்த ௮றிவுடையோர்களாற் புதிதுபுஇிதாகக் 
கண்டு டெ க்கப்பட்டு வீரம் பொறிகளின் ( Quien 

ளின்] உதவியால், நாம் எல்லையில்லாத இடர்க்சடலினின் 
றும் விழிவித்து எடுக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு நாளும் புது 

War “நலங்களை அடைந்து இனிதாக வாழ்நாளைக் கழித்து 

வருகி ன்றோம். ரீசாவிவண்டிகள் ஏற்படாத அறுபது எழு 

பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தி ஈம் முன்னோர்கள் தர் ஊரி 

லிருந்து தொலைகிலுள்ள மற்றோர் ஊருக்குச் செல்லசோர்ந் 

தால் ௮ப்?பாது அவர்கள் எவ்வளவுதுன்பப்பட்டார்கள்! 
௮க் காலங்களிற் செவ்வையான பாட்டைகள் கிடையா. 
'இரு த சல பாட்டைகளோ கல்லும் கதழ் மேூம் பள் 

ளமும் நிரம்பிக், கால்கடையாய்ர் செல்வார்க்கும் மாட்டு 

வண்டிகளிழ் செல்வாரக்கும் மிகுந்த வருத்தத்தையும் 
காலக்கழிகினையும் பணச் செலகினையும் உண்டாக்கெ. 

௮ப் பாட்டைகள் காடுகளின் ஊடும், மலைசளின்பேலும், 
பாலங்கள் இல்லா ஆறுகளின் நடுவுவ் கிடந்தமையால், 

அவற்றின் வழிச் செல்வோர்கள் புலி கசடி. ஓராய் பாம்பு 

முதலான கொடுகிலங்குகளாலுங் கள்வர்களாலும் ௮௧
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சப்பட்டிப் பொருளும் உயிரும் இழந்தும், பொருள் 

இழந்து அரிதாய் உயி/தப்பியுர் துன்புற்றுர்கள்; வழி 

யிடையே உள்ள ஆறுகளில் வெள்ளங்கள் : வந்துவிட 

டால், ஓடம் விரிவார் இல்லாதபோது, ௮ கசையில் 

வந்து சேர்ந்தார் ௮ங்சேயும் இக்கரையிர் போய்ச் சோக் 

தார் இங்கேயும் கி, வெள்ளம் வடியும் நாட்கள் வரை 
யிற் கவலையொடு காத்திருந்தார்கள். 6 

டலாற் சூழப்படாத நாடுகளில் இருப்பவர்களை 
இங்கனம் ஓர் ஊரிலிருந்து. கொலைவிலுள்ள பிறிது ஓர் 

ஊர்க்குச் செல்ல இத்தனை துன்பங்களை ௮டைந்தார்க 

ளென்றாற், கடல் ர்ந்த இலங்கையில் ௨ உள்ளவர்களும், 

பெருங் கடல். ர்க ௮ப்பால் Horan கடாசம் (பாமா), 
சாவகம் (ஜாவா), னம், பாகளம் ( ௮மெ ரிக்கா) முத 

லான நாடுகளிலிருக்க மாக்காகளும் இப் பசரதராட்டுக்கு 

( இக்திபாவுக்கு)வசவும் இங்குள்ள மாந்தர்கள் அலவ்ஆயல் 

சாிகளுக்குர் செல்லவும் எவ்வளவு அன்பப்பட்டிருக்க 

(2 ram Bir! ‘ 

௮க் DG gar hs க்கு அஞ்சியே, முற்கா 
லக்திலிருஈ் ௪ முன்னோர்களிம் பெருர்பாலார் ஓர் ஊரி 
லிருந்து தொலைவிலுள்ள மற்போர். ஊருக்குச் செல்வ 
இல்லை. மு.ழ வறுமையாற் ப௫த்துன்பந் தாங்கமாட்டாத 

வரச தாம் இரு$க ஊரைவிட்டு, வேறு வளஞ்ுறந்த 
ஊர்களைத் தேடிச்சென்றனர். மற்றையோர் தாந்தாம் 
இருந்த இடல்களி?லயே தத்தமக்கு வேண்டிய உணவுப் 

பண்டங்களைப் பயிசெய்துகொண்டு பெருர்பாலும் வுறு 

மையிமலயே காலங்கழித்தனர். 

அக்காலத்தில், ஒர் ஊரில் உண்டாக்கப்பட்ட ப 
டங்கள், பிறிதொரு சிறிய ஊரக்குச் செல்வஇல்லை. காவி



பகுத. துணர்வும் மாதரும் TH 

ரிப்பூம்பட்டினம், ௨ றையூர்; மதுசை, கரூர் முதலான 

பெரிய தலைஈகர்கள் சிற்சிலவற்றிற்கே அயுலூர்களில் ஆக் 
கின் பண்டங்கள் விலைப்படுத்தவரும். நிரம்பப் பாடுபட்டு 
௮ப் பண்டங்களை ௮ந் ஈகரங்களிற் கொண்டுபோய்ச் 

சசாகிபிக்கவேண்டி. யிருத்கலால், வணிகர்கள், ௮வை 
களை மிகுந்த விலைக்கு விற்றன?; கடல் தாண்டி யுள்ள 

நாடுகளில் க்னெ ௮ரும்பண்டங்கள் கப்பல்களின் வ்ழி 
யாக வரவேண்டி யிரு$தமையாலும், அக்காலத்துப் பாய் 

கட்டிக் கப்பல்கள் கடலிலுள்ள '*ழல்களுக்கும் ௮ங்கே 
விசுஞ் சூழைக்காற்றகளுக்குக் தப்பிப்பிழைத்துச்சென்று 

அயல்நாடுகளிற் கிடைத்த ௮வ் அரும்பண்டங்களை ஏற் 
க்கொண்டு திரும்பி இங்குவ*.த சேரப் பல இங்களும் 

பல ஆண்டுகளுங் கடந்துபோனமையாலும் ௮வ் அரும் 

பண்டங்களை மிக'உயர்ந்த விலைக்(௪ விற்பனை செய்தார் 

  

கள, ௮௧ல், மிகச் இறந்த செல்வாகளாய் உள்ளவர் 

களே அவ் வுயர்ந்த _பண்டங்களை வாங்கக் தக்கலசாய், 

இருந்தார்கள். மற்றவர்களெல்லாரும் அவைகளை வாங்கு 

குற்கு ஏலாமல் அவற்றைப் *பாரத்துப் பார்த்து ஏமார் 
தனர், 

இவைகளே யன்றி, ௮க் காலத்தில் இன்னும் ஒரு 
பே/இடர் இருந்தது. ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லா 

மல் மிகவும் எட்டியிருந்த ஊர்களில் மழைபெய்யவேண். 

Qa காலத்திற் செவ்வையாக மழைபெய்யாமல் பறுத்து 

விட்டால், ௮வ் வாகளின் விளைபொருள்கள் விளைவு 

குறைந்து பஞ்சத்தை உண்டாக்கின. விளைந்த ஊாகளி 

லுளள உணவுப் பொருள்களை விளையாத ஊர்களுக்கு 

விசைவிற் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பிக்க எளிதான வதி 
அக்காலத்தில் இல்லை; ௮சனாற் பஞ்சம் நேரிட்ட ஊர்களி!



௮0 அ.றிவசைக்கொத்.து 

ஜிருந்த நுடிமக்கள் அங்கங்கு இருந்தபடியே கணக் 
கின்றி மாய்ர்தனா். 

ஆனால், இக்காலத்திலோ முற்கூறிய 'துன்பங்களெல் 
லாம் ஒழிந்தன, எதனாலென்றாற், பகுத்துணர்ச்சியிற் 

சிற்த ஜேம்ஸ்வாட் என்னும் ஒரு துசைமகன் நீராவி. 

யின் வல்லமையைக் கண்டுபிடி நத, அவளுக்குப் பின் 

வரத தங்கில அறிஞர் பலர் ௮௭ ரீசாவியைக் கொண்டு 
வண்டி.களையங் கப்பல்களையும் இடர் 2ஈ.ராமல் மிகுவிர 

வாக ஒட்டச்தக்க முரைகளைத் தெரிர்துகொண்ட தனா 
யாம் ஆறு திங்கள Hang ஓர௮ண்டு மாட்டுவண்டி. 

யிற் ரென்று சேச.3வண்டும் ஊர்களை, இப்போது Pare 

வண்டியில் ஏறி நாலைந்து நாட்களிற் போய்ச் சோகின் 
போம்; முன்னே Bigiperut ௮பிரரூபா செலவழித் 

துக் கொண்டுபோயாச சேரவேண்டிய இடங்களை. இப் 

Cuts நாற்பது, ஐம்பதுரூபாச செலவொடு போய்ச் சேர் 

கின் 20ம். முன்னே வழியின் இடக்காலுங், கொடிய 

வில குகளாலும், தீய கள் வா்களாலும் நேர்நத இடுக்கண் 
களெல்லாம் இப்போது இஃலையாயின. பெருங் கடல் 
களைத் தாண்டிச செல்லவேண்டிய நாடுகளை பெல்லாம் 
சாவிக் கப்பல்களின் வழியாய்க் குறித்ச காலத்திற் சுருக், 
கிய செலவில் இனிதாய்ப்போய்ச சேர்சின்றோம். si 

நாகெளிலுள்ள அரும்பண்டங்களை யெல்லாம் காமிருக் 
கும் நாடுகளுக்கும், ஈம்நாட்டிலுள்ள விளைபொருள்களை 
௮ம் நாடுகளுக்குமாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்து, 

குறைர்தவிலைக்கு ௮வைகளைக் கொண்டுங் கொகடூத்தும் 
வருகின்றோம். பிறகாடுகளிற் புதியன புதியனவாக ஆக் 

கப்பட்டுவரும் நோத்தியான ௮ரும்பண்டங்களைச் செல் 

வர்கேயன்றி, ஏழைமக்களும் வாங்கத்தக்கபடி ௮வை



UGS AMT yo மாதரும் ௮௧ 

கள் குறைதவிலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. அனு: 
மட்டுமோ! ஒரு காட்டில் மழை பெய்யாது பஞ்சம் வர் 
தால், அயல்காடுகளில் விளைக்த உணவுப் பண்டங்களை 
சாவி வண்டி களாலும், நீசாவிக் கப்பல்களாலும் உட 
லுக்குடன் HCE கொண்வேந்து சோப்பித்தட ௮ப்ரு 
உள்ள பஞ்சத்தைத் நீர்த்துப், பல்லஈயிரம் மக்களை உயிர் 
பிழைக்கச் செய்கின்றார்கள். இவைபோலவே இன்லும் 

எண்ணில் ௮டங்காக எத்தனையோ: ஈலங்க ளெல்லாம், 
பகுத்துணரீச்சியிர் நந்த அங்கிலப் பேர் அறிவாளிகள்: 
கண்டுபிடித்த ரீசாவிப் பொறிகளால் நாம் அடைந்து 

கின்றனம் ௮ல்லமோ? 

: இவைமட்டிமோந்இலங்கையில் உ உள்ளவர்கள் இந்தி 

யாவில் இருப்பவர்களோடும், இந்தியாவில் உள்ளவாசள்| 

இலங்கையி லிருப்பவர்களோடும், ஒரு வீட்டுக்குள் 

இருப்பவர்களைப்போற் பேசிக்கெர்ள வதற்கு வாய்த்திருக் 
கும் வியப்பான வகஜெய எண்ணி்பாருங்கள்! இஃது 

௪.தனால் வந்தது? மின்வடி.வின் இயக்கத்தையும், ௮௪ 
னைப் பயன்படுத்தும் முறைகளையும் ஆங்கில அறிஞர்கள் 

தமது பகுத்துணர்ச்சியின் நுட்பத்தால் கண்டு பிடித்த 

மையால் ௮ன்றோ? இலங்கையில் இருப்பவர்கள் இந்தி 
'பாவிலிருர்குக் தம் ஈண்பாகட்குச் செய்திகள் தெரிவிக்க 

வேண்டுமானலும் இந்தியாவிலிப்பவர்கள் இலங்கையி 

லிருக்குந் தம் ஈண்பர்கட்குச் செய்திகள் தெரிவிக்க 

வேண்மொனாலும் அவர்கள் ௮வற்றை ஒரு கடிதத்துண் 

டில் எழுதி மின்கழ்பிச்சாலைக் கனுப்பி, அதற்குரிய சிறு 

கூலிக் காசையுற் கொடுத்துவிட்டால், ஒருமணி நேசத் 
இல் இந்தியாவி லிருப்பவாக்கோ இலங்கையி லிருப்ப 
வர்க்கோ ௮ச் செய்திகள் உடனே தெரிகிக்கப்படு 

11
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4 

ஈறன; ௮டத்த மணிகேசத்தில் அவற்றிற்கு மறுமொழி 
ச ன த. உ கடி 

யம வரகின் TH. இந்த! "படியாகவே, இந்தயா இலங் ் : 
கைக்கு ௮ருயிரம் மைல் எட்டியுள்ள ஜேழ முதலான 

இடங்க-ஸக்குஞ் சில மணிே.சத்திற் செய்திகள் தெரிவிக் 
தலும், தங்காங்குள்ள செய்திகளைக் தெரிந்துகெரள்ளு 

தலும் ஒவ்வொரு *நொடி.ப்பெரீழுதும் ஈடந்துசொண்டு 
இருக்கின்றன. அருயிசபைல் எண்ணயி*மைல் அகன் 

. . ரு ° t . க ௫ ௩ . உரு ட 

லுள்ள நாமகள் கெல்லாம், இங்கனம் பதற்காலததக) 

"செய்திகள் அளுப்புகல் முடி யூமா? சிறிதும் (மூரி யாதே. 

இவ்வளவு வசதிகளும் எதனால் வக். கன? அங்கில அறி 

ஞர்கள் இடை விடாது தமது பகுத்துண..ச்சியைப் பயன் 

படித்த ின்வடிவு புகலான கட்புலனாகா நுண்பொரு ௭ 

சளின் இருப்பையும் வலிவையும். இயக்கத்தையும் பய 
௪ ௬ 8 

னையுப் கண்டுபிடி கீகதமையால் ௮ன் ரோ? 

இன்னும் ஓ:.ர புதுமையைப் பாரங்கள்! ஒரு நால் 

yan Da ay (peat இருந்த ஈம் (Pats GD) ian Dp, பட்ட பச 

முர் களிர்க்கக் சகட்ட பறவைகளும் பயங்க இன்னிசை 
பாடிவதில் வல்லவாகள் எத்தனையோ பெயர் இருர்தார் 

கள் ஆனால், அவரகள் இறர்கதும், ௮வர்களின் சேன் 

போன்ற குரலும் அவர்கள் மிழற்நிய இனிய பாட்க 

ளும் ௮வாகளொடு கூடவே இறந்துபோய்விட்டன 7 

அவற்றை காம் பறுபடியுஞ் செவி கொடுத்துக் Tar 

(பது இனி எக்கா லத்தும் இயலா து] ர DH. pi ற்ருண் 

FN cs ட 5 ன் கட ‘ ‘ டுக்கு ஸுறற்பட் டி ருந்தோரின் சிலை அவ்வாழு.ப் முடிய, 

இந்த ஒரு மாற்றாண் டுக்குள் நாம் பி ப்பதற்கு முன் 

னிருக்கு இசைவல்லார்களின் கிலை ௮ங்கனம் நாம் 
ட 8 + 2 fs . _ > ப் ன 
ஏமாறி வருந்தத்சக்கதாய் முடி ந்துபோகவில்லை. கீம்பது 

உ சு * . . ி . டி . ௪ . 

ஆண்மகளுக்கு முன்னிருந்து முக்கனியினுநு கற்கண்டி



பகுத்துணர்வும் மாதரும் , ௮௯ 

லும் இனிக்கப் பாடிய பாவாணர்கள் இவ்வுலகவாழ்னை 
சத்துப் போனாலும், அவர்களுடைய அருமைக் குரல் 
ல்ல யும், ஜிலர்கள். பாடிய இன்னிசைப் அடிகளும் 

போசு; an’ We எப்படியென்றால், | mirqpieede D ட்டி tied 

அ௫ரிக்கா தேயத்டுற் புகுக்தறிவிற் சிறந்து விளங்கும் 

எடிசன் என்னுந் துரைகளுர் ௮க்கிய ஒலியெழு தி 

(Gramophane) என்லும் பொறியானது, ௮ப் பாவாணர் 

கள் பாடிய இன்னிசைப் பாட்பிளையும் ௮ வா களுடைய 

இனிய eine tira அப்பட ய பாடிக்காட்ட, 

அவைசளைக் கேட்டுக் கட்மி நாம்ளியந்து பகிழ்கின் றனம் 

வில்லா? அவ் இசைவாணர்கள் Qa ut? gue, 

அவர்கள் பாடிய இசைகள் இறந்து 2பாகாபல், நாம் திரும் 

பக்கருர்பக் கேட்டு பகிமும்படி. பாதுகாத்து வைக்கப் 

ட்டு. கின்றன அல்ல மீவா? இதுபூட்் மா! OOD Et Boh 

ம ் கயத்தில் oI ந்தெந்த பொழில் எவ்வெப் பாட்டுகளை 

எவ்வா tl 1படி.யெட் /ப்டு ப் (பாடு CIB Bull l, Df avian ' 

படி.மீய அப் பாட் முகளையெல்லாம். நாம் இருக இடத் 

இருந்தே கட்டு இன்புறம் பெரம் 2 பற்றை இவிக 

கருவியானது ஈமக்குச் தந்திருக்கின்றகன் 27 இத்தனை 

இன்ப றும் நாம் ot all Hav அடையலானது எதனால்? அடி. 

சன் என்னு துமைமகனார் lt gh! பருத்துணர்ர்சியைச் 

செலுத்தி எள்வளவோ ௮ரும்பா$பட்டு இவ் இசைக்கு, 

விபைக் கண்டுபிடி த்தககலைன்னோ? ௮வர் தமது பகுத் 

துணாவினைப் பயன்படுத்தாபல், பற்ற பக்களைப்போல் 

உண்பதிலும் உடுப்பதிலும் உறப்குவதிலுர் தமது காலத் 

தைக் கழித்திருந்தனராயின், சாம் ௮வ்வருபந்த இசைக் 
கருவியைப் டெழறுதலும், ஈம்முன் னோர்களின் தித்திக்குஞ் 

சுலைப்டாட்டுகள், ௮பல்காட்டு இசைவாணரின் பலதிற



oe அறிவுரைக்கொத்து 

சிப்பாட்டுகள் என்னும் இலைகளைக் கேட்டு ப கிழ்த 

லும் இயலுமோ? 

இன்லும் பாருங்கள்! ராம் படிக்கும் புத்தகங்களை 
பூம், அவ்வவ்ஜர்களில் ஈடக்குஞ்.செய்திகளை யறிலிக்கும் 
புதினத்தாள்களையும் ௮ச்சுப்பொறிகள் சிறிதுநேரத்தில் 

அபிசக்கணக்காச அச்சுப் பதித்து ஈடிக்குக் குறைந்த 
விலைக் குத் தருகின்றன. அச்சுப்பொறிகள் இலா முன் 

  

நாளிலோ இல்வளவு எளிதாக காம் விரும்பிய அரிய 
பெரிய நூல்களைப் பெற்றுக் கட்றுக் தோச்சி அடைதல் 

எலாது. பழைய நாட்களில் இர ஊரிம் சற்சல2ச கற்ற 
வசாய் இரப்பா. அவர்கள் தாம் கற்கும் தால்களைப் பனை 

வேூகளிர் பாடுபட்டு எழுதிக் கருத்தாய் வைத்திருப்பா. 
அவர்கள் தம்மிடப் கல்விகற்கவரும் மாணாக்கா சிலர் மட் 

மிர் தம்நிட,தீழுள்ள ஏட்டுச்சுவடி களைப் பார்த்துச் சிறிது 

சிறிதாய் ௪ ூடுக்கொள்ளும்படி அவர்க்குக் கொடுப்பார் 

சும்ள யல்லாமல் எல்லாமும் பெற்றுப் பயிலும்படி. ௮வ் 

மேட்டுச் அ வடிகளை எல்லார்க்கும் எளிதிற் கொடார். 

அல்லது அப்படிக் கொடுத்தாலுங்கூட ஓர் ஏட்டுச்சுவடி. 

பில் எழுதட்பட்டிருக்கும் ஒரு நாலை ஒ௦சகாலத்தழ் பற் 
பலா எப்படி, எடுத்துக் கற்கமுடியும்? பேலுர், தமிழ் 

மொழியில் உள்ள சிறந்த நூல்கள் பலவும் ,ஓர் ஊரில் 
உள்ள கற்றவர் சிலரிடத்தில் ஒருங்கே காணப்பூலதும் 
இல்லை, ஓர் ௮ருமையான நூலைக் காண 2வண்டுமானால் 
எத்தனை?2யா ஊர்களுர்குப்போய் ௮ற்துதிரிது தேடிப் 
பார்க்கவேண்டும்; இப்படித் தேடி த்திரிவகற்கு எவ்வளவு 

காட்கள் செலும்! எவ்வளவு பொருள், செலலாகும்! 
எவ்வளவு பாடும் உழைப்பும்வேண்டும்! இச்தனை இடாப் 

பாடுகள் இருந்தமையினுலேயே பழையகாலத்திற் கற்ற



பகுத் துணர்வும் மாதரும் 5 ௮௫ 

வர்ஃதொகை Be Sur Wado; so பசவவும் இல்ல்; 

வளசவும் இல்லை. ஆனால், இக்காலத்திலோ வெள்ளைக் 

காசர் கண்டுபிடி த்த ape manga உதகவியாற் பல 
அவுறுழால்களும் பலவேறு புதினத்தாள்களும் ஒவ்வொரு 

கொடியும் கோடிகோடியாக ௮ச்சிற்பதிக்கப்பட்டு உலக 
மெங்கும் பசவிக்கொண் டி ருக்கின்றன. இதனல், வ 
வளவு ஏழையாயிருப்பவர்களுஞ் சிறிதுடொருள் செலவு 

செய்து தமக்கு வேண்டிய நால்களை எளிதில் வாங்கிக் 

கற்றுக் கல்வியில் தே/சசிடெழுகின்றார்கள். இசனற் 

கல்வியானது எங்கும் பசவுகின்ற;ு; கறாவர் தொகை 

(சிகுதிப்பநிகின்றது; நாகரிகம் எங்கும் பெருகி எய்கும் 

Hoar art sriprg இன்பஒளி வீசுகின்றது இத்த 

ளைப் டெ ரம்டேறு களுங் கரக்ஸ்டன் (Caxton) என்லும் 

வெள்ளைக்காச அறிஞர் தபது பகுத்துணாவினைப பயன் 

படுத்தி அச்சுப்பொறி யைக் கண்டு பிடி ர்தமையால் 

Aigo Eat Lav oat? 

இன்னும் இங்கன 22 வெள்ளைக்காச அசைமக்கள 

௮மிலும் பகலுக தமது ுறிவைசசெலுத்தி இழதகாறுப 

aa iT gH ருக்கும் பொறிகளால் இதுகாறும் விளை த, 

விளைநதிருக்கின்ற நலங்கள் அளவுக்கு அடர்கா. அவர் 
கள் இவ்வளவி2ல PUB ML uv, இன்னுந் தது உண / 

வினைப் பலதுறைகளிழ் செலுத்தி இன்னும் பல புதுபை 
ளை நாடோறுப் கண்டறிநது வருதலால் இன்னும் உல க 

கத்தில் உள்ள மக்க ளுக்கு ova Gung நலங்கள் இன் 

அம் எவ்வள வோ இருக்கின்றன?! அவையெல்லாம் இப் 

போது யாசால் ௮ளவிட்?ச சொல்கமுடியும்! ஆகலே, 
அருக்கன் சியைப் பெற்ற மக்களாகிய காம், வி௨ங 
சனங்களைப்போல் விணே உண்டு உறங்கி இன்புற்றும்



ee அறிவுரைக்கொத்து 

காலங் சுழித்தலி லையே கருத்தைச் செலுத் திகிடாமல், 
௮ப் பகுத்துணர்ச்சியைப் பெற்ற ஈம்மிற் சிலர் , அதனை 

(நிக ஈன்ருய்ப் பயன்படுத்தி ௮தனற் பல புதுமைகளையும் 

அவற்றாம் பல சிரந்த இன்பங்களையுங் கண்டறிந்து, அல் 

வாற்றுல்தாமும் பயன்பெற்று மற்தையோசையும் பீயன் 

பெறச் செய்து வருகல் போல, நாமும் ௮வவுணர்ச்சியினை 

மேறும் மேலும் பயன்ப3த்தி இன்னும் மேலான இன் 

பங்களை ௮டையக் கடமைப்பட் டிருக்கன்றோம் ௮ல்ல” 

மோ? கையால், ௮0 கட்டுசையில் மக்கட்பிறலி 

யைப் பெற்ற நாம் ஈபது பகுத்துணாச்சியைக் கொண்டு 

இன்லும் ுடையேண்டிய ஒரு Rois பொருளைப் 

பம்ரிப் பேசுவாம்.



தமிழ்த்தாய் 

/கன் ணு தத்பெருல்கடவுளுங்க ழுகமோடமர்க்து 

பண்ணுற தீதெரிக்தாய்கத இப்பசு ச தமிழ்ஏனை 
மண்ணிஷடச்சில இலக்கணவரம்பிலாமொழி Sure 

என்ணிடைப்படக்கிடக்ததாஏண்ணவும்படுமோ'! 
- திருவிளைமாடற்புராணம். 

கமிழசாகிப நாம் நாடோறும் பேசிவருர் தாய்மொழி 

தமிழேயாகும். நாம் உசிற குழவிபாய் இருந்தபோது 

நம் இன்னையின் தீம்பாலைப் பருகிப் ப௫தீரந்து அவள் 

மடி.பிற்திடக்க, அவள் ஈம்ரைக்கொஞ்சி மு.ச்தம்வைத்து 

நம்மைப் பாசாட்டிப் பேசியது தரிழ்மொழிபி லன்? 

சிறகுழந்தையாய் இருந்த அந்தக் காலந்தொட்டு மறுபடி 
யும் நாம் இந்த உலகைளவிட்டு அகன்று?போகும் வரை 

பில் ஈம் தாய் தந்சையசோடும் உடன் பிறந்தவ ராடும் 

மனைவி பக்களோடும் நம்நாட்டில் உள்ளவோடும் சாம் 

ஊடாடி உறவாடிப் பேசுவதும் நம தருமைத் தமிழ் 

Quon Bud லன்றோ? இங்ஙனம் நமது உயி27ாடும் உடம் 

போடுங் கலந்து, ஈமதறிவைத் தன் வண்ணம் க்கிக்," 
கனாக்காணுங் காலத்துங் கனவுலகில் உள்ளவரொடு நாம் 

பேசுகையில் ௮ப் பேச்சோடும் உடன்வந்து நி/பதாய்க் 
கிளர்ந்து விளங்குவது நமது இனிய செக்சமிழ்மொழி 

யேயாய் இருத்தலின், ஈமதுயிர் இவ வுலகவாழ்வைத் 

துறந்து மறுமையுலூற் சென்று உலவும்பாதும் நமக்கு 

உற்றதுணையாய் நம்மோடு உடன்வந்து நிற்பது தமிம்



அன அதிஏசைக்கொத்து 

மொழியே யாகுமென்பது தெளிவாகப் பெறப்படுபின்ற 

தின்? இவ்வ ழு இம்மை pe Sepa Se 
உயி[த்து உற் ழ் 

போழி ஒன்றுமே யாகைட ரல், “Ole நாம் கற்கும் ட் 

சிலம் தரியம் முதலான Ging Pr அதுபோல் hog 

எப்போதும் உதலவியுந் துணையுமாய் இருந்து பயன்பட 
மாட்டா என்றுணர்க. ஆக சொல? 

ஈமது வயிம்றுப் பிழைப்புக்காகவும் 5 emus கார 

   

ணங்களுக்காகவும் அங்கம் ஸம்ஸ்கிருதம் முதலான 
பற்ற மொழிகளை நாம் வருந்திக் கற்கவேண்டுவது சட் 

டாயமாய்த் தோன்றினாலும், இவற்றின்பொருட்டு ஈமது 
இனிய செந்தமிழை மறப் தும் அதனைப் பயிற்டி செயி 

யாமற் கைகிட்டிருப்பதும் ஈமதுயிசையே நாம் அழிப் 

பதாய் முடியும். ச௮ழகுமிக்க செந்தாமசைமலரின் செக் 
நிறத்தையும் அதில் துளும்பி வழியங் கொழுர்தேனைபும் 

அகற்றிவிட்டு, அவற்றிற்கு மாறாய் அதற்கு மஞ்சள் 

நிறச்கை ஊட்டிச் செங்கழுகர மணத்சைப் புகுத்திக் 
சற்கண்டின் நீரைச் சொரிந்து வைப்?பன் என்று ஒரு 
வன் ௮கன் இயற்கையை மாற்ரப் புகுந்தால் ௮து கை 

கூடாமல் ௮த் தாமசை மலர் ௮ழிந்துபோவது போல, 
மதிறமொழிகளும் இனிய சொஃலுஞ் சிறந்த பொருளும்' 

உயார்த பயனும் உடையனவாய் இருந்தாலும், தமிழின் 
கிறமும் ௮தன் பொருளின் மணமும் அதன் சுவையின் 
கேனும் இயல்பாகப் பொருந்தப்பெற்ற ஈபதுயிசை ௮வ் 
'வியற்கையினின்றும் மாற்றி ௮ம் மற்ற மொழிகளின் 

தன்மையை அதற்கு ஏற்றினால் அது சன் ஐன்மை இழக்து 
அழிந்துபோகும். தமிழ் முதலான மொழிகளுள் ஒன் 

றையேனும் அல்லது இசண்டு மூன்றையேனுக் ஈமது
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குழக்தைப்பருவர்தொட்டுப் பேவருபவா, தரம் பேசும் 
௮வ் இயற்கை மொழிகளையே மேலும் மேறுப் கற்றுத் 

சமது அறிவை வளம்படுத்தாமல் ௮வற்றைக் கைகிட்டு 
முற் ஓம் புதியயான அங்கிலம் தரியம் முதலான மொழி 

சளையே பழகி வருவசாயின் ௮வர் நீண்டநாள் உயிர். 

வாழார். இசனாலன்றோ, தமிழைக் கைவிட்டு ஆங்கிறம் 
அரியம் முதலியவற்றை2ய கற்றுப் பழகும் நம் நாட்ட 
வர் பலர் முப்பது அல்லது காற்புது. ஆண்டுக்குட் பல 

வகை நோய்களாற் பிடிக்கப்பட்டு மாய்ந்துபோடின்ற 
னா! தன்னியூர்கையில் வவப்பட்டுநில்லாத ஒரு தாணின் 

மேற் பெருஞ் சுமைகளை ஏற்றினால் அவற்றைத் காக்கா 

ba ௮து முறித்து விழுவதுபோலக், தமக்குரிய மொழி 
யைக்கீற்ற வலிவு பெருத ஒருவனத: ௮றிவின் 2ல் வேறு 

மொழிகளை ஏற்றினால் அவற்றைச் தாம்சுமாட்டாமல்௮து 
பழுதுபட்டும் போமன்றோ? தாய்ப்பால் நிசம்ப வுண்டு 
வளர்ந்த பிள்ளை ஆண்டு முகிரமுதிச அரியபெரிய (யற் 
களை யெல்லாம் எளிதி ந்செய்து நீண்டகாள் உயிரீவா ip 

கல் போலத் தமிழ்ப்பால் உண்டு வளர்ந்தவர் எத்தகைய 

மொழிகளையும் வருத்தமின்றிக் கற்று நெடுநாள் உயிர் 

வாழ்ந்திருப்பர். தமிழொடு பற்ற மொழிகளையுங் கற்ற 
வா நீண்டகர[லம் உயிர்பிழைத்திருக்சலுர், தமிழைவிட்டு 

அயல் மொழிகளை மட்டும் பயிலுகன்றவர் விரைவில் 
உயிர் மாளுதலும் இயற்கையாய் நிகழ்தலைக் காண்பவர் 
களுக்கு நாம் கூறும் இவ்வுண்மை ஈன்கு வீளங்கும். 

அறிவிழ் சிறந்தவசான ,தங்லெ serine தமக்கு 
இயற்கையில் உரிய ஆங்கலமொழியை நன்றாகக் கற்ற 
பிறகுதான் வேறு மொழிகளைக் கற்னெருர்கள்; தமது 
மொழியைக் கல்லாமல் சேழு மொழிகளைச் சிறிதுங் கற்
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கவே மாட்டார்கள், இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பழக்கம் 

அவர்களிடத்தில் இருப்பதனலைகான் அவர்கள் தமது 
மொழியில் நிகரற்ற புலமையுடையசாய் இருப்பதொரடு, 

தீரம் கற்கும் வேறு மொழிகளிலும் வல்லவராய்ச் சிறந்து 
விளங் நீண்டராள் உயிர்வாழ்ந்து உலகத்திற்கு * ௮ள 
லிறந்த ஈன்மைகளை யெல்லாம் விளைவித்து வருகின்றார் 
கள். நம்மவர்களை தமக்குரிய செர்தமிழ்மமொழியைச் 
சிறிதுங் கல்லாபலுஞ், றிது கற்றாலுக் தமிழ் நாற் பயிற்சி 
நன்கு நிரம்பாபலும், வயிர்றுப் பிழைப்பீற்குரிய ஆங்கி 
லம் முதலான ௮யல்மபொழிகளையே மிகுந்த பொருட் 

செலவு செய்து, பல ௮ண்டுகள் ௮6லும் பகலும் உழைத் 
GIs கற்றுக்கொள்ளுகினறுர்கள்.*கற்றும் ஏன்! ஈம் pup 

நாட்டிற் குரியதென்ன ங்கன்றைப் பெயாத்துக் கொண்டு 

போய்ப் பனிமிகுந்த ஆங்லொட்டில் வைத்தால் ௮ஃது 

அங்கே வளசாமல் ௮ழிர் துபோவது போல நமது செர் 

தீமிழைகிட்மி மர்றமொழிகளையே கம் காலமெல்லாங் 
கற்ற ௮வர அதனால் வலிகிழக்து மெலிந்து விரைவில் 
உயிர் துறக்கன்றனா? ஐீயோ/ வயிற்றுப் பிழைப்புக் 

கென்றே முழுதுங் கற்ற மற்றமொழி அவரது பிழைப் 

புக்கே இடையூறு விளைத்துவருதலை நம்மவர் ௮றியாமல் 

வசவசத் தமதுவாழ்வில் ௮ருகிப்போவது நினைக்குந்தோ 
லும் சமதுளளத்தை ரீராய் உருக்குகின்றது! இக்கிலைமை 

யைச் சிறிதாயினுங் கருதிப்பார்ப்பவர்கள் ஈபது தமிழ் 

மொழிப்பயிற்சி ஈம் உயிர்வாழ்க்கைக்கு இன்றியஎமயாத 
அருமருர்தா மென்பதை உணராமற் போவசோ, 

இது மட்டுமோ, இத் தென்னாடின்கண் நமது 
தீமிழ்மொழியானது esp. மூன்று இலட்சத்துத் 

சொண்ணூற்றையாயிசம் பெய்ர்களாற் பேசப்பட்டு வரு
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ன்றது. இத் தென்னாட்டில் மட்டுமே யன்றி, இலங் 
கையிலும் பாமாவிலும் சிங்கப்பூர் பினாங்கு முதலான 
பலாய் ராழிகளிறுமி, மோரீசு தென்னப்பிரிக்கா முத 
லாஒ இடங்களிலும் ஈமது கமிழ்மொ திடைப் பேசுவோ 

பெருக்தொகையா பிருக்கின்றார்கள். இவ்வள ஷ பெருக் 
தொகையாய் உள்ள தமிழ்மக்க ளெஃலாரும் அறிகிலும், 
சாகரிகத்தலும் உயாந்து விளங்க வேண்மொயின், அவர் 

கள் சமக்குத் தெரிந்துள்ள தமிழ்மொழியின் வழியாச! 
Ca ௮ங்பனம் அகல்ேண்டும். மிகுர்த பொருட்செல 

வு காலக்கழிவும் வருத்தமுமின் பி அவர்களைக் ad 

பயில் வல்லலசாக்குகற்கு இசைவான இந்த எளிய முறை 

யை விடுத்து, ௮ வாகம்குப் புதுமையாக ஆங்கிலம் ஆரி 

யம் முதலான செ. பற்களைக் கற்பித்து அவர்களை உயாத் 

தல் வேண்டு மென்று ந்னைப்பவ:/ ல: கரலத்துந் தம் 

மெண்ணத்தை நிறைவேற்ற மாட்டா. ஆதலால், ஈம் 

தமிழ்மக்களை உண்மையாகவே முனனேற்ற வேண்டு 

மென்னும் எண்ணம் உடையவர்கள், ௮வர்களக் குரிய 

தமிழ்க் சல்லியின் வாயிலாகவே அதனைச் செய்யக் கட. 

மைப்பட்டி ருக்கறு; ர்கள். மற்றமொழிகளில்நகாடோறும் 

ப தியனதாய் | வெளிவரும் ௮ரும்பொருள்தால்களை யெல் 

லாந் தமீழில் மொழிபெயர்ப்புத் ச்துக் கற்பிக்கத் தலைப்பட் 

டால், இப்போது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குமேல் அம். 

கில்மொழியை மிக வருந்திக் கற்று ஒருவர் தெரிந்து 

கொள்ளும் பொருள்க ளெல்லாம், ஈபது செந்தமிழ் 
மொழியில் ஏழெட்டு தண்டுகளில் இன்னுஞ் செவ்வை 

யாகக் கற்றுத் (தேறலாம். ,தங்கிலம் அரியம் முதலிய 

மொழிகளில் ௮வர் எவ்வளவுதான் கற்ற.த் தேறினாலும், 
தாம் ௮ம் மொழிகளில் ௮றிந்த பொருள்களைத் தமிழ்
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மக்கள் எல்லார்க்கும் புலப்படும்படி எடுத்துச் சொல்லிப் 

பயன்படுத்தல் இயலாது; தமிழ்கற்றவசோ தாம் அறிந்த 
வைகளைத் சமிழமக்க ளெவாக்கும் நன்கு விஏங்கும்படி 
எடுத்துச் சொல்லிப் பெரிலும் பயன்படுவா். இதனால் 
தமிழ்ககட்டவர் தமிழ்கர்ப தொன்றே தமக்கும் பிறர்க் 

கும் பயன்ப$வதற்கு ஏதுவாம் என்க, 
இனி, எழெட்டு நாற்றாண்கெளாய்ப் டிதிது முளைத் 

தெழுந்து இப்போது ஆங்காங்கு வழங்கிவரும் பலவேறு 
மொழிகளையும் போல்வ தன்று ஈமது தமிழ் பொழி; 
இல்து இன்ன காலத்திலேகான் தோன்றியகசென்று எவ 
சாலுங் கட்டுரசைத்துச் சொல்லமுடியாத பழமையுடைய 

தாய், இத்தனை காலமாகியுந் தல்து இளமை சிறிதும். 

குன்றாதாய் உலாவி. வருகின்ற. தமிழைப் போலவே 

பழமை யூுடையன வென்று சொல்லத் தச்ச ஆரியம் 
கிசேச்கு இலத்தின் ஈபுரு ௮சாபி சனம் முதலான 
பல சேய மொழிக ஊெல்லாம் இப்போது உலகவழக் 
கில் இன்றி இறந்தொழிய, ஈம் செந்தமிழ்மொழி ஒன் 

௮ிமே எல்லாம்வல்ல இரைவனைப்போல் என்றும் இற 

வாத இளமைத்தன்மை வாய்ர்து இலங்குகின்றது. இவ் 
வுண்மையை, மனோன்மணீம த்இல், 
'*பல்லுலகும்பல௮யிரும்படைக் சளித்துக்துடைக் 

இலும்தர்,எல்லையஅுபரம்பொருள்முன்னிருச் த 

படிமிருப்பதுபோற், கன்னபீமுக் சளிதெலுகு 
குங் கவின்மலையாளமுச்துளுவும், உன்னுதாச் 

அதித்தெழுச்தே நன்றுபல ஆமிடி லும், ஆரி 
யம்போல் உலகவழக்கழிக்தொழிச்து சிதையா 

கின், ?ரினமைத் இரம்வியக்து செயன்மதக்து. 
வாழ்த்துதுமே?



தமிழ்த்தாய் ௯௯ 

என்று வந்த ; தமிழ்த்தாய் வணக்சச் : செய்புளிலுங் சண்ட 
கொள்க. 
ஏ பழமையில் இதனோடி ஒத்த ஆரியம் முதலான 

மெரழிகளெல்லாம் இறக்தெழியவும், இதுமட்டும் இன் 
னும் இளமையோடு விளங்குவது எதனால் என்றால்; 
தமிழ் அல்லாத முற்ற மொழிகளில் எல்லாம் மக்கள் இயற் 

கைக்கு பாழூன உசத்த ஒசைகளழ் பொருந்தா இலக் 
கண முட்புகளுங் காணப்ப தலரீல் ௮ வை வழங்குதந்கு 

ஈபல் நாளடைவிக் பாயந்துபோகத், 

சமிழில் த இபல்பாற் பிறக்கும் அமைந்த இனிய ஒலிகளும் 
மிகவும் பொருத்தமான இலச்கணமுடிபுகளும் இபைந்து, 

இல் படித்தற்கு எளிபதாய் இருத்தலினுற்றான் ௮ங்ய 

னம் இஃதின்னும் இ௱மை குன்றாமல் ra Lia ste 
தென்று உண உ magn Stet ‘amg | ” (த்வரி 
தம்் ச் FAB” ‘ane த்ய ' முதலான ஆரியச்சொற்களைச் 

சொல்லிப்பாருங்கள். அவை பேசுதற்கு எவ்வளவு வருத் 

  

  

தமாய் இயற்கைச்கு மாதுபட்டனவாய் இருக்கின்றன! 
இச் சொற்களையே தமிழ்வடி.வாகத் தரித்துக் 'இருதம்' 

ர. ்்' சிருட்டி.” *இதயம்' என்று சொல் 
லிப்பாருங்கள்! ௮ப்போது ௮வை பேசுதற்கு எவ்வளவு 
ர டர 

எளியனவாய் வருத்த மில்லாதனவா யிருக்கின்றன! 
இனி, இவற்றிற்கு கேசான (இழுது' (பார்வை' (விசைவு" 
படைப்பு” *நெஞ்சம்” முதலான தூய தமிழ்ச் சொற்க 

ளைச் சொல்லிப்பாருங்கள்! ! இவை ௮வற்றைக்காட்டிலுஞ் 
சொல்லுதற்கு இன்னும் எத்தனை எளியவாப் இனித்காப் 

இருக்கின்றன, இங்கனமே ஆரியம் முதலான wip 
மொழிகளின் இலக்கணங்கள் இயற்கைக்குமாறாய் இருத் 

ததும், தமிழ் இலக்கணம் ஒன்றுமே இபற்தைத்குப்



௯௪ அதிவுரைக்கொத்து 

பொருத்தமாய் இருத்தலும் யாம் எழுதிய ஞானசாக.ர 
முதற்பதுமத்திறும், பண்டைக்காலக் தமிழர் ஆரி 

யர் என்னும் நாலிலுங் கண்டுகொள்க. இங்கே அவை 

யெல்லாம் விரித்துசைப்பதற்கு இடமில்லை. ௮ திற்கு. 
இசரி, மொழியின் ௮மைப்பையும் மக்களியற்கை 

௨௫௪ இபற்கைகளையுர் இறம்பட விரித்துள7ச்ச தொல் 

காப்பியம் போன்ற மிகப் பழையுநூலை ஈம* செர்தமிழி 
லன்றி வேறு மொழிகளிற் காணல் இயலுமா? அறம் 

பொருள் இன்பம், என்னும் நாற்பொருளையும் முற் 
mit எடுத்து சிளக்பே இருக்குஈள், காலடியாம் போன்ற 

அரும்பெரு நூல்களை ஈம்செ*தமிழ் மொழியன்றி வேறு 
rig மொழியேலும் உடையசாமோ? சிலப்பதிகாரம், 
ணிமேகலை.என்னும் பெரும் பழக்கமிழ்* காப்பியங்க 

ளோடு ஓக்கவை எம் மொழியிலும் உளவோ? உலக. 

லியற்கை பிறழாது பாடி, ப பத்துப்பாட்டு கலித்தொ 

கை ழு சலான பழைய கமிழ்ப்பாட்டுகளுக்கு நிக. சான 

வை வேறெரக மொழிப லேனும் எடுததுக்காட்டல் இய 

gu? தஇிருவாசசம், திருச்சிந்றம்பலக்கோவை, 
தேவாரம், பெரியபுசாணம் என்லுர் தெப்வத் சமிழ் 
நால்கள், கன்னெஞ்சமுங் சசைந்துருக எத்திரத்கவரும் 

இரைவன் அருட் ay aia HOLE இன்புருவின.சாய் 
நிற்கு பன செய்தல் "பால, வேறு எந்தமொழியில் உள்ள 
எழா ேனுஞ் செய்தல் கண்டதுண்டோ? மக்கள் முடி. 

வாய் தெரியவேண்டும் மெய்ப் பாரு ள்களை பெல்லா 

தெளிட் எக்கூறி Coy os’ qu Reger Quem, Gar 
ஞானடித்தி போல் | மெய்ர்தால்களும், அவற்றிற்கு 
பஸ். சை விரித்த "சிவஞான முனிவன் நண்ணுசை 

பேன்ற உசைழால்க,ப ர் தமிழிலன்தி வேறெர்த மொழி



தமிழ்த்தாய் கடு 

பி3லலுங் காணப்படுவ துண்டோ? இக் நூற்பொருள்க 
ளென்லுர் தீம்பாலை ஈமதுயிசெல்லார் இத்திக்கக் குழைக் 
தட்டும் நம் தீமிழ்த்தாயை மறவாது பேனும் பெரும் 
பேற்றை ஈம் தமிழ்மக்கள் எல்லாரும் பெற்றுச் சர் 
வாராக!



தமிழில் பிறமொழிக் சப்பு 

இர் நிலஒுலகற் பழமைக் காலர் சொட்டு இன்றுக.றும் 
வழங்க உரும் மொழி தமிழ் ஒ ன்றேயாம் என்பதை முன் 

னர் ஒருமுறை A aes காட்டில். மற்றை மொழி 
களிட் லெ பனனூறுண்ிட்கு முன்னே இரந்து? SUT 
பின, பல, சின்லூருண்டுகமாகவே தோன்றி ஈடைடெறு 

இன்றன. சில பழமையா இறந்தன, பல புதுஜையுத்: 
wos பிறந்தன. பழமையும் புதுமையும் ஒருங்குடைய 

ஒருமொழியை ௮வற்றினிடத்தே,காணல் இபளாது. மற்' 

அத் தமிழ் மொழியா பழமைக்குப் பழமையுமாய்ப், 

புதுமைக்குப் புதுமையுமாயத் தன் இயல்பு பிரழாது, 

எறக்குறைய முர்ழாறு* pug ap மக்களினிடையே 

உலாவி வருகின்றது. இங்நனம் இது பண்டுதொட்டே 

உயிரொடு லிளங்கி மருதலின், முற்காலத்தில் வழங்கிய 

மொழிகளின் . சொற்கள் _சிலவும். பிற்காலத்தில் டை 
டெறும் மொழிகளின் சொழ்கள் சிலவும் தன். கண் 
ணே தலந்த. காணப்பல் இபற்கையே யாம். யாங் 
கனமெனின் *6ண்டகாலம் உயிரோடிருக்கும் ஒருவன் 
பல் நாடுகளிலுஞ் சென்று முயலுர் தொழின் முபூற்ரி 
யும் மிகுந்த சுருசுருப்பும் உடையவனயிருந்தால், ௮வன் 
தன இளமைக் காலத்தில் தன்னோ ருந்து இறந்து போன 
வர் வைத்த பொருள்களிற் லவற்றையுந், தனது பிற் 
காலத்தில் தன்னோடிருப்பவர் வழங்கும் பண்டங்களிற் 
சிலவற்றையுங் கையாள நேர்வதுபோல, உயிரொடு சுர; 
சுருப்பாய் உலவிவருர் தமிழ்மொழியுந் தான் வழங்கெ



தமிழிற் பிசமொழிக் கலப்பு ௯௭ 

பண்டைசாளில் வழக் யிறந்த ஆரியம் இலத்தின் முத 
லான மொழிகளின் ஏல சொற்களையும், இஞ்ஞான்று 
தன்னொடு சோந்துலாவும் ,.தங்லெம் அலுக்கு முதலான 
மொழிகளின் லெ சொற்களையுக் தான் எடுத்துப் பயன் 
படுத்தி வருகின்றது. இன்னும் இதனை விளக்கெ காட் 
டல்வேண்டின், உயர்ந்த மலை முகட்டில் என்றும் நீர் 
ஊறும் ஒரு சுனையிலிருந்து இடையறாது ஐடி.வரும் ஓர் 

அருவிரீருச்குத் தமிழ்மொழியை ஒப்பிட்டுச் சொல்ல 
லாம்; இனி இவ் வருவி௰ீ£ தடி வரும் வழியின் இடை 

டையே காப்பிக் சேறும் ரீருமாய் நிற்குங் குளக் 

குட்டைகட்கு வழக்கில் இல்லாத ஆரியம் இலத்தீன் 
முதலான மொழிகளையும், இன்னும் ௮வ்வழியின் ழே 
இருபாலும் ஆங்காங்குப் டதிது தோன்றித் சனித்சனியே 
தடம் யரறுகளுக்கு தங்கிலம் தலுக்கு முகலான மொழி 
களையும், இவ் யாறுகளிலிருந்து பிரிந்துவந்து ௮வ்வருவி 

யொடு கலக்குஞ் சீழுசீறு கா ல்களின் நீருக்கு ௮ம் 

மொழிகளிலிருந்து தமிழில் வந்து கலக்குஞ் சில சொற் 

களையும் ஒப்பாகச் சொல்லலாம். பன்னெடுங் காலமாக 
oe 

வறளாது ஒடி.வருந் தமிழருவியானது தான் வரும் வழி 
யிலுள்ள ஆரியம் முகலான பழைய குளங் கூவல்களிற் 
சென்று அவற்றின் சொற்களாகிய நீவசயுக் தன்னொடு 
கலப்பித்துப் புதியவாக்கிப் பின்னும் இடையிடையே 

தன்கண் வந்து கலக்கும் பின்றைக்காலத்துச் சொர்களா 
கிய று கால்களின் நீசையுந் தன்னுருவாக்குச் தன்னை 
வழங்கும் மக்கட்குப் பெரிதும் பயன்பட்டு வருகின்றது. 

இனி, ஒரு மொழியின்சொற்கள் மற்றொரு பொழி 
po வந்து சலக்கவேண்டுவுதுதான் என்னையென்று ae 
Bas; salle பேசும் மக்கள் தம் நாட்டை



௬௮ அறிவுசைக்கொத்து 

யும் தம் இனத்தாரையும் விட்டு நீங்காமல் இருக்கும் 
வசையில், அவர் தாம் இருக்கும் காட்டின்கண்ணே பிற 
மொழி பேசும் பிறசாட்டார் வந்து சோதிருக்கும் வரை 
யில், ௮வர் பேசும் மொழியில் ௮யல்மொழிச் சொற்கள் 

வந்து சுங்ப்பதற்கு இடமேயில்லை. ௮ங்கனமின்றி அவர் 

பல,காடுகளையும் ௮ நாடுகளிலுள்ள பலதிறப்பட்ட மக் 
களையும் போய்க் கண்டும், ௮வர நாட்டுப் பண்டங்களைத் 
தீரம் விலகொண்டும், தம்காட்டுப்பண்டங்களை அவர்க்கு 
விற்றும், அவர்கம் வழக்கவொழுக்கங்கள் சிலவற்றைத் 
தாங் கைப்பற்றியும், தமக்குரிய சிலவற்றை ௮வர்கைப் 

பற்றுமாறு தந்தும், ஒருவசது ஈாகரிகத்தை ஒருவர் பின் 

பற்றியும் ஒழுகும் உயாந்த ௮றி பவுல் உயர்ந்த நடையும் 

வாய்ந்தவர்களா யிருந்தால் ௮வர் பேசும் மொழியில் 
பற்ற மொழிச்சொற்கள் புகுந்து சலவாமல் இசா, ஆக 

வே, இம்முறையால் நோக்குமிடத்துப் பலவகையாலும் 

உயர்ந்த நாகரிகவாழ்க்கை புடையசாய் விளங்கிய தமிழ் 

மக்கள் வழங்கிவந்த தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்கள் சில 

வந்து கலக்கலானது இயற்கை3யயா மென்பது உணரப் 

படும், ௨:௧௮ ae 

ரீ௮ங்கனமாயிற், பழைய காலத்தில் ee மக்கள் 
௮பல் சாட்டவரொடு சென்று ௮ளஹுாவூழ் நாகரிக 
முதிர்ச்சி உடையசா யிருந்தா சென்பதற்குச் சான்று 
என்னை யெனின்; இற்றைக்கு gente ஆண்கெட்கு 
முன்னசே எழுதப்பட்ட "தொல் 0 என்னலும்நால் 

ஒன்றுமே ஒரு பெருஞ் சான்றாமென்சு. ௮ருமை பெரு 
மையிற் சிறந்த இவ் வொரு நாலை ஒரு சீஜிது உற்றுநோக் 
குவாரக்கும், இக். நால் எவ்வளவு பழமை யுடையதாய் 

இருக்சவேண்டு மென்பதும், மிகப் பழையகாளிலே இவ்



தமிழித் பிறமொழிக் கலப்பு, ௬௯௯ 

வுயர்த்ததால் எழுதிய ஆசரியபோடு ஒருங்கருந்த தமிழ் 
முதுமக்கள் எத்துணைச் சிறந்த அறிவும் நாகரிகமும் 

வரீயந்தலரா யிருக்திருக்க? வண்டு மென்பதும் ௮வா உள் 

ளத்திற் பதியாமபோகா. இந்நாலின்சுண்உள்ள :(மு் 

நீர் ஏழக்கம் பகஉவோ டில்லை”' என்னுஞ் சூத்திரத் 

காற் பண்டைத் தமீழ்மக்கள் பொருள் ஈட்டும் பொருட் 
டுத் தம் மனைவி மக்களையும் நாட்டையும் வீட்டுக் கடல் 

வழியே tai basset ஏறித் தொலைவான நாடுககரங் 

களிர் சென்று சேரவசென்பது பெறப்படுகின்றது. தமி 

ழர்கள் கடல்தாண்டிச் சென்று வேர்றுநாடகளிற் பொ 
ருள்முயற்சி செய்ததுபோலவே, வேற்று நாட்டவரும் 

*கமிழ்நாட்டிற்போந்து பல முயற்சிகளை ஈடத்தினசென் 

புது *ஈபுருமொழியில் எழுதப்பட்ட பழைய விலிலிய 

நூலினால் இனிது விளங்குகின்ற தன்றோ ? காகிரிப்பூர் 

பட்டினத்திற் கரிகாற்சோழன் எ்ன்லும் 'வேந்தர்பெரு 

மான் அசசாண்டபோது, பல வறு மொழிகள் வழு 

கிய பலவேறு தேயத்தாரும் ௮ர் ஈகரத்தினிடத்தே 
போந்து கலந்இருந்து பல தொழினமுயற்ி நட. eae 
மையும்; கடலுக்கு அப்பாலுள்ள நாடுகளிலிருந்து) (ம குதி 

சைகள் வக்தமையும்; இமயம் போரு முதலிய மலைகளி 
'லிருந்து பொன்னும் மணியும், மேற்கணவாய் மலைகளி 

லிருந்து சந்தனக்கட்டை அஒற்கட்டைகளுந், தென் 
கடலிலிருந்து முத்துக்களுங், £ழ்கடலிலிருந்து பவழங்க 

ளுங், கங்கையாற்றிலிருர்து ௮கன்பொருள்களும், இலங் 

கை பாமா என்னும் நாடுகளி லிருந்து ௮வற்றின் விளை 
பொருள்களும், ௮ர்நகரத்தில்வர்து விலையானமையும், இற் 
றைக்குச் சிறிதேறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக் 
குமுன் இயற்நப்பட்ட பட்டினப்பாலையிலும், அதற்குச்



௪00 அ.றிஏசைக்கொத்து 

சிறிது பிற்பட்ட சிலப்புதஇகாரத்நிவம் விளக்சமாகச் 

சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன வல்லலோ? கிசேக்கராட்டி. 
அள்ள யவனர்கள் சமிழ்காட்டி.ற்போந்து: தமிழ. சசரக 
ளின் சழ்ப் பல அலுவல்கள் பார்த்தமை பெருகு 

முல்லைப்பாட்டுமுகலானபழக்தமி ழ்ப்பாட்டுகளில் ஈன்கு 
SiG ORES. இங்கனம் பண்டைநாளில் 
ois Spm ai ரீ ௮யலகாடுகளிலும் அயல்சாட்டார் தமிழ் By 

சத்தும் Gus போந்து ஒருவரோடு ஒருவர் அளவளாலி 
யிருந்தமை இ னித புலப்பதெலின் _ வேற்று காட்டவாக் 

குரிய மொழிகளின் கொற்களிற் லெ தொன்றுதொட் 
டே தமிழிம் புகுந்து வழங்குவவாயின என்று உணர்தல் 
வேண்டும். இவ்வாறு நேர்ந்த கலப்பின் றன்மையை" 

ஆசாயந்து உணர்வார்க்குத் தமிழர் பண்டைக்காலத்தி 
லேயே காகரிகத்திற் றந்து கிளங்கினு சென்பது புல 
னாகும். 

அங்ஙனமாயின், வேற்று காட்டுச் சொற்கள் தமி 

ழிற் கலர்த.து போலவே, தமிழ்ச் சொற்களும் மற்றைத் 
தேயமொழிகளிற் கலந்து: காணப்பதேல். வேண்டுமே 
பெனின்; தம், தமிழ்ச்சொற்கள் பல பழைய மொழிச 
ளிலும் புதிய மொழிகளிலுல் கலர்.து வழங்கவே படுகின் 
இனவென்று கடைப்பிடிக்க, ஆணி மீனம் நீர் தாமரை 
சலை குடம் முதலான பலசொர்கள் ரிய மொழியிலும், 
அசை அருளி இரும்பு ee” எல்லாம் மென்மை Geta 
முதலான பல சொற்கள் ஆங்கிலம் இலச்தீன் சரக்கு 
முதலான ஐசோப்பியர் மொழிகளிலும், ௮வா இரு ஊர் 

எருமை சினம் செவ்வை முதலான பலசொற்கள் சரி. 
௪புரு முதலான மிகப்பழைய மொழிகளிலும், இன்னும் 
பல மம்றும் பல மொழிகளிலுமாக ஒருக்கு கலந்து



தமிழித் மொழிக் கப்பு, ௧0௧ 

காணப்பவென்றன?! அவை யெல்லாம் இங்கெடுத்தக் 
காட்டப் புருந்சால் இச் சட்டுசை மிக விரியுமாதலின் 

அவை தம்மை அண்ணிய ஆராய்ச்சியாற் பல மூ௫தவி 

கொண்டு அறிந்துகொள்க. 
இவ்வாறு மொழிகள் ஒன்றோடொன்று , கலக்கப் 

டெறுதற்கு அவுற்றை வழங்கும் மக்களின் காகரிகமே 
வழியாயிருத்தலால், நாகரிகம் வாய்ந்த எந்தமொழியும் 

பிறமொழிக் சலப்பில்லாமல் இருத்தல் இயலாத. 
மக்களியற்கையினையும் ௮வசது வாழ்க்கையின் இயஃபு 
களையும் அமைதியாக சாய்ந்து பார்ப்பவர்க்கல்லாமல் 
மற்றவாக்கு ஒருசிறிதும் விளங்கமாட்டாது. தமிழ்மக் 

“கள் பண்டுதொட்டே காகரிகத்திற் சிறந்தவசா யிருந்தத 

em ளெ? பல மொழி பேசும் பல நாட்டவருங் 
கலர்து பழக3வே "மற்ற மொழிகளின் சொற்களிற் சில 

தமிழிலுங் காணப்படுவ ஆயின,” இங்நனங் கானப்டடி 

கல் சமிழ்மொழிபின் நாகரிகச் இெட்பினையும் அகன் 
வளப்பத்தனையங் காட்டுகின்றதே யல்லாமல் 
அது தாழ்வாதலைக் குறிக்கின்ற இல்லை. உண்மை 
இவ்வாறிருப்ப, இதனைச் சிறிதும் உணசமாட்டாமல் 
சுவாமிநாத தே9கொ என்பார் தாம் இயற்றிய இலக்கணக் 

கொத்தில் ((௮ன்றியுந் தமிழ்.நாற் களவிலை அவற்றுள், 
ஒன்றேயாயினுந் தனித்தமிழுண்டோ”' எனக் கூறியது: 
வேற்ரசவாச வுசையாமன்றிப் பிறிதென்னை? 

மேலும், நெடுக்காலம் உயிசோடிருந்து இகழும் 
ஒரு மொழியிற் பிற சொற்கள் கலத்தல் போலச், சின் 
ஞள் உயிசோடிருந்து பின்னர் இறக்துபடும் ஒருமொழி 
யிற் பிழசொற்கள் மிக துழைந்து கிலைபெறதற்கு இட 
மேயில்லை. இசதனாலேதான், ஆரிப மொழியிற் பிற



௧0௨. ௮ சிரகாச்தா த்தி 

மொழிச் சொற்கள் மிகுஇயாகச் சேர்ந்து "காணப்பட 
வில்லை. ஆரியம் பல்லாயிர ஆண்டுகட்கு முன்னசே எவ 
சானும் போப்படாமல் இரந்துபட்டமையின், அதின் 

கட் பிறசொற்கள் புகுதற்கு வழியில்லாமற் போயிற்று. 
இதுகொண்டு, அரியமொழி உலகவழக்கற்குப் பயன் 

படாபையோடு ௮து காசரிக வளாச்சிக்கு இசைந்தசா 
காமையும் ஈன்கு பெறப்படும். ஒருவர் ஒருமொழி பேசு 

இன்றவசாய் இருக்கால்மட்டும் ௮வர் மற்நமொழிச்சொற் 

களை எடுத்காள கேருமல்மது, ௮வர் எதுமே பேசாத 
ஊமையாயி.ர$தால் ௮வர் பிறவற்றை எடுத்தாளச் சீறி 
தும்.இடமுண்டாகமாட்டாது, ,இதலால், உலகவழக்கி 
லின்றிஇறர்துபட்ட அஆரியமொழியிறமொழிச்சொழற்களை' 

ஏற்கவும் மக்கள் வாழ்க்கைக்குப் பயன்படவும் மாட்டா 
தாயிற் றென்க. ் 

இனி, உலகவழக்கின்௧ண் உள்ள ஓரு பொழியிற் 

பிறசொர்கள் வரது சேருமாயின், ௮ஃது இயற்கையாக 

நித ஈடு 211 யல்லாமற் கல்வியறிவடைய இலசா2 

வர் தமக்குத் தோன்றியப்டி யெல்லாம் செயற் 
  

தையாக வலிந்து பகுத்தப்பதே லாதாது, அன்றி அக 

ஙனம் புகுத்தப்படுமாயின் ௮வை ௮ம் பொழியில் நிலை 

பெற்று உயிர்வாழா. இருவர் தமக்குள் தோன்றிய சேசத் 

(தால் ஒருங்கு ஒட்டி உயிர்வாழ வேண்டும யல்லாமல்” 
பிறசால் வலிந்து பொருத்சப்பட்டு அவர் ஒன்றுபட் 

டிருக்தல் இசையாது. இவ்கியல்பு மொழிகளின் சோக் 
கையிலும் பிறழாமல் ௮மைர்திருப்ப தொன்றாம். ஒரு 

மொழி வழங்கும் ஒருதேயத்தில் உள்ளார் புதிதாக ஒரு 
பண்டத்சைச் கண்டுபிடித்துச் செய்து அதற்குத் தமது 

மொழியிற் பெயரும் இட்டுப் பிறகதனை வேறு தேயக்.



sO Ps QaQur Ps soins  g0m 

களிற் கொண்டுபோய் விலைப்பரித்துங்கால், .௮ப் பண் 

டத்தின் பெயர் வேற! மொழியிற் கலத்தல் இயற்கை 

யேயாம். ,இத்தசைய நிகழ்ச்செளிலுங் கூடப், புதுப் 
பண்டங்கள் வாங்கும் மற்ற நாட்டவர் நாகரிகமும் 

உயர்ந்த அறிவும் உடையவசாயிருர்தால், HPD RES 
தமது பொழி யிலேயே பதுப்பெய மிட்டும் வ ழங்குவர், 

BUNT ty. Samia வந்து இச் தென்னாட்டில் விலையா 

குந் தெளிவான ஒருவகை மட்பாண்ட தீர்த் கிளாசு 
என்று கோப்பை என்றும்*வழங்குகின்றனர்; களாக 

கோப்பை என்னும் இச்சொற்கள் தங்கச் சொற்களின் 
திரிபுகளாகும்; இப்பாண்டங்கள் மேல்காட்டிற் செய்யப் 

பட்டனவாய்த் தமிழ்காட்டிற்குப் புதிபனவாய் இருத் 

தலால் இவற்றிற்குரிய ங்கிலர் சொற்களைத் தமிழா 

தாமும் எடுத்தாளுதல் பொருத்தபேயாம்; இப் பாண் 
டங்களையுங் கூடத் தமீழறிவு மிக்கவ/கள் (கண்ணாடித் 

குவளை' (பீங்கான் இண்ணம்'.என்று தமக்குரிய தமிழ்ச் 

சொர்களாலேயே வழங்குவர். எஞ்சின்,” டி.செயின்,' 
(டிக்கெட்டு, டிராம்,” 'இஸ்கூல், (கமிஷன் ஏறண்டு,” 

‘agro,’ மூரர்க்கட்டு,” முதலான அங்கில மொழிகளைப் 
பொதுமக்கள் அவற்றிற்கு முறையே (பொறி. (வண் 

'டிக்தொடா, சீட்டு, (மின்சாரவண்டி," பள்ளிக்கூடம்," 
தூதன்,” (கடை, (அங்காடிக்கடை' முதலான தீமிழ்ச்' 

சொர்களையே இட்டு வழங்குவர். கல்கியறிவும் நாக. 

கமும் வாய்ந்தவர்கள் இங்கனம் பிறகாட்டுச் சொற்களை 

எடுத்து வழங்கவேண்டிய இடங்களிலும் அவற்றிற்கு 

ஈடாகத் தமது மொழியி லுள்ள சொற்களையே ஈடை 

பெறவிட்டு வாழ்வர். இவ்வாறு செய்தல் ௮வர்க்குள்ள 
முயற்சியின் இறத்சையும் நாகரிகச் சிறப்பினையுற் தமது
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மொழியில் வைச்த பற்றினையும் வெளிப்படையாகக் 

  

காட்டுவதாகும். 
முயற்சியம் உண்மையான _பத்றும் இல்லாதவர் 

கள் றமொழமி .பேசுவோருடன் மது மொ 

பீேக்சொற்தம்டலிட்டப் பிர சொற்களையே எளிதில் எடுத். 
கரஏக் தவைபமிவம்கம். தமக்குரிய மொழியை வளம் 

பெறச் செய்யும் முயற்சியும் அதன்பாற் பற்றும் இல் 
லாமற் போதல் எதனால் என்றாற், பிறிதொரு பொழியி 
லுச் தாம் வல்லுா என்பதைக் காட்டி த் தம்மை உயர்வு 

படுத்.திக் Hate எண்ணமும், பொருள் வருவாய் 

ஒன்றி. லயே நோக்தம் வைத்து 02௧7 9 

மொழிப்பயிற்27 மய என்ற பிழைடீட்ட சருத்துற் கொள்” 

ளப்பெற் றிரு த்கலாலேயாம். இதற்கு இத்தென்றமிழ்காட் 

டிலுள்ள பார்ப்பன பாந்தரும், அவரைப் பின்பற்றின 
வரும் விடாப்பிடியாய்க் கைக்கொண் டிருக்கும் ஒழுக 
லாறே ஒருபெருஞ் சான்றும். இத் சுமிழ்காட்டின்கண் 

உள்ள பொருள்களை வழக்குதற்கு ஏராளமான தமிழ்ச் 

சொர்கள் இருப்பவும், அவ்ற்ஷ்றவீடுத்து இச் தென்னட் 
டிற்கு உரியவல்லாத வடமொழிச் சொற்களாலும், இப் 

போது ௪௮ ஆண்டுகளாக ஆங்கிலச்சொற்களாலும் ௮வற் 

றை வழங்கிவருகின்றனர். தமிழ்மக்கள் எல்லாருந் தண்" 
ணிர் என்று வழங்கிவச, ௮வர்கள் ௮தளை ஜலம் என்று 

கூறகின்றார்கள். *எனக்கு ஓர் எனத்திலே குளிர்ந்த 

ரீரசொண்டுவா, வறட்சியாயிருக்கின்றது”என்று சொல்ல 

'நேக்கு ஒரு பாத்திரத்திலே குஞுந்த 
ஜலங் கொண்டா, தாகமா இருக்கு? என்று வடசொற்க 
ளைச் சோத்கலோடு இடையிடையே யுள்ள தமிழ்ச் 

சொற்களையுஞ் சிசைத்துப் பேசுகின்றார்கள், இன் 

வேண்டுவதை



so go பிதமொழிகச் கலப்பு * இ 

ச 
லும் (பயனற்ற செயல்' என்பதைப் (பிசயோஜனமற்ற 
காரியம்” என்றும், வெயில் வெளிச்சம், வானம், காற்று, 

செருப்பு, உணவு, உழவு, அலுவல், தூய்மை, சாடோ 

ங்கு கல்வி என்பவற்றை முறையே சூர்ய ப்ரகாசம், 

ஆகாசம், வாயு, அக்கி, ஆகாரம், விவசாயம், *உ_த்யோ 
கம், பரிசுத்தம், இரெதிநே, வித்தை என்றும் வடரொம 

களை ௮வர்கள் வழங்கவருதல் எவரும் அறிவர் இவ் 

வாறு இன்னும் ாற்றுக்கணக்கான வடசொற்களை ௮வ 

கள் தமிழ்ப் பேசுங்கால் இடையிடையே வேண்டா 
கூறலாய் வழங்கி வருகின்றனர் 

இங்வனஞ செய்தல் இறந்துபோன வடசொற் 

களை (4p) றுமே அந்பனீம் விடாமர், சில பல சொற்களை 

யேனும் உலக வழக்கிற் பயிலவிமிதற் க வ யாய் இருத், 

தலின் அத குற்றமாய்க் கொள்ளப்படலாகா தெனின்; 

இறந்துபோன வடமொழியின் சீல சொற்களை உயிர்ப் 

பிக்கின்றேன் என்று | புரு பல_நூ யிரம் மக்களுக்குப் 

பயன்பட்டு வழங்கி உயி2ரா0ி உலாவிவ ரர் ‘beg 

பொழியின் சொற்களை இறக்கச் செய்தல் எள்ள 

பொருந்தாது. கையிலுள்ள பெருகதொகைப் பொரு 
ons கடலிற் கொண்டுபோய் எறிநதுகிட்டு, நிலத்தை 

  

அகழ்ந்து அடியிலுள்ள பொருள்களை எடுக்க முயல்வார் 

இறததிற்குக், தமிழ்ச சொற்களைக் கைந்நெகிழ விட்டு 
வடசொர்களை வருந்திச சொல்ல முயல்வார் தீறத்தா 

கும் வேழபாடு திறிதுங் காண்கிலேம். வடமொழி 

யைத் தனியே முழுதும் உயிரப்பிக்க முயன்றாலும் ௮ 
ளைச் சிறிது பயனுடைய தென்று சொல்லலாம். அபா, 

னஞ் செய்ய இயலாது ௮கன்சொற்கள் சிலவற்றை மட் 
டும் உயிசோடுலவுஞ் சிறந்தமொழியில் வலிந்து புகுத்தி 

14
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௮ம் மொழிக்குக் கேடி சூழ்தல் பெரிதும் இழிக்கத் 
தக்க தொன்றாம். இன்றியமையா இடங்களில் வட , 

சொற்கள் சலவத்றை எடுத்தாளுதல் வழுவென்று யாற் ' 
கூறவில்லை. பொருள்களைக் குறிப்பிடுதர்கு ஏராளமான 
தமிழ்ச்சொற்கள் இருக்கையில், ௮வற்றை விடு தப் பிற 
வற்றைப் பு.கு.த்தலையே பெரியதொரு . குற்றமாக நினைக் 
இன்றாம். பிற சொற்களை எடுத்து வழங்குதற்கு இன்றி 
யமையா இடங்கள் என்பன, புதுப் பொருள்களைக் கூறு 

தீற்குத் தரிழில் உள்ள சொற்களை எவ்வளவு முயன்று 

பார்த்தும், அதற்கு ௮வை இசையாத நேரங்களே யாம். 
ப்ுயற்சியும் அறிவும் உடையவர்கள் கருத்துவைத்தால் 

எத்தகைய புதுப் பொருள்கட்க்க் கமிழி3லயே பெய 

சமபைக்கலா மென்பதே ஈபது கொள்கை. உயி 2ராடுலவி 

வரும் மொழிகள் எவையா யிருப்பினும், வை எத் 

துணை ஏழைமை யுடையவாயினும் அவற்றிற் குரியோர் 
உண்மைப் பற்றுடையசாய் அவற்றை அங்ஙனம் வளம் 

பெறச் செய்து வருகுவசாயின் அதனால் ௮வர் உரமான 

அறிவும் நன்மாயற்சியும் மேன்மேல் மிகப் பெற்றுத் தா 

முக் தம் மினத்காரும் உயர்வா. 

இனி, இவ்வாறன்றி இக்காலத்துப் பார்ப்பன மார். 

தீர்போல் வடமொழிச் சொற்களையும் ஆங்கிலம் முத 

லான எனை மொழிச் சொற்களையுக் தமிழின் இடை 
யிடையே கலந்து பேசுவோர் தூய தமிழ்ப் பேசும் 

மற்றைப் பெரும்பாலாரின் வேருகப் பிரிந்து வாக 

ளொடு கொடாபில்லாதவசாய், ௮வர்க.ரால் தாமுக் தம் 
மால் அவர்களும் பெறும் பயன் வசவரக் குறையத் தா 

முர் தம் மினத்தாருஞ் சில நாற்றாண்டுகளில் தமிழுக்கு 
முற்றும் புறம்பாய் வேற்றினமாய் மறைந்துபோவ சென்
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பது திண்ணம். இஃது இவர்க்சே தாழ்வாய் முடியுமல் 
லாமற், பன்னூ£ gaan மக்களினிடையே பசவியிருக் 
குர தமிழுக்கு "இதனாற் Edge, சிறுமை வசாது. 

, அங்கனமன்று; பாரீப்பன மாந்தரும். அவர்போல் 

வார் சேரும் வடமொழியையே தமக்குரிய மொழியா 

கக் கருதி அதனையே மிகவும் பபிலுதலின் ௮தன் சொற் 

களைத் தமி ep கலந்து Gusting Grete ன) அங்ஙனம் 

வடமொழீயி ஸனிடத்து மிகுந்த பற்றுவைத்து அதனை 
யே பயிலும் ௮வாகள் ௮ம் மொழியைத் தம் பெண்டிர் 

பிள்ளைகள் முதலான எல்லார்க்குங் கற்பித்து ௮ம்மொழி 
பிலேஃய அவருடன் பேசுதல் வேண்மிம்; ௮துவே 

று தன்பால் வைத்த உன்பைப் பறுதலுக்குப் பொருத்த 

மாகும். தமிழருடன் சமிழிற் பேச சிருப்பம் இல்லாத 

அவர்கள் , தாம் தமிழ?சாடு உண்ணல் கலத்தல்கள் செய் 
யாது வரின் வேறுபிரிந்து தம்மை உயர்வு படுத்திக் 

கொண்டதுபோலவும், ௮வர்களுள வடமொழியை நிசம் 

பக் கற்றொர்சிலர் த மிழசொமி தாம் ரேசே 2பசுதலும் 

ஆகா தென்று gt கதியில் செய்துகொண்் டி.ராத்தல் 
போலவுந் BT lph Gide! 2ய முற்றும் பேசாதொழிதலே 

பொருத்தமுடைத்தாம். அவ்வாறு தங் கொள்கைக்கு 

ஏற்ப ஈடத்தலை விடுத்து வடசொற்கள் சிலவற்றைத் தமி 

தொடி சலந்து பேசுதலால் மட்டு 2ம ௮வர வடமொழிக் 
கூரியசாய் விரிவரோ? அவருட் சிலர் இப்போது அங்கி 

லங் கற்று ஆங்கிலச் சொந்களையுர் தமிழிற் சேர்த்துப் 

பேசுகின்றார். அதனால் Hai ஆங்கவெமொழிக்கு உரிய 
சாவசோ? ஆகாரன்ே ற்... அதுபோலவே, வடமொழி 
யைத். தஞ் சுற்றத்தார் எல்லாரோடம் முற்றும் பேசத் 

தெரியாத ௮வர் அதன்பாற் பாராட்டும் பர்று வெறும்



௧௦௮ அறிவுசைக்கொத்து 

போலியே அல்லாமல் ஏதும் பயனுடையதர்சச் .காணப் 
படவில்லை. சவ, உலகவழக்கற்குப் பயன்படாத 
வடமொழிமேல். வைத்த போலிப்பற்றால்' வளம்கிறைந்த 
தூய,தமிழைக் கெடுக்க முந்துதல் பார்ப்பன மாந்தர்க் 
கும் meer: சன்பத்திகா் பிறரக்குஞ் சிறிதும் மூறை 
யாகாது... 

“ அவ்வாறன்று, வடபொழி உலசவழக்கிற் பெண்டி' 
சானும் பிள்ளைகளானும் பேசுதற்குப் பொருக்கி வசாத 

உரத்த ஒசைகளுங் கனைக்கும் ஒலிகளும் உடைய 

தாய்ப், பெயா வினைகளில் உயாதணை ௮ஃறினைப் பாகு 
பாசெேள் உலக இயற்கையில் ௮மைந்தபடியாக இல்லா 

மற் செயழ்கையாகவலிரது வகுக்கப்பட்டு ஊன்றிப் பயில 

வார்க்கும் பேருழைப்பினையும் பெரு வருத்தத்தனையும் 

தருவதா யிருத்தலின் ௮ஃது எல்லாராலும் பேசப்படா 

தீதனை ஒரு குற்றமாகச் சொல்லுதல் ஆகாதெனின்; இது 
குற்றமோ அன்றோ என்பதனை இங்க முடிபுகட்டப் 

புகுந்திலம். உலகவழக்கற் பெண்டிர் சி சிறார் முதலான 

எத்திறத்தாராலும் பேசுதற்கு இயைந்த எளிய தன்மை 
யக், தன்னைக் கழ்பார்க்கு இனியனவாய்க் காணப்படும் 
இயற்கைப்பொருத்தமுள்ள. சொன்முடிபு பொருண்முடி 
புகளும் வாய்ந்து பல்லாயிம் ஆண்டுகளாக இளமை eer 

 முமல் வழங்கிவரும் ௮ருமை பெருமை மிக்க செந்தமிழ் 

மொழியில் வேண்டா கூறலாய் துரியம் ஆங்கிலம் முத 
லான பிறமொழிச் சொற்களைக் கொண்வேரது அழைத் 

தீல் பெரிதுங் குற்றமாவதாம் என்பதனையே இங்கே 
விளக்கப் புகுந்தேம். 
.. இனி, இன்றி யமையாது வேண்ட்ப்பட்டுத தமி 

தில்.வந்து: கலக்கும் ௮யல்பொழிச் சொர்கள் தமிழிற்



தமிழித் பிதமொழிக் கலப்பு, ௧0௯ 

பொருந்துதற் Sia இயல்பினையுஞ் Aig gaming 

காட்வொம். தமிழில் , வந்து கலக்கும். ஆரியம் 
ஆங்கிலம் முதலான அயல்மொழிச் சொற்கள் தம் தன் 
மை அரிக்க தமிழோ டொத்துத் தமிழி ஒுருவத்தைப் 
பெற்று இயல்பாக வழங்வெருன்றன. ஜ்ஞாசம், ம்ரு 

கம், ஸ்தலம், சங்கா: க்ஷ்சம், ப்மகாசம், ப்சாசி, சத்தி, 
ஈச்வர முதலான " வடசொற்கள் தமிழில் முூறையே' ஞா 
னம், மிருகம், தலம், ௮ங்கம், சேம், பிரகாசம், பாசி, 
சத்தி, ஈசுசன் முதலியனவாகத் திரிந்து தமிழோ 
டொத்து நடைபெறுகின்றன; க்ளாஸ், கப்) பாட்ல், 
பம்ப், பைபிள், &ீயோநியன்ஸ், க்சைஸ்ட், ஜான் முத 

'லான 8சோப்பிய மெரழிர் சொற்கள் தமிழில் முறை 
யே இளாசு, கோப்பை, போத்தல், வேம்பா, வியவிலி 
யம், யவனா, கறித்து, யோவான் முதலியன வாகத் 

இரிக்து தமிழோ டொத்து நடச்கின்றன. இங்ஙனமே 
ஆரியம் தமிழ் முதலியவற்றின் சொற்கள் தங்கலமாழி 

யிற் பலவாறு இரிந்து ௮ம்மொழியின் றன்மைக் கேற்ப 
உலவுதலை, இவ் வி$தியாவிலுள்ள ஊர்ப்பெயர்கள் அங் 
கிலத்திற் சொல்லப்படுங்கால் திரிபடையும். வேறுபாடு 

ஒன்றுகொண்ுட. ஈன்கு தெளியலாம். இன்னும் இவ் 

விந்தியாவில் இப்போது வழங்கிவரும்.பல மொழிகளுள் 

ஒன்றன் சொற்கள் மற்றொன்றிற் கலக்குங்கால் ௮ம் 
மற்றமொழியின் றன்மைக்கு இசையவே ௮வை திரிந்து 

வழங்குதலை அவ் வம் மொழியிலும் ஆராய்ந்து பார்தி 

அத் தெளியலாம். இவ்வாறு ஒருமொழியின் சொற்கள் 
மற்றமொழியில் அதன் றன்மைக் கேற்பத் தரிக்க வழங் 
கும் இயற்கை கண் கூடாய் அறியப்பட்டூக் கடத்தலின், 

த்மிழிலம் பிறமொழிச் சொற்கள் தமிழுச் சேற்றவாறு



௧௧௦ அ.றிவுசைக்கொத்து 

இரிந்து வழங்கல் பெரிதும் பொருத்தமாவே த யாம், 

ஒரு மொழிச்சொற்கள் வேறொரு மொழியில் அக்கன் 

Siig வழங்கவேண்வெழுதான் என்னை? 'அவற்றைத் 

திரிபுபடித்தாமல் உள்ளபடியே வைத்து வழங்குதலால் 

வரும் இழுக்கு என்னை? எனின்; உலகவழக்கல் ஈடை 

பெறம் ஒவ்வொருமொழீயும் உயிசோிஉலவும் உடம்பு 

போல்வதாகலாலும் , உடம்பு நிலைபெற் திருந்த வளா 

கற்பொருட்ி ௮தற்கு இடும் பலவேறு உணவுப்பொருள் 
களுக் தந்தன்மை திரிக்து அவ் வுடம்பின் றன்பையோடு 

DIB ஒஃறுபட்டால் அல்லாமல் ௮வ வுடம்பு நிலை 

பெர.று வளசாமை?பால உயிரோடு உலவும் ஒருமொழி 

யிரி்போர்து கலக்கும் । றெமொழிஞ்சொற்கள் ௮ம்மொ ழி 

யோ டொத்துக் திரிந்து ௮தனோடொன்றுபட்டு நின்றா 

avg அம்மொழி வளசாமையானும், ஒரு பொழியில் 

ஏனைமொ ழிச் சொற்கள் இரிந்து காணப்பட வேண்டு 

வது இன்றியபையாக இயற்கையேயாம் என்க. இவ் 

வியர்கைக்கு மாறுபாடு இல்லாமலே தமிழ்மொழியின், 

கண்ணும் வேற்றுமொழிள் சொற்கள் தமீழிற் Carus 
இரிக்து காணப்படுகின்றன. 

இஃஇஙஙனமா சவம், இப்போது சில ஆண்டுகளா 

கப் பார்ப்பனரில் சமிழிலை gn ove முனுவார் சிலரும் ௮வ 
சைப் பின்பற்றின வேறுசிலரும் வடமொழிச் சொற்களை 

us ides சொ்கீரயும் மிகுியாய்த் கொண்டு 
வந்து சமிழில் வலிந்து புகுத்துவதோடு, அவற்றைத் 
கமிழுக்கேற்பத் திரிபுபடுத்காமல் ௮ம்மொழியில் உள்ள 

படி யே எழுதுகின்றார்கள். ஜஞானம், ம்ருகம், ப்சகா 

சம் முதலியனவாக மேலெடுத்துக் காட்டிய வடசொற்க 

ளையும், க்ளாஸ், பாட்ல், க்சைஸ்ட் முதலான ஆங்கிலச்



sO) 6 பிமமொழிக் கலப்பு” ௧௧௧ 

சொற்களையுக் தமிழுக்குப் பொருந்தத் இரிபுபடுத்தாமல், 
இனிய மெல்லிய தமிழ்ச்சொற்களின் இடையே ௮ வற் 
றை ௮ங்கனமே எழுதினால் ௮வை, தமிழின் இனிமை 

பிலும் அருமையிலும் பழடிஞர்க்கு எவ்வளவு ௮ருவருப் 
பாய்த் தோன்றுகின்றன? தேனும் பலாச்சுளையுஙி கலந்து 

௮ருந்துவார்க்கு, ௮வற்றிடையே மு£ட்கள் விசவியிருந்து 
நரவிற் றைத்தால் ௮ல்து எவ்ஊாவு துன்பத்தினையும் 

வெறுப்பினையுந் தருமோ; அதுபோலவே வேண்டா 
வழக்காய் உருவு திரியாமல் தமிழில் வசையப்படும் 

Capm மொழிர் சொற்கள் உண்மைக் தமி ழறிஞாக் 

தப் பெரியதொ ந, வருச்கத்தினையுர் அருவருப்பினையும் 
ல்கள்? 2 அல்சைப் பரத பன் எத். தகைய 

  

சொற்களை ன்கட் BarsivGostn ( சத்தலே ஒரு 

oun sinus sinew இயர்கைக்கு மா ats 

கால்கலை அவ் வயல்மொ £ழிர் சொற் 

    

களை இ லன ஈடக்குச் சுமிழ்ச் 

ள்கள் சிக சேர்த் சதம் அகலிதம 
பெரியதோரு குற்றமாம். அஃதல்லாபலும், வயிற்றிற்கு 
இடப்பட்ட உணவுப்பொருள்கள் தமதுஉருவு இரிந்து 

உடம்பிற்கு வேண்டும் பாலாக மாுமல், ௮வை அங்க 

னமே வயிற்றினுட் கிடந்தால் ௮வை அவ் வுடம்பிற்குச் 

சிறிதும் பபன்படாமையோடு அவ்வுடம்பினையும் பழுது 

பரித்துமன்றோ? ௮துபோலவே, தமிழின் றன்மைக்கு 
ஏற்ப உருவுஇரியாமல் எழுதப்படும் வடசொற்கள் முதலி 
யனவும், பயன்படாது போதகொடு தமிழின் ௮ழகை 

யுஞ் சிதைவுபடுத்தா நிற்கின்றன. மேலும், இயற்கை



௪௧௪௨ அறிவுசைக்சொத்து 

யழகாற் சிறந்த ஒரு ஈங்கைக்கு ௮வளது இயற்கையழகு 

ஒன்று2ம அமையும்) அன்றி அவட்கு, வேறு ஆடை 

யபணிகலன்கள். ௮ணிந்து பாரக்கவேண்டினும் அவளது 

௮ழடூரகுப் பொருத்தமான சிலவற்றைத் தெரிந்தெடுத்து 

அவளை ஒப்பனைசெய்வதே. வரய்ப்புடைத்தாம்; ௮ங்கன 

Dad sang ஈலத்திற்குப் பொருந்தாதவற்ரையும், 

பொருகந்துபேனும் அளவிற்கு மேற்பட்ட உஆடையணி 

கலத்.தொகுதிகளையும் ௮வள்மேல் இடுதல் ௮வளது ஒப் 

புயவற்ற அழகைக் குனைப்பதொடு காண்பார்க்கும் 

நகையினைத் தரும்; இங்ஙனமே, இயற்கை ஈலம் கிசம்பிய 

கீமிமுக்கு ௮தன் கலம் ஒன்றுமே அமையும்; அன்றி 

இன்றியமையாது வேழ்றுமொழிச் சொற்களைச் சேர்க்க' 

வேண்டி. வந்தக்கால், அதன் இயல்புக்குப் பொருந்தின 

வற்றையே சோத்தல் A ழகுடைத்தாம்; அவ்வாறன்றி 

அதன் இயற்கைக்கு மாருனவற்ரையும், மாறாகாவிடிலும் 

அளவுக்குமிஞ்சிய அ௮யல்மொழிச் சொற்களையும் அதன் 

கண் வலிந்து பகுத்தல், ௮,சன் நலத்தைக் குறைப்பதொடு 
தமிழறிவு மிக்க சான்றோக்கு நகையினையும் விளைக்கும். 

அதலால் யல்மொயழிச் களை ௨ ரியாமர் 

சேர்த்தலும், உ௱ ரிந்தவற்றையப் ளவுக் 

எச் சேர்த்தலும் ஒரு சிறிதும் பொருந்தா , வென்று 
'கடைப்பிடிச்துணாக, அங்ஙனமாயின், தமிழ்ச்சொற் 

கள் இயற்கையொலி யுடையவாதலும், மற்றை மொழி 

கள். இயற்கைக்கு மாறான செயற்கையொலி யுடையவா 

தலும் எவ்வாழெனின், ௮வ் வேறுபாட்டைத் தமிழின் 
ஒலி யெழுத்துக்கள்” என்ற கட்டுசையில் ஒிளக்கிக்காட்டி. 
பிருக்கின்றேம்; ஆண்டுக் கண்டுகொள்க, .
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பண்டைக்காலந் தொட்டு இன்றுகாறும் ஈன£ பெறும் 

மொழி தமிழ் ஒன்றே.தகும். பண்படுத்தப்பட்ட பழைய 
மொழிகளில் தன்னைத் தலிச-மற்றையவெல்லாம் இறந்து 
போகவுர், தான்மட்டும் இறவாமல் ஈடைபெற்றுப், பன் 

னூறாயிசம் மக்களுக்குப் பெரிது பயன்பட்டு வரும் 
பெருஞ்சிறப்பு வாய்க்த தமிழ்மொழியைக், கல்லாதவர் 
எல்லார் தாயதாய் வழங்கிவச, அதனைக் கற்று அதற் 
பேரும் புகழும் பொருளும் ௮டைந்துவருஞ் சிற்சிலர் 

மட்டுக் தமக்கு எல்லா ஈலங்களையுர் தந்து தாயினுர் தம் 

மைப் பாதுகாத்துவரும் அதனை நிலைகுஸைத்து ௮ழித்தற் 

குக் கங்கணங்கட்டி நிற்கின்றார்கள். இவர்களின் இக் 

கொடுஞ் செயல் தன்னைப் பெற்ற தாயைக் கொஷ்ுங் 

கொடுஞ்செயுலிலுங் கொடியதாக இருக்கின்றது. 
இன்னுரு, தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்களை ஏற்றி 

அதனை மாசுபடுத்தி யழிப்பதுகான் அதனை வளர்ப்பதா 

கும் என்று எழுதுவோர், தூய தனித்தமிழ் எழுதுவா 
ரைக் (குற திய மனநிலை,” அறியாமை,” பேதைமை” 

யுடையசென இகழ்ந்துபேசி விடுகின்றனா: கொள்கை 
யளவில் ஒருவசொடு மந்றொருவர் மாறுபட் டி.ருப்பது 
பற்றி, அவர் மற்றவரைக் :*கு.ற/ிய மனநிலையுடையவர்?? 
எனவும், அறியாமை,” ((பேதைமை'' மிக்கவர் என 

வும் இகழ்ந்து பேசுதல் ௮றிவுடையோர்க்கு “முறையா 
சாது என்பதை மட்டும். வற்புறுத்துகின்றேம். தாக் 
கொண்ட கொள்கையே உண்மையானது என்று ஒல், 

15
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வொருவருச் துணிந்துசைத்தல் ஆகாது. மக்கள் எல் 

லாருஞ் சிற்றறிவுஞ் சிறுதொழிலும் உடையா. ஒரு 

வா் ஒருகாலத்து ௮றிவெனக் கொண்டது பிறிதொரு 
காலத்து அறியாமையாக மாறுதலும் உடைத்து. ;இத 

னைத் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரும் * அறி 
தர pe MST COLD _ கண்ட or pinay’ ் என நன்கு தெருட்டி 

பிருக்க்றனர்.. - இத்தகைய நிலையில் உள்ள மக்கள் 
ஒருவரை யொருவர் 8இறியாமை யுடையார்”? என்று 

இகழ்ர்து பேசுவதிலுக் தகர்தது யாது உளது! தார்தாம் 

உண்மை யெனக் கண்டவைகளைத் தக்க சான்றுகள் 
கொண்டு விளக்கிப்போதலே அ௮றிவுடையாகக்குக் கட 
வைதாம்; தமக்கு மாருன கொள்கை யுடையாரை 
இகழ்ந்து பேசுதல் ௮வர் தமக்குச் சிறிதும் முறையன் 
மும். BG) EDS. 

இனி, ஈம.௫ு செந்தமிழ்மொழியில் ஆரியம் தங்கி 

லம் முதலான பிறமொழிச் சொற்களைக் கலவாமல், கம் 
பாற் கூடியவரையில் முயன்று அதனைச் தூயதாக வழங் 

கல் வேண்டும். அனால், ஒருசாசார், உலகத்தில் உள்ள 

எல்லாப் பொருள்களும் மாறுந் தன்மையவாகலின், 

அவற்றுள் ஒன்றாகிய மொழியும் மாறுதல் ௮டைதல் 

இயற்கையேயாம் என்றும், அதனால் தமிழும் பலவேறு 

மொழிக் கலப்புற்று மாறுதல் ௮டைதல் ஈன்றேயாமென் 
றும் வசைந்திருக்கின்றார். இனி, மாறுதல்' என்னுஞ் 

சொல்லால் உணர்த்தப்படும் பொருள் என்னை? ஒன்று 

தீன் றன்மை இரிந்து மற்றொன்று ஆதலா? ௮ல்லது அது 
தீன் இயல்புக்கு ஏலாதவற்றொடு கலக்கப்பெற்றுத் தன் 

நிலை குலைதலா? அல்லது தன்னிலைக்கு ஏற்றவாறு பிறவற் 
றின் உதவியால் தானே வரவச வளர்ந்து திரிடறு தலா?
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எனின்; இம் மூன்றும் ௮ம்மாறுதல் என்னுஞ் சொல் 
௮க்குப் பொருளேயாம். முதலிற் சொன்ன பொருளின் 
படி, தவளையின த்தற் சேர்ந்த சில சிற்றுயிர்களும் பட். 

டுப்பூச்சி முதலியனவும் முதலில் ஒருவகை யுருவத்தி 
லிருந்து, பிறகு ௮வ்வுருவு முழுதுக் இரிந்து தவளையாக 

வும் பட்டுப் பூச்சி முதலியனவாகவும் மாறுகின்றன; 
Dram rag: சொன்ன பொருளின்படி, மக்கள் முத 

லான எ.த்தகைப உயிர்களுர் தம்முடம்பின் இயல்புக்கு 

ஏலாத நோய்ப் புமுக்களோடும் பாம்பின் ரஞ்சையொச்த 
நச்சுப் பொருள்கமிளாடுங் கலக்கப் டெறுமானால் தம் 

முடம்பின்கில் குலைந்து மாறி விரைவில் ௮ழீந்துபோ 

கின்றன; இனி, மூன்றாவது சொன்ன பொருளின்படி., 

உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களுக் தத்தம் நிலைக்கு 

த்த பொருள்களின் 2 சசாக்சையால் தமது நிலை கெடா 

மலே வளர்ந்து திரிபெய்தி வருகின்றன? மக்கள் தமக் 
கேற்ற உணவுகளை உட்கொண்டும், இசைவான இடங் 

களிற் குடியிருந்தும், வரவசத் தம்முடம்பும் உணர்வும் 

மாறிமாறி வளர்ந்து வருகின்றனா் ; மக்கா அல்லாத மற் 

றை உயிர்களில் நிலையியற் பொருள்களாகிய புல் மசஞ் 

செடி கொடி முதலியனவும், இயங்கியற் பொருள்களிற் 

புழு முதல்,யாடு மாடு முதலான எல்லா வுயிர்களுர் தத் 

தமக்3கற்ற உணவுப் பொருள்களை உட்கொண்டு சத்: 

தமக்கு இசைவான இடங்களில் இருந்து நாடோறும் 

மாறுதல் எய்தி வளர்ந்து வருகின்றன. இம் மூவகைப் 

பட்ட மாறுதல்களில் எத்தகைய மாறுதலை எல்லா உயிர் 

களும் விரும் கின்றன வென்று உற்ற நோக்கின், தம் 

இயல்புக்கு ஒததவற்றின் சேர்க்கையால் தமது தன்மை 
கெடாமல் வசவரப் பெருக்கமுற்று மாறிமாறி வளர்ந்து
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வருதலையே அவையெல்லாம் அல்லும் பகலும் விழைந்து 

வருகின்றன வென்பது எல்லார்க்கும் புலம், தமக்கு 

ஏலாக,பொருள்களொடு கலர்து தமது நிலைகுறைந்து மாறி 
மாய்தலை எவ்வகைப்பட்ட உயிரும் விரும்புவ இல்லை; 

தமக்கு இடாதரும் இடத்தைமயேனும் பொருளையேனுங் 
கண்டால் அவற்றை ௮கன்றுபோய்ப் பிழைக்கும் முயற்சி 
யைப் புழு முதல் மக்கள் ஈருன எல்லா உயிர்களும் மிக 
வும் பசபசப்பொடு நிரம்பக் கருத்தாய்ச் செய்தல் எவ 

ரும் உணாந்ததேயாம். இடம் கிட்டுப் பெயசாத புல் 

மசம் முதலியனவுங் கூடத் தத்தமக்கேற்ற இடங்களிற் 
செழுமையாய் முளைத்தெழுக்து தமக்கேற்ற உணவுகளை 
உட்கொள்ளும் வரையில் உயிரோ டிருத்தலும், லுங்க. 
னம் ௮மையாக்கால் ௮வை பட்டுப்போதலும் எல்லா 

ரும் அறிவர், 

ஆகவே, உலகில் 'உள்ள எல்லாப் பொருள்களும் 

எல்லா உயிர்களும் மாறுதல் ௮டைதலாகிய பொது 
நிகழ்ச்சியைப்பாரத்து, அப்பொதுவகையாள மாறுதலுள் 
எத்தகைய மாறுதல் மக்களால் வேண்டப்படுவது என்ப 

தீனை உணர்ந்துபாசாமல், தம் நிலைகுலைந்து மாறுதலாகிய 

வேண்டாத தொன்றைக் கடைப்பிடியாய்ப் பிடித்துக் 

கொண்டு, அதன்படி நமது ௮ருமைச் செர்தமிழ்மொழி 
'யு் தனது தூயநிலை குலைந்து மாறுதல் ௮டையவேண்டு 

மென்று உசைப்டது ௮றிவுடையோசால் ஏற்றுக்கோடற் 
பாலதாமோ? எல்லாப்பொருளும் எல்லா உலகமும் ஒரு 
காலத்து மாறி மாய்தல் உண்மையேயாயிலும், ௮ம் மாது 
கீலும் அதனால்.வரும் அழிவும் இப்போதே வந்துகிடல் 

வேண்டுமென்று. எவசேலும் கரம்புவார். ஆண்டுநிசம்ப 
மூதிரந்து இறத்தல் உண் மையேயாயினும், ஆண்டு முதிரா



நினித்தமிழ்.மாட்டி ssa 

கல்லிளமைப் பொழுதிலேயே கோட்கொண்டும் தகாப் 
பொருள்களெரடு . கலந்தும் மாய்ந்துபோக எவசேனும் 
வீரும்புவுர? ௮ங்கனம் எவரேனும் விரும்புவசாயின் 

அவுசை அறிவு இரிபெய்திய வெறியா என்றே உலகக் 
கொள்ளுமல்லது, மதிறு ௮வசை அஃது உயர்தீதுக் கூறு 

மோ? ஆண்டில், முதர்ர்சவாகளுங்' கூடத் தமது உடம் 
பின் ஈலம்,பழுதுபடாதவகறு அறிவான .முறைகளைக் 
கையாண்டு பேலும்பேலும் ௮தனை ஈலமுறவைத்து வாழ் 

காளைப் டெறுக்குதற்கன்றோ முயல்கின்றனர்? நலமுட 
னிருந்து வாழ்காளைப் பெருகச்செய்பவர்களுக்கு ௮றிவு 
வளர்ச்சியும் ௮கறறை பேரின்பப் பேறும் வாய்த்தலால், 

உடம்பை விசைவில் கிலைகுலையச் செய்பவர்களுக்கு ௮றி 
வும் இன்பமும் வாயா, 

இதுபோலவே, ஈது செர்தமிழ்மொழியாகிய ஒலி 
யுடம்பும் ப: முதுபடாமற் செவ்லையாகப் பாதுகாக்கப் 

படுமானால், ௮ஃது இன்லும் பலநாருயிசம் ஆண்டு உயி 

சோடு உலஷித, தன்னைப் போற்றி வழங்கும் மக்களுக்கு 

அரிய பல நலங்களையும் ஈன்கு பயக்கும். சிலருடம்பு 
தமக்கு இயற்கையி3லயுள்ள குறைபாட்டாலுச், தம்மை 
யுடையவர்களால் ஈன்கு பேணப்படாமையானும் விசை 

வில் அ௮ழிச்துபோதல் போலச், ஈமஸ்கிருதம் இலத்தின் 

இரிக் ஈபுரு முதலான பழைய மொழிகளுச் தமக்கு' 
இயல்பாகவுள்ள குறைபாட்டானுக் தம்மை வழங்கியோர் 

தாகரிகம் ௮ற்றவசாய் இருந்தமையானும் இப்போது மக் 
களாற் பேசப்படாமல் வழ்ங்குதல் அற்றன. ஈமது செர் 
தமிழ்மொழியோ தனக்கு இயற்கையி3லயுள்ள வளப்பத் 
தானுர், தன்ஜை வழங்கிவரும் நாகரிக கன்மக்களின் 

அறிவுமுயற்சயொற் பெரிது போற்றப்பட்டு வருதலாலுர்



சுக அ௮றிவுசைக்கொத்து 

தனது இளமைத் தன்மை குன்றாது இன்னும் உலகிவரு 
கின்றது. Get இளமையிலேயே மூத்துப் 2போாதலையும், 
வேறு லெர் முதுமையிலும் ௮து தோன்றாமற் புத்திளமை 

யோடுங் சட்டழகோடும் விளங்குதலையும் நீங்கள் பார்த்த 

இல்லை பா* பாதுகாப்பினால் இஸமையும் வாழ்காளும்'இவ் 

ang நீண்வெருதல் போலவே, ஈமத தனித்தமினழயுந் 
தூயதாக வைக்துப் பாதுகாப்போமாயின் அது மக்கள் 

உள்ளளவும் இறவாது ஈடைபெறுதல் தண்ணமன்றோ? 

எனவே, தமிழ்மொழியின் ' வளவிய வளர்ச்சிக்கு ஏது 

வாகிய மாறுதலே எல்லாரும் விரும்பத்தக்ககா மன்றி, 
அது குன்றி மாய்தற்கு ஏதுவான மாறுதல் அறிவுடை 

யார் எவசாலும் எக்காலத்தும் விஎ்ரிம்பற்பாலகன்று, 

இனித், தமிழ்வளர்ச்சிக்கு மாறான மாறுதல் என் 

னென்ரால், தூய தமிழ்ச்சொற்கள் இருப்பவும் அவற்றை 

விடுத்து ௮யன்மொழீச்சொர்களை ௮சன்கட் கொண்டு 

வந்து புகுத்தலையாம். ஓர் உடம்பின் உளளும் புறம் 

பும் உள்ள உறுப்புகள் எல்லாவற்றின் தொகுதியே ௮வ் 

வுடம்பாதல்போல, ஒரு மொழியில் உள்ள அதன் எல் 

லாச் சொற்களின் தொகுதியே ௮ம் மொழியாகும். 
கூனுங் குறளும் ஊழுஞ் செவிடுஞ் சதடும் உறுப்பறையு 

மாய்ச் சில உடம்புகள் இயற்கையிலே பழுதுபட்டிருத் 

தல் போலவும், ௮ங்ஙகனம் பழுதுபட்ட வுடம்புகள் ௮௧ 
குறைபாட்டை நீக்கிக்கொள்ளும் பொருட்டுக் கோலுங் 
குறடும் எழுத்தும் போலிக் கை கால்களுஞ் செயற்கையா 

ner அமைத்துக்கொள்ளுதல் போலவும், இயற்கை 

லை குறைபாடு "உடைய ஆங்கிலம் மலையாளம் கன்ன 
டம் தெலுங்கு வங்காளி இந்தி முதலான மொழிகளே 

மற்றை மொழிச் சொற்களின் உதவியைப் பெரிதும்



தனித்தமிழ் மாட்டு ௧௧௯ 

வேண்டிகிற்கன்றன. மற்று எல்லா நிறைவும் உடைய 

தமிழ்மொழிக்கோ ௮ங்கனம் பிறமொழிச் சொற்களின் 
உதவி சிறிதும் வேண்டப்படுவதஇில்லை. மக்கள் இம்மை 

மறுமையைப் பற்றி அறிய ஹேண்டுவனவெல்லாம் முற் 
றும் ள்டு see gr (தொக்காப்பியம்,' இருக்குற av’ என் 

னும் நால்கள் இசண்டுஈ் தூய தனிச்சமிழ்ச் சொற்களால் 
ஆக்கப்பட்டிருத்தலே யாம்"கூறும் இவ் வுண்மைக்குச் 

சான்றாம். இங்கனந் தன் இயற்கைச் சொற்களால் 

அ௮மைதந்ததாகயே தமிழிற் பிறமொழிச் சொற்களைப் புகுத் 
திதல் எதுபோலிருக்கின்ற தென்றால், எல்லா வறுப்புக்க 
ளும் ௮பைந்த அழகிய தோர் உடம்பில் உள்ள உறுப்பு 
களை வெட்டி. எறிந்துவிட்டு, வேறு மண்ணாலும் மசத்தா 
ஓுஞ் செயற்கையாக ௮வ்வுறுப்। (கள்போற் செய்து ௮வற் 

றை அதன்கண் ஒட்டவைத்துப் பார்த்தலுக்கே ஒப்பா 
யிருக்கின்றது. மயிர குஞ்சி கூர்தல் முதலிய தமிழ் 

சொற்களை விமித்தூ (ரோமம்! (இிகை' என்லும் வடசொற் 
களையும், உடம்பு தலை சென்னி முகம் ுகலியவற்றை 
நீக்கிச் சரிரம்' “சிர வதனம்" என்பவற்றையுங, கண் 

காது செவி மூக்கு என்பவற்றுக்கு (ஈயனம்' கர்ணம்” 

நாசி” என்பவற்றையும், மிடறு கழுத்து என்பவற்றுக்கு 

மாறாகக் *கண்டம்' என்னுஞ் சொல்லையு, தோள் கை 

முதலியன இருக்கப் புஜம்” கரம்” என்பவற்றையும், 

வயிறு அகடு இருக்க உதரம்” (குக்ஷி' என்பவைகளை 

யும், கால் ௮டி என்லுஞ்சொற்களுக்குப் பதம்” பாதம்” 
என்பவற்றையுங் கொண்டுவந்து நூழைத்தல், அவ்வத் 

தமிழ்ச் சொற்களாகிய உறுப்புகளை வெட்டி. யெறிக்து 
விட்டு, அவை போன்ற எனை மொழிச் சொற்களைக் 
கொணர்ந்து ௮த்தமிழ் உடம்பின்௧ண் ஒட்டவி௰தலை 2ய



#a.0 அறிவுசைக்கெசத்து 

போல்னேரதன்றோ? பொருள்களை வஸ்துகள்” என்று 

சொல்வது எற்றுக்கு? ஒளியைப் *பிசகாச* மென்றும், 
ஐசையயைச் 'சப்தம்' என்றுஞ், சுவையை (௬௫9 என்றும், 

மணத்தை 4வாசநை' என்றுச், இத்திப்பு இனிப்பை பது 

சம்' என்.றர், தொடுதல் உருதலை 'ள்பர்சம்” என்றுங், 
கல்வியை விச்தை” என்றர், தண்ணீர் சோறு உணவு 
என்பவற்றை ஜூம்” *௮ரகம்' அகாரம் எல்றும், ஆடை 
யை ‘ero Gat’ என்றுங், கட்டாயம் என்பதை (௮வஸ் 

பம் என்றுக், தாய் தந்தை மகன் பகள் உறவினரை 
(மாதா' (பிதா! (புகரன்" (புத்ரி? பந்துக்கள்” என்று, 

அன்பம் கேடு குடும்பம் என்பவைகளைக் *கஷ்டம்” ‘wep 

டம்சம்ஸாரம்'என்றுச், கல்முழுக்கு வியல் இளைப்பு 
தூக்கம் தேதலியவைகளை ஸ்நாநம்” (பூஜை' 4தயாசம்” 

நித்திரை' என்றும், முயற்சி ஊழ்வினை உயிர் சிவம் கட 
வுள் என்பவற்றைப் (/ரயத்ஈம்” 'வித' *இத்மா' ஈசன்” 
பிரமம்” என்றும், ee தல் எண்ணல் சொல்லுதல் என் 
பவற்றை (ஞாபகம்' (பாவரை” /வசளித்தல்' என்றுச் 

தூய தமிழ்ச் சொற்களை ஒழித்த வடமொழிச் சொற்க 
ளைக் கொண்டுவந்து புகுத்தித் தனித்தமிழ்ச் சொற்களை 
வழங்காமல் தொல்ப்புதுதானா ming அருமைச் செர் 

கமிழ்மொழியை வளர்த்தல்? ௮றிவுடையீர்கூறுமின்கள்!' 
இன்னும் இங்கனமே எத்தனையோ யிசஞ் சொற்களை 
வடமொழி முகலான பிறமோழிகளினின்றுக் கொண்டு 

வந்து; அவற்றைத் தமிழிற் புகுத்தி, ௮தன் தூய தனிச் 
சொற்கள் ஒவ்வொன்றாக வழக்கு வீழ்ந்து போகுமாறு 
செய்வதுதானா தமிழையும் பிறமொழிகள்யுல் கற்றவா 
அதற்ருச்.செய்யும் உதவி? தான் பிடித்ததை எப்படியா 
வுது கிலைசாட்டிவிட வேண்டுமென்று முன்வந்து தமிழ் 
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மொழியைத் தொலைக்க வழிதேவெதுதானா தீமிழ்கற்று 
அதனாற் பிழைப்பவர் அதற்குச் செய்யும் ஈன்மை? சமி 

ழை.பும் பிறமொழியையுங்' கர்கக்கற்கத் தமிழ்கொழிச் 
சொற்கள் இவை ௮பல்மொழிர்சொற்கள் இவையென்று 
ஈன்குணர்ந்து தமிழில் ஏனையவற்றைக் கலவாமற்பேசு.தல் 
எழுதுதலும், தமிழில் முன்னமே வழக்குவீழ்ந்த சொற் 
sar திரும்ப எடுத்து வழங்குவிடுகலும் ௮ல்லவோ கற் 
றவர் ௮ம்மொழியைப் பாதுகாத்து வளாத்தற்குச் செய் 

யும் ஈன்முறையாகும். 
ஆங்கிலச்இல் வல்ல நல்லிசைப்புலவாகளான ஜேத் 

ஸ்பியர், மில்டன், ல்லி,டெணிசன் (முதலியோர் 
தம்மால் ஆனமட்சிம் முயன்.று ௮யல்பொழிச்சொற்கள் 

விசவாத தாய அங்கிலடையிழ் பல்லாயிரம் இனிய பாக் 

கள் பாடியிருப்பதர்காக அவர்களை ஆங்கில ஈன்மக்கள் 
எவ்வளவு புகழ்ந்து பேசகன்றார்கள்! பிற்காலத்திருந்த 
டெணிசன் தம.துகாலத்தில் வழங்காது பறைக்த தூய தங் 
கிலச் சொற்களையும் மீண்டும் எடுத்து வழங்கி ௮வற்றை 
வழங்கவிட்டபைக்காக, gat கற்றறிவுடைய ஆங்கில 

ஈன்மக்களால் எவ்வளவு பாசாட்டப்படுகின்றா! ஜான் 
சன், கப்பூஜ் என்னும் உசைநூற் புலவர்கள் மற்றைத் 

'துறைகளிற்,சிற $தவர்களாயிருந்தும், ௮வர்கள் இலத்தின், 

கிரிக் முதலான ௮யன்மொழிச் சொற்களை மிகுதியாய் 
எடுத்துத், தம் உசை நால்களில் விரவவைத் தெழுதின 
மைக்காக அவர்களை ௮ நன்மக்கள் இன்னுங் குறைத் 
அப் பேசுதல் தங்கிலநாலுசை வரலாறு கற்பார் எவரும் 
நன்கு உணர்வுரன்றோ? ஆங்கிலமொழியில் இலச்சண 
நூற் புலவசாய் விளங்கிய மிக்கிள்ஜான் என்னும் pad 

யர், பழைய காளில் ஆங்கிலமக்கள் நாகரிகம் ௮ற்றவ 
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சாய் இருந்தமையானே பலமொழிபேசும் பல்வகைகாட் 
டாரும் ௮வரமேற் படையெடூத்து வந்து அவர்தம் நாடு 
நக.ரங்தளைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு ௮வசொடு கெடகக் 
கலந்துவந்தனர்'” எனவும், :*௮,தனாற் பலமொழிச சொற் 

களும் வெற்றியாளராய் நிலைபெற்ற ௮ப் பலர் வாயிலாக 

நீக்க முடி யாதவா.று அங்கிலமொழியிற் கலந்து நிலைபெற 
லாயின”” எனவும் மொழீக்கஉப்பின் வரலாற்றை எடுத் 
தக் காட்டியபின், பதினெட்டாம் ழூற்றாண்டில், இலத் 

தீன் மொழிசசொற்களை மிசக் கலந்தெழுதும் ஈடை புது 

வழக்கமாய் வந்துவிட்டது! (உரோம் ௮சசியலின இறக் 
கமுஞ் சிதைவும்' என்ற நாலை எ(ழூதிய கிப்பன் என்பவ 
ம், ௮ நார்றாண்டிற் சிறுக ஆங்கில சொற்பொருள் 
எழுதிய ஜான்சன் என்பவரு % இலத்தின் மொழிசசொற் 
களை கிரம்டவும் மிகுதியாய் எடுத்துக் கையாண்டனர். 

கிப்பன் நாற்றுக்கு முப்பதுசொல் விழுக்காடும், ஜான் 

சன் இருபக்தெட்டு விழுக்காடாக ௮பன் மொழிச் 

சொற்களை விரவவிட்டனா். அனால், உள்ளூர் கிகழ்சசி 

களைப் பற்றிக் கலப்பில்லாமல் எழுதிய புலவ/களிடத்தும் 
அவர்கள் இயற்றிய நூல்களிடத்தும் காம் வரும்போது, 
இலத்தின் மொழிசசொற்கள் மிக மிகக் குறைவாக இருத் 
தலைக் காண்கின்32ரும். ஜான் முனிவசது நூலின் மொழி' 
பெயாப்பில், நூற்றுக்கு நான்கு இலத்தீன் சொற்களே 
காணப்படுகின்றன; ௮தில் இன்னும் பல விடங்களில் 
இலத்தின் மொழிச்சொல் ஒன்றுசு.ட இல்லாத பாக்கள் 
பலவற்றை நிரை?சையாய் எடுத்துக்காட்டலாம்."”என்று 
கூறிப், பின்னும் பதினேழாம் நாற்றாண்டின் இறுதியில் 
இச் சொர்களைத் தொகுதியாய்க் கொண்டிவந்து நுழைக் 
கும் நோக்கம் வலுப்பட்டது; ௮ங்கனமே ௮வை பல
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வும் வந்து சேர்ந்தன; gos" தாம் வந்திருத்தற்கு 
உ ரிய இடங்கள் முன்னமே நிசப்பப்பட்டமையுர், தாம் 

வேலை கெய்தர்கு வாய்த்த பொழுதுகள் முன்னறிந்து 

நிறு த ர் கப்பட்டமையுங் கண்டவுடனே ௮வை வந்தபடியே 

திரும்பிலிடலாபின. அதுமுதல் ௮வை பின்னர்க் கேட் 
கப்படவே இல்லை. குரு ஐதல்வசான நெரிமிடெய்லா 

8001112089 என்னும் ஆகிலைமொழிக்கு மாறாக [ப1- 
bundness என்னும் இலத்தீன் மொழியையும், mental 

blindness என்பதற்கு மாறுக cecity என்லுஞ் சொல்லை 

wir, secret என்பதற்கு wots clancular என்லுஞ் 

இசால்லையும், cruelty ol னபதற்குமாறாக ferity எனலுஞ் 

சொல்லையும், 1905 ஈவ் என்பதற்கு Gara para- 

nymph என்லுஞ் சொல்லை புங் கொணாரந்து வழங்கினார். 

எளனஷ்செய்யச்தக்க அளவாக இக்தகையஈடை பெருகி 

லவசவே, இத் தன்பையவான சொற்களை வழங்குசுலில் 
உண்மையான பயன் இல்லையென்பது அங்கிலமக்களின் 

நல்லறிவுக்குய் புலப்படலாயிறறு; புலப்படவே அவை 
அமைதியுடன் கைவிடப்பட்டன, ஆங்கிலய் கற்கும் 

இர்துசோ பெரு்கொகையான இலத்தீன் சொற்களைப் 

பயன்படுத்துதந்கு எப்போதும் பெருவிருப்புடையனாய் 

இருக்கின்றான்.” என்று எழுதி, அதன்பின் ஓர் இந்து 
மாணவன் ஆங்கிலத்தில் ஆக்கிய ஒரு காலடிச் செய்யுளை ' 

எடுத்துக்காட்டி 4, ஐங்கல மகன் எவனும் ப அவ்வளவு 

மிகுதியான இலத்தின் மொழிகளைச் சேர்த்து ஒருஈடை 
எ.முதமாட்டான்”” என்று அதன் பிழைகளை எடுத்துக் 
கூறிச், “சொற்களைச் செவ்வையாக வழங்கும் முறை 

இன்னதென்று) உணசவும் அறியவும் வேண்டும் ௮ய 
லான் ஒருவன் ௮ச் சொற்கள் வழங்கும் நாடுகளிற்
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போய்ச் சிலகாலம் அங்கே தங்கயிருக்கவேண்டும்'' என் 
லும், (நன்கு கற்றவர்கள் ௮யன்மொழிச் சொற்கள் விர 
விய இத்தகைய ,தங்கல நடையைத் தங்களாற் கூடிய 
மட்டும் கிலக்குகின்றுர்கள்” என்றுங், “Caron Abs, 
ஜேன் ஆஸ்டன்,௨ வால்டாஸ்காட், மெக்காே ல,ப்செளட், 

ஸ்டீபன்சன் முதலானோசை ஓத்த புலவாகளின் _நால்க 
ளைப் பயின்று அவற்றின் சுவையை ௮கரும் எந்த இளை 
ஞனும் உரியகாலத்தே நல்ல தாய ஆங்கலகடை எ.ழுதுக் 
இறத்தைத் தானே திண்ணமாய்ப் பெறுவன்”” என்றும் 

(yy. agié & geerc77; (Prof. J. M. D. Meiklejohn’s 
The Art of Writing English. pp. 121-132). @# sa 
லிசைப்புலவர் கருத்துக்கு ஒப்ப(வே, வரலாற்றுநாற் புல 
மையில் நிகரற்று விளங்கெ ஆங்கில ஆசிரியசான” பிரீ 

மன் என்பவரும் '(வேண்டப்படாத'பிரஞ்சு இலத்தின் 

மொழிச்சொற்கள் உரைசடையை உயர்வுபடுத்துகின்றன 

வென்று பிழையாகக் கருதப்படுகின்றனவே யல்லாமல், 

உண்மையில் ௮வை பொருட்குழப்பத்தையே மேலுக்கு 
மேல் உண்பெண்ணுகின்றன; ஆதலால், அவைகளுக்கு 
மாறாகப் பொருட்டெளிவுள்ள வெளிப்படையான ஆங் 
இலச் : சொற்களையே ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் வைத்து 

எழுதுவது எளிதெனக் கண்டிருக்கின்றேன். பதினான்கு 
அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளின்முன் யான் எழுதியதை 
விட இட்போது யான் தெளிவான தாய ஆங்கெகடை 
எழுதக்கூடமென யான் கண்டுகொண்டமை எனக்கு 
எவ்வாற்றானும் வெட்கமாயில்லை; ஈடையெழுதப் பழ 
கும் இளைஞசைத் தேற்றல்வேண்டி. இவ் வுண்மையைச் 
சொல்வது கல்லதென என்ணுக்றேன். நடையெழு 

த்தி shee Sarr தாம் உயாந்துடை 'யெழு.துவதாக



தனித்தமிழ் மாட்சி . சூடு 

எண்ணிக்கொண்டு எழுதுவதில் மயக்கம் உடையசாகின் 

ர்கள். உண்மையான ஆற்றலுக்கும், எல்லாவற்றை 
யுமீ விட உண்மையான தெளிவுக்கும், ஈம் மூதாதகள் 
வழங்கிய பழைய ஆல்லைமொழியை ஒப்பது பிறிதில்லை 
என்னும் உண்மை முற்றும் உணசப்பதெற்குப் பலஆண்டு 

களின் பழக்கம் இன்றியமையாது. வேண்டப்படும். * 

(Quoted in Meiklejohn s Fhe Art of Writing English 
p. 128), என்மு ஆங்கிலமொழியைக் தூய்தாய் வழங்கு 

தீலின் மேன்மையை வற்புறுத்திப் பேியிருக்கின்றார், 

ஆங்கிலமக்களுக்கு காகரிகமுர் தம்மைப் பாதுகாத் 

துக் கொள்ளத்தக்க நிலை.பும் வாயா இருந்த பழையகாளில், 
கசோப்பாவின் வடமேற்கு ரூலையிற் றோன்றிய சூட், 
ஆங்கிலா, சாகிசர் முதற் பலமொழிபேசும் பல்வகைகாட் 

டாரும் பிரித்தானிய தீவின்கண் வந்து புகுந்து, அங்கு 

இருந்த பிரித்தானியரைப் போரில் வென்று sar gu 
மைத் தத்தம் ஆளுகைக்குள் அடக்கி அசசுபுரிந்து வந்த 

னா. அவர்கட்குப் பின்னரும் பல்வகை மக்களும் அடுத் 

தடுத்துப் படையெடுத்து வந்து ஆங்கிலசைத் _தங்கழ் 

வைத்த, ஆண்டு ௮வசொடு கலர்தமையாலேதான், கெல் 

டிக், காந்த aes )த்தீன் NF nest tory சக்கு 
்் . தி . 

  

  

தன. முதன்முதற் சூடர் தங்கிலமொழியைப் பிரித்தா 

னிய திவிலுட் கொண்டுவந்தகாலத்து, அதன்கண் இசண் 

டாயிசஞ் சொற்களுச்குமேல் இல்லையென்று ௮ம்மொழி 
வல்ல இலக்கண ஆசிரியர்கள் வரைந்திருக்கிண்றனர். 
இங்ஙனம் முதிறில் மிகக் குறைந்தநிலையி லிருந்து பின் 

ona காலந்தோறும் பலமொழிக் கலப்பினாற் பெருகிய



௧௨௬ அ௮றிவுரைக்கொத்து 

ஆங்கெமொழி, மொழிச் களின் உத 

$5.3 cuit smcBuase Be லாதேன்பசனை ஆம் 
இலம் "நன்கு உணர்ந்தார். எவரும் விளக்கமாய் அறிந் 

ROEM ஒருவர் ௮வுண்மையை மறைத்து, (அது 
தினித்து “இயங்கமாட்டாதது இன்ற! எனவுர், தனித்து 

Ques sever, அதனை அவ்வாறு இயக்குகல் பயன்றராு 

எனக் கண்டே அசளைப் பலமொழிச் சொற்களோடுங் 

கலப்பித்து வழங்கு சின், ரூர் எனவுங் கூறியது பெரிதும் 

பிழைபாடுடைத்தாம் என்க. 

Dol, pins shes இயங்கமாட்டாக் குறைபா 
டுடைய தங்கல மொழியையே இயன் றமட்டுக் தூய்தாய் 

வழங்குகலிற் என்றாக்கறு ச்தும் வைக்கவேண் டுமென்று 

னம்மொ ழிக்குரிய ஐங்கில ஈன்மக்கள் தயான வர்புறுத்து 

வருகுவசாயிற், பண்டைக்காலக்தொட்டே நாகரிகவாம்க் 

கையிற் இறந்தாராய்த், காம் ஒருவர்கீழ் ௮டங்கி வாழாது, 

பிறமொழி பேசுவாசையுக தங்கீழ் அடக்கிவைகத்துக், 

SUG செர்கமிழ்மொழியையே நீண்டகாஎம் வசையில் 

தூய்தாய் வழங்கி வளாக்து வாழ்க் துவந்த தமிழ்மக்களின் 
வழியில் வந்தோ. ரான நாம் ஈபது அருமைச் செக் 

தமிழ் மொழுக் aust வழங்குதலில் எவ்வளவு 

கண்ணுங ம் வைக்க 0? அழற்காக காம் 

எவ்வளவு முயற்சி யெடு க்கவேண்டும்! அங்களனமிருக்க, 

அதனைக் குறைபாடுடைய ங்கிலத்தோடு ஒப்பிட்டு, 

அதன் தூய்மையைக் கெடுத்து வடமொழி முதலான 
பற்றை மொழிச்சொற்களை அதன்கட் கொண்வந்து 

புகுத்தல் SPH PT ஆக்கமேயாம் என்று கூறுவார் 

உசை இப்போது அவர் அடைந்திருக்கும் அடிமைத் 
தனத்தைக்காட்டுகின்றதன்றோ? பண்டைசாளில் ,தரியப்



தனித்தமிழ் மாட்சி Sar 

LIN THIET OH தமிழர்க்கு ௮டங்கியிருக்து சமிமைவளர்த் 

தனர்; இப்போது அப்பாரப்பனர் பல்வகைச் சூழ்ச்செ 

ளரீல் தமிழாக்கு மேம்பட்டாரபபாற் தம்மைத்தாமே 

உயரத்துக்கொண்டு, தமிழரைத், கங்கீழ் ௮டக்கி ௮டிமை 

களாக்குதழ் பொருட்டு மிகமுயன்றும் அதுமுர்றுங் கை 

கூடாமையின், தமிழர்க்குரிய தமிழையாவ.து அரியம் 

முதலான பிறமொழிச் சொற்கள் சேர்த்துக் செடுத்து 

வைச்தால் தங்கருத்,நு நிரம்புபென்றுன்னி ௮தனைப்பெரி 

தும் மாசுபடுத்தி வருகின்றார்: அப்பார்ப்பனர் வலையிற். 

சித்தே கமிழ்ப்புலவா சிலரும் அச், oS பகுத் 

அனா ரதி பாராது ( குலத்தைக் கெடுத்தஹூத கோடரிக் 

காம் wot’ போல், அல்வசரியப் பாரப்பனரிலும் பாரக்கத் 

  

தாமே தீம் தனித்தமிழ் மொழியைச் கிதைத்சொழிக்க 

Buea! மடி itp. நிற்கின்ற! பண்டூதொடங்கிப் புனி 

தமாய் ஓஙகிநிற்கும் நம் தனிதீதமிழ்க் தாயைப், பிற 

மொழிச் சொற்களென்னுங் கோடரியபிலுள் நுழைந்து 

கொண்டு, இத் தமீழ்ப்புதல்வா வெட்டிச் சாய்க்க முயல் 

வது தான் கலிகாலக் கொடும! இத்தீவினைச் செயலைப் 

புரியும் இவர்தம்மைத் கடத்து, எம் தமிழ்த்தாயைப் பாது 

காக்க முன்கிற்கும் எம்போல்வாரது ஈல்வினைர்செயல் 

ஒருகாலுங் கலிகாலக்கொடிமையாகாதென்று உணாமின் 

கள் ஈ$கிலையுடையீர ரீ



அறிவுநாற் கல்வி 

கல்வியானது இருதறெப்படும்: ௮வை உலகநூற் கல்கி, 
௮நிவு நூற்கல்லி என்பனவாம். இவுற்றுள் உலகநூற் 

கல்கி உடம்பைப் பற்றிக்கொண்டும் அறிவு நாற் கல்வி 
ears பற்றிக்கொண்டும் நடைபெறுவனவாகும். உயி 

சின் ௮றிவு கிளக்கத்திற்கு உடம்பு இன்றியமையாத் 

துணையாய் இருத்தல்போல, ௮றிவுநூற் கல்லியைத் தரு 
தற்கும் உலகழாற் கல்வி இன்றியமையாக் கருகியாய் 

இருக்கின்றது. ௮றிவுவிளக்கம் இல்லாத உயிருக்கு உடம் 

பருந்தும் பயன்படாததுபோல, ௮றிவு நூற்கல்வி பெருத 
வர்களுக்கு உலகநாற் கல்லி இருந்தும் பயன்படுவது. 

இன்றாம். ஈறுமணங்கமழத் தேன்ஓழுகு இனிய பழக் 

கள் குலைகுலையாய்த் தொங்கும் ஒரு தேமார் தோப்பிற் 
குச் செல்ல விரும்பினான் ஒருவன், ௮ங்தே போவதற்கு 

இசைந்த வழியைத் தெரிந்து ௮சலூடே சென்று ௮வ் 
விடத்தைச் சேர்வானானல், தான் நீண்டவழி ஈடந்துவர் 

ததனால் உண்டான பயனைப் பெற்றுப் பசியுங் களைப்புக் 
இரந்து மடழ்ந்திருப்பான்; அவ்வாறன்றி ௮வ் வழியில் 
உள்ள சில புல்லியகாட்சகளையே கண்டுகொண்டு உடம் 
பிலுள்ள வலிமைகுறையும் கேரம்வசையில் வழியிலேயே 

காலங்கழித்து விடுவளாயின், மிகுர்த பசியுங் களைப்பும் 
வந்து மூடிக்கொள்ள மேற்செல்ல மாட்டாதவனாய் அவ் 
வழியினிடையே சோர்ந்து கிழுந்து உயிர் துறப்பன், 

அதுபோலவே, ௮றிவுநூற் கல்வியைப் பெறுதற்பொருட் 
டாகவே வரத இம் மக்கள் யாக்கையி லிருர்தும், முடி.



அ.நிவு.நா.ற் கல்வி ௧௨௯ 

வாக அதனை' அடை தற்கு முயலாமல் உலகநூற் கல்கி 
யளவில் ஒருவன் நின்று விடுவனானால், ௮வனெடுத்த 
இட் மக்சட்பிறவி வெறும் பாழேயாவது திண்ணம். உயி 
சானது தன்கண் உள்ள அறியாமை முற்றுர் தொலையப் 
பெர்றுப் போறிவு விளக்கம் உடைபயதான வுடனே பிறவி 
எடுத்தலும் நின்றுபோகும். உயிர்கட்கு உடம்புகள் 

அடுத்தடுத்து, வருவதெல்லாம் ௮வ் வுயிர்களைக் கவிந்து 
நின்ற அறியாமையை நீக்கி ௮றிவை எ.ழுப்புதற்பொருட் 

டாகவே யாகலான், அறியாமை தேய்ந்து அறிவு எழும் 

வசையில் அவை பிறவிகளிற்சற்றிச்சுற்றிவரும். ஆகவே; 

அறிவுழால்களைக்கற்று வறியாமையை நிக்காதவன் மேன். 
மேற் பிறவியெடுப்பவஞுய் இருத்தலின், ௮வன் தனக்கு 

உடம்புகளைப் படைத்துக் கொடுப்பகான ஓயாத வேலை 

யைக் கடவுளுச்சுத் ; தீ ருபவன் ஆவன்) இது குறித்தன் 

ரோ பட்டின ததடி.களும், 
மாதா உடல் சலித்தாள் வல்வினையேன் கால் 
சலித்தேன். வேதாவுங் சைசலித்து விட்டா 
னே காதா, இருப்பையூர் வாழ்சிவனே இன் 

னுமோர் அன்னக் ) கருப்பையூர் வாரா 

மைக்கா” எனறு ௮ருளிச்செய்தனர். 

மேலுழ், உயிர்க்கு உறுதிதரும் அறிவு நூற் கல்லி 
யைக் கல்லாது, உடம்பைப் பாதுகாத்தற்குமட்டும் பயன் 

படும் உலகநூற் கல்வியைப் பயில்வது வெறுங் கூவுதலா 

கவே முடியும். ஏனென்றால், நிலையாயுள்ள உயிரின் 
நன்மையை சாடாது, நிலையின்றிச் சில கானிலோ சில 
இங்களிலோ அல்லது ல ஆண்டுகளிலோ மறைந்து 

போகும் உடம்புக்கு உணவு தேடிக் கொடுத்தற்கு மட் 
டும் பயன்படுகின்ற உலகழாற் கல்கியை வாய்யாது 
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௧0 அறிவுசைக்கொத்து 

கூவிக் கற்றல் நிலையானபயனைத் தசாமையின் அது வெற் 
ஜொலியேயாய்ப் போவதன்றி வேறு அது தரும் டேறு 
என்னை? இவ்வுண்மையை உணர்த்துதற்கன்றே, 

/அலகுசால் கத்பின் ௮.திவு.நால் கல்லா 

லக நூல் ஒ.துவதெல்லால் - கலகல 
கூஉசர் துணையல்லாற் கொண்டு தடுமாற்றம் 

போக் துணையறிவார் இல்?” என்று நாலடி. 

யார் கூறுவதாயிர்று. 

இனி, அறிவு நூற்கல்வியைப் பெற்றவர் மறுமையில் 
இன்பத்தை அ/டைவசென்று பலருங் கூறக் காண்கின் 

2௫மே யல்லாமல், ௮வா இம்மையில் மற்றவர்க்கில்லாத 
சிறப்பினைப் பெறக் காண்கின்றோம் இல்லையே; எல்லா 

ரும் உண்டு உடுத்து உறங்கச் சாதல்போலவே ௮ வரும் 
உண்டுடுத் துறங்கச் சாகின்றளர்; இன்னும் கன்றாக 

ஆராய்ந்து பார்க்குங்கால் உலகநூற் கல்வியில் மிக்கவர் 

களே இம்மையில் எல்லாச் சருஞ் சரப்பும் இன்பமும் 
பெறுகின்றனா; கட்புலலுக்கும் ஈமது நினைவுக்கும் எட் 

டாத மறுமையில் இன்பத்தை ௮டையலாமென நினைந்து 

அறிவு நூற் கல்வியிற் காலத்தைக் கழிப்பவர் கடைசியில் 

எமாறி இறப்பதற்சே இடமாகின்றதென்று அதனை இழித் 
துக் கூறுவாசே பலர், என்றாலும், அறிவின் ஏற்றத் 
தாழ்வுகளைச் செவ்வையாக ஆசாயர்துபாரத்தால், அறிவு 
மூற் கல்வியால் வருஞ் சிறப்பும் இன்பமும் வேறெதனா 

௮ம் வசமாட்டா என்பது ஈன்கு புலப்படும். எங்கன 
மென்றால், உலகத்தின்கண் எத்தகைய அரும்பெருர் 

தொழில்கள் கடைபெறுதற்கும் அறிவும் அறிவுமுயற்9, 
யுங் கட்டாயமாய் வேண்டியிருக்கின்றன. அறிவில்லா 

மல் எந்தத் தொழிலையுஞ் செய்தல் முடியாது, எர்த். ஈத்
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தையும் அடைதல் இயலாது. அறிவில்லாதவர்களும் 
அறிவுடையாசைக்கண்டால் அவர்க்குச் ஜெப்புச்செய்து 
பணிகின்றனர்; ௮வசை விரும்புகின்றனர். ஒருவர் பல 

ருதவி கொண்டு ஒர் அரிய பெரிய முயற்சியை sen 
டெழு£லிக்குங்கால், ௮ம்முயற்சி ௮றிவில்லாதார் செய்கை 
பால் முட்டுப்படுதல் கண்டு எவ்வளவு வருந்தி அவரை 

வெறுக்கின்றனர்! அப்போது அறிவுடையான் ஒருவன் 
மற்றையோர் செய்த பிழைகளை யெல்லாந் திருத்தி ௮த 
னைச் செவ்விதாக்கி முடிக்குங்கால் ௮தனைக்கண்டுவியந்து 

அவன்மேல் எவ்வளவு உவப்படைந்து அவனை கிரும்பு 

ன்றனர்! இங்கனமே மிகச் சிறிய முயற்சிமுதல் மிகப் 

பரிய முயற்சி ஈறாக அறிகில்லாதார் செய்வன பெரிதும் 
ழைபட்டுத் துன்பத்தைத் தருதலும், அறிவுடையார் 

செய்வன பெரிதுந் திருத்தமுற்று இன்பத்தைத் தருக 
ஓுஞ் சிறிதேனும் அழ்ந்து நினைப்பார்க்கு விளங்காமற் 

பாகா. இதபற்றியன்றோ தெய்வப்புலமைத் திருவள் 
CHa நாயனார், 

அறிவுடையார் எல்லம் உடையர் அறிவிலார் 
என் உடைய ரேனும் இலர்” என்று அருளிச் 

செய்தனர். 
இனி, இத்துணைச் சிறந்த ௮றிவுங் கல்வியாலன் நி 

உண்டாகாது. கல்வியில்லாதாரிலும் ௮றிவால் மிக்க. 

வசைக் காண்டுன்றோமே யெனின், ௮வரும் முற்பிறவி 
களிற் பயின்ற கல்வியின் பயனாலேயே ௮ங்கனம் அறிவு 
கூடப் டெறுகின்றனர்; ௮ங்கனங் கூடப்பெற்ற ௮றிவும் 

இப்பிறவியில் பேலுமேலுங் சல்கியாற் பண்படுத்தப்பட் 
டாலன்றி, ௮அ பாசி மூடிய பளிக்குமணிபோல் திரும்ப 

வும் அறியாமையில் அகப்பட்டு மங்கப்போகும், ஆனத
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ஞலேயே, உயர்ந்த கல்கியில்லாதவன் எவ்வளவு உயர்ந்த 

,அறிவு கூறினாலும், அதனை அறிவால் நிறைந்தேோர் ஏற் 
க் தொள்ளமாட்டார். இது, 

(கல்லாதான் ஓட்பங் கழியகன் ரூமினுங் , 

கொள்ளார் ௮.றிவுடையார்'” என்று திருக்குற 
ளுய் கூறுகின்றது. . 

இனிக், கல்வியுள்ளும் உலக ாற்கல்லி திலையில்லாத 
பொருள்களையே உணர்த்துவதால், அதனால் விளையும் 
அறிவும் கிலைபில்லாக இயல்பினதாய் நிலை.பான இன்பத் 

தைத் தசமாட்டாதாய் ஒழியும். அறிவுநாற் கல்வியோ* 

உலகடிலை, உயிரின்கிலை, உயி2ராடு ஒன்றாப் நிற்கும் 
அறியாமையின் நிலை, இருவினைச் தோற்றம், உயிர் மூவ 
கைக் குற்றமும் நீங்கும் வகை, முழ முதற் கடவுளின் 
இயல்பு, ௮2 செய்பும் உதவி, ௮த 32டொன்றாயிருந்து 

இம்மை மறுமை இசண்டிலும் நுகரும் இன்பகிலை முத 

லானவற்றை ஆராயும் உயர்ந்த ஆசாய்ச்சியில் அறிவைத் 
தகோயவைத்து, ௮வ் வழியால் அதனைத் தாயதாக்கப், 

பேசொளியொடு துலங்கவைத்தலின், அறிவு நூற் கல்வி 
கற்றார்முன் உலகநாற் கல்விமட்டும் உடையார் விலங்கி 
னம்போல் எண்ணப்படுவர், இவ்வுண்மை, 

விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநால் 

கற்றாுரோ டேனை யவர்? என்ற தெய்வக் தரு 
வள்ளுவர் திருக்குறளால் ஈன்கு ௮றியப்பூம்; இத்திருக் 

குறளில் *இலங்குநூல்' என்றது அறிவ்நாலையே யாம். 

வெளிப்பார்வை யளவில் உயிர்கள் எல்லாம் ஒத்த செப 
லம் மாறுதலும் உடையனபோற் காணப்படினும், நுணுகி 

ஆசாய்க்தால் அவற்றின் அறிவும் முயற்சியும் ஏற்றத்தாழ் 
வாகவே யிருச்கும். உண்ணல் உரங்கல் மருவல் சாதல்
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எல்லாவற்நிற்கும் பொதுவாயிருப்பினும் விலங்கெங்க 
ளில் இழிந்த பன்றியும் மக்களில் அறிவுடையான் ஒரு- 
வனும் ஒப்பாவர் என எவ?2சனுங் கூறுவ?சா? மக்களில் 

அறிவுடையான் ஒருவனும் ௮றிவிலான் ஒருவனும் ௮ங் 

கனமே உண்ணல் உறங்கல் முதலான தொழிலஎவில் 
வேறுபா டில்லாதவர்போற் காணப்ப்டி.லும், ௮றிவடை 
யான் தனக்குள்ள அ௮றிவின்'மேன்மையால் உயாந்2தா 
ஞைலும், அறிவிலான் தனக்குள்ள அறிவின் றுமை 
யால் தாழ்ந்தோ னாகலும் எல்லார்க்கும் உடன்பாடே 
யாகும். 

அலது உண்மையேயென்றலும், உலக மாற்கல்வி 
யால் விளங்கும் ௮றிவுகொண்டு இம்மையில் எல்லா 

நலங்களும் பெறுவதாயிருக்க, இதற்கு பேலும் அறிவு 

நூற்கல்வி ஒன்று வேண்டுமென்பது எ.தன்பொருட்டோ 

வெனின், உலக நூற்கல்கி ஒன்றேகொண்டு இம்மையி 
௮ம் மிகச் சிறந்த நலங்களைப் பெறுதல் இயலாது; இப் 

பிறப்பிற் பெ௮ தற்கரிய இன்பங்களையும் அறிவு நாற்கல்வி' 

யுடையார் எளிகிற்பெறுவர். கண்ண ற்கண்டுஞ் செகலியாற் 

கேட்டும் வாயாற் சுவைத்தும் மூக்கால் முகந்தும் மெய் 

யால் தொட்டும் ஐம்பொறிகளால் துய்க்கும் இன்பங் 
'களிலுங்கூட. அறிவு நாற்கல்வியால் உயர்ந்தறிவு வாய்த் 

தீவலுக்கு வரும் இன்பம், ஏனை உலக.ழாற் கல்விமட்டும் 
பெற்றவலுக்குத் தோன்றாது. மிகக் கூரிய முனையை 
யுடைய ஓர் இருப்புக்கோல் ,தழ்ர்ததோர் இடத்தையுர் 
அளைத்துச்செல்லும்; முனை மழுங்கியதோ அதைப்போல் 

ஆழ்ந்துசெல்ல மாட்டாதாகும். உலகறநூற்கல்வி சிறிது 

“how dase tug, அதனை செய்யப்படும் உலச 
மூபற்சிகள் பலவும் மக்களுக்குப் பலவகைச் கவலைகளை
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யுர் துன்பங்களையும் விளைவித்து ௮வசது அறிவை அலுப் 

படையச் செப்து மழுக்கு மாதலின் ௮வர் ஐம்பொறி 
இன்பங்களையுக் கூடக் கூர்ந்து பார்த்துத் துய்க்க மர்ட் 

டார். அறிவுதார்கல்வி யுடையார்க்கு நிகழும் அறிவும் 

முயற்சியும் ௮த்தசைய அல்லல்களை வருவியாமல் மேன் 

மேல் உள்ளக் கிளாச்சியினைத் தருவனவாய் இருத்தலின், 
௮ வசது ௮றிவு பெருவிளக்கம் உடையதாய்,௮வர் துய்ச் 
கும் எவ்வகை யின்பங்களையும் மிகவுங் கூர்மையாயச் 

அய்த்தற்குரிய வழிதுறைகளைக் காட்டி. ௮வரசை எக்கா 

ஓம் பெருமகிழ்ச்சியில் தோய்ந்திருக்கச்செய்யும். இனிய 
ஒஓசையையேலும் அழகிய காட்சுகளையேனுக் இஞ்சுவை 

உணவையேனும் ஈலஞ்சிறந்த வேறு பிறவற்றையேனும் 

இவ் விருஇறத்தாரும் ஒருகாலத்து ஒருங்கே ,தயக்கும் 
போது, ௮றிவுநூற்கல்வி யுடையார் அவற்றின் முணுக் 

கங்களை நிசம்பத் தெரிக்து மிக மகிழ்தலும், உலக, நாற் 
கல்வியுடையார் ௮வற்றை ௮ங்கனம் உணசமாட்டாமை 

'பின் ௮வர் சிறிதே மகிழ்தலுங் கண்கூடாய்க் கண் 
டறியலாம். ் 

பேலும், அறிவுநூற்கல்வி யுடையார் பேரிதுங் கூர் 

மையான அறிவுடையசாதலின், ௮வர் தாம் விரும்பிஃ 

னால் தம்மினுக் தாழ்ந்த 'உலகநூற்கல்வி யுடையார் செய் 

யும் எத்திற முயற்சிகளையும் அவரைவிட எளிதாகவுஞ் 
செவ்விதாகவுஞ் செய்து முடிக்கமாட்டுவா். உலகநூற் 

கல்வி யுடையாசோ தாம் எத்துணைதான் விரும்பினாலும், 

தம்மினும் மேற்பட்ட அறிவு நாற்கல்விபுடையார்க்குள்ள 
அறிவைப் பெறவாவது அவர் செய்யும் முயற்சிகளிற் 

தினையளவேனுகந் தாஞ் செய்யவாவது மாட்டுவாசல்லா; 

எதுபோல வெனின், அரசியலைத் இறம்பட சடத்தும்



அறிவு நாம் கல்வி ௧௬டு 

மேலோனான ஒர் அமைச்சன் தன்ழே அலுவல் பார்ப் 
பார் செய்யும் முயற்சிகளைத் தான் செய்யவேண்டினால் 
அவரிலும் அதனைத் இறமையாகச் செய்து முடிப்பன்; 
அவன் €முள்ள ஊரகாவற்காரன் ஒருவன் ௮வ் வமைச் 
சன் ரொழிலைத் தான் கெய்ய விரும்பினால் அது முடி 
யுமோ? அதுபோலவென் றிந்துகொள்ளல் வேண்டும். 
அதுவல்லாமலும், எல்லா உயாத்தபொருள்களும், உயர்த் 

தோரும், உயாந்த இன்பங்களுந் தமக்கு இசையாத 
உலகதூலறிவு முயற்சியுடையாசை விட்டகன்று, தமக்கு 
இசைந்த அறிவுநாலறிவு முயற்சியுடையானைத் தாமே 

வந்து அணுகுமாதலின் ௮றிவுநூற் கலைஞசே இம்மை 
'யிலும் எல்லா உயர்ந்த நலங்களைபும் பெறுவா, மறுமை 

பிலும் ஏனையோர்க்கு எட்டாத பேரின்பத்தைப் டெறு 

வா. ஆதலால், மக்களாய்ப் பிறந்தோர் உலகநாற்கல்கியி 

லேயே தமது காலத்தை முற்றுங் கழித்துவிடாது அறிவு 

நூற் கல்வியையும் மிக முபன்று பெற்றுப் பேரறிவையும் 

பேரு நலங்களையும் எய்துவாசாக! ௮றிவுநால் உலகநூல் 
இவ்விவை என்பதைப் பினன்ர் விளக்கிக்காட்டுதும்.



தமிழ்தாட்டவரும் மேல் தாட்டவரும் 

ஈம் தமிழ்காட்டவர் பொருளையுர், தமிழ்காட்டை ws 

துள்ள மற்றை இந்தியராட்டவா பொருளையும் மேல்காட் 
Lait ua) வழியிற் கவர்ந்து செல்னெறார என்னுங் கூக் 
குசல் ஒலியும், ௮தனைத் தடைசெய்து இந் நாட்டவரின் 

பொருள் இங்கேயே நிலைடெறுமாறு செய்தல்வேண்டின் 
௮யல்நாட்டவர் இங்கே சிலைப்படுத்சக் கொண்டுவரும் 

பண்டங்களை வாங்காது முற்ற ஒழித்தலே செயற்பால 

தென்னும் ஆசவாமமும் நாடு எங்கும் பசலிப், பலவகைக் 
குழப்பங்களையும் பலவகைத் துன்பங்களையும் உயிரழிவு 

பொருளழிவுகளையும் ௮ங்காங்கு கிமாத்து வருகின்றன. 
பேர் ௮ல்லலுக்கு இடமான இப்பிழைபாடான வழியிற் 

புகுந்து ஈம்மனோர் துன்புறாமல், ௮வர்களைப் பாதுகாத் 

தல் வேண்டியே, எமது அறிவுரையை இங்கெழுதுகின் 
றாம், இதனை நன்றாக ஆராய்ந்து பார்த்து, எமதுளை 

பொருந்துமாயின் அதனைக் கைப்பற்றி யொழுகி நம்ம 
வர் நலப்பவொராக! 

| முதலில் ஈம் நாட்டவர்பால் உள்ள ஒரு பெருந் 
குறை என்னென்றால், எதனையும் அயா ப்ந்து பார்த் 

குங் குணம் இல்லாமையேயாம். ஒருவா கல்வி யறிவு 
ஆசாய்ச்சியுடைய பெரியரா யிருந்தாலும், ௮ வரைப் பத் 
துப்பேர் கொண்டாடாவிட்டால் ௮வசை ஈம்மனோர் 

தாமுங் கொண்டாடமாட்டார்; அதுவேயு மன்றி, ௮வ 
ரைப் பத்துப்போ பொறாமையினாலோ, அல்லது வேறு 
காரணத்தாலோ இழித்துப் பேசச் கேட்டால், அது



தமிழ்காட்டவரும் மேல்சாட்டவரும் ௧௯௭ 

தகுமா தகாதா என்று ஆய்ந்துபாசாமல் தாமும் அவனை 
உடனே இழித்துப் பேசிலிுவ3) அவர்க்குத் தீங்கும். 

இழைப்பர், இனி, மற்றொருவர் கல்வியறிவு ஆசரய்ச்சி 
கள் சிறிதும் இல்லாசாயினும், அல்லது ௮வை சிறிதே 
யுபையமாயிலும், பத்துப்பேர் ௮வர்பால் வைத்த பற்றி 

னாலோ அல்லது அவர்பால் காம் பெறும் ஏசேனும் ஒரு 
பயன் குறித்தோ ௮வசைக்-கொண்டாபவேசாயின், ௮வர் 
எதற்காக ௮வசைக் கொண்டாடுகின்றார், நாமும் ௮வரை 

ஏன் கொண்டாடவேண்டுமென்று சிறிதேனும் ஆசாய்ந்து 

பாசாமல் உடனே ௮வசைக் கண்கால்தெரியாமற் சொண் 

டாடி.விடுவா; ௮.க் கொண்டாட்டத்தால் வருக் துன்பங் 
களையும் தாம் ௮டைவ௩். பெரும்பாலும், நம் நாட்டவர் 

உண்மை யறிவு_யாராய்ச்சிகள் உடைய பெரியாரைத் 
கொண்டாடுவதும் இல்லை; ௮வசால் தாம் ௮டைதற்குரிய 
பெரும்பயன் ௮டைவதுமில்லை. "வெரரிமினுக்கும் வெற் 
௫.சவா.ரமும் உடையாரைப் பின்பற்றிக் தமது நலனையுர் 

சம் ராட்டவா ஈலனையும் இழந்துவிரவ த அவர்க்கு இயற் 

கையாய்ப் படிந்துவிட்டது. ' t 

இனி, மேல்காட்டவர்பால் உள்ள ஒரு பெருங் 

குணம் என்னென்றால், எவர் எதைச் சொன்னாலும், 

"எவர் எதை எழுதினலும் அவ்வப் பொருளின் இயல்பு 
களைத் தம்மாலானமட்டுஞ் சோம்பாம லாசாய்ந்துபார்த்து, 
எ.து தழுவத்தக்கதோ ௮தைத் தழுவுவர், தழுவத்தகா 
ததை விலக்குவர். வெறும் வெளிமிலுக்கையும் வெற்றாச 

வாசத்தையுங் கண்டு ௮வர் ஏமாந்.தூவிடுவதில்லை. அறி 
விலும் ஆசாய்ச்சியிலு2ம அவர்கள் தபது காலத்தைப் 
பயன்படுத்தி வருதலால், அவர்கள்பால் வீணான எண் 
ணங்களும் வீனை பேச்சுகளும் நிகழ்வதில்லை. பிறர் 
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bie அ றிவுசைக்கொத்து 

பாற் குற்றங்கள் இருந்தாலும் வற்றை ௮வர்கள் சாய் 
வதில்லை; பிறாபாலுள்ள குணங்களை மட்டும் ௮சாய்ந்து, 

அவற்ற:க்காக ௮வரைப் பாராட்டுவதுடன், அவரால் 
தாழும் உலகமும் பயன்படுதற்கான ஒழுங்குகளெல்லாஞ் 
செய்வர். , அதனால், மேல்நாட்டவரில் நற்குணமும் ஈல் 

லறிவும் நன்முயற்சியும் உடையவர்கள் ரஷ் சிரப்பும் 

எய்தித், தாமுக் கம்மைர் 2சாந்தவரும் வறு ஓமயுங் சவலை 

பூம் இன்றி உயிர்வாழப் பெற்று, நாடோறும் ஆஐயிசக் 

கணக்கான புதுமைகளையும் ஆயிரக் கணக்கான பொறி 
களையும் (இயர்திரங்களையும்) ஆயிரக்கணக்கான தொழிற் 

சாலைகளையும் ,ஐயிரக் கணக்கான கல்விச்சாலைகளையும் 

ஆபிசக் கணக்கான சொற்பொழிவு மண்டபங்களையும் 
ஆயிரச்கணக்கான கலையறிவுக் கழகங்களையும், இனலும் 

இவைபோல் ஈம் சொல்லளவில் ௮டங்காத பலப்பல ஈலங் 

களையும் தாமிருக்கும் 'நாடுகளிற பசவர்செய்து வருவ 

தொடு, தகாஞ் செல்லும் பிறரா$களிலும் அக் நலங்களை 

யெல்லாம் பசப்பி வருகின் parts . 
4 இனிட நம் நாட்டவாக mas ar wo aigwige ule 

லாமையோடு 5 பிறாபால் 

அருள் இரக்கமும் இல்லை. க்கு தம் மனைவி மக்க 

  

ளும் நெருங்கிய உறவினருமே உரியசெனவும், பற்றை 

யோசெல்லாக் தமக்கு வேருனவ செனவுக், தாமுச் தம் 
மினத்தவரும் ஈன்ஒயிருத்தலே தமக்கு வேண்டு தம் 

மவரல்லாத பிறர் எக்கேடு கெட்டாலென்ன எத்செருவ. 

போனாலென்ன எனவும் நினைந்து, பிறர் நலத்தைச் சிறி 

இங் கருதாசுவர்களாய் இறாக்கின்றனர், கன்னங் கரு 
தும் இப் பொல்லாக எண்ணத்தால் இத் கமிழ்காட்ட 
வர்க்குட் பிரிந்திருக்கும் ௮ளவிரந்த சாதிகளும், ௮வற்



தமிழ்சாட்டவுரும் மேல்காட்டவரும் ௧௯௯ 

ரூல் விளைந்திருக்கும் அளவிறந்த வேற்றுமைகளுங் கச 
கிட்டுச் சொல்லல் இயலா. நாலுபேர் ஒன்றுசேர்வார்க 

ளர்னாற் ச1கஇிப்பேச்ஈம்; பெண் கொடுக்கல் வாங்கஜைப்பற் 

நிய, பேச்சும்; ௮வன் சாக கெட்டவன், அவனுக்கும் 

நமக்கூம் உறவு கிடையாது, எங்கள் சாதி உயாந்து, எங் 

சள் சாதியில் ஒடிக்காற் பால்வடியுல், எங்களிழ் asi 

வீட்டுக்காச) தோம் காங்கள் கலப்பது வழக்கம், மற்ற 

வர்கள் கையில் தண்ணீர்கூட வாங்கமாட்டோம் என் 

னும் பேச்சும்; ௮தைவிட்டர்ற் பொருள்தெடும் வகைக 

ளைப் பற்றிய பேச்சும்; அதுவும் விட்டால் தமக்குப் 

பொ நள்சே.ரங காலச்தைப்பற்தியும், கோய்திரும் நேசக் 

தைப் பற், Dap பணம் ஆரும் நாளைப் பறறிபும் எந்த 

இடத்திர நீபோனாற் குறி கேட்கலாம், எந்தத்தெய்வத்துக்கு 

ஆதி 
. ௫ உ a 

கும்பிடலாமா? igisoga ரனைக் கும்பிடலாமா? காளி 

கொழி அறகத்கால் ஓவை கைகூடும்? மாரியைக் 

யைக் கும்பிடலாமா? கறுப்பண்ணனைக் கும்பிடலாமா? 

எசக்கியைக் கும்பிடலாமா? ருடலைமாடனைக் (ayn Fe 

லாமா? என்னுள், சிறுதெய்வச்'சிரறுயி!க்கொலைக் சொடும் 
பேச்சும்; தனக்குப் பகை யானவனைப் பல வகையால் 
இழித்துக் தன்னைப் பலவகையால் ௨ பாத்துச் செருக்கிப் 

பேசும் பேச்சு மே எங்கும் எல்லாரும் பேசக் காண்கின் 

ஹோம். புகைவண்டிகளிலும் இந்தப் பேச்சே, பொழுக் ' 

கூட்டங்களிலும் இந்தப் பேச்சே, கோயில்களிலு!ம இந் 

தப் பேச்சே, குளக்கரைகளிலும் இந்தப் பேச்சே, 

.... இதைத் தலிர, நாம் எதற்காகப் பிறந்திருக்கின் 

றோம்? நாம் இப் பிறவியிற் செய்யவேண்டுவன யாவை? 
ஈமக்கும் மற்ற விலங்குகளுக்கும் ( மிருகங்களுக்கும் ) 
உள்ள வேற்றுமை என்னை? ஈம்மையும் மற்ற எண்ணிறஈ்ச



௧௪௦ அதிவுசைக்சொத்து 

உயிர்களையுக் தோற்றுகித்தது யாது? இந்த உலகங்கள் 
எதற்காகப் படைக்கப்பட் டி.ருக்கின்றன ? இவைகளை 

பெல்லாம் படைக்க பேசறிவுப் பொருளின் நோக்கம் 
யாதாய் இருக்கலாம்? நாம் இறந்தபின் எந்த நிலையை 

யடைவோம்? பொருள் தேடுவதும், உண்பதும், உழக்கு 

வதும், மருவு௮தர்.தவிச, வேறு நாம் செய்யத்தக்கதுக் 

தகாததும் இல்லையா? என்று இவ்வாறெல்லாம் எண்ணிப் 

பார்க்கத்தக்கவர்களை ஈம்மில் நாறாயிசவரில் ஒருவசைக் 
கூடக் காண்பது அ௮த்திபூத்தாற்போல் இருக்கின்றதே! 

அனால், மேல்காட்டவர்களிலோ இவைகளை யெல் 

லாம் ஆசாய்ர்துபாப்பவரும், சாய்ந்து எழுதுவாரும், 
ஆசாயுங் கழகங்களும், அவர்களாலும் ௮க் கழகங்களா 

௮ம் எழுதி வெளியிடப்பட்ட, வெளியிடப்படுகன்ற நால் 

களும், நாள் வெளியீ$கள் கிழமை வெளியீ3கள் திங் 

கள் வெளிமீடுகளும், ௮வை தம்மைக் கற்பாருங் கற்பிப் 
பாரும், இவ் வகைகட் கெல்லாங் கோடி கோடியாகத் 
தமது பொருளை வழங்குவாரும் எண்ணிக்கையிலும் 

அடங்குதல் இல்லை. பேல்காட்டவர்கள் பசியெடுத்த 
வேளையில் எந்த இடத்தில் எந்த உணவு Gem sear 
நீதோ அதனைப் பெற்று மகிழ்ச்சியோடு உண்பர்; தப.து 

வாழ்க்கைத் துணைக்கு எந்த நாட்டில் எவர, இசைந்தவ 

சாய்த் தெளியப்படுகின்றனசோ, ௮வசை மணந்துகொள் 
வர். உடம்பைப்பற்றிய இவ்கிசண்டு குறைகளையும் இங் 

கனம் எளிதிலே நிசப்பிக்கொண்டு, அதற்குமேல் ௮வற் 
றில் தம் கருத்தைச் செலுத்தாமல், சம் அறிவு தசாய்ச்சி 
கை மேன்மேற் பெருக்குவதிலும், காடோறும் புதிய 

புதிய ஆற்றல்களையும் புதிய புதிய பொறிகளையும், புதிய 
பூதிய உண்மைகளையுங் கண்டு பிடிப்பதிலும், அவற்றைப்



தமிழ்காட்டவுரும் மேல்காட்டவரூம் ௧௫௧ 

பயன்படுத்துவதலுமே தமது கருத்தை ஓயாமற் செலுத்தி 
வருகின்றனர். , 

மற்று, ஈம் காட்டவசோ மேலே காட்டியபடி, நிலை 
மில்லாமல் அழிக்து2 2பாகுந் தப்த உடம்பைப் பற்றியும், 
அவவுடம்பால் வந்த தொடா புகளைப் பற்றியுமே எந்நேச 
மும் பேசியும் கினைந்தும் வருவதல்ளாமல், என்றும் நிலை 

யாக இருக்குத்தக்க தமது அறிவு விளக்கத்தைப் பற்றியா 

தல், தம் அன்பையும் ௮ருளையும் வளர்க்குங் கடமைக 

ளைப் பற்றியாதல் பேசியும் எண்ணியும் வசக் காண்டுன் 
(ரூம் இல்லையே! 

இன்னும், ஈபது வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாது 

'வேண்டப்பவன கல்கிப் பொருளுஞ் செல்வப்பொரு 
ளும் 'என்னும் இசண்டுபேயாகும். கல்விப்பொருளைப் 
பெற்றவர்கள், தமக்கும் பிறர்க்கும் அன்த்த SHI 
அறைகளை ய்ந்துபாரத்துக், காலச்இின் நிலைச்கும் இடத் 
இன் நிலைக்கும் ஒத்த முயற்கெளைச் சோம்பாது செய் 
வாகளாயின், ௮வர்கட்குச் செல்வப்பொருள் தானே 

வரும். வெறுஞ் செல்வம் மட்டுந் தமது பழகவினைப் 

பயத்தால் வாய்க்கப் பெற்றவர்கள், ௮ங்றனங் கல்லிப் 

பொருளை எளிதலே பெற்றுக்கொள்ளுதல் இயலாது. 

மேலும், கங்லி்பொடுகள் என்றும் அழியாது; செல்வமோ 

சில காலத்தில் அழிக்துபோம்; கல்கிப்பொருள் ஒருவ 
னது அறிவைப் பற்றிக்கொண்டு எழுமை எழுபிறப்பும் 
அவனுக்கு உற்றதுணையாய்ச் செலும்; செல்வமோ ௮த 

ளை யுடையானுக்கு இந்தப் பிறவியிலேயே துணையாகா 

மற், பிறசாற் கவசப்பட்டு, ஒ2சாவொருகால் அவனுயி 
சையுச் தொலைத்தற்கு epantiggasts கல்விப்பொருள் 
இந்த உலகத்திலும், இங்குள்ள உயிர்களிலும் உள்ள



௧௫௨ ௮றிவுசைக்கொத்து 

வியப்பான உண்பைகளை sass ore ager, இவற் 
றிர்கு உள்ளுமாய்ப் ப்ரர்புமாய் நிற்கும் இறைவன்தன் 

அருளுண்மைகளையும் விளங்கச்செய்து ஈமக்குப் பேரின் 

புத்தத் தரநிற்கும்; செல்வப்போருளோ தன்னையுடை 
யானைப் £ பெரு, ம்பாலுந் Bu அறைகளிற் புகுச.இச்,” கல 

கா லத்தில் அவன் 'சிற்றின்பத்தினையும் நகரவொட்டா 

பல் அவனை சோய்வாப்ப் படுத்து, அவனைவிட்டு நீக்கி 

அவனை ஸிரைவில் மாய்க்கும். ஆகையார், கல்விப் 

பொருள் சிறந்ததோ, செலிவப்பொருள் சறஈததா என் 

பதைர் சிறிது எண் £ணிப் பாருங்கள்! கல்விப்பொருள் 

ஒன்றுமே நமக்கும் கம்மைச் சேரந்தார்க்கும் தலம்பயப்ப 

தீன்றிச், செல்வப்பொருள் அங்ஙனம் நலம் பயப்பதன் 

றென்பது சிறிதுணர்வுடையா ர்க்கும் விளங்குமன் ம? 

ஆகவே, கல்விப்பொருளின் ப ரட்ட ச் செல்வப்பொரு 

ளைப் பயன்ப92.த வண்டு 2யல்லாமற், சேல்வப்பொ ரு 

ளைப் பெறும் ஈருட்! டே கல்விப்பொரு நளைப் பயன்படுத் 

அதல் காது. 
ஆலை, ஈம் காட்டவர்நிலை எத்சகன்மையதா யிருக் 

இின்றகென்பகை எண்ணிப்பாருங்கள்/ஈம்மவரிற் பெரும் 

பாலார்க்குக் கல்வி கற்பதிற் சறிதும் விருப்பமேயில்லை. 

கற்கவேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள வர்களுக் தமிழ் எழு 
தீப் படிக்கத் தெரிக்தாற் போது மென்றும், அதுவும் 
வேண்டாங், கையெழுச்துப் போடத் தெரிந்தாற் போது 

மென்றம் எண்ணி ௮ங்கனமே ஈடப்பவர்களாய் இருக் 

கின்றார்கள். இன்னும் பலர் :(தமிழ்$்*படித்து என்ன 

வாரிக்கொள்ளப் போகின்றான்? படியாதவர்களில் எத் 
தனையோபேர் பொருள் தேடிச் செல்வா்களா மீல்லையா'* 

என்று வாய் கூசாது பேசிப் போகின்றனர், இன்னும்



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ‘Sethe 

பலர், 4 அங்கிலம் படித்தாலும் பெரிய2வலை கிடைக்கும், 
பெரிய ௮திகாரங் கிடைக்கும், ஆங்கிலம் படித்துப் பட் 

டக் வாங்கின மாப்பிளைக்கு யொயிசம் பத்தாயிசத்துடன் 

பெண் ௧ Bans ao” என்று எண் அவதுஞ் சொல்றுவ 

அஞ் பசய்து, இவைக ளுக்காகவே தீம் மக்களை ஆங்கிலம் 

பயிலச் செய்கின்றார்கள். ‘ , 

அவக்கு்திலி நந்தே இரக்க எண்ணத்தோடு ஆங்க 

லங் கற்கின்ற பிள்ளைகள், ௮கனில் “Sid POUT pet ve 
டங்கள் வாங்கினவர்களாய் வேளிவ/சவுடன், பொருள் 

வருவாய்க்கு ௪ இசைர்க வேலைகளைப் பெறுவகிற் என்னார் 

கருக்கும் உடையசாகின்ராகளே யல்லாமல், பேலும் 

மம லுங் கல்வி யறி வை! டிபெருக்கே 2வண்மிெ மன்னும் எண் 

ணம் உடையசாகக் காணப்படவில்லை. இரசியறி நுறை 

களி2லா, நீசாவி நிலையங்களி 2லா, அங்கில வணிக! தந 

சொத்தாக £லைகளிமீலா, இன்னும்' இவை பபான்ற பிறவற் 

நலோ பெரிய பெரிய அலுவல்களில் ௮மாந்து பிறர்க்கு 

ஊழியஞ்செய்து பொருள் சட்டுவத:2ல 2ய பெரு முயற்சி 
யுடையவர்களாய் இருக்கின்றார்கள், இவ் வலுவல்களைப் 

டெறும்பொருட்டு, அவற்றிற்குக் கலைவாகளா யிருப்பவர் 
கள் கேட்கும் அளவெல்லாக் தாழ்ர்து கைக்கூலி கொடுக் 

கின்றார்கள்; அது மட்டோ, ௮த் தலைவர்கள். விரும்புகிற 

ப யெல்லாம் மானக் கடான செயல்களைச் செய்வதற் 

கும் முன்ரிற்கின்றார்கள் ! பொருள வருவாயையுக் தலைமை, 

யையுமே பெரியவாக நினைத்து, இவ்வாறெல்லாம் பெரும் 

பாடுபட்டுத், தாம் விரும்பிய வேலைகளை அடைந்தபிறகா 
வது, இவர்கள் எண்ணங்.கல்லிப் பயிற்சியிலுங் கடவுள் 

வழிபாட்டிலும் பிறர்க்குகவி செய்வதிலும் நாட்டுக்கு 

தலர் தேவெதிலும் இிரும்புகின்நதோ வென்றால், இல்லை,



க்க அறிவுசைக்கொத்து 

இல்லை. தாமிருக்கும் வேலையினளவுக்கு 'வருஞ் சம்ப 
ளத்தில் மனநிறைவு பெறாமல், தாம் தமக்கு பேலுள்ள 

வாகட்குக் கைக்கூலி கொடுத்தது போலவே, தாமுர் 
Ades கழுள்ளவர்பாலுந், sg தலைமைக்குக். Bip 

அடங்க. நடக்கும் ஏழை யெளியவர்கள்பாலு மிருந்து 
ஒயாமற் கைக்கூலி வாங்கினவவண்ணமாயிருக்கன்றார்கள். 

அங்ஙனம் ஏழை எளியவர்கள் ௮ழ அழ ௮வர்கள் 

வயிற்றில் அடித்துச் சேக்கும் பொருளையாவது ௮வர 

கள் நல்வழியிற் செலவு செய்கின்றார்களோ வென்றால் 
அதுவுமில்லை. இசப்பவர்க்கு ஒரு கை முகந்த ௮ரிசி 

தானும் கொடுக்க இசையா, கற்பவர்க்குங் கற்றவாக்கும் 

ஒரு காசுதாலுங் கொடார். மற்றுத், தம் மனைவி மக்கட் 
குப் பொற்சரிகை பின்னிய பட்டாடைகள் வாங்கிக் 
கொடுப்பதிலும், வைரம் இழைத்த உயந்த ௮ணிகலங் 

கள் செய்வித்து ௮ணிவதலும், ௮வாகள புழங்குதற்குப் 

போன் வெள்சரிகளிற் சமைத்த எனங்கள் வாங்கிச் சோப் 
பதிலும், அவர்களுக் தாழும் ஏறி ஊர் சும்றுவதற்குக் 

ருதிரைவண்டிகள், இவற்றிலும் விலையுயாந்த உந்துவண்டி 

sar (motor cars) ௮மைச்.தக்கொள்வதிலும், நாடகசாலை 

கள் சூதிசைப் பந்தயங்கள் வட்டக்காட்சிகள் (011005) 
சென்று காண்பதிலும் இன்னும் இவைபோன்ற வெற்றார 
வாசங்களிலுமாகத் தாம் ஏழைக் குடிமக்களிட மிருக்து 

பகற்கொள்ளை யடித்த பெருக்தொசையான பொருளைச் 
செலவு செய்துவிடுகினமுர்கள். இன்னும் பலா, சாசாயங் 

குடித்தும் ணன்இன்றும், வேசியமைபருகியும் அப்பொரகு 

ளைப் பாழாக்குகன்றார்கள். மற்றும் பலர், ௮ப் பொரு 
ளைக் கடன்கொடுத்து வட்டிமேல் வட்டி வாங்கியும், ௮ம் 
முகத்தால் ஏழை யெளியவர்களின் நிலங்கள் of act
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பண்டங்களைக் கவரந்துக் தமது பொருளை ஆயிசம் grap 

பிரல் கோடி என்னும் பேசளவாகப் பெருக்குவதிலேயே 
முனைந்து நிற்கின்றார்கள். 

இவவாருக, ஆங்கிலங் கற்கும் இந் சாட்டவர் எந்த 
இனத்தைச் சேர்ந்தவரா யிருந்தாலும், ௮வர் எல்லாம் 

மேலு மலும் பொருள் சேர்ப்பதற்கே தாங் கற்ற கல்வி 
யைக் கருவியாக்கி, ஏழைக் குடிமக்களைப் பாழாக்குகின் 

௫ர்கள். இர் நிலையிற் பார்ப்பனரும் பார்ப்பன.ரல்லாதா 

ரும் ஒத்தவாகளாக்வே யிருக்கின்றார்கள். தர்கலர் தேடு 

வ.திலேயே நாட்டம் வைத்திருக்கும் இவர்கள், அவைக் 

களங்களில் மேடைமே லேறிப் பேசும்போது மட்டும் 

ஏழைமக்களுக்காகக் கண்ணீர்கிட்டுக் க கறுகின்றார்கள்? 

இஃது எதனை ஒத்திருக்கின்றதென்றால், 4s அடு நனைகிற 

சே யென்று கோநாய் குக்தி ய'ுததையே"*ஒத்திருக்கன் 

றது. .மேடைமேல் இவ்வளவு இசக்கங்காட்டிப் பேசிய 

வர்கள் விட்டுக்கு, எழையிசவலர்கள் சென்றால், அவா் 

களை ஏசித் து ரத்துனெருர்கள். இந்த வகையிற் பார்ப்ப 

னரை விடப் பார்ப்பன சல்ஸ்தாசே மிகக் சொடியரா 

யிருக்கின்றார்கள். யாங்கனமென்றால், உயர்ந்த நிலை 
களிலுள்ள பார்ப்பனர்கள், தம் மினத் தவ சல்லாதார்க்கு 

ஏதோருதலியுஞ் செய்யாவிடி லுர், தம் மினத்தவர்களில் 
ஏழைகளா யிருப்பவர்க்கு எல்லாவகையான உதனியுஞ் 

செய்யக் சாஷ்ஷின்றேம். மற்றுப், பார்ப்பன சல்லாதாரில் 
உயர்நிலைகளிலிருப்பவர்சளோ ஏழைக்குடி.கட்குஏதொரு 
ஈன்மையுஞ் செய்யக் காண்கிலேம்; ஈன்மை செய்யா 
தொழியிலுர் 2மையேலுஞ் செய்யாதிருக்கன்றார்களோ 
வென்றால், அப்படியுமில்லை. எளியவர்களைத் தன்புறுத் 
Supa, அவர்கள் பொருளைத் (தோலிருக்கச் சளை கிழுங் 
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குவது'” போல் விழுங்கும் வந்தாற்றானே, தாம் வல் 
லாண்மை வாழ்க்கை செலுத்தலாம். 

செல்வர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டு நடுகிலைமன்ரங் 

களில் முறையிடச்செல்லும் எத்தனை எளியமக்கள், தாம் 
ழூவெர்க்குக் கைக்கூலி கொடுக்கு இடமில்லாமையின், 
அகும் நடுவிழந்து, ஓலமிட்டு அ௮ழுகின்றார்கள்! தா் 
ஆங்கிலர் ஈடுவசாயிருப்பின்; அவரால் எத்திறத்தவரும் 
ஸமூறையாக வழக்குச் தீர்க்கப்பட்டுத் தங் குறை தீர்கின் 

றனர். ஈம் நாட்டவர் ௮ர நிலைகளில் இருப்பிற், பெரும் 

பாலும் ௮வரால் நடுவாக வழக்குத் தீர்க்கப்படுதல் இல்லை; 

அலரிக்குள் கைக்கூலி கொடுப்பார் பக்கமே வழக்கு ஈன் 

wpe wpa Seong. இசனிலும் பெருங் கொடுமை யா 

திருக்கின்றது? *காவலாக இட்ட வேலியே பயிரைத் இன் 

(ஏற் பயிர் விளைவதெப்படி 19 

இங்கனம் பொருளையே பெரிதாய் நினைந்து ஈடுவு 

தவறி எளியவாகளை வருத்திப் பொருள் சோக்கும் ஓங் 

கிலங் கற்ற நம்மனோ், பார்ப்பனரல்லாத ஈம்மனோர்க்கு 

இவ்வாறெல்லார் தீங்கழைப்பினும், பார்ப்பனர் காலில் 

விழுவதற்கும் ௮வர்க்குத் தாம் சேர்த்தபொரளை மிகுதி 
யாக வழங்குதர்கும் மட்டும் அவர்கள் சிறிதும் பின் 

வாங்குகிறுர்களில்லை. இவர்கள் தங்கிலங்கற்றது வயிற்றுப் 

பிழைப்புக்கும் பெருமைக்குமே யல்லாமல், ஆங்கிலத்தி 

லுள்ள விழுமிய அறிவாராய்ச்சியைப் பெறுதற்கு அன்று 
கையால், இவர்கள் தம்வீட்டிஓள்ள ௮றிவில்லாப் பெண் 
மக்களின் சொல்லுக்கும். ஆசாய்ச்சயில்லாப் பேதைக 

ளான சம் சுற்றத்தார் சொல்லுக்குங் கட்டுப்பட்டவாக 
ளாகித், தம் இல்லத்தில் ஈடக்கும் ஒவ்வொரு சடங்கிற்



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவகும் ௬௪௭ 

.கும் பார்ப்பனர்களை வசவழைத்து, அவர்க்கு ௮வர் வேண் 

டிய பொருளை வழங்கி அவர் காலிலும் விழுகனருர்கள்.! 

ஒரு வேளை ஈல்லசோறுகூடக் கடையாமற் பட்டினியும் 
பசியுமாய்க் கிடந்து வாடி. வதங்கும் ஏழைகள் முகத்தை 
ஏறெடுத்தும் பாசாமற், பேதைமை வயப்பட்டு, அறுமை 
யறியாத பார்ப்பனர்க்கும், Tours ds கொண்டாட்ட” 
குஞ், சிறுதெய்வ வெறியாட்கெட்கும், அழிவழக்குகட் 

ந் தமது பொருளைக் கணக்கின்றிச் செலவி௰ிம் நம்ம 

சேரின் நிலை, எண்ணுந்தோ௱றும் நடுக்கத்தை விளைவிக் 

கின்றது! 
இனி, ௮ங்கலமாவது தமி.ழாவது கல்லாதிருந்தும், 

பழைய ஈல்வினைப்பயனாற் பெருஞ் செல்வர்களாகவுஞ்," 

சிற்றசீசர்களாகவும் வாழ்வார் ஈம்காட்டிற் பெருந்தொகை 

யாய் இருக்கின்றனர். இவ7களுடைய செல்வச் செருக 

கையும், இவர்கள் தங் கழ்்உள்ள”ஏழைமக்கட்குச் செய் 

யுங் கொடுபைகளையும் சாம் எண்ணிப் பார்ப்போமானால், 

நபதுள்ளம் இன்னும் சிகுதியாய் நடுங்கா திற்கும். செல் 

வாகள் இல்லங்களில் இருக்கும் பொற்சரிகை பின்னிய 
பட்டாடைகளிலும், ௮வாகளும் ௮வ/களின் மாதரும் 

அ௮ணிந்துகொள்ளுங் கல்லிழைத்த நகைகளிலும், அவர் 

கள் புழங்கும் பொன் வெள்ளி ஏனங்களிலும், ௮வாகள் 
ஏறிச் செல்லும் ஊாதிகளிலும், இன்னும் இவைபோன்ற 
வெளிமினுக்குகளிலும் ௮வாகள் செலவு செய்திருக்கும் 

பொருளைக் கணக்கிடப் புகுந்தால், அவை நமாருயிரக் 
கணக்காயிருக்கும். 

இனிச், சற்றசசாகளாகிய ஜமீன்றாசர்களின் ௮சண் 

மனைகளிலும் இங்கனமே ஆடைகளிலும் அணிகலங்கள் 

முதலியவற்றிலும் மடங்கி வறிதே கிடக்குஞ் செல்வப்
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பொருளைக் கணக்டெப் புகுந்தால், அவை சணக்கில் 
அடங்கா. 

இங்கன 

மடங்களில் ஏதொரு கற்பயனலுமின்றி ௮டஙகிக் இடந்து 

மே, சைவ வைணவ சுமார்த்த மாத்துவர்” 

மங்கும்.பெரும்பொருட்டிசளுங் சணக்கில் அடங்கா. 

,_ இவ்வாறெல்லாம் இவர்கள் கையில் முடங்கிக் கிடந் 
௮ அலியும் பெரும்பொருட் குகியல்களெல்லாம், இவர் 

களை விட்டு நீங்கிப், பொதுமக்கட்குப் பயன்படு நிலை 

மையை யடையுமானால், இவ் விந்தியகாட்டில் வறுமை 
யும் நோயும் ௮றியாபையுச் தலைக்காட்டுமா? இப் பெரும் 

கருள் கொண்டு நாராயிசக் கணக்கான கல்விச்சாலை 

களை காடெக்குர் திறப்பிக்கலாம். மிக வறியசா யிருப்ப 
வாகட்கு ௮வர் வறுமை நீங்கும் மட்டும் உணவுகொடுக் 

கும் அ௮றச்சாலைகள் எங்கும் அமைக்கலாம். ஏழை 

யெளிய பிள்ளைகட்கு உண்டியும் உடையும் நால்களும் 

வாங்கிக்கொடுத்துச் சம்பளம் வாங்காமற் கல்வி கற்பிக்க 
லாம். உழவ்தொழில் கைத்தொழில்களை அறிவாசாய்ச்சி 

யொடுசெய்து, இப்போது டெறும்பயனிலும் நாறுமடங்கு 

அயிசமடங்கு மிகுதியான பயனைப் பெறலாம். வாணி 
கத்திற் பொய்யும் புட்டிங் கலவாமல் அதனை நேர்மை 

யொடு செய்து போ ஊதியத்தை யடையச் செய்யலாம். 
இவை மட்டுமோ, இந்தியர்கள் தாமே தமது பொருள் 

கொண்டு புகைவண்டித் தொடர்கள், மின்வண்டிகள், 
வானவூர்திகள் முதலியன வெல்லாம் ௮மைத்துக்கொள்ள 
லாம். நீர்வள மில்லாத நாடு ஈகரங்களுக்குக் குளங்கள் 

கூவல்கள் நீரப்பி லிகள் எடுப்பிக்கலாம். பொதுமக்கட்கு 
அறிவு ஊட்டுங் கழகங்கள் நிலைடெறுத்தி, அவற்றிற் கலை 

வல்ல ௮றிஞாகளை அமரத்தலாம்; அவர்கள் கடவுளைப்
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பற்றியும் உயிர்களைப்பற்றியும் உலகங்களைப்புற்றியும் உல 
கியற்பொருள்களைப்பதறியுங் குழாங்கொண்டு ஆசாய்ந்து 

வ்றிவு டெறு ras கலையாசாய்ச்சி மன்றங்கள், கிறுவ 
லாம்; ௮வர்கள் ஆராய்ர்தெழுதும் மூல்களுக்குத் தக்க 

படி" பொருளு நத்வி புரி$ஏ, அவற்றை அச்சிட்டு நாடெங் 
கும் பரப்பலாம். ஆண்டுகடோறும் பன்னூருயிசக்கணக் 

காய் மக்கஷூயிரசைக் கொள்ளைாகொண்டுபோகுங் கொடிய 

கோய்களை வசாமற் றடைசெய்து ப.க்கள் வாழ்காளை நீளச் 
செய்து ௮வசறிவு வளாச் சிக்குப் பெருந்துணை செய்யும் 
மருத்துவக் கழகங்கள் எங்கும் அமைக்கலாம். எல்லா 

உலகங்களையும் எல்லா உயிர்களையுர் தோற் றவித்து உயிர் 

கட்கு ஒயாமற் பேருதவி செய்துவரும் ஒசே மு, முமுதற் 

கடவு ளான ஒரு பெருக் தர்தையை அறியாபற், பிறந்து 

பெருந் அன்பப்பட்டு இறந்த மக்களையும், மக்களிலுர் 
தாழ்ந்த சி்றுயிர்களையு் தெய்வங்களாக நினைந்து வணங் 

கும் பெருங் குற்றஞ் செய்வதொடு, வாயற்ற தீங்கற்ற 

ஏழையுயி/சளாகிய ஆடு மாடு கோழி முதலியவைகளைக் 
துடி அடிக்க ௮றுத்து, அவற்றை HICH UMHS OHS HL! 

பலியாக ஊட்டி மீளா நரகத்திற்கு ளாகும் ஈம்பொது 
மக்களை ௮த்திமையினின்று விூவிக்கலாம். சாதியென் 
Le குலம் என்றும் வசையறுத்துக் கொண்டு சிறுவர் 

சிறுமிகளை அளவிறந்த துயரக்கடலில் ௮மிழ்த்தி வருங் 
கொடிய செயல்களையொழித்து, அறிவும் ஈற்குணமும் 

கற்செயலும் அன்பும் உடையாரை ஏதொரு வேற்றுமை 

யும் இன்றி ஒருங்கு கூட்டி வாழச்செய்யும் மக்கட்கூட் 
றவு மன்றங்கள் (5801 5௭௯10 1,௯86) எங்கும் கிலை 
பெழத்தலாம். ஒரு முழுமுதற்கடவுளை எல்லாருர் தடை 
யின்றிச் சென்று வழிபட்டு மகழுச் திருக்கோயில்கள்
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எங்கும் எடுப்பிக்கலாம். இன்னும் ஈம்மக்களின் இம்மை 
பறுமை வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாது வேண்டிய இன் 

னும் எத்தனையோ உயார்த ஏற்பாடுகளை யெல்லாஞ் 
செய்விக்கலாம் ! இவ்வளவு கலங்களுக்கும் பயன்படு 
தற்குரியா கோடி கோடியான இபரும்பொருட் குகியல் 
கள், ஈம் நாட்டுச் செல்வர்களிடத்துஷ் தற்றரசர்களிடத் 

தும் ௮சசர்களிடத் து% மட த்தலைவர்களிட தக் சிறிதும் 

பிறர்க்குப் பபன்படாதவாறாய் மடங்கி மங்கிக் கிடக்கை 
யில், ௮ப்பொருட்டிசளை அவர்கள்பால் நின்றும் விடுவித் 

துப், பொதுமக்கட்டுப் பயன் படத்துந்துறையில் இறங்கி 

முயலாமல், நம்காட்டுத் தலைவர்கள் *ஈம்காட்டுப்பொருள 

மேல்காட்டுக்குப் போய்விகின்றத.”” என்று சொல்லி, 
ஷாய்ச்சியறிவு சிறிதுமில்லாத, சா.திவேற்றுமைச் சமய 
வேற்றுமைப் படுகுழியினின்.றம் ஏறவிருப்பமில்லாத ஈம் 
இக்தியமக்களை வீணே சீளப்பிவிட்மு, இர்நாட்டுக்குப்பல 

வாற்றாற் பெரு*திமைகளை உண்டுபண்ணுதல் ஈன்றாகுமா? 
என்பதனை எண்ணிப் பாருங்கள்! ஈம்நாட்டவர் கையீற் 

பொருள் கிடைத்தால் ௮து-நம் பொதுமக்கட்குப் பயன் 

படப்போவதில்லை! ஈகைக்குந், அணிக்கும், ஊர்திகட் 

குஞ், சாதியிறுமாப்புச் சமய இறமாப்புகளைப் பெருக்கு 

தற்கும், ஏழை எளியவர்களைக் கொடுமையாக ஈடத்து 

தற்குந், தயவொழுக்கங்களை மிகுதிசெய்தற்கும், பார்ப்ப 
னர்க்குக் கொடுத்தற்கும், ஆங்கிலமருத் துவஞ் செய்வார் 
செலவிற்கும், அழிவழக்காடுதற்கும், இன்னும் இவை 

போன்ற இயவற்றிற்குந்தாம் ௮வது பொருள் பயன் 
படும்; அல்லது அவர் பொருள்போ் பொருள் சேர்த்து 
வைத்துவிட்டுச்சாகப், பின்வந்தோர் ௮வற்றை யழித்துப் 

பாழாக்குதற்கே பயன்படும்! இவைகளை த்தலிச வேறெந்த
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நல்லதுறையிலாயிலும் ஈம் செல்வர்கள் தமது பொருளை 

மனம் உவந்து பயன்படுத்தக் கண்டதுண்டோ சொல் 
ரங்கள்! , 

மற்று, நமக்குப் புறம்பான மேல்க நாட்ட.வா கையிற் 
பொரநள் சேர்ந்தால் ௮ஷ்து எத்துணை நல்லதுறைகளிற் 
சென்று பயன்பட்டு, உலகத்தற் பசந்து விரிந்திருக்கும் 

எல்லா வதையினசான மக்களையும் இன்ப ௮றிவு வாழ்க் 

கையில் வாழச்செய்கின்ற தென்பதைச் சறிதுணர்ந்து 

பாருங்கள்! மேல்காட்டவா” ஓசே முழுமறகற்கடவுளை 

வணங்குவதோடு, ௮வ்வொரு கடவுளை வணங்காமல் 

இதந்துபோன உயிர்களையும், மரங்கள் விலங்குகள் கட் 

டைகள் கற்கள் ணகி ுறியாமையால் 

வணங்கிப் பிழைபடிம் ஏனைத் ம் ,க்களிடத்து இரக்க ம 

முடையவர்களாய்க், கொடி கோடியாகக் தமது பொரு: 
ளைச் செலவுசெய்து, கல்லி அறிவு ஆசாப்ச்சிபிற் சிறந்த 

தம் குருமார்களை நாருயிசக்கணக்காய் ௮த்தேயங்களுக் 
கெல்லாம் அனுப்பி, ஆங்காங்குள்ள மக்களுக்குச் சமய 
அறிவையும் புகட்டி வருகின்றார்கள். இங்கனம் மேல் 

நாட்டவர் மற்றைக்கலையறிவுகரட ன் சமப அறினிலுர் 
தாம் மேம்பட்டு விளங்குவதொடு, மற்றைநாட்டவரும் 
அதிற் திரந்து விளங்கவேண்டு மென்னும் பேரிரக்கமு 

முடையவர்களாய், அதற்கென்று தமதுபொ.ரளைக்கணக் 

கில்லாமற் செலவுசெய்து வருதல்போல, ஈம்காடீடவர் 

தமக்கேனும் பிறர்க்கேனும் ௮ங்ஙனஞ் செய்யக்கண்ட 

தண்டோ? ஈம்ராட்டிலுள்ள ஓரினத்தவர் தமது சமயக் 
கல்விக்கேனுர், தம்மோடு உடன் உறையும் மற்றையினத் 
தவர் சமயக் கல்கிக்கேனும் ஒரு காசாயிலுஞ் செலவு 

செய்யக் கண்டதுண்டோ? ௮.தமட்டுமா! ஒருசில இனங்



௧௫௨. அதிவுசைக்கெசத்து 

களைச் சேர்ந்தவர்கள் தாம் வணங்குங் கோயில்களில், 
தம்மோடு கர்ணல் ஒருங்குஉறையும் வேறுசில இனத்த 
வர்களை உள்ளே நூழையவிடாமற், கட்ட அணுகினால் 

அவர்களை வெட்டிச் சாய்க்னெளார்களே.! இவர்கள்தாமா 

ஒரு நாட்டவர்! இவர்கள்தாமா ௮ருளொமழுக்கத்திற் 

சிறந்தவராக நூல்கவிற் புஎனாகுஞ் சைவவைணவ சம 
யாசரியர் மரபில் வந்தவர்கள்! இத்தமிழ் நாட்டில் இவ் 
ஒருசில இனத்தார்க்குள்ள இறுமாப்பும் மனக்காழ்ப்புக் 

கொடுமையும் வேறெங்கேனும் இருக்கக் கண்டதுண் 
டோ? இத்தசையவர்கள் கையிற் பொருள் மிகுதியாய்ச் 

சோவது எதற்கு? அவர்களின் கொழுப்பையுங் காழ்ப் 
பையுங் கொடுமையையும் மிகுதிப்படுச்துகற் கன்றோ? 
இக் கொடியவர்கள் கையைவிட்டு நீயகி ௮ப் பொருள் 
மேல்காட்டவர் கையை அடைந்தால், ௮ சனால் உலகிற்கு 

நன்மையே விளையுமல்லது தீமை சிறீதும் உண்டாகா 

தென்பது ஈன்கு புலகைவில்லையா? 
இனிச், சமயக் கல்வியிலே யல்லாபற் பிறகல்வித் 

துறைகளிலும் மேல்காட்டவர் தமது பொருளை எத்தனை 

கோடிக்கணக்காய்ச் செலவு செய்கின்றாக ளென்பதைச் 
இறிதெண்ணிப் பாருங்கள்! மேல்காட்டவர் இத் தமீழ் 

நாட்டில் வருவதற்குமுன் இங்கே உயர்ந்த பள்ளிக்கூடம் 

ஒன்றாயினும் இருந்ததா? திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்கள் 
இலவே எக்கோ சல இடங்களில் வயித்றுப்பிழைப்புக்கு 
இல்லா வாத்தியார்களால் நடத்தப்பட்டன; ௮வ் வாத்தி 
யார்களிற் பெரும்பாலாருந் தமிழ் ஈன்கு கற்றறியாதவர். 
ஒரு சிவன் தமிழ் எழுத்துக்கள் எழுதப் படிக்கத் 

தெரிந்துகொள்வதற்கே நாலைந்து ஆண்டுகள் செல்லும். 
அக் காலத்தில், அச்சுப் புத்தசச்சகளை யில்லாமையால்,
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உயாந்த தமிழ் நூல்களை எளிதிற் பெற்றுப் பயில்வதற்கே 
இடமில்லாமற் போயிற்று. இவ்வொட்டுத் திண்ணைப் 
பள்ளிக்கூடங்களிலுர், தாழ்க்த குலத்தவசாக எண்ணப் 
படுவோர் சேந்துபடி த்தல் இயலாது. அஞ்ஞான்றிருந்த 

தமிழ்ப்புலவர் சிலரும் பொருள் வருவாய்க்கு£ வழியில் 
லாமையாற், செல்வர்சிலசை யடுத்து, அவரைப் பலவகை 

யாலெல்லாம் புகழ்ந்துபாடிக் காலங்கழித்து வந்தார்கள். 
இவ்விசங்கத்தக்க கிலை இப்போதும் முற்றும் ஒழிந்துபோ 

யிற்றென்று சொல்லுதல் கூடாது. ஆனாலும், மேல்காட் 
டவர் இந்நாட்டுக்கு வந்தபின், தமிழ்மக்கட்கும் பிறர்க் 
கும் விளைந்திருக்குங் கல்வி கலங்கள் எவசாலும் மறுக்க 

முடியா. அவர்கள் இன்னூக்குக் கல்வி கற்பிக்கலாம், 

இன்னாரக்குக் கல்விகற்பிக்கலாகாது என்னும் வேற்றுமை 

சிறிதும் பாசாதவரீகளாய்க், கல்வியென்னும் நந்தாமணி 

விளக்கை எல்லார் கையிலுங் “கொடுத்து, அறியாமை 

யென்னும் பேரிருளைக் கடக்து ௮றிவுலகத்துக்குச் செல் 

௮ம் ஒப்புயாவற்ற வழியைக் காட்டி. வருகின்றார்கள் 

அல்லா? பார்ப்பனக்குடி. வேளாளக்குடி.கள் இருக்கு 

மிடங்களில யன்றிப், பள்ளச்சேரி பறைச்சேரிகளிலும் 

௮வர்கள் நெடுகப் பள்ளிக்கூடங்கள் அமைத்துக், கல்வி 

யை டூட்டி எல்லார்க்கும் ௮றிவுக்கண்ணைத் திறப்பித்து 
வருதல் எல்லாரும் ௮றிந்தகன் றோ? 

இனி, ஈன்செய் புன்செம்ப் பயிர்களை விராத்தற் 

குங், குளங் கூவல் கெறுகள் வெட்டுதற்கும், வீடுகள் 
கட்டுதற்கும், ஆடு மாடுகள் மேய்த்தற்கும், இன்னுக் 
தமக்கு வேண்டிய எத்தனைபோ வேலைகளெல்லாஞ் செய் 
வித்துக் கொள்ளுதற்கும் இவ் வேழைக் குடி.மக்களைப் 
பயன்படுத்தி, ௮வ்வழியால் இரண்டசெல்வத்தை யடைச் 
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து இனிதுவாழும் நம் காட்டு ௮சசர்களுங் குறுகில மன் 
அர்களும் Se TERRES செல்வர்களுமோ வென் 
றால், ௮வ் வேழைகளுக்கு ஒருவேளை சல்லுணவாவஜு 
அவர்கள் உடுத்துக் கொள்ளுதற்கு ஓர் .த.றமுழச் அண் 
டாவது ொடுக்கன்றார்களா? இல்லை, இல்லை, இவர் 
கள் தமிழ்கற்பதற்கு ஒருசி.ற பள்ளிக்கூடமாவது வைத் 

௮ ஈடத்துகனெறார்களா ? இல்லை, இல்லை. இது மட்டு 

மோ! அ௮வ்வேழைகள் தம்மாாத் தெருவழியேயுஞ் செல் 
லல் காது, தாம் புழங்குர் தண்ணீர்த் துறைகளிலுர் 

தீண்ணீர் முகக்கல் ,தகாது, நான் பெரியவன், ௮வன் 
தாழ்ந்தவன் எனக்கு முதலில் திருநீறு துளசி கொடுக்க 

வேண்டும், ௮வனுக்கு ௮ப்புறங். கொடுக்கவேண்டும்'” 
என்று தமக்குள்ளேயே தம் பெருமையைக் காட்டிக் 

கொள்ளத் தாம் செல்லுங் கோயிற் கோபு சவாயிலிலும் 
௮வ்வேழை மக்கள் ௮ணுகுதல் ஆகாது என்று Hats 
ளைத் துரத்தித் துரத்தி அடிக்கன்றார்கள். ஏதொரு இங் 

குஞ் செய்யாது, எல்லாவகையிலும் கலங்களே செய்து, 

தீம்மையுந் தம்மவசையும் இனிது வாழவைக்கும் Ma 

வெளிப மக்களுக்கு, மேற்குலத்தவசாகத் தம்மைத்தாமம 
உயாத்துச் சொல்லிக்கொள்ளும் மக்கட் போலிகள் எத் 

தகைய கைம்மாறு செய்கின்றார்கள்! பார்த்திர்களா? ௮௫ 

ளிரக்கமுடையார் சிலா, இம்மக்கட் போலிகளைப் பார்த் 

அ, (உங்களுக்கு ஈன்மையே செய்யும் இவவேழைகளை 

ஏன் இங்கனம் வருத்துகின்றீர்கள்?”” என்று கேட்டால், 
ஊசார் எவர்க்குக் தெரியாத வடமொழியிற் பார்ப்பனர் 

தமது ஈன்மையையே கோரி, மற்ரைப் பிறசையெல்லாம் 
இழித்து, அவர்க்குத் தசெய்யுர் தீய எண்ணத்தோடு 
எழுதிவைத்திருக்கும் கொடிய மிருதிநூற் கட்டளைகளை
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பெல்லாம் எடுத்துவர்து முழகீளங் காட்டிக், கடவுளே 
வேகத்தில் இப்படிச் சொல்லி யிருச்கறார், அப்படிச் 

சொல்லி யிருக்கிறார், அவரவர் முற்பிறவியிற் செய்த 
வினைப்படி தானே இப் பிறவியில் மேற்குல சழ்க்குலங்க 
ளிற் பிறந்து துன்புறவேண்டும்! அதற்கு நாம் என்ன 

செய்யலாம்!” என்று எளிதாகச் சொல்லி ஏமாற்றி, விடு 
கின்றார்கள், “வடமொழி மூல்கள் ஈமக்கு உரியவை 

கள் ௮ல்ல, ஈமக்குரிய எந்தப் பழைய தமிழ் நால்களிலா 

வது இத்தகைய கொடுமையை நம்போன்ற மக்கட்குச் 

செய்யும்படி ஏதேனுஞ்சொல்லியிருக்கின்றதா? ஈம் சைவ 
'சமயாசரியா்க ளெல்லாருஞ் சாதிவேற்றுமை சிறிதும் 
பாராது ஈடாதும் பாடியும் இருக்கின்றனசே; நம் ஆசிரி 
யர் செய்தபடியுஞ் சொல்லியபடியும் ௮ல்லவா நாம் நடத் 

தல் வேண்டும்?” "என்று ௮வ் ௮ருளாளர் கேட்டால், 
இவையெல்லாம் பக்தி மார்க்கத் தில் டா 

தகுங், *காமமார்க்கத்” தீதுள்ள ஈமக்கு வை தகா” 

என்கின்றார்கள். அதன்மேற் ((பக்திமாக்கம் உயாந் 
த்தா? தாழ்ந்ததா? அன்புநெறி அறுக்கப் பசப்பிய 

நம் சமயாசிரியர் கடைப்பிடித்து ஒழுகிய முறைப்படி. 

நாம் கடப்பது நன்றா? ததா??? என்று வினவினால், ௮௪ 

சாதி வெறிபிடித்த போலிகள் !*சமயாசிரியர் எய்தியநிலை 

வரும்வரைக்கும் நாம் ௮வர்போல் நடத்தல் இீதாகும்”” 
என்று விடைகூறுகின்றனா். அதுகேட்டு மீண்டும் ௮வ் 

வருட்செல்வர் ஒற்றுமையின் மையால் வரும் பகைமை 
பொரறாுமையினாலும், அன்பு ௮ருள் இன்மையால் வரும் 

வன்னெஞ்ச இறுமாப்பினாலும் பற்றப்பட்டி ருக்கும் வளை 

யில் மக்கள் சமயாடரியர் நிலையினை யெய்தல் யாங்கனங் 
கைகூடும்?! என்று கேட்பின், ௮வற்கவர் விடைகூற
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மாட்டாமல் மெல்ல எழுர்து ஈழமுவிப்போய்விிகின்றனர், 
உண்மையான் நோக்குங்காற், சாதி வெறியாக்குத் தம் 

முடம்போடு ௮ழிந்தொழியுஞ் சாதிதான் பெரிதாசக் 
காணப்படுகின்றதே யன்றி, உடம்பழியினுர் தான் அழி 
யாதாய்த், தம்முயிசோடு உடனவருஞ் சமயவறிவு டுபரி 

தாகக் காணப்படவில்லை. தம் சமயாகிரியர் வழிஈடவாத 

இவாகள), தம்மைச் சைவர்" என்று உயர்த்துப் பேசிக் 

கொள்வதும், ௮வா் அருளிச் செய்த திருப்பதிகங்களை 
ஒதுவதும், ௮வரைப் பாராட்டிப் பேசுவதும் ஈகைப்புக் 
கே யிடமா யிருக்கின்றன. தமது சமயத்தினுர், தஞ் 
சாதியையே அவர்கள் மேலதாய்க் கருதுகின்றனர் என் 
பதற்கு, ௮வாகள் கஞ் சமயத்தவ ரல்லாசத வைணவர். 

சிலர் தமக்கு உறவின சாதல் பற்றி ௮வசோடு உண்ணல் 
கலத்தல்களைச் செய்தலே சான்றாகும். தம்முடைய சைவ 
வைணவ சமயர் துறந்து கிறித்துவ சமயம் புகுவாருஞ், 

சாதிவேற்றுமைக்கு எள்ளளவும் இடம் இல்லாத ௮க் 
கிறித்துவசமயம் புகுந்தபின்னருந், தமது பாழ்த்த சாதி 

வேற்றுமையினை விடாப்பிடியாய்ப் பற்றிக்கொண்டு, தாம் 
இறைவனைத் தொழச் செல்லுந் திருக்கோயில்களிலுங் 

கலகம் விளைக்கின்றன சென்றாற், சாதி யிறுமாப்பின் 
கொடுமையை என்னென் நெடுத்துசைப்பேம்! திருக் 

கோயில்களிலுஞ் சாதிவேற்றமை பாசாட்டி, ஈசநெஞ்ச 

மின்றி.ஒருவரையொருவர் வெட்டிச்சாய்க்கக் கங்கணங் 
கட்டி. முனைந்துகிற்கும் இவர்கள் தாமா ஆங்கெ ௮ரசை 
நீக்கித் தாமாக ௮சசாளவல்லவர்கள்? 

இங்கனர் தமக்குரிய சமய ௮.றிவையுஞ் சமயாசரி 
யசையுஞ் சமயதூல்களையுஞ் சமயவொழுக்கங்களையும் 

பெரிதாகக் கருதாமற், ராம் பிறந்த சாதியையே. ௮ளவ



தமிழ்சாட்டவரும் மேல்சாட்டவரும் ௫௭ 

யெல்லாவற்றினும் பெரி தாகக் கருதி ஈடக்குர் தமிழர்கள், 

தமக்குரிய தமிழ்மொ ழியிலாயினும் உணர்ச்சவொயந்தவா் 
களாய் இருக்னெருர்களோவெனின்; அப்படியும் இல்லை. 
சமியூர் ப.த்தாயிசம் பேரில் ஒருவர் இருவர்க்கே இறிது 
எழு தீதுக்கூட்டிப் படி.க்கத்தெரியும்; சுமிழறிவு செவ்வை 
யாக வாய்த்தவ: £களைத் தேடப் புகுந்தால், ாராயிரவர்க்கு 

ஒருவர் இருவ காணப்படுவர். இங்கனம் மிக ௮ரிய 

சாய்க் காணப்படுந் தமிழ்கற்றாரிற் பெரும்பாலார்க்குள்ள 
en தீமிழ்கல்லாத ஏனையோர்க்கு உள்ள 

Ba நிலையிலுஞ் சிறந்ததாகக் காணப்படூகன்றதோ 
ப் வென்னல், அப்படியும் இல்லை. கல்லாதவாக்குள்ள சாதி 

யிறுமாப்பும் மடமை கொள்கைகளுங் கற்றவமையும் 

விட்டு 8ீங்கியபாடி.ல்லை. கற்றவருங் கல்லாதார்க்கிணங்கி 

௮/வா் வழிச் செல்லக் காண்கின்றோமே யன் றிக், கற்றவர் 
தாங் கற்ற கல்வியறிவாற் கல்லாதாசைத் இருத்தி ௮வ 
சைத் தம்வழிப் படுக்கக் காண்கின்ோம் இல்லை. 

தமது தனிச் செந்தமிம்மொழியில் அன்பு அறிவு 

௮ருளொழமுக்கங்களை விரிக்கும் நால்களும், ௮சசர்கள் 

அடியார்கள் கழ்றவர்களின் உண்மை வசலாறுகளைத் 

தெரிக்கும் பாட்டுகள் காப்பியங்களும், இறைவனைக் 
“கண்டு ௮வனைக் குழைக்து குழைந்து உருகிப் பாடிய 

சமயாசிரியா தந் திருப்பதிகங்களும் நிசம்பிக் கிடக்க, 

அவற்றின் ௮ருமைபெருமை யறியாமல், தமிழ்ழால் ஈலத் 
இற் நினையளவும் வாயாது பொய்யும் புசட்டுங் கொலை 
புலை கட்குடியும் மலிந்த ஆரியழால்களைத் தாம் சிறிதும் 

ஆய்க்துபாசாதிருந்தும்,௮வற்றை வேதம்,” (மிருதி,' இதி 

காசம், (புசாணம்' என்று உயர்த்துப் பேரி அவை தம் 
மை இறைவன் அருளிச் செய்தனவாகப் பாசாட்டிச்,



க்ள.. அதிருமைக்சொத்து 
‘sr கற்ற தமிழையுர் தமிழ்நூல்களையும் இழித்துப் பே 
சுர் தமிழ்ப்புலவரின் ௮றிவுகிலை எத்தகைய தென்பதை 
எண்ணிப் பாருங்கள்! தாம் கற்ற வட நாற்கல்லி ewe 
னர்க்குப் பயன்படா தென்பதை ஈன்குணர்ந்திருந்துச், 
தாம் கல்லாத தமிழ்மொழிக், கல்வியே இந் சாட்டவர் 

முள்னேற்றத்தற்குப் பெரிது பயன்படுமென்பதை கெஞ் 
சாசத் தெரிர்திருந்துர், தாம் பயின்ற இருக்கு முதலான 
ஆரியதால்களிற் பல்வேறு சிறுதெய்வ வணக்கமும் மக்க 

ளின் ஈல்லொழுக்கத் துறைகட்கு ,அகாதனவும் வெறும் 
பொய்க்கதைகளும் நிறைந்திருத்தல் செவ்வனே ௮றிக் 
இருந்துர், தாம் பயிலாத தொல்காப்பியம்,” சங்க இலக் 

கியம், திருக்குறள்)? “சிலப்பதிகாரம்,” (தேவாசதிருவாச 
கம், 1பெரியபு சாணம்,” *சிவஞானபோதம்' முதலான 

அருந்தமிழ் ல்களில் ஒரு முழுமுதற்கடவுள் வணக்க 
மும் மக்களின் ஈல்லொழுக்கத் துறைகட்கு இன்றியமை 
பாது வேண்டுவனவும் உயாந்த உண்மை வரலாறுகளும் 

நிரம்பி விளங்கல் கேட்டி ருந்துர், தாம் தமக்குரியவாகக் 
கருதி யிருக்கும் வட ,நால்களையே தெய்வ நூல்களாக 
உயர்த்தப் பேதத, சமக்குப் புறம்பாகத் தாம் கருதியிருக் 
குர் தமிழ்நூல்களை யெல்லாம் மக்களிலுந் தாழ்ந்தவர்க் 

குரியவாக இழித்துப் பேசி இரகாட்டவா முன்னேற்றத் 

இற்குப் பெருந்தடையாய்கிற்கும் ஆரியமாந்தாதம் ௮றிவு 
திலை எத்தகைய தென்பதையும் எண்ணிப் பாருங்கள்! 
இவ்வாறாக இத் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கற்ரவர்கள் நிலையும் 
நடுவுகிலை திறம்பியதாய், உண்மையை உள்ளபடி ஆசாய்க் 
அசைத்து மக்களை உண்மையறிவில் மேலெழச் செய்த 
லிற் சிறிதும் விருப்பு இல்லாமல் அவர்தம் முன்னேற்றச் 
திற்குப் பேரிடர் பயப்பதுமா யிருத்தலை ஆழ்க்து நினைய



gid ழ்சாட்டவரும் மேல்காட்டவரும் ௬௫௯ 

வல்லார்க்கு, இர்காட்டவரும் இவரிற் பலவகையில் வேறு 
படாத வடசாட்டவரும் ஒருங்குகெழுமித் தாமே தமது 
காட்டை அசசுபுரிதல் கனவிலுங் கைகூடா தென்பது 
ஈன்கு விளங்காகிர் ற்கும், இஃதிவ்வாறிருக்க. 

இனி, மேல்காட்டவ. ‘p 'கற்றாரின் ௮றிவுநிலையினைச் 

ADO sein enh பாருங்கள்! ௮வர்கஸ்தாம் பெற்ற செல்வ 
Guedes தமது கல்விப் -பயிற்சிக்கே பயன்படிமாது 

செய்து, தமது ஆங்கிலமொழியை மிகத் திருத்தமாகவுக் 

தீஞ்சுவையுடையதாகவும் வழங்கி, அதன்கண் எல்லா 

வகையான கஃைழால்களையும் அழ்ந்தாசாய்ந்து தெளிந்த 
அறிவான் நாளுகாளும் இயற்றி உலகமெங்கனுர் தமது 

மொழிப்பயிற்சியை ஒஷிசச்செ ய்தூ வருகினறாகள, அது 

மட்டுமோ! அவாகள் அயல்நாட்டு மொழிகளையும் ஈன்கு 

பயின்று, ௮வற்றின்௧ண் உள்ள ௮ரியபெரிய நூல்களை 

யுத் தமது அங்கிலமொழியில் இருப்பி, அவற்றின் உண் 
மைகளையும் நூகிலைவழாது எடுத்துக்காட்டி, வைக 

ளும் இவ்வுலகெங்கும் பசளிப் பயன்றருமாறு செய்கின் 
மார்கள். பற்று, ஈம் இந்தியநாட்டு மக்கட் பகுப்பினசோ 
தாந்தாம் வழங்கும் மொழியை யன்றித, தம்மிற் பிற 

வகுப்பினர் வழங்கும் மொழியையும் ௮சன்கண் உள்ள 
நூல்களையுங் கற்பதில் வேட்கை £றிதுமில்லாராய் நிற் 
கும் ௮ளவி லமையாது, அவற்றையும் அவற்றை வழங்கி 
வருவாரையும் இழித்துப்பேசியும் வாளா மாய்கின்றனர்!! 

இன்னும், மேல்நாட்டவா தமக்குரிய கிறித்துவ 
சமயவுணர்ச்சியை இவ்வுலகபெங்கணும் பசவச்செய்தற் 

குதி தமது டொருளிற் பெரும்பகுதியைச் செலவிட்டு 

வருகன்றனசே யல்லாமல், தமது சமயவுணர்ச்சியை ஒரு 

கருவியாய்க்கொண்டு செல்வப்பொருளை ௮வர்கள் தேடிச்



௧௬0௨ J திஏரைக்கொ த்து 

தொகுத்தல் கண்டிலேம். மற்று, இர்நாட்டின்கண்உள்ள 
குருக்கள்மாரோ இந்துசமயப் பெயசால் அளவிறந்த ரி 

யைகள் சடங்குகளை வகுத்துவைத்து, அவற்றின் வாயி? 
லாகச் செல்வர்கள் சிற்றரசர்கள் ௮சசர்களின் செல்ல 

மெல்லாங் கவர்ந்து வருத்லுடன், ஏழைக் குடி.*ிக்கட் 

குரிய துபொருளையு முரிஞ்ச அவர களையும் வறுமைக்கு 
இசையாக்கி வ; ௬கின்றார்கள். ஒருவன் பிறந்தது (முதல் 

அவன் இறக்குமளவும், ௮வலும் அவனுக்குரியாருங் 
சடன்பட்டாயினுஞ் செய்து தீர்த்துவிடும்படியாக ௮வா 

கள் கட்டிவைத்தருக்குங் கிரியைகளையுஞ் சடங்குகளை 
யும், அவற்றிற்காகச் செலவாகும் பொருட்டி சளையுங் 

கணக்கிட்டுப் பாருங்கள்! ஒருவள் சேத்தவுடனாவ.த இஃ 
இரியைகள் ஓழிகின்றனவா? இல்லை, இல்லை. அவன். 
செத்த பத்தாம் நாளிலுங் கிரியை, தல்கொரு திங்களி 

௮ம் முறைறிலா நாளிலுங் கிரியை, ஒவ்வோசாண்டிலும் 

அவன் இறந்த நாளிலுங் கிரியை, இங்ஙனங், கருவாய் 

வயிற்றிலிருக்கும்போதும், மகவாய்ப் பி றந்து HODES 
கும்போதும், ஆடை பூடுக்கும்போதும், காது குத்தும் 
போதும், பள்ளிக்கூடத்திற் புகும்போதும், மணஞ்செயும் 

போதும், பனைசியுடன் கூடும்போதும், ௮றுபதாம்.ஆண்டு 

நிறையும்போதும், இறந்தபோதும், இறந்த பின்னருர் 

தொடாபான செலலிற் கிரியைகளைச் செய்துசெய்து ஈம் 
தமிழ்மக்கள் வறுமையிற் கிடந்துழலுமாறு புரிந்து, ௮வா 

தீரும் பொருளாற் கொழுக்கத்தின்று இன்புற்று இரக்க 

மிலசராய் வாழும் ,தரியக் குருக்கள்மார்தஞ் சூழ்ச்சியை 
எண்ணிப்பாரப்போர் எவரேலும் உளரா? 

இங்கனந் தொடாபாகக் கிரியைகளைப் பற்றுமாது 

கற்பித்து, அவற்றைத் தமிழாகள் தாமே செய்யாமல்



தமிழ்சாட்டஒரும் கேல்காட்டவனம் * gas 

ஆரியாமெ' தம்மைக்கொண்டே செய்வித்தல் வேண்டு 
மெனவும் "வ வற்புறுத்தி, அவ்வாற்றால் தமிழர்கள் பொரு 
ளைப் பகற்கொள்ளை கொண்டு இனிது வாழும் ,தரியக் 

குருக்கள், தாம் தமிழர் இல்லங்களில் ௮ங்ஙனர் தொடா் 
பாகசி, . செய்துவைக்குங் திரியைகளை அவர்க்கு விளங் 
கும்படியான திமிழ்மொழியி.லாவது செய்து வைக்கின் 
ரூர்களா? அதுவும் இல்லை; தமிழர்க்கு எள்ளளவுர் தெரி 
யாத ரிய மொழிச் சொற்களை :மந்திரங்கள்' என 

உயாத்தி ஏமாற்றிச்சொல்லி, அக்கரியைகளைச் செய்பவர் 
களாய், அவர்களைப் பாவைபோல் ஆட்டி வைக்கின்றார் 
கள். கடவுளைக்கண்டுபாடிய மாணிக்கவாசகர், திருஞான 
சம்பந்தர் முதலான செய்வ ஆரியர்கள் அருளிச்செய்த 
தெய்வச் செந்தமிழ்த் இருப்பதிகங்களாக் தெய்வமாமறை 
மந்திசங்கள் இருக்க, அவற்றை இழித்து ஒதுக்கி, இக் 

நாட்டவர்க்குத் தெரியாத வட்மொழிச் சொற்களைச் 
சொல்லி ௮க்கிரியைகளைச் செய்யும் ,தரியக்குருமாரின் 
திய எண்ணத்தைக் கண்ணெர்ந்து, அதனைப் பலசறியத் 
தெரிஸீச்கும் ௮றிவாண்மை' வாய்ர்தார். இத் தமிழரில் 
இல்லையே! 

இன்னுஞ், சவபிரான் திருக்கோயில்களில் வழி 
'பாடு ஆற்றுக் குருக்கள்மார் சமிழரினத்தைச் சேர்ர்தவ 
சாயிருந்தும், ௮த் திருக்கோயில்களுக்கு வத்த சறப்பெல் 
லாம் ௮வைகள் சைவசமயாசிரியசாற் பாடப்பெற் ஜிருப் 

பதுபற்றியே யென்பதை அவர்கள் நன்குணர்ந்திருர்தும், 
அவர்கள் தேவாச இருவாசகச் செரதமிழ் மர்திசங்களைச் 
கொண்டு இறைவனுக்கு வழிபாடு செய்யாமல், தமிழ் 
மக்களுக்குச் ஜறிதும் புலஸனாகாத வடமொழிச் சொற் 

களை மந்தங்களென உயாத்துச்சொல்லி, அவற்றைச் 
21



௧௬௨ அ.றிவுசைக்கொத்து 

கொண்டே கோயில்வழிபாடு முழுதுஞ் செய்கின்றார் 
கள். ஈதென்ன கொடுமை பாருங்கள்! தமிழ்மொழி 

, வழங்கும் இத்தென்னாட்டில், தமிழ அசசர்களாலுச் திமி 

ழர்களாலும் setae, சைவ சமயா$ிரியர்க 

ளால் தமிழ்மொழியிலேயே' சரப்பித்துப் பாடப்பேற்ற 

திருத்கோயில்களி2லயே தமிழ் மந்திரங்களை வழங்காமந் 

செய்து, இத் தமிழ் நாட்டுக்கும் இங்கு வணங்கப்படுஞ் 
சிவபிசானுக்கும் ௮வனை வணங்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் 
ஏதொரு தொடர்பும் இல்ல், அவர்களுக்குச் சறிதுந் 

தெரியாத வடபொழிச் சொற்களைக் கொணர்ந்து ௮வற் 

ைக்கொண்டே ௮ திருக்கோயில்களில் எல்லாவழிபா' 

டும் ஈடக்கும்படி செய்துவிட்ட பார்ப்பன/தஞ் சூழ்ச்சி” 
யையும் ௮ஞ்சாகெஞ்சையும் ஆண்மையையும் எண்ணிப் 
பாருங்கள்! இத் தமிழ் நாட்டின்கண் எத்தனையோ 

கோடிக் கணக்கான தீமிழ்மக்களும், நாறாயிரக்கணக் 

கான செல்வர்களு:*, ஆயிரக்கணக்கான சற்ரரசர்களும் 

மூற்றுக்கணக்கான மடாதபதிகளுக் தமிழ்ப் புலவர் 
களும் கிறைந்திருந்துர், '*தமிழர்களாகிய எங்களுக்குரிய 

இத்திருக்கோயில்களில் தேவா. திருவாசகச் செந்தமிழ் 
மா மந்திரங்களைக் கொண்டு வழிபாடுசெய்யாமல், எய் 
களுங்குப்புறம்பான எங்களுக்குச் தெரியாத வடமொழி 
யைக்கொண்டு ஏன் வழிபாடு செய்கின்றீர்கள்!” என்,று 

கேட்ட ஆண்மையுடையவர் எவசாவது ஈம் தம்ழ ரீல் 

உண்டா? இத்துணைப் பெரிய இக் தமிழ்காட்டில், எத்த 
பயோ கோடிக்கணக்கான தமிழ்மக்கள் நிறைர்த இத் 

தென்னாட்டில், எல்லாம்வல்ல இறைவனை கேர்முகமாய்க் 
கண்டு திருப்பதிகங்கள் அருளிச்செய்த தெய்வ ஆரியர் 
நிலலிய இத் தெய்வராட்டில், எல்லா இடங்களிலுஞ்



நமிழ்சாட்டவரும் மேல்சாட்டவரும் ௧௬௯ 
நி ௫ 

சீறக்சகான தாயதான தெய்வம் உறைவதான திருக் 
கோயிலிலேயே ஈம் தெய்வ.ஐ௫ரியர் ௮ருளிப தமிழ்மக் 

தரங்கள் கிலவாமல் அவற்ரைப் புறந்தள்ளித், தெய்வத் 

தன்மை சிறிதும் காணப்படாத வடபொழிச்சொற்களைக் 
aa a ‘ 

Oarpitg நுழைத்து, அவற்றைப் பெருமைபிபடுத்ித், 
௬ டி . * . ௩ தேவாச இருவாசகர் செந்தமிழ் மரமறைகளைச் (குத்தி 

ச . ௩ உட, க உ ௪ ‘ ௩ 

சப்பாட்டு' சன்று இழித்துப் பசும் பார்ப்பனர்கள், எர 

தீக் காலத்திலாயிலும் இ*் சாட்டுக்குக் குடியசசு வருவ 

STUDS STO, அகன்கண்ணுர் தமக்கு ஆட்சியையும் 

அக்கத்தையும் நிலைப்படுத்தி, எனை மக்களை யெல்லாம் 
. அறிவில்லாத குருடாகளாக்கித் கமக்கு ௮டி மைப்படுத்தி 

வைத்திருப்பசே யல்லர்பல், அவர்கட் (ர) ஏதொரு சிறிய 

உரிமை3யேலுங் கொடுப்பா அல்லது கொடுக்க விரும்பு 
4 

வா என்று சனவிலும்கினைக்கின்றீர்களா? கினையாதீர்கள்! 
8 

நமக்கு உயிரினுஞ் சீறஈத இருக் 2 வயில் முதல் ௮௪ 

சியல்நிலைகள் கல்விக்கழகங்கள் கைத்தொழிற்சாக்கள் 

புகைவண்டிரிலையங்கள் உணவுளீடுகிகள் பணக்களங் 
கள் பிணக்சளங்கள் ஈரூன எல்லா இடங்களிலும் ஆரி 

யப் பார்ப்பனாக?ளே ஆட்சியர் தலைமையும் உடையவர் 
களாயிருந்து, ஏனைவ குப்பினரின் முன் னேற்றத்திர்குப் 
பெருந்தடை விளைப்பவ/களாய் இருக்கின்றார்கள், எனை 
வகுப்பினர் எல்லாரும் ஒன்று:2சர்ந்து விடாதபடி, அவர் 

கட்குட் பலவேறு சமயப்பிரிவு சாதிப்பிரிவுகளை” யுண் 

டாக்கி, அவ்வொவ்வொரு பிரிவினருர் தத்கஞ் சமயமே 
தித்தஞ்சாதியே யுயர்ந்ததென்றுசொல்லி ஒருவசையொரு 

வா் பகைத்துப் போசாட வைத்து, ௮ப் போசாட்ட தீ 

திற்கு இடமாக இசாமன்கதை கண்ணன்கதை சந்தன் 

கதை விகாயகன்கசை காளிகதை முதலிய பலவேறு சுட்



௪௬௪ அதிவுலைக்கெரத்து. 

டுக் கதைகளைத் தமது வடமொழியில் உண்டாக்வெைத் 

த அவற்றை இசாமாயணம் பாசசம் பாகவதம் காந்தம் 
முதலிய புசாணங்களாக உயர்த்து வழங்கி, அவை தீம் 
மை மற்றையெல்லா வகுப்பினருவ் குருட்டு கம்பித்கை 
யால் விடாப்பிடியாய்ப் பிடித்தக்கொள்ளும்படி. செய்து 

விட்டார்கள்... தமிழரில் ஆராய்ச்சி யறிவுடையார் எவ 

சேனுர் தமிழ்மக்கள் இங்கனங் குருட்டு ஈம்பிக்கையால் 

அழிந்துபோவதைக் கண்டு இரங்கி, “இப் பார்ப்பனக் 
கட்டான கதைகளை ஈம்பவேண்டாம். அறிவுவிளக்கத் 

திற்கு் தூய ஒழுக்கத்திற்கும் உதவிசெய்யும் உயர்ந்த, 

தமிழ் நூல்களை சாய்ந்து பயிலுங்கள்! குலமும்ஒன்றே,. 
குடியும் ஒன்றே, வழிபடு தெய்வமும் ஒன்றே” என்று 

பொதுமக்கட்கு ௮றிவு தெருட்ட முன்வருவ சாயின், 
உடனே அப்பார்ப்பன செல்லாரும் ஒசேமுகமாய் நின்று 
அவரை (நாத்திகர், பிராமணநிர்தகர்,” *வேதநிந்தகர்” 
என்று பலரறியச்தூற்றி, ௮வது ௮றிவுசை எவாது 

செகவியிலும் ஏறாமற் செய்வதுடன், ௮வசது, வாழ்க்கைக் 

கும் பலவழியில் தீங்கிழைக்கின்றார்கள். மற்றை வகுப் 

பினரிற் செல்வமுடையவர்கள் எவர் இருப்பினும், ௮வ 
சைப் பார்ப்பனர்கள் சூழ்ந்துகொண்டு, ௮வசது பொரு 

ளைப் பலவகையில் உரிஞ்சிவிருவதொு), தமிழறிஞரின் 
அறிவுசை ௮ச்செல்வ7களின் செவிபுள் நழையாதபடிக் 

கும் மிக விழிப்பாக இருந்து தடைபுரிஈது லிம௫ன்றார் 
கள், அதனால், இச் தமிழ்காட்டிலுள்ள செல்வாகளின் 

பெரும்பொருள் தமிழ்மக்களின் ௮றிவுவிளக்சத்திற்கும் 
அவர்தம் ஈல்வாழ்க்கைக்குஞ் சிறிதும் பயன்படாமற் 
போகின்றது! ஊர்கடோறும் ஈகரங்கடோறும் 4இசாமா 

யணம்' முதலான கட்டுக்கதைப் பிசசங்கம் ஈடைபெரச்
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செய்து, அதன் வாயிலாக ஊரவர்பொருளை எனிதித் 

கவாக்து கொள்வதுடன், ௮வ் வறிவில்லா மக்கள் உள் 

ளத்தில் தழ்மையுர் தம்முடைய மூல்களையுந் (தேவர்'என் 
௮ இதவர்க்குரிய GS வேதங்கள்" என்றும் ஈம்பும் anne 

குருட்டு ஈம்பிக்கையையும் பதியச்செய்து, அவ்வாற்றால் 

தம்முடைய ஆட்சியையும் (முகன்மையையும் ஆசியப் 
பார்ப்பனர்கள் எங்கும் நிலோட்டி விட்டார்கள்; இன்னும் 

அம்முயற்சியை கடத்தி?ய வருகின்றார்கள்; ஆங்கில ஈன் 
மக்கள் ஆங்காங்குவைச்து கடத்தும் பள்ளிக்கூடங்களிற் 

கீற்குந் தமிழ்மாணவரின் தமிழ்ப்பாடங்களி லெல்லாந் 
ரிம்முடைய புசாணக் கட்டுக்கதைகளை நுழைத்து, இள 

மைப்பருவதீ திலேயே *௮வை ஈம் ஞர் உள்ளத்திற் பச 

மசத்தாணிபோல் இறுக்கமாய்ப் பதியவைக்கின்றார்கள். 
‘area Os தமிழ்காட்டைப் டாழ்படுத்தும் இவ்வுளவு 

களை, உயர்கிலைகளிலுள்ள தமிழறிஞர் ஈன்கறிக்து வைச் 
துக், கர்ட் வரும் பொருள்வருவாயையோ தமது நிலை 

ay neue wig மேலதாக்கருதி, அவரிழைக்குர் தீங்குகட் 
கெல்லாக் தாமும் உடந்தையாய் கின்று ஈம் அருமைச் 
சருசறிவைப் பாழாக்கிலின்றனர்! இன்னும் இங்கன 

மே பார்ப்பனர்களாலும், அவர்களைப் பின்பற்றி ௮வாச 

. சோப்போல் கடக்கும் ஒழுகலாறுகள் உடையசாய் வட 

மொழிக்கும் வடதால்கட்கும் ஏற்றஞ்சொல்லித் தமிழை 

wy தமிழ் நூல்களையும் புறச்தொதுக்கி ஈடக்குஞ் weal 

வைணவர்களாலும் இர் காட்டுக்கு விளைந்திருக்கின்ற 
இமைகளை யெல்லாம் எடுத்துசைக்கப் புகுந்தால் இவ் 
வேடு இடங்கொள்ளாது 

ஆதலால், இக்காட்டுக்கு ஈலக்தேபெவசாச கெளி 

வருர் தலைவர்கள் உண்மையாகவே தாம் ஈலஞஷ் செப்ப



௧௬௬. அறிவுரைக்கொத்து 

வர்களா யிருந்தால், இப்போதுள்ள மீக இசங்கத்தக்க 
நிலைமையில் ஈம் குடிமக்களை, நம் ஆங்கில அரசுக்கு 

மாறாக்க் கிளப்பிவிட்டு அவர்களையும் அவர்களின் வாழ்க் 

கையையம் பாழ்படுத்தஞ் செயலை விடுது, யாங் குறும் 

நன்முயற்செளை விடாப்பிடி பாய்ச் செய்து, அவர்களை 
ஆசர்யச்சி யறிகிலும் இன்ப ஒருமை வாழ்க்கை.பிலும் 
பயன்படு முயற்சியிலும் முன்னேறுபாறு உ தவிபுரிதல் 

வேண்டும். 

/, மூதலாவசாக, ஊர்கடோறம் ஈகரங்கடோறக் 

தமிழ்ப்பள்ளிக்கூடங்கள் தஇறப்பித்துச், செல்வர்கள் விட். 

டுப் பிளகாகளைக் தவிச ir ற்றை எல்லாப் பிள்ளைகளும், 
பொருட்செலலினறித் தனித்தமிழ் சுற்கும்படி. செய்தல் 
வேண்டும். அவர்கட்ருக் கற்பிக்கும் நால்களில் ,தரியக் 
கட்டுக்கதைகள் சிறிதும் விசவல் ஆகாது. ஒழுக்கமுறை' 

களும், இயற்கைப் பொருள் இயல்புகளுள், சிற்றுயிர்க 

ளின் தன்பைகளும், ஆண்மையிற் சறக்சாரின் வரலாறு 

களும். மக்களின் காகரிக வசலாறுகளும், உழவு வாணி 

கம் கைத்தொழில்கள் செய்யும் முறைகளுங், கடவுளின் 
றன்பைகளுங், கடவளைக்கண்டு பாடிய சான்றோர் வச 

லாறகளும், உண்மை யாராயும் முறைகளும் இனலும் 

இவைபோன்றவைகளுமே அர்தந்த வகுப்புக்குக் தக்க 
படி. செந்தமிழில் எமுதப்படல் வேண்?ம். 

3. இசண்டாவது: தமிழ்கற்ற அறிஞர்களை ஆராய்ச் 

முறையிற் பயிற்றி ஊாகடோறும் விரித்துப், பொதுமக் 
கட்கு மேற்கூறிய பொருள்களை விளங்க எடுத்துச் சொல் 

லி, அவர்கள் நல்லறிவு பெறுமாறு செய்வித்தல் வேண் 
டும். ஊனுணவு ஒழித்தவர் ஊனுணவு ஒழியாதவர் என் 
வம் இருபிரிவினசன்றி, வேறு எவ்வகச் சாதிப்பிரிவுஞ்
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சம:பப்பிரிவு& இல்லாமல் ஒழித்தல் வேண்டும். பிறப்பு 
இறப்புஇல்லா எல்லாம்வல்ல ஒரு முழுமுதற்கடவுளையே 

' எல்லாரும் வணங்கும்படி செய்கித்தல்வேண்டு: a. பிறந்து 
இறக்க உயிர்களைத் தெய்வங்களாக வணங்குஞ் று2தவ 

தை வணக்கத்தையும் அவைகளுக்கு இடும் உயிர்ப்பலி 
பனு pCa 5 இழித்தல்வேண்டும்; 

%. மூன்னாவது: மேற்குறித்த ஈன் முயற்செளைச்செய்து, 
அவற்றால் விளையும் நலங்களை & இ பெறுக்துதற்கு ஏராள 
மான பொருள்வேண்டி. யிருக்கு மாதலால், வீணே 

கோடி கோடி.யான பொருட்டிசளை வைத்துக்கொண்டு 
அவற்றை செற்குறித் த்த seal aie shale ஞக்குப் பயன்படுத் 

தாமல் இறுபாந்து கிடத்குஞ் சீற்றசீசர்களுஞ் செல்வாக 

ளும்* மடத் தலைவர்களும் ௮ப் பெ.ரம்பொருட் டி.சளில் 

ஒருஅிறு பகுதியை மட்டுந் தமக்கு எடுத்துக்கொண்டு, 

மற்றைப் பெரும்பகுதியைக் குறிப்பிட்ட முயற்சிகளுக் 

'குக் கொடுத்துவி?மாறு, எந்தெந்த வகையில் முயஎல் 

2வண்டுமோ அ்தந்த வகை.பாலெல்லாங கடைப்பிடி. 

யாய்கின்ற முயலல்வேண்டும். முயன்றுபெற்ற பொருளை 

இச்கன்முபற்சிகளுக்குப் பயன்படுத்துவதிலும் Had Pes 
ப௩பிருத்தல் '2வண்டும். இங்ஙனம் 2 முங்கான முறை 

யில், நம்காட்டவரகட்கு உண் மையாக: மவ நலக்தருமுறை 

யில், தலைவா்கள ஈச வருவார் தமது ௮. நம்பெருமுயற்டி 
யைப் பயன்படுச்துவாசாகவென்று எல்லாம்வல்ல; இற 

வளை வேண்டுனெறோம். 

அள்
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(8 dior Gen Surh கெய் இல்லா உண்டி'பாழ் 

ஆில்லா ஊருக் கழகுபாழ் ச*மாறில் 
உடற்பிறப் பில்லா உடம்புபாழ்/பாழே 
மடக்கொடி இல்லா மனை" - ஒளவையார் 

உடன்பிறந்தா£” என்லுஞ்சொல் ஒர் வபிற்றிற் கூடப் 
(றகதவர் என்னும் பொருளைத் தருவதாகும், தலைப்பில் 
எடுத்துக்காட்டிய ஒளவையார் இருப்பாடடின்கட் (பசை 

மை இல்லாத உடன்பிறப்பாளா இன்றித் தனியே மிந்தி 

கும் பிறப்புப் பயனற்றதாகும்' என்பது வலியுறு சசப்மட் 

டிருக்கின்றது. படவே, ௮ன்பினால் அகங்கலந்து அளவு 

ளாவும் உடன்பிறாதார் கூடப் பிறநத Grou பயன் 
உடைத்தா மென்பதும, பகைமைக் குணங்கள் உள்ளா 

ருடன் பிறப்பது பெருஈ துன்பத்திற்கே இடமா மென்ப 
தும் ஈன்கு பெறப்படும். பொல்லாதாருடன் பிறப்பது 

பெரிதுக துன்பந் தருவதென்பதனை இதப் பாட்டின் 

கண் மறைவாகக் கூறினராயிலும், 

//உடன்பிறச்தார் சுற்ற த்தாரென் றிருக்கவேண்டா 

உடன்பிறச்தே கொல்லும் வியாதி - உடன்பிறவா 

மாமலையில் உள்ள மருக்தே பிணிதீர்க்கும் 
அமமருக்து போல்வாரும் உண்டு ” என்னும் மற் 

ஜெருபாட்டில் அதனை விளக்கமாகக் கூறியிருக்க்றார். 
அது கிற்கு, 

இனிப், பகைமைக்குணக்கள் உள்ளாருடன் பிறப் 
பதிலுர், தன்னர் தனிபே பிறப்புது ஈன்றன்றோவெனின்;
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தனியசாய்ப் பிறந்தால், உலகவாழ்க்கையில். அடுத்தத் 
அக் கிளைக்கும் பலவகை அ௮ல்லலிற்பட்டுத் தனியே உழல 
வேண்டி ,வருமாதலால் தனிப்பிறவி யெடுப்புு ஈன்றாக 
மாஜ்டாது. எந்தக்காலத்திலும் ஒரு மகன் பிறா உதவியை 
யுக ் துணையையும் நாடாமல் உயிர்வாழ்தல்முடியாது. ஒரு 

வன் தாயின்கருப்பையிலிருந்து பிதக்குங் காலத்திலேயே 
முழு அறியாமை உள்ளவனாயும், பிறகு சிறிது சிறிதே 
வள௱ர் அவருங் காலங்களிலெலலாம் ($றருடைய சோக் 

சய, i சிறிது ap, தாக அறிவு விளங்கப்பெற்று வருஞ் 
. உடையவளாயுர், தினக்கு வேண்டும் ஊண் 

   Reb முதலான எல்லாப்பொருள்களையும் பிறசது முயற் 
Bump பெறவேண்டி.யிவயையம், mag வேண்டும் ves) 
களைத் தான்.ே up. க்கொள்ள முயலும் போதுர் தான் பல 

ரூடைய உதவியையுர் அணையையும் நாட வேண்டியவ 
னாயுக், தனது சீறு வாழ்காளின் இடையிடையே தான் 
சகோயாற் பற்றப்பட்டு விழ்தலின் ௮க் காலங்களி லெல் 
லாம் இவன் தனக்கு நோய்தீர்ப்பா.! பேருகவியைக் கட். 
டாயம் விரும்பி நிறபவனாயும் இருத்தலால் ஒரு மகன் 
தனது துன்பத்திற்கும் இன்பத்திர்கும் ௮றிவுக்குமெல் 

லாம் பிறசைச் சார்ந்தவனாகவே யிருக்கின்னான். 
இங்தனம் பிறசைச் சாரர்: உயிர்வாழும் நிலையி 

அள்ள ஒரு மகனுக்கு எல்லா வகையிலும் உதகியுக 

துனையுமாய் நிற்கத்தக்கவர்கள் எவர்கள்? என்று ஆசாய்க் 
a பாரிச்சுங்கால், தன் உடம்பொடு தொடர்பு உடைய 
வர்களே யல்லாமல், மற்றவர்கள் ௮ல்லசென்புது கன்கு 

விளங்கும். தன்னைப் பெற்ற தாயுர் தந்தையர், தன்னெடு 

பிறந்த அண்ணன் தம்பி ௮க்கை தங்கைமாருர், தன்னைச் 
சோந்த மனைவியர் தன் வயிற்றிற் பிறந்த பிள்ளைகளுச் 
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௧௭௦ அதிவுசைக்கொத்து 

தன்னிடத்த அன்புபாசாட்டி உதவியுக் தணையுமாய் நி ற் 
தல்போல், உடம்பின் தொடர்பு இல்லாத மற்றவர் ௮ 

கனம் இயற்கையான அன்புகாட்டி. ஒருவனுக்குச் சரா 

பாய் நிற்றல் அரிதினும் அரிது. பிறர்க்கு காம் எவ்வளவு 
பொருளை கொடுத்தாலும் எவ்வளவு உதவியைச் செய் 
தாலும் ஈமக்குப் பெரிய இடுக்கண் வர்தகாலத்தில், ௮வர் 
ஈம்மைவிட்டு நீங்குவர்; இதுபற்றி பன்ர ஒளவைப் 
(/ராட்டி.யார், 

அற்ற குளத்தில் ௮றுகீரப் பறவைபோல் 

உற்றுழித் இர்வார் உறவல்லரஃ-அக்குளத்திற் 

கொட்டியும் ஆம்பலும் கெய்தலும் போலவே 
ஒட்டி யுறுவார் உறவு”' என்று ௮ருளிசசெய்தார் 

HiIl ges, கற்சிலா தமக்குள் உடம்பின் pray Qe 

லாதவராய் இருந்தாலும், உயிரும் உடம்பும்்பபோல் ௮த 

தனை நேயமும் அன்பும் உடையவராய் எவ்வகை இூக் 

கண் வந்த காலத்தும் பிரிவின்றியி நக்கக் கரண்கின்றோ 
(மே யெனின்; ௮த்தகையோர், கலொளில் ௮ழிந்துபோம் 

ஓப் பொல்லாப் புலால் உடம்பின் தொடர்பை கோக் 

காது, ஒருவரிடத் தமைந்த உயர்ந்த ௮றிவையும் உயந்த 

ஏன்பையும் உயர்ந்த செயலையு2ம நோக்கி , நெகழாத 

௮ன்பு பூண்டு, ௮வர் பொருட்டுத் தமது அவியையுங் 

கொடுப்பசாதலின் ௮ஃது இங்கே காட்டற்பாலதன்று, 
ஒரு மகனுக்கு இயற்கையில் உண்டாகும் நேயமானது 
உடம்பின் தொடாபால் வருதலின் அதுவே இங்கு 
ஆசாயற்பாலதாகும். 

. இனி, உடம்பின் தொடாபுடையாரிலுந், தன்னைப் 

பெற்ற தாயுக் தக்தையுர் தன்னினும் ஆண்டின் முதிரக்



உடன்பிறக்கார் மறுமை? ௧௭௧. 

தாராய்த், தன்னைக் குழவிப்பருவந் தொட்டுப் பாது 
காத்து வளர்க்கப் பெருந்துன்பத்தை அடைந்தவா்களா 
ஈச்ருத்தலரல் அவர்களுக்குத் தான் உதவியுந்துணையுமாய் 

டி £ற்தவேண்டூமே யல்லாது, அவர்களுடைய உதவியை 
புந அணையையுர் , தான் நாடலாகாது, தன்னைச் சேர்க்க 

மனைவியோ பெண்பாலாய்த் தன் உடம்பைப் பாதகாத் 
துத் தனது, இன்பத்திற்குக் காசணமாய் இருத்தலால், 

Han TD பேருகனியை: ப்பி பெ ern comin பெற 
விரும்புதல் ஆண்டன்மைக்கு ௮ழகிதன்று. தன் வயிற் 

நிற் பிறந்த பிள்ளைகளா சிறு மகலைகளாய்ப் பருவம் 
(ததிரும் மட்டுக் தன்னாற் பாதுகாக்கப்பட வேண்டி பவா 
சுளாய் இருத்தலால், தனது துமைக்காலம் வசையில் 

அவர்களுடைய உதவியையும் துணையையும் ஒருவன் 

எதிர்பார்க்கலாகாது. இளித், , தன் உ.டன்பிறந்தா ௬ள 
ஸளுர் தன் அக்கையுக் கங்கையும் பெண்பால சாகலின், 

அவர்க்குத் தான் உதவியுர் துணையுமாய் நிற்றலே முறை 
யாம். இவசெல்லாம் இங்கனமாகத், கனக்கு உயி! 

வாழ்நாள் முழுதும் உண்மையான உதலியு் துணையுமாப் 

கிற்றற்குரியவர் எவசெனின், தன்னொ௮ சிறி3தேதக்குறைய 

ஓத்த ஆண்டும் ஒத்த ௮றிவும் ஒத்த தோழமையும் ஒத்த 

அன்பும் வாய்க்த உடன்பிறந்தாசேயாவர் என்டது முடி க் 
கப்படும். இங்கனம் உடன்பிறந்தார். மட்டுமே தனக்கு 
உறுபெருர் துணையும் உதலியுமாய் நிற்றலால், நல்லீ [ae 

யன் கம்பிக் இல்லாப்பிறவி பயனற்றதென்மு span ena 

பெறுதல் வற்றிலும் ௮ரிதென்பதும், ௮த்தகைய உடன் 
பிறப்பைப் பெற்றவனுக்கு ஆகாதது ஒன்றுமில்லை யென்ப 
தும் உணர்த்தும்பொருட்டே சவக் தரமணியிலும்,.



௧௪௨ அறிவுசைக்கொத்து 

1 இண்பொருள்எய்.தலாகுச்ே தவ்வரைச்செகுக்க 
லாகும், சண்பொடு பெண்டிர் மக்கள் மாவை 
யும். சண்ணலாகும், ஒண்பொரு rag sur 
உடன்பிறப் பாக்கல் ஆகா, எம்பியை aaa 
Qu pS wer என்எனக் கரியதென்றான”? 

என்று திருத்தக்க தேவரும் அருளிச் செய்தார். இங் 

ஙனமே, கக்தபுராணத்திலுஞ் சூரபன்மனீ தன் றம்பி 
சிங்கமுகளை நோக்கிப், 

பெரன்னைகிலக் தன்னைப்பு தல்வர்களைமங்கையமை 

பின்னை யுளபொருளை எல்லாம் பெறல்ஆகும் [ப்' 
என்னையுடைய இளையோனே இப்பிறப்பில் [ 
உன்னை இனிப்பெறுவ துண்டோ உமையாயே” 

என்று கூறியதும் உர்றுநோக்கற்பாலகாகும், 

இங்ஙனம் பெறுதர்கரிய உடன்பிறப்பைப் பெற்று 

வைத்தும், அண்ணன் தம்பிமார் சிலா ௮சன் ௮ருமை 
யைச் ஈறிதும் உணசாமல் ஒருவரை யொருவர் பகைத் 

தும், ஒருவாமேல் ஒருவர் பொறாமை கொண்டும், ஒரு 
வசை யொருவர் ஏமாற்றியும் ஒற்றுமை கெட்டுத் தமது 
பிறவியைப் பாழாக்குகின்றனர். ஏதோ முற்பிறலியிற் 
செய்த தவத்தால், இறைவன் சமக்கு உடன்பிறப்பைத் 
தீந்தருளினன் என்றும், ௮வன் தந்த இப் பெரும்பேற் 

றை ராம் பாதுகாத்துக்கொள்ளல் வேண்டும் என்றும் 

தினைந்துபாராதவர் மக்கள் அவரோ? நாம் உடன்பிறந் 
தோம் என்பதைச் சிறிதும் உணசாத விலங்குகளுக்கும், 

தம் உடன்பிறப்பின் அருமையை உணசாத மக்களுக் 

கும் வேற்றுமை உண்டோ? பாருங்கள் அன்பர்களே! 
ஒர் ஆவின் கன்றுகள் பலவும் பருவம் மு$சமுதிசத் தாம்



உடன்பிற்ச்தார் ஒத். றுமை 2ST me 

உடன்பிறக்.ததனைச் சறிதும் ௮றியாமல் தத்தம் வழிமே 
போகின்றன; அதுபோலக், குழவிப்பருவத்தே ஒருங்கு 
பிற்ந்து ஒருங்கு வளாக்த உடன்பிறப்பினருர் தம்மை 
ஒன்றுப்ப் பிறப்பிச்ச ஐயனது இருவுளக்கருத்தைச் சிறி 
தும் “கினையாமல் ஒற்றுமை' கெட்டுத் தனித், தனியே 

செல்லுதல் கூடுமோ? சலகாளிருக்கு தம.து கையைவிட் 

டகலஞ் கெல்வத்தின் பொரூட்டாகவும், இடையே வற் 
அ சேரந்த மனையாளின் பொருட்டாகவும் உடன்பிறந் 

கார் தம்மிற் பகைகொண்டு, வேறுவேறுய்ப்பிரிந்து ஆண் 

டவன் நோக்கத்திற்கு மாறாய் ஒழுகுதல் மன்னிக்கப் 

படாத பெருங்குற்றமாய் முடியும். இப்பிறப்பில் ஒருவன் 

கான் நினைக்தவண்ணர் தம்பியைப்பெறல்முடியுமா? தம்பி 

தபையனைப் பெறல்முடியுமா? தம்மாற் புதிதாகச் செய்து 

கொள்ள முடி யாதீ உடன்பிறப்பின் அருமையை உணாக் 

தி, தமையன் தம்பிமார் ging Hot மிகவும் ௮ன்புடைய 

சாய் ஒற்றித்து வாழ்க்து தமக்கும் உலகத்தற்கும் பயன் 

படல் வேண்டும். கும்பிமார் கல்லியிலும் வுறிவிலும் 

எவ்வளவு சிறந்தவசாயினும், பருவத்தில் (றதிர்ந்த தம் 
குமையன்மார்க்குக் இழ்ப்படிந்து ஒழ ௮வசைச் தம் 
மோடு இணக்கிக்கொள்ளல் வேண்டும்; தமையன்மா/ 

ஆண்டில்மூத்தவசாயிலுங் , கல்வியிலும் ௮றிவிலுஞ்சிறக்க 
தம் தம்பிமார்க்கு இணங்கி நடத்தல்2வண்டும். தமையன் 

தம்பியர் தம் மனைவிமாரக்கு உடன்பிறப்பி னர௬ுமையை 

அன்பொடு தெளிவாய் எடுத்துக்காட்டி, ௮வசெல்லாம் 
ஒன்றுபட்டு ஈடக்கும்படி திருத்தல் வேண்டும். உடன் 

பிறந்தாரில் ஒருவர் கல்விவளாச்சியின் பொருட்டும் பிற 
உயிர்களின் துன்பத்தைத் துடைக்கும் பொருட்டுஞ் 

செல்வத்தை ஈன்கு செலவிட்டூப் பயன்படுத்துவசாயின்;
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அதனைக் கண்டு 68 யோ? எம் உடன்பிறர்தான் எங்கள் 

செல்வத்தை யெல்லாம் ௮ழித்துவிடுகன்ரனனே:” என்று 
in றீறவர் வயிறு எரியாமல் *ஊர் ஈடுவிலுள்ள இனிய கு குளம் 

எல்லார் க்கும் பயன்படுதல்போல, காம் பெரிதும்முயன்று 

தொகுத்த பொருளெொல்லார்)தக்கார்பலர்க்கு!் பயனிப்டும் 
படி அதனை நல்வழிப்படுத்தி, ஈமக்கும் நமது குடும்பத் 

இற்கும் பெரும் புகழையும் பெரும் புண்ணியத்தையும் 
வருவிக்கும் இவனோடு உடன்பிறக்கப்பெற்ற எமது தவ 

மே தவம்!”” என்று மனம்மகிழ்நது, அவற்குக் தாமும் 
உதவியாய் நிற்ரல் '2வண்டும். 

+ 1(/ஊருணி கீர்கிறைக்கற்றே உலகவாம் 
பேர் ௮.நிவாளன் இரு” என்றும், 

*தரள்ஆற்றிச்தச்சபொருள்எல்லாக் தக்கார்க்கு 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு? 

என்றுக் இருவள்ளுவ நாயனார் அருளிய திருக்குறளே 

இடையறாது நினைந்து, உடன்பிறகதவர் பொருட்செல 

வாற் பகைகொள்ளாது, ஓர்றுமைப்பட்டு வாழக் கட 
மைப்பட்டிருக்கின்றுர்கள். துன்பம்வாத காலத்தும் இன் 
பம் வந்த காலத்தும் ஒருதாய் மக்கள் ஒன்ரூயிருக்து 

௮ வற்றை நுகர்தலே ௮ வர் தமக்கு முநையாம். பாண்ட 
at Bap நாடி முது காடுபோய்த் அன்புற்றபோதும், 

திரும்பி ராடடைகது ௮சியற்றி இன்புற்நபோதும் ஒன் 
முய் இருந்தமை இன்னும் புகழப்பகேன்றதன்றோ? தன் 

சொற் கேளாத தமையன் சூசபன்மனைத் தான் விட்டுப் 
போகாது ௮வனெட கூட வேயிருந்து உயிர்துறக்த ௮வன் 
றம்பி சிங்கமுகனது ௮ரிய அன்பு இன்னும் பாசாட்டப் 
படுகின்றதன்றோ? தன் றமையன் இசாமனொடு கூடவே
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கா$புகுந்து, அவன் உறங்குங் காலத்துக் தான் உறங்கா 
மல் அவனுக்குப் பதினன்கு ஆண்டு பாதுகாவலனாய் 

நின்று, ௮வன்பொருட்டுப் பெரிதுர் துன்புற்ற அவன் 

றம்பிஇலக்குமணனது அரிய அன்பு நேயம் இனலும் 
உலகழ்கு ஒரு ஈல்எடித்துக்காட்டாய் விளங்குகின்றதன் 
றோ? இங்கனமெல்லார் தம் உடன்பிறந்தாரோடு ஒன்று 
கூடி. வாழ்ந்தீவாக் 2௧, மற்றவாகளையுர் தம்மோடு உடன் 

ிறந்தவராகக்கருதிப் பேசன்புபாசாட்டி , இறைவன் இர 
வருளைப் டெறும் பெருஞ்செல்வம் உண்டாம் எனக,
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gander sD ஜூக்குரி துணையில்லை இிமினதீதின் 
அல்லற் படுப்பதாஉம் இல்''- இருக்குறன். ' 

பொருள்தேடுதற்கு உரிய முயற்ிகள் பலவற்றள் வாணி 
கம் என்பது ஒன்று. பொருளே தேடும் முய ற்சிகளில் இது 

ம் ஒன்றாய் இருந்தாலும், உலசவாழ்க்கை செவ்வனே 
படை பெறுதற்கு மிகவும் பயன்படிகலால், இது மற்ற 

முயற்கெளை கிடச் சிறர்ததாய் இருக்கின்றது. நமது 
வாழ்ச்சைக்குக் கட்டாயமாய் வேண்டப்படுகின்ற உண 

வுப் பொருள்களும், உடுப்புகளும், அணிகளங்களும், 

புழங்கும் எனங்களுர்,, தட்டுமுட்டுகளும், pss 

இசைக்கருகிகள் சந்தனம் பஞ்சு முதலியனவும் ஒரே 
ஊரில் அல்லது ஒ?சராட்டில் உண்டாவன௮ல்ல; இவை 

யெல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று எட்டாச்கொலைவில் உள்ள 

பல ஊர்களிலும் பல நாடுகளிலும் உண்டாவன ஆகும், 

இப் பண்டங்களை யெல்லாம் ஒருவர் தாம் வேண்டிய 
அளவுக்குப் பழ்பல இடங்களிலு மிருந்து வருகித்துக் 
கொள்வதென்றால், அதற்காக ௮வர் எவ்வள£வா பொரு' 
ளைச் செலவழித்து எவ்வளவோ ௮லும் பகலும் ௮லைக் 
சழிய்ல் வேண்டும். ஏராளமான பொருளுடையவர்க்கு 

இவ்வளவு செலவும் ௮லைக்கழிவும் மலைப்புக்கு இடமாய் 
இல்லாகிட்டாலும், மிகச் சிறிய வரும்படியைக்கொண்டு 
அன்றாடங் காலங்கழிக்கும் ஏழைஎளியவர்கட்கு இவை 
எவ்வளவு துன்பத்தைச் தரும்! இலங்கையிலுள்ள ஏழை 

மக்கள் வங்காளம் இரங்கூன் முசலான தொலைவிடங்க
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ளில் விளையும் நெல்லைத் சனியே வருவித்துக்கொள்ளல் 
இயலுமோ? இர்தியாவிலுள்ள எளியவர்கள் யாவாவிலுர் 
மோரீ சிலம் உண்டாகுஞ் சருக்கரையைத் தனியே வரு 

வித்ல் இயலுமோ? இங்கிலாந்திலுள்ள வறிய மக்கள் 

இந்தியாவில் விளையும் பஞ்சை எளிதிற் பெற்றுக்கொள் 

ளல் கூடு?மா? இந்தியாவிலுள்ள வர் சினத்லுண்டாகு h 

பட்டை. எளிதிற் பெற்றுக்கொள்ளல் கூடுமோ? இங், 
னமே உயிர்வாழ்க்கைக்(க இன்னு) கட்டாயமாக வண் 

டப்படும் இவைபோன்ற பொருள்களெல்லாவற்றையும் 
ஒவ்வொருவருக் gos wom) Su வருவித்துக் கொள்வ 

தன்றால், ௮ஃது அவர்க்கும் அவரைவிட வறியவாக 

ளுக்கும் ஸுதற்றும் ஆகாகதொன்றும். இனி, நகடுத்தசமான 

செல்வம் உடையவர்களுக்கும் ௮து இசையாததுடன், 

பெருஞ் செல்வம் உடையார்க்கும் அஃது அளவிறந்த 

முயற்சியினையுங் காலக் கழிவினையும் பொருட் செலலி 

னையுக் தந்து கடைசியில் அவர்களை வறியசாக்கவு 

கூடும். இல்வாறெல்லாம் பக்கள் அளவிறந்த துன்பத் 
தீற்கு தளாகாபற், பல திசைகளிலும் பல காடுகளிலும் 

பல ஊர்களிலுந் தோன்றும் பல்வகைப் பண்டங்களை 
யும் ஓரிடத்தில் தொகுப்பித்து, எத்கிறத்தவரும் அவர் 

றை நயத்த"விலைக்கு எளிதில் வாங்கி இன்புறவும், ௮௧ 
னால் உலகவாழ்க்கை இனிது நடைபெறவும் Suga 
செய்து வரும் வாணிக மயற்சியானஅ பெரிதுஷ் சிறந்த 

தொன் றென்பதனை யாம் எடுத்துச் சொல்லுசலும் 
வேண்டுமோ? 

இனி, இத்தனை மேன்மை உடையதாதிய லாணித 
மூயற்சியைச் செய்யப்புகுவோர் இது மக்கள் எல்லார்க் 

கும் கிசம்பவும் பயன்படுதலை உணர்ந்து, எல்லாரிடத் 
23 
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அம் அன்பும் இசக்கமும் உடையவரா்களாயும், மக்களுக்கு 
வேண்டிய பல பண்டங்களின் வகையும் அவை உண்டா 

கும் இடங்களின் வரலாறுந்தெரிந்து அவற்றைச் குறைந்த 
செலவில் வருவித்து எல்லார்க்கும் நயமாக ஒ3ர ஈிலை 
கூறி முகமலர்ந்து இனியசொற் பேசி விற்கும் ௮றிவுர் 

இறபமான செய்கையும் வாய்ந்தவர்களாயும் இருத்தல் 
வேண்டும். இவ்வளவுக்கும் அன்பும் ௮றிவுர் இறமான 

செய்கை ம் இன்றியமையாது வேண்டப்படுதலால், இவ் 
வுயர்ந்த தன்மைகளை வணிகர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் 

மிடத்தே பழக்கத்துக்குக் கொண்டுவருதல் வேண்டும். 
மக்களிடத்தில் ௮ன்பில்லாமல் எந்கேரமுந் தமக்குவரும் 

ஊதியத்தையே எண்ணிப் பார்ப்பவர்கள் உண்மையான 

'வணிகர்கள் அல்லர். தாம் செய்யும் வாணிக முயற்சி 
பலர்க்கும் பெரும்பயன் படுதலை உள்ளக்கனிவோடு எண் 
ணிப்பாசாமல், தாம் ௮டையும் ஊதியத்திலேயே கருத்து 
வைப்பவாகள் அவ். வாணிகத்தை இழந்து வறியசாய்ப் 

போவார்கள். அன்பும் இசக்கமும் வாய்ந்த வணிக 
னிடத்தே திருமகள் குடிகொண் டிருப்பள்; ௮வன் 

சென்றவிடமெல்லாஞ் செல்வம் ஓங்கும்; மெல்லிய ஈல் 

லோர் கெஞ்சத்தாமசையில் இருக்கும் மெல்லிய திரு 
மகள், தன் ஈலத்தையே முதன்மையாய்க் கருதும் வணிக | 
னின் கரடுபட்ட வன்னெஞ்ச நெருஞ்சற்காயை மிதிக்க 
அஞ்சி அவனை அறவேவிட்டு விலகப் போய்கிவள். 
அழகும் அன்பும் அறிவு உடையவர்களைக் கண்டால் 
எல்லாரும் ௮வசை மிரும்பி ௮ணுகி ௮வாக்கு எல்லாச் 
சிறப்புஞ் செய்தலைப் பார்த்திருக்கின்றோம் ௮ல்லமோ? 
அழகில்லாமல் வன்னெஞ்சமும் அறியாமையும் உடைய 

வாகளா பிருப்பவர்களைக் கண்டால் எல்லாரும் ௮வசை
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அருவருக்கின்றனரல்லரோ? அன்பும் அறிவும் உள்ளவர் 

களுக்கு அழகு தானேஉண்டாகும்; ௮ச்குணங்கள் இல் 
எ்தலர்களுக்கு முன்னே உள்ள ௮ழகுங் குன்றிப்போ 

கும் கொடுங்கு ணம் உள்ளவனுக்குக் கடுகடுத்த முகமும் 

வன்சொல்லும் அமைந்திருத்தலை வழக்கத்தில்! ஈன்றாய் 
௮றிந்தருக்கன்றனம் அல்லமோ? ஆகையால், வாணிகஞ் 
செய்பவர்கள் ஈரநெஞ்சமும் விரிந்த ௮றிவும் உண்டாகப் 
பழகிக்கொள்வார்க ளாயின், அவர்கள் முகத்தில் இதற்கு 
முன் இல்லாத அழகும் பொலிவுங் கிளாச்சிபெற்றுத் 

தோன்றும். அப்படிப்பட்டவர கள் எல்லாரும் விரும்பிச் 
சேர்ந்து தாம் வேண்டிய பண்டங்களை மகிழ்வுடன் வாங் 

கனம், செல்வர், * அவர்கள் துவங்கிய வாணிகமும் 

Croan Sup செழித்2 3தாங்கி, அவர்க்கும் பிறர்க்கும் ௮ள 

விறந்த ஈன்மையைத் தரும். 
இனிப், பொருள் தேடும் முயற்சிகளிற் றந்த வாணி 

கமும் பிறவு ்செய்து அல்றும்பகதுர் வருந்தி உழைப்ப 

தெல்லாம், இந்த வெறறுடம்பைப் பாதுகாப்பதற்கு மட் 

டூம் அன்று; இந்த உடம்பை “இருப்பிடமாசச் கொண்டு 
வந்திருக்கும் ஈம் உயிரின் அறிவை மேன் மேல் விளங்கச் 

செய்தற்கும், எல்லாம்வல்ல கடவுளின் பேரின்பத்தைப் 

பெறுதற்குமேயாம். இவ் வரும்பெரு நோக்கம் ஈடே 

௮ம்பொருட்டு, இவவுடம்பைப் பாதுகாக்க வேண்டுவது 

இன்றியமையாத கடமையாய் இருக்கின்றது. இவ்வுடம் 

பைப் பாதுகாவா விட்டால் ௮றிவு விளக்கத்தையும் 

இறைவனது திருவருளின்பத்தையும் நாம் பெறல்முடி. 

யாத. இதுபற்றியே திருமுலகாயனாரும், 

உடம்பார் அழியின் உமிரார் அழிவர் 

இடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞு சோவும் மாட்டார்



௪:40 அதிவுரைக்கெரத்து 

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் ௮.றிக்தே 

... உடம்பைவ்ளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே”? 
என்று தருமச் இர.த்.தில் ௮ருளிச்செய்களர்.. 

இனி, உடம்பைப் பாதுகாத்தற்காக நடத்தும் இம் 
முயற்சிகளின் இடையே, நமதறிவை விளக்கச் Cus 

apg Pui pp துணையாய் வாய்த்த கல்வியைக் கற்றுக் 
கொள்ளப் பெரிதும் முயற்சிசெய்தல்வேண்டும். கல்லாத 
வர் நெஞ்சம் இருளடைந்து கிடக்குமாதலால், அங்கே 

இறைவன் விளங்கித்தோன்றா னென்பது கல்லா நெஞ் 
சின் நில்லான் ஈசன்''என்று திருஞஜானசம்பக்தப்பெரு 
LOT BG, கல்லாதார் மனத்சணுகாக் கடவுள் தன்னைக், 

கற்றார்கள் உற்.று ஒருங் காதலானை”' என்று இருகாவுக்' 
௧.ரசு காயனாரும், எல்லா இடத்தும் உளன் எங்கள் 

தீம் இறை கல்லாதவர்கள் கலப்பறியா?7'” என்று இரு 

மூல சாயனாருங் கூறுதலால் நன்கு தெளியலாமன்றோ? 
இன்னுங், கல்லாதவமைக் காணலும், ௮வர்சொற்் கட்ட 

லும் ஆகாவெளவுங், கல்லாதவர்க்குக் கல்லாதவசே ஈல் 

லவராய்க் காணப்படுவசென்வுங, கல்வியில்லாதவா கடவு 

ளது கருத்தை ௮றியமாட்டாரெனவும் நன்கு விளக்கக் 

கல்லாத மூடரைக் காணவும் ஆகாது 

கல்லாத மூடர்சொய் கேட்கக் கடனன்று 
கல்லாத மூடர்க்குக் கல்லா?ச கல்லரசது 

கல்லாத மூடர் கருத்து ௮அறியாசே” 

என்று இருமூலகாயனார் அருளிச்செய்திருப்பதையும் 
நோக்குக்காற், கல்வியறிவு பெருமற் காலக் கழிப்பது 

மிகவும் பொல்லாத குற்றமாய் முடிதல் பெறப்படுகின்ற 
தன்றோ? 8ீசோப்பிய அமெரிக்க வணிகர்கள் எல்லாருங் 
கல்வியில் வல்லசாய் விளங்கித் தாது வாணிக (யற்
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சியை கிசமபவும் பெருகச் செய்து உலகத்தார்க்குப் பல 

பெரு நன்மைகளை விளைவித்து வருதலொடு, கல்விப் 
பொருளையும் ௪. ங்கும் பரவச்செய்.த மக்கள் மன.௮றிவை 
யு. துலக்கி வருகின்றார்கள். தென் ஸிந்தியாகிலும் 

௫ 
இலங்கையிலும் உள்ள தமிழ் வணிகாகளேர் பெரும் 

பாலும் கல்கி பில்லாதவர்களாயுங் கல்வியைப் புசவச் 

செய்வதற் ஃீருத்து இல்லர்தவர்களாயும் இருக்கின்றா 

கள்! இவர்களது இந் நிலைமை பெரிதும் வருந்தத்தக்க 

தன்றோ? அழியாச் செல்வமாகிய கல்வியைப் பெருத 

வசையில் ௮ழியுஞஷ் செல்வமாகிய பொருளைப் பெற்று 
யாது பயன்? 

இனிக், கல்ளியிக்லாதவரக்கு அறிவும், அறிவில்லா 

தவரக்கு ௮ன்பும் உண்டாகாமையால், இவ் விசண்டுமில் 

லாதவாகள் ஒன்று. சந்து ஒரு பெரிய வாணிகத்தைச் 

செய்து" ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்து புகழையும் புண்ணியத் 

தைபும் அடைதல் நபது நாட்டில் ௮ருமையாய இருக் 
கின்றது. அறிவும் ஆற்றலும் உடையவ?ச தனிமை 
யாய் இருந்து ஒரு பெரிய வாணிகக்கை ஈட.த்தல் இய 

லாதாயின், அவ்விசண்டும் இல்லாதவர் இதனை நடத் 
அவது எப்படி? ஒரு பெரிய வாணிகத்தை ஒருவர் ஏற்பு 

ஈடதீதுவத பலவகையிலும் ௮ல்லலுக்குஇடமாகும்) வ 4 

இன்ற ஊதியம்முழுதும் ராமே அடைதல்வேண்டுமென் 

னும் எண்ணத்தால் தனியே வாணிகம் நடத் திவோர் 
பெரும்பாலும் ஊதியம் பெறாமற் பழுதுபடுவா, ஐயாக் 
கவலையாலும் ஒயாமுயற்சியாலும் ஊண் உறக்கம் இன் நி, 

ஆறுதல் சொல்வாரும் இன்றித், துணை செய்வாருமின் 

றித் துன்பத்தையே உழப்பர், ஆதலால், தக்கவர் பல 
சைக் கூட்டாகச் சேர்த்துக்கொண்டு ஒரு பெரிய வாணி



௧௮௨ அறிவசைக்கொத்து 

கத்தைச் செய்பவர்களே ௮த் துன்பங்களினின்றும் வில 
இப், போதுமான ஊியத்தையும் இன்பத்தையும் பெற் 

அத், தாம் மனமகிழ்ர் திருப்பதொடு, தம்மைச் சேர்க்க 
கூட்டாளிகளையும் ௮ங்ஙனமே இன்புற்றுக் களித்திருக் 

கச் செய்வர், ஒருவசே ஒரு கர்பாநையைத் தூக்கச் 
சாப்பதென்றால் ௮ல்து அவர்க்கு எவ்வளவு வருத்தத் 

தினைத் தரும்! அ௮ப்படியின்றிப் பலர் கூடி மதனை எடுத் 
அச் செல்வதென்றால் ௮ஃது அவர்க்கு எத்தனை எளிய 

தாய் இருக்கும்! இதுபோலவே ஒரு பெரு வாணிகத் 

தைப் பலர் கூடி. நடத்துவது எளியதம் இன்பந் தருவ 
௮ம் ஆம். இக்க நுட்பத்தை ஈன்கு உணர்ந்த ஆங்கில 
ஈன்மக்கள் கூட்டு வாணிகஞ் செயது அளவிறந்த செல் 

வத்தையும் இன்பத்தையும் பெறுகின்றார்கள்; தாம் வாணி 

கஞ் செய்யும் காட்டிலுள்ளவர்களையும் நாகரிகத்திலும் 
ஈல்வாழ்விலும் மேம்படச் செய்கின்றார்கள். ஈம் தமிழ் 

வணிகர்களோ இந்த நுட்பத்தை அறிதற்கு ஏற்ற கல்வி 
யறிவும் ஈசகநெஞ்சமும் பெரும்பாலும் இல்லாதவ/களாய் 

இருத்தலால், தாமே எல்லாச் செல்வத்சையும் ௮டைய 
வேண்டுமென்லும் பேசாவலும், மற்றவாகள் எவ்வகை 
யிலும் மேம்படலாகாதென்லுர் தீய எண்ணமும் வாயர் 

தவர்களாய் இருக்கின்றனர்! இதனால் இவர் தாழ்வடைவ 

தொடு, ஈமது வளம் மிக்க தமிழ்காட்டையுஈ்' தாழ்வடை 
யச் செய்சன்றனர். , 

மக்களாய்ப் பிறந்த நாம் இவ் வுலகவாழ்வில் எவ்வ 

ளவ காலம் நிலைத்திருப்போ மென்றும், இவ் வாழ்வை 

விட்டுப் டோகுங்கால் எவ்வகையாகச் செல்வோ மென் 

அஞ் சிறிதேனும் நினைத்துப் பார்ப்போமாயின், இங்கன ' 

மெல்லாம் ராமே உயசவேண்டு மெனவும் பிறசெல்லாந்
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தாழவேன்டு மெனவும் எண்ணமாட்டோம். உண்மை 
யோடு ஒருவருக்கொருவர் உதவியாயிருந்து அன்பையும் 
அறிவையும் வள.ச் செய்வதே இந்த வாழ்க்கையின் 

பயன் என்றும்; இங்கனம். ஒருவருக்கொருவர் து 

'வசாயிருந்து வாழ்தற்கு உதவியா யிருப்பதே* செல்வத் 
இன் பயனாமென்றும், அரவிக்கதிக் த எவ்வளவு மிகுதி 
யாகப் பெற்றாலும் ௮ஃது இறக்குங்காற் கூட வரமாட் 
டா தென்றும் வணிகர்கள் அடிக்கடி. நினைத்துப் பார்த் 

தீல் வேண்டும், ஸ் 

4_.தீதமும் வாழ்வும் sb pie. டேவிழி ௮ம் 
பொழுக), மெத்தியமா தரும் வீ.திமட்டே விம்மி 
விம்மியிரு,கை த.தீலைமேல்வை த தழுமைச்தருஞ் 
சுடுகாடுமட்டே, பற்றி ae தாடரும் இருவினைப் 
புண்ணிய urate Gar.’ 

என்ற பட்டினத்து அடிகள் இ மொழியை எச 
மும் அவர்கள் நெஞ்சிற் பதித்துச், சூதுங் கள்ளமும் 

இன்றி, உண்மையோடு ஓழுகிப், பலரும் ஒன்ழு கூடி. 

வாணிக முயற்சியைப் பெருகச்செய்து, தா.ம்பெற்ற ஊதி 
யத்தைக் கல்விக்கும், பலவகை யறங்களுக்கும் பயன் 

படுத்தி வருதல் உண்மை வணிகர்களுக்கு இன்றியமை 
யாத கடமையா மென்க, 

ர 
ae
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மங்கையர்க்குத் தனி௰ர?' எங்கடெய்வம் வளவர்6 

திருக் குலக்கொழுக்.து வளைக்கைமானி vane 4 
செங்கமலத் திருமடச்தை கன்னிநாடாள் தென்னர் 

குலப் பழித்த தெய்வப்பாலகை 

எங்கள்பிரான் சண்பையர்கோன் அருளினாலேஇருச் 
தமிழ்கா டுழ்றஇடர் நீக்சத்தங்கள் 

பொங்கொளிவெண்டிருகிறு பரப்பிணரைப்போற்று 

வரர் கழலெம்மாற்போற்றவாமே"'-சேக்ே ழார், 

நீண்டகாலத்திற்கு முன்னே மங்கையர்க்கரசி ன் 
னும் ஒரு பெண்மணியிருந்தார். அவ்வம்மையார் சோழ 

௮சசனின் புதல்லியாவர். பிறகு ௮வர் பாண்டி நாட்டுக்கு 
௮சசனான கூன்பாண்டியனுக்கு பனைகியாகி மதுரைமா 
ஈகரின்கண் அமர்ர்திருந்கன?. ௮க் காலத்தில் நாத்திகச் 

சமணமதமானது எங்கும் பரவிக், கரிய முகிலானது பச 

லவனொளியை மரைப்புதுபோலச் சைவசமயத்தை மிகு 
இயாய் மறைத்துவிட்டது. கூன் பாண்டியலும் அவன் 

குடிமக்களுஞ் சமணமுனிவர் சொற்களால் மயங்கி ௮வர் 
களுடைய சமபவலையிற் சிக்கிக்கொண்டார்கள். ஆனால், 

அப்பாண்டியன் மனைகியாரான மங்கைய£க்கரசயாசோ! 

சைவசமய உண்மைகளைச் செவ்வையாகக் கற்றுணாக் 

இருந்தமையாற், சிவபெருமான் திருவடிகளில் நிலைபெய 
சாத ௮ன்புடையசாய்ச், சமணசமய நாத்திக வலையில் 
அகப்படாமல் இருந்தனா. அதனோடு ௮வர் கற்பொழுக்
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கத்திலும் மிகச் சறந்தவசாப் இருந்ததனால், தல் கணவ 

னான கூன்பாண்டியனிடத்தில் ௮ருவருப்பில்லாதவசாய், 
அவனை மீட்டுஞ் சைவசமயத்திற்குத் இருப்பின் தீரும் 

படிஃசிவபெருமானை இடைவிடாது வேண்டி வர்தனர். 

அங்ஙனம் ௮வர்ே வண்டிவரும்பொழுது திருஞான 

சம்பந்தப் பிள்ளேயார் என்னும் ஒரு சறுமதலை, இறைவ 
னும் இறைவியுமாய்க் தோன்றிக் கடவுள் தந்த ஞானப் 

பாலை உண்டு, மூன்றாம்.௨ண்டிலே?ய எல்லாம் உணாந்த 
ஞானசிரியசாய்ச், சவபெருமானமீது செர்சமிழ்த் திருப் 
பதிகங்கள் பாடிக்கொண்டு திருமறைக்காட்டுக்கு (வேகா 
சணியத்திற்கு ) வந்திருக்கருர் என்பதைக் கேள்வியுற் 

்.... இதனைக் கேட்ட்வளவிலே ௮வ் ௮ச9ியார் அடங் 
காப் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து, தம்மைப்போலவே சிவ 

பெருமானிடத்து நீங்கா ௮ன்புடையசாய் விளங்கிய கம் 

௮மைச்சசான குலச்சிறை என்பவரை அழைப்பித்து, 

அவர்க்குத் திருஞானசம்பந்தப் பிள்யாயாரதந் தெய்வத் 

தன்மைகளை, விரித்துசைக் அ, ௮வளை மதுரைமா ஈக 
ருக்கு வருவிக்கும்படி, கட்டளை யிட்டார், உடனே 
குலச்சிறையாருந் திருஞானசம்பர்கப் பெருமானுக்குத் 
இருமுகம் எழுதி அனுப்பி மதுரைமாககருக்கு எழுந்தரு 

ளும்படி கிசம்பவும் வேண்ட, அதற்கசைந்து பெருமா 
னும் மதுசைக்கு வந்து அங்குள்ள சிவபிசான் திருக்கோ 
யிலின்கண்ணே மங்கையர்க்கரசியாசைக் சுண்டு, ௮ப் 

பெண்ணசசியின் ௮ருங்குணச் செயல்களை மிசவும் 
பாசாட்டி,. 

மங்கையர்க்கரசி வளவரகோன் பாவை வரி 
வளைக்கை மடமானி 
24
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பல்கயச் செல்வி பாண்டிமாதேவி பணிசெய்து 
காடொழும் பரவப் 

பொக்கழல் உருவன் பூதகாயகனால் (8வதமும் 
பொருள்களும் ௮ருளி 

அங்கயற்கண்ணி தன்னொடும் sures ஆல 
வாய் ஆவதும் இதுவே” , என்று தமது 

மலர்வாய் இறந்து பாடியருளினார். இங்கனகச் திருஞான 
சம்பந்தப்பிள்ளையார் திருவாயாற் புகழ்ந்து பாடப்பெற்ற 
மங்கையர்க்கசசியாரின் ஒப்பற்ற சிறப்பீனை2ய Cree 
ஜார் ௮டி.கள் தாம் அருளிச்செய்த பெரியபுராண த்தின். 
கண்ணே மேற்காட்டிய செய்யுளிற் பெரிதும் வியந்து , 

பேசி யிருச்கின்றார். இவ்வளவு உயர்குணச் ரப்பு 
வாயர்த மங்கைய/7க்கரசியார் தோன்றிய பெண்வகுப் 

பிலே பிறப்பதற்கு ௮ருந்தவஞ் செய்த பெண் மக்கள் எல் 

லாரும் ௮ந்த அ௮ரசியாரைப் போலவே, அறிவுடைய 
மேன்மக்களாற் புகழ்ந்து பாசாட்டப்படிம்படி உயர்ந்த 

ஈல்வழியிலே நடக்க வேண்டுவது ௮வாக்கு இன்றி 
யமையாத கடமையாகும், 

இனி, உயர்க்க ஈல்வழியிலே நடக்கு மிடத்தும், 
அவசவா தன்மைக்குப் பொருத்தமான வகையாய் ஈடந்து 

கொள்ளல் வேண்டும். பெண்மக்கள் தம்முடைய தன் 

மைக்குத் தகுந்த வழியிலும், ஆண்மக்கள் தம்முடைய 

இயல்புக்கு ஏற்ற வழியிலும் பகுத்தறிந்து ஒமுகுதலே 
சிறந்ததாகும். பெண் மையென்பது எல்லாசானும் விரும் 

பத்தக்க ஐர் அமைதியான தன்மை யென்றும், ஆண்மை 
என்பது பிறசை ஆளுந்தன்மை யென்றும் பொருள்பட 
தீலாற், பெண்மக்கள் எல்லாரும் இயற்கையிலேயே 
அமைஇக் குணம் உடையசாவ சென்பது .தெளிவாக
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விளங்குனெறது. ஆண்மக்கள் ஆஞுந்தன்மை யுடைய 
வர்களாய் இருத்தலால், எதனையும் முற்பட்டுச் சென்று 

சேய்யுங் திளர்ச்சி மிக்கவாகளாய் இருக்கின்றனர்; பெண் 
மக்தளோ ௮ங்கனம் எதனையும் விரைந்து செய்யாது 
அழமாக நினைந்துபார்த்து அமைதியுடன் செய்துமுடிப் 

பவசா யிருக்கின்றனர். விசைந்து செய்யுங் கிளர்ச்சி 
யினால் ஆண்மக்கள் ஒசேர்வொருகாழ் பிழை செய்தலுங் 
கூடும்; ௮மைதியாக ஆழ்ந்து செய்யும் இயர்கையாற் 

பெண்மக்கள் பிழைபடுதற்கு இடமே இல்லை. ஆண்டுக் 

, களைக் காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு சிறந்தகான 

அமைதித் தன்மையைப் பெற்றும், ௮தனைப் பயன்படுத் 
தித் திருத்தமாக நடஙாவிட்டாற் பெண்மக்கள் பெருங் 

குற்றத்திற்கு ஆளாவர். சையிற் பொருள் இல்லாதவன் 

அறஞ்செய்யாவிட்டால் ௮தனை ஒரு குற்றமாகச்சொல்ல 

மாட்டார்கள். கையிற் பொருளுடையவன் ௮றஞ்செய், 
யானாயின் ௮தனை ஒரு பெருங்குற்றமாகவே நினைந்து 
எல்லாரும் ௮வனை இகழ்ந்துபேசுவர், அதுபோலவே, 
௮மைதிக்குணம் என்னும் 'ஓப்பற்ற பெருஞ் செல்வத் 
தைப்பெற்றும், ௮,தனை ஈல்வழியிழ் பயன்படுத்தாத பெண் 

மக்கள் உலகத்தாசால் நிரம்பவும் பழிக்கப்படுவார்கள், 
௮மைதிக்குணத்தை விட்டவர்கள் வடி.வத்தாற் பெண் 

மக்களைப்போல் இருந்தாலும், அவர்கள் கொடுங்குண 
முடைய ஆண்மக்களினுங் சிழ்ப்பட்டவர் ஐவர்: வடி 

வத்தால் மட்டும் பெண்கள் போற் ரோன்றிக் குணச்தால் 
மிக இழிர்தவர்களாய் இருப்பவர்களையே பட்டினத்துப் 

பிள்ளையார், தாயு மானஅடி.கீன்முதலான ஞானிகளெல் 

லாரும் மிகவும் இழித்துப் பாடியிருக்கின்றார்கள். ஆத 

லால், இயற்கையாகவே தமக்கு வாய்த்த அமைதிக்
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குணத்தை மேன்மேல் வளசச்செய்து வருதலே பெண் 
பிறவியெடுச்த ஈல்லார்க்குச் சிறந்த முறையாகும். 

இனி, அமைதிக் குணத்தை மேன்மேல் வளரச் 
செய்யும் வழிதான் ரன் யாதென்றால், மனமுஞ் சொல்ளஞ் 
செயலும் ' அமைதியாக ஈடைபெறும்படி பழகுவதே 
யரகும். நிறைந்த செல்வத்தை எப்படியாவது பெற்று, 
உயர்ந்த பட்டாடைகளும் விலையுயாந்த மணிக்கலன்க 

ளும் அணிந்து, சாவிற்கு இனிய பண்டங்களை முப்பொ 
(par விலாப்புடைக்கத்தின்று, யாரும் நிகர் இன்றி மாட 
மாளிகைகளில் யாம் வாழல்வேண்டும், பிறர் எப்படியா 

னாலும் எமக்கு ,ஆகவேண்டுவ தென்ன, என்று இப்படி 
யெல்லாம் வீணான எண்ணங்களை எண்ணாமல், தமது 
விருப்பத்தை அடக்கல் வேண்டும். தநுகரப்படுகின்ற 
பொருள்கள் மேல் மட்டுக்கு அடங்காமற் செல்லும் 

அவாவைச் சுருக்குதலே பெண்பாலார்க்குப் பெருஞ் 

சிறப்பாகும் என்பதனை உணாத்துதற்கன்றோ தெய்வத் 
தன்மை வாய்ந்த இளவையாரும் (உண்டி சுருக்குதல் 

பெண்டிர்க்கு அழு? 
றனா? இவ்வுண்மை தெரியாதவர்கள் உணவைக் குறைத் 

என்று ௮ருளிச் செய்திருக்கின் 

அச் சாப்பிடுகலே பெண்மக்களுக்கு அழகாகும் என்று 
கூறுவார்கள்; ௮து பொருந்தாது; உடம்புக்கு வேண்டு 

மளவு உணவு கொடாவிட்டால் உடம்பு வலிவுகுன்றி 
கோய்க்கு இரையாகும்; பெகும்பாலும் பெண்மக்கள் 
தாம் துய்க்கும் பொருஷ்தச்ரீற் இடைத்த மட்டில் மன 
அமைதி பெராமற், பின்னும் பின்னும் ௮வற்ரைப் டெறு 
தற்கும் துகரதற்கும் ௮ளவுகடந்த விருப்பம் உடையவர் 

களாய் இருத்தலாலும், ௮வ விருப்பத்தால் தம்மைப் 

பெற்ருர்க்குர் தம்மொடு பிறக்தார்க்குர் தம்மைக் நோண்



பெண்மக்கள் கடமை ௧௮௯ 

டார்க்கும் ௮ளவிறந்த அன்பத்தையுங் கவலையையும் வரு 
வித்தலாலும், அவர்கள் ௮வ் விருப்பத்தைச் சுருக்கக் 
கொள்ளுதல் வேண்டுமென்பதே ஒளவைப்பீசாட்டியார் 

கருத்தாகும். ஆகவே, (ஆற்றிற் இடந்து புசண்டாலும் 

ஒட்டும் மணலே ஒட்டும்* என்றபழமொழிப்படி, இழை 

வன் அன்று ௮மைத்துவிட்டபடி. யல்லாமல் யாருந் நாம் 

விரும்புகிறபடி. யெல்லார் துய்த்தல் இயலாது, இகனா 
லன்றோ, 

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற கோடி. 

தொகுத்தார்க்குக் துய்த்தல் ,௮ரி.து'! என்று திரு 

வள்ளுவ காயனாரும், 

எண்ணியொருகரும்ம்மார் க்குஜ்செய்யொண்ணாது 

புண்ணியம்வக்தெய்.துபோதல்லாற்-கண்ணிலான் 

மாங்காய்விழஎ றிக்தமாத்இரைக்கோல்ஓக்குமே 
ஆககாலம்ஆகுமவர்க்கு””' என்று தனவையாருபம் 

௮ருளிச்செய்தனர்? ஆதலால், தமது கையிழ் கிடைத்தது 
காணிப்பொன் ஆனாலும், ௮கனைக் கோடியாக நினைந்து 

மனவபைதி டெறுதலே பெண்டக்கள் தம்மைக் தூய்மை 
யாக வைத்துக் கொள்வதற்முச் சிறந்த வழியாகும். 

இனி, அுகர்ச்சிக்குரிய பொருள்களை ஏசாளமாக 
வைத்திருக்கும் மாதர்கள், தம்மை அவ்வளவு செல்வ 

வாழ்க்கையிற் பிறப்பித்த இறைவனது பேசருட்டிறத்தை 
நினைந்து நினைந்து உருகுவதோடு, ௮ச் செல்வத் இசள் 
களை மிகவும் பாபேட்டுத் தேடித் தொகுத்துவைத்த தம் 

முன்னோசையுக் தங் கணவசையும் நினைந்து நினைந்து 
அவரிடம் ஈன்றியுடையசாய் அடங்கயொழுகுதல் வேண் 

Od. ging இல்ஷத்திற்கு வரும் விருந்தினர் எத்திறத் 
தவசாய் இருப்பிலும், ௮வசைத் தாம் எவ்வளவு ௮ன்



௪௯௦ அறிவுசைச்செொத.து 

புடன் ஓம்புதல் கூடுமோ அவ்வளவுக்கு ௮௧ம் மலாீர்து 
முகம் மலர்ந்து வேளை தவறாமல் இனிய உணவு ஊட்டி. 
இனிம௰ீராய் ஈடத்தல்வேண்டும். தாம் ஒருவர்,விட்டுச்கு 
விருந்தாய்ச் சென்றால் ௮வ் விட்டவர் தம்மை ஆன்பு 
டன் ஒழ்பத்தலால் தமக்குண்டாம் மகழ்ச்சியையும், அவர் 

அஙீனம் ஒம்பாவிட்டால் தமக்குண்டரம் மனவருத்தத் 

தையும் எண்ணிப்பார்க்கும் மங்கைமார்க்கன்றோ விருந் 

இனசை ஒம்புசலின் சிறப்பு நன்கு விளங்கும்? அன்பில் 
லாமற் செய்யும் விருந்தோம்பல்கள் வர்தவர்க்கு எவவ 

ளவு அன்பத்தைக் தரும்! இதற்கு, 

/ மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகச்திரிச்து ; 
கோக்கக் குழையும் விருக்து'” என்ற திருவள் 

ளுவர் திருக்குறளும், 

/கரணக்கண் கூசுதே கையெடுக்க காணுதே 
மாணொக்கவாய்திறக்கமாட்டாதே-வீனுக்கென் 

என்பெல்லாம் பற்றி எரிகின்ற தையையோ 

.... அன்பில்லாள் இட்ட் அமுது” என்ற இளவை 

யார் இருப்பாட்டுமே சான்றாம். 

இன்னும், உண்ணச் சோறுஇன்றியும் உடுக்கக் 
கூறை யின்றியும் வருந்திவர்த ஏழை எளியவர்களைக் கட் 

கடுத்துப் பே௫த் துசத்தாமல், அவசை ஏற்கும் நிலையிலுர், 

தம்மை அவர்க்கு இடும் நிலையிலும் வைத்த ஐயன் செயலை 

எண்ணி எண்ணி அளிச்கு. கெஞ்சம் இரங்கி, ௮ன் 

போடும் இன்சொற் கூறிச் சோறுங் கூறையுங் கொடுப் 

பதுதான் பெண்மக்களுக்குத் தெய்வத்தன்மையை உண் 

டாக்கும். செல்வமானது நிலையில்லாமல் மாதி. மாறி 
வருவதொன்றாகையாற், பொருளை இழர்சபிறகு (அறஞ்



பெண்மக்கள் கடம கக் 

செய்யாமற் “போனோமே என்று ஏமாராமற், பொருளீ 

உள்ளபோதே, : 

ஆ ஜிடு மேடும் மடுவும்போல் ஆம்செல்வம் 
வாதிடும் ஏ.றிடும் மாகிலத்தீர்-சோ SOw 
தண்ணீரும் வாருக் தருமமே சார்பாச' 

உண்ணீர்மை வீதம் உயர்க்து'' என்றபடிடிபல 

வகையிலும் *கையறங்களைத் காமேசெய்தும், தம்மைச் 
சேர்ந்தவர் செய்ஓதற்கு உதவியாய் நின்றும் புண்ணியத் 
தைச் தமக்குத் துணையாகக் தேடிக்கொள்ளல் வண்டும். 

இனிக், கல்வியில்லாதவர்கள் கிலங்குகட்கு ஒப்பா 

வா் என்று தெய்வுத்திருவள் ளுவர் கூறுதலாலும், 

குஞ்சி அழகும் கொடுக்தானைக் கோட்டழகும் 
மஞ்சள் அ௮ழ்கும் ௮ழகல்லஃகெஞ்ச த்.து 
கல்லம் யாம் என்னும் கடுவு கிலைமையாற் 

கல்வியழகேயழகு''என்றகரலடி.யாின்படி கல்வி 

யில்லாதவர்க்கு உள்ள அழகும் ஒப்பனைகளுஞ் சிரப்பாக 
மாட்டா ஆதலாலும், ஆண்மக்களைப் போலவே பெண் 
மக்களும் இடைவிடாது கற்றுத், தமது ௮றிவை நிசம்ப 
வுர் துலக்கக்கொள்ளல் வேண்டும். சல்வி கற்சுக் கறக 
௮றிவு ஆழமாய்ச் செல்லுமாதலால், அவர்கட்கு இயல் 
பாக உள்ள அமைதீக்குணமும் அதனால் மேலும்மேலும் 

பெருகும்; மிகவும் அழமான ர் யாரானது எவங்ளவு 
அமைதியாய்ச் செல்கின்றது! ஆழ:மஇல்லாத யாற்றின்மீர் 
லுலை வென்று எவ்வளவு விசைவாய் ஒடி. வற்றிப் 
போகின்றது! gata, பெண்மக்கள் தமது அமைதிக் 

குணத்திற்கு மிகவும் இசைக்ததான கல்அியைக் சற்றலிற் 

இதிதம் பசாமுகமாய் இருத்தல் ஆகாது.



bone. ' அழிவுரசைக்கொத்து 

இங்கன மெல்லார் தமது அபை;இக் குணத்கம். 

பாதுகாத்து வளர்க்கும் மங்கையர்கள், ௮க் குணத்தை 
வெளியே பண்கள் தம்முடைய 'வாய்க்செற்களை 
னிதாக ந் மெல்லிய சலிற் பேசப் பூழகல் 

வேண்டும். nied ஈல்லவாசளாய் இருந்தாலும், இனி 

மை, இன்றிப் பரபசப்போடு உரக்கப்பேசுறெவாகளைக் 

கண்டால் எவர்க்கும் ௮ருவருப்பு உண்டாகின்றது. 

௮மைதிக்கே உரியவர்களான பெண்பாலாரிடத்து இப் 

பொல்லாங்கு காணப்பமொயின், அது பிறர்க்கு எவ் 

ளவு a ae 

' (பரகாவாராயினும் கரகாக்க காவாக்கால் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு" 

என்னுர் அருகள்ளுவளாயுர் அருள் உரைலய் மாதர் 

கள் எப்போதுங் கருத்திற் பதியவைத்தல் வேண்டும். 

இனி, மாதர்கள் தமது ௮மைதிக் குணத்தற்குப் 

பொருத்தமாகத், தமது உடம்பின் செயல்களை ௮பைஇப் 

படுத்தி, நாணமும் அடக்கமும் உடையவாசளாக ஒழுகு 

தல் வேண்டும். தமது வருவாய்க்குத் தக்கபடி. தாய 
ஆடை ௮ணிகலன்கள் ஆசவாரமின்றி ௮ணிந்து, குளித் 

ம் முழுகியுர் தூயசாக நடத்தல் ௮வர் தமக்கு முதன் 

மயான கடமையாம். இவற்றொடு கடவுளைத் தொழுத 

)ம் அடியாரை ஏற்று அவர்க்குத் தொண்டு செய்தலும் 
ஈடோழம் வழுவாமற் கடைப்பிடியாகச் செய்துவரல் 

வேண்மிதீட ன்று இவ்வளவும் எல்லாட்பெண்மக்களுக் 

3 உரிய கடமைகளில் முதன்மையாவனவாம் என்க, 

கிச் 

  



பெத்றோள் கடமை 

தாயானவள் பிள்ளைக்குச் செய்யவேண்டிய கடமை 
மற்ற எல்லாக் கடமைகளிலுஞ் சிறந்ததாக இருத்தலின் 
௮தைப்பரி இங்கு வரைவது பெரிதும் பயன்றருவதா 

ம். மனைவி கணவனுக்குச செய்யுங் சடமையிலும், மக் 

பர பெற் பர்க்க செய்யும் கடையிலும் னக ற் | 
தார் உடன்பிதாதார்க்குச செய்யுங் கடமையிலும், ஈண் 

பர் ஈண்பாக்கு௪ செய்யுங கடமையிலுங், குடிகள் ௮௪ 

சர்க்குச் செய்யுங் கடிமையிலும், ௮சசர் Gv sor 

செய்யுங் கடமையிலுக, தாயானவா தன் மக்கட்குச் 

செய்வம் கடமையே மிக3 மெலானதொன்றாய் விளம்கு 

கின்றது, ஏனென்றால், மனைவியாயுக, கணவஞாயும், 

உடன்பிறர்தாசாயும, ஈண்பசாயுங், குடிகளாயும், சச 

சாயும் உள்ள எல்லாரும் முடி வாகத் தாயின வயிற்றிற் 

பிநகதவாகளே யாசையால், paral ndings தாயின் 

உதவிபினலேயே பேலான நிலைைகு வவண்டிய 

Qui war யிருக்கின்றார்கள். குழநதைகளாயிருநத காலர் 

தொட்டே, தாயானவள் தன் மக்களை எநத வகையில் 
வளர்த்து வருன்ராளோ ௮௩த வகைக் கேற்றபடியே 
அவர்கள் வளர்ந்து ஈல்லவசாகவாவது, தீயலராகவர்வ.து 

ஈடப்பார்கள்; தாயானவள் நஈல்லறிவும், ஈ௭திபல்பும், 

ஈல்லசெய்சையும் உடையளா யிருத்தலொடு, தன் மக் 
களுந் தன்னைப்போலவே ஆகல் வேண்டுமென்று ௮ 
கசையோடு அவர்களை வளர்த்து வருவளாயின், அவர் 
சள் ஈல்லராயே விளங்குவர். இவ்வாறன்மித், தாயான 

அலி,



௧௬௪ அறிவரைக்சொத்து 

வள் தீயவளாயிருப்பளாமின் ௮வளால் வளர்க்கப்பட்ட 
பிள்ளைகளுக் தீயவர்களாயே ஈடப்பசென்பதை நாம் 

சொஸ்லுதலும் வேண்டுமோ? கொழுமையான நல்ல 
நிலத்தில். முளைத்த பயிரையும், உசமற்ற . உவ?நிவூத்தில் 
சோன்றிப புற்பூண்டுகளையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! 
ஈல்லீ நிலத்தில் முளைத்த பயிர் எவ்வளவு செழுமையாய் 
வளர்ந்து, நெல், கேழ்வசகு, சோளம் முதலான பொருள் 

Sion E55 G எல்லார்க்கும் எவ்வளவு மிகுதியாய்ப் பயன் 
படுகின்றன. உவர்நிலத்திற் றோன்றிய புற்பூண்ட்களோ 
வற்றி வறண்டு விலங்கினங்களுக்கும் பயன்படாமற் 
போகின்றன. இதுபோலவே, ஈல்ல தாயினிடத்துச் திய 

தாயினிடத்துந் தோன்றிய பிள்ளைகளும் இருப்பார்க 
வேண்டும். ளென்று தெரிந்துகொள்ளல் 

'தொட்டிற் பழக்கஞ் சுகோடுமட்டும்'? என்னும் 

பழமொழிப்படி. நாம் றுபிள்ளைகளா யிருந்தபோது நம் 

மிடத்தில் உண்டான பழக்கம் ஈம் ௮றிவில் வேரூன்றி 
வி$தலால் ௮து நாம் வளருந்தோறுங் கூட(2வ வளர்ந்து 
நன்மையையாவது, தீமையையாவது தருகின்றது. அத 

லாற் பெரியவர்களான பிறகும், எல்லார்க்கும் ஈல்லவா்க 
ளாய்ப் பயன்பட்டு வாழ்தற்கு காம் றுபொழுதிற் னகக் 
கொண்ட பழக்கமே முசன்மையானதா யிருச்கின்றது. ' 

இனிச், சிறுபோதில் ஈமக்குவரும் பழக்கம் எங்கே 
யிருது வருகின்றதென்பசைச் றிது கினைத்துப்பாருங் 

கள்! காமி குழர்தையாயிருக்த காலத்தில் ஈம்பைப்பெற்ற 
தர்ஷிதயொடு நெருங்கிப் பழனோமா? சிறிதும் இல்லை 

யே. ஏனெனில், ஈம் தந்தையோ ஈம்மையும், sid 
அன்னையையும், நம்மைச் சோந்தவாகளையும் பாதுகாக் 

கும், பொருட்டுப் பகற்பொழு தெல்லாம் வெளியே



'பெறிறோள் கடமை 'ச௯௫௫ 

சென்று உழைத்துவிட்டு, மாலைப்பொழுதில் வீ ட்டிற்கு 

வந்து அலுத்து இளைப்பாறப் போகின்றனர். ஈம்முடன் 
பீறந்தாரோ சிறியராயிருந்தால் ஈமக்கு எது் தெரிவிக்க 
மாஆடாசா யிருத்தலின் ௮வ.ரால் நாம் ௮டையும் பயன் 
ஒன்றுமில்லை. அவர் பெரியசா யிருக்தாலோ கீல்வி கற்க 
வும், 'பொருள் 2 ஓத்டவுங், sam aide வாழவும் வெளி 

யே போய்கிடுகன்றனர். அதலால், அவசாலும் காம் 
அடை. வதொன்றில்லை. மற்றச், சுற்றக்காரும் இடைச் 
கிடையே ஈம் வீட்டுக்கு avi gi போகின்றவர்களே யல் 

லாமல் நிலையாக கம்மோடிருந்து ஈம்மொடு நெருங்கிப் 
பழகுகின்றவாக ளல்லாமையால் அவர்களாலும் நாம் 

பெறுவது ஒன்றுமில்லை. இவாகளெொல்லாம் இங்ஙனமா 

கப், பின்னை யார்தாம் நமது சிறுபருவத்தில் நம்மோடு 

உடன் பழகுவோர் என்று ஆராய்ந்து பாரத்தால் அவர் 

ஈம் தாய்மாசே ஆவசென்று உணரப்பெறுகன்றோம். 

நாம் ஏதும் அறியாச் சிறுகுழவியா யிருந்தபோது 
நம்மைச் சராட்டிப் பாராட்டி வந்தவள் ஈம் ௮ன்னையே 
யன்றோ? காம் பசியால்வருந்தி வாய்திறஈ்து ௮முதபோது 

நம் ௮ருகே றடிவந்து நம்மை எடுத்து முத்தம் வைத்து 

உள்ளங்கிந்து பாலூட்டினவள் ஈம் ௮ன்னையேயன்றி 
வேறு பிற் உண்டோ? நாம் சிறிது சிறிதாய் வளர்ந்து 

வரும்போது நமக்கு வேண்டிய பாலுஞ் சோறும் முத 
லான பொருள்களை நமக்குச் சுட்டிச்சுட்டிக் காட்டி 
அவற்றின் பெயர்களை நமக்குக் கற்றுக்கொடுத்து வந்த 
முதல் ஆரியனும் ஈம் அருமைக் தாயே யன்றோ? 
இடைக்கிடையே நாம் நோயால் வருந்திக்கிடந்த காலங் 
களிலெல்லாம் அதற்குத் தானும் உடன் வருந்திப் பசு 

லென்றும் இரவென்றும் பாசாது ஈம் ௮௬&ருநது ஈம்



௧௯௪ அ௮றிவுரசைக்கெொத்து 

கோய் திரும்பொருட்டு வேண்டும் உதவிகளை எல்லாங் 
கைம்மாறு கருதாது செய்துவந்த ௮ருட் களஞ்சியம் 

போல்வாளும் ஈம் ௮ன்னையே யன்றோ? இங்கனமெல் 

லாம் ஈம் உயிரோடும், ஈம் உடம்போடும், ஈம் நினைதிவா 

டும், ஈம் சோல்லோடும், ஈம் செயலோடும் உடன் கலந்து, 

உடன் பழகிவருந் தெய்வம் போல்வாள் ஈம் ௮ன்னை 
யாகவே இருத்தலின் ௮வளாலேதான் நாம் சர்திருந்த 

வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். | 
இவ்வாறு ஈம்மை முழுதுஞ் சர்திருக்த வேண்டிய 

நிலைமையிலுள்ள நம் ௮ன்னையாவனள் தான் தன் மக்க, 
ளுக்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளை முற்றும் ௮றிந்தவ 

ளாக இருக்க வேண்டுவது முதனீமையன்றோ? அறிவில் 

லாத தாய் தன் மக்களை எப்படி ௮றிவுடைய ராக்கக் 
கூடும்? விளக்கில்லாத இடத்தில் வெளிச்சம் உண்டாகு 

மா? பூவில்லாத இடத்தில் மணம் உண்டாகுமா? ஆச 
லால், தாயானவள் மிகுந்த ௮றிவுடையளாய் இருந்தால் 

மட்டுமே ௮வள மக்களும் ௮றிவுடையசா ிருப்பர். 

இனித், தாய்மார்க்கு அறிவுதான் எப்படி வரக்கூடு 
மென்று எண்ணிப் பார்ப்போமாயிற், கற்றார் சொல்லும் 
அரிய பொருள்களை அடுத்தடுத்துக் கேட்பதனாலும், 

௮/வர் எழுதிய நூல்களை இடைவிடாது கற்று , உணர்வத 

னலுமே ௮வர் ௮றிவுடையசாகக் கூடமென்பது தெஸி 
வாக விளங்கும். ் 

கல்வியறிலிலும், உயாந்த எண்ணங்களிஓமம எர் 

கேசமும் பழகின ஒரு தாய்க்கு ஈல்ல பிள்ளைகளே பிறக் 
கக்கூடு மல்லாமல், தீய பிள்ளைகள் பிறப்பதற்குச் சிறி 
தும் இடமேயில்லை. நாம் எவ்வகையான நினைவில் ஒயா 
மம். பழகவருெறோமோ அதற்குத் தக்கபடியே ஈம்



பெநீறோள் கடமை ௧௯௭ 

உடம்பிலுஞ்,செப்கையிலும் பவவகையானஅடை யாளங் 

கள் காணப்படுகின்றன. வெடுவெ?ப்பாகப் பேசும் ஒரு 
வர் முகத்தையும், மிகவும் அமைதியாகப் பேசும் தற் 

ரெளுவர் முகத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்! இற்றம் 

உளளவர் மூகம் பார்ப்பவர்க்கு ' எவ்வளவு ௮ச்சத்தைச் 

தருகின்றது! ஹுூமைதி யுள்ளவர் முகமோ எவ்ங்ளவு 
கவர்ச்சியைக் த:நகன்றது.! உயாந்த அறிவுடையோர் 

செய்கை எல்லராக்கும் இன்பத்தைத் தருகலும், அறி 
வில்லாகவர் செய்கை துன்பத்தைக் தருசலும் நாம்வழக் 

.கமாய் ௮றிந்திருக்கின்றன'2ம, இப்படியாக நம்மறிவுக் 

கும், நினைவுக்கும் ஏற்றபடி. ஈம் உடம்புஞ் செய்கையும் 

மாறுபடுவகைக் காணுங்கால், நாம் எவ்வளவு அமைதி 

யும் எவ்வளவு அறிவும் உடையவ/க௱ாக ஓ முகவேண்டு 

மென்பது துங்களுக்கு விளஙுகாமற் போகாது. நாம் 

ALL OL WaT aT யிருக்க வண்டு பென்றும், நாம் 

நல்ல பிள்ளைகளைப் பெறல் வேண்டு மென்றும், அள 

விறந்த ஆவல் உடையவர்களாயிருக்கின் ரம். ,தனால், 

Sou ஆவலின்படி.யே டெறுவதற், க, முன்ன ராகர் செய்ய 

3வண்டும் ஏற்பாடுகளைச் செய்து வைக்கின் ரோமா? ஈறி 

தீம் இல்லையே. பசியெடுத்தபோது ஈல்ல உணவு உண்ண 
வேண்டு மென்று விரும்புகின்றவர்கள், பசி பெடுக்கும் 

ன்னை ௮வ்வுணவைச் சமைத்துக் கொள்ளல் வேண் 
டும் ௮ன்ரோ? மழைபெ:தாற பயிர்செய்துபிழைக்ச வழி 

தேடுபவர்கள், மழை வருதற்கு முந்தியே நிலத்தைத் 
திருத்திப் பதப்படுத்த வேண்டாமா? அழகான அறிவும் 
அழகான தன்மையும் இல்லாதவர்க்கு அழகு எங்க 
யிருந்து வந்துவிடும்? ஈல்லவசல்லாதவரும் அழகுடைய 

சாய் இருக்கக் காண்கின்றோ3ம என்றால், அவர்க்கு



௧௯௮ அறிவரைக்கெொத்து 

உள்ள வெளிஅழகு முதலிற் பார்ப்பவர்க்குச் சிறிது 

கவர்ச்சியை உண்டு பண்ணுமேனும், பிறகு அவரொடு 
கலந்து, பழகுவார்க்கு, அவரிடத்துள்ள தீய, தன்மை 

௮ருவருப்பை விளைவிக்குமாதலால் அது சிறிதும் ௮ழ 
காகமாட்டாது, எட்டிப்பழம் பார்ப்பதற்கு. எவ்வளவு 
௮ழசாயிருந்தாலும், ' அதனைச் சிறிது , நாவிலிட்டால் 
Hog எவ்வளவு அருவருப்பைத் தருகின்றது: அகவே, 
பார்ப்பதற்கும் பழகுதற்கும் இனிய அறிவும் இனிய 
இயற்கையும் உடையவர்களே உண்மையான ௮ழகு 
உடையவர்களென்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்! 

ஈம் பெண்பாலாரில் எத்தனை 3யாபெயர் ௮ருவருக் 

கத்தக்க அறியாமையும் திபதன்மையுந் தியசெய்கையும் 
உடையராயிருந்தும், இவற்றைத் திருத்திக் கொள்ளச் 

சிறிதேனும் முயற்சி செய்யாமல் உயாந்த ஆடை ௮ணி 

கலன்கள் ௮ணிக்து தம்முடம்பை மினுக்குவதில் மட்டு 

மே மிகுந்த கருத்துவைத்தவசா யிருக்கின்றார்கள், இத 
னால், ஈம்மவாக்கு ஆடை ௮ணிகலன்கள் வேண்டுமென் 

பதை நாம் பறுக்கவில்லை. ' என்றாலும், வெளியேயுள்ள 
உடம்பை ௮ழகு செய்வது இசண்டாந்தசமாகவும், உள் 

ளேயுள்ள நம் ௮றிவையும் நினைவையும் அழகுசெய்வது 
முதற்ரசமாகவும் வைத்துப் பழகிக்கொள்ளல் (2 வண்டும். 
ஒரு வீட்டின் முன்வாயிலைக் கூட்டி மெழுகிக் கோல 

மிட்டூப் பூச்சாத்தி விளக்கிட்டு அழகுபடுத் அவுது போல 
வே, அவ் வீட்டின் உள்ளேயும் ௮ங்கனமே அப்புசவு 

செய்துவைக்க வேண்டாமா? முன்வாயில் மட்டும் ௮ழ 

காயிருக்கும்படி ஒப்பனைசெய்துவைத்து உள்ளேசென்று 

பாரத்தாற் குப்பையுங் கூளமும் முடைகாற்றமும் இரு 
ளும் மலிர்துடெக்சு விட்டி ருப்பது 'எவ்வவு ௮ருவருப்



பெழ்றோன் கடமை ௧௯௯ 

பை உண்டாக்குவதாகும்! இதுபோலவே சாம் நம 
அடம்பை எவ்வளவுதான் ஒப்பனைசெய்து அகுப$த்தி 
ஞ்லும், நமது உள்ளத்தையும் WRENS ௮றிவினலுப் 
ஈல்ினைவினாலும் அழகுபட, த்தி விளங்கச் செய்யாவிட் 

டால் அது இறிதாயிலும் 'பயன்படமாட்டாது. சாம் 

டெறும் sean ம் உயாந்தவ சஈகமாட்டார்கள். 

உலகத்தில் மிகர் சிறது விளங்கெ மேன்மக்களைப் 

பெற்ற தாய்மார்க ளெல்லாஈ ரூம் அறிவாலும் நாகரிகத்தா 

௮ஷ் இெப்புற்திரந்தார்க ளென்பசைப் பழைய வரலாறு 
களில் காம் படி.த்தறிகதி.நக்கின்றேம். தாப் எத்தன்மை 

யுடைபளா யிருக்கின்றாளா, அவள் பெற்ற மக்களும் 

அத்தன்மை யுடையவர்களாய்ச் தோன்றுகின்ரர்கள்; 

இதற்குச் (தாபைப்போற் பிள்ளை மாலைப்போற் சிலை,” 

தாயைத் தண்ணீர்த் அறையிற் பார்த்தாற் பொண்ணை 

வீட்டிலா போய்ப் பார்க்கவேண்டும்.” என்னும் பழ 

மொழிகளே சான்றாகும் , 

தாயானவள் சூல்கொண்டவளா யிரக்கும்போது 

நினைத்த நினைவுகளும், எண்ணிப எண்ணகிகறரம், 
௮/வள் வயிற்றிலுள்ள பிள்ளையின் மூளையிற் பதிந்து 
அதனை உருவாக்குகின்றன என்று இக்காலத்தில் மன 

தூல்வல்ல அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து காட்டுகினறார்கள். 

நமது நாட்டிற் பழைய கதையான பாரதத்திலும் இவ் 

வுண்மை ஈன்கு புலனான்றது. கண்ணபிரான் கருக் 
கொண்டிருந்த தன் தங்சைக்குப் பழையகாளில் இருந்த 

போர்வீசர்களின் ௮ரிய ஆண்மைச் செ.பல்களை எடுத் 
துச் சொல்லிக்கொண்டு வர்தாசென்றும், அவற்றைக் 
கேட்டு வந்த சுபத்திரை ௮வைகளை மிகவும் கியந்து 

தன்கருத்தை ௮வ்வாண்மைச் செயல்கலிர் பதிபவைத்



a.bo அறிவுளைக்கொத்து 

தமையால் அவள் வயிற்றகத்துள்ள கருவில் அக்கினை 
வேறி நன்ருய்ப் பதியலாயிற்றென்றும், பிறகு அது பிள் 
ளயாயுப் பிறந்து ௮விமன்னியு என்னும் பெயுர் பெற்று 
அஞ்சா கெஞ்சுள்ள விரனாப்க் கண்டாசெல்லாம் ஓய் 

மேற் ஜைவைத்து வியக்கும்படி. அருந்கிறல் ஆண்மை 

யொடு 'பெரும்போரியற்றிப் புகழ் பெற்று, நிகரற்ற ஆண் 
மகனாய் விளங்கினதென்றும் ௮ப் பாரதக்கதையில் நாம் 
படி.த்திருக்கின்ரன மல்லமோ ? மேல் நாட்டில் நிக 

rip Curia rents விளங்க நெப்போலியன் என்னும் 
மன்னர் மன்னனைப்பற்றி ஈம்மவர்க்கு நன்றாய்த் தெரிந் 

இருக்கலாம். ௮வன் முதலில் மிகவும் ஏழைமையான 

ஒரு குரிம்புத்திற் பிறந்து, பிறன். ஒருபடையிற் சிறிய 
சம்பளத்தற்குப் போர்விசஞய் அமர்ந்து, பின்பு நாட் 

செல்லச் செல்லச் தனது அஞ்சா ஆண்மையினாலும் 
துண்ணறிவிை ம மேன்மேல் உயர்ந்து, லெ ஆண்டுக 
ளில் ஒரு படைக்குத் தலைவனாப் ஏற்படுத்தப்பட்டான். 

அதன்பின்பு ௮வன் ௮சசர் பலர்மேல் எதிர்ந்து சென்று, 
அவசையெல்லாம் பெரும்போரில் தோல்வி யடையச் 
செய்து, கடையொச இணையற்ற போர்வீரன் எனலும் 

பெயர் ஐராப்பாக்கண்டம் முழுதும் விளங்க, ௮.ரசாக்கு 

௮-சசனாய்ப் புகழ்பெற்று நிலலினன். முதலில் ஏழைமை 
யான நிலையிலிரு$த இம் மன்னவன் இத்தனை உயர்ந்த 

கிலைமைக்கு வரலானது எதனால் என்று அறிவுடையோர் 
சிலர் ஆராய்ந்துபார்க்க, அவளைஈன்ற அன்னையே ௮வன் 

௮ங்கனம் உயர்ந்தநிலைமை யடைதற்குக் காசணமாயி, 
னாள் என்பது புலப்படலாயிற்று. அவனை ௮வள் தனது 

வயிற்றிற் சூல்கொண்டி ருந்தபோது, ௮வள் கற்றறிவுடை 
யளா யிருந்தமையின் ஆண்மையிற் றந்த போர்வீரன்



பெத்றோள் கடமை ௨௦௧ 

ஒருவனது வரலாற்றைப் படித்து மிகுந்த மனக்கிளர்ச்சி 
உடையளாய் இருக்கனளாம். தான்படிந்த ௮வ்வசலாற் 
நிற் போந்த போர்விரனுடைய ஆண்மைச் செமல்கதீ்£ 
யும்ஹட்ப அறிவின் திறமைகளையும் ௮வள் அடிக்கடி 
நினைந்து மகிழ்ந்து வரவே, அவள் வயிற்றிலிருந்த ௧௫ 
வும் அவளுடைய உயார்த, எண்ணங்கள் ஏறப்பெதறு 
மிகுந்த செர்ச்சியோடும் வளர்வதாயிற்று. இவ்வாறு 
கருவிலேயே தன் கினைவுகர் உருவேறப்பெறறுப் பிறர் 
துமையாற், பிறகு ௮ல்து இம்மாநிலத்தவசெல்லாம் வியக் 

குத்தக்க ௮ரிய .தண்மைச்செயல்களைப் புரிந்து மன்னா 
மன்னனாய் விளங்கிற்று, இந்த இயல்பை உற்றுநோக்கும் 
ஈம் இபண்மணிகள் தாம் சூல்கொண்டிருக்குங் காலங் 

களில் எவ்வளவு நல்லகினைவும், எவ்வளவு ஈல்ல௮றிவும், 
உடையவர்களாக இருக்கப் பழூக்கொள்ளல் வேண்டும் 

என்பதை ௮றிவார்களாக 
கருக்கொண்டிருக்குங் காலத்திற் பிழைபட ஈடர் 

தால் ௮தனழ் பிள்ளைகள் சாகெட்டுப் போகின்றனர் என் 

பதற்கு உண்மையாக rig ல நிகழ்ச்சளை இங்கு 
எடுச்துக் காட்டுவாம். ஒருகால் ஒரு பெண்மகள் தான் 
ஞுல்கொண்டி இந்த மூன்றுர்திங்களில் ஒரு கசடிக்குட்டி. 
யைப் பாந்த்துப் பெருர்திகில் அடைந்தாள். பின்னர் 
௮க்கரு பிள்ளையாய்ப் பிறத்து பதினான்கு.ஷண்டு உயிசோ 
டிருந்தது. அப்பிள்ளை உயிசோடிருந்த காலபெல்லாங் 
கசடிக்குரிய குன்முஞ்செங்கைையும் உடையதாயிருர்தது. 

... மற்றொரு பெண்மகள் சூல்கொண் டி.ருந்தபோது 

ஒரு களிப்பிள்ளையினால் அச்சுறுத்தப்பட்டாள். பின் 

னர் ௮வள் பெற்ற பெண்குழர்தையானது இளிப்பிள்ளை 
யின் குசலுஞ் செயலும் உடையதாயிர்று. 

26



௨0௨ அதிவரைக்கொத்து 

மற்றொரு பெருமாட்டி தலை ஈசுங்பெபோன 
யாட்டுக்குட்டியைப் பார்த்து மனம்மருண்டாள். ௮ 

ஈன்ற மசவானது தலையின் இருபுறமும் sage 
பிதுங்கி யிருந்தது. என்றாலும் அப் sentence 4 

மட்டும் ப்முதுபடாமல் விளங்றைரும். ப ஈர. ட. ் 

(சில ஆண்டுகஞக்குமுன், ஒருகால், ஒரு nes 

ஒரு பெண்பிள்ளை பிறந்தாள். ௮ப் பிள்ளையைப் பல 
காணும்படி. கண்காட்சிசாலையிற் கொண்டுவந்து ௭ 
தார்கள், இரண்டு இங்களாசக் கருக்கொண்டிருந்த 

பெருமாட்டி அப்பிள்ளையைப்பாரக்க மிகுதியும் விரு 
ளை; தன் விருப்பப்படியே அதனைப் போய்ப் பார் 

யில், அவளுக்கு அது மிகவும் புதுமையாகத் தோ 
னமையால் அப்பிள்ளையின் வடிவத்தை அவள் கி, 

வுங் கருத்தாய்ப் பார்த்துக்கொண் டிருர்தாள். ௮ 

நண்பாகள் ௮வளை அதனினின்றுங் கட்டாயப்ப 
தான் வீட்டுக்கு ௮ழைத்துக்கொண்டுபோனார்கள். டீ 
அப் பிள்ளையின் வேறுபட்ட வடிவம் ௮ப் இபருமா 
யின் உள்ளத்தில் மறக்கப்படாமற் பதியலாயிரறு. 

முழுதும் அதைப்பற்றியே பே௫ிவர்தாள், இரகிற் க 

லும் ௮வ் வடிவத்தையே கண்டு வந்தால். கடை. 

கத், தன் உள்ளத்திற் பதிந்த அவ் வடி.வதிதைழ்போஃ 
தனக்கும் பிள்ளை பிறக் குமென்லும்: Sides ex அவளு 
உண்டாயிற்று, பின்னாப் பத்துத் தில்களுங் கழ 

அவளுக்குப் பிள்ளை பிறக்தது; ௮ப் பிள்ளையோ ஐ0 
ஒரு காலோடும் ஒரு கையோடுங் கூடிய வேறுப 

வடிவம் வாய்ந்ததாய் இருந்தது! : £ 
இவ்வாறே சூல்கொண் டிருக்குங் காலங்க 

தாயானவள் எண்ணிய எண்ணங்களும் கினைந்த கி!



பெதீரோன் கடமை: 2.005 

களும் அவள் வயிற்றகத்தே உள்ள கருவில் எளிதாகப் 

பதிந்துவிரிகின்றன. பெரும்பாலும் ஈம் பெண்மக்கள் 

வீண்பேச்சுகளையும் விணான எண்ணங்களையும் சிக்நேச 
முஷ்கையாளுகன்றவா்களரய் இருத்தலால் இவர்களுக் 

குப் Span Garona dd இவர்களோ டொத்த பய 

னற்ற தய தன்மை உடையவர்க ளாகவும் அறியாமை 
உடையவாகீளாகவும் இருக்கின்றார்கள் - பிள்ளைகளுக் 

சூத் தந்தையின், இயற்கை சிறிதாகவும் தாயின் இயற்கை 
பெரிதாகவும் பதிவது மேலெத்துக் காட்டி ய நிகழ்ச்சி 

.களாற் செவ்வையாகப் புலபீப௫கலால், காய்மார் சூல் 

கொண்டிருக்குல்காலங்களில் இய நினைவேளுர் தீய சொல் 
லேனுக் தீய செயலைனுக் தம்மிடத்துண்டாவதற்குச் ஏறி 

அம் இடர்தரலாகாது, க 

இனிக், கருக்கொண்் டி.ருக்கும்போது நல்கினைவும் 

ஈற்சொல்லும் ஈற்செயலும் உண்டாவதற்குர், சிறுபொழு 
அ முதற்கொண்டே ௮ ஈல்வழிகளிற் பழகும் பழக்கம் 
இன்றியமையாததாய் இருத்தலிற், பெண்மக்கள் ஓவ் 
வொருவருர்தம் இளந்தைக்காலதொட்டே, தக்கவா்களை 

௮ணுகிச் இறந்த நூல்களைக் கற்றறிந்து தம்மறிவை வளர்த் 
அ/க்கொள்வதொடு, பயன்படாத சொல்லும் பயன்படாத 
செயலுர் சம்மிடத்தில் உண்டாகாதபடி. நிர்ம்பவுங் கருத் 

தாய் ஈடந்துகொள்ளுதலும் வேண்டும். பெண்மக்களுக் 

குள்ளே விணனவர்களுடன் பழகும் பழக்கச்தின் வழி 
யே அவர்களுக்கு உள்ள வீணான தன்மைகள் எல்லார் 
சுமக்கும் படியுமாதலால், அவர்களுடன் கலந்து பழகாத 

புடி. தம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதும் உயர்ந்த நிலைமை 

யினையும் உயர்ந்த புதல்வர்களையும் பெனிரும்பும் பெண் 

மக்களுக்கு இன்றியமையாத கட மையாகுஜ்டிஇது! 

 



npr அ.திவுைக்கொக.து 

முதற் பழகும் பழக்கம் நல்லதாயிருந்தால், அப். பழக்கத் 
இற்கு ஏற்றபடி மங்கையா தாம் கருக்கொண்டிருக்குங் 
காலங்களில் ஈல்நினைவும் psec நற்செயலுமுடைப் 

சாவர்; சிறுபோதிற் பழகிய பழக்கங் தீயதா யிருந்தூல் 
அசற்கு இசையவே ௮வர் கருக்கொண்டிருத்குங் க காலங் 
களிர் தீய கினைவுர் தீய சொல்லுர் தீய செயலும் உடை 
யர் ஆவர். க 

சறுபொழுதில் உண்டான பழக்கத்தைப் பிறகு 
இடையிலே மாற்றிக்கொள்வது எளிதிலே முடி.வுதன்று, 
இதைப்பற்றி முதலிலேயுல். சிறிது பே௫ியிருக்ள்றேம். 7 

முள் நிறைந்துள்ள உடை கருவேல் முதலான மார்களை, 

௮வை ஈறு செடிகளாய் இருக்கும்போதே களைந்தெறி 

வது எளிதில முடியும்; அங்ஙனம் அப்போது களையப் 
படாமல் விடப்பட்டால், அவை பருத்து வளர்ந்து பின் 
னர் எளிதிலே அ௮கற்றப்படாதனவாய் இருந்து தன்பத் 

தைச் தரும் ௮ல்லவோ? இதுபோலவே, சிறபோதில் 
தியபழக்கம் ஏறவிட்டாற், கருக்கொண்டிருக்குங் காலத் 

இல் அதனை எவ்வளவுதான் நீக்க முயன்றாலும் அது நீங் 
காதாப்வந்து தாயையும் பிள்ளேயையும் ஒருங்கேகெுத்து 

விடுமென்௮ு இண்ணமாய் உணரல் வேண்டும். மற்று, 
ஒரு தோட்டத்திற் Fp செடிகளாய் அவுத்துப் பயிசாக் 

திய தென்னை மா பலா வாழை முதலியன காலஞ் செல் 

லச் செல்ல மிகப் பெரியனவாய் வளந்து, மிகத் இத்திச் 
கும் பழங்களைத்தந்து உண்பார்க்கு உடம்பையும் வளர்த்து 

இன்பத்தைபும் விளைத்தல்போலச், சிறுபொழுதி£ல தாய் 
மார்க்கு உண்டான நற்பழக்கமானது ௮வர் கருக்கொண், 

டிருக்குங் காலத்தும் ௮வசைச் தூயசாய் வைத்து, அவர் 
ஈம் மக்களையம் பெறுகற்கரிய ௮மியாச் செல்வங்கு



பெத்றோள் கடமை ௨௦௫ 

ளாக்கப் பேரின்பத்தை விளைலிக்கு மெனீபதளை எம் 
சொல்லுதலும் வேண்டுமோ! 

ஆ இவ்வரும்பேருண்மையை சஈம்மிற் பெரூபூதீ£ 
லாஷ்உணசாமையினா லன்றோ தாம் கருக்கொண்் டிருக் 

கும்போது மிழைபட நடந்து அதனால் தீய பிளளைககாப்! 
பெற்றுத் தீம் க்ழ்காள் முழுதுர் தாீமுக் அன்பு ற்றும் பிற 

ரையுற் துன்பத்திற்கு ஆளாக்குனெறார்கள். ' ஆ: ஈம் 

பெண்மக்களின், பேதைமைச் செயல் நினைக்குர்தோழம் 

நம் உள்ளத்தை நீராய் உருக்குகின்றதே.! ஈம் பெண்மச் 
களைப் பாதுகாத்துவரும் ஆண்மக்களாயினும் இவைகளை 
யெல்லாம் எண்ணிப்பார்த்து அவர்களைச் சரதிருத்துகின் 

ருர்சளா வென்றாற், பெரும்பாலும் ஆண்மக்களுங் சல்லி 
யறிவு இல்லாதவர்களாகவே யிருத்தலால் அவர்களும் 

௮து செங்யமாட்டாதவர்சளாகவே இருக்கின்றனர். இங் 

கனம் ஆண்பாலார் பெண்பாலார இருவரும் ௮றியாமை 
என்னும் இருளிற் குடி யிருப்பவர்களானல் காமும் 
ஈம் மக்களும் முன்னேறவ தெப்படி..! சொல்லுங்கள் 

அறிஞர் களே ! 

இனியேனும் இங்ஙனம் பராமுகமாயிசாமல் ஆண் 

பெண் என்னும் இருஇிறத்தாரும் உயாந்தநூல்களைக் கற் 

௮ல், கற்றநிவுஅட்யோர் சொல்லும் பொருள்களைக் கேட் 
டும், அவற்றின்படி. நடந்து நல்லமக்களைப் பெறுதற்கும், 

பெற்ற மக்களைச் ழிர்திருத்தி வளர்த்தற்கும் நிசம்பவும் 
முயற்சசெய்தல் வேண்டும். எல்லாம் ஊழ்வினையால் 
ஆகும் என்றும், ௮வசவர் ஊழ்வினைக்குத் தக்கபடிசான் 

கல்ல பிள்ளைகளோ தீய பிள்ளைகளோ பிறப்பசல்லது ஈம் 

மாலாவது ஒன்றமில்லையென்றுஞ் சொல்லிச் சோம்பேறி 

களாய் வாழ்காளை வீழ்காளாக் கழிப்பது பெரிய பொல்



  

TPC RNE TS i. on PMT alks’ Caitenus 6b 
femrs நல்ல பழுர்சன்?் இர்த்துக்கோள்வது போலப் 

ணையால் ஈமக்கு நோந்த துன்பங்களையுஞ்*9வெபெரு 

பாளை எண்ணி முயன்று நாம் தீர்த்துக்கொள்ளல்னேன் 
Dib, மார்ச்சண்டேயர தமக்கு “ஏற்பட்ட.பதினறு ஆண். 
டைச் சிவபெருமான் திருவருட்டளையால் என்றும் பதி 
ஊருக ஆக்கிக்கொள்ள வில்லையா? ஆதலால்) நாமுர் தீய 
சினைவுகளையுந் தீய செயல்களையும் விட்டு முழுமுதற் 
ஈடஏளான சிவபெருமானை இடைவிடாது தொழுது 

காண்டும், எல்லாஉயிர்களிடத்தும் ௮ன்பும் இசக்குமும்' 
ட்டையசாய் நடந்தும், ௮றிவுடையோர் நூல்களை இடை. 
நிடாது கற்றும், ௮வர் பொன் மோழிகளைக் கேட்டுர், 

தூய நினேவுர் தூய சொல்லுர் தூய செயலும் உள்ளவாக 

ளாய் ஒழு) வருவோமாயின், உலகத்தாரால் ஈன்கு மதிக் 

கப்படும் ஈல்ல பிள்ளைகள் கமக்கூப் பீறப்பார்களென்பது 

இண்ணம். 'பிள்ளைகள் ஈல்லவசாதறகுர், தீய்லசாதற்கும்' 
ஈம் தாய்மார்களே முதன்மையான வழிகாட் டிகளாயிருத் 

தலால், அவர்கள் இக் கடமையின் பொருட்டாகவாவது 
நல்லறிவுடையவர்களாய் ஈடக்க மிகவும் பழடக்கொள் 
ளல் வேண்டும். தாய்மார் மிகவுர் தன்புற்றுப் பிள்ளைப் 

டெறுதலும், பெற்றபிள்ளை பலவகைசேர்ப்களுக்கு இரை 
பாகி மடிதலும், அங்கனம் மடியாது தப்பித் தவறிப் 
பிழைத்த பிள்ளேகளுந் தீயசாய்ப் யோதலும் எல்லார் 
தாய்மார்களின் அறியாமையினாலுச் தீய .செய்கைகளா 

அஞ் சோம்பலாலும் விளையுர் துன்பங்களேயல்லது வேறு 

இல்லையென்று என் ௮ருமைத் தாய்மார்களே! நீங்கள் 
திண்ணமாய் சம்புங்கள்! ஈம் அருமைத் தாய்மார்கள் மட் 

டுங் கற்றறிவுடையவர்களாகவுல், ஈல்லன்பும் ஈல்லெண்



பெற்டருள் கடமை ௨0௭. 

ணமும் உடையவர்களாகவும் இருந்தால்? இத இன்ப, 

ள் தலைக்காட்டுமா? எல்லாரும் நல்லறிவுடையசாகவும் 

எல்லாரும் ஈல்லன்பும் நல்லெண்ணமும் ஈர்செய்ஷையும். 
உளஷயசாகவும் விளங்க, இர், கிலைவுலகர் தேவர்கள் உறை 

யும் வானுலக3ம யாதி, இர் வாழ்க்கை தேவர்கள் வா 

மும் இன்பவாழ்க்கையே பாகி, எல்லாம் இன்ப ?மயாய், 
ஏல்லாம் ௮ன்பேயாப், எல்லாம் ௮ரளேயாய் விளங்கு 
மன்று உறுதியாய் Buby biden | 

வேண்டிய இப் பெருங் கடமையை நாம் வழுவாது 
செப்துவருவோமாபின், எல்லாம்வல்ல சிவபெருமான் 
கம்க்கு அருள் புரிவது திண்ண மென்றும் உறுதியாய் 

கம்புற்கள்! ஓம் சிவம், 

நம் மக்களுக்குச் செய்ய
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